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o NASZE SYGNAŁY

100-lecie urcMlzin admirała Świrskiego
(5.4.18^2—12.6.1959)

Wiceadmirał Jerzy Świrski był synem oficera ro
syjskiej straży granicznej. Urodził się w Kaliszu 
5 kwietnia 1882 r. W 1902 r. ukończył z drugą lokatą 
Morski Korpus tzw. gardemarynów, czyli szkołę 
podchorążych rosyjskiej marynarki wojennej. Pod
czas I wojny światowej pełnił, pomimo młodego 
wieku, ważną funkcję oficera nawigacyjnego sztabu 
floty czarnomorskiej.

Po rewolucji wrócił w stopniu komandora do kra- 
już poprzez Turcję i Francję. Tu został zastępcą (sze
fa departamentu do spraw morskich. Wkrótce po
tem objął dowództwo wybrzeża w Pucku, a następ
nie w Gdyni. W maju 1925 roku został szefem 
Kierownictwa Marynarki Wojennej i pozostał na 
tym stanowisku przez następne 22 lata.

Admirał Świrski był świetnym administratorem i 
, taktykiem. Niestrudzenie szedł pod prąd niezrozu- 

mienia spraw morskich przez Piłsudskiego i jego 
„chłopców”. To, że II Rzeczpospolita, kraj bied- 

V ny, posiadała przed wybuchem II wojny światowej 
tak pokaźną flotę, mamy do zawdzięczenia adm. 
Swirskiemu. W latach dwudziestych zamówił on 
nowoczesne okręty we Francji, następnie w Holan
dii i Anglii. Dalsze miały być już budowane w kra
ju z polskiej stali. Przed samą wojną gięto już w 
Gdynii blachy nai trzeci kontirtorpedowiec typu 
GROM, (który miał dostać imię ORKAN). Powstał 
nowoczesny port wojenny na Oksywiu i drugi na 

Helu. Na cyplu półwyspu ustawiono baterie arty
lerii nabrzeżnej i przeciwlotniczej. Powstało też 
lotnictwo morskie.

Admirał potrafił się oprzeć euforii starszych sto
pniem kawaleryjskich generałów, którzy chciel i ma
rynarzy ubrać w rogatywki, reję nazwać orczykiem, 
a wanty lejcami.

Wielce niepoularna i do dziś krytykowana de
cyzja admirała wysłania w razie wojny trzech 
kontrtorpedowców i okrętów podwodnych do An
glii okazała się epokową. Poraź pierwszy w historii 
narodu flota polska walczyła na morzach świata, 
poza Bałtykiem. Bardzo ważnym też było, że okrę
ty pozostały jedynym terytorium państwowym nie 
okupowanym przez nieprzyjaciela, utrzymując 
ciągłość fizycznego istnienia Rzeczypospolitej. Na
wet zatroszczył się o to, żeby jego marynarze no
sili polskie mundury, a nie obce jak armia i lotnic
two. Plany Admirała wybiegały całe lata naprzód. 
Już na początku wojny wytykał ministrom koniecz
ność żądania zwortu Szczecina wraz z Rugią, i 
Prus Wschodnich.

Admirał Świrski był człowiekiem kilku słów ale 
wielu czynów. Takiego Go będziemy pamiętać.

Na szczątki Admirała czekają jego podwładni z 
witomińskiego cmentarza. Na pamiątki po nim i na 
Order Łaźni czeka cała Polska.

A. Piechowiak
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ROMUALD TYMIŃSKI

RAJD NA DIEPPE
W czterdziestą rocznicę

19 sierpnia, 1982 roku, upływa czterdzieści lat od 
pamiętnego Rajdu na Dieppe.

Była to jedna z najbardziej kontrowersyjnych o- 
peracji wojskowych, a zarazem najbardziej kosztow
na, w swej proporcji, jeśli chodzi o straty w ludziach 
poniesione przez 2 Dywizję Wojska Kanadyjskiego 
Dywizja ta bowiem stanowiła główny człon sił lą
dujących w tym dniu, na brzegu okupowanej Fran
cji. 2 Dywizja Kanadyjska weszła do akcji w sile 4963 
ludzi. Straciła ponad 900 ludzi zabitych lub zmar
łych z ran i ponad 2000 wzdętych do niewoli przez 
Niemców. (Ogólne straty kanadyjskie są podane w 
wysokości 3367 ludzi i 29 czołgów).

Wiele osób interesujących się historią wojen, pod- 
daje pod znak zapytania, czy ta operacja w ogóle 
była potrzebna. Inni na podstawie „pewnych źródeł” 
twierdzą, że Rajd na Dieppe był zmontowany, alby 
zadowolić Stalina (domagającego się otwarcia Dru
giego Frontu przez sojuszników zachodnich) i że 
Dowództwo Operacji połączonych (Combined Ope- 
rations) po prostu poświęciło Kanadyjczyków w tym 
celu. Jeszcze inni, łącznie z kanadyjskimi Wetera
nami z Raidu na Dieppe, do dnia dzisiejszego są
dzą, że była to niepotrzebna, kosztowna i nie uda
na demonstracja ze strony Sztabu Brytyjskiego.

Z drugiej strony, w tej militarnie katastrofalnej, dla 
Kanadyjczyków operacji, miało miejsce tyle czynów 
bohaterstwa, zarówno grupowego jak i niezrówna
nej odwagi osobistej, że napawa to dumą serca ucze
stników Rajdu. W pewnym stopniu łagodzi to zawód 
porażki i ból poniewierki w obozach jenieckich. Na
leży wspomnieć, że Kanadyjczycy wzięci do niewoli 
w Rajdzie na Dippe, byli traktowani przez Niem
ców w sposób okrutny. Przez pewien czas trzyma
li ich zakutych w kajdany.

Po zagarnięciu niemal całej Europy i Afryki Pół
nocnej, Niemcy posiadały stosunkowo dużą swobo
dę działania. Z jednej strony zagrażały Bliskiemu 
Wschodowi i paraliżowały ruchy Sprzymierzonych 
na Morzu Śródziemnym, z drugiej strony zaś, jak 
Miecz Damoklesa, wisiały nad Wielką Brytanią, ma
jąc swe bazy atlantyckie rozlokowane na olbrzy
miej przestrzeni od Północnej Norwegii aż do Zatoki 
Biskajskiej.

Niemieckie okręty podwodne, nawodne i lotnie- /58U 
two, miały doskonałe schronienia i bazy wypadowe 
do szachowania brytyjskich linii komunikacyjnych.

W pierwszej połowie 1942 roku, ofensywa niemie
cka na Związek Sowiecki, przebiegała pomyślnie dla 
Niemców. Wojska niemieckie zwycięsko parły na 
Wschód. Stalin, przez zbieg okoliczności spowodo
wany miskalkulacją Hitlera, z sojusznika Nie
miec zmienił się w partnera amerykańsko-brytyjskie- 
go. Nalega en na Churchilla i Rooseyelta, by nie

zwłocznie dokonali inwazji okupowanej przez Nie
mcy Europy. Otworzyliby tak zwany Drugi Front, 
zaabsorbowali Hitlera na Zachodzie i zelżyli napór 
niemiecki na Sowiety.

Alianci zachodni, już od pewnego czasu kontem
plowali inwazję okupowanej Europy. Jednak w 1942 
roku, byli dopiero w stadium przygotowawczym do 
tej poważnej i ryzykownej operacji. Potrzeby na in
nych frontach kuli ziemskiej, nie pozwoliły jeszcze 
Aliantom skoncentrować na Wyspach Brytyjskich 
dostatecznej ilości należycie wyćwiczonego persone
lu, ani też środków transportowych, w postaci statków 
i barek desantowych. A przecież nie tylko trzeba 
przetransportować wojsko do punktów lądowania. 
Trzeba potem wspierać inwazje przez dalsze for
macje wojskowe, sprzęt, amunicję, środki napędowe 
i żywność.

Od czasu zainstalowania się Niemiec na zachod
nim wybrzeżu Europy, czyli od połowy 1940 roku, 
Brytyjczycy zaczęli nękać okupantów Europy, 
przez dokonywanie rajdów na trzymane przez nich 
terytoria. Chodziło o to, by przekonać Niemców, 
że nie są bezpieczni za tzw. Wałem Atlantyckim i 
zmusić ich do ciągłej baczności.

Zaczęto najpierw od drobnych rajdów dokonywa
nych przez małe zespoły komandosów, stopniowo 
zwiększając nasilenie tych operacji.

Pierwszy rajd, w rejonie Boulogne-Le Touqet, zo
stał dokonany z 23 na 24 czerwca 1940 r., czyli za
ledwie dziewiętnaście dni po zakończeniu ewakua
cji Dunkierki. Następne lądowanie na wyspie Guer- 
sney miało miejsce z 14 na 15 lipca. Potem przy
szły rajdy na brzegi norweskie (w jednym z nich 
wziął udział polski kontrtorpedowiec O.R.P. „Kują-
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wiak”, w grudniu 1941 r.) Spitsbergen na przełomie 
sierpnia i września 1941 r„ zniszczenie stacji rada
rowej w Bruneval (NNE od Le Havre) w lutym 1942 
r. i słynny rajd na St Nazaire w końcu marca 1942. 
Również dokonano kilka drobnych rajdów na obiek
ty wojskowe w północno-zachodniej Francji. (Ponad
to, Specjalna Brygada Commando operowała na Bli
skim Wschodzie i w Północnej Afryce).

Teraz przyszedł czas na przeprowadzenie lądo
wania na większą skalę. Stalin coraz uporczywiej do
magał się „Drugiego Frontu”. A więc rajd dokonany 
na okupowany przez Niemcy brzeg Europy Zacho
dniej, zmusiłby okupantów do wzmożonej czujnoś
ci i zwiększenia ilości wojska do pilnowania Wału 
Atlantyckiego. To oczywiście, w znacznym stopniu 
zmiejszyłoby siły niemieckie na froncie sowieckim. 
Niezależnie od tego, w przygotowaniu do inwazji 
Europy, należało zbadać obronność portów okupo
wanych przez nieprzyjaciela, nabrać doświadczenia 
w lądowaniu większych jednostek na brzegu, które
go bronił nieprzyjaciel i przy tej okazji dokonać 
zniszczeń instalacji portowych, siłowni zaopatrują
cych Niemców w energię i fabryk produkujących po
trzebne im materiały, wziąć jeńca itp. Nazwano ta
ką operację „Reconnaissance in Force”’.

Wybór miejsca lądowania padł na francuski port 
Dieppe. Z fotografii lotniczych wynikało, że port 
ten miał instalacje i urządzenia obronne, podobne 
do innych portów w północno-zachodniej Francji. 
Ponadto, Dieppe był używany przez Niemców jako 
port przeładunkowy dla konwojów przybrzeżnych, 
przewożących materiały wojenne dla ich wojska o- 
kupującego rozległą przestrzeń Europy Zachodniej.

Równocześnie oczekiwano, że operacja ta wciąg
nie do bitwy lotniczej powietrzne siły nieprzyjacie
la. Bowiem, po przegraniu bitwy o Wielką Brytanię, 
Luftwaffe unikała większych spotkań z lotnictwem 
Aliantów.

Opracowując plan rajdu na Dieppe, zespół Royal 
Navy nastawał, by czołgi sił rajdowych wylądowa
ły na plażach poza Dieppe i wzięły miasto i port od 
strony lądu. Argumentowali, że plaże miasta Dieppe 
są oddzielone od promenady murowaną grodzią, nie
możliwą do wdrapania się przez czołgi. Nie mówiąc 
już o fakcie, że ta część odcinka była bardziej umo
cniona niż plaże na zewnątrz miasta. Jednak woj
skowi planerzy, ,pod egidą generała B. Montgomery, 
opowiedzieli się za frontalnym atakiem na miasto. 
Twierdzili, że mosty prowadzące do Dieppe są za 
słabe dla ciężkich czołgów typu Churchill. Natomiast, 

by pokonać przeszkodę, saperzy dostarczą przeno
śne rampy, po których czołgi wejdą na mur prome
nady.

Ponieważ lądowanie miało być operacją wojska, 
wojskowa opinia przeważyła.

W czasie planowania operacji stwierdzono, że Ro
yal Navy nie będzie w stanie wesprzeć lądowania 
większymi okrętami. Również, że lotnictwo nie 
przeprowadzi bombardowania umocnień na zapla
nowanych obszarach, a to ze względu na zaangażo
wanie w innych zadaniach. Niewątpliwie, nie chcia
no narazić francuskich mieszkańców na skutki bom
bardowania lotniczego.

Zadanie zdobycia miasta, portu i lotniska, powie
rzono doskonale wyćwiczonej i owianej wspaniałym 
duchem bojowym 2 Dywizji Kanadyjskiej, pod do
wództwem generała J.H. Roberts.

Dodatkowo do Kanadyjczyków, Nr 3 i Nr 4 Com
mando miały wylądować na skrzydłach Zony Desan
towej i zniszczyć sześciocalowe baterie niemieckie 
w Berneval i w Varengeville. Royal Marinę Comman
do miało być użyte jako Taktyczna Rezerwa.

Siły morskie pod dowództwem kapitana John Hu- 
ghes-Hallett R.N. zaokrętowanym na H.M.S. Calpe, 
składały się z ośmiu kontrtorpedowców typu Hunt, 
kanonierki H.M.S. Locust, Chasseur’ow francuskich, 
ścigaczy brytyjskich różnego typu, tak zwanych „As- 
sault Ships” (okrętów desantowych dostosowanych 
do transportu personelu i barek desatowych) oraz 
barek desantowych kilku typów i wielkości, wiozą
cych oddziały wojska i czołgi, wprost z portów bry
tyjskich do punktów lądowania.

„W minionej wojnie światowej, kiedykolwiek pod
czas operacji morskich, gromadziła się większa kon
centracja okrętów, prawie zawsze była tam reprezen
towana bandera polska”. Stwierdził to Pierw
szy Lord Admiralicji A.V Aleksander, przemawia
jąc na otwarciu Polskiej Wystawy Morskiej w Lon
dynie w 1944 roku.

W raidzie na Dieppe, zgodnie z powyższym 
stwierdzeniem, wśród ośmiu kontrtorpedowców 
znalazł się ORP „Ślązak”.

Siły lotnicze, złożone przeważnie z myśliwców 
(w tym kilka Dywizjonów Polskich i 8 Eskadr Ka
nadyjskich) i pewnej ilości lekkich bombowców, by
ły pod wodzą Air Vice-Marshall T.L. Leigh-Mallory.

Całokształt operacji spoczywał w rękach dowód
cy „Combined Operations”, Admirała Lorda Louis 
Montbatten.

* * *
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Rozkaz Operacyjny obejmował następujący cel 
raidu:

1. Zdobyć port i miasto Dieppe.
2. Wziąć do niewoli dowództwo niemieckie i 

wziąć jeńca.
3. Wyprowadzić z portu i odholować do Anglii 

■ < znajdujące się w Dieppe niemieckie barki desanto
we.

4. Zniszczyć śluzy doków, gazownię, fabrykę far
maceutyczną itp.

5. Zniszczyć baterie i gniazda karabinów maszy
nowych, broniące Dieppe.

6. Zatopić wszystkie statki znajdujące się w porcie.
7. Przeprowadzić wycofanie sił.
Osobny rozkaz przewidywał wymontowanie i za

branie do Anglii niemieckiej stacji radarowej.
Dla ORP „Ślązak” rozkaz nakazał:
1. W fazie pierwszej (przejście z portów brytyj

skich do pozycji wyjściowej do lądowania) ORP 
„Ślązak”, jako dowodzący Dywizjonem Nr 3, wraz 
z HMS Brocklesby, miał wejść w skład eskorty Gru
py Desantowej Nr 4, usytuowanej na końcu prawej 
kolumny, mającej przejść przez Kanał A (Zachodni), 
wytrałowany w polu minowym. W skład Grupy Nr 
4 weszły cztery okręty desantowe typu Prince Char
les, kanonierka HMS Locust oraz kilka ścigaczy 
(M.L. i M.G.B.).

2. W fazie drugiej (lądowanie i wykonanie zada
nia) przeprowadzić ubezpieczenie lądujących barek 
i motorówek, a następnie tworzyć Ubezpieczenie 
Główne wraz z wspomnianym HMS Brocklesby oraz 
mającym dołączyć, po wykonaniu bombardowania, 
HMS Berkeley.

'■ W wykonaniu tego zadania, Dywizjon Nr 3
miał żeglować wzdłuż linii patrolowej od pozycji 
RR (pozycja wyjściowa), przez pozycje BB (50° 06 
N.01° 13°E) i JJ (50° 0.5° N,01° O5<dE).

Celem „przyzwyczajenia” nieprzyjaciela, a przez 
to osiągnięcie elementu zaskoczenia, od paru miesię
cy wysyłano z Portsmouth i do Portsmouth zespoły 
barek i motorówek desantowych. Poławiacze min 
przeprowadzały zespoły trałowania w okolicy Be- 
achy Head.

18 sierpnia 1942 r. flotylle poławiaczy min, jak 
zwykle wyszły pod Beachy Head. Po zapadnięciu 
zmroku, przetrałowały w polu minowym i oznaczy
ły wiechami i przyćmionymi bojkami świetlnymi ka
nały: A (Zachodni) i B (Wschodni).

Okręty desantowe, miały wyjść ze Spithead i Port
smouth i przejść przez Kanał A. podczas kiedy woj
sko i czołgi zaokrętowane na barkach i motorów

kach desantowych, miały wyruszyć z Newhaven i 
przejść przez Kanał B.

* * *
Załoga ORP „Ślązak” zareagowała w raczej nieco

dzienny sposób, gdy po południu 18 sierpnia 1942 r. 
powiadomiłem ją, że z nastaniem ciemności, wyru
szymy wraz z Armadą okrętów, barek i motorówek 
desantowych, by dokonać rajdu na okupowany 
przez Niemców port francuski. Wiadomość ta zo
stała nagrodzona spontanicznymi oklaskami.

ORP .Ślązak” wyszedł z redy Spithead 18 sierp
nia 1942 r. o godzinie 19.15 i po przeciśnięciu się 
między licznymi okrętami i ścigaczami, w towarzy
stwie HMS „Brocklesby”, zajął wyznaczoną pozy
cję w osłonie Grupy Nr 4.

19 sierpnia 1942 r. o godz. 01.44, weszliśmy do 
Kanału A. Zarządziłem alarm bojowy.

O godz. 03.30, zgodnie z rozkazem operacyjnym, 
kiedy okręty desantowe zatrzymały się w pozycji 
RR, by spuścić na wodę motorówki desantowe, ORP 
„Ślązak” w towarzystwie HMS „Brocklesby”, odłą
czyły od Grupy Nr 4. Stworzyliśmy Dywizjon Nr 
3, pod moim dowództwem. Ruszyliśmy (przez wy
znaczone pozycje) w kierunku wschodnim, jako 
ubezpieczenie sił desantowych od możliwości ataku 
nieprzyjacielskich sił morskich z tego kierunku.

Byliśmy na patrolu zaledwie dwanaście minut, i- 
dąc w ogólnym kierunku na Le Treport, gdy nagle, 
na południe od nas, ujrzeliśmy gęsty ogień z dział 
i broni maszynowej. Pociski smugowe, jak roje ro
baczków świętojańskich, przeszywały w różnych 
kierunkach dotychczas spokojną atmosferę. Równo
cześnie pociski oświetlające zawisły nad obszarem 
nieoczekiwanego starcia. Z naszej pozycji wyglądało, 
jakby to był ogień z lądu i na ląd.

Byliśmy zaskoczeni tym wydarzeniem. Wiedzie
liśmy, że na południe od nas, powinny były znajdo
wać się motorówki desantowe Grupy Nr 5, z zaokrę
towanym na nich Nr 3 Commando. Podążały one do 
miejsca lądowania w Berneval. Ale było jeszcze o 
całą godzinę za wcześnie na lądowanie sił desanto
wych. Ponadto, mieliśmy ścisły rozkaz unikania 
starć na morzu, przed lądowaniem wojska na pla
żach, aby zachować element zaskoczenia. Kolumny 
desantowe miały instrukcje wyminąć nieprzyjaciela, 
w wypadku natknięcia się na jego siły morskie.

Naval Operation Order N 1 brzmiał jak poniżej:: 
„Senior Officers of Groups in company and Senior 
Officers of detached Groups must take drastic avoi- 
ding action if contact is madę with enemy forces or 
to avoid contact if enemy are known to be in the vici-
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ni ty. But the proper course must be resumed as soon 
as is considered siafe to do so, as timely arrival... is 
viital to the operation”.

Nie było nam wiadomo o patrolu brytyjskich sił 
morskich (poza nami) w tym obszarze, które by 
mogły natknąć się na patrolujące okręty czy ściga- 
cze niemieckie i wszcząć z nimi walkę. Ani nasz 
radar nie dał nam żadnego echa na morzu w kie
runku na ląd (radary 1942 roku były jeszcze w „sta
dium ząbkowania”), ani przez lornetki nie mogliśmy 
zaobserwować żadnych jednostek morskich. Nie o- 
trzymaliśmy radiowego meldunku o spotkaniu nie
przyjaciela przez nasze siły morskie, który by po
informował nas o potyczce morskiej. Czyżby jed
nak Commando Nr 3 wylądowało przedwcześnie 
w Berneval i napotkało na opór?

Po upływie około dziesięciu minut, ogień stopnio
wo zamarł.

HMS „Brocklesby” wystrzelił kilka pocisków o- 
świetlających w kierunku na obszar walki. Nie ujaw
niły one żadnych jednostek na morzu. Poleciłem 
HMS „Brocklesby” zaprzestać ognia, by nie zdra
dzić nieprzyjacielowi, że poza już zaangażowanymi 
siłami są jeszcze blisko większe okręty.

Podążyliśmy naszym wyznaczonym kursem.
Już dobrze po zakończeniu wojny opublikowano, 

że w czasie, kiedy armada desantowa podążała w kie
runku na Dieppe, radary na stacjach lądowych w 
Beachy Head i Newhaven, otrzymały echa kilku sta
tków (przypuszczalnie konwoju), które wyszły z 
Boulogne i wzięły kurs wzdłuż brzegu w kierunku 
na Dieppe. W rzeczywistości, był to wolny, 6-cio 
węzłowy konwój, złożony z pięciu statków handlo
wych i trzech małych eskorterów (podobnych do 
uzbrojonych trawlerów rybackich), w przejściu z 
Boulogne do Dieppe. Był on oczekiwany w Dieppe 
o godz. 04.30. Konwój ten szedł na zderzenie z 
Grupą Nr 5, wiozącą Nr 3 Commando do lądowania 
w Berneval o godz. 04.60.

Dowództwo w Portsmouth wysłało radiosygnał do 
Dowódcy Morskiego Rajdu, kapitana J. Hughes- 
Hallet R.N. na HMS „Calpe”. Tak zwany pech zrzą 
dził, że HMS „Calpe” nie otrzymał tego sygnału 
HMS „Fernie”, na którym był zaokrętowany zastę
pca dowódcy morskiego, otrzymał sygnał, ale nie pró
bował upewniać się, czy „Calpe” otrzymał tak waż
ną informację. Identycznie stało się z Dywizjonem 
Nr 3. „Ślązak” nie otrzymał sygnału nadanego przez 
Portsmouth. Wiele lat po rajdzie dowódca HMS 
„Brocklesby” stwierdził w rozmowie z autorem no
wej książki o lądowaniu w Dieppe, że sygnał ten o

trzymał. Jednak również i on nie zapytał mnie (swego 
przełożonego) czy była mi wiadoma treść tego sy
gnału.

Commander D.B. Wyfburd, Royal Navy, prowadził 
Grupę Nr 5 (z Nr. 3 Commando) do plaży Berne 
vał.

O godz. 03.50, czasu ORP „Ślązak” (SGB 5 podał 
czas 03.47), Niemcy pierwsi spostrzegli SGB 5 i o- 
tworzyli na niego ogień. Commander D.B. Wyburd 
przyjął walkę i odpowidział ogniem SGB 5. Jeszcze 
jedna czy dwie jednostki z eskorty Grupy Nr 5 
weszły do walki. Wywiązało się krótkie, ale nad wy
raz ostre starcie. SGB 5 został poważnie uszkodzo
ny, a jego załoga zdziesiątkowana. Kilka motorówek 
desantowych, też doznało uszkodzeń. Po stronie 
niemieckiej, uzbrojony trawler z eskorty i jeden sta
tek handlowy, również doznały poważnych uszko
dzeń.

Motorówki desantowe Grupy Nr 5 poszły w roz
sypkę. Tylko jedna motorówka desantowa (LCP 15) 
dowodzona przez Lieut. H.T. Bedkee RNVR, z 
zahartowanym w poprzednich rajdach Commando, 
majorem Peter Young, dwoma oficerami i szesnas
toma szeregowymi komandosami, utrzymała kurs i 
szybkość. Niepostrzeżona, wylądowała swych koman
dosów na zachodniej części plaży Berneval.

Starcie morskie opisane powyżej, zaalarmowało od
cinek Berneval. Jednak, potyczki morskie po obu 
stronach Kanału La Manche, pomiędzy siłami patro
lującymi obu stron (przeważnie śdigaczami) lub eskor
tami konwojów i napastnikami, odbywały się prawie 
co noc. Wynika, że z tego powodu, dowództwo nie
mieckie nie przywiązało zbytniej uwagi do tego star
cia. Zarządziło tylko wzmożoną czujność.

Tymczasem major Peter Young ze swym mał^m 
oddziałem komandosów, przedostał się niepostrze 
żenie do miasteczka Berneval i dopiero tu został o- 
strzelany przez karabin maszynowy. Oddziałek ten. 
przeskoczył z miasteczka na pole z kukurydzą i 
z odległości około 200 metrów, od strony lądowej, 
otworzył ogień na baterię posiadającą garnizon po
nad 200 ludzi. Przez dwie i pół godziny utrzymy
wał na sobie ogień obrońców baterii, uniemożliwia
jąc im skuteczne rażenie sił desantowych na redzie 
Dieppe. Ta wspaniała akcja, przypominająca grę w 
kota i myszkę, musiała się jednak skończyć. Amuni
cja była prawie wyczerpana. Ponadto, lada chwila na
leżało oczekiwać otrząśnięcia się Niemców z 
zaskoczenia i przeprowadzenia przeciwnatarcia na 
uprzykrzających się komandosów. Toteż major P. 
Young, z całym swym oddziałem, mając kilku ran
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nych, powrócił na plażę, ostrzeliwując się od na
pierającego na nich oddziału niemieckiego. Zaokręto
wali się na oczekującą na nich LCP 15 i bezpiecznie 
powrócili do Anglii.

Bateria Berneval (Goebbels’a), mogła teraz spokoj
nie skierować ogień na sektor morski.

W międzyczasie, Lt. Cmdr. C.L. Corke R.N., na 
ML 346 usiłował zebrać i sformować do lądowania 
rozproszone motorówki desantowe Grupy Nr 5. U- 
dało mu się zebrać tylko pięć LCP z 96 komandosa
mi i 5 amerykańskimi „Rangersami” na pokładach. 
Poprowadził ich do wschodniej plaży Berneval.

Był już rozjaśniający się poranek, kiedy ten drob
ny zespół zbliżył się na 100 metrów do plaży. Niem
cy przyjęli ich gęstym ogniem. Lt. Cmdr. Corke 
R.N. padł rażony śmiertelnie; ale pięć LCP, Choć 
uszkodzone, zdołały wysadzić swych komandosów i 
Rengers’ów na plażę. Pod silnym ogniem nieprzyja
ciela, ponieśli duże straty. Ci co ocaleli i ranni, po 
beznadziejnym oporze, poszli do niewoli (z wyjąt
kiem jednego komandosa, któremu pod ogniem uda
ło się odpłynąć, przy pomocy May West od plaży. W 
odległości około 3 mil morskich od brzegu został 
podebrany przez jedyną LCP ocalałą z tego pogro
mu.

* * *
W 1963 roku, ukazała się, skądinąd doskonale na

pisana książka Terence Robertson’a pod tytułem: 
„Dieppe, the Shame and the Glory”. Byłem niemile 
zaskoczony opisem starcia na morzu (Flare-up at 
sea), pomiędzy SGB 5 i konwojem niemieckim. Wi
docznie, na podstawie relacji Commander D.B, Wy- 
burd R.N., autor implikuje, że odpowiedzialność z.a 
niepowodzenie Grupy Nr 5 (i Nr 3 Commando) 
spada na ORP „Ślązak” i HMS „Brocklesby”. Po
nieważ ja byłem dowódcą Dywizjonu Nr 3, oskarże
nie to obciąża mnie.

Inni autorzy piszący na temat Rajdu na Dieppe, po
wtórzyli tę wersję co do „zgubienia się” ORP „Ślą
zak” i HMS „Brecklesby” (użyto określenia „lost 
destroyers”) od Gruipy Nr 5, i nie udzielenia pomo
cy SGB 5 w walce z konwojem niemieckim.

Jak podał Terence Robertson, Commander Wy- 
burd twierdził, że ORP „Ślązak” i HMS „Brockles
by” były w osłonie Grupy Nr 5 i jako takie powin
ny zaatakować konwój niemiecki i umożliwić Grupie 
Nr 5 kontynuowanie żeglugi do plaży Berneval.

W rzeczywistości, ORP „Ślązak” i HMS „Broc
klesby”, jako Dywizjon Nr 3, były wysłane na pa
trol, na wschód od rejonu desantowego, jako ubez
pieczenie od niemieckich sił morskich, gdyby te usi

łowały zaatakować stamtąd siły desantowe. Dywizjon 
Nr 3, po wyjściu, o godz. 03.30, z kanału „A„ w po
lu minowym (Grupa Nr 5 szła z Newhaven przez 
kanał B), był jednostką detaszowaną i nie był przy
dzielony jako eskorta do żadnej grupy. Zresztą, żad
na z sześciu kolumn desantowych, po wyjściu z ka
nałów w polu minowym, nie miała eskorty kontrtor- 
pedowców. Grupa Nr 5 nie była wyjątkiem.

W momencie starcia pomiędzy częścią eskorty 
Grupy Nr 5 i konwojem niemieckim „Ślązak” i „Bro
cklesby” były na wyznaczonej linii patrolu, w o- 
dległości 7-8 mil morskich. Gdybym zdecydował się 
dołączyć do starcia (a sądziliśmy, że to był ogień z 
lądu i na ląd), przybylibyśmy na miejsce walki co 
najmniej 15 minut po jej zakończeniu. Należy wziąć 
pod uwagę, że pomiędzy nami, a obszarem walki roz
proszone były motorówki desantowe. Nie pozwoli
łyby one nam utrzymywać dużej szybkości, z oba
wy o kolizję. Nie mówiąc już o możliwości ostrze
lania własnych jednostek. Wznowilibyśmy więc bit
wę z konwojem i jeszcze bardziej zaalarmowali do
wództwo niemieckie w Bernewal. Grupa Nr 5 posz
ła w rozsypkę już na początku starcia. Nasze przy
bycie i atak na konwój, nie uratował by sytuacji jaka 
zaistniała w momencie rozpoczęcia walki. Raczej by 
ją pogorszyły.

Terence Robertson dalej podaje, że Commander 
Wyburd z góry zdecydował nie stosować się do 
Rozkazu Nr 1 Dowódcy Morskiego kapitana J. 
Hughes-Hallett. Na jakiś czas przed natknięciem się 
na niemiecki konwój, zapytany przez jednego z o- 
ficerów Commando, co się stanie, jeśli oni natkną się 
na niemiecką mar. woj., Commander Wyburd miał 
odpowiedzieć: „We’ll just press on regardleess”. Da
lej autor podaje, że jeszcze przed wyjściem z New- 
haven, Commander Wyburd postanowił, że jeżeli na 
morzu spotka nieprzyjaciela, jego kolumna utrzy
ma kurs i szybkość z zamiarem przebicia się przez 
nieprzyjaciela. Miał on w tym duchu wydać instruk
cje dowódcom jednostek Grupy Nr 5.

Wydaje się, że wynikło to z konfliktu pomiędzy 
taktyką floty, gdzie się jest w poszukiwaniu nie
przyjaciela, a operacją desantową (rajdową), w której 
element zaskoczenia ma zasadnicze znaczenie. Tu, 
przed lądowaniem, należy unikać spotkania z siłami 
wroga. Sądzę, że doktryna regularnej taktyki mors
kiej, przeważyła u Commander’a Wyburd. Zresztą 
odnosi się wrażenie, że również autorzy książek nie
koniecznie wczuli się w ducha operacji rajdowej, 
który wyraził się jasno w rozkazie Nr 1 Dowódcy 
Rajdu na Dieppe.
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Terence Robertson zakończył swą relację doty
czącą starcia SGB 5 z niemieckim konwojem, słusz
ną uwagą: „... he (Cd Wyburd, dopisek mój) would 
havei given his charges better protection had he uted 
his gun boats superior speed and smoke-laying capabi
lity to hide them from the enemy while they altered 
couse to avoid contact — Which is precisely what 
Hughes-Hallet intended they should do”.

Nie mogę znaleźć wytłumaczenia dla całkowicie 
nieprawdziwej wersji co do zadania, pozycji i postę
powania ORP „Ślązak” i HMS „Brocklesby”, poda
nej w wyżej wspomnianej książce, jak sądzę, na pod
stawie relacji Commander’a Wyburd. Dziwię się jed
nak, że autor nie uznał za wskazane skontaktować 
się ze mną, czy oficerami „Ślązaka” lub z brytyj
skim oficerem łącznikowym. Po prostu przyjął mel
dunek Commander’a Wyburd jako nie podlegający 
kwestii.

* * *
Drugi incydent, który fatalnie zaważył na powo

dzeniu rajdu, przypadł w smutnym udziale dzielne
mu i świetnie wyszkolonemu Royal Regiment of 
Canada. Miał on wylądować w Puits, na zachód od 
Berneval, zniszczyć baterię przeciwlotniczą, zdo
być koszary niemieckie w Les Glycines i zdobyć ba
terię nadbrzeżną „Bismarck” na wzgórzu, na wschód 
od wejścia do portu Dieppe.

Po spuszczeniu na wodę motorówek desanto
wych (LCP) z okrętów desantowych, nastąpiło za
mieszanie. Część LCP z Royal Regiment of Canada, 
podążyła za niewłaściwym „leaderem”. Zanim „spo
strzegły się” i powróciły do formacji za MGB 316, 
z zaokrętowanym na nim morskim dowódcą grupy, 
Lt. Commander W.H. Goulding DSO, RNR było 
już 15 minut spóźnienia.

Gdy kolumny wreszcie ruszyły, Lt Cdr. Goulding 
nie będąc pewnym swej pozycji, zamiast wzięcia 
kursu wprost na Puits, poprowadził grupę po boku 
trójkąta, w kierunku na Dieppe, by się określić. Gdy 
to uczynił, wziął kurs na Puits wzdłuż brzegu, po 
drugim boku trójkąta. W tym czasie stacja sygnało
wa w porcie Dieppe zaobserwowała motorówki 
przed portem. Nie otrzymawszy odpowiedzi na sy
gnał rozpoznawczy zameldozala przełożonym.
Na lądzie został ogłoszony alarm.

Royal Regiment of Canada wylądował z siedem- 
nastominutowym opóźnieniem. Niemcy przywitali 
go huraganowym ogniem ze wszystkich działek, 
moździerzy, broni maszynowej i ręcznej. Na tych, co 
usiłowali się schronić pod urywistym brzegiem, po
sypały się granaty ręczne.

Nieliczny oddział wraz z dowódcą Royal Regi
ment of Canada, ppłk D.E. Catto, zdołał przedrzeć 
się w głąb lądu, gdzie po zaciętym oporze miał wre
szcie się poddać.

Ci, co byli przytłoczeni na plaży, przeszli praw
dziwe piekło. 227 zostało zabitych lub zmarło z ran. 
Reszta, wielu z nich rannych, poszła do niewoli. 
Tylko 65 żołnierzy tego pułku wróciło do Anglii; 
część z nich na ORP „Ślązak”.

Niepowodzenie Nr 3 Commando i tragedia Royal 
Regiment of Canada, pozostawiły w rękach niemiec
kich wzniesienie lądu na wschód od portu i miasta 
Dieppe, z ich bateriami i punktami oporu. Przez 
niemal cały przebieg operacji, raziły one i nękały re
dę i plaże przed Dieppe. Razem z zachodnim wznie
sieniem, które też pozostało w posiadaniu Niemców, 
przyczyniły się one do niepowodzenia frontalnego 
ataku na promenadę Dieppe.

Na zachodnim (prawym) skrzydle odcinka rajdo
wego, na plaże naprzeciw Varengeville i Quiberville, 
wylądowało bez oporu Nr 4 Commando, pod wodzą 
słynnego już zagończyka Lorda Lovat M.C. Koman
dosi przemaszerowali do baterii „Hess” w Verenge- 
ville, zaatakowali ją z dwóch sektorów i z bagnetem 
na broń, zlikwidowali całą załogę (około 150 ludzi), 
oprócz czterech wziętych do niewoli. Nr 4 Com
mando straciło 45 ludzi. Po zniszczeniu baterii, 
wrócili na plażę, zaokrętowali się na swoje motorów
ki desantowe i powrócili do Anglii.

South Saskachevan Regiment i Queen’s Own Ca
meron Highlanders of Canada, również wylądowali 
pomyślnie w Pourville na zachód od Dieppe. Po po
czątkowo skutecznej akcji, wobec niepowodzenia na 
innych odcinkach, pułki te zostały przygniecione 
przez przeważające siły nieprzyjaciela. Zdołano e- 
wakuować do Anglii tylko drobną cząstkę pesonelu, 
ponosząc przy tym ciężkie straty. Reszta, razem z 
rannym bohaterskim dowódcą South Saskachevan 
Regiment, ppłk. C. Merritt (odznaczonym V.C.) 
poszła do niewoli.

Główny odcinek operacyjny obejmował potężnie 
ufortyfikowane miasto Dieppe, z jego promenadą, 
ciągnącą się od wejścia do portu we wschodniej czę
ści, do kasyna (a raczej do starego zamku) w zacho
dniej. Desant na ten odcinek był wyznaczony na 
godz. 05.20, czyli już przy świetle dziennym. Był 
wsparty ogniem czterocalowych dział, czterech 
kontrtoirpedowców1 (HHMS Garth, Berkeley, Albrigh- 
ton i Bleasdale). Do frontalnego ataku na ten odci
nek wylądowały: Essex Scottish Regiment, Royal 
Hamilton Light Infantry, Toronto Scottish, Oddział
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Saperów i (Batalion Calgary Tanks. W dalszej fazie 
walki, jako wsparcie wylądowali FusJiers Mount 
Royal i Royal Marinę Commando.

Niemożność wykonania zadania przez Nr 3 Com
mando i Royal Regiment of Canada oraz słabe wspar
cie artyleryjskie, wystawiły ten główny desant na ma
sakrę. Nie pomogły bohaterskie zrywy oddziałów i 
jednostek. Niewielu zostało ewakuowanych. Moc za
bitych. Ci co ocaleli oraz ranni, musieli się poddać.

* * *
W międzyczasie ORP „Ślązak” i HMS „Brockles

by” podążały wzdłuż linii swego patrolu.
Już zaczynało świtać, kiedy trafiliśmy pod, co pra

wda niecelny, ogień z baterii lądowej. Artylerzyści 
„Ślązaka” byli mocno zawiedzeni, nie mogąc odpo
wiedzieć na „zaczepkę”. Ale w tym czasie, według 
planu operacji, Nr 3 Commando miało atakować tę 
baterię. Nie mając obserwatora bombardowania, mo
gliśmy razić własne siły. (Oczywiście, nic me wie
dzieliśmy o niepowodzeniu tej jednostki).

Po kilku salwach, ogień z brzegu ustał. Zapewne 
to Major P. Young zaabsorbował baterię swoim ata
kiem.

Prawie równocześnie, wzdłuż plaż na zachód od 
Berneval rozgorzała ostra walka. Huki dział i terkot 
broni maszynowej zlewał się z eksplozjami na lą
dzie i warkotem samolotów. Te ostatnie naleciały na 
niskim pułapie na niemieckie gniazda oporu. Razi
ły je ogniem i stawiały zasłony dymne. Niemcy pro
wadzili silny ogień przeciwlotniczy. Dym i pył uno
sił się nad terenem walki i dryfował z wiatrem w kie
runku wschodnim. Zakrywał on obszar walki przed 
naszym wzrokiem.

Zmieniliśmy kurs na Dieppe.
Z nastaniem dnia, w odległości około 3 i pół mili 

od brzegu, w dryfującym dymie, zauważyliśmy pły
nący niemiecki uzbrojony trawler. Motor trawlera 
nie był zastopowany. Był w ruchu, robiąc cyrkula
cję. Załoga płonącego i opuszczonego okrętu pływała 
na spokojnej tafli morza na tratwach ratunkowych, 
lub trzymała się tratw. Podnieśliśmy z małej tratwy 
jednego rannego marynarza niemieckiego. Równo
cześnie, na wschód od nas zauważyliśmy małą jed
nostkę. Poleciłem HMS „Brocklesby’ podnieść z wo
dy niemieckich rozbitków, a potem zatopić trawler. 
ORP „Ślązak” poszedł zidentyfikować małą jednost
kę, która okazała się własną ML.

Zawzięta walka toczyła się również w powietrzu. 
Myśliwce alianckie rozpostarły „parasol” nad obsza
rem walki, by chronić wojsko i okręty przed ataka
mi Luftwaffe. Jednak, od czasu do czasu w „paraso

lu” powstawała „dziura”, przez którą niemieckie 
samoloty wlewały się nad teren operacyjny. Raziły o- 
gniem z działek i bombami okręty, ścigacze i mo
torówki desantowe.

„Ślązak” był w ciągłej akcji, zwalczając nieprzy- 
cielskie samoloty, gdy znowu znalazł się pod og
niem baterii brzegowej. Było to dla nas niespodzian
ką, gdyż sądziliśmy, że baterie na tym odcinku już 
były zniszczone przez Nr 3. Commando i przez 
Royal Regiment of Canada.

„Ślązak” był w ciągłej akcji, zwalczając nieprzyja
cielskie samoloty, gdy znowu znalazł się pod o- 
gniem baterii brzegowej. Było to dla nas nie
spodzianką, gdyż sądziliśmy, że baterie na tym od
cinku już były zniszczone przez Nr 3 Commando i 
przez Royal Regiment of Canada.

ORP „Ślązak” znowu 'wyruszył na patrol zwia
dowczy na wschód od Berneval. Nie spostrzegliśmy 
żadnych jednostek morskich w sektorze wschodnim. 
Pożeglowaliśmy więc w kierunku do głównego od
cinka desantowego, idąc blisko brzegu. Kiedy zna
leźliśmy się naprzeciw Puits, zobaczyliśmy trzy 
barki desantowe wypełnione rannymi żołnierzami. 
Kilku ludzi pływało w morzu przy pomocy pasów 
ratunkowych lub trzymając się desek. Podnieśliśmy 
rozbitków z wody i zabraliśmy wszystkich rannych 
z barek desantowych. Równocześnie ostrzelaliśmy 
dwa F.W. 100 (Focke Wolf), ale nie zaobserwowaliś
my trafień.

Była godzina 06.55.
Kiedy zbliżyliśmy się do głównego obszaru opera

cyjnego, strzelając ze wszystkich dział do samolo
tów nieprzyjacielskich, w dymie pokrywającym redę 
Dieppe, około 2 i pół mili od brzegu, spostrzegliśmy 
uszkodzoną barkę desantową. Większość załogi tej 
barki stanowili ranni. Zabraliśmy ich na nasz okręt.

W powietrzu nieustanne walki lotnicze. Jeden Spit- 
fire spadł do morza. Pilot wyskoczył ze spadochro
nem. Ostrzelaliśmy kilka F.W. 190, uciekających 
przed Spitfire’ami. Trafień nie zaobserwowaliśmy.

Baterie brzegowe zwiększyły nasilenie ostrzeli
wania okrętów na redzie. Otrzymały nakrycie na 
brytyjski kontrtorpedowiec, który zaczął zygzako
wać, i postawił zasłonę dymną, strzelając zawzięcie. 
Za chwilę pocisk z baterii brzegowej trafił brytyjską 
ML. Pozostało z niej na wodzie tylko kilka desek. 
Wkrótce potem inna ML dobiła do nas i przeładowa
ła czterech rannych niemieckich marynarzy.

O godz. 07.52, ORP „Ślązak”, HMS „Bleasdale” i 
HMS „Brocklesby”, pod moim dowództwem, zosta
ły wysłane na wschód od obszaru desantowego, by 
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zaatakować niemieckie ścigacze. Według otrzymane
go meldunku, 10 niemieckich ścigaczy (E-Boat), 
miało wyjść z Boulogne i wziąć kurs na Dieppe.

Uformowałem linię patrolową naprzeciw Le Tre- 
port. Tu zostaliśmy powitani przez dość celne salwy 
z baterii brzegowej.

W powietrzu walczą samoloty. W ciągu 5 minut, 
4 nie rozpoznane samoloty spadły do morza. Ostrze
laliśmy dwa F.W. 190. Parę minut później zostaliśmy 
zaatakowani przez dwa Dorniery (Do 217). Tu mie
liśmy pierwszy sukces. O godz. 09.52 zestrzeliliś
my jeden Do 217.

Gdy byliśmy zajęci odparciem dornierów, zaatako
wało nas siedem Junkersów (Ju 88). Trzy Junkersy 
wyszły na HMS „Bleasdale” i ORP „Ślązak”. Seria 
bomb omalże nakryła HMS „Bleasdale”. Atak na 
„Ślązaka” był mniej celny. Nasz ogień utrzymał w 
szachu napastników. Bomby upadły około 100 met
rów od naszej prawej burty. Reszta samolotów zo
stała odpędzona celnym ogniem ORP „Ślązak”. Tra
filiśmy jednego Yu 88. Zaczął dymić, wyszedł z szyku, 
obniżył lot i zniknął w dymie zaścielającym morze 
pomiędzy nami i lądem.

Niemieckich ścigaczy nie spotkaliśmy. Zostaliśmy 
odwołani z patrolu. Otrzymaliśmy rozkaz dołącze
nia do HMS „Calpe”, na którym byli zaokrętowani 
Dowódca Morski, Capt. J. Huighes-Hallett R.N. i Do
wódca 2 Dywizji Kanadyjskiej, Generał J.H. Roberts.

Zbliżając się do Głównego Odcinka Desantowego 
widzimy brytyjski kontrtorpedowiec obrzucany cel
nymi bombami lotniczymi. Wyczuwamy, że sytua
cja na lądzie staje się krytyczna. Ostrzeli
wanie przez baterie brzegowe wzmocniło się. Róz- 
nież ataki lotnictwa niemieckiego na okręty i barki 
przybrały na intensywności.

Kilka barek i motorówek desantowych dobiło do 
„Ślązaka” i oddało nam swoich rannych. Lekarz o- 
krętowy, por. mar. S. Drozdowski, dwoił się i troił, 
wraz ze swoim personelem, opatrując rannych.

HMS „Calpe” polecił kontrtorpedowcom zbliżyć 
się do brzegu i postawić zasłonę dymną, by przykryć 
barki i motorówki desantowe, wycofujące się z plaż.

O godz. 11.01 „Ślązak” zestrzelił drugi z rzędu 
Do 217. Zapalił się i spadł do morza.

Zajęliśmy naszą pozycję około mili morskiej od 
brzegu i rozpoczęliśmy stawianie zasłony dymnej z 
aparatu i komina. Otworzyliśmy ogień do kilku Do 
217.

Wtem prawdziwe piekło rozpętało się nad nami 
i dookoła naszego okrętu. Turkot samolotów, strze
lanina z działek samolotowych, roje pocis

ków i wybuchy bomb, w jednej chwili omotały 
„Ślązaka”. To kilka bombardujących myśliwców, 
przysłoniętych naszą własną dymną zasłoną, zbli
żyło się do nas niepostrzeżenie od rufy. Obsy
pały nas gradem pocisków z działek i zrzucaniem 
bomb. Samoloty nalatywały tak nisko, że wyraźnie 
widzieliśmy twarze pilotów w ioh kokpitach.

Nasze świetne Oerlicony i Pom-Pomy, na czas zdo
łały spotkać nalot celnym ogniem. Niewątpliwie zde
prymowało to niemieckich pilotów, gdyż rzucili swe 
bomby o ułamki sekundy za wcześnie lub za późno.

Jeden F.W. 190 naleciał z prawej burty, przelatu
jąc tuż koło pomostu. Nasz prawy Oerlicon zaczął 
trafiać napastnika. Pilot wyłamał w prawo i o uła
mek sekundy później zwolnił bombę. Szarpnięcie sa
molotu najpierw podrzuciło bombę do góry. Bom
ba zatoczyła łagodny łuk, dzięki temu, chybiła dzio
bową część okrętu (na wysokości komory amunicyj
nej), gdzie była celowana. Omalże otarłszy się o le
wą burtę, wybuchła w wodzie. Równocześnie drugi 
samolot rzucił bombę na śródokręcie pomiędzy po
mostem i kominem. I ta bomba spadła do wody tuż 
przy prawej burcie. Inne bomby upadły nieco dalej 
od okrętu. Pierwszy F.W. 190 był kilkakrotnie tra
fiony przez Oerlicony i Pom-Pomy, ale nie zauwa
żyliśmy czy spadł do wody.

Prawie równocześnie eksplozje dwóch bomb przy 
samym okręcie, wstrząsnęły nim gwałtownie. 
Miało się wrażenie, że , Ślązak” został uniesiony po
nad powierzchnię morza. Od pocisków działek sa
molotowych zostało zabitych trzech naszych mary
narzy a dwunastu doznało ran. Pociski podziurawi
ły w kilkunastu miejscach maskę działa Nr 3 i nad
budówki.

Siła wybuchów spowodowała szereg uszkodzeń 
instalacji okrętowych. Złamała się podstawa dalmie
rza i uszkodził się dalocelownik. Żyro-matka roz
bita w proszek. Sieć telefoniczna na całym okręcie 
przestała dźiałać. Unieruchomione: log, echo, son
da, oba radary, asdic (sonar), wykreślacz kursu, fu- 
mator. Urwało się lub zgięło kilka śrub mocujących 
osłony obu zespołów turbin do podstawy, oraz śrub 
fundamentowych, mocujących sprężarkę w kotłow
ni Nr 1. Poluzował się szereg śrub na fundamentach 
przekładni, oraz powstał szereg drobnych u- 
szkodzeń.

Zanim otrząsnęliśmy się z tego ataku, następne 
skrzydło F.W. 190 już nalatywało, by nas wykoń
czyć. Znaleźliśmy się w nader niebezpiecznej sytua
cji. Pierwszy oficer artylerii, por. mar. Zbigniew Ple- 
zia, który dotąd dzielnie kierował ogniem dział, za 
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jednym pociągnięciem stał się bezradny. Stracił łą
czność z artylerią okrętową.

Wtem, ku naszej uldze, działo Nr 3 otworzyło 
samodzielny ogień do napastników i rozproszyło 
ich szyk. Gdy doleciały w zasięg Oerliconów i Pom- 
Pomów, te przyjęły ich tak celnym ogniem, że nie
mieccy piloci zrzucili bomby niecelnie i jak najszyb
ciej odlecieli od swej niedoszłej ofiary.

Bohaterem tej akcji był mat. Witold Stankiewicz, 
działonowy działa Nr 3. Pierwszy nalot zabił mu 
dwóch artylerzystów i zranił czterech. Ciężko ranny 
prawy zamkowy mar. Gerald Senkow (ochotnik z 
USA), zaczął się słaniać zalany krwią. Mat Stankie
wicz rzucił się do niego, by go podtrzymać. Senków 
odepchnął go ze słowami: „Zostaw mnie, idź strzelać”. 
Porucznik marynarki, lekarz S. Drozdowski, od
znaczający się wyczuciem, by być na właściwym 
miejscu we właściwym czasie, znalazł się przy dzia
le Nr 3. Ewakuował Senkowa i zajął się innymi ran
nymi. Lewy zamkowy mar. Henryk Mayak, dwukro
tnie ranny w prawe ramię, usiłował zastąpić zabitego 
celowniczego i operować pokrętło lewą ręką, ale stra
cił przytomność.

Mat Stankiewicz, jak na ćwiczeniach działoczy- 
nów, usunął zabitych i rannych, Zastąpił ich przez ma
rynarzy z Partii Amunicyjnej i był gotów do odpar
cia następnego ataku. Dzięki opanowaniu i inicjaty
wie, mat. W. Stankiewicz uratował ORP „Ślązak” 
od niechybnego zatopienia.

Nasz aparat dymny (fumator)) był uszkodzony. 
Zostaliśmy więc na naszej pozycji jako obrona prze
ciwlotnicza dla barek wycofujących się z plaż, ro
biąc niezbyt skuteczną zasłonę dymną z komina.

Bez straty czasu oddział ratowniczy przystąpił do 
ewakuacji zabitych i rannych, inspekcji i usuwania 
uszkodzeń.

Pierwszy oficer mechanik, por. mar. Józef Piór, 
zameldował, że z zachowaniem ostrożności, może
my używać maszyn na średnich obrotach. Elektryk 
mat. Tadeusz Hermaszewski, zameldował, że sieć te
lefoniczna została zreperowana. Oficer nawigacyj
ny, por. mar. Wilhelm Pacewicz powiadomił, że żyro- 
kompas jest nieczynny, a kompas magnetyczny, po 
wstrząsie od wybuchu bomb, nie jest pewny. Pierw
szy oficer artylerii, por. mar. Zbigniew Plezia zamel
dował, że aczkolwiek bez dalmierza i dalocelownika, 
możemy używać artylerii głównej. Wreszcie przyszedł 
na pomost zastępca dowódcy okrętu, kapt. ma
rynarki Wszechwład Maracewicz ze szczegółowym 
meldunkiem o stanie okrętu, który zakończył sło
wami: „Szwab przez 200 la*  nie zdołał zgnębić 

Śląska, a „Ślązaka” chciał wykończyć w jeden dzień. 
Niedoczelkanie jego”.

O godz. 12.20 otworzyliśmy ogień do przelatują
cego blisko F.W. 190. Trafiśmy go. Spadł do morza.

Gdy około godz. 13.00 dołączyliśmy do HMS 
„Calpe”, zostaliśmy zaatakowani przez skrzydło 
Ju 88. Lewy Oerlicon zestrzelił najbliższego. In
nych odpędziła nasza artyleria główna.

Operację zakończyliśmy mając na koncie cztery 
niemieckie samoloty zestrzelone na pewno, dwa 
prawdopodobnie i kilka uszkodzonych. Był to naj
lepszy wynik dnia spośród całej armady dokonującej 
rajdu na Dieppe.

Ponieważ nasz, żyro-kompas był nieczynny, a na 
dokładność kompasu magnetycznego nie mogliśmy 
liczyć, pragnąłem przejść przez kanał w polu mino
wym przy świetle dziennym. Otrzymałem na to po
zwolenie o godz. 13.06.

Podczas przejścia do Portsmouth, byliśmy w cią
głej akcji przeciwko lotnictwu nieprzyjacielskiemu. 
Mimo wysiłków własnego lotnictwa, Niemcy wciąż 
zagrażali okrętom i barkom.

O godz. 13.40 usłyszeliśmy głośną eksplozję w 
kierunku na Dieppe. To był HMS „Berkeley”, który 
poważnie uszkodzony przez ataki lotnicze, został 
zatopiony przez własną załogę.

W tym samym czasie rozgrywała się bitwa w po
wietrzu. Zobaczyliśmy, jak brytyjski hurricane za
palił się i zaczął spadać. Za chwilę, spadochron rozwi
nął się w powietrzu. Zmieniliśmy kurs. Gdy pilot 
wpadł do wody, byliśmy iparęset metrów od niego. 
Podnieśliśmy go na pokład.

Gdy wchodziliśmy do Portsmouth o godz. 19.15, 
był alarm przeciwlotniczy. Czekali już tu na nas re
porterzy, fotografowie i ambulansy.

Wyokrętowaliśmy wyratowanych przez nas ma
rynarzy, żołnierzy i lotnika. Zabici i ranni zostali za
brani przez ambulansy.

* * *
Marynarka Wojenna (Royal Navy, Francuska Mar. 

Woj. i Polska Mar. Woj.) wspierająca rajd na Dieppe, 
też poniosła znaczne straty. Z 3875 ludzi biorących 
udział w rajdzie było 550 zabitych i rannych. Ponad
to, Royal Navy straciła jeden kontrtorpedowiec, kil
ka ścigaczy i wiele motorówek i barek desantowych.

Na ORP „Ślązak” byli zabici: st.mar. Józef Andrze
jewski (ochotnik z Francji), mar. George Głowski (o- 
chotnik z USA) i podoficer Royal Navy, George T. 
O’Shea.

Ten ostatni został przydzielony przez Royal Na- 
vy na ORP „Ślązak” w końcu lipca, 1942, jako zastę



12 NASZE SYGNAŁY

pstwo dla polskiego dalmierzysty bosmanmata Win
centego Sawczyca. Sawczyc musiał odejść do szpitala, 
a Komenda Morska Południe, nie miała innego do
świadczonego dalmierzysty. Na dwa dni przed wyj
ściem „Ślązaka” z Devonport do Portsmouth na 
rajd, bosmanmat W. Sawczyc wrócił ze szpitala z 
przyznanym dwutygodniowym urlopem zdrowot
nym. Gdy dowiedział się, że szykujemy się na jakąś 
poważną operację, zrezygnował z urlopu i poprosił, 
by mógł powrócić do służby. P.O. George O’Shea, 
tak dobrze czuł się na „Ślązaku”, że popro
sił, by mógł pozostać u nas przynajmniej na okres 
zbliżającej się operacji. Otrzymał przydział alarmo
wy przy dostarczaniu amunicji i nabijaniu bębnów do 
Oerliconów. Tu dostał postrzał w szyję i uszkodze
nie dużych naczyń tętniczych i zmarł.

Do szpitala w Portsmouth zostali odesłani ciężko 
i poważnie ranni: mat. rez. Emilian Sokół, st. mar. 
Kazimierz Kowalski, mar. Stanisław Kirsz, st. mar. 
Stefan Lach, mar. rez. Stanisław Henryk Mayak, mar. 
Gerald Senkow (vel Senkowski), st. mar. Edward Soł
tysik, st. mar. Edward Żydowicz.

Lekko ranni pozostali na okręcie: ppor. mar. E- 
dward Liber, mat. rez. Bolesław Ładowski, mar. Wła
dysław Francuz, mar. Alfons Włodek.

Ponadto, st. mar. rez. Włodzimierz Porczyński 
stracił słuch i został wyokrętowany.

Było też kilka wypadków, rzec można, cudowne
go ocalenia. W jednym z nich — ppor. mar. Tadeusz 
Noworol miał przydział przy dziale Nr 1. Nalatujący 
F.W. 190 otworzył ogień z działka. Seria pocisków 
siekła pokład błyskawicznie postępując w kierunku 
stojącego w rozkroku pporucznika Noworola. Seria 
zakończyła się pomiędzy jego stopami.

Mar. Gerald Senkow był Amerykaninem ukraiń
skiego pochodzenia. Podobno był podoficerem re
zerwy wojska amerykańskiego. Kiedy dowiedział się, 
że Amerykanie mogą zgłaszać się jako ochotnicy do 
Polskich Sił Zbrojnych. Senkow zgłosił się do Pol
skiej Komisji Poborowej. Podał swe nazwisko jako 
Senkowski i został wcielony do Marynarki Wojennej. 
Odwiedziłem go w szpitalu w Portsmouth. 
Miał klatkę piersiową przestrzeloną w kilku miej
scach. Stan jego był poważny, ale nie beznadziejny. 
Mógł prowadzić rozmowę. Zapytałem go, z jakiego 
powodu podał swe nazwisko w Komisji Poborowej 
w nieprawidłowym brzmieniu. Odpowiedział, że o- 
bawiał się, że mógł być nie przyjęty do Polskiej Ma
rynarki Wojennej, gdyby dowiedziano się, że jest 
Ukraińcem. Podał więc swe nazwisko o polskim 
brzmieniu. Na zapytanie co spowodowało, że jako U

krainiec, pragnął służyć w Polskich Siłach Zbrojnych, 
dał piękną odpowiedź: „A bo my jesteśmy dziećmi 
jednej Matki”.

* * *
W dniu rajdu, w powietrzu, w pierwszym rzędzie 

nad strefą desantową, a również i poza nią, toczyła 
się, bodajże największa na tym terenie operacyjnym, 
bitwa lotnicza. Jak liście jesienią, spadały do morza i 
na ląd, samoloty nieprzyjacielskie i własne.

Lotnictwo alianckie odniosło pełny sukces w tej 
bitwie, aczkolwiek straciło 153 ludzi i 106 samolotów.

Toteż nie bez wpływu na dalszy przebieg wojny 
pozostaje fakt, że po klęsce poniesionej w dniu rajdu 
na Dieppe, Luftwaffe, według mojej obserwacji, nig
dy już nie odzyskało dawnej pewności siebie i prze- 
bojowości.

£ k *
Po operacji, przedstawiłem mata Witolda Stan

kiewicza do odznaczenia Orderem Virtuti Militari 
5-tej Klasy. Gdy przyjechałem do kierownictwa Mar. 
Woj. w Londynie z wnioskami odznaczeniowymi, 
przyjął mnie komandor por. Włodzimierz Kodręb- 
ski. Pogratulował mi i powiedział, że Szef Kier. Ma
rynarki Woj. przydzielił za rajd na Dieppe jeden 
Krzyż V.M., który ja miałem otrzymać. Powiedzia
łem, że w takim razie proszę, by Szef K.M.W. ze- 
chciał zrewidować swą decyzję i przydzielił dwa or
dery V.M. Komandor Kodrębski odpowiedział, że 
od decyzji Szefa K.M.W. nie ma odwołania. Moje 
dalsze argumenty, nie przyniosły pożądanego wy
niku. Wówczas oświadczyłem z całą stanowczością, 
że jeżeli jest tylko jeden V-M. za tę akcję, to najbar
dziej zasłużył na to odznaczenie mat. Witold Stan
kiewicz. Jeżeli mat Stankiewicz nie zostanie odzna
czony V.M., to ja tego orderu nie przyjmę.

Byłem bardzo zadowolony, gdy rozkaz Szefa 
K.M.W. ogłosił odznaczenie mata Witolda Stankie
wicza Orderem irtuti Militari 5 klasy. Ja otrzy
małem Krzyż Walecznych, a król Jerzy VI nadał 
mi D.S.C. (Distinguished Service Cross); według cy
tatu: . .for skill and gallantry while in command of 
ORP „Ślązak” during the raid on Dieppe in August, 
1942“.

Vice-Admirał Lord Louis Mountbatten, w imie
niu Króla, dekorował mnie tym odznaczeniem.

* * *

W następnych latach dowodziłem ORP „Ślązak” 
w inwazji na Sycylii, lądowaniu w Salerno i D-Day.

We wszystkich tych operacjach korzystaliśmy z 
doświadczenia wyniesionego z rajdu na Dieppe.
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Przede zszyslkim, następne lądowania dokonano 
na plaże, a nie na porty, które siłą rzeczy, są mocniej 
ufortyfikowane i pilniej strzeżone.

Myśl wybudowania sztucznego portu przy pla
żach Normandii, zrodziła się w umyśle Dowódców 
Sił Morskich biorących udział w rajdzie na Dieppe.

Pozwalam sobie przypisać, przynajmniej częścio
wą zasługę w kwestii rozpoznawania samolotów 
podczas zamieszania w powietrzu przy operacjach 
desantowych. W moim raporcie do Dowódcy Sił Mor
skich rajdu doradziłem, by w przyszłych operacjach 
tego rodzaju, własne samoloty były pomalowane w 
sposób łatwy do zauważenia. Nie wiem czy inni 
dowódcy mieli takiż pomysł. W każdym razie, pod
czas D-Day, wszystkie alianckie samoloty miały po 
trzy czarne pasy namalowane na obu skrzydłach i 
na kadłubie.

Ponadto, szereg niezmiernie ważnych ulepszeń w 
sposobie wykonywania operacji połączonych, jak 
chociażby „Pluto” — podwodny przewód ropowy 
z Anglii do plaż normandzkich, miało swój początek 
w doświadczeniach pod Dieppe.

Bohaterski atak Kanadyjczyków na hitlerowską 
fortecę w Europie, mógł skończyć się bardziej po
myślnie, gdyby nie defekty w planowaniu i złe kalku
lacje w wykonaniu. Oczywiście, fatalny zbieg oko
liczności, natknięcie się na konwój niemiecki i wal
ka z nim, odegrał tu poważną rolę. Była to bolesna 
ofiara, która jednak przyczyniła się do ocalenia wie
lu alianckich żołnierzy w następnych lądowaniach 
drugiej wojny światowej.

* * *
Po operacji było wiele głosów twierdzących, że 

niemiecki wywiad wiedział o desancie na Dieppe i że 
siły niemieckie były gotowe do przyjęcia rajdzistów.

Nie jest to zgodne z prawdziwym stanem rzeczy. 
Potwierdza to major (teraz brygadier w stanie spo
czynku) Peter Young M.C. Podaje on w swojej ksią
żeczce pod tytułem „Commando”, że w czasie, gdy 
on lądował, latarnia morska w Dieppe świeciła (w o- 
czekiwaniu na konwój z Boulogne, przyp. mój); o- 
kopy pierwszej linii obronnej Berneval nie były obsa
dzone przez nieprzyjaciela; Young, ze swoim od
działem wylądował nie spostrzeżony. Po dwudzies
tu minutach wdrapał się na urwisty, odratowany 
drutem kolczastym brzeg i następnie doszedł do 
Berneval bez oporu. Tu dopiero został ostrzelany.

Inne źródła też dają do zrozumienia że, aczkol
wiek wywiad niemiecki spodziewał się jakiejś ope
racji rajdowej lub inwazji, to jednak nie znał ani miej
sca, ani daty. Skuteczna operacja Nr 4 Commando 

(zniszczenie baterii „Etess” w Varengeville) oraz po
myślne (początkowo) lądowanie w Pourville potwie
rdzają ten fakt.

Również przemawia za tym, że Niemcy nie spo
dziewali się desantu rano 19 sierpnia 1942 r. to, że 
w przeddzień znaczna liczba pilotów Luftwaffe 
miała przepustkę do obozu Pomocniczej Służby Ko
biet, oddalonego o około 40 mil od Dieppe. Tam, w 
ciągu dnia, korespondenci i fotografowie przygoto
wywali materiał do propagandowego reportażu, przed
stawiającego hoże „L.N. Helferinnen” zabawiające 
pilotów Luftwaffe. Wieczorem odbyła się huczna 
zabawa taneczna.

Jak już wspomniałem wyżej, starcie części eskorty 
Grupy Nr 5 z konwojem niemieckim na wysokości 
Berneval, nie postawiło na nogi garnizonu. Ogłoszo
no tylko wzmożoną czujność. Alarm ogólny ogłosi
ło dowództwo odcinka (General Haase) dopiero o 
godz. 05.00, czyli 10 minut po nie spostrzeżonych 
lądowaniach na Varengeville i Pourville.

* * *
Wielu też głosiło opinie, że rajd na Dieppe w ogó

le nie miał szans powodzenia.
Jak można sądzić z powyższych wywodów, na

wet mimo błędu w planowaniu, przewidującym fron
talny atak na port i miasto, rajd ten mógł udać się w 
pełni.

Po pierwsze zawiodła łączność. Gdyby HMS „Cal- 
pe” otrzymał sygnał z Portsmouth, informujący o 
wyjściu z Boulogne okrętów, kapitan J. Hughes-Hal- 
lett R.N. niewątpliwie wysłałby ORP „Ślązak” i HMS 
„Brocklesby” by przechwyciły ten konwój i znisz
czyły go, lub w najgorszym razie przepędziły do 
najbliższego portu. Taki atak miał szanse być uważa
ny przez dowództwo niemieckie za jeden z wielu 
napadów na konwoje w ostatnich dwóch latach.

Następnie, eskorta Grupy Nr 5, zamiast wszcząć 
walkę z konwojem, winna była postawić za
słonę dymną, ominąć konwój, i zwiększywszy szyb
kość iść do plaż Berneval. Nawet jeżeli cdr. Wyburd 
zamierzał „przebijać się” przez nieprzyjaciela, po
winien zlecić dowódcom motorówek desantowych, 
by nie zważając na walkę eskort, za wszelką cenę 
dążyły do swego punktu lądowania.

Lt. Cdr Goulging zdecydowanie powinien prowa
dzić motorówki desantowe z Royal Regiment of 
Canada wprost do Puits. Był już spóźniony z wyru
szeniem z punktu wyjściowego i winien starać się na
drobić stracony czas. Żegluga po dwóch bokach trój
kąta, zamiast po hypotenuzie była dłuższa i anulowa
ła możność nadrobienia czasu. Wreszcie ukazanie 
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się przed portem Dieppe z hałaśliwymi motorów
kami desantowymi, a potem defilowanie z nimi 
wzdłuż brzegu, było zaproszeniem do nieszczęścia.

* * *

Weterani Royal Regiment of Canada, jako wy
raz wdzięczności dla ORP „Ślązak” za uratowa
nie kilkunastu ich żołnierzy, mianowali mnie do
żywotnim członkiem swego stowarzyszenia.

Miałem przyjemność spotkania trzech wetera
nów tego pułku, których ORP „Ślązak” podniósł z 
wody i uszkodzonego LCP i przywiózł do Port
smouth.

Jeden z nich opowiadał, że będąc rannym wypły
nął z pomocą May West od plaży, nie chcąc dostać 
się do niewoli. Gdy został wyciągnięty na pokład 
„Ślązaka”, ku swemu przerażeniu zobaczył orzeł
ki na czapkach marynarzy. Wyobraził sobie, że 
został wyciągnięty przez kontrtorpedowiec niemie
cki i jego wysiłek poszedł na marne. Z wiel
kim trudem dał się przekonać, że był wśród przy
jaciół.

Inny żołnierz Royal Regiment of Canada wyrato
wany przez nas opowiadał mi, że odpłynął od plaży 
w nadziei, że zostanie podniesiony z wody przez 

motorówkę czy okręt. Czas się przedłużał i zaczął 
stopniowo tracić siły. Wreszcie doszedł do takiego 
stanu wyczerpania, że sądził, że były to jego ostat
nie chwile. Zaczął się modlić: „O Boże, ześlij mi jakiś 
okręt by mnie uratował”. Zanim skończył tę prośbę, 
wyłonił się przy nim kadłub „Ślązaka”. Żołnierz 
ten po wojnie został pastorem baptystów, i gdy go 
spotkałem w 1972 roku, był kapitanem-kapelanem 
w wojsku kanadyjskim.

Podczas obchodu rocznicy rajdu w 1981 roku, w 
Toronto, organizatorzy uhonorowali mnie, prosząc, 
bym przyjął defiladę plutonu Royal Regiment of 
Canada i oddziałów weteranów biorących udział w 
obchodzie.

W dniach od 18 do 20 siernia br., odbędzie się w 
Dieppe obchód czterdziestej rocznicy rajdu z u- 
działem kanadyjskich weteranów. Planuję wziąć u- 
dział w tym obchodzie. Byłoby ze wszech miar po
żądane, by jak największa liczba członków załogi 
„Ślązaka” mogła przybyć do Dieppe na tę smutną, 
ale też wzniosłą uroczystość. Koledzy z Koła Fran
cja już zadeklarowali gremialny udział. Kilku kole
gów z Anglii też mnie już powiadomiło o swym u- 
dziale. Razem, będziemy reprezentowali Polską Ma
rynarkę Wojenną i ORP „Ślązak”.

ORP ŚLĄZAK 
po powrocie z Dieppe 
cumuje w Plymouth
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MIECZSYŁAW WASILEWSKI

OSTATNI WOJENNY
Za romantycznych i nie tak odległych czasów, kapi

tan statku marynarki handlowej był, w stosunku do 
swojej załogi, następną osobą po „Bogu”. Tak go 
przynajmniej przedstawiał nasz rodak „malgre luii”, 
Józef Konrad Korzeniowski w „Lordzie Jimie” i 
„Tajfunie”.

Dziś, na tankowcach, drobnicowych czy na lu
ksusowych statkach wycieczkowych dla dorob
kiewiczów, nie ma już śladu tego romantyzmu.

A jak przedstawia się ta sprawa na okrętach,któ
rych zadaniem była osłona czy atak na te statki w 
czasie wojny? Stefan Żeromski znalazł romantyzm 
nawet na niemieckim okręcie podwodnym! Aby 
mieć sprawdzian wojenny, trzeba sięgnąć pamięcią 
40 lat wstecz. ..

Amerykański pisarz i były oficer marynarki U.S 
Herman Wouk, w „Buncie na Kainie”, analizował 
bardzo sumiennie stosunek dowódcy okrętu do zało
gi i odwrotnie, idąc w ostatecznej konkluzji jeszcze 
dalej niż Konrad, twierdząc po prostu, że „dowódca 
jest „Bogiem”. A za tego „Boga” wziął wyimagino
waną postać ograniczonego umysłowo, złego oficera 
marynarki U.S., komandora Filipa Queega.

Podobnie myślał Mikołaj Monsarrat w „Okrut
nym Morzu”, stawiając wyidealizowanego komando
ra Jerzego Ericsona, w prawie że metafizycznym 
stanie „inności” w stosunku do oficerów i załogi. Au
torowi tego artykułu nasunęła się myśl (śmielsza od 
paragrafu 186 U.S. Navy regulations), aby napisać ja ■ 
kieś wspomnienie, które mogłoby dobrze zilu
strować dylemat wzajemnych stosunków dowódca- 
załoga (bez metafizyki) i przenieść to rozwazame 
z neutralnego terenu literatury pięknej do znikają
cej coraz bardziej z pamięci, wspaniałej rzeczywi
stości, którą przeżyła Polska Marynarka Wojenna 
walcząca w Kraju i na Zachodzie w ostatniej wojnie. 
Nie ulega dyskusji, ż; mieliśmy dowódców okrętów 
„z prawdziwego zdarzenia”, a niektórzy z nich już 
są prawie legendarni. „Queegów” nie było, bo nie 
mogło być. Wciąż rośnie, bogata już na ten temat, 
polska literatura, gdzie byli dowódcy piszą o swojej 
załodze, lub załoga pisze o dowódcy. Czasami jest 
to tylko wymowne parę zdań, a resztę można od
czytać „między liniami” jak w „Patrolu Orła”, Ery
ka Sopocki. Czasami jest napisany cały rozdział, jak 
„Pożegnanie Dowódcy” Stanisława Mayaka (jest mo-

DOWÓDCA „BURZY”
wa o komandorze Romualdzie Tymińskim do ORP 
„Ślązak”). Jest nie napisany ,ale jakże wzruszający, u- 
trwalony na płytach głos dowódcy ORP „Orzeł” 
komandora Grudzińskiego (Głosy Historii, sekcja 
BBC 23.7.1950), przemawiającego do załogi swojego 
okrętu. Są liczne książki i artykuły, gdzie dialogi „do- 
wódca-załoga” można odnaleźć w formie przenoś
nej jak „Sąd Marynarski” Eugeniusza Pławskiego (o 
światowej sławie dowódcy ORP „Piorun”), „O świcie 
będzie spotkanie” B. Wrońskiego, „Granatowa Za
łoga” Wincentego Cygana, „Na wojnie pod żyglem” 
W.A. Kosianowskiego-Lorenza, to tylko początek 
bardzo długiej listy.

W tym wszystkim jest jedno wspólne ogniwo, to 
jest stan napięcia czy kryzysu, jaki często przeżywa 
okręt w boju czy awarii, który po usunięciu niebez
pieczeństwa, czy osiągnięciu zwycięstwa, przemie
nia się w istotny, choć niewidzialny łącznik, spaja
jący wypróbowanego „Wodza” i jego podwładnych.

Obecne wspomnienie dotyczy jednego z wyżej 
wspomnianych momentów jakie przeżył ORP „Bu
rza” na północnym Atlantyku pod koniec marca 
1943 r„ gdy podczas sztormu o wyjątkowym nasile
niu, uzbrojone bomby głębinowe wyrwały się z ru
fowych wyrzutni i wysypały się, tuż przed północą 
na śliski i zalewany przez masy wody pokład.. W cza- • 
sie wojny duże ilości amunicji (na pokładzie i w ko
morach), przeznaczonej w zasadzie na nieprzyjacie
la, są potencjonalnie groźne dla własnego okrętu. 
Dowódca i załoga doskonale o tym wiedzą i są na 
ten temat ścisłe instrukcje i przepisy, aby zapobiec 
wypadkowi na skutek fałszywego manewru. Ale są 
i sytuacje, na które nie ma zarządzeń i tu musi 
działać inicjatywa oficera-specjalisty, odpowiedział 
nego za amunicję lub też spontaniczna decyzja do
wódcy. 24 maja 1940 r„ gdy pod Calais było gorąco, 
komandor porucznik Wojciech Francki zdecydował 
się wyrzucić za burtę torpedy i zabezpieczone bom
by głębinowe. Okręt miał chwilową awarię z powodu 
pobliskich wybuchów bomb lotniczych, większość 
dział nie mogła już strzelać. (Mistrzowskie uniki 
bomb, przez trafne komendy na ster i maszyny są 
doskonale opisane przez Edmunda Kosiarza w księ
dze „Od pierwszej do ostatniej salwy”). Sprawa by 
ła pilna, gdyż unieruchomiony okręt jest łatwym ce
lem, a w powietrzu, na różnych pułapach, szykowało 
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się do ataku 25 samolotów nieprzyjaciela. Wkrótce 
po pozbyciu się tej niebezpiecznej amunicji, przy
szło trafienie dwiema bombami w „sławny czy nie
sławny” dziób „Burzy”.

Gdyby bomby uderzyły w rufę, nawet zabezpie
czone B.G. mogłyby łatwo eksplodować. Nie trudno 
odgadnąć jakie byłyby straty wśród załogi i jak bar
dzo ta ostatnia musiała „duchowo” popierać trudną 
decyzję dowódcy, jaką jest pozbawieni; się ,choćby 
tylko częściowo, środków do walki.

Zupełnie inna sytuacja była na „Gryfie”, gdzie 
już w pierwszym dniu wojny poległ dowódca, ko
mandor ppor. Stefan Kwiatkowski, od bomb nie
przyjaciela (stukasy). Wykonanie operacji „Rurka” 
zostało odwołane i zamiast postawić zaporę minową, 
uniemożliwiającą nieprzyjacielowi szybki dostęp do 
Gdyni, z d.o. zarządził wyrzucenie min nieuzbrojo
nych w pobliżu Helu, gdzie bateria Laskowskiego 
miała uniemożliwić trałowanie zagrody. Oficerowie i 
załoga mieli duże trudności w wykonaniu tego roz
kazu, ale dyscyplina zwyciężyła. Nie widziano wte
dy oczywiście, że dni „Gryfa” były policzone i że 
nowa misja jako „krążownika p-lot”, wymagała u- 
sunięcia niebezpiecznych dla nich samych min.

Monsarrat i Wouk poświęcili w swoich książkach 
dużo miejsca problemowi zabezpieczania ,,in e- 
tremis” bomb głębinowych na imaginacyjnych 
H.M.S. „COMPASS ROSĘ” i U.S.S. „CAINE”. 
Pierwszy okręt tonął po uderzeniu torpedy z nie
mieckiego U-boata, drugi „przewracał się” na falach 
podczas tajfunu i niewłaściwe komendy na ster oraz 
maszyny dawane przez dowódcę, groziły okrętowi 
przewróceniem się dnem do góry.

Obecny artykuł rozpocznie się więc tłumaczenia
mi na polski rozdziałów opisujących „kryzys bomb 
głębinowych” na brytyjskim i amerykańskim o- 
kręcie, aby tym lepiej podkreślić różnicę prawdziwej 
sytuacji na O.R.P. „Burza” w najlepszej pamięci 
autora, w czasie gdy polski okręt był dowodzony 
przez ostatniego wojennego dowódcę, komandora 
porucznika Franciszka Pitułkę, gdzie prawda jest. . . 
piękniejsza od fikcji.

* * *
Wyjątek z tłumaczenia na język polski „The Crusl 

Sea”, Nicholas Monsarrat, Publ. New York, Rocke
feller Center, „A Book of the Month Selection”, 
strona 320 i dalsze. Rok 1942, Rozdział „Fighting”. 
Pozycja na okręcie: Rufa. Scena: Tonący na Półno
cnym Atlantyku H.M.S. „Compass Rosę”.

Bosmanmat torpedysta Wainwright po przycupnię

ciu niedaleko tylnicy, wznoszącej się coraz wyżej 
ponad resztą okrętu, zaczął wyciągać detonatory z 
bomb głębinowych, aby w ten sposób zapobiec ich 
wybuchom, gdy okręt zanurzy się w głębinę.

Pracował spokojnie i metodycznie. Odkręcić, po
ciągnąć, wyrzucić. Odkręcić. Pociągnąć. Wyrzucić. 
Robiąc to gwizdał monotonną wersję „Roli out the 
barrel”. Każdy detonator zajmował mu dziesięć do 
piętnastu sekund. Miał w sumie 30 bomb do rozbro
jenia i obliczył, że będzie zaledwie dość czasu, aby tę 
operację dokończyć. Rufa podnosiła się coraz wyżej 
pod jego stopami, jakby był na krawędzi ogromnej 
piły; pomimo nocy było wystarczająco światła aby 
dostrzegać zarys okrętu wzdłuż stromej krzywej, 
prowadzącej w głąb morski. Do uszu dolatywał mu 
szum pary z otwartego zaworu bezpieczeństwa o- 
raz glosy ludzkie na górnym pokładzie.

„Krzykliwe takie. . . syny — pomyślał bez gnie
wu. — Szkoda dla nich, że nie mają czegoś lepszego 
do roboty”.

Samotny i zdecydowany kontynuował swą działał 
ność.

Pomimo grozy sytuacji odczuwał ukrytą radość w 
wyrzucaniu za burtę sprzętu, który go prześlado
wał od prawie 3 lat. Te znienawidzone obiekty mia
ły swoje numery i specjalne skrzynki, gdzie trzeba 
je było ostrożnie wkładać oraz inwentarze i metryki.

Obecnie były to tylko błyski w ciemności i niko
mu nie przyszłoby do głowy aby je teraz liczyć.

Po chwili ktoś wychynął się z pobliskiego mroku 
i wspinając się z trudnością na pochylony pokład, 
zderzył się z nim. Wtedy dopiero rozpoznał mun
dur oficerski, a później jeszcze podporucznika Fer- 
raby. Ferraby wyksztusił zduszonym głosem:

— Kto tam jest?
— Bosmanmat Wainwright, panie poruczniku.
Wyrzucam do wody detonatory — po czym kon

tynuował swą czynność, nie czekając na komentarz.
Ferraby patrzył na niego milcząc, jakby był po

grążony w jakimś koszmarnym śnie, ale po chwili do
szedł do drugiej wyrzutni z przeciwnej burty i za
czął również rozbrajać bomby.

Obaj pracowali teraz wytrwale, odwróceni do sie 
bie plecami, opierając się jak mogli o pochylony po
kład.

Początkowo zachowywali ciszę. Po chwili Wam 
wright zaczął znowu gwizdać, a Ferraby po zrzuce- 
ceniu kilku detonatorów, chlipnął.

Okręt zarył się gwałtownie pod ich stopami, rufa 
podniosła się jeszcze, windując ich całkowicie już 
ponad rorzem.

i
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Godzina , G” plus siedem. Ericson zdał sobie 
sprawę, że okręt bezapelacyjnie tonął i że był wobec 
tego faktu bezsilny. Pomost wisial nad wodą pod o- 
strym kątem, rufa stale się podnosiła, tak że nawet 
sama stępka była gdzieś już blisko powierzchni wo
dy.

Ten okręt na którym spędzili tyle czasu i gdzie 
włożyli tyle wysiłku, ich własny „Compass Rosę” wa
żył się przed ostatecznym zanurzeniem, a było 
wiadomo, że to ważenie nie będzie trwało długo. 
Gnębiły go wyrzuty, że nie zdąrzył wysłać sygnału 
na „Viperous’a” , wychylić łodzi ratunkowych, ani 
wzmocnić na czas grodź wodoszczelną. Ale to 
wszystko zdarzyło się dla nich za szybko. . .

Teraz przyznał w duchu, że admirał w Ardnacra- 
ish miał rację, zalecając im częstsze ćwiczenia ról 
okrętowych. Być może, że i tak nic nie mogło jego 
korwety uratować, której słaba konstrukcja nie da 
wała im żadnej szansy w razie trafienia torpedą i 
tylko tą myślą mógł choć w części uspokoić swoje 
sumienie.
Czujny jak zawsze sygnalista Wells stojący u jego 
boku, nagle zapytał:

— Czy mam już wyrzucić za burtę, książki sy
gnałowe, panie kapitanie?

Ericson wzdrygnął się. Wyrzucenie do wody taj
nych książek i szyfrów było smutną czynnością dla 
obsady pomostu. Miała ona w sobie namiastkę aktu 
ich ostatecznego zniszczenia.

Przypomniał sobie Niemca na Lł-boacie, który 
stracił życie w trakcie rzucania książek do morza.

Oko Ericsona przebiegło powoli wzdłuż obu burt. 
Okręt był jakby spokojniejszy i pogodzony ze swym 
losem. Po mocnym podnieceniu i rozpaczliwej dzia
łalności ostatnich minut zdano sobie sprawę, że 
zrobiono wszystko co było można i z tego, że to 
wszystko zdało się na nic.

Teraz to była ostatnia przerwa dla ich spotnia- 
łych ciał zanim zaczną pływać. ..

Przez chwilę jego myśli pobiegły do ich pozycji 
30 mil z tyłu konwoju i rozważył możliwość, że je
den z eskorterów mógł zauważyć „Compass Rosę” 
na radarze i obserwując nieco później gwałtowne 
zniknięcie echa, mógł oglądać co się stało. Była to 
niewielka, ale jedyna ich szansa podczas tej śmier
telnie zimnej nocy.

Ericson zwrócił się do Wells’a zarządzając:
— Wyrzucić tajne książki za burtę!
Po czym przemówił do innej postaci czekającej 

na decyzję dowódcy na tyle pomostu.
— Bosman okrętowy!

— Na rozkaz, panie kapitanie!
— Ogłosić gwizdkiem opuszczenie okrętu!

Po chwili pomost opróżnił się; dowódca szedł o- 
statni mając przed sobą sylwetkę bosmana Tallow’a i 
słyszał jego donośny głos: Opuszczenie okrętu! O- 
puszczenie okrętu! Opuszczenie okrętu! Obaj szli 
na śródokręcie, opuszczając się po drabinkach i stą
pając z trudnością po stromo nachylonym pokła
dzie. Tam czekała już grupa marynarzy, popychając 
się wzajemnie w milczeniu w kierunku wysoko wy
stającej rufy. Poniżej nich rzucone dwie tratwy Car- 
ley’a oczekiwały na ciemnej wodzie zagrożonych pa
sażerów. Mała sekcja Tonbridge'a po spuszczeniu 
tratw, wróciła do łodzi, aby po raz ostatni spróbować 
ją wychylić za burtę. Ale szubelki były jeszcze 
mocniej zablokowane, w miarę jak przechył się po
większał. Kiedy Ericson znalazł się wśród załogi, 
rozpoznano go i wybuchnęły nieco przyciszone 
głosy dookoła dowódcy: The skipper! The skipper! 
— potem jakiś głos zapytał: Jakie są nasze szanse, 
panie kapitanie?

„Compass Rosę” drżał pod ich stopami i zanurzył 
się jeszcze.

Jakiś marynarz przy relingu krzyknął coś na poże
gnanie i skoczył do wody głową w dół.

Ericson powiedział do wszystkich:
— Czas opuścić okręt. Niech wam szczęście 

sprzyja.
* * *

Wyjątek z tłumaczenia na polski „The Caine Mu- 
tiny” (The Cruise of the CAINE under captain Queeg, 
Sept 1943- Dec. 1944). Rozdział 30, strona 331 i dal
sze. Autor Herman Wouk—Druk: Doubleday and 
Company Inc., Garden City, N.Y. — USA.

* * *
— Ster prawo na burt! — podał Maryk.
— Ster leży prawo na burt! — powtórzył szyb

ko sternik, ale po chwili znów się odezwał, tym ra
zem drżącym głosem: —- Jezu Chryste.. . panie po
ruczniku, to przeklęte koło sterowe, zupełny luz, 
jakby linki były zerwane . . .

Willy poczuł, że mu się włosy jeżą na głowie. Na 
jego twarzy zaczął się malować taki sam strach, jaki 
był od dawna widoczny na fizjonomiach maryna
rzy z wachtowej obsady pomostu.

— Milczeć Stilwell — linki sterowe są w porząd
ku — warknął Maryk. Zachowujecie się jak niemowlę, 
co ma pierwszy raz ster w ręku! Co tam się dzieje 
do diabła na pomoście, Maryk! — przyszedł przez 
tubę głosową z budki radarowej skrzek od Queega'a.

— Dlaczego okręt nie idzie na kurs?
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— Wiatr i morze przeciwdziałają działaniu ste
ru, panie kapitanie.

— Dałem już rozkaz położyć ster prawo na burt.
— Niech pan używa maszyn do nawrócenia dzio

bu! Jezusie na kuli, czy ja tam mam wszystko sam 
robić? Co wyrabia wachta na radarze? Nic nie wi
dać na ekranie!

Maryk zaczął manipulować telegrafem. Kombina
cja „pół-naprzód” na lewej maszynie i „wolno- 
wstecz” na prawej, zaczęła przesuwać powoli dziób 
na kurs południowy.

Na kursie 180 — powiedział wreszcie Stilwell, 
zwracając twarz do Maryka, z ulgą widoczną wyra
źnie w oczach.

Okręt wciąż pracował ciężko na fali, przewalając 
się z burty na burtę. Ale były to przechyły miarowe 
z obu stron, nie dające uczucia zagrożenia.

Willy zaczął się przyzwyczajać do widoku zardze
wiałych kominów, kładących się prawie równolegle dc 
powierzchni morza. Tylko przez szpary między 
nimi można było dostrzec spienioną, jakby gotują
cą wodę. Wstrząsane miarowo utrzymujące kominy 
sztagi, zamiast przerażać, nabrały teraz komicznego 
aspektu, przypominając gigantyczne wycieraczki. 
Czego w istocie najbardziej bał się Willy, to tych 
nieskończenie długich przechyłów na tą samą burtę.

Queeg wszedł na pomost wycierając oczy chust
ką, mrucząc do oficera wachtowego porucznika Ste
fana Maryka: — Oczy pieką od przeklętej soli z 
rozprysków” — po czym patrząc na kompas dodał:

— A więc w końcu doprowadziłeś go na kurs. 
Wydaje mi się, że sytuacja jest opanowana”.

— Czy jesteśmy w naszej pozycji, panie kapi
tanie?

— Chyba, że tak, ale trudno powiedzieć. Radiowy- 
krywacz mówi, że rozpryski fal dochodzą wyżej 
masztu i są odpowiedzialne za zamglenie ekranu. .. 
Jeżeli jesteśmy wysunięci za daleko ,„Sunsh:ne”, na 
nas burknie.

— Panie kapitanie, uważam, że powinniśmy za
pełnić zbiorniki balastowe. Okręt jest ciężki na gó
rze. Trzymamy źle kurs, bo wystajemy za wysoko 
nad wodą.

— Nie martw się Maryk, jeszcze się nie przewraca
my.

— Ale to da nam większą zdolność do manewru, 
panie kapitanie.

— Tak, ale jednocześnie zanieczyści zbiorniki sło
ną wodą i ciśnienienie będzie nam spadało do 15 mi
nut po nabraniu paliwa. Zresztą ,Sunshine” ma raport 

o naszym stanie ropy i gdyby sytuacja tego wyma
gała przysłałby nam sygnał o zbiornikach.

— Jeszcze jedno, panie kapitanie, powinniśmy 
zabezpieczyć bomby głębinowe.

—Co jest z tobą, Steve? Ogarnia cię panika z po
wodu trochę niedobrej pogody?

Nie czuję żadnej paniki, panie kapitanie!”
— Wiesz tak dobrze jak i ja, że działamy jako e- 

skorter przeciw o.p. Jaką wartość będą miały bomby 
głębinowe, gdy złapiemy echo okrętu podwodnego 
w następnych 5 minutach.

Maryk rzucił okiem na zamazane rozpryskami o- 
kna pomostu i słabo przez nie widoczne gigantycz
ne, wrzące fale.

— My nie będziemy wykonywać żadnych ataków 
na okręty podwodne w tych warunkach.

— A skąd mamy tą pewność?
— Panie kapitanie, „Dietch” z naszego dywizjonu, 

napotkał sztorm koło Wysp Aleuckich i został zato
piony przez źle umocowane własne bomby głębino
we. Urwały mu rufę. Dowódca stanął przed sądem 
wojennym!

— Dobrze, dobrze. . . Jak ty się tak na to zawzią
łeś, zabezpieczaj je! Mnie jest wszystko jedno. Ale 
upewnij się, że będzie ktoś pod ręką do ponownego 
uzbrojenia, gdy złapiemy echo podwodne.

— Panie poruczniku! ■— wtrącił się Stilwell — 
bomby głębinowe są już rozbrojone.

— Co takiego! •— krzyknął Queeg. Kto to zarzą
dził?

— Ja.. . ja sam je zabezpieczyłem, panie kapita
nie

Głos sternika był drżący, ręce ściskały z całych 
sił koło sterowe, nogi szeroko rozstawione dla u- 
trzymania równowagi zdawały się go chować za ste
rem, a oczy niby wbite w repetytor żyrokompasu.

— Powtarzam — skrzeknął Queeg — kto wam 
dał taki rozkaz.

— Porucznik Keefer, panie kapitanie. Mam od 
niego stałe zarządzenie: Jak tylko okręt jest w nie
bezpieczeństwie, mam zabezpieczyć bomby głębi
nowe.

A kto wam powiedział, że okręt jest w niebezpie
czeństwie, co?

Queeg kołysał się naprzód i w tył, ściskając rygiel 
iluminatora dla utrzymania równowagi na prze
chyłach, patrząc gniewnie w plecy tłumaczącego się 
marynarza.

— To jest — panie kapitanie — na tym dużym 
przechyle o 7-ej rano ja. .. ja rozbroiłem je. Cały 
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pokład rufowy był pod wodą. Aby tam dojść mu- 
siiałem zamocować dodatkową linę ratowniczą.

— Dlaczego do diabla, nie jestem informowany o 
tym Maryk?

— Teraz prowadzę okręt w misji osłony z nieu
żytecznymi bombami!

Stilwell jeszcze dodał: — Panie kapitanie, ja to po
wiedziałem panu porucznikowi Keeferowi.

Mówcie kiedy się do was zwracam ostatni tumanie, 
a nie inaczej! — wrzasnął histerycznie Queeg. — Po
rucznik Keith! Postawić tego marynarza do raportu 
karnego za brak dyscypliny i złe wykonanie obo
wiązków. On powiedział Keeferowi! Ja się zajmę po 
rucznikiem Keeferem!

Po czym zwróciwszy się do Maryka: — Teraz Ste- 
ve, proszę mi natychmiast zmienić sternika tak, że
bym więcej nie widział na pomoście twarzy tego o- 
statniego kretyna!

— Panie kapitanie, przepraszam — przepraszam 
— powiedział pośpiesznie Maryk, który jako nowo 
mianowany z.d.o., był odpowiedzialny za organiza 
cję wacht — nasz sternik z podwachty jeszcze nie 
odpoczął po ostatniej nocy. Stilwell jest najlepszym 
sternikiem na okręcie i mly g o potrzebujemy!

Sytuacja na ORP „Burza”, Północny Atlantyk, 
noc z 29 na 30 marca 1943, okręt w rejsie do Argen- 
cji (Nowa Funlandia) pozycja: przednie lewe skrzy
dło grupy B3 w misji osłony konwoju.

Wyciąg ze wspomnień ówczesnego 1-szego ofi
cera broni podwodnej „Burzy”, autora tego artykułu.

Obudziło go dudnienie dochodzące z górnego 
pokładu. Z początku było ono odległe, a później szyb
ko przesunęło się tuż nad na wpół śpiącą jeszcze 
głową.

Okręt w ruchu ma swoją bogatą gamę stukań, 
zgrzytów i warkotów. Podświadomość je akceptuje 
jako „normalne”, „przyjazne” i przez to nie niepo
koją ucha. Nawet wręcz przeciwnie. Trzeba, aby ist
niały; gdy ustaną cała załoga się od razu rozbudzi. 
Dowodzą one, że wszystko gra jak powinno. Miaro
wy ruch obrotu turbin, równomierny warkot prawi
dłowo działających wentylatorów. Regularny stukot 
wału napędowego. Sprawa się pogarsza, gdy okręt 
pracuje ciężko na fali. Szczególnie gdy jest to wyso
ka fala, znana tylko tym marynarzom co spędzili 
dużo lat na Północnym Atlantyku. Rycie dziobu 
daje zupełnie inną czeredę dźwiękową hurkotów i 
jakby ludzkich stękań. Duże kołysanie boczne z 
burty na burtę powiększa „kolekcję” o nowe, akusty

czne emisje trzasków i jęków. Ale i z tym wszystkim 
ucho śpiącego w końcu się oswaja.

Ale mocnego dudnienia na pokładzie nie da się 
niczym wytłumaczyć! Tym razem podświadomość 
szarpie za ramię świadomość, która otrzymuje 
swój pierwszy alarmujący meldunek — coś nienor
malnego się dzieje na pokładzie! — Ale co? Po o- 
trzymaniu ostrzeżenia o ciężkiej pogodzie na ocea
nie z biura meteorogicznego, cały sprzęt pokłado
wy i uzbrojenie było dobrze zamocowane, na sztor
mowe, przed wyjściem z portu. Nic poza falą nie 
ma prawa molestować głównego pokładu. Chyba że 
ta ostatnia, wdzierająca się tam coraz częściej i z 
rosnącą gwałtownością, odniosła nagle lokalne zwy
cięstwo w nierównej walce z okrętem i oderwała ja
kieś zamocowanie, które mimo solidnej konstrukcji 
i całej umiejętności załogi w tych sprawach,niewystar- 
czyło, aby oprzeć się przed zdradliwymi szarpnięcia
mi i uderzeniami rozszalałego żywiołu.

A więc rozbudzone już zupełnie ucho próbuje 
tym razem przeprowadzić świadomą selekcję i 
zlokalizować źródło. Wynik jest niepokojący: jest 
tam coś, co się toczy, co jest ciężkie i duże. Ostate
czna diagnoza nie budzi dalszych wątpliwości: 
Bomby głębinowe! Pięć, dziesięć, może tuzin!

Uszy śpiących oficerów, podoficerów i marynarzy 
gdziekolwiek by nie byli na okręcie, nie reagują na 
to dudnienie w równym stopniu. Na rufie, gdzie sły
chać to najsilniej, zmęczeni i zmoczeni po wach
cie myślą naiwnie w pół-śnie: — Tam na pewno już 
ktoś się tym zajmuje. . . Na dziobie, gdzie słabiej sły
chać co się dzieje po przeciwnej stronie okrętu, śpią
cy w hamakach filozofują: — Jak do tej pory nic się 
nie stało, to już chyba się nie stanie. .. A jeszcze in
ni naciągają koce na głowy: — Jeszcze jedna godzi
na snu do zmiany wachty!

Ale jeżeli ucho słuchającego należy do pierwszego 
oficera broni podwodnej (drugi był tylko w teorii na 
etacie), który te bomby pobrał z „Ordonnance De
pot” na lądzie, uzbroił, dopilnował zamocowania na 
sztormowo i znał dobrze nie tylko ich mankamenty 
techniczne, ale i ich straszliwy potencjał w razie wy
buchu, to ich „taniec śmierci” na pokładzie był 
wprost osobistym wyzwaniem, krzykiem wołającym 
do alarmu, do żagli, podczas tajfunu!

I natychmiastowe refleksje: — Detonatory w po
zycji styku! — Piorunian rtęci! — Dosyłacze B.G. 
Mark 1, Minol z RDX-em!

W razie wybuchu, fala ciśnienia 500 ton na cal 
kwadratowy! ! !

W kabinie oficera broni podwodnej, w nocy na 
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morzu, światło jest zawsze zgaszone, za wyjątkiem 
maleńkiej, sączącej skąpe światło lampki nad koją. 
Śpi on zawsze w ubraniu, gotów do jakiegoś alarmu. 
Jedyny „luksus” to zdjęte buty gumowe, stojące pod 
ręką koło koi i rozluźnienie pasa ratunkowego (o 
tym ostatnim ułatwieniu, r.s.o. nie wspomina). Świa
tło małej żarówki jest jednak wystarczające, aby w 
razie nagłej potrzeby mógł odnaleźć natychmiast 
buty, doskoczyć do drzwi kabiny, aby porwać z nich 
lornetkę „Barr & Stroud’a” i „southwastkę”, i być szy
bko na pokładzie z oczami mogącymi od razu wi
dzieć w ciemności.

Tym razem był tylko czas na złapanie gumowych 
butów, niezbędnych do poruszania się na śliskim 
pokładzie. Nie przyszła mu nawet myśl o nadyma
niu pasa ratunkowego. Każda sekunda się liczyła. Na 
szczęście teraz, w czwartym roku wojny, nie brako
wało mu zaprawy do tego rodzaju „gimnastyki”. 
Przydały się teraz te biegi „w dobrych pokojowych 
czasach” roku 1938 przez wanty masztu „Lwowa” 
w Kadrze Floty na Oksywiu. Wyścigi poprzez salingi 
O.R.P. „Wilia” na redzie Gdyni czy Atlantyku, póź
niej bojowe już zaprawy na „P2” w Dartmouth, pod
czas „inwazyjnego” strachu, a później jeszcze na tej
że samej „Burzy” na patrolach na Morzu Północnym, 
gdy dowodził nią kmdr ppor. Stanisław Nahorski, czy 
podczas norweskiej kampanii pod komandorem 
ppor. Wojciechem Franckim.

W korytarzyku rufowym od nawietrznej burty 
przez zamknięte drzwi wodoszczelne, można było 
dostrzec sylwetki wachtowego telefonisty w „duffel- 
coacie” i „southwestkę” gońca-torpedysty, chronią
cych się od przewalającej się przez pokład wody.

W normalnych warunkach, nawet za dnia, aby bez
piecznie dojść do wyrzutni rufowej, z której padty 
bomby na pokład, należało zamocować do jakiegoś 
polera linę bezpieczeństwa. Perspektywa bycia „wy
miecionym” za burtę, gdy fale wydawały się wyso
kości 4-piętrowych budynków. Ale los okrętu był 
ważniejszy od strachu. Wykorzystując małą przer
wę między dwoma „inkursjami” wody, torpedys- 
ta dobiegł tak jak stał do uszkodzonej wyrzutni.

Brakowało na niej 8 bomb, a więc prawie całego 
rzutu! Żelazna zapora poprzeczna od strony dzio
bowej wyrzutni była złamana na jednym z jej krań
ców i nic nie przeszkadzało wypadaniu dalszych 
bomb gdy okręt ponawiał coraz większe zanurze
nie dziobu. Ale wisząca luzem przegrodowa sztaba 
mogła doskonale posłużyć jako prowizoryczna za
pora. Zamocował szybko krańcową bombę, mającą 
służyć innym za barierę.

W „podziękowaniu” ocean dał mu bezpłatną ką
piel w słonej wodzie, która doszła aż do ramion. Na 
szczęście ruch fali nie był szybki, aby go podnieść po
nad pokład. Torpedysta instynktownie oparł się 
o wyrzutnię kolanami i obejmując jak czuły kocha
nek szynę prowadnicy, tworzył z nią podczas ką
pieli „jedno ciało”. Spodziewał się jednak, że fala go 
mocniej szarpnie. Po chwili zdał sobie sprawę, że to 
się nie stało, gdyż okręt zmienił kurs i idzie mniej
szą szybkością. To dowódca szuka sposobów aby mu 
pomóc, pomyślał z wdzięcznością.

W istocie komandor Pitułko poinformowany 
przez d.o. kapitana Włodz:mierza Łaskoczyń- 
skiego (przyszłego dowódcy ORP „Krakowiak”) co 
się dzieje, powziął trudną decyzję opuszczenia 
pozycji w osłonie konwoju, przeszedł na te
legraf maszynowy i wziął „kurs sztormujący”, pod 
ostrym kątem do fali. Dla torpedysty ten zwrot był 
ułatwieniem, ale tylko częściowym. Zmniejszenie 
szybkości zwiększało boczne przechyły. W pew
nym momencie, chyba na największym jak do tej 
pory przechyle, zaczęły się toczyć jednocześnie 
z różnych zakątków rufy 3 bomby!

Inne były niewątpliwie zablokowane przy stoja
kach relingu. Dwie zmierzały w jego kierunku, trze
cia, szczęśliwie, potoczyła się do falszburty schronu. 
W stylu amatorskiego bramkarza, któremu nieprzy
jacielska ekipa strzeliła naraz dwie piłki (bez wąt
pienia „faul”, za co by się im należał „karny” od ar
bitra), torpedysta rzucił się na obie. Po chwili udało 
mu się złapać pierwszą, a drugiej zagrodził drogę 
gumowym butem. Ale przechył okrętu wciąż się 
powiększał. Unieruchomienie drugiej bomby nie 
trwało długo, po chwili przetoczyła mu się przez 
nogę i śmignęła za burtę. Serce torpedysty zaczęło 
bić szybko i nawet nie odczuł bólu w zgniecionej 
ciężarem kostce.

Znajomość wiedzy okrętowej była przydatna w 
zrozumieniu, że ruch okrętu naprzód walczącego 
z falą na szybkości względnej 10 węzłów jest w 
istocie bardzo powolny. Torpedysta wołałby oczy
wiście aby „Burza” pędziła naprzód co najmniej 50 
węzłów szybkością rzeczywistą, to jest w stosunku 
do dna oceanu. Po wypadnięciu za burtę, uzbro
jona mina minolowa poruszała się, robiąc 15 stóp na 
sekundę w kierunku dna, czyli że w cztery sekundy 
zapalnik będzie uzbrojony do odpału, dzięki ekspe
rymentalnemu dosyłaczowi B.G. Mark I... Margines 
bezpieczeństwa polegał już jedynie na nienastawie- 
niu głębokości odpału. Trzeba więc liczyć na szan
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sę, że upadek bomby na pokład i wstrząs tym spo
wodowany nie złamie klucza z przetyczką, która 
nie dopuści do napięcia iglicy i jej zwolnienia na 
głębokości 50 stóp.

Życie lub śmierć całej załogi okrętu zależały od ma
łej przetyczki grubości 5 milimetrów!

Przebiegły mu błyskawicznie w pamięci slogany 
wypisane na czarnej tablicy, w sali wykładowej dla 
torpedystów na H.M.S. „Defiance”.

„Nieznajomość rzeczy budzi obawę. -— Fachowe 
poznanie, zaufanie!” — i odwrotnie jakby dla żar
tu:

„Nieświadomość sprawy — to błogosławieństwo!”
Oczekując ewentualnego wybuchu z bombą mino- 

lową w rękach, wołałby wariant nieznajomości rze
czy! Ale nie było czasu na dalsze refleksje, gdyż o- 
kręt zaczął się przechylać na przeciwną burtę i przy
trzymywany przez niego niebezpieczny obiekt za
czął mu się wyślizgiwać z kurczowo ściśniętych 
palców. Żałował, że nie miał czasu nałożyć rękawic 
do pracy pokładowej, utrzymywanie bomby byłoby 
mniej bolesne. W pewnym momencie udało mu się 
przekręcić bombę pod kątem prostym do osi okrę
tu. Teraz mógł usiąść na niej jak na wawelskim smo
ku a la Święty Jerzy i zamiast do gardzieli potwora, 
sięgać gołą ręką do uchwytu detonatora w tulei .Kil
ka szybkich obrotów w kierunku odwrotnym od ru
chu wskazówek zegarka. Pociągnięcie. Tetrylowy 
detonator był w jego ręku! W sekundę później łuko
wał do wody.

Druga czynność była o wiele łatwiejsza. Przekręcił 
tylko bombę o 90 stopni. Potoczyła się szybko sama 
do relingu i wyleciała za burtę, nieszkodliwa. Dopie
ro wtedy przypomniał sobie pierwszą uzbrojoną, 
która po upływie 30-40 sekund nie mogła już zagra
żać „Burzy”. A więc, mimo wstrząsu, zapalnik po 
upadku na pokład nie doznał uszkodzenia! O- 
czywiście nie było pewności, że będzie to samo z 
pozostałymi 5 (?) luźnymi bombami, ukrytymi w 
nieznanych mu jeszcze zakątkach rufy.. Ale była to 
pierwsza dobra augura i zawahał się czy nie dosko- 
czyć szybko do budki, gdzie stał telefonista i za
meldować dowódcy na pomoście o ogólnej sytuacji.

Oczy mu się już zupełnie przyzwyczaiły do ciem
ności i rzuciwszy spojrzenie na kraniec rufy zauwa
żył tam jedną bombę gotową do „odjazdu”. Zapomi
nając o telefonie dobiegł do niej. Jakby posłuszna 
swemu specjaliście stała w pozycji, gdzie była dostęp
na tuleja detonatora.. Operacja na krętniku zajęła 
mu tylko parę sekund. Znowu długi przechyl Tym 
razem gorsza sprawa. Dwie lub trzy bomby toczą 

się hałaśliwie w różnych miejscach. Torpedysta ła
pie tę najbardziej krytyczną; dwie inne zatrzymują 
się jakoś o stojaki relingu. Rozbrajając bombę czu
je po raz pierwszy, że mięśnie zaczynają go zdra
dzać. Po odkręceniu krętnika, nie ma już siły wyciąg
nąć detonatora.

W tym momencie jakaś postać dołącza się do nie
go i para mocnych rąk przypiera bombę z drugiej 
strony. W ciemności torpedysta nie może od razu 
rozpoznać przybysza. Nowy sojusznik szybko się 
przedstawia: — Bosmanmat Kaczmarzyk, panie po
ruczniku”.

W podnieceniu chwili torpedysta zapomniał o 
niedawno przybyłym na ..Burzę” młodym podofice
rze Ludwiku Kaczmarzyku. Nie miał go w pierwszej 
„bojowej” ekipie „Burzy”, gdy jako oficer broni 
podwodnej prowadził „musztrę na bombach”, na 
molo w Portsmouth, półtora roku temu ...

— Panie bosmanie, trzeba wyrzucać detonatory z 
luźnych bomb! — Tak jest, panie poruczniku.

Nic nie trzeba było więcej dodawać, dla podofice- 
ra-torpedysty, sytuacja była już jasna.

Teraz załatwili się szybko z dwoma widocznymi 
bombami. Pozostała już tylko ta ostatnia, gdzieś 
kryjąca się w ciemności, wystarczająca aby przekreślić 
wszystkie dotychczasowe wysiłki.

Duża fala przeszła po pokładzie mocząc torpe
dystów do pasa. Przydała się, bo uwolniła ostatnią 
bombę, która jakby posłusznie toczyła się w ich 
kierunku. Sytuacja na korzyść „Burzy”. Jedna bom
ba, a dwóch „goalkeeperów”. W chwilę później po
zbawiona detonatora i pchnięta energicznie, poszła 
za burtę.

Z mroków pokazał się goniec i kilku marynarzy z. 
wachty, przysłanych przez z.d.o. Mieli ze sobą sta
lówkę z zapasowego szpringu. Torpedysta przy
pomniał sobie o żelaznej sztabie działającej jako pro
wizoryczna zapora bomb na wyrzutni.

— Panie bosmanie, zapora na wyrzutni jest złama
na. — Musimy bomby lepiej zamocować.

Obaj doszli do uszkodzonej wyrzutni. Kaczma
rzyk pomacał uważnie sztabę i zagrodową bombę, 
potem odebrał linę od marynarzy odsyłając ich do 
schronu.

— Ja sobie sam dam z tym radę, panie poruczniku 
— pokazując głową na piętrzące się nad rufą fale — 
i tak mamy dość kłopotów, aby jeszcze „ćwiczyć 

„człowiek za burtą!”
Teraz torpedysta mógł wreszcie wykonać jeden 

ze swych najważniejszych obowiązków, to jest za
meldować dowódcy o sytuacji na rufie. Musiała tam 
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istnieć jakaś telepatia, czy wysyłanie myśli na odle
głość na podobnej częstotliwości, bo gdy doszedł do 
schronu, telefonista już machnął ręką, aby przywołać 
bliżej torpedystę.

— Kapitan Pitułko wzywa pana porucznika do 
telefonu”.

— Słucham, panie kapitanie.
Przez słuchawkę doszedł go spokojny głos do

wódcy:
— Jak to długo jeszcze potrwa, musieliśmy zejść 

z kursu.
— Jeszcze jakieś 5 minut. . .
— Dobrze, dziękuję. Jak pan skończy, proszę 

przyjść na pomośt.
— Tak jest, panie kapitanie! — Głos dowódcy zni

knął.
Torpedysta nie mógł się oprzeć myśli, którą na pe

wno dzieliła z nim cała załoga, jak tylko okręt prze
chodził jakiś kryzys. Jakie to szczęście, że mamy ta
kiego dowódcę! Przez telefon jedno rzeczowe py
tanie, podanie sytuacji i tyle. Dowódca ufał im na
wet w najtrudniejszych sytuacjach. Przy wejściu do 
schronu pokazał się bosmanmat Kaczmarzyk.

— Panie poruczniku, wyrzutnia zamocowana.
Obaj poszli na kraniec rufy, aby obejrzeć sprawę. 

Torpedysta dotknął w uznaniu ramienia Kaczmarzy
ka podnosząc głos, aby przekrzyczeć sztorm: — Do
bra robota! Bomby były zamontowane grubą liną 
stalową, niby muchy pajęczyną pająka-iptasznika. 
„Burzy” już nic więcej od nich nie groziło. Nad nimi 
morze było tak wysokie, że horyzont nie przekra
czał 200 metrów i w każdej chwili mogła się na nich 
zawalić duża fala. Torpedysta zwrócił się znowu do 
podoficera: — Dziękuję panu, niech bosman wraca 
na pomieszczenie, ja muszę natychmiast iść 
na pomost.

Po odejściu bosmanmata torpedysta powrócił na 
chwile do schronu, pokazując telefoniście ręką, aby 
zdjął z ucha jedną słuchawkę, gdyż szum wichury 
był głośniejszy od turbiny w maszynowni na pełnych 
obrotach:

— Przekazać na pomost! Bomby zamocowane na 
sztormowe. Możemy wracać do konwoju. Resztę 
zamelduję osobiście. Potem dodał po chwili reflek
sji: — wiecie kto ja jestem? — Jakby obrażony głos 
odpowiedział: Tak jest, panie poruczniku.

Torpedysta wbiegł na chwilę do kabiny na dol
nym pokładzie, aby złapać lornetkę i już tylko „teore
tycznie” potrzebny pas ratunkowy. Przy każdym 
kroku woda tak mu chlupała w butach gumowych, 
że zdecydował się jeszcze na małą zwłokę, aby je

Kdr-ppor. Franciszek Pitułko 
na pomoście „Burzy”

szybko zdjąć i wylać parę litrów ciepłego, słonego 
płynu do umywalki. Na małej lince nad koją łukował, 
do prawie pozycji horyzontalnej, kupiony w Argen- 
cji budzik i niełatwo było odczytać godzinę. Ale 
miał wreszcie okazję sprawdzić wagę powiedzenia 
angielskiego: „The time stood still”. Tam na pokładzie 
pogoń za bombami zdawała mu się trwać godzina
mi! W istocie od usłyszenia dudnienia na pokładzie, 
do ostatniego telefonicznego meldunku dowódcy, 
że bomby są zamocowane, upłynęło zaledwie 20 
minut. Po chwili poslysał przyśpieszony ruch śrub, 
i zauważył wzrost trymu na rufę.

— Wracamy do konwoju, nie odeszliśmy za da
leko — pomyślał z satysfakcją.

— Wiktor Szabunia się ucieszy, gdy dla odmiany 
zostanie zmieniony na wachcie dużo wcześniej! „E- 
tykieta” pomiędzy oficerami na okręcie wymagała, 
aby zmiany odbywały się punktualnie z kilkoma do
datkowymi minutami niezbędnymi do przekazania 
sytuacji na pomoście. Ale jeżeli mimo tego „torps” 
się trochę czasem spóźnił,,, „guns” z tradycyjnym u 
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artylerzystów dobrym wychowaniem,, zdawał się 
tego nie zauważać. Po wdrapaniu się na pomost bo
jowy, torpedysta zauważył natychmiast dowódcę na 
„swoim” miejscu, to jest siedzonku zaimprowizo
wanym ze skrzynki sygnałowej pomiędzy przekaź
nikiem kąta kursowego na żyrokompas i lekko o- 
świetlonej kasety kodów rozpoznawczych. Stam
tąd miał on w zasięgu ręki nacisk klaksonu alarmu 
bojowego. W tej pozycji niewielkie szybki na fal- 
szburcie chroniły mu oczy od rozprysków słonej 
wody i mógł mieć jednocześnie wolny widok na ho
ryzont z lewej burty, skąd mógł przyjść atak nieprzy
jaciela. Siłą rzeczy dowódca siedział plecami do 
konwoju. Nawet z pomostu bojowego przy obecnym 
stanie morza horyzont nie przekraczał 500 metrów i 
tylko co pewien czas, gdy okręt był „na górze”, ma
jaczyły po prawej burcie sylwetki wlokących się 
statków w konwoju. Był to jeszcze jeden przykład 
dowodu zaufania jakim dowódca obdarzał oficera 
wachtowego, odpowiedzialnego za prawidłową po
zycję okrętu w schemacie osłony konwoju.

Torpedysta podszedł do kapitana Pitułki.
— Straciliśmy 8 bomb z prawej wyrzutni, panie 

kapitanie!
—■ Lewa wyrzutnia w porządku. Możemy rzu

cać normalne salwy z pięciu i dziesięciu bomb.
Dowódca spojrzał na wzburzony ocean i wskazał 

głową na piętrzące się nad pomostem majestytycz- 
ne fale:

— W tych warunkach atak na konwój mało praw
dopodobny. . . — a potem dodał: — A pan nie za 
bardzo zmęczony?

Torpedysta poczuł, że coś go ściska za gardło. 
Dowódca troskał się o niego, nie pytając jak w ogó
le doszło do tego, że bomby wytoczyły się na po
kład.

— Nie, panie kapitanie. Przebrałem się przed 
przyjściem na wachtę”. Po czym, aby nie zapomnieć 
szybko dodał: — Bosmanmat Kaczmarzyk bardzo 
dzielnie się spisał, pomagając mi zabezpieczyć luźne 
bomby.

Dowódca skinął głową na znak, że zrozumiał, nic 
dalej nie komentując. Torpedysta podszedł do po
rucznika Szabuni, biorącego namiary na oświetlo
nym i „tańczącym” na przechyłach mimo podwiesze
nia Ikardana na repetytorze żyrokompasu, celujące
go w przedni statek konwoju i zasalutował:

— Jestem gotowy do objęcia wachy.
Arylerzysta nie spiesząc się dokończył branie 

namiarów, odsalutował, po czym przybliżył lewą 
rękę do repetytora, aby odczytać czas na zegarku i 

rzucił zdziwione spojrzenie na torpedystę (był 
zmiesiany przynajmniej kwadransprze d czasem), 
ale na pewno wciąż pamiętając o „sławnej etykiecie” 
nie wypowiedział żadnej uwagi osobistej, rozpoczy
nając słowny rytuał powtarzany z małymi zmianami, 
setki razy przy każdej zmianie wachty:

— Średni kurs konwoju 275°, szybkość 9-£ węzła, 
120 obrotów, „Tozy” zarządził zaprzestanie obro- 
tó No. 3 o g. 2, zanotoane w logu. Od 5 minut 
jesteśmy już w naszej pozycji; teraz idziemy znów 
na jednym kotle, obecny kurs 280, radar 271 obsa
dzony i działający normalnie, dowódca na pomoście.

— Dobrze, dziękuję, przejmuję wachtę.
Szabunia podszedł do dowódcy życząc mu dob

rej nocy. Poza służbą mówili sobie na „ty”, ale na po
moście był nieodzowny „pan kapitan” i „pan poru
cznik”. Po pół godzinie zmęczony dowódca też 
odszedł do swojej morskiej kabiny tuż pod pomos

tem. Barometr wciąż spadał, ale było to normalne pod
czas sztormu na Atlantyku.

Torpedysta, secundo voto oficer wachtowy „Bu
rzy” był teraz odpowiedzialny nie tylko za bezpie
czeństwo własnego okrętu i załogi ale i statków z le
wego skrzydła konwoju, płynącego z trudem w kie
runku „the mighty USA”. Biorąc namiary na kurso
rze żyrokompasu na pierwszy statek z lewej kolum
ny zauważył z satysfakcją, że ręce już mu się mniej 
trzęsą od nadmiernego nadużycia mięśni na rufie. — 
Muszę robić częściej szwedzką gimnastykę — po
myślał, uśmiechając się sam do siebie. W istocie miał 
to samo uczucie radosnego podniecenia, jakie mają 
maturzyści po zdaniu ostatniego egzaminu, gdy mło
dość i pewność siebie idą im do głowy jak mocne wi
no. Po skutecznym zmaganiu się z bombami nic mu 
się nie wydawało za trudne, czy niemożliwe. Od cza
su do czasu pochylał się do tuby głosowej na pomost 
nawigacyjny, dając odpowiednie komendy na ster 
lub zarządzając do maszyn więcej lub mniej 5 obro
tów, aby się utrzymać wciąż w dobrej pozycji.

Komandor Evans, dowódca Grupy B3 na H.M.S. 
„Towy”, był przyzwyczajony, że „Burza” trzyma 
się „jak mur” w swojej pozycji namiaru na jego o- 
kręt, co mógł w każdej chwili sprawdzić na ekranie 
radaru, gdzie fosforyzujące punkciki wysforowane 
przed „masą” konwoju wskazywały pozycję eskor- 
terów. Marynarz mesowy przyniósł torpedyście na 
pomost kubek gorącej kawy. Do tego rodzaju luksu
su miał normalnie prawo tylko dowódca. Była to dla 
niego jakby „promocja”, może w uznaniu za to, że 
znów wszyscy mogą spać spokojnie...
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Ale najbardziej było mu miło, że dowódca mu 
powierzył okręt, nawet po tym co się stało z bom
bami i podczas tak silnego sztormu. To zaufanie 
grzało nawet bardziej od kawy i swego stanowiska 
na pomoście nie zmieniłby z nikim na świecie. Z 
gafla powiewała postrzępiona wieloma wiatrami ban
dera, z Białym Orłem z koroną, symbolem ich god
ności i wolności. Na pokładzie tego okrętu nie posta
wił i nigdy nie postawi nogi nieprzyjaciel! Wachta 
podczas sztormu wydaje się dłuższa niż zwy
kle. Wahania na pomoście łukującym, na cięż
kiej fali odczuwa się bardziej niż na niższych po
kładach. Po upływie godziny ciemny całun chmur 
widocznych ponad głównym masztem „Burzy” o- 
trzymał srebrne podszycie. To nieśmiały księżyc pró
bował się przebić przez kotłujące się na niebie czar
ne kłęby, o nierozpoznanych kształtach, pędzone 
na wysokim pułapie z dalekiej Północy, gdzie mię
dzy Islandią i Grenlandią ustalił się głęboki niż baro- 
metryczny.

Konwój szedł na Zachód bardzo powoli, boryka
jąc się ze sztormem, jakiego nie pamiętał nikt na 
„Burzy”, chociaż nie brakło na okręcie wypróbo
wanych atlantyckich weteranów.
W pewnym momencie w samym środku konwoju 
stała się wielka tragedia. Statek na którym był Ko
modor został złapany przez straszną „krzyżową” 
falę, przewrócił się dnem do góry, tonąc tak szybko, 
że nikt nie uratował się z jego załogi.

Po dalszych 24 godzinach walki z oceanem, 
przyszedł nowy kryzys na „Burzy”, tym razem na 
dlziolbtie. Ogromne fale, ważące setki tom, uszkodziły 
kadłub i zezy zaczęły się wypełniać wodą szybciej 
niż pompy mogły się jej pozbywać.. . Przez następ
ny dzień i noc z.d.o. i jego ekipa walczyli w bardzo 
trudnych warunkach, aby usunąć tę awarię. W 
końcu dowódca zdecydował się wysłać sygnał na 
„Towy-ego” z meldunkiem o sytuacji. Komandor 
Evans polecił „Burzy” powrócić do portu w celu na
prawy. Była już późna noc, gdy dowódca przepro
wadził trudną operację zwrotu rufą do fali, przecho
dząc do tego manewru na rzadko używany na oce
anie telegraf maszynowy, po czym powracając do sy
stemu „obrotów”, zarządził zwiększenie szybkoś
ci. Bardzo szybki ruch wału napędowego był od ra
zu odczuty przez całą załogę.

Ci co byli na wachcie wiedzieli co to było. Ale na
wet ci, co do tej pory spali w kojach i hamakach, 
mimo częściowego rozbudzenia, nie nie pokoili się. 
Mieli pewność, że dowódca jest na pomoście i że to 
co zarządza jest dobre i niezbędne. Że można mu 

ufać, tak jak on im ufał. I jak wytrawni marynarze 
trafnie odgadywali, że zwiększenie szybkości na pet 
nym oceanie, bez jednoczesnego alarmu na o.p., mo
że tylko oznaczać opuszczenie konwoju i powrót 
do Szkocji. I na to na pewno się nie skarżyli!

Rozpoczęcie „romansu” dowódcy z załogą miało 
miejsce w „hefaistowskich” warunkach na „Burzy” 
unieruchomionej od lutego 1942 w suchym doku w 
Portsmouth, gdzie polski okręt był spawany i ostu- 
kiwany setkami młotków i wiertarek z wielkim za
pałem (specjalnie po niedawnym rajdzie alianckim na 
Dieppe) przez robotników. Tym, co z przyszłej 
załogi odważyli się przedwcześnie postawić tam 
nogę na pokładzie, został w uszach stukot tak głośny, 
że o żadnej rozmowie nie było mowy, a oczy były po
rażone niebieskawym blaskiem elektrod szwejsują- 
cych nowe mechanizmy na miejsce już nieobecnych, 
przedwojennych urządzeń. Oficerowie i podofice
rowie przedstawiali się dowódcy osobiście, aby wkró
tce później zniknąć na ląd na niezliczone kursy szko
leniowe. Okręt był oczywiście nie do zamieszkania 
Marynarze zobaczyli swego dowódcę przy alarmie 
manewrowym. Nie było czasu na przemowy. Okręt 
przeszedł do Plymouth bez wydarzeń i nieco dłuż
szy niż przewidywany postój w porcie, pozwolił obu 
burtom wyjść na ląd na ostatnie pożegnanie dewoń- 
skich pagórków, ostatnie uściśnięcie zajomych tam 
dziewcząt. Potem dalsza droga, tym razem na Pół
noc, przez kanał św. lerzego i Morze Irlandzkie 
do Szkocji. Wtedy przyszedł ten pierwszy moment 
próby, czy małego kryzysu, gdzie cała załoga ob
serwuje dowódcę, a ten ostatni ma okazję się prze
konać kogo ma pod sobą.

Było to podczas pierwszego stawania na beczkę. 
Manewr delikatny wobec silnego wiatru i prądu. Paź
dziernik w Greenock to już prawie zima, a mocne 
podmuchy wprost z Atlantyku, to nie lekka burza 
w Portsmouth czy Plymouth! Dwie fazy operacji: 
puszczenie jednego marynarza na beczkę, na któ
rej miał pozostać i podłapać łańcuch kotwiczny z 
rzutką podczas 8-ego podejścia. Okręt w alarmie ma
newrowym, a więc widzowie, to cala załoga. Nawet 
maszyniści mogli osądzać sprawność nowego wo
dza przez ilość i trafność nastawień szybkości na 
telegrafie maszynowym.

Na początku wszystko odbywało się idealnie, ma
rynarz znalazł się szybko na beczce, okręt odcho
dził „na-pół wstecz”, na obu maszynach, z wysu
niętą szóstką i marynarzami w łodzi, aby po zamocze
niu podnieść samotnika z. beczki. Podczas mocowa
nia ogniwa łańcucha do ucha beczki, marynarz (któ
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rego nazwiska autor nie pamięta) poślizgnął się na 
przechylonej i śliskiej płycie minowej stali i wpadl 
do wody. Szóstka jeszcze do niego nie doszła. Miał 
nadęty pas ratunkowy, bo głowa się pokazała od ra
zu na powierzchni, ale prąd go zniósł szybko i mo
ment był niebezpieczny. Czyżby nadal miała trwać 
niefortunna passa „Burzy”, jak na jesieni ubiegłego 
roku, gdzie były ciągle jakieś awarie i nieszczęścia, 
mające swój szczyt w tragicznej kolizji z „Arsena
łem”?

Tym razem wszystko się odbyło inaczej! Dowód
ca obserwujący pilnie manewr podszedł szybko do 
tuby głosowej, dając rozkaz do maszyn: „Obie ca
ła naprzód!” Potem odpoziednia komenda na 
ster, kierująca „Burzę” na nawietrzną stronę kana
łu, wyprzedzając szóstkę, potem szybki zwrot i 
zwolnienie ruchu okrętu, który kręcił się posłusznie 
jak motorówka. W maszynowni marynarze mogli 
tylko odgadnąć, że na pokładzie dzieje się coś nad
zwyczajnego, bo telegraf maszynowy dźwięczał w 
wyjątkowo szybkiej kadencji. Nawst nie wszyscy na 
pokładzie czy pomoście mogli zrozumieć, na czym 
polegał manewr dowódcy. Ale sprawa była prosta. 
Zanim szóstka, wiosłująca jak na regatach na Oksy
wiu doszła do „pływaka”, „Burza” przeszła w o- 
strożnej odległości od niego, potem się zatrzymała 
bokiem do fali, tworząc naturalny falochron. W chwi
lę później był wyciągnięty na pokład łodzi przez 
mocne ręce wioślarzy, wśród zachęcających okrzy
ków sekcji dziobowej z z.d.o. na czele!

Tego dnia nasz okręt wszedł głębiej do 
portu i znalazł się u boku „Błyskawicy”. Po u 
tracie „Groma” była to tak rzadka koncentracja 
przedwojennej „pekińskiej” grupy! I tę dobrą auspi- 
cję logicznie czy nie logicznie, załoga zapisała na 
kredyt nowego dowódcy, tak jak niespodziewane 
przedłużenie pożegnania Plymouth. Po odejściu 
„Błyskawicy” na Morze Śródziemne (w przededniu 
operacji „Torch”, gdzie polski okręt zabłysnął wkró
tce pod Algierem i Bougie) „Burza” poszła na mor
ską zaprawę do Irlandii Północnej, gdzie w opar
ciu o bazę w Moyille koło Londonderry wypróbo
wała z entuzjazmem swój nowy ekwipunek „eskor- 
tera”, pozorując ataki na „żywe” okręty podwodne 
Royal Navy „grasujące” po Lough Foyle i meldujące 
posłusznie na „Burzę” częste „trafienia”.

Był to nowy dobry omen, za który mogli dostać 
kredyt, wszyscy, począwszy od dowódcy, a skończy
wszy na ostatnim mesowym czy drenarzyście. 
Skończyły się czasy, gdy mat Matykiewicz z czuj
ki działa Nr 2 zauważył peryskop (jak to się stało na 

patrolu „Burzy” na morzu Północnym w lutym, an- 
no domini 1940) i atak odbywał się na Stoper i zliczo
ny „na oko” kurs U-boata. Teraz była to prawdzi
wa wojna na instrumenty, prowadzona przez zgra
ną trójkę: dowódca, oficer podsłuchowy i oficer bro
ni podwodnej, każdy mający określony zasięg działa
nia. Był jeszcze „kibic” — oficer nawigacyjny, któ
ry musiał wciąż „komputować” w pamięci pozycję 
okrętu, aby nie wpaść z rozmachu na własne pole mi
nowe. . .

11 listopada 1942, po zabraniu amunicji i ropy „Bu
rza” wyszła na ocean już jako gotowy do walki es- 
kortowiec i tym razem przed dziobem mógł być 
już tylko nieprzyjaciel! I tak polski okręt znów „po
szedł na wojnę’’. Żadna minuta, ba, sekunda ćwi
czeń bojowych na tej „nowej „Burzy” nie była za 
dużo, bo to co ją już w bardzo krótkim czasie cze
kało, przekraczało nawet najbujniejszą imaginację. 
A niefortunny uprzedni okres przed przebudową 
znikał z horyzontu jej historii, tak jak rzedniejący 
za rufą przylądek Malin, ostatni wysunięty na za
chód zrąbek Północnej Irlandii,, okryty całunem je
siennej mgły i jakby oblany łzami listopadowego de
szczu, co obmywał „rozgrzeszające” pomost, po
kłady i nadbudówki polskiego okrętu.

Grupa eksportowa „B 6” typowo aliancka: 2 okrę
ty brytyjskie, jeden polski, trzy norweskie, przepro
wadziła konwój do Argencji bez strat. Ciężka po
goda uniemożliwiła U-boatom „Rudel-Taktik” i pier
wsze straty były dopiero pod Hałifaxem, pod osłoną 
amerykańskiej eskorty, na wodach jak dotychczas bez
piecznych. Dla „Burzy” było to doskonałe ćwiczenie 
pobierania ropy na morzu i usuwania awarii w trud
nych warunkach. Przejście trwało 10 dni i nocy, po 
krótkim pobycie w Argencji i St. Johns, nabraniu ro
py, reperacji kluzy (na USS „Prairie”, gdzie maryna
rze amerykańscy psuli smakołykami nową maskotkę 
„Burzy”, szczeniaka Pimpusia, machającego do nich 
ogonem, a zaokrętowanego w Szkocji) polski okręt 
opuścił Nową Funlandię i zajął „swoją” pozycję na 
lewym skrzydle Grupy B6, w osłonie „Homebound” 
konwoju HX-217. Droga prowadziła przez ot
chłań śmierci, o której istnieniu „Burza” nie wiedzia
ła, ani o tym, że na ten właśnie niewielki, bo liczący 
33 statki konwój, Karl Doenitz grający ,,va banąue” 
polecił BdU naprowadzić wszystkie znajdujące się 
w ich ulubionym teatrze operacyjnym U-boaty. Na 
„randkę” stawiły się aż 22! Nowa taktyka polecała U- 
boatom atakowanie z powierzchni na dużej szybkoś
ci, co praktycznie eliminowało możliwości kontrak
cji powoli poruszających się korwet.
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Jeszcze na początku roku 1942, Wielka Brytania 
mogła sobie pozwolić tylko na jednego niszczyciela, 
czy fregatę, na osłonę konwoju. Max Horton, C-in C. 
Western Approaches (z I wojny Admirał Submarines). 
mógł w listopadzie 1942, po raz pierwszy liczyć 
na „luksus” 2 niszczycieli na ten sam konwój, cho
ciaż nowo wykończone okręty nie zawsze mogły 
się pochwalić załogami z prawdziwą zaprawą bojową.

Ralph Heathcote na H.M.S. „Famę” nie znał jesz
cze zalet komandora Pitułki w sensie operacyjnym; 
obaj oficerowie mieli zaledwie okazję na szybki u- 
ścisk rąk, po krótkiej odprawie dowódców, tuż przed 
wyjściem na morze. Podczas drogi przez „Tod- 
esloch”, dowódca Grupy „B 6” otrzymywał przez 
radio niepokojące meldunki, o wielkiej koncentracji 
nieprzyjacielskiej na drodze i ogólnym kursie kon
woju HX-217, nanosząc na mapę H.F.D. F.y z 22 
różnych namiarów! W uprzednim konwoju (ONS- 
144) „Famę” był jedynym niszczycielem grupy i prze
żywał gorące chwile atakowany przez, co praw
da, niewielkie, ale zdeterminowane „stado”, próbu
jące nową taktykę, które mu w szybkim czasie za
topiło 5 statków i norweską korwetę „Monbretia”. 
Teraz nie był pewny, czy nawet z „Viscountem” 
mógłby skutecznie stawić czoło tak dużej ilości nie
przyjacielskich U-boatów. Ale nie potrzebował się 
martwić! Paradoksalnie, główny atak przyszedł spó
źniony, gdyż przesadnie wielka ilość członków „sta
da”, koncentrującego się tej samej nocy na R/V z 
HX-217, przecinała sobie często drogę i doszło na
wet do kolizji między „U-221” i „U-254”, co chwi
lowo przerwało operację.

Dopiero po czterech dniach podróży, po zapad
nięciu zmroku 6 grudnia 1942 r. „Burza” nawiązała 
pierwszy bezpośredni kontakt z nieprzyjacielem. 
Podsłuchowiec azdyku meldował: HYDROFON! 
Kąt kursowy lewo 30! — Był to U-boat, idący 
na powierzchni kursem równoległym do konwoju, 
zauważony wkrótce przez pomost bojowy. Dowód
ca nie stracił ani jednej sekundy, zarządzając jednym 
tchem alarm, okręt podwodny, komendy na ster i 
zwiększenie obrotów..

Jakby to było na ćwiczeniach w Long Foyle! 
Albo jeszcze lepiej! Nieprzyjaciel musiał również 
zauważyć bliskość trzykominowego ekortera, bo 
zaczął się gwałtownie zanurzać. Odległość 2000 jar
dów. Azdyk otrzymał po chwili „kryształowe” e- 
cho. . Operator podał namiar i chyba tylko dla for
my rozpoznając je jako „okręt podwodny” z waż
nym komentarzem, że „echo przesuwa się w lewo!”. 
Nowe poprawki kursu i ilości obrotów przez dowód

cę. Radar wzywa pomost. 3 małe echa widoczne na 
ekranie przed dziobem, odległość 8000 jardów. Ofi
cer wachtowy z „alarmu okręt podwodny” bierze 
szybko namiar na echa na powierzchni i melduje 
dowódcy, że są one w luce pomiędzy „Burzą” i „Fa
mę”. Ale ta dygresja nie robi żadnego wrażenia 
na dowódcy, który już na pewno „przesiąknął” roz
maitymi praktycznymi maksymami z kursów takty
cznych angielskich w rodzaju „First things first!” i 
koncentruje się jeszcze bardziej na utrzymanie sta
łości namiaru do najbliższego nieprzyjaciela. Oficer 
Podsłuchowy przestawia rekorder azdyka na ka
dencję ataku. Namiar na U-boa*a  jest stały, czyli że 
ostatnia ocena odchylenia kursu atakującej „Burzy” 
jest trafna. Oficer Broni Podwodnej melduje z po
mostu nawigacyjnego, że pierwsza salwa bomb głę
binowych jest gotowa do odpalenia. Dozódca pole
ca oficerowi łącznikowemu poinformować „Famę”” 
o opuszczeniu przez „Burzę” pozycji osony do wy
konania ataku, a potem osobiście zawiadamia przez 
tubę gosową maszynową zaogę przez oficera-me- 
chanika, że okręt wkrótce będzie rzuca bomby.

„Famę” jest również w kontakcie z nieprzyjacie
lem, innym jeszcze U-boatem, a więc siłą rzeczy 
działa „na dwóch frontach”, kwitując meldunek ja
ko szef eskorty i prowadząc atak „na własny rachu
nek”. Na prawym skrzydle konwoju, norweska kor
weta otwiera ogień artyleryjski do innego jeszcze U- 
boata. W ostatniej fazie ataku „Burzy”, dowódca na 
pomoście bojowym nie bierze osobiście udziału, 
gdyż odpa jest zdecydowany przez instrumenty 
na pomoście nawigacyjnym gdzie za plecami sterni
ka odbywa się teraz ostatni „gorący” dialog między 
oficerem podsłuchowym i broni podwodnej, pierw
szy decydując o czasie odpalenia z komputacji na 
rekord erze azdyka, a drugi przekazuje komendy od
palania do miotaczy i wyrzutni.

Tak rozpoczęła się ta ważna w historii Bitwa o A- 
tlantyk, a trwająca 5 dni i nocy walka o konwój HX- 
217.

W ciągu dnia nieprzyjaciel był rzadko widoczny, 
a jeżeli tak, to zbyt daleko na horyzoncie, aby pościg 
był praktycznie możliwy. Zmęczonemu dowódcy 
trudno było „podłapać” nieco snu, gdyż okręt musiał 
być manewrowany do brania ropy z tankowca, wy- 
m:eniać często sygnay z „Famę”, „nadganiać” na 
nowe pozycje osłony, zmieniać systemy zygzako
wania dla własnego bezpieczeństwa. Niezależnie od 
tego „Komodor-strateg”, w samym środku konwoju 
na jednym z dużych statków, zarządził dla „swo
ich” zwroty unikowe, używając dla dyskrecji mię-
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dzynarodowych flag i pendentów, aby utrudnić li
berałom dojście do pozycji strzału już o pierwszym 
zmroku. W rezultacie eskortery musiały bardzo pil
nie obserwować co się dzieje w konwoju i ,,in statu 
nascendi” przyśpieszać na zakrętach. Z tych powo
dów Niemcom nie udało się wejść w kontakt z kon
wojem, w korzystnym dla nich półmroku i dopiero 
tuż przed północą „Burza” otrzymała na ekranie 
radaru pierwsze matę echo nawodne z dala od kon
woju, potem cztery dalsze, zmierzające szybko na 
... jej własny sektor osłony! I tak rozpoczęty się po
nownie — prawie identyczne jak wczoraj — „nocne 
harce”. I znów Niemców zdemoralizowano i odpę
dzono bez własnych strat. Każdej nocy rzucano 20- 
30 bomb na „dobre" echa azdykowe. Nawet sam ruch 
okrętu na nieprzyjaciela napędzał im „pietra”. W 
sek orze centralnym, zbliżając się często do polskie
go okrętu, aby zamknąć lukę, operował w podobny 
sposób „Famę” i co pewien czas „Burza” odczuwała 
na swoim kadłubie odległe detonacje bomb Anglika. 
Musiały być momenty, gdy oba okręty jednocześnie 
wykonywały ataki, wtedy wybuchy pokrywały się i 
już tylko nieprzyjaciel próbujący przedrzeć się 
przez osłonę, mógł „oceniać” potęgę podwodnych 
eksplozji, wciąż ulepszanych przez brytyjską admira
licję, materiałów wybuchowych. Niemcy nie zdawa
li sobie na szczęście sprawy, że większość eskorte- 
rów to były korwety o anglo-norweskiej mieszance, 
zbyt powolne, aby mogły stawić im czoła na powie
rzchni! Nie znaczy to, żeby mimo to nie próbowały 
swojej niewielkiej artylerii (ręczne adowanie 4-ca- 
lówki).

Co pewien czas widać było błyski ognia na ciem
nym horyzoncie w sektorach osłonnych korwet. 
Chociaż szanse trafienia U-boata przez korwetę nie 
posiadają stabilizacji żyroskopowej dział, a właściwie 
jednego działa, były znikome, ryzyko dla tego osta
tniego było wielkie, gdyż nawet przypadkowe prze
bicie kadłuba pociskiem artyleryjskim mogło mu u- 
niemożliwić dalsze akcje, a nawt mieć groźniejsze na
stępstwa.

Każdego ranka kiedy zaczęło szarzeć, dowódca 
zarządzał odbój „alarmu okręt podwodny", upewni

wszy się uprzednio, że ani radar, ani azdyk nie ma żad
nych „zapasowych” ech. Pozwalało to załodze na 
mały odpoczynek, a zwolniona od alarmu podwachta 
morska wstępowała na swe stanowiska „jakby nigdy 
nic”.

Było to szczęście dla konwoju HX-217, że atak 
nieprzyjacielski rozpoczął się, gdy konwój przebył 
już prawie całą „Otchłań śmierci” i gdy 10 grudnia 

„Burza” i „Famę” zużyły prawie cały swój zapas 
bomb (mimo, że pobrano z Ordonance Depot do
datkową porcję, którą z braku miejsca trzeba było 
ładować do ex-artyleryjskich komór amunicyjnych), 
przybył na powietrzną wachtę Liberator, któremu 
nie brakowało własnych małych bombek. Samolot 
mógł widzieć U-boaty na powierzchni na horyzon
cie poza możliwością obserwacji przez eskortery.

Następnej nocy Niemcy próbowali po raz ostatni 
przedrzeć się przez eskortę, ale na próżno. W ciągu 
całej akcji nieprzyjacielowi udało się storpedować 
tylko dwa statki alianckie: brytyjski tankowiec „Empi
re Spencer” i francuski transportowiec amunicji „Ch 
rles L.M.”, oba przez penetrację w sektorze 
korwet. Liberatory zatopiły „U-254” (tego co miał 
kolizję na początku ataku na konwój) i „U-611”, czy
li teoretyczny remis był 2:2. Ale na pewno ilość 
Niemców, która poszła do „koferdamu Davy Jone
sa” była o wiele większa. Deonitz do klęski jaką po
niósł jego Rudel-Taktik z konwojem HX-217 nigdy 
się nie przyznał. Ale się zdradził w inny sposób. W 
swojej książce, wydanej po wojnie podał schemat 
konwoju, którego nie mogła zwalczyć jego „U-boat 
Waffe” oraz wszystkie wymiary odległości osłony, u- 
życie 2 kontrtorpedowców i 4 korwet pokryły się co 
do joty z detalami konwoju HX-217.

14 grudnia ,1942 „Burza” bya z pozroteun w 
Greenock. W ostatniej fazie bitwy o konwój, Ko
modor przypuszczalnie, aby pokazać jak bardzo o- 
ceniał aliancką marynarkę wojenną, zaniechał wszel
kich unikowych zwrotów które opóźniały drogę i 
„pędził po ortodromie” wprost na Rockall. Pewne
go ranka na maszcie sygnałowego staku komodor- 
skiego trzepotały na wietrze międzynarodowe fla
gi, z komplementacyjnym dla okrętów sygnałem: 
„TWORZYCIE HISTORIĘ ESKORTERÓW”.

„Famę” z przyjemnością pokwitował taką pochwa 
łę i przekazał ją światłem dla swoich, czytali ją więc 
Anglicy, Polacy i Norwedzy. . .

Załoga „Burzy” wyszła na szkocki ląd z wysoko 
podniesioną głową. Była dumna ze swego dowódcy 
i. . . zadowolona z siebie. Na szczęście dla skromnoś
ci pobyt na lądzie był bardzo krótki. Ocean wziął 
ją szybko w swoje ramiona na nowe kampan:e, za
prawy i premiery. Podczas piątego przejścia przez 
Atlantyk, „Burza” zapisała w swoich annałach pier
wsze trafienie torpedą, pierwszy U-boat definityw
nie zniszczony (U-606), pierwszych jeńców nie 
mieckich.

Potem przyszło pierwsze działanie jako „starszy 
eskorty” dla całej alianckiej grupy, gdy zatonął trafio
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ny niemiecką torpedą H.M.S. „Harvester”. W pra
sie polskiej i brytyjskiej pierwsze wzmianki o zało
dze „Burzy” jako bohaterach. I od tej pory zaczę
ło się całej załodze wydawać, że nic dla okrętu nie 
jest za trudne, że sobie poradzi nawet z najliczniej
szym nieprzyjacielem! Gdyby tylko ci koledzy, któ
rym los przypadł przeżyć wojnę w niemieckiej nie
woli i tylko w marzeniach widzieli akcje polskich o- 
krętów na Zachodzie, mogli zobaczyć tę „Burzę”, 
szarżującą na nieprzyjaciela w konwojach ON-166 i 
HX-228! Polski okręt wpadał na U-boaty jak ja
strząb w stado gołębi. Ustawały H.F.D. F’y.

Zdezorientowany nieprzyjaciel strzelał torpedy z 
beznadziejnie długich dystansów. Czasami Komandor 
Pitułko próbował nawet „najeżdżać” na nieprzyjacie
la, dochodząc blisko do taranowania w najlepszej 
nelsońskiej tradycji! Pod koniec maja 1943 (było to 
już po incydencie z bombami), „Burza” zmieniła oś 
akcji, kierując się na południe, przekraczając równik 
i zapuszczając się wciąż w różnych rolach konwojo
wych aż do Rzeki Kongo, gdzie polski okręt miał 
po swej prawej burcie Angolę! Matadi, Borna, Pointę 
Noin, Lagos, Takoradi, Freetown, Dakar, to znajome 
okrętowi kąty i później powroty „do domu” w Green- 
ock, gdzie witali załogę dobrze znani Szkoci i Szko- 
tki.

W październiku „Burza” została wybrana, wraz 
z „Garlandem”, do operacji specjalnej, mającej za za
danie wymazanie z mapy Atlantyku Otchłani Śmier
ci. I znowu wszystko działało sprawnie. Operacja „A- 
lacrity” na Azorach zakończona pomyślnie pod ko
niec 1943 roku, była jeszcze jednym akordem z po
czątku cichej, ale wciąż rosnącej na sile dźwięków 
symfonii „Bitwy o Atlantyk”, tej najdłuższej i naj 
zacieklejszej w historii ludzkości rozprawy, która w 
czwartym roku wojny była już preludium do nad
chodzącego Zwycięstwa.

Zanim ono przyszło „Burza” miała jeszcze duż.o 
zadań przed sobą. Jak na przykład pierwszy (bez 
strat) konwój do Murmańska. Wtedy właśnie okręt 
przeszedł po raz pierwszy koło polarne i opuścił 
konwój JW-54 A w pozycji 67 05 N i 09 30W, jak 
gdyby sama jego obecność wystarczyła, aby U-boaty 
nie śmiały się do konwoju przybliżyć! Potem przy
szedł „okres” gibraltarski”. Ciekawska „Burza” chcia- 
ła zostawić swą kartę wizytową na Morzu 
Śródziemnym. I znowu konwoje bez strat KMS- 
35, OS 61, SL-143 (dla specjalistów, ten ostatni kon
wój z Sierra Leone). Były również inne okresy: I- 
slandzki, Irlandzki... tak jak na początku Nowo- 
funlandzki. Przechodziło to możliwości budowane

go we Francji — tylko na Bałtyk — okrętu. Dowód
ca (w momentach krytycznych długo na pomoście) 
„nosił na rękach” całą załogę, nieznużony, zawsze 
pogodny i dbający o nią. I zdawało się, że on bę
dzie tam zawsze pod ręką, nawet gdyby wojna mia
ła trwać w nieskończoność! Tym trudniejsze były póź
niej pożegnania . . .

Przyszedł jednak dzień 10 kwietnia 1944 r. w 
West Harilepool’u, gdy opuszczono znak dowódcy, 
ten, co trzepotał się na pasatach i polarnych wichu
rach, biało-czerwony długi pasek z krzyżem kaper- 
skim. Jak pusto wyglądała stenga flagowa! Przejś
cie do drugiej rezerwy oznaczało, że okręt już nig
dy nie pójdzie do nowego boju. Pamiątkowe fotogra
fie, jakże wszyscy byli jeszcze młodzi i pełni zapa
łu! Pożegnalne uściski dłoni. Większość załogi mia
ła już przydziały na inne polskie okręty szkolące się 
już na ostatnią wielką próbę, jaką była odległa zale
dwie o dwa miesiące operacja „Overlord”, której pod- 
operacja „Neptun” miała za zadanie wsparcie od 
morza inwazji plaż normandzkich.

Potem przyszło zwycięstwo, ale okręty ze swymi 
załogami nie wróciły do kraju. . . Upłynęły trud
ne dla wszystkich długie lata. Do roku 1966, przez 
16 lat były dowódca „Burzy” dowodzi statkami bry
tyjskiej marynarki handlowej, w oparciu o dobrze 
mu znane szkockie porty. Firma żeglugowa bardzo 
szanowała swego „ex Polish Navy” kapitana i gdy od
chodził na stałe na ląd urządzili mu pożegnalny 
bankiet, jak nigdy przedtem nikomu!

Komandor Pitułko kieruje się do Londynu, aby być 
czynnym dla swej byłej załogi przez akcję społecz
ną w Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej. Jako

ORP BURZA
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„głowa” Komisji Opieki zajmuje się chorymi kole
gami, przekazywaniem paczek dla inwalidów Mar. 
Woj. w kraju i rozsypanych po całym świecie. Nie 
zapomina o wdowach po marynarzach. Co roku au
tor tych wspomnień otrzymywał pocztą, w odległej 
Szwajcarii, mały blankiet na fundusz gwiazdkowy, 
z podpisem kreślonym tą samą ręką, którą widział 
przed laty, stojąc „na morskie spocznij” w kabinie 
dowódcy, gdy na kalendarzu zmieniały się daty: 
1942, 1943, 1944 .. . podsuwając mu, jako adiutanto
wi okrętu, do parafowania tajne sygnały od„Captain 
D” Greenock i K.M.W. Londyn w „Dzienniku Po- 
dawczym” „Burzy” i korespondencję w ważniej
szych sprawach okrętu, takich jak awansy, wyjazdy 
na kursy szkoleniowe, raporty karne (jakże rzadkie 
na „Burzy”) przedstawienia do odznaczeń (te dla 
odmiany, jakże liczne!). Na biurku dowódcy niedys
kretne, mimowolne spojrzenie mogło zauważyć fo
tografię młodej polskiej pianistki, pani Lusi w pięk
nej ramce, ale wtedy dystans służbowy był duży i tor- 
pedysta-adiutant mógł tylko zgadywać, że to ktoś w 
Polsce, bardzo drogi dla dowódcy.

Pod koniec roku 1977 podczas krótkiego „przelo
tu” przez Londyn mając kilka godzin przed od
jazdem wieczornego pociągu na kontynent, jakby 
wiedziony jakimś przeczuciem, autor zadzwonił na, 
od lat zanotowany numer telefonu na Putney. U- 
słyszał, jakby to było z pomostu bojowego „Burzy”, 
prawie, że nie zmieniony głos komandora. Ciepły 
ton, cieszący się, że były adiutant go nie zapomniał. . .

— Czy ma chwilę czasu, aby się spotkać w cen
trum miasta na kawę?

Od razu odpowiedź pozytywna i przyjdzie z pa
nią Lusią!

I było to już ostatnie spotkanie. Rozmowa zeszła 
na ratowanie Niemców z U-606. Komandor Pitułko 
opowiadał z przyjemnością o niedawnej miłej nie
spodziance, gdy był zaproszony do ambasady Zachod
nich Niemiec, gdzie jeden z uratowanych przez 
„Burzę”, młodych oficerów niemieckich, chciał mu 
osobiście podziękowamć za ten rycerski gest. Ten o- 
statni był w randze kontr-admirała i pełnił funkcje 
attache morskiego w Londynie. I tak ten nieustraszo
ny w boju polski okręt był oceniony za inne jeszcze 
swoje oblicze w danej tradycji „naszych świetnych 
przodków”, bo „Burza” komandora Pitułki reprez- 
towała przecież całą Rzeczpospolitą, tę Prawdziwą, 
mocną, wspaniałomyślną, nieśmiertelną!

Tę, której Opatrzność dawała w trudnych mo
mentach jej długiej historii takich właśnie, jak ko
mandor Pitułko synów, którzy mieli wzniosłe u- 
mysły i dzielne serca, znoszące najcięższe próby. 
Tym smutniej było, że tak często przestawały one 
bić gdzieś na obcej ziemi, gdzie nigdy nad grobem 
nie zaszumi im ostatniej piosenki polska sosna, 
ani nie pogładzi twardej grudy pocieszającymi gałąz
kami nasza płacząca wierzba. Komandor Pitułko od
szedł na zawsze 17 lutego 1978.

Dla tych, co pozostali przy życiu a znali go, nie 
będzie nigdy dość łez, by go opłakać, lub by czymś 
odpłacić się za wszystko dobre, co uczynił dla nich, 
dla innych i dla swojej Ojczyzny, ostatni wojenny 
dowódca „Burzy”.

ROMUALD TYMIŃSKI

„POMYŚLNYCH WIATRÓW”
Miesięcznik ORP „Ślązak”

ORP „Ślązak” miał przydział do floty Morza 
Śródziemnego od 25 maja 1943 r. do 11 kwietnia 
1944. W międzyczasie również przybył na Morze 
Śródziemne ORP „Krakowiak” pod dowództwem 
kpt. mar. Wszechwładu Maracewicza.

Zgodnie z moim stopniem i starszeństwem, C. in 
C. Mediterranean Admirał Floty Sir Andrew B. Cun- 
ningham, uznał mnie za starszego dowódcę wśród 
kontrtorpedowców typu „Hunt”. Następnym według 
starszeństwa, był o niespełna dwa miesiące młodszy 
ode mnie awansem, dowódca HMS „Farndale”, Com

mander D.P. Trentham R.N. Toteż, z reguły byłem 
wyznaczany na dowódcę grup, eskort i osłon. W 
skład moich grup eskortowych wchodziły okręty Ro
yal Navy, Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczo
nych A.P. i Królewskiej Greckiej Mar. Woj.. Oczy
wiście, też ORP „Krakowiak” i ORP „Ślązak”.

Na przełomie 1943/44 roku operowaliśmy często 
we wschodniej części Morza Śródziemnego, prowa
dząc konwoje z Port Said i Aleksandrii do Taranto. 
Wśród nich znaczna część wiozła Drugi Korpus 
Polski.
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18 grudnia 1943 r. ORP „Ślązak” objął eskortę 
konwoju złożonego z 10 statków pasażerskich, do
stosowanych do transportu wojska, udającego się do 
Augusty na Sycyliii i <io Taranto.

20 grudnia odesłaliśmy część konwoju do Au
gusty. Z pozostałymi statkami, wchodząc do Taranto, 
mijaliśmy stojące na redzie statki z innego kon
woju. Wtem z mijanych statków rozległy się okrzy
ki: najpierw pojedyńcze, potem grupowe i wreszcie 
z tysiąca gardeł huknęły potężne wiwaty na cześć 
ORP „Ślązak” i „Krakowiak”. To była dywizja 
Generała Ducha, która wyraziła swą radość na widok 
polskich kontrtorpedowców.

22 i 23 grudnia odprowadziliśmy z Taranto do Au
gusty mały konwój. Następnego dnia, w Wigilię Bo
żego Narodzenia, zabraliśmy z Augusty statki posta
wione tam 20 grudnia, plus kilka innych statków. Szły 
one do Wielkiej Brytanii via Gibraltar.

W dniu Bożego Narodzenia otrzymałem sygnał ze 
statku „Komodora”. W języku angielskim wyrażał on 
zachwyt na widok polskich okrętów w eskorcie kon
woju i dumę, że dowódcą eskorty był polski dowód
ca. Sygnał był podpisany: „Madame de Romer”. Do
wiedzieliśmy się, że na tym statku byli polscy ofice
rowie i junacy oraz pani Romer. Byli oni w drodze 
do Wielkiej Brytanii.

Napisałem kilka słów do Pani Romer. Włożyliśmy 
ten list i kilka egzemplarzy miesięcznika ORP „Ślą
zak”, „Pomyślnych Wiatrów” do szczelnej metalo
wej puszki. Podszedłem do komandorskiego statku i 
przy pomocy rzutki z metalowym ciężarkiem, wy
strzelonym z karabinka (przy użyciu specjalnego 
ładunku), przekazaliśmy puszkę na statek.

Najprawdopodobniej było to zdarzenie, które o- 
pisał autor listu, wydrukowanego w numerze 146 „Na
szych Sygnałów.

* * *
Po przybyciu ORP „Ślązak” na Morze Śródziem

ne, zostaliśmy pozbawieni takich środków przekazu 
informacji, jak gazety, miesięczniki itp. Pozostały 
nam jedynie wiadomości radiowe. W tych złościły 
nas często audycje nadawane z Niemiec w języku 
polskim i angielskim.

Tydzień czy dwa po dołączeniu do floty Morza 
Śródziemnego, zgłosił się do mnie marynarz Stani
sław Henryk Majak z propozycją, aby ORP „Ślązak” 
wydawał gazetkę okrętową.

Miałem doświadczenie z gazetkami okrętowymi 
czy oddziałowymi. Zwykle zapał ostygał po wydaniu 
jednej czy dwóch gazetek. Najpraktyczniejsze były 

jednodniówki. Nie zobowiązywały do wydawania 
następnych numerów, ale też nie zamykały drogi 
przed wypuszczeniem dalszych egzemplarzy. Wy- 
łuszczyłem Mayakowi moją opinię. Nie sądziłem, a- 
byśmy byli w stanie wydawać regularnie gazetkę o- 
krętową, będąc w ciągłym ruchu, przemierzając o- 
malże 2000 mil morskich pomiędzy Gibraltarem i 
Port Saidem. A przecież wachty bojowe były naszpi
kowane częstymi alarmami przeciwlotniczymi, prze
ciw okrętom podwodnym i ciągłą czujnością przed 
możliwością spotkania nawodnych sił nieprzyjacie
la.

Marynarz Mayak jednak nie dał za wygraną i na
dal prosił mnie o zaakceptowanie jego projektu. Zo
bowiązywał się, że osobiście będzie odpowiedzialny 
za to, że pisemko będzie wychodzić regularnie jako 
miesięcznik. Nie chcąc przytłumiać entuzjazmu 
Mayaka do, bądź co bądź pożytecznego projektu, wy
raziłem moją zgodę. Zwołałem Komitet Redakcyj
ny, do którego weszli poza Mayakiem: st. mar. Stani
sław Kosydarski — pisarz okrętowy i mar. Wojciech 
Domżalski — sygnalista (obecnie ceniony doktor 
geologii). Ja zarezerwowałem dla siebie funkcję „Re
daktora Odpowiedzialnego”. Zaproponowałem dla 
pisemka nazwę ,jPomiyślnych Wiatrów. Komitet 
Redakcyjny zaakceptował tę nazwę. Również za
projektowałem winietę dla strony tytułowej miesię
cznika. Z zegara słonecznego, znajdującego się na 
skale gibraltarskiej odrysowałem głowę władcy wia
trów, Bola. Dodałem karawelę, w żagle której Eol 
dął pomyślny wiatr.

Przystąpiliśmy do składania pierwszego numeru. 
Cały ciężar pracy wziął na siebie Stanisław Mayak. Po 
zejściu z wachty, natychmiast schodził do małego 
przedziału na rufie i jednym czy dwoma palcami 
wystukiwał na maszynie artykuły, których Kosydar
ski nie zdołał przepisać.

Pierwszy numer „Pomyślnych Wiatrów” ukazał 
się wkrótce, bo już w czerwcu, 1943 r. M.H. (Mayak 
Henryk), W.D. (Wojciech Domżalski), J.S. (?), S.K. 
(Stanisław Kosydarski) i piszący te słowa, dostar
czyli materiał do tego numeru. Ja podpisywałem swe 
notatki i artykuły: D.O. i Bosman Rumpel. W dal 
szych numerach również jaiko J. Sz. (od Jerzy Stou- 
lak).

Mimo, że załoga pokpiwała sobie z „Redaktora” 
Mayaka, pisemko nasze zostało przyjęte z pełną ży
czliwością i dużym zainteresowaniem.

Ze względu na pracowity okres w lipcu 1943 (in
wazja Sycylii, konwoje i patrole), drugi numer „Po- 
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myślnyoh. Wiatrów’ wyszedł prasy” po około sze
ściu tygodniach, w sierpniu, 1943. r.

Marynarz Stanisław Mayak, wykazując podziwu 
godne poczucie odpowiedzialności, za wzięte na 
siebie zadanie, dotrzymał danej mi obietnicy. Kie
dy zdawałem ORP „Ślązak” komandorowi B. Wrol- 
skiemu w dniu 14 września, 1944 r., ujrzało światło 
dzienne aż 15 numerów „Pomyślnych Wiatrów”.

Po moim odejściu ze „Ślązaka”, nowy dowódca 
zaaprobował kontynuowanie pisemka. Marynarz Ma
yak nadal zbierał materiał i składał ten miesięcznik. 
O ile się orientuję, redaktorem odpowiedzialnym zo
stał por. mar. Jerzy Pawłowicz (obecnie kapitan Że
glugi Wielkiej). Nowy zespół redakcyjny przeryso
wał winietę w bardziej regularnych liniach i zwięk
szył format pisemka. Kącik żeglarski ukazywał się 
nadal podpisywany przez Bosmana Rumpla. Nie 
wiem kto ten kącik redagował od połowy września. 
1944 r. używając mego pseudonimu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że pod „nowym 
zarządem, wyszło jeszcze sześć numerów „Pomyśl
nych Wiatrów”.

Numer 2 (2'1) Rok III ^Pomyślnych Wiatrów”, wy
dany w lutym, 1945 r„ był ostatnim numerem pisem
ka ORP „Ślązak”, zamykającym serię tego, ze- 
wszech miar godnego uwagi czasopisma.

* * *
Starszego marynarza Stanisława Henryka Mayaka 

spotykałem często w latach 1928/29. O ile dobrze 
pamiętam, miał on specjalność torpedo-minera. By- 
łemwówczas czynnym bokserem. Równocześnie u- 
prawiałem lekkoatletykę i gry sportowe, jak rów
nież byłem czynny w organizowaniu treningów dla 
załóg i zawodów w różnych dyscyplinach sporto
wych.

Mayak nie był czynnym sportowcem, ale za to był 
zamiłowanym kibicem. Był to inteligentny, dobrze 
zbudowany i przystojny mężczyzna. Zawsze schlud
nie ubrany w prywatny gabardinowy mundur. O ile 
wiem, pochodził z Warszawy.

St. marynarz Mayak przeszedł do rezerwy w 
1930 lulb il93ll roku.

Spotkałem go znowu w Warszawie w 1934 roku. 
Miałem wówczas przydział do Kierownictwa Mar. 
Woj., jako kierownik Samodzielnego Referatu Wy
chowania Fizycznego i między innymi współpraco
wałem z Wydziałem Wodnym Związku Strzeleckie
go. Stanisław Mayak był wtedy oficerem Związku 
Strzeleckiego i miał stopień dowódcy czy komen
danta plutonu — ekwiwalent podporucznika.

W roku 1939 Mayak dostał się do niewoli sowiec
kiej. Zwolniony na podstawie umowy Sikorski — 
Stalin, zgłosił się do grupy marynarzy ewakuowa
nych do Wielkiej Brytanii przez Murmańsk. Podał 
się za oficera marynarki. To samo uczynił inny sze
regowy marynarz. Obaj odbyli podróż z Mrmańs- 
Ika na krążowniku brytyjsk m HMS „Trinidad”, ko
rzystając z kabiny i messy oficerskiej.

Jak mi później tłumaczył Mayak, podał, że był o- 
fioerem Marynarki, gdyż oficerski stopień os:ągnął 
w Związku Strzeleckim. Kierownictwo Marynarki 
Wojennej nie podz cia o tej interpretacji. Z tego ty
tułu, Stanisław Mayak -i jego kolega) miał przy
krości natury dyscyplinarnej i stracił naszywkę star
szego marynarza.

Kiedy w kwietniu 1942 r. przybyła do Hepbum- 
on-Tyne załoga dla nowo wybudowanego ORP 
„Ślązak”, marynarz Stanisław Henryk Mayak był 
na liście działu artylerii. Otrzymał przydział do dzia
ła Nr 3.

Podczas rajdu na Dieppe, działo nr 3 ucierpiało 
dotkliwie. Atak, dokonany przez skrzydło Focke 
Wolf 190 zabił dwóch i poranił czterech członków 
obsady działa (z 16 ludzi obsługi).

Mar. Mayak doznał dwukrotnego zranienia prawe
go ramienia. Nie zważając na ból i upływ krwi, u- 
sunął zabitego celowniczego, siadł na jego siodełko i 
usiłował operować pokrętło lewą ręką. Stracił przy
tomność i musiał być zabrany od działa. Po przyby
ciu do Portsmouth, Mayak, razem z innymi był ode
słany do szpitala. Po zagojeniu ran powrócił na 
ORP „Ślązak”.

Jak wspomniałem powyżej, w maju 1943 r. mar. 
Stanisław Mayak wziął na siebie obowiązek wydawa
nia pisemka ORP „Ślązak” — „Pomyślne Wiatry” 
Jestem przekonany, że bez „redaktora” Mayaka. 
„Pomyślne Wiatry’ nie przetrwałyby trzech lat (ka
lendarzowych) i nie wysz’yby w 1 numerach.

Przyszedł koniec wojny i rozwiązanie polskich 
Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Stanisław Mayak 
postanowił nie wracać do Polski. W lutym, 1947 r„ 
przy pomocy londyńskiego Orbisu, wydał swoją 
książeczkę pod tytułem „Dokąd idziemy?”.Po de
mobilizacji zajął się sprzedażą wyrobów ze srebra. 
Nie trwało to jednak długo, bo wkrótce wyemigro
wał do Brazylii. Tam ożenił się z Amerykanką pol
skiego pochodzenia, z którą w tym samym roku 
przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkali 
w Nowym Jorku. Mayak przyjął pracę przy sprze- 
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dąży sztucznej biżuterii. W 1948 r. zmienił zawód i 
pracował jako bartender w Domu Żołnierza, nale
żącego do Stowarzyszenia Weteranów Armii Pol
skiej z okresu po pierwszej wojnie światowej.

W tym czasie Mayak skontaktował się z kolegami 
z Polskiej Marynarki Wojennej, którzy organizowa
li Stowarzyszenie Weteranów Polskiej Mar. Woj. w 
Nowym Jorku. Został wybrany na Sekretarza Orga
nizacyjnego Stowarzyszenia, w której to pracy wy
kazał dużo zmysłu organizacyjnego.

Znowu zmienia pracę. Otrzymuje posadę księgo
wego w firmie Robot Machinery Corporation, nale
żącej do dwóch Polaków.

Jako Sekretarz Stowarzyszenia Weteranów Ma
rynarki Wojennej, Mayak przejawia dużo inicjatywy. 
Między innymi zyskuje prezesa Polskiego Komite
tu Imigracyjnego, księdza pułkownika Buranta, na 
Kapelana Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Mar. 
Woj. Bierze czynny udział, wraz z Zarządem Sto
warzyszenia, w goszczeniu gen. K. Sosnkowskiego 
(który przyjmuje godność Prezesa Stowarzyszenia) 
i w przyjęciu dla gen. W. Andersa. Na pięciolecie ist
nienia, Zarząd (przy udziale Sekretarza St. Mayaka) 
wydaje Jednodniówkę.

Równocześnie Mayak wyjednał piętnastominuto
wy program, raz na tydzień, na Stacji Radiowej, ogła
szając Zbiórkę funduszu na budowę Domu Maryna
rza.

W tym czasie Mayakowie mają już własny dom.
Mayak wyżywa się w pracy w Zarządzie Stowarzy

szenia. Wykonuje szereg czynności przynależnych 

innym członkom Zarządu. Musialo to stworzyć pe
wien konflikt, bo na walnym zebraniu w 1953 roku, 
Mayak nie został ponownie wybrany na stanowisko 
sekretarza, piastowane przez okres przeszło pięcio
letni. Wziął to sobie bardzo do serca. Opuścił zebra
nie i zrezygnował z członkostwa. Razem z nim zre
zygnowało ze Stowarzyszenia kilku innych człon
ków ustępującego Zarządu. Jednym z nich był Com- 
mandor — Stroik U.S. Navy (ret.). (Prawo Stanu No
wy Jork wymagało, aby co najmniej jeden członek 
Zarządu był obywatelem USA).

W 1954 roku, do spółki z Komandorem Stroikiem, 
Mayak kupił bar na Richmond Hill, Long Island, N.Y. 
Trzy lata później spłacił wspólnika i zaczął prowa
dzić bar z żoną.

Niestety, zdrowie Mayaka szwankowało już od 
pewnego czasu, 11 stycznia 1962 roku, będąc jeszcze 
młodym człowiekiem, Stanisław Henryk Mayak 
zmarł w szpitalu, podobno na wrzody żołądka. 
Zwłoki inicjatora pisemka ORP „Ślązak” — „Po
myślnych Wiatrów’ i jego zasłużonego „Redaktora” 
zos"ały spopielone, a urna z prochami złożona na 
cmentarzu w Brooklynie.

* * *

W tym miejscu pragnę podziękować Koledze Ka
rolowi Brożkowi z Koła Nowy Jork (który był wó
wczas członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej w Stanach Zjednoczonych), 
za łaskawe dostarczenie mi szczegółów dotyczących 
Stanisława Henryka Mayaka od czasu emigracji do 
Brazylii, do jego odejścia na Wieczną Wachtę.

CZESŁAW WNOROWSKI

DZIWNA PODRÓŻ por. mar. K. WNOROWSKIEGO
Z POLSKI DO ANGLII

W roku 1938 por. Wnorowski był przedzielony 
jako młodszy oficer artyleryjski na ORP „Grom”. 
Przyjętym zwyczajem w naszej Marynarce, por. 
Wnorowski prowadził również mesę oficerską i miał 
do pomocy bardzo sprytnego i zaradnego bosman
mata gospodarczegoó).*

W roku 1939 był przez krótki czas oficerem fla
gowym Dowódcy Floty, a po przeniesieniu dowódz
twa na Hel, został wyznaczony dowódcą małej ba
terii nadbrzeżnej (2 działka 105 mm).

(Po poddaniu się Helu 2 października 1939 r„ zo
stał wzięty do niewoli i osadzony w obozie jeńców 
oficerskich w Woldenbergu, na zachodnim' Pomo
rzu niemieckim, blisko polskiej granicy.

Po zajęciu przez Rosjan Pomorza, por. Wnorow
ski wraz z tysiącami oficerów zwolnionych z obo
zu, pomaszerował piechotą do Polski. Po przymuso
wym zarejestrowaniu się, jako oficer Polskiej Mary
narki Wojennej został zaliczony do rezerwy. Po 
krótkim pobycie w Warszawie i na Wybrzeżu osiadł 
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ostatecznie, w maju 1945 r„ w Bydgoszczy, gdzie 
spędził swoje dzieciństwo i miał wielu znajomych.

Sytuacja materialna por. Wnorowskiego stawała 
się beznadziejna. Znalezienie jakiegokolwiek zajęcia 
w nienormalnych jeszcze stosunkach było niepodo
bieństwem.

Idąc któregoś dnia ulicą spotkał niespodziewanie 
bosmanmata „B” z ORP „Grom”, który radośnie za
wołał:

— /Panie poruczniku, jak to dobrze, że Paina spo
tykam; założymy restaurację. Lokal już mam goto
wy z całym urządzeniem po byłym właścicielu — 
Niemcu. Rekwizycję lokalu mam już zatwierdzoną 
przez magistrat bydgoski. Mam tam swoje „chody”. 
Mam już napięte źródła nabywania alkoholu i żywno
ści. Pozostaje tylko fachowe kierownictwo całości, 
do którego tylko pan porucznik najlepiej się nadaje, 
tym bardziej, że ja będę bardzo zajęty na zewnątrz, 
zdobywaniem żywności i alkoholu. Czysty dochód 
dzielimy po połowie. Cóż pan na to?

Ma się rozumieć, por. Wńorowski chętnie się zgo
dził. Zatrudniono kucharkę i kelnera, byłego maryna
rza. Restauracja była położona niedaleko stacji ko
lejowej i po jej uruchomieniu miała od razu wielkie 
powodzenie, główne ze względu na alkohol. Blisko 
Bydgoszczy, wojskowe władze rosyjskie zorganizo
wały przejściowy obóz ewakuacyjny dla jeńców a- 
lianckich, wziętych do niewoli przez Niemców. W 
obozie przebywali Anglicy (większość), Francuzi, 
Belgowie, Holendrzy i trochę Amerykanów. Ko
mendantem obozu był major rosyjski, mający 
do pomocy kilkunastu młodszych oficerów ro
syjskich. Z tego obozu od czasu do czasu przycho
dzili do restauracji alianci z rozmaitymi stopniami 
wojskowymi, którzy uzyskiwali przepustki wyjścio
we od administracji obozu. Częściej jednak przycho
dzili z obozu oficerowie rosyjscy, z którymi por 
Wńorowski się zaprzyjaźnił, zmuszony nieraz do 
uczestnictwa w nadmiernym piciu wódki. Do resta
uracji przychodzili również z obozu dwaj podofi 
cerowie angielscy, z którymi por. Wńorowski mógł 
porozmawiać po angielsku i nawiązać przyjacielskie 
stosunki. (Nawiasem mówiąc por. W. podczas pięciu 
lat pobytu w obozie pilnie studiował angielski).

Po pewnym czasie zwierzył się im, że jest również 
byłym jeńcem, porucznikiem Polskiej Marynarki 
Wojennej i że ma ojca w Londynie, również oficera 
Mar. Woj. (Należy tu zaznaczyć, że w restauracji no
sił kurtkę cywilną). Wówczas Anglicy mu powie 
dzieli:

— Nie ma wielkich trudności, aby pan dostał się 
do Anglii. Zgłosi się pan do naszego obozu jako by
ły jeniec angielski. Stawi się pan przed Komisją Kon ■ 
trolną, jako sierżant nazwiskiem William King.. Jest 
to nasz kolega, który umarł w obozie. Podamy pa
nu szczegóły jego życiorysu, datę i miejsce urodzę 
nia, nazwę pułku piechoty, w którym służył itp. Je 
dnym słowem, wszystkie potrzebne dane do kon
troli. Tych szczegółowych danych musi się pan na 
uczyć na pamięć. Do obozu ciągle jeszcze zgłasza
ją się spóźnieni byli jeńcy alianccy. Niech pan się nie 
obawia komisji kontrolnej. Należy do niej komendant 
obozu, major rosyjski, który mówi po niemiecku, 
oraz tłumacz Holender, który mówi po niemiecku, 
po angielsku znacznie gorzej od pana. Ponadto w 
Komisji zasiadają oficerowie rosyjscy, którzy mó
wią po francusku. Musi pan jednak zdobyć battle- 
dress. Oznaki sierżanta panu damy. Musi pan rów
nież wymyśleć powód, dlaczego nie zgłosił się pan 
wcześniej do obozu i dlaczego nie ma pan dowodu 
tożsamości. My nie będziemy towarzyszyć panu do 
obozu, żeby nie wzbudzić podejrzenia. Niech pan 
da nam znać przy następnej wizycie, kiedy będzie 
pan gotów — wówczas sprawdzimy, czy pan do
brze pamięta swój nowy życiorys. . .

Por. Wńorowski byl oszołomiony!
Zakupienie battledressu miie nastręczyli trudności, 

ponieważ w Bydgoszczy znajdowało się sporo jeń
ców polskich, wziętych do niewoli na froncie za
chodnim, którzy nos:'li mundury angielskie. Przy na
stępnym spotkaniu z Anglikami, por. Wńorowski 
oznajmił, że jest gotów. Sprawdzono jeszcze raz 
jego życiorys i dano mu szereg rad, jak ma się za
chowywać wśród kolegów Anglików-podoficerów. 
Jak najmniej wdawać się w rozmowy, ponieważ An
glicy od razu poznają cudzoziemca. Niechaj się pan 
nie obawia, bo pana nie zadenuncjują.

Po zlikwidowaniu spółki restauracyjnej z bosman
matem „B” i oznajmieniu, że musi wyjechać natych
miast do Gdyni w sprawie ewentualnego przydziału 
do Marynarki, „z duszą na ramieniu” por. Wnorow- 
ski zgłosił się do obozu i wkrótce stanął przed Ko
misją Kontrolną. Jako jasny blondyn, w mundurze 
angielskim, nie wzbudzał żadnego podejrzenia. Nastą
piła następująca indagacja:

Major: —- Dlaczego sierżant King tak późno zgła
sza się do obozu?

Por. W.: — Po zwolnieniu z niemieckiego obozu 
zamieszkałem u pewnej niemieckiej dziewczyny w 
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Gdańsku, z którą bardzo trudno było mi się roz
stać. . .

Major: — „Ja ponimaju, dzieweczka! Ale dlacze
go sierżant King nie ma żadnego osobistego doku
mentu?

Por. W.: — Ukradziono mi portfel wraz z pienię
dzmi i dokumentami w pociągu, gdy jechałem z 
Gdańska do Bydgoszczy. Byłem trochę podchmielo
ny. . .

Major: — Niechaj sierżant King poda wszystkie 
swoje dane tłumaczowi w kancelarii obozu dla re
jestru. . .

Na tym zakończył krótkie badanie i dał znak, że 
sprawa Skończona. W kancelarii por. Wnorowski 
był szczegółowo wypytywany przez tłumacza Ho
lendra, któremu podał bez wahania swoje dane, do
brze nauczone dzięki przyjaciołom Anglikom. Po 
czym otrzymał odpowiednie zaświadczenie osobiste 
na drukowanym formularzu z pieczęcią. Potem 
wskazano mu barak podoficerów, w którym miał 
zamieszkać. Por. Wnorowski zameldował się ko
mendantowi baraku, starszemu podoficerowi an
gielskiemu, który wyznaczył mu łóżko i mrugnął po- 
rozunrewawczo i powiedział: „Don’t be afraid. Eve- 
rything is all right. But don’t talk too much”. W bara
ku Anglicy byli bardzo życzliwie usposobieni do 
Wnorowskiego, jak również jego opiekunowie, któ
rzy zachowywali pewien dystans, nie okazując, że 
są w przyjaźni. Prawdopodobnie większość domy
ślała się, że Wnorowski jest cudzoziemcem. Ale te
raz dopiero zaczęło się prawdziwe niebezpieczeń
stwo dla Wnorowskiego. Przecież wielu wojskowych 
z obozu odwiedzało często restaurację, a szczegól
nie dwaj porucznicy rosyjscy, z którymi był zaprzy
jaźniony, więc każdy mógł go spotkać i poznać. Sta
rał się nie wychodzić w dzień z baraku. Jednak naj
większym niebezpieczeństwem było udawanie się 
na posiłki do osobnego baraku-kasyna. Por. Wrono
wski starał się przychodzić jak najwcześniej, lub naj
później i zasiadał w jakimś kącie, odwrócony twarzą 
od ogólnej sali. Pewnego razu, idąc do kasyna spot

kał tłumacza holenderskiego z jakąś Rosjanką w 
mundurze wojskowym. Zobaczywszy z daleka Wno
rowskiego, Holender wskazał go Rosjance. Wnoro
wski był przestraszony. Gdy podeszli bliżej, Holen
der powiedział:

— Proszę pana, ta pani ukończyła w Leningra
dzie kurs angielskiego i chciałaby trochę porozma
wiać z prawdziwym Anglikiem. ..

Wnorowski odetchnął. W czasie krótkiej rozmo
wy okazało się, że Rosjanka teoretycznie włada an
gielskim nie gorzej od Wnorowskiego, ale z okrop
nym akcentem, tak że niektóre słowa były trudne do 
zrozumienia. Por. Wnorowski pochwalił Rosjankę i 
na tym rozmowa się skończyła.

Wreszcie po dwóch tygodniach męczarni poma
szerował uroczyście wraz z. kilkuset byłymi jeńca
mi alianckimi, z orkiestrą wojskową na czele na sta
cję kolejową, do specjalnego. pociągu. Prawie wszys
cy maszerujący mieli w ręku papierowe chorągiewki 
narodowe — Wnorowski — brytyjską.. . (Był to tyl
ko jeden z wielu kolejnych etapów ewakuacyjnych). 
Gdy maszerując, Wnorowski zbliżył się do swojej 
byłej restauracji i zobaczył na zewnątrz bosman
mata „B”, przyglądającego się pochodowi, odwrócił 
głowę i przeszedł nie zauważony. Pociąg był eskor
towany przez, oficerów i żołnierzy rosyjskich, ale 
byli mu nieznani. Gdy pociąg osiągnął rosyjską grani
cę okupacyjną na Elbie, eskortę rosyjską zamie
niła eskorta angielska i pociąg wkrótce wjechałw stre
fę okupacyjną angielską. Wtedy dopiero Wnorowski 
poczuł się naprawdę wolny i zameldował się u ko
mendanta pociągu, starszego oficera angielskiego i 
ujawnił się jako porucznik Polskiej Marynarki Wo
jennej i podał swoje prawdziwe nazwisko. Komen
dant pociągu przyjął meldunek bez zdziwienia, pra
wdopodobnie wiedziąc, że sierżant King nie jest au
tentycznym Kingiem.

Dalsze wędrówki por. Wnorowskiego w Niem
czech Zachodnich i we Francji nie mają charakteru 
sensacyjnego, aby je opisywać. Ostatecznie por. Wno
rowski osiągnął Anglię 19 sierpnia 1945 roku.
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BRUNON JABŁOŃSKI

O LOSACH NIEKTÓRYCH WESTERPLATCZYKÓW
W gdańskim tygodniku „Czas” (Nr 40 z 4.10.81), 

ukazał się artykuł Pawła M. Staszewskiego pt. „Do 
nieba szli?...”, omawiający tragiczne losy niektó
rych obrońców w Westerplatte. Zanim przytoczę 
fragmenty z tego artykułu, chcę wspomnieć, że z o- 
ficerami i chorążymi z załogi Westerplatte spotka
łem się po raz pierwszy w niewoli niemieckiej w 
październiku 1939 r. Naszą marynarską grupę ucie
kinierów z Helu, wziętych do niewoli na morzu z 
kutrów rybackich w dniu 2 października przewie
ziono, po krótkim pobycie w Piławie, do Klein De- 
xen w Prusach Wschodnich (dziś miejscowość na 
terenie ZSRR), a następnie do Riesenburga, dzisiej
szych Prabut. Tam mjr Sucharski występował na ape
lach z szablą, a z pozostałych oficerów byli kpt. F. 
Dąbrowski, por. S. Gródecki, ppor. Z. Kręgielski oraz 
chor. E. Szewczuk.

Z koszar ówczesnego Riesenburga rozsyłano tran
sporty polskich oficerów w różne strony. Ponowne 
spotkanie z trzema oficerami z Westerplatte nastą
piło w czerwcu 1940 r. w obozie Oflag H C-Wolden- 
berg. Cała trójka Westerplatczyków — Dąbrowski, 
Gródecki i Kręgielski — mieszkała razem z nami 
w „marynarskim” baraku B przez cały okres nie
woli do stycznia 1945.

Po wyzwoleniu spotkaliśmy się znozu, już w Gdy
ni, powołani do służby w Marynarce Wojen
nej. Kpt. Franciszek Dąbrowski awansował do stop
nia kmdr. ppor. i od 1 lutego 1946 był dowódcą ka
dry Mar. Woj., stacjonującej w Nowym Porcie w 
Gdańsku. Wówczas z inicjatywy kmdr. ppor. Dąbro
wskiego nieliczna grupa Westerplatczyków ustawiła 
krzyż na miejscu wartowni Nr 5; krzyż ten prze
trwał do 1962 r. kiedy usunięto go nocą, wobec 
spodziewanej wizyty Chruszczowa. Wkrótce na 
miejscu tym postawiono czołg-pomnik, mimo że ani 
we wrześniu 1939, ani na wiosnę 1945 żaden czołg 
nie dotarł na Westerplatte. .., ostatecznie czołg nie 
przeszkodził ponownemu postawieniu krzyża w 
1981 roku. Ten krzyż, oddający hołd poległym w 
1939 r., jest również symbolem pamięci tych Wes
terplatczyków, którym za bohaterstwo odpłacono 
prześladowaniami. Oto co pisze o nich P.M. Stasze
wski: „.. .Żyje ich zaledwie garstka. Niektórzy 
zmarli z ran i wyczerpania w niewoli, ostatni — 
strzelec Jan Korus zmarł w 1953 r. na skutek pobicia 
w piwnicach ówczesnego kieleckiego UB.

Wypełnili obowiązek, ale nie korzystali ze spe
cjalnych przywilejów. Dotrzymali przysięgi złożo
nej Ojczyźnie, ale ona o nich zapomniała. Nie ta 
sprawiedliwa. Zapomniała ta, w której żona plutono
wego Władysława Barana nie miała prawa głosowani 
w wyborach do sejmu, a bohaterski porucznik Leon 
Pająk był dla zetempowców „sanacyjnym oficer
kiem”. Ta, która powiedziała przez urzędnika RKU 
do kaprala Juliana Rejmera: Krzyż Virtuti Militari 
możemy nadać tylko partyjnemu obrońcy Wester
platte. Wy jesteście bezpartyjny, możecie otrzymać 
medal „Za Odrę, Nysę i Bałtyk”.

Tych przykrości było i jest jeszcze dużo. Chociaż 
by sprawa rent inwalidzkich, odznaczeń, reaktywo
wania „Związku Obrońców Westerplatte”, chociażby 
problem lepszej pracy, leczenia sanatoryjnego. . . To 
są sprawy, które można i trzeba załatwić. Tak, trze
ba zmienić opinię kierownictwa Wojskowej Akade
mii Technicznej o 19-letnim Jurku Baranie (syn plu 
tonowego), który od dwóch lat otrzymuje z Warsza
wy negatywne odpowiedzi na prośbę o przyjęcie do 
WAT, ze względu na „niewyraźną przeszłość ojca”.

.. Budując legendę, konstruując jej materialną i 
pozamaterialną architekturę, przez kolejne ekipy rzą
dzące, zapomniano o ludziach, o ich jakże często 
szarej egzystencji, nawet o dramatach. Wśród sym
boli, legend, mitów w przenośni i dosłownie, ginęli 
ludzie, bez których nie byłoby bohaterstwa Wester
platte.

Z różnych stron i w różnym czasie wracali do Pol
ski w rodzinne pielesze, także do domów, których 
już nie było. Wtapiali się w nową rzeczywistość; 
swoje siły i umiejętności stawiali do dyspozycji wła
dzy, z ufnością włączając się w trud odbudowy zni
szczonego kraju.

„. .. W znanych dotąd oficjalnych źródłach, przy 
nazwisku kpt. Mieczysława Słabego (bohaterskiego 
lekarza w 1939 r.) widnieje dopisek: „zginął tragicz
nie w 1947 roku”. Tragicznie? W 1945 roku Mieczy
sław Słaby powrócił z obozu w Klein Dexen, pod 
Królewcem, do rodzinnego Przymyśla i już w paź
dzierniku podjął służbę w wojsku. W listopadzie zo
stał mianowany starszym lekarzem VIII Oddziału 
WOP, w parę miesięcy później awansował na stano
wisko szefa służby zdrowia tej jednostki. Był już 
majorem. 1 listopada 1947 roku został aresztowany 
we własnym mieszkaniu, pod nigdy nie udowodnić- 
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nym zarzutem złamania tajemnicy wojskowej. O- 
sadzono go w krakowskim więzieniu na Montelu
pich. 15 marca 1948 roku zmarł w szpitalu wojsko
wym, przewieziony tam w agonii kilka dni wcześniej. 
Pochowano go, bez wiedzy i udziału rodziny, na 
Cmentarzu Rakowickim. Zabiegi siostry o ekshumację 
i złożenie zwłok w grobie rodzinnym w Przemyślu 
przerwała jednoznaczna decyzja funkcjonariuszy! 
bezpieczeństwa: nie będzie w Przemyślu żadnych 
manifestacji politycznych!

W tych samych źródłach, przy nazwisku Strzelca 
Wiktora Białousa. umieszczono dopisek: „Los nie
znany”. Ale archiwum Koła Westerplatczyków w 
Nowym Porcie odkrywa inną prawdę. Jeniec Biało- 
us uciekł z robót przymusowych w majątku niemie
ckim, w rodzinne strony pod Wilnem. Był poszuki
wany. Ukrywał się, zmienił nazwisko na Bielas (na
zwisko rodowe w metrykach dziada i ojca jest dwu
członowe: Białous-Bielas, lecz on przed wojną u- 
żywał tylko pierwszego członu). Trafił do partyzant
ki, do wileńskiego zgrupowania Armii Krajowej,, 
które w 1944 roku zamierzało pospieszyć z odsieczą 
powstańczej Warszawie. Rozbrojony i „internowany” 
przez Armię Czerwoną, po różnych bolesnych przej
ściach przybywa w 1946 roku do Olsztyna. Nie 
wrócił do swojego właściwego nazwiska, był „nie
pewny”. Aresztowany w 1950 roku, przebywał kilka 
miesięcy w więzieniu bez konkretnego zarzutu i wy
roku.

Odsunął się w cień nawet po 1956 roku. Starannie 
ukrywał swą westerplacką przeszłość, nie ufał niko
mu i niczemu. Czytał wszystko o Westerplatte, 
przeczytał także ów dopisek przy swoim nazwisku 
i nie zareagował. Wołał być pogrzebany za życia. 
Jego życiorysu długo nie znały nawet córki, zaś wie 
letni współpracownicy w jednym z przedsiębiorstw 
w Braniiezie (mieszka we Fromborku), nie podejrze
wali nawet w skromnym koledze bohatera z Wes
terplatte. Postanowił przerwać milczenie dopiero 
przed rokiem, choć od dawna utrzymywał na poły 
konspiracyjnek ontakty z innym Westerplatczykiem. 
Piotrem Nowikiem (kapralem) z Lidzbarka War 
mińskiego. Jest jednym z siedmiu żołnierzy Wester
platte, nie posiadających żadnego odznaczenia bo
jowego. Idagowany w tej sprawie ZBoWiD w El
blągu tłumaczy się „limitem odznaczeń”.

W zbliżonej sytuacji znaleźli się po wojnie dwaj 
oficerowie z Westerplatte, ppor. Zdzisław Kręgielski 
i kpt. Franciszek Dąbrowski. Powracających z ofla 
gów rychło . zapotrzebowała” organizująca się na o 
dzyskanym Wybrzeżu Marynarka Wojenna. Byli po 

trzebni, z zapałem stanęli do służby. Ale też rychło 
rozpoczęła działanie machina moralnego i fizyczne
go wykańczania oficerów z armii iprzedwrześniowej, 
których droga do Polski nie była drogą spod Sielc i 
Lenino. Kręgielski, po bezpodstawnym oskarżeniu i, 
w końcu uniewinniającym procesie, musiał odejść z 
wojska z wilczym biletem. Dzięki życzliwości ro
dziny i przyjaciół dość szybko odnalazł swe miejsce 
w Poznaniu, choć adnotacja w dokumentach: „były 
oficer”, długo jeszcze ciążyła nad jego losem.

Franciszek Dąbrowski, potomek współtwórcy Le
gionów Polskich we Włoszech, gen. Henryka Dąbro
wskiego, wszechstronnie wykształcony oficer, prawa 
ręka majora Henryka Sucharskiego, kawaler Orderu 
Virtuti Militari, miał mniej szczęścia. Odebrano mu 
legitymację partyjną, więc opuścił Wybrzeże. „Wil
czy bilet” pozwolił mu jedynie na chałupnicze szy
cie kapci i sprzedaż gazet w Krakowie. Nie na wie
le zdała się październikowa rehabilitacja. Wpraw
dzie przyznano mu rentę zasłużonego, przeniesiono 
z wilgotnej nory do słonecznego mieszkania, awan
sowano do stopnia komandora, jednak zmordowany 
zadawnioną gruźlicą, zresztą do końca życia pogod
ny, jakby nie pamiętający doznanych krzywd, 
zmarł 24 kwietnia 1962 roku. Na cmentarz Rakowic
ki, gdzieś w sąsiedztwie mjr. Mieczysława Słabego, 
odprowadzili go z honorami wojskowymi podwładni 
w Westerplatte i tłumy mieszkańców Krakowa.

I jeszcze fragment wspomnień por. Leona Pająka, 
który w 1946 roku powróci! statkiem z Anglii, wraz 
z liczną grupą polskich żołnierzy walczących na 
Zachodzie. Statek wpłynął do Gdańska. „. . .Po sied
miu latach — wspomina por. Pająk — oczom moim 
ukazuje się jak na dłoni straszliwie okaleczone i 
zniszczone Westerplatte. Nie mogę powstrzymać 
łez, po raz nie wiadomo który, ale teraz jak nawałni
ca, powracają wspomnienia, obrazy. . . Mimo 
wszystko są to łzy radości. Przy zejściu z trapu sły
szę i widzę spłakaną z radości żonę. Zaraz się powi
tamy. Nie! Straż kieruje wszystkich do wagonów to
warowych podstawionych tuż pod statek. Drzwi za
mykają się ciężko, ogarnia nas ciemność. Pociąg ru
sza. Po godzinie, już o zmroku, zatrzymuje się; 
każą nam wysiadać, wiodą nas do baraków, do obo
zu za drutami. . .! Robi się na duszy tak ciemno, 
jak ciemny jest grudniowy wieczór w Gdańsku 
Gdzie się podziały kwiaty polskie, o których marzy
liśmy, na powitanie? Więc to tak wygląda pierwsza 
noc w kraju po siedmiu latach? Dlaczego?! Czyżby 
tam, w Anglii, mieli rację agitując nas do pozostania 
na obczyźnie?. . .
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Po interwencji Franciszka Dąbrowskiego, wtedy 
jeszcze dowódcy Kadry Mar. Woj., por .Pająk szybko 
opuszcza obóz, wraca do Kielc, podejmuje pracę w 
przemyśle. Ale nie dano mu spokoju...; Okres 
1950-55 nie był okresem budowania jedności narodo
wej. Istniał podział na „pewnych” i „niepewnych” o- 
bywateli. Bardzo zabolały mnie kiedyś słowa młode
go polskiego lekarza, który oglądając blizn)' po ra
nach z Westerplatte powiedział drwiąco: „To dlate
go, że walczyliście w obronie kapitalizmu. ..”. Wła
śnie z tych względów w 1953 roku musiałem opuś
cić swój zakład pracy. Jako „niepewny” nie mogłem 
pracować przy konstrukcji i produkcji wyrobów 
przemysłowych.. .”.

Przykłady można mnożyć, choć oczywiście nie 
wszystkich z ocalałej załogi Westerplatte dotknęły 
represje w „okresie błędów i wypaczeń”. Ale właś
nie teraz, kiedy po raz kolejny „prostujemy” naszą 
historię, trzeba mówić o sprzecznościach między le
gendą i rzeczywistością. . . Po znanych błędach i 
wypaczeniach lat pięćdziesiątych, przyszły inne.

Wynikiem tego było usunięcie krzyża z mogiły pole
głych Westerplatczyków. To w nich miały swe źród
ło, wręcz kapturowe działania różnych wojewódz
kich i centralnych decydentów, torpedujących ini
cjatywy Westerplatczyków.

Z tego arsenału pochodzi opis ostatni, sprzed paru 
tygodni, kiedy to inicjatorów przywrócenia krzyża 
na żołnierskiej mogile okrzyknięto likwidatorami 
narodowych pamiątek. A przecież inicjatorami byli, 
od 1946 roku, właśnie Westerplatczycy, bo właśnie 
ich najbardziej zaboiało usunięcie krzyża z mogiły 
kolegów.

Tyle autor artykułu w „Czasie”, P.M. Staszewski. Od 
siebie mogę dodać, że wśród owych inicjatorów, wy
suwają się na czoło dwaj żyjący spośród marynar
skiej trójki obrońców Westerplatte. Są to: znany z 
ORiP „Wilia”’, mat Franciszek Bantoszak oraz z ORP 
„Iskra” i „Gryf”, motorzysta mat Bernard Rygielski. 
Obydwaj są stałymi przewodnikami na terenie Wes
terplatte.

BORYS KARNICKI

PAMIĄTKI STAŁE
Szczęśliwie udany i entuzjastycznie zakończony 

drugi Światowy Zjazd byłych marynarzy w maju 1981 
roku w Londynie, miał być kontynuowany w Polsce 
— w maju 1982 r. Okazją miało być poświęcenie 
w Katedrze Warszawskiej Św. Jana tablicy poległych 
marynarzy i poświęcenie ołtarza na zewnątrz koś
cioła na Oksywiu. Obie imprezy sfinansowaned częś
ciowo lub całkowicie przez SMW.

Niestety, nieprzewidziane przez nas wprowadze
nie stanu wojennego w Polsce pokrzyżowało nasze 
plany. O gremialnym wyjeździe naszych kolegów do 
Polski nie było mowy. Koledzy nasi mieszkający w 
Polsce na Wybrzeżu zostali sparaliżowani zarządze
niami stanu wojennego, zabraniającymi robienia ze
brań publicznych oraz wykonywania jakichkolwiek 
czynności, mogących być podciągniętych pod akcję 
propagandy czy też wymagających tłumaczenia o ich 
niewinności. Robienie ołtarza z tablicami na zew
nątrz kościoła oksywskiego podpadało pod tę właśnie 
kategorię.

Jedynie Warszawa, pod kierownictwem naszych 
kolegów B. Mańkowskiego i A. Czerwińskiego była 

nadal czynna i roboty nad wykonaniem tablicy w 
Katedrze postępowały naprzód. Pod koniec marca 
dostaliśmy wiadomość, że tablica będzie gotowa na 
czas, tj. na 9 maja 1982 roku.

Trzeba było, aby ktoś z nas reprezentował SMW. 
Złożyłem podanie w konsulacie PRL o wizę dla sie
bie i dla żony. Cel wyjazdu: poświęcenie tablicy w 
Katedrze. Po dwumiesięcznym czekaniu wizę dostali
śmy. Przed wyjazdem zadzwonił do mnie konsul z 
zapytaniem, czy chcę mieć spotkanie z przedstawi
cielem „Zbowidu”. Powiedziałem, że nie.

Granica wschodnioniemiecka zajęła nam 1 i pół go
dziny. Na granicy polskiej, pięć czy sześć 40-tono- 
wych ciężarówek wiozących paczki do Polski. Nasz 
samochód wypełniony do sufitu nie był rewidowa
ny. Jedynie zabrano list do p. Przybyszewskiej z tym, 
że mam go odebrać przy wyjeździe i posłać do niej 
zwyczajnie pocztą.

W Warszawie, w Hotelu Europejskim byliśmy o 
godz. 8 wieczorem. Spotkali nas koledzy B. Mańko
wski i A. Czerwiński. Omówiliśmy program na dzień 
9 i 10 maja. Dziesiąty maja jest „Dniem Zwycięs
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twa” (poddanie się Niemców 8.5.1945). Gen. Jaru
zelski składa wieniec na grobie „Nieznanego Żołnie
rza”. Cały Plac Zwycięstwa otoczony wojskiem i 
milicją. Dookoła Komendy Miasta żołnierz przy żoł
nierzu, bagnet na broni. W bocznych ulicach milicyj
ne karetki (suki) do zbierania aresztowanych. O 
godz. 12 marsz generalski — Jaruzelski składa wieniec. 
Salut armatni 21 strzałów i hym narodowy. Po dwu
nastej kordon zostaje zwinięty i przeksz.alcony na 
patrole milicji po czterech ludzi. Patrole wojskowe 
po 10 ludzi prowadzone są przez milicjantów. Jest 
tego dużo. Dużo więcej niż niedzielnej publiczności 
i gapiów.

Na godz. 16 udajemy się do Katedry. Katedra peł
na ludzi. Młodzi i starzy. Ksiądz sprzed ołtarza o- 
głasza, że Msza św. jest na intencję Marynarki Wo
jennej. Zaprasza on weteranów-marynarzy i ich ro
dziny, by zajęli ławki po obu stronach głównego oł
tarza. Jest nas około 40 osób.

Mszę św. odprawia warszawski ks. biskup Modze
lewski. Nas.rój jest podniosły i uroczysty.

Sam Biskup wygłasza kazanie. Mówi spokojnie o hi
storii Polskiej Marynarki Wojennej i o naszych okrę
tach, które brały chwalebny udział w II wojnie 
światowej. Po skończonej Mszy św., Biskup w oto
czeniu kleru podszedł do tablicy, którą poświęcił i od
prawił modły. Na zakończenie odśpiewano „Boże, coś 
Polskę”. Wszyscy jednogłośnie śpiewali „racz nam 
wrócić, Panie!”

Tablica śliczna. Duża, bardzo przejrzysta; kotwica 
u dołu ściąga powszechną uwagę. Od podłogi do 
góry krzyża morskiego jest ponad 3 metry. Pierwot
ny plan, by tablica pomordowanych księży flanko
wana była z jednej strony przez „Orlęta lwowskie”.

Kol. Kamicki, kol. Gosk, kamieniarz

a z drugiej strony przez marynarzy, został zaniecha
ny. Nasza tablica ma własny pion. Jest wyższa niż 
inne tablice i wyróżnia się czytelnością, kolorem i 
złoceniami krzyża marynarskiego.

Wieczorem tegoż dnia, o godz. 20.00 w hotelu 
„Forum” miał miejsce bankiet.. Było nas około 30 
osób. Ponieważ zaproszony Biskup Warszawski nie 
mógł wziąć udziału w bankiecie, na głównym miej
scu posadzono mnie.. Wspaniałe jedzenie, dobre ju
gosłowiańskie wina i doskonała obsługa.

Jeden z gospodarzy, Aleksy Czerwiński przemawia:
„Panie i Panowie. Jest taka — skądinąd błaha pio

senka: „Wsiąść do pociągu . . .”, a dalsze słowa: 
, ... ściskając w ręku kamień zielony patrzeć jak 
wszystko zostaje w tyle”. Jakież fascynujące treści 
zawiera w sobie ten kamień zielony! Symbol nadziei, 
symbol głęboko osobistych wartości, jak dom rodzin
ny, jak więź koleżeńska ... Coś, co pomaga żyć, 
co podtrzymuje w najtrudniejszych chwilach.

Dziś wiemy, że nasza szkoła, ta skromna szkoła 
marynarska zdołała nie tylko ukształtować maryna
rzy, wychować bojowych dowódców, lecz dała nam 
jeszcze kamień zielony.

Ponad pół wieku minęło i nikt, czy prawie nikt, 
nie zgubił swego kamienia zielonego, a sporo było 
w tym czasie takich lat, które parzyły nas w stopy. 
Ściskamy go nadal w ręku, choć krajobrazy, które 
zostają nam w tyle, nieraz bardzo różnią się między 
sobą.

Myślę, że kamień zielony przyczynił się do naszej 
dzisiejszej uroczystości: zrodził inicjatywę, którą 
Wielki Kardynał uznał za słuszną. Ideą i dążeniem 
Wielkiego Kardynała było, aby wnętrze warszaws
kiej bazyliki archikatedralnej mówiło o najdonioślej
szych, chwalebnych kartach historii Polski. Nasi po
legli koledzy uzyskali dziś pamięć i uznanie narodu, 
a my wielką satysfakcję, szczególnie ci spośród nas, 
których droga do Polski nie była należnym im szero
kim traktem.

Obyśmy do końca zachowali nasz kamień zielony, 
naszą więź i nadzieję, właśnie — nadzieję, bo prze
cież nie o nas tylko chodzi!”

Mnie szturchają. Wstaję. Dziękuję za wszystko, co 
nasi koledzy B. Mańkowski i A. Czerwiński zrobili. 
Przypominam biskupa Pelplińskiego, który tak, jak 
my dzisiaj sam sobie musiał zafundować pomnik. 
Wspominam, że na Wybrzeżu kolega Jan Gosk w 
kościele oksywskim wysunął śmiały, obecnie reali
zowany projekt stworzenia ołtarza na zewnętrznej 
skarpie kościoła, i że go poparli koledzy Pappel- 
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baum, J. Czerwiński i Szczęsny. Kończę toastem: 
„Oby pamięć o naszej Marynarce nie zginęła”.

Ostatnie przemówienie byłego starszego maryna
rza Salomona, obecnie magistra filozofii. Wzruszające 
słowa o tym, jak to oficerowie Marynarki Wojen
nej, kmdr Kukiełka, kpt. mar. Mańkowski, kpt. 
mar. Przybyszewski, por. mar. Hess, por. mar. Pap- 
pelbaum i inni byli wzorem dla naszych marynarzy. 
Dziękuje on im za przyjaźń i za ich rzetelność oraz 
patriotyzm. On, będąc w niewoli mógł czerpać otuchę 
i poparcie moralne, wzorując się na tych byłych 
swoich dowódcach.

Ponieważ poprzednio była mowa o krawatach 
SMW, zamieniłem się z panem Salamonem krawa
tem, i dopiero w hotelu zobaczyłem że otrzymany 
od niego krawat to był „London Tower all silk”. 
Zrobiłem dobrą zamianę.

Następnego dnia w czasie zbiórki przy bocznym 
wejściu na dziedziniec zamkowy, pani architekt Irs- 
na Oborska, córka komandora A. Czerwińskiego, nad
zorująca odbudowę zamku, przedstawiła naszą gru
pę ok. 40 osób p. prof. dr. Aleksandrowi Gieysztoro
wi. Spotkał nas wielki zaszczyt, bo po przywitaniu 
się z nami Pan Profesor osobiście (za rączkę) opro
wadził nas po muzeum zamkowym i kilku salach, a 
potem oddał berło Pani Oborskiej, która szczegóło
wo omówiła problemy odbudowy, pokazując nam 
resztę odbudowanych sal, i co najciekawsze, zoba
czyliśmy złocenie drewnianych rzeźb i sztukaterii 
przez specjalnie szkolonych złotników.

Na tym skończył się program naszych warszaws
kich uroczystości.

We wszystkich tych uroczystościach, począwszy 
od katedry, brała udział Joasia Jaraczewska. Była 
ona, jak sama mówiła, bardzo szczęśliwa, że mogła 
nareszcie reprezentować swego ojca.

Na placu przed zamkiem odbyło się ogólne poże
gnanie. Wszyscy żegnali się ze wszystkimi.

Samochodem udaliśmy się w dalszą drogę. Na Wy
brzeże przyjechaliśmy bez żadnych kłopotów. Na ro
gatkach miast wystarczało pokazać milicji brytyjski 
paszport i puszczano nas bez indagacji. Zatrzymali
śmy się u siostry żony we Wrzeszczu. I tu, na Wy
brzeżu, zetknęliśmy się z dużą ilością młodych lu
dzi, mężczyzn i kobiet o wyższym wykształceniu, 
którzy bezsilnie szamocą się z obecną polską rze
czywistością. Opowiadano o krzywdach i wspania
łych zrywach. Ale zapytani do czego dążą, czego 
chcą, jakie widzą wyjście z tego impasu — nie wie
dzą. Jest stan wojenny, a więc wojna! Przed wojną

Od lewej: ks. Mroczyński, kol. Karnicki, 
p. Karnicka, p. Gosk, kol.. Gosk, ks. Makowski

i teraz w czasie wojny kompletny rozłam społeczeń
stwa. My i oni. Tylko że oni mają pałki, areszty i 
biją.

W Gdańsku przed stocznią pomnik zabitych sto
czniowców. Kolos 41 m wysoki i na dole każdego 
krzyża są wmontowane brązowe rzeźby, przedsta
wiające życie i pracę stoczniodwców. Dzieło imponu
jące swym artystycznym gustem i wielkością.

Z kolegami spotkałem się na czwartkowym zebra
niu w cukierni przy kawce. Przyznaję się, że nie 
wszystkich poznałem. Spośród 16 obecnych rozpoz
nałem tylko połowę. Garnęliśmy się do siebie; pyta
nia o kolegów w Londynie i w ogóle za granicą. 
Musiałem opowiadać wszystko co wiem i obiecywać, 
że wszystkich pozdrowię. A potem wspominki. Każ
dy coś opowiedział. A pamiętacie ... a pamiętacie 
. . . Tak — pamiętaliśmy!

W niedzielę pojechaliśmy na Oksywie. Ja. moja 
żona, Janek Gosk i moja siostra Nęka. Msza miała 
być o 10 godz., ale byliśmy już tam o 9.30. Janek 
Gosk wziął mnie pod rękę i poprowadził pod skar
pę, gdzie są nasze tablice i gdzie ma stanąć ołtarz.

Zobaczyłem sześciu harcerzy w mundurach. Stali 
jak warta honorowa. Gdy podszedłem do nich, jed- 
den, najstarszy powiedział: „Witamy Komandora 
Karnickiego, dzielnego dowódcę niezapomnianego o-
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krętu podwodnego „Sokół”, walczącego w czasie II 
wojny światowej na Morzu Śródziemnym. My, harce
rze oksywscy, przyrzekamy Ci, Panie Komandorze, 
strzec tych tablic zatopionych okrętów tak wiernie, 
jak Ty wiernie służyłeś Polskiej Banderze”.

I tu ja zrobiłem błąd. Po prostu zangliczałem. Gdy 
on skończył swoje wzniosłe przemówienie wyciągną
łem do niego rękę, by mu podziękować! A on pod
szedł o krok naprzód i podniósł do mnie swą twa
rzyczkę. Po kolei potrząsałem rączkami harcerzy i 

wtedy dopiero pomyślałem sobie, że należało ich po
całować. Że to jest taki zwyczaj. Że popełniłem ma
ły nietakt.

Byli to harcerze z 32, 91 i 92 Gdyńskiej Drużyny 
Harcerskiej: Andrzej Szornak — zastępowy, Jerzy 
Szornak, Leszek Szramke, Zbigniew Szramke, Adam 
Paździoch i Mariusz Banaś.

Te drużyny wystawiają wartę honorową przy ta
blicach przy każdej kościelnej uroczystości. Pilnuje te
go wikary, ks. Jerzy Mroczyński.
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Ksiądz proboszcz Edmund Makowski spotkał nas 
z otwartymi ramionami. Pochwalił mnie, że mimo 
sędziwego wieku, jeszcze się trzymam. Wprowadził 
nas pod sam ołtarz na ławę biskupią z klęczaiikami. 
Mszę odprawił wikary. Kościół był pełniutenki. Co 
najmniej 200 chopców i dziewczynek w biaych su
kienkach i ze świecami w ręku Jest to pierwsza rocz
nica ich pierwszej Komunii. Trzeba było widzieć, 
jak na komendę ks. Mroczyńskiego, to całe towarzy
stwo wstaje, klęka, siada, recytuje, śpiewa, odpowia
da księdzu chórem.. Serce rosło.

Po Mszy następują oględziny tablic oraz narada 
z kamieniarzem nad wielkością i budową ołtarza. Oł

tarz, na życzenie Biskupa, ma być mniejszy niż 
projektowano. O długości tylko jednego metra. Do 
niszy ma być wykonany krucyfiks i dwie tablice wy
szczególniające wszystkie nasze okręty od roku 1920 
do 1946.

W przesionku kościoła przybyła nowa tablica — 
wiceadmirała J. Świrskiego. Uwidoczniony jest na 
niej przebieg Jego służby. Ufundowali ją podwładni 
— komandor J. Czerwiński i płk L. Śliwiński.

Przy obfitym śniadaniu śniadaniu u proboszcza, 
tenże wyraził życzenie, by ukończony ołtarz poświę
cić za rok, tj. w czerwcu 1983 r. Daj nam Boże!

Jan GOSK

TRYPTYK
CZĘŚĆ I

A LA MAZURKA

Mazowiecką polną drogą szła chłopięca tęsknota: 
„Nie plącz ty się, stara wiedźmo, nie złorzecz zza 

płot a.
Co ma wisieć nie utonie. Nie wróż ty na dwoje 
Jak tam będzie, tak i będzie. Stryczka się nie 

boję. 
Ej, Wędzicho, stara wiedźmo, czemuś mi nie rada? 
Długa droga, gruba księga, w niej motto z Conrada.

Długa droga, męczynoga, a literki ptasie 
Wyprzedzają, wydeptują na pamięci zasiew.

Musi gdzieś za górką przecie już jest ta równina 
Co przeniknie wodną zieleń W imię Ojca, Syna . . .

* * *

Wyszła wreszcie mu naprzeciw jak dziewanna 
hoża;

Czy to prawda, czy omdlenie, czy to .. . uśmiech 
morza? 

Takiej wielkiej przewróconej misy srebrnopławnej? 
Gdynia, miasto co powstało z wioszczyny niedawnej.

Dziesiątego lutego,
Puckich godów dzień, 

Let’s go!
Może właśnie tak Haller 
Zawołał.

Dąb, Ulica Portowa, 
Tu gdzieś Smętek polował, 
Spijał piwo, a Skwiercz mu 

Borgował.

Patrz, powtarzaj a vista
Daty, nazwy, bo przystań
Tak już blisko
..U Zośki”
Na „Polskim”.

Odbijamy od mola
A z księżyca-obola
Kaszub śmieje się. Charon
Nieboski.
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Drży holownik. U licha!!
Skąd tu wiedźma Wędzicha?
Stop maszynie wydzwania, 
Nie wierzę ■ ■ ■!

Precz mi, precz, maro senna! 
Marynarka Wojenna 
Przypisana mi 

Jak amen 
w pacierzu —

Kompania śpiewa!
Na Kamiennej Górze krzewi się zawilec, 
Kulturę wśród wojska krzewi Maria-Rosa, 
Ochotników wita piach Oksywia, mile 
Trzy ■ ■ ■ cztery ...
Kadra Floty no i.. . pan Komandor Kozan.

Granatowych chłopców rząd 
Na przepustki czeka.
A na górce Admirała, 
A na górce Admirała 
Stary pies się wścieka.

Wierne psisko czuło coś, 
Obszczekując chatę, 
Kiedy kurs artylerzystów, 
Kiedy kurs artylerzystów 
Kończył nasz bohater.

Nie, nie pójdziesz dziś na ląd, 
Pies boleśnie wzdycha, 
Bo ogona pół przez ciebie, 
Bo ogona mu przez ciebie 
Odgryzła Wędzicha.

O, żesz twoja kurna mać! 
Niech ja zejdę na brzeg.
Już mnie ksiądz Z Oksywia poprze, 
Już mnie ksiądz z Oksywia poprze 
I Admirał wszakże.

CZĘŚĆ DRUGA

Oksywiana

Wyświęcę cię!
Albo nie.
Z działa ci wygarnę, 
Bóg mi poda taki pocisk, 
Bóg mi celny poda pocisk, 
Że pójdziesz na marne.

Niech cię, zmoro, ja przydybam. 
Nie będziesz mnie gniotła.
Nic już z ciebie nie zostanie
Nic już z ciebie nie zostanie 
tylko chyba
Ząb, gówno i miotła.

Urżnę potem się jak dorsz 
W „Oazie" z kumplami. 
„Co ty rybę nożem straszysz? 
Co ty rybę nożem straszysz?” 
I ktoś w mordę da mi.

Żniwa przeszły . ■ .
Z działoczynów wymłócone przeszły dni. 
Żegna sierpień ich gospodarz, 
Wita Wielka Szara Woda,
O przepustkach nie wypada nawet śnić.

To ostatni na Zatoce alarm będzie. 
Jakaś ciągnie nocka długa, 
Ktoś zaśpiewa, ktoś go zruga, 
„Przejdziem Wisł,ę przejdziem . .. 
i co jeszcze przejdziem ...?
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CZĘŚĆ III

„Mazowiecką ścieżką . . . ” Ucieczka przed Jastarnią

Mazowiecką ścieżką szła matka przez pole
Ledwie żywa ... Z miasta, gdzie rąbankę gemajn 
Kupił od niej, płacąc kopniakami trzema
I cóż, że go do siedmiu wyklęła pokoleń ... ?

Wojna. A jej syn „gdzieś tamuj w maryniarce”, 
Na Północnym haratał właśnie z oerlikonu 
Szkopa, drania, Junkersa co w dymie ogonów 
Rannego „Garlanda” — spadał w morza karcer.

Czas stanął, tylko śmierć szła kontr-kursem 
na konwój.

Boreasz, zimny staruch popędzał ofiary, 
A z krwi, co na pokładzie oblewała nary, 
Coraz inny do messy rozwijał się powój.

Wreszcie jego ponieśli. Coś bredził o jędzy, 
Że go nawet po śmierci morze jej nie wyda.
„Ech, doktorze — wyjęczał -— skąd do mnie 

ta bida?
Przeciem od niej nie chciał sławy ni pieniędzy?

Trafili mnie — skurr . . .” i już był po wojnie . . . 
Podniosły go z dna mazurskie aniołki pyzate;
Leży sobie tam w cieple na desce sękatej.
Gdyby mu zagrali ...? Nie, niech śpi spokojnie.

Powie ktoś, że dowcip zna, lecz w wersji innej — 
— Trudno! — ja mu na to: — Czy waść znał 

Jastarnię?
Tę księżniczkę nieziemską, mieszkającą na dnie,
Co z wody wyskoczyła przed „Wilkiem’ w Flintrinne, 

Karmiąc dziecię na ręku (a biust miała spory) 
Nie zmieszana spod kiosku pyta się Krawczyka: 

„Czy można pana prosić o załogi wykaz?
Wszak jedzie tam z wami mój przyjaciel Borys”.

Nie wydali. Aliści odczuł potem „Sokół”,
Jak się wlokła na Maltę za nim krok po kroku, 
W końcu go złapała, ale się wywinął
Z objęć jej czy Z sieci tam pod Navarino.

Kąpiel

O, frajdo wieczornych kąpieli,
Kiedy miliony słońca kamer
Pogasił gdyński księżyc w bieli,
A morzu tonął katzenjammer

Wodą, szampanem z bąbelkami
Oblewał nimfy, wrzeszcząc Krzywiec!
„Hej, nagie gwiazdy, jedzcie z nami 
Stąd Wielkim Wozem na Oksywie!”
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

Miałem istotnie niecodzienną okazję nawiąza
nia bliższego kontaktu z kolegami mieszkającymi w 
Toronto i okolicy. Nieocenioną pomoc w tym wzglę 
dzie okazał mi Oskar Gliński, który poświęcił wie
le czasu i energii, aranżując spotkania, cierpliwie 
wożąc mnie po mieście i okolicy mimo śniegu i 
mrozu.

Dzięki niemu miałem przyjemność spędzenia bar
dzo miłych chwil w bardzo gościnnych domach pp. 
Brodzkich, Senderackich i Bernasów. A wszędzie 
nastrój świąteczny, „temperowany” wiadomościami 
o zdarzeniach w Kraju, troską o przyszłość Ojczyzny 
i Narodu. Płynęły wspomnienia, odnowiły się więzy 
koleżeńskie w atmosferze prawdziwie polskiej ser
deczności i gościnności.

Miałem okazję pogawędzić z; uroczymi Paniami 
Gospodyniami i z Kolegami: E. Miodońskim.', J. Nie
wiadomskim, S. Słodkowskim, W. Wierzbickim, J. 
Krawczyńskim, P. Walendziewiczem, S. Brodzkim, 
J. Sendereckim i Tadkiem Bennasem. U pp. Brodz
kich spotkałem Jasię Milisiewicz i odnowiłem miłą 
i znajomość z czasów, kiedy Jasia dzielnie asysto
wała w Kierownictwie Marynarki Wojennej w Lon
dynie.

Razem z Oskarem odwiedziliśmy pp. F. Jasłows- 
kich w ich siedzibie w Ancaster kolo Hamiltonu. 
Tak Feliks jak i jego Małżonka wyglądają i czują 
się wspaniale. Dom ich jest otoczony wysokimi so
snami, które Feliks własnoręcznie sadził przed 30 
laty. Chyba tylko te sosny, a nie siwizna Feliksa 
wskazują na upływ lat. W domu wiele cennych 
zbiorów na ścianach i na półkach, łącznie z całym 
kompletem „Naszych Sygnałów”, które gospodarz 
przeznaczył, jako dar od siebie, dla zbiorów SMW. 
Sam, jak i wszyscy członkowie Zarządu Koła SMW 
Kanada, jest bardzo zajęty sprawami polonijnymi 
w Kongresie Polonii Kanadyjskiej. Widziałem plan
sze z Wystawy Marynarki Wojennej, własnoręcznie 
i bardzo artystycznie przez Feliksa sporządzone.

Żałowałem, że nie mogłem poświęcić więcej czasu i 
uwagi tym zbiorom, bo akurat przybył J. Wróbel 
— wspaniałym Cadillakiem — wyglądający, mimo 
siwizny, równie wspaniale i dostatnio.

Odwiedziłem również kol. Ignacego Zembaty-No- 
wickiego. Ma on wspaniałe pamiątki zebrane w ciągu 
długiego życia, między innymi artystyczny album 
poświęcony Ojcu św. ledną z tych pamiątek złożył 
na moje ręce. lest to stoper artyleryjski z ORP 
„Haller”, który towarzyszył mu od początku wojny. 
Stoper ten, wraz z odręcznie napisaną historią o nim 
przekazałem do Instytutu Polskiego i Muzeum im. 
gen. W. Sikorskiego w Londynie.

Jakkolwiek pobyt mój w Toronto był projekto
wany dla odwiedzenia moich wnucząt i ich rodzi
ców, miary przeżytych i najprzyjemniejszych doz
nań dopełniło wznowienie serdecznych kontaktów 
z kolegami.

Toteż pięknie dziękuję wszystkim Kolegom i ich 
Małżonkom za gościnność, za atmosferę szczerej 
przyjaźni, jakich od nich doznałem i które napeł
niają wzruszeniem niestare jeszcze serce.

Witold Poray-Wojciechowski

Kol. M. Hłasko zawiadamia, że nawiązał listow
ny kontakt z Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie, gdzie ma przekazać swo
je zbiory dotyczące działalności Polskiej Marynar
ki Handlowej i Wojennej. Instytut w liście do kol. 
Hłasko prosi go również o propagowanie akcji gro
madzenia zbiorów wśród znajomych marynarzy.
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Jesteśmy pełni uznania dla kolegi M. Hłasko, nie 
tylko jeśli chodzi o akcję gromadzenia zbiorów i pa
miątek na przyszłość, ale także za Jego postawę i- 
deową i troskę o poezję marynarską, konieczność 
stawiania pomników chwały Polskiej Marynarki Wo
jennej i jego nieustanną presję w tym względzie, 
kierowaną nie tylko do Redakcji N.S., ale także do 
Zarządu Głównego SMW. Mam nadzieję, że jego 
apel o pisanie, pisanie i pisanie, nie będzie „głosem 
wołającego na puszczy!”

Kol. Julian Czerwiński z Gdyni donosi, że zabrał 
się do przygotowania listy nazwisk poległych mary
narzy, która będzie umieszczona w „Księdze Pa
mięci”. Lista ta ma być skompletowana przy pomo
cy SMW oraz. p. Jerzego Pertka w Poznaniu.

Redakcja N.S. dodaje, że „Księga” jest już na u- 
kończeniu, wpisów zaś dokona kol. Witold Poray- 
Wojciechowski, gdy tylko lista nazwisk będzie skom
pletowana. Sprawa ta rozpoczęła się w ubiegłym 
roku, kiedy koledzy z Wybrzeża wystąpili z ideą 
stworzenia „Księgi Pamięci Poległych Marynarzy 
Polskiej Marynarki Wojennej”. Uzyskanie „Księgi” 
jest łatwe. Natomiast skompletowanie listy nazwisk 
według jeszcze nie ustalonych kryteriów jest sprawą 
niełatwą. W każdym bądź razie „Księga” ma być 
umieszczona w kościele św. Michała na Oksywiu.

P. Józef Grzonka daje często znać o sobie z Gdy
ni. Redakcja N.S. dziękuje mu za przysyłanie ksią
żek, czasopism, wycinków z gazet, a przede wszyst
kim za jego nie słabnące wysiłki utrzymania kon
taktu, mimo nielekkiej dziś sytuacji w Kraju. 

takcie listownym z Redakcją N.S., przesyłając cie
kawe wiadomości z życia po drugiej stronie oceanu. 
Na apel redaktora o zbieranie pamiątek, odpowie
dział przesyłką kopii Nr 1 i Nr 2 pisma „Pomyślnych 
Wiatrów”, wydawanego w czasie wojny na ORP 
„Ślązak”. Kopie te zachowuję w teczce redaktors
kiej do ewentualnego wykorzystania w przyszłoś
ci. Jako zbieracz od czasów wczesnej młodości, bar
dzo interesuję się skompletowaniem oryginałów te
go czasopisma. Komplet tych oryginałów jest to dziś 
już rzecz muzealna i istotnie bezcenna. To samo do
tyczy pism czy też „gazetek ściennych” z innych 
OORP lub oddziałów lądowych Marynarki Wojen
nej. Myślę, że przyszedł czas na ich zebranie i zabez
pieczenie dla potomności, a to się stać może tylko 
wtedy, gdy na apel o zbiory, koledzy odpowiedzą 
pozytywnie i zechcą zdeponować swoje zbiory w 
Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. W. Sikorskie
go w Londynie.

Kol. J. Tumaniszwili donosi, że w końcu ubiegłe
go roku wyruszył ze swojej siedziby w stanie Oregon 
w podróż na Daleki Wschód-Bangkok-Tokio. Po
dróż niejako służbowa, bo związana z pracą konsul
tanta na polu fabrykacji maszyn i form do produk
cji plastyków. Po zorganizowaniu całego „biznesu” 
wraca do siebie na farmę, ale ma zamiar powrócić 
tam dla uruchomienia produkcji. Pisze, że praca ta 
jest dla niego fascynująca. Życzymy mu więc za
dowolenia i powodzenia w przedsięwzięciach.

Pisze dalej, że w swoich podróżach odwiedził pp. 
Guzowskich w San Francisco, oraz pp. Białowskich 
i Pacewiczów w Seattle. Podaje wiele ciekawych 
szczegółów o kol. Andrzeju Guzowskim, który re
daguje „godzinę” radiową w polskim języku i pro
wadzi to raz w tygodniu na bardzo wysokim, kul
turalnym poziomie.

Kol. Tumaniszwili ma ochotę pisać o znanych mu 
kolegach i ich osiągnięciach życiowych. Będzie to 
istotnie ciekawe i wartościowe dla „Naszych Sygna
łów” przedsięwzięcie. Życzymy mu sukcesów na 
tym polu.

Kol. R. Nałęcz-Tymiński powrócił w marcu do To
ronto, aby pełnić nadal swe obowiązki prezesa Koła 
SMW Kanada. Pozostaje on w bardzo częstym kon-
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Na Święta Bożego Narodzenia otrzymaliśmy ży
czenia, które podpisali w Gdyńskiej „Roxanie” ko
ledzy: Stefan Bujniewicz, Julian Czerwiński, Jacek 
Dehnel, Jan Gosk, Eugeniusz Hulanicki, Czesław 
Kazubek, Wieńczysław Kon, Zbigniew Kowalski, 
Edmund Pappelbaum, Kazimierz Szczęsny i Jan Waj
da.

Stowarzyszenie jest w stałym kontakcie z Lady 
Moncreiffe, która obecnie mieszka w Lozannie, a 
która w czasie wojny opiekowała się naszymi mary
narzami. Jest też członkiem honorowym naszego 
Stowarzyszenia. A oto urywek z listu Lady Moncre
iffe: „My good wishes for Christmas and the New 
Year. My heart bleeds for you regarding Poland. 
I feel for you deeply”.

Wielu z nas pamięta sekretarkę angielskiego ofi
cera łącznikowego przy Kierownictwie (Marynarki 
Wojennej w Londynie w czasie wojny. Co najmniej 
raz na rok, w okresie Świąt, p. Melody Bramwell pi
sze do nas. Podajemy urywek z listu Melody:

„I am always pleased to have news of you and 
my dear friends from the KMW. As you may well 
imagine, all our prayers and thoughts are going 
towards Poland. We all feel so helpless; but the 
faith in God’s Power to help your dear Country, 
best thing for us all to do is to have real and active 
and to send parcels as often as we can. I heard this 
morning, that a parcel I had sent for me to Poland, 
arrived well and safely for Xmas, and cards are 
coming in now saying that parcels are getting 
through safely,

You must all be so worried, and as you say, you 
must dread getting news in case it is bad news. 
The wonderful courage and endurance coming out 
of Poland is uplifting us well. What an example Pol
and is tu the whole world -— but, what a sacrifice 
she is constantly having to make . . .1”

Wyjątek z listu kmdr. Koziołkowskiego z . 11.1981:
Przerywam „ciszę radiową” wieloletniej operacji 

prowadzenia walki z losem i jak syn marnotrawny 
chcę nawiązać łączność z marynarską rodziną .. . 
To znaczy dwukierunkową łączność, bo nieocenione 
„Nasze Sygnały” utrzymywały łączność poprzez 
te wszystkie minione lata. Mija drugi rok od czasu 
gdy przeszedłem do „drugiej rezerwy” i dla remon
tu zużywających się mechanizmów okrętowych, ka
żdej zimy przechodzę „dokowanie” w gorąco-wod- 
nym uzdrowisku siarczano-bromowo-szczawiowym 
południowo-zachodniej Florydy . . .

W Sarasota działa bardzo aktywny Klub Południo
wo-Amerykański, gdzie wciągnięto mnie w cykl od
czytów, z pierwszym żądaniem opowieści o Mary
narce Wojennej. Wtedy dopiero odczułem „brak 
zaplecza”, tzn. materiałów źródłowych (moja bi
blioteka jest w Kanadzie ...!) i na kolanie robiłem 
plansze z nazwami OORP i mapy terenów opera
cyjnych ... Dziś, pod koniec żywota, mam wyrzu
ty sumienia, że moje zdolności operowania piórem 
służyły obcym a nie pamięci Marynarki Wojennej. 
Byłem w pewnym okresie korespondentem czaso
pism polonijnych Kanady, moja kariera urzędnicza 
szła w górę dzięki pisaniu mów ministerialnych i 
wytycznych polityki administracyjno-gospodarczej 
„dla chleba, panie dla chleba”, ale dla potomności 
na razie — nic!

Bruliony wspomnień czy autobiografii czekają na 
uporządkowanie — ale nie wiem, czy czasu wystar
czy ...!

Ślę apel pomocy w nabywaniu „Albumu ORP” 
kol. Piaskowskiego i wysyłkido Polski . . . Tutaj ku
pują nie-marynarze przez sentyment do wszystkiego, 
co polskie. A opracowanie „Albumu” wymagało 
niesłychanego wysiłku pracy.

Serdeczne pozdrowienia
Jerzy Koziołkowski

Pod tytułem „Dzieje jednego żołnierza”, „Dzien
nik Polski” zamieścił notatkę o naszym koledze Mi
kołaju Sawickim. I oto czytamy: „ ... Z Wileńsz- 
czyzny pochodzi Mikołaj Sawicki. Jest uparty i 
twardy. Duszę ma szeroką, podobny gest i dobre 
serce. W 1939 roku spełniał wojenną powinność 
żołnierską. Później znalazł się na terenie Łotwy. Z 
owego kraju wzięli go Rosjanie na Sybir. Tam poz
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nał udrękę długich godzin pracy, dotkliwy głód i 
poniewierkę. „Amnestia” uratowała go przed śmier
cią w tajgach. Dołączył do 5 Dywizji Piechoty, by 
następnie zgłosić się do Marynarki Wojennej. Pły
wał podczas wojny na OORP „Burza” i „Piorun”. 
Brał udział w konwojach przez Atlantyk, w inwazji 
Francji.

Po demobilizacji zatrudniony został w firmie 
produkującej kotły parowe. Był ciągle w rozjazdach, 
ale jakoś znalazł czas na żeniaczkę, poślubiając przy
stojną Irlandkę Mary. Razem szukali szczęścia w 
Nowej Zelandii. Nie wyszło ... Po powrocie do 
Anglii otrzymał posadę w siłowni, w Terrybridge. 
Zamieszkał z żoną w Pontefract. Zaczęli się dora
biać . ..

Dziś mają dwoje dzieci: syn Mikołaj ukończył 
studia uniwersyteckie z „honours” i pracuje jako 
wykładowca w Chesterfield; córka Anna również 
jest zatrudniona w dziale pedagogicznym.

Pan Sawicki jest czynnym członkiem Zarządu Ko
ła SPK 441, i jak przystało na kresowiaka, jest bar
dzo hojny na potrzeby społeczne. W tym dziale ma 
pełne poparcie swej żony, którą zdołał przerobić 
na wypróbowaną siłę społeczną”. 

prowadzeniu komfortowego życia. Nie tak jak w 
Polsce. Mam 3 siostry w Polsce, Ewa też ma krew
nych i pomoc dla nich w tej chwili dużo nas kosz
tuje. Ale nie można nie pomóc, kiedy w listach pi- 
szą, że w Polsce jest brak wszystkiego, łącznie z 
mydłem czy proszkiem do prania. Wysyłamy więc 
szynki itp. wiktuały i artykuły higieny. Za dwa dni 
wybieramy się do Toronto odwiedzić Bernasów. 
Mama Ireny jest już w Stanach na stałe. My trzyma
my się wciąż dobrze i w zdrowiu i jak powiedziałem 
nie mamy na razie żadnych kłopotów. Moc serde
czności”.

Utracony przez wiele lat kontakt z kol. Dolińs
kim, który mieszka w Australii, został nawiązany. 
Niestety, zdrowie mu nie dopisuje i jest stale pod 
opieką lekarską. lak pisze w swym liście z września 
1981 r„ jest wdzięczny za wszelką korespondencję, 
a „Nasze Sygnały” czyta „od deski do deski”.

lest zwyczajem od lat, że w okresie Świąt Boże
go Narodzenia SMW otrzymuje list od kolegi lana 
Bednarza, który dzieli się z nami wiadomościami o 
rodzinie. Podajemy urywki z jego listu z 16 grudnia 
1981 roku: „U nas bez zmian, to znaczy cała ro
dzina jest zdrowa. Żona starszego syna „sprezento
wała” nam nowego wnuka. Obecnie mają troje dzie
ci. Młodszy Paweł z żoną i dwojgiem dzieci są zdro
wi. Mam 4 dni wolne i święta spędzimy z rodziną. 
Pierwsze dwa dni u młodszego syna w Gillingham, w 
Kent, a następne dwa dni u Toniego, niedalego Bed
ford. Na pewno będzie mi wesoło u synów. Wysła
łem 7 paczek przez Dar-Pol do Polski jakieś dwa 
tygodnie temu. Powinny być święta spokojne. Ale 
obecna sytuacja w Polsce tak mnie głęboko przy
gnębiła ...!”

Przesyłając życzenia na Święta Bożego Narodze
nia kmdr W. Fara pisze: „Tu, w Ameryce, ekono
mia też się psuje, nawet bardzo, ale z tego, co słyszy
my zdaje się w porównaniu do W. Brytanii nie jest 
jeszcze tak źle. Odczuwamy, że dolar spada i że 
życie jest coraz droższe, ale dzięki Bogu na razie 
nie odczuwamy żadnych braków czy trudności w

Kol. B. Karczewski, przesyłając projekt zmiany 
statutu, pisze: „Aczkolwiek nie należałem do grupy 
czynnych członków naszego Stowarzyszenia, mogę 
zapewnić Pana Komandora o swojej lojalności oraz 
że przeżywałem wszystkie przejawy zachodzące w 
Stowarzyszeniu od początku jego istnienia. Wierzę, 
że obecny Zarząd, po podsumowaniu wyników Re
ferendum, poweźmie właściwą decyzję odnośnie 
przyszłości Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzglę
dnieniem spraw majątkowych na przyszłość”. 

------------------ -

lesteśmy w stałym kontakcie z kol. M. Serafi
nem z Buenos Aires. W swym liście z 7 września 
1981 roku z żalem pisze o śmierci serdecznego kole
gi J. Żytomirskiego, który ostatnio był kapitanem 
Żeglugi Wielkiej i odwiedził kol. Serafina w Buenos 
Aires. Córka ś.p. kol. Żytomirskiego emigrowała 
z mężem jeszcze przed śmiercią ojca do USA i za
mieszkała w Seatle.

Kol. Serafin ma 5 wnuków: 4 chłopców i jedną 
dziewczynkę. Obecnie przeszedł na emeryturę, któ
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ra — jak pisze — i tak nie wystarczy na utrzymanie 
„dwojga staruszków”. Nie zapomniał o okazji wspól
nego obiadu oficerów w Londynie i wypił , głęb
szego kielicha” na zdrowie Kolegów.

Doszła nas wiadomość, że kol. Pierzyński, po po
wrocie z Chin razem z żoną (siostrą kpt. Guzows
kiego) wychodzi w ostatni rejs, i potem na emery
turę.

Kmdr W. Januszewski nie odzywał się przez dłuż
szy czas. Wreszcie przyszedł list datowany 26.8.1981. 
Jak pisze, nie czuje się nadzwyczajnie, choć wielu 
ludzi nie dowierza, że właśnie skończył 86 lat. W 
Domu Polskim spotyka czasem pp. Maracewiczów, 
p. Serafina i rzadko pp. Starzeńskich. Przestał pra
cować dopiero 3 lata temu i chętnie by jeszcze pra
cował, ale w wieku 86 lat o pracę trudno. Życzymy 
Komandorowi przyjemnego odpoczynku po tak 
pracowitych latach.

W październiku 1981 r. nasz kolega kpt. Chojno
wski, którego stan zdrowia się pogorszył, został wy
słany na 4-tygodniową kurację i odpoczynek do Os- 
borne House na Isle of Wight.. Szczęśliwie pogoda 
dopisywała i czas spędzał na intensywnych ćwicze
niach leczniczych i odpoczynku. Warunki i wyży
wienie były bardzo dobre. Przesłał pozdrowienia 
kolegom zebranym na obiedzie oficerskim. W Os- 
borne House spotkał wiceadmirała Slatera, który 
dowodził w 1941 roku Task Force H, złożoną z 
kontrtorpedowców OORP, w których brał udział 
OORP „Ślązak” i „Kujawiak”. Admirał pytał się o 
Komandora Wrońskiego i innych oficerów pod je
go dowództwem.

W swoim liście z grudnia ub. roku kmdr Francki 
pisze, że syn jego, Bartek, został zaproszony do 
Polski na wykłady w swej specjalności (wirusy). Był 
w Polsce w lipcu przez 12 dni, odwiedzając Warsza
wę, Kraków, Poznań i Gdańsk. Był tam ze swoim 
starszym synem. Te 12 dni podobały im się bardzo. 
Państwo Franccy po powrocie syna pojechali do 
Adelaidy, by usłyszeć wrażenia i zobaczyć zdjęcia 
i przeźrocza. Komandor i jego żona czują się nieźle, a 
dolegliwości ischiasowe Komandor leczy pływaniem.

Słusznie zauważył kmdr E. Nowak, że choć był 
na Zjeździe, nie figurował w spisie uczestników. Je
szcze wielu innych kolegów obecnych na Zjeździe 
nie było wymienionych na liście. Błąd był w tytule, 
który powinien brzmieć: „Uczestnicy wspólnego o- 
biadu koleżeńskiego” („Nasze Sygnały” Nr 147).

Zapracowany, jak zwykle, kol. K. Siemaszko zna
lazł czas w drugim dniu Bożego Narodzenia, aby 
podzielić się z nami wiadomościami o sobie i swej 
rodzinie. W swym długim liście, (który dokończył 
w styczniu)), pisze o trudnościach życia codzienne
go w ubiegłym roku, ale i o sukcesach. Dotyczy to 
przede wszystkim czworga dorastających dzieci. I 
tak najstarszy syn Konstanty pracuje, córka Ola 
uczy się i pracuje, utalentowany syn Kazimierz u- 
czy się, gra w teatrze z wielkim: sukcesem, a najmło
dsza córka Nina, lat 11, chodzi do polskiej i amery
kańskiej szkoły. Kol. Siemaszko prowadzi zespół ta
neczny w szkole im. T. Kościuszki, a niestrudzona 
żona Collette pomaga w przygotowywaniu regional
nych strojów. Zespół taneczny występuje w telewizji 
i był ostatnio sfilmowany przez czołówkę filmową.

Dowiadujemy się również, że koi. dr S. Korzenio
wski zaprosił wszystkich marynarzy 17 stycznia na 
obiad świąteczny. Zebrała sdę grupa 17 osób. 7 lu
tego miała być odprawiona Msza św. w rocznicę 
Zaślubin Polski z Morzem. Jak pisze kol. Siemaszko. 
„Niewielu nas tu zostało, a Kazika Gidzińskiego tu 
nam strasznie brakuje”.

A teraz trochę wiadomości o naszych b. Wren- 
kach, które utrzymują kontakt z SMW.

Pod koniec 1981 r. p. Halina Chwalibóg opuściła 
Londyn i zamieszkała u swej siostrzenicy w Berk
shire. Jak pisze, okolica jest ładna, miasteczko ma
łe, ale bardzo czyste; blisko hodowla i trenowanie 
tysięcy koni. Zima tegoroczna trochę im dokuczyła; 
były duże opady śniegu i mrozy. Życzymy Pani Ha
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linie zdrowia i cieszymy się, że ma opiekę rodziny 
po przebytych chorobach.

Pani Wanda Makowska-Lubowiecka od czasu 
do czasu traci z nami kontakt. Nic dziwnego, bo 
jak pisze, zmieniała miejsce zamieszkania w Bra
zylii 15 razy. Mąż jej, mimo że ma państwową eme
ryturę, nadal pracuje, choć spodziewa się, że może 
być w każdej chwili zwolniony. Zastanawiają się 
nad tym, gdzie się ustabilizują. Po ostatnim odwie
dzeniu Europy — w Elolandii u brata, w Belgii, 
Francji i Hiszpanii u rodziny, p. Wanda dochodzi 
do wniosku, że Brazylia wydaje się dobrym krajem. 
Jak pisze, klimat łagodny, ludzie dobrzy, bałagan co
raz mniejszy i mimo kryzysu jakoś żyje się spokojniej. 
Przesyła serdeczne pozdrowienia wszystkim człon
kom SMW, którzy ją pamiętają.

Pani Zosia Siemaszko-Proszek pisała do nas na 
Święta Bożego Narodzenia. Serdecznie wspomina 
i dziękuje wszystkim, którzy urządzali ostatni Zjazd 
Marynarki Wojennej. Sama pracując społecznie zda- 
je sobie sprawę z poświęcenia i wysiłku na jakie się 
trzeba zdobyć, by taką imprezę dobrze urządzić. 

Jak pisze, Koło marynarskie w Toronto „powoli się 
toczy i rozkręca”, i żal tylko, że tak późno zostało 
zorganizowane. Ostatnio trochę chorowała, odez
wały się kłopoty z kręgosłupem. Podobnie i mąż 
chorował parę tygodni. Święta zapowiadały się w 
gronie rodzinnym, gdyż dołączyć do nich miała cór
ka z mężem i rodziną. Wszystkim bliskim jej w 
SMW przesyła serdeczne życzenia i pozdrowienia.

Pani Zosia Wisznicka Pinto Pereira jest jak zaw
sze w stałym kontakcie z SMW. Na wszystkie świę
ta i okazje przesyła życzenia. Nie opuści okazji, by 
nie dołączyć do naszych zbiórek pieniężnych, mimo 
wielkich trudności w oficjalnym przesyłaniu darów 
pieniężnych z Portugalii. Szczęśliwie jest zdrowa, 
jak zawsze zapracowana. Mieliśmy przyjemność wi
dzieć ją u nas w Londynie jesienią. Szczupła, ale 
pełna życia i serdeczności dla wszystkich tych, z 
którymi ją życie złączyło przez lata wojny.

Pozdrowienia z Polski: kmdr Szmidt zasyła po
zdrowienia kolegom Limonienko i Danilewiczowi.

Kolega Jerzewski pozdrawia serdecznie komdr. Ja
błońskiego. Kmdr W. Salamon pozdrawia swego ko
legę kursowego kmdr. Jabłońskiego.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

10 września 1981 r. zmarł we Francji ko) 
Edmund ŁAPAWA.

Jesienią 1981 r. zmarł w Kanadzie por. re 
inż. Piotr PODKOWICZ.

5 listopada 1981 r. zmarł w Polsce, we wsi Brzo
zówka, w wieku lat 77, bosmat ster-sygnalista Jan 
SOBIEGRAJ.

30.12. 1981 r. zmarł w Plymouth kol. Stefan 
ROMAŃSKI.

W listopadzie 1981 r. zmarł w Bydgoszczy 
kmdr Jan BARTKIEWICZ

22 lutego 1982 r. zmarł w Warszawie kmdr 
Ludwik ZABORSKI.

5 marca 1982 zmarł w Polsce kpt. mar. Tade
usz SZCZĘSNY.

24 marca 1982 r. zmarł we Francji, w Sucy en 
Brie, kpt. mar. Franciszek RYDZEWSKI.

24 marca 1982 r. zmarł we Francji, w Sucy en 
Brie, kpt. mar. Franciszek RYDZEWSKI.

30 marca 1982 roku zmarła w Rawtenstall koło 
Manchester, pani Apolonia ŻUKOWSKA.

Cześć Ich pamięci!
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Na tle życia „Agara”- Anczykowskiego, kpt. mar. 
i kpt. Żeglugi Wielkiej, naszego nieodżałowanego 
Kolegi i przyjaciela z rocznika promocji 1938 ro
ku, można byłoby napisać „best sellera”. Bo życie 
Jego było mieszanką osobistych tryumfów i boles
nych porażek, wielkiej dozy szczęścia i prześladują
cego pecha, radości i niewysłowionej tragedii. A kie
dy w ostatnich latach emerytalnych zaczęło się to
czyć drogą wyrównaną na poziomie dobrze zasłu
żonego dobrobytu i pomyślności, zostało przerwa
ne bolesną chorobą, ciężkimi fizycznymi cierpienia
mi zakończonymi śmiercią w dniu 15 czerwca 1982 r.

W ostatnim liście pisanym do mnie 27 stycznia 1982 
r. tak to pisze o swojej walce ze śmiercią: , Dwa razy 
uciekłem grabarzowi spod łopaty w swoim życiu; raz 
dawano mi dwa dni, a raz dwa tygodnie życia, to te
raz też się wygrzebię, czuję to w kościach. Jak wiesz, 
w Rosji miałem zaawansowaną gangrenę i jakoś się 
wyszło, chociaż byłem tylko jeden, który wyszedł wte
dy z życiem ...”.

Osobiście żałuję, że nie było mnie stać być Mu 
bliskim właśnie w ostatnich Jego latach życia, bo ob
cowanie z Nim było bogatym przeżyciem i doświad
czeniem.

„Agar” był wyjątkowym talentem bokserskim. 
Przed wstąpieniem do Podchorążówki był członkiem 
„Warty” poznańskiej. W rozgrywkach dorocznych 
zdobył tytuł wicemistrza Polski wagi półciężkiej. W 
Podchorążówce trenował w ramach programu spor
towego. Sparringował z bosmatem Kozakowem (zgi
nął na ORP „Kujawiak”), który był instruktorem

Śp. kpt. mar. Józef ANCZYKOWSKI 
boksu, a jednocześnie członkiem drużyny bokser
skiej 'Marynarki Wojennej. Obserwując ich sparringi 
zachwycaliśmy się czystą postawą Agara, wspaniałą 
obroną, błyskawiczną prostą z lewej ręki z prawym 
sierpowym.

W czasie pływania, na „Iskrze” w Kadykasie, Agar 
zapoznał się z bardzo ładną, młodziutką Hiszpanką. 
Widzieliśmy jak z nią spacerował po promenadzie 
i zazdrościliśmy Mu podboju. Miał szczęście, nieje
den z nas myślał. Później Agar opowiedział przeżycia 
z tą ślicznotką. Po początkowych przedstawianiach 
się, zaproponowała mu spacer poza miasto. Wyglą
dać ta propozycja zachęcająco. Spacerkiem doszli 
więc do cmentarza. Agar zaczął już marzyć o słod
kich pieszczotach. Cmentarz był pusty. Dziewczyna 
n e zwalniając kroku prowadziła go w jakimś okre
ślonym kierunku. Zatrzymała się przy jednym z gro
bów, i patrząc Agarowi w oczy powiedziała, że tu 
leży jej pradziad, który zginął od szabli polskiego 
ułana. Po czym szybko odeszła, zostawiając Agara 
samego. — Co za pech! — powiedział.

W czasie wojny Agar dostał przydział zastępcy 
dowódcy na okręcie podwodnym, oddanym Mary
narce Wojennej przez Amerykanów. Awans pierw
szej klasy. Jeszcze był młodym1 porucznikiem. Okręt 
ten trzeba było odbierać w USA. Agar z załogą do
płynął statkiem do Nowego Jorku; tam czekały na 
nich autobusy, którymi mieli jechać do New Lon
don w stanie Connecticut. W drodze do bazy w 
New London, kuferek czy też ciężka walizka spa
dła na nogę Agara. Po prześwietleniu okazało siię, że 
noga była złamana.. Znów początkowe szczęście po
łączyło się z przysłowiowym pechem. Okręt nazwa
no ORP „Jastrząb”. Wkrótce po dołączenu do floty 
w Anglii na jednym z patroli został zatopiony przez 
sprzymierzone siły nawodne (norweska fregata). 
Część załogi zginęła. Agar uratował się ciężko ranny. 
To ta noga z gangreną.

Mniej więcej dwa lata temu spotkaliśmy się w 
Londyn e. Nie widziałem się z Nim od czasów roz
wiązania Marynarki Wojennej. Trzydzieści lat u- 
płynęło. Poruszaliśmy wiele tematów, tak jak to 
przyjaciele po wielu latach rozłąki. O tym i owym. O 
kolegach poza granicami kraju, i o tych, którzy tam 
pozostali, czy też wrócili. O tym, jak życie przeszło, 
nieco o rodzinach przez nas zawiązanych. Znany 
był mi tragiczny wypadek, awaria w Kanale, gdzie 
w czasie zderzenia się z innym statkiem Agar stracił 
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córkę i sam był ciężko ranny. Ale jakoś na ten te
mat nie było rozmowy. On nic jakoś nie mówił, ja 
się nie pytałem. Dopiero w samym końcu naszego 
wspólnego posiłku, już przy koniaku, zaczął opo
wiadać, że ostatnio postanowiił ukończyć studia 
na Extra Mastra. A więc, że poszedł z powrotem do 
szkoły, że studiował z zapałem, i że w końcu tego 
kursu nastąpiły egzaminy. Jeden z nich, praktyczny, 
odbywał się na wmontowanym w hali egzaminacyj
nej pomoście symulującym warunki na morzu, łącz
ność z kabiną nawigacyjną, radiem i radarem. Egza
minowany był kapitanem statku. Podawano do egza
minu zadania praktyczne, czerpane ze znanych wy
padków i zdarzeń na morzu. Śledzono zachowanie 
się kapitana, jego decyzję i rozkazy, i końcowy wy

nik. — Jurek — powiedział Agar — Jurek, jak 
zaczęły napływać wiadomości o kursie, szybkości, 
położeniu statku, sile wiatru, mgle, okropnej wido
czności . . . kiedy poprzez radar znaleziono położe
nie irnych statków w kanale... Jurek... — głos Agara 
załamał się. Zrozumiałem, że przeżywa ciężko ten 
egzamin, bo dziwnym zbiegiem okoliczności, kiedy 
jak na loterii wyciągnął numer zadana, to właśnie 
trafił na to, oparte na Jego tragicznym zderzeniu.

Agar pozostanie w moich wspomnieniach i myś
lach jako postać jakby z powieści Józefa Konrada, 
lecz szlachetna i prawa, z datkiem na niecodzienne 
przygody, w którego życiu niezwykłe szczęście spla
tało się z niewysłowioną tragedią.

Jerzy Tumaniszwili

Śp. vice-adm. Sir Peter CAZALET

W kościele św. Marcina na Trafalgar Square, 
dnia 22.4.1982 uczczono pamięć zmarłego Adm. 
Piotra Cazaleta solennym nabożeństwem za spokój 
Jego duszy. SMW reprezentowali p. Halina Wójcik 
i W. Nadratowski.
, Vice-Admiral Sir Peter Grenville Lyon Cazalet, 
KBE., CB., DSO., DSC., do ostatniej chwili byt bar
dzo czynny i oddany sprawom morskim. Był preze
sem Navy League, wiceprezesem Stowarzyszenia Ofi
cerów Królewskiej Marynarki.

W czasie 2 wojny światowej wyróżnił się podczas 
walk w Norwegii, opanowanej przez Niemców. W 
Królewskiej Marynarce służył od 1918 r. Urodził 
się 29 lipca 1899 r. Zmarł mając 82 lata.

Z polskimi marynarzami zaprzyjaźnił się w cza
sie osłaniania konwojów do Rosji.

Bardzo wysoko cenił odwagę i dzielność naszych 
marynarzy, i kiedy rozpoczęto starania o uzyskanie 
Domu dla starszych i samotnych marynarzy, wziął 
w tym żywy udział i bardzo się przyczynił do po
wstania tej placówki. Na Jego dwa apele, ogłoszone 
w piśmie „The Daily Telegraph” zebrano około 
£6.000, a w ogóle Dom ten w Hove, przy 53 Bruns
wick Square powstał dzięki naszym brytyjskim przy
jaciołom.

Admirał Cazalet był prezesem Komitetu Ufundo
wania Tablicy Pamiątkowej ku czci naszych mary
narzy, w dowód wdzięczności za to, czego dokona
li w ostatniej wojnie światowej, a zwłaszcza w po
czątkowym, trudnym dla Brytyjczyków okresie, kie
dy byliśmy jedynymi ich aliantami.

Odsłonięcie tablicy na naszym domu w Hove, 
Przemawia admirał Cazalet

Tablica jest wmurowana na frontowej ścianie w 
Domu w Hove. Trwanie jej, „bez odnawiania”, jest 
obliczone na co najmniej 200 lat. Uroczyste jej 
odsłonięcie nastąpiło 3 maja 1979 r, w dniu Święta 
Narodowego. Odsłaniali ją: zastępca Mera Hove, 
Brigadier Damę Jean Rivett-Drake MBE, oraz Ad
mirał Cazalet, który mówił o przyjaźni polsko-bryty
jskiej, jaka zawiązała się w czasie wojny i będzie 
trwać.

Z Jego odejściem straciliśmy oddanego przyjacie
la.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej nadało Mu 
Członkostwo Honorowe. Naprawdę zasłużył na to.

Cześć Jego pamięci!
W. Nadrotowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
LONDYN
ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ

Ogólna żałoba jaka panuje na emigracji z powo
du tragicznej sytuacji w Kraju, wpiynę'a na decyzję 
Zarządu SMW, aby nie urządzać większej uroczystoś
ci. Święto postanowiono uczcić przez zbiórkę pie
niężną na pomoc dla rodaków w Kraju. Zarząd roz
począł ją przez wyasygnowanie ze swoich fundu
szów £500 i zaprosił członków do składania darów 
w miarę swych możliwości. Zamiast hucznego obcho
du Święta postanowiono 7 lutego zebrać się jednak, 
by utrzymać łączność i ciągłość tradycji i dowiedzieć 
się jak postępuje zbiórka, a nawet więcej — by dowie
dzieć się o ostatnich wieściach z uciemiężonego Kra
ju.

W niedzielę, 7 lutego 1982 r. zebrała się (pomimo 
nieprzyjemnego deszczu) nasza marynarska rodzi
na, by przy bardzo skromnej herbatce (jedna her
bata, jedno ciastko) wysłuchać ostatnich wieści.

Prezes SMW, kol. K. Zubkowski powitał ze
branych i zawiadomił, że zbiórka do Kraju prze
kroczyła £1500 (w chwili pisania tego sprawozdania 
przekroczyła £2000!!). Ta zawrotna (jak na ilość 
członków) suma wykazała nie tylko ofiarność Kole
gów, ale głębię jedności z Krajem j chęć pomocy. Po 
serdecznym podziękowaniu ex pronto wszystkim o- 
fiarodawcom (których lista ukaże się w innym miej
scu), zasiedliśmy (herbata była dobra, ciastko nie 
bardzo), zebrani jednak tego nawet nie zauważyli, 
gdyż na ich poważnych i skupionych twarzach malo
wała się powaga i smutek. Rozmowy się nie kleiły. 
Niektórzy szeptem powtarzali ostatnie wiadomości 
o ostatnich aresztowaniach, ostatnich oporach czy 
próbach oporów. Niektórzy wypowiadali się bar
dzo pesymistycznie, niektórzy interpretowali tra
gizm Kraju ze zrozumiałym fatalizmem. Wszyscy je
dnak (myślę i ci w Kraju i ci na obczyźnie) oczeki
wali lepszych, pokrzepiających słów, czy jakiejś na
dziei czy jakiejś rady, właśnie od nas, żyjących w 
wolnym świecie zachodnim. Niestety, poza pomocą 
materialną, która, zdajemy sobie sprawę, jest kroplą 
w morzu ogólnych potrzeb, żadnych konkretnych 

rad, nadziei czy otuchy dać nie możemy. Jesteśmy 
bezsilni. Emigracja nie liczy się przecież jako pozy
tywny głos w przetargach międzynarodowych — a 
nasze emocjonalne zrywy nie mają większego zna
czenia u przywódców politycznych państw za
chodnich. Któż z nich wyciągną! jakieś wnioski 
praktyczne, czy dal jakąś konkretną pomoc w anty
komunistycznych powstaniach na Węgrzech i w 
Czec’ ach° Owszem byty szlachetne protesty po- 
szctkgoinych małych grup idealistów na Zachodzie. 
Niestety, chociaż prasa notuje tu i tam te protesty, 
naprawdę liczy się tylko interes a w nim pieniądz i 
siła. My tego nie marny. Mamy tylko współczucis, 
zrozumienie i serca i gorące myśli jednoczące Kraj 
z nami. Pragniemy to Wam okazać.

Organizatorzy poprosili o przemówienie jedyne
go obecnego na uroczystości komandora-lekarza, dr. 
B. Markowskiego, który chociaż częściowo sparali
żowany, nie uchylił się od tego obowiązku.

W niedzielę, 14 lutego spotkaliśmy się znów na 
Mszy św. celebrowanej przez znanego i cenionego 
przez nas wszystkich ks. Kirszke, byłego jeńca wo
jennego i byłego kapelana młodzieży akademickiej. 
Modliliśmy się za poległych i zmarłych kolegów. 
Ksiądz kapelan w głębokich i serdecznych słowach 
przypomniał, że ci, co polegli, złożyli najwyższą o- 
fiarę Ojczyźnie, ofiarę własnego życia. Modliliśmy 
się za nich pamiętając, że oni byli nie tylko naszy
mi kolegami i przyjaciółmi, ale towarzyszami broni, 
którzy odeszli od nas podczas wspólnych bitew o- 
statniej wojny. Modliliśmy się za zmarłych po zakoń
czeniu tej wojny pamiętając, że trudy i przeżycia 
bojowe przyczyniły się do ich wczesnych zgonów. 
Modliliśmy się i żałowaliśmy, że ubyli z naszej ma
rynarskiej Rodziny. Modląc się za nich w głębokim 
smutku, zdawaliśmy sobie sprawę z jeszcze więk
szego smutku, jaki muszą odczuwać ich rodziny, 
ich żony, ich synowie i córki.

Tym wszystkim rodzinom przesyłaliśmy gorące i 
głębokie słowa współczucia. Tym wdowom i rodzi-
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nom, co w licznej grupie uczestniczyły w Mszy św. 
i tym nieobecnym, zapewniając o naszych serdecz
nych słowach, o naszej pamięci, naszych myślach i 
uczuciach. Specjalne modły płynęły do Boga, z proś
bą o opiekę nad wszystkimi Rodakami w Kraju, a- 
by przetrwali zwycięsko grożący sztorm. By no
we pokolenie Polaków zaznało prawdziwej wolnoś
ci, za którą przecież nasi i ich najbliżsi oddali swe 
życie .Oby nie na darmo. . .

Po Mszy św., którą nota bene dzieliliśmy z Mszą 
za poległych kolegów Cichociemnych, pożegnaliś
my się przyrzekając sobie nowe spotkanie na nowe 
święto Polskiej Marynarki Wojennej w 1983 r.

B. Markowski

PRZEMÓWIENIE DR. B. MARKOWSKIEGO

Drodzy Państwo,
Przemawiać w obecności takich Kolegów, jak Bo

hdan Wroński, Borys Karnicki, łaś Busiakiewicz czy 
Kostek Zubkowski, wymaga (zgodzą się Państwo) 
dużej odwagi. Należę jednak do pokolenia odważ
nych. . . a poza tym ufam, że przyjaciele wybaczą 
mi usterki.

Polska, jak historia naszego Kraju wskazuje, w 
ciągu swej lOOO-letniej przeszłości przeżywała wie
lokrotnie — podobne jak obecny — kryzysy. Dzięki 
Opatrzności, a przede wszystkim opiece Tej, 
co z Częstochowy i Tej, co w Ostrej świeci Bramie, 
wychodziła z tych potopów okaleczona i chora, ale 
zawsze jakoś je przetrwała. Należę do starszego po
kolenia, jak zresztą duża grupa moich kolegów. Mo
że nasze pokolenie nie musi szukać przykładów w 
przeszłości. Przeżyło przecież długoletni dramaty
czny okres historii. Urodzone podczas niewoli, przy- 
końcu zaborów przez trzech potężnych sąsiadów, 
jeszcze nie mogło przeżyć radości odzyskania wol
ności, gdy wschodnia nawała runęła na nasz kraj, by 
do reszty zniszczyć właśnie to co się dopiero u- 
rodziło.

Dzięki pomocy Opatrzności i dzięki bohaterskie
mu wysiłkowi wszystkich warstw naszego Narodu o- 
broniliśmy ojczyznę, obroniliśmy ją stając się obie
ktem 'podziwu u przyjaciół i. .. wrogów. Zaczęliśmy 
na nowo żyć jako ludzie wolni. Kraj okaleczony, 
chory i biedny zaczął leczyć swe rany, odbudowywać 
się i wchodzić na mapę Europy, a Polacy zaczęli 
wprowadzać swą kulturę w świat, zasłużenie współ
zawodnicząc z kulturą innych narodów i większych 
i bogatszych. Rozerwany przez trzech zaborców, 

biedny i zrujnowany kraj zjednoczył się wyjątkowo 
szybko. W tym wolnym dwudziestoleciu mogliśmy 
mówić po polsku, czuć po polsku, uczyć się po pol
sku i . . . marzyć po polsku. Na początku tego okresu 
10 lutego 1920 r. uzyskaliśmy dostęp do morza, 
spełniło się marzenie wielu pokoleń Polaków. Dzień 
ten, tzw. „Zaślubiny Polski z Morzem”, stał się Świę
tem Polskiej Marynarki Wojennej. Powstały polskie 
szkoły, znakomite uniwersytety dla młodzieży cy
wilnej i doskonałe szkoły wojskowe. Powstała 
SPMW i (jeszcze mi droższa) SPS. W tych odrodzo
nych szkołach rycerskich uczono nas wiedzy, 
opartej na prawdzie historycznej i uczono pra
wdziwego oddania dla Polski.

Prawdą jest, że były w tym okresie wolności błę
dy, bolączki i usterki godne zapomnienia. Ale były 
też osiągnięcia i czyny godne pamięci, lednym i 
bodajże największym, było potwierdzenie wiary, że 
byliśmy i jesteśmy, pomimo wielu wad, narodem 
zdolnym do samostanowienia i godnym niepodle
głego państwa. Dzisiaj, gdy znów, niestety, następu
je nowa groźba i nowe obawy i może nowe klęski, 
ufajmy, że ta wiara i wiara w dalszą opiekę Opatrz
ności pozwoli nam przeżyć nową burzę.

Muszę kończyć, gdyż już widzę, że śliczne oczy 
pani dr. Karnickiej pokrywają się niepokojem, że bę
dzie zmuszona udzielić mi nagłej pomocy lekars
kiej, spowodowanej emocją. Widzę też niepokój w 
oczach innych, że będę dalej mówił o sprawach, 
które przecież są tak dobrze znane mi jak i wszys
tkim zebranym.

Kończę więc staropolskim „sursum corda” i ży
czę Państwu, byśmy znów za rok spotkali się na 
święcie PMW, ale już w pogodniejszym nastroju. O- 
prócz podziękowań dla ofiarodawców, oprócz po
dziękowań dla uczestników podkreślam z uzna
niem obecność kolegi Brzózki, który chociaż na je
dnej sztucznej nodze i dość silnie sparaliżowany, 
jest obecny co rok na naszym Święcie.

DOROCZNY OBIAD OFICERÓW 
MARYNARKI WOJENNEI

Przyjętym zwyczajem, w najbliższą do dnia Nie
podległości sobotę, czyli 14 listopada, odbył się w 
Ognisku Polskim doroczny obiad Oficerów Mary
narki Wojennej. Bar zorganizowano w salonie na 
2 piętrze. Obiad w sali teatralnej. Na tle kotary 
scenicznej zawieszono rozpostarty na drzewcu i pię
knie oświetlony proporzec okrętowy. W kandela
brach na pięknie nakrytym stole paliły się świece i 
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jak zawsze każdy z uczestników miał przed swoim 
nakryciem menu, tradycyjnie ozdobione emblema
tem oficerskim i sylwetkami okrętów. Przyjętym o- 
byczajem wszystkich Panów obowiązywał również 
pąsowy goździk w butonierce smokinga lub ciem
nego ubrania z marynarskim krawatem. Pąsowym 
goździkiem zostały również udekorowane usługują
ce panie. Wypito dwa toasty: pierwszy, stojąc, „Aby 
Polska była Polską”, i drugi, siedząc, za przyszłą 
Marynarkę Wojenną Wolnej Polski, opartą o trady
cje pozostawione jej w spadku przez marynarzy, 
którzy brali udział w obronie Wybrzeża i w walkach 
na morzach świata podczas 2 wojny światowej.

Po zakończeniu części oficjalnej, przy kawie i 
papierosach wspominano dawne i wojenne czasy, 
jak również planowane na przyszły rok uroczystoś
ci odsłonięcia Tablicy Marynarki Wojennej w Kate
drze św. Jana w Warszawie, oraz poświęcenie ołta
rza fundacji Marynarki Wojennej przy kościele 
Oksywskim na Wybrzeżu. I jedno i drugie jest w 
trakcie przygotowań w porozumieniu z Kolegami 
w Polsce, przy bardzo wydatnym wsparciu material
nym Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Lon
dynie.

Obiad zakończył się o godz. 22.15. Organizował 
tę uroczystość i przewodniczył przy stole kmdr B. 
Jabłoński. Dla ociągających się z wyjściem, na po
deście był przygotowany podręczny barek. Wieczór 
przeszedł w miłym nastroju i ściągnął uczestników 
nawet z Kontynentu. Duża wdzięczność należy się 
panu Feliksowi Stawińskiemu z Ogniska.

W obiedzie wzięli udział: K. Zubkowski, E. Liber, 
B. Karnicki, T. Budzyński, J. Giertych, Z. Mos
sakowski, J. Busiakiewicz, A. Kłopotowski, Z. Płe- 
zia, W. Nadratowski, T. Noworól, A. Górski, F. 
Minkiewicz, T. Lesisz, A. Wacięga, W. Krzyżanows- 
ski, E. Nowak, Z. Jagusiewicz, J. Hobot, B. Marko
wski, W. Śliwiński, M. Hrynkiewicz-Moczulski, L. 
Ziembicki, J. Rekner, A. Jaraczewski, B. Jabłoński.

Ze zgłoszonych zawiódł tylko kol. T. Kutek, któ
ry nie przyszedł i nawet nie zawiadomił, że nie 
przyjdzie. Dodać należy, że na obiad nie zgłosiło 
się kilku kolegów z Londynu i z bliskich okolic, co 
wywołało wielkie zdziwienie, gdyż spodziewano 
się ich na pewno. Koledzy: Lasocki, Reyman, Choj
nowski i Surzyn przesłali życzenia przyjemnego wie
czoru, z żalem usprawiedliwiając swoją nieobecność 
na tym obiedzie.

2. GLASGOW
Członkowie Zarządu i Koła SMW Glasgow, bra

li udział we wszystkich imprezach, tj. obchodach 
rocznic narodowych i świąt, urządzanych przez Ko
mitet Polskich Organizacji Niepodległościowych w 
Glasgowie, do którego Koło należy.

W dniu 8 listopada 1981 r. odbyła się zabawa ma
rynarska w Domu Polskim im. gen. Sikorskiego, i 
udała się świetnie.

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Oświatowego i 
Domu Polskiego udzielił sali i orkiestry, bezintereso
wnie, co pozwoliło Zarządowi Koła zasilić szczupłe 
fundusze kwotą £64. Zarząd Koła SMW Glasgow 
serdecznie dziękuje gospodarzom Domu za ich goś
cinność i pomoc.

Zebrane fundusze pomogły w urządzeniu dnia 14 
lutego 1982 r. obchodu „Zaślubin Polski z Morzem”.

Na cmentarzu w Dalbeth, gdzie jest nasza mary
narska działka, zebrali się członkowie i goście, by 
pomodlić się za zmarłych Kolegów. Ks. Marian 
Łękawa, SAC, odmówił modły za zmarłych i po
święcił groby, następnie celebrował Mszę św. w pa
rafialnym kościele Św. Szymona.

Po Mszy św. marynarze z małżonkami i gośćmi 
udali się do Domu SPK na „lampkę wina” i ka
napki. „Wino” okazało się whisky, a kanapki — ob
ficie zaopatrzonym bufetem. Koszt bufetu i nie
których trunków pokryli uczestnicy. Panie pomaga
ły przy bufecie, ich mężowie przy trunkach. Goście 
zebrali na tacy £41.50, które zostały przekazane do 
Londynu stosownie do apelu Zarządu Głównego 
SMW o fundusze na Pomoc Polsce.

Żałować należy, że niestety, niewielu członków 
Koła wzięło udział w tej imprezie. Koledzy: Było. 
Zawada, Zdrojewski i Gołaszewski z Małżonkami, 
oraz z p. Gartnerową i kol. W. Poray-Wojciechows- 
kim, napracowali się solidnie przy urządzaniu uro
czystości.

W dniu 4 kwietnia br. odbyło się Walne Zebra
nie Członków Koła SMW Glasgow. Do Zarządu 
weszli: kol. kol. M. Zawada — prezes, Z. Zdrojews
ki —- sekretarz, K. Było — skarbnik oraz Z. Motłoch, 
F. Kleczewski, i R. Okoński — członkowie Zarządu.

Zarząd postanowił urządzić 3 zabawy w okresie 
kadencji 1982/1983, aby z dochodu zasilić fundusze 
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Koła dla Komitetu Polskich Organizacji Niepodle
głościowych oraz na koszty urządzenia uroczysto
ści „10 lutego” w przyszłym roku.

PLYMOUTH

Prezes Koła SMW Plymouth, kol. T.Z. Sroka, w 
swym liście z 11.10.1981 pisze między innymi:

„ . .. Z wielkim zainteresowaniem czytałem ostat
nie wydanie „Naszych Sygnałów” i w imieniu wła
snym oraz wszystkich członków SMW Kola Ply
mouth, pragnę wyrazić uznanie i podziękowanie 
Szanownym Kolegom za bardzo dokładne i cie
kawe sprawozdanie ze Światowego Zjazdu Mary
narzy Polskiej Marynarki Wojennej. Chociaż by
łem jednym z uczestników tego Zjazdu, to jed
nak czytając te „Nasze Sygnały” dowiedziałem się 
dużo interesujących rzeczy. Rozliczenie i lista u- 
czestników Zjazdu z adresami są bardzo informu
jące i nasuwa się pytanie, czy warto by ogłosić 
w „Naszych Sygnałach” listę wszystkich członków 
SMW, niekoniecznie z dokładnymi adresami, ale 
np. miasto i kraj, gdzie przebywają. Tylko suges
tia”.

TORONTO
Stowarzyszenie SMW — Koło Kanada powstało 

z inicjatywy koleżanki Ireny Bernas i kol. Józefa 
Hołuba na Walnym Zebraniu w Toronto, w dniu 
20 czerwca 1981.

Na Walnym Zebraniu było obecnych 25 osób 
z byłej Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet i perso
nelu męskiego SMW sprzed i z czasu drugiej wojny 
światowej. Razem z rodzinami w zebraniu uczystni- 
czyły 42 osoby.

Zarząd SMW — Koło Kanada i Komisja Rewizyj
na, wybrane przez Walne Zebranie ukonstytuowały 
się 14 lipca 1981 w sposób następujący:

Zarząd: prezes — kol. Romuald N. Tymiński, 
1 wiceprezes — kol. Feliks Jasłowski, 2 wiceprezes 
— kol. Stanisław Brodzki (dokooptowany), sekre

tarz-skarbnik — Jerzy Senderacki, członkowie — 
Janina Milisiewicz, Jerzy Niewiadomski, Jerzy Pień
kowski i Konstanty Reynert.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący — kol. Eu
geniusz Miodoński, członkowie — Irena Bernas i 
Oskar Gliński.

W ciągu kadencji Zarządu w latach 1981 /1982 
odbyło się pięć zebrań.

1. Zarząd postanowił zrzeszyć w Kole Kanada jak 
największą ilość personelu sprzed i z okresu 2 woj
ny światowej, zamieszkałego w Kanadzie i w nieda
lekich Stanach Zjednoczonych AP.

2. Reprezentować Stowarzyszenie podczas uro
czystości narodowych.

3. Umożliwić członkom organizację zebrań towa
rzyskich.

4. Informować społeczeństwo polskie i kanadyj
skie o wkładzie Polskiej Marynarki Wojennej do 
akcji wojskowej Aliantów w 2 wojnie światowej.

Zarząd przyjął zasadę, że do wystąpień na zew
nątrz, jak również na zebrania towarzyskie zapra
sza się byłych członków Marynarki Wojennej zarów
no zrzeszonych w Kole Kanada, jak i nie zrzeszo
nych.

W okresie po Walnym Zebraniu 20 czerwca 1981 
roku, do daty niniejszego Sprawozdania, do SMW 
Koło Kanada zgłosiło się 15 nowych członków.

Stan liczebny Koła na dzień 17 czerwca 1982 r. 
wynosi 38 członków zwyczajnych.

13 września 1981 Delegacja Koła (w tym jeden 
kolega nie zrzeszony) wzięła udział w uroczystości 
pierwszej rocznicy odsłonięcia Pomnika Katyńskie
go.

8 listopada 1981 Prezes Koła reprezentował Sto
warzyszenie w nabożeństwie i złożeniu wieńców 
pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Toronto, z 
okazji obchodu Święta Niepodległości.

3 maja 1982 Prezes Koła i kol. Jadwiga N. Tymiń
ska reprezentowali Stowarzyszenie podczas uroczy
stości podniesienia polskiej flagi na Ratuszu w To
ronto.

1 wiceprezes Koła, koł. Feliks Jasłowski i kol. 
Janina Jasłowska reprezentowali Stowarzyszenie w 
czasie uroczystości podniesienia polskiej flagi na Ra
tuszu w Hamilton. W tej uroczystości kol. F. Jasło
wski występował w roli prezesa Kongresu Polonii Ka
nadyjskiej Okręg Hamilton.

12 maja 1982 Prezes Koła reprezentował Stówa- 
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rzyszenie w Kościele Św. Stanisława na Mszy św. 
za dusze Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wodzów 
Naczelnych Polskich Sił Zbrojnych.

16 maja 1982 Delegacja Stowarzyszenia wzięła u- 
dział w nabożeństwie w kościele Św. Kazimierza za 
dusze poległych pod Monte Cassino.

Dla usprawnienia koordynacji zebrań natury to
warzyskiej, dnia 19 października 1981 r. Zarząd za
prosił kol. Wiktora Wierzbickiego na przewodni
czącego Komitetu Imprez. Kolega W. Wierzbicki 
zaproszenie przyjął.

Przed Bożym Narodzeniem 1981 roku Zarząd umie
ścił w prasie polskiej w Toronto („Głos Polski” i 
„Związkowiec”), oraz nadał przez radio w „Pro
gramie Jadwiga” życzenia świąteczne i noworoczne.

SMW Koło Kanada zorganizowało poniższe tra- 
dycyjno-towarzyskie zebrania:

16 stycznia 1982 — Opłatek w Domu Stowarzy
szenia Polskich Kombatantów (Koło Nr 20) przy 
Beverley Road. Obecnych członków Stowarzysze
nia z rodzinami — 31 osób.

Kol. Maria Brodzka dostarczyła kopie emblematu 
Marynarki Wojennej jako odznaki dla członków 
Koła i ich rodzin, biorących udział w spotkaniu.

14 lutego 1982 w czasie Święta Marynarki Wojen
nej w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, od
była się o godz. 11.00 Msza św. za dusze poległych 
i zmarłych Marynarzy.

Po Mszy św. miał miejsce wspólny obiad w restau
racji „Izba” przy Queensway w Toronto, urozma
icony przemówieniami, recytacjami i śpiewem.

Kol. Wierzbicki z Małżonką ofiarowali róże pa
niom biorącYm udział w obchodzie. Kol. Maria 
Brodzka przygotowała estetyczne programy i me
nu. Obecnych było 41 osób.

17 kwietnia 1982 na „Jajku” w Domu SPK Nr 20, 
było obecnych 21 osób.

Akcja informowania i przypominania o wkładzie 
Polskiej Marynarki Wojennej do 2 wojny świato
wej:

W dniach od 14 do 16 sierpnia 1981 Prezes Koła 
wraz z Małżonką wziął udział w Zjeździe Wetera
nów z Rajdu na Dieppe. Zjazd odbył się w Kitche- 
ner (Ontario).

10 września 1981 Prezes Koła oraz kol. Maksymi
lian Kałucki wzięli udział w uroczystości obchodu 
rocznicy Rajdu na Dieppe. Przy Pomniku Nieznane
go Żołnierza w Toronto, po przemówieniach i mo

dłach za poległych, prezes Koła kol. R.N. Tymiński 
był proszony o przyjęcie defilady oddziałów biorą
cych udział w obchodzie.

W dniach od 6 września do 30 października 1981 
roku w Dundarn Castle — Hamilton, 1 wicepre
zes Koła, kol. Feliks Jasłowski, z ramienia Kongresu 
Polonii Kanadyjskiej urządził w „Military Museum” 
wystawę pod tytułem: „Polish Forces during World 
War II”.

W połowie października 1981 roku, w tygodniku 
„Głos Polski” ukazał się artykuł kol. R.N. Tymińs
kiego pt. „Rocznica Rajdu na Dieppe”.

SMW Koło Kanada zostało wpisane na listę czło
nków Centralnego Komitetu Polskich Organizacji 
We erańskich w Kanadzie, z ważnością od 1 stycz
nia 1982 roku.

W grudniu 1981 iw styczniu 1982 r. przebywał w 
odwiedzinach u swego syna w Toronto kol. Witold 
Poray-Wojciechowski, redaktor pisma Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej, „Nasze Sygnały" 
Miły gość był podejmowany w domach pp. Bro- 
dzkich, Senderackich i lasłowskich (w Ancaster), o 
raz przez pp. Bernas w Stowarzyszeniu Polskich 
Kombatantów Koło Nr 20, przy Beverley Road.

Kol. Oskar Gliński służył kol. W. Poray-Wojcie 
chowskiemu swoim samochodem. Z listu kol. W. 
Poray-Wojciechowskiego dowiadujemy się, że czas 
spędzony w Toronto i spotkania z wieloma członka
mi Koła Kanada dały mu wiele przyjemności.

Kongres Polonii Kanadyjskiej zwrócił się do Cen
tralnego Komitetu Polskich Organizacji Weterańs- 
kich z sugestią, by organizacje te przyjęły opiekę 
nad Pomnikiem Katyńskim. W związku z tym, w 
dniu 11 maja 1982 r„ prezes SMW Koło Kanada 
wziął udział w zebraniu wstępnym, celem przedys
kutowania tych spraw. Następne zebranie zostało 
wyznaczone na 25 maja 1982 r.
Pielgrzymka do Ziemi Świętej i do Rzymu

Zarząd Stowarzyszenia zgodził się poprzeć pro
jekt pielgrzymki do Ziemi Świętej i do Rzymu na 
uroczystości beatyfikacyne ks. Maksymiliana Kol
be, przez powiadomienie o tym członków. Pielgrzy
mka ta będzie trwała od 1 do 19 października 1982.

Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia Marynarki Wojennej Koło 
Kanada pragnie niniejszym gorąco podziękować 
wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy pomagali 
w organizowaniu imprez i brali czynny udział w 
pracach Stowarzyszenia.
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DARY NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI A. Biskupska 6.00
F. Pitułko 6.00

Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygnałów” T. Łubieński 50.00
w odpowiedzi na nasz apel gwiazdkowy, następujący A. Jaraczewski 10.00

Koledzy wpłacili dary na Fundusz Komisji Opieki: J- rawiowicz 10.00
Mrs. M. Mentryka 5.00
C. Preston-Przybyliński 20.00

J. Rochowczyk 26.25 R. Tymiński 10.00
W. Fara 12.75 A. Skiba 5.00
R. Kuffel 2.00 W. Śliwiński 80.83
I.Z. Nowacki 3.94 B. Karnicki 10.00
Koło Brighton 5.00 K. Hess 25.41
K. Łowczynowski 5.00 Z. Hypiński 4.00
K. Sanders-Swirbutowicz 2.00 W. Niespodziewański 2.50
A. Kłopotowski 20.00 B. Wroński 10.00
K. Grocholski 5.00 Z. Morgenstern 10.00
Z. Janowski 12.00 A. Trzyna 3.00
J. Anczykowski 15.00 dr B. Danielewicz 10.00
K. Domański 20.00 B. Andruszko 5.00
J. Gawlik 3.00 J. Bednarz 5.00
W. Nadratowski 10.00 J. Pizuński 11.00
Z. Pudlicki 10.00 A. Cwalina 4.05
F. Jabłoński 10.00 E. Pawłowski 3.50
J. Wańkowski 20.00 Z. Mossakowski 11.62
F. Balicki 10.00 C. Wnorowski 10.20
W. Morgan-Wojtal 7.00 A. Sitko 5.00
F. Minkiewicz 15.00 T. Budzyński 10.00
W. Sągajło 10.00 M. Maciejewski 2.78
A. Górski 10.00 D. Szczerbik 51.22
J. Kiłaczycka 20.00 T. Jaszkowski 25.00
S. Wolff 10.00 W. Majewski 10.00
T. Sroka 5.00 J. Busiakiewicz 10.00
R. Jedyński 10.00 J. Lubelfeld 20.00
Z. Plezia 12.50 K. Boreyko 25.00
F. Kaczmarek 5.00 J. Frohlke 5.00
S. Traszko 10.00 A. Grochowscy 8.00
W, Lasek 2.00 K. Zubkowski 10.00
B. Żukowski 5.00 P. Żelazny 10.00
T. Hermaszewski 3.00 Liga Morska Oddział 5 30.00
E. Nowak 10.00 J. Koziołkowski 11.93
L. Wolny 10.00 J. Hupert 15.00
A. Wacięga 10.00 A. Kneczke 5.00
P. Galla 2.00 J- Hedinger 10.55
Z. Jagusiewicz 10.70 T. Woszczyński 10.00
A. Reyman 5.00 H. Gryko 5.00
P. Surzyn 5.00 T. Paczkowski 5.00
dr W. Limonienko 25.00 W. Pacewicz 10.00
S. Lewiński 5.00 A. Browarski 10.00
B. Brant 5.00 F. Jasłowski 10.00
W. Łoskoczyński 10.00 J. Krawczyński 10.00
M. Rymszewicz 20.00 J. Pieńkowski 25.20
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T. Jekiel 25.23 Mr. H. Kilpatrick 10.00
T. Kubiakowski 3.00 K. Hess 26.41
M. Hrynkiewicz-Moczulski 5.00 p. Eleonora Sienkiewicz 10.00
M. Sawicki 5.00 Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!
L. Stróżniak 5.20
Lady Mary Moncreiffe 35.00
B. Opeldus 5.00 IV płacił i na Fundusz „Naszych Sygnałów”:
Z. Proszek 4.17
K. Szalewicz 41.46 B. Konstanty 2.00
J. Wróbel 25.00 W. Morgan 5.00
W. Pstruszeński 4.02 B. Bąkowski 5.00
M. Maj 5.00 I. Koziołkowski 10.40
T. Kutek 50.00 J. Bednarz 4.00
J. Starzycki 10.00 I. Hedinger 10.00
W. Ostoja-Starzewski 3.00 Mikeska 3.00
J. Klamt 5.00
L. Śliwiński 15.00
F. Doliński 5.00 Koledzy z Koła Brighton:
Liga Morska Oddz. 43, Gen. Kwaśniewskiego 2.47 !'f> (
E. Szczepański 14.90 H. Adamiak 1.00
W. Kałuża 2.00 J. Bechyne 1.00
T. Sroka 5.00 W. Burko 1.00
M. Wasilewski 5.00 T. Feisel 1.00
S. Tabaka 25.00 C. Iwiński 1.00
R. Dulla 10.00 A. Ignasiak 0.50
T. Głowacki 25.00 B. Konstanty 2.00
Mr. Stevens 10.00 P. Kaczmarek 0.50
Mr. Parmenter 9.25 K. Lewicki 2.00
P. Cieślak 2.65 F. Maleńczak 1.00
A. Kwaśnica 5.00 W. Oczkowski 1.00
M, Kobierzycki 30.00 S. Podsiadła 1.00
J. Giertych 4.00 S. Nowicki 1.00
K. Idzikowski 6.00
F. Rydzewski 45.45
Mr. Colins 1.00 Odwiedziny:
I. Tumaniszwili 14.84
ś.p. P. Podkowicz (przekazane przez P. Pi as- Ostatnio odwiedzili SMW:

kowskiego) 9.90 kol. C. Idzikowski z Northampton;
dr S. Dzik-Jurasz 10.00 p. Zofia Wisznicka Pinto-Pereira z Portugalii;
K. Brożek 12.91 kol. W. Śliwiński z Irlandii;
Z. Wisznicka Pinto-Pereira 10.00 kol. T. Jaszkowski z USA
W. Lubowiecka 20.00 kol. K. Miszewski z Saxmundham, Suffolk;
Z. Hornung 5.00 kol. M. Ołdakowski — po 15 miesiącach pływa-
Legion Młodych Polek 107.25 nia.

Nowi członkowie

W ostatnim okresie zapisał się na członka SMW 
i wpłacił członkostwo dożywotnie kol. Henryk 
Strenger.
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Od wielu lat kol. Józef Kneba niestrudzenie i bez
interesownie wykonuje prace fotograficzne dla Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej przy różnych oka
zjach oraz dla „Naszych Sygnałów” przy okazjach 
specjalnych.

Nie tylko jego długoletni, lojalny i koleżeński 
wkład dla Stowarzyszenia, ale także jakość jego pra
cy wyrażająca się pięknymi zdjęciami, wymagają wy
sokiego uznania i wdzięczności od nas wszystkich.

Toteż wyrażamy kol. Józefowi Knebie serdeczne 
podziękowanie za Jego długoletnią, artystycznie wy
konywaną i dawaną bezinteresownie pracę.

Zarząd Główny SMW

czu. Bóg Święty wie, jak to się skończy; jedno jest 
pewne, że Polska z kryzysu gospodarczego przez 
długie lata nie wyjdzie.

Z głodu na pewno nikt nie umiera, gdyż w zasa
dzie podstawowe artykuły żywnościowe, za którymi 
trzeba stać w kolejkach godzinami, są rozdzielane 
na kartki, ale ich jakość i ilość jest w opłakanym 
sianie. Większość artykułów, które otrzymałem z 
Waszej paczki, nie jest i nie będzie u nas długo osią
galna. O artykułach przemysłowych też już nie ma 
mowy. Za to większość ludzi ma masę pieniędzy 
bez wartości, zaczyna się handel wymienny — towar 
za towar, jak w zamierzchłej przeszłości. Oto owoce 
„najwspanialszej” ideologii świata.

Dziękując serdecznie za pomoc i pamięć, zasy
łam Wam wraz z żoną szczere życzenia zdrowia, 
spokoju i pomyślności.

F.

*

POMOC DLA KRAJU
(Wyjątki z listów otrzymanych z Polski, z podzięko

waniem za paczki otrzymane od SMW)

Katowice, 18.11.1981

Paczkę żywnościową, którą wysłaliście na mój a- 
dres otrzymałem w dniu 14 bm. w jak najlepszym 
stanie.

Chociażbym użył najwznioślejszych słów podzię
kowania i uniżenia, nie oddam w pełni mojego uzna
nia dla Was i Waszej Organizacji za pomoc, jakiej 
mi od lat udzielacie. Zdaję sobie również sprawę, 
że moja osoba nie zasługująca w pełni na takie 
względy, stworzy dla Was określone trudności, bo 
wiem, że dziś nikomu i nigdzie nic samo z nieba 
nie leci. Polacy muszą sami wziąć się do solidnej 
pracy i sami liczyć na siebie, z pomocy i kredytów 
z zagranicy w nieskończoność żyć nie można. Roz
gardiasz, rozluźnienie, marnotrawstwo i lenistwo 
trwa już za długo. Nie znam się na polityce, może 
faktycznie to są jakieś metody, które doprowadzą 
w końcu do prawdziwej odnowy, wolności i spra
wiedliwości, ale jak na razie przynoszą one niespo
tykane na skalę światową trudności dnia powszed
niego, dla zwykłych ludzi, a zwłaszcza dla starszych 
i chorych. Nieskończone debaty, napięcia, protesty, 
kradzieże, napady mnożą się jak grzyby po desz-

Gdańsk-Oliwa, 13.11.1981

Niniejszym kwituję odbiór w dniu dzisiejszym pa
czki żywnościowej wg specyfikacji towarowej „pa
czka D”, jak również paczki zawierającej proszek 
do prania, mydło, szampon i pastę do zębów, na
desłanej w ubiegłym miesiącu. Paczki te z pełną za
wartością, nie uszkodzone.

Gorąco za nie dziękuję, ponieważ w naszej obec
nej sytuacji pomoc taka jest bezcenna. Nie będę jej 
opisywać, gdyż położenie gospodarcze Polski jest do
statecznie znane w całym świecie.

Jeszcze raz dziękuję za tę pomoc z całego serca. 
Przesyłam wyrazy szacunku i wdzięczności.

Z.K.

*

Koźle, 16.11.1981

Składam bardzo serdeczne podziękowanie za pa
czkę żywnościową, którą dostałam przed dwoma 
dniami.

Wszystko w paczce jest w porządku, nic nie bra
kuje i nic nie zepsute. Bardzo bogata ta paczka i 
nie wiem jak mam Panom, Drodzy Przyjaciele, 
dziękować. Poprzednio dostałam paczkę z prosz
kiem do prania, mydłem, szamponem i pastą do zę
bów, ale tam były braki.
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Dziękuję Drodzy Panowie, bardzo serdecznie 
dziękuję. Jest to dla mnie bardzo wielka pomoc i 
jestem Wam, Drodzy, tak bardzo wdzięczna za oka
zanie mi serca, za pamięć ... U nas wielkie braki, 
proszę sobie wyobrazić moją radość, kiedy dostałam 
te paczki, kiedy mam to w domu, czego w skle
pach brakuje, czego za żadne pieniądze się nie do
stanie . . . Zapomoga, którą co roku dostaję od Was 
wspomaga mój skromny budżet, bo nie wiem jak
bym wyżyła z tego, co dostaję tutaj. Serdecznie 
pozdrawiam.

AB.
*

Warszawa 23.11.1981

Szanownym i Drogim Panom najserdeczniej dzię
kuję za wspaniałą „gwiazdkę” — paczkę żywnościo
wą przesłaną mi za pośrednictwem Fregata Trustee 
and Co. Jestem niezmiernie wdzięczna za pamięć 
o mnie, ale ozuję się Ibardzo zażenowana takimi da
rami (niedawno otrzymałam paczkę z artykułami hi
gienicznymi) ...

Przesyłam serdeczne pozdrowienia Drogim Pa
nom wraz z życzeniami świątecznymi, jak również 
Ich Rodzinom.

A.M.
*

Gdańsk-Wrzeszcz 15.12.1981

Przede wszystkim przesyłam jak najserdeczniej
sze podziękowania za obie przysłane mi paczki: hi
gieniczną i żywnościową. Obie wspaniałe i jestem 
bardzo wdzięczna.

Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok serde
cznie życzę Zarządowi i wszystkim Członkom Sto
warzyszenia wszelkich pomyślności i dobrego zdro
wia. Łączę też dużo pozdrowień.

H.P.
*

Katowice 19.11.1981

Potwierdzam odbiór standartowej paczki „D”, 
przesłanej przez Fregata Trustee & Co. Ltd.

Serdecznie dziękuję za Waszą pamięć, za dary, 
chociaż jest mi przykro, że nie mam możliwości a- 
by się zrewanżować.

Inwalida wojenny, b. członek załogi ORP 
„Wicher” i Obrony Helu z 1939 r. i jeniec 

wojenny z II C. Woldenberg
inż. A.S.

Gdynia 14.11.1981 

*

Szanowni i Kochani Panowie,

Nie wiem jak mam dziękować za tak wspaniały 
podarunek. Tyle w nim smakołyków, o który ja
ko emerytka nie mogłabym marzyć w Kraju.

Otóż przyszła paczka z Warszawy 12.11 wieczo
rem. Depeszowy dostarczył mi zawiadomienie de
peszą o godz. 19.30 wieczorem, że mam paczkę ży
wnością zaraz odebrać z magazynu ekspresowe
go. Nie wiedziałam gdzie to jest, lecz telefon mi po
mógł. Toteż nie zwlekając poprosiłam sąsiada, któ
ry ma samochód; pojechaliśmy i tam załatwiłam 
raz dwa i powróciliśmy do domu. W domu po o- 
tworzeniu paczki zdębiałam i rozpłakałam się, że w 
tym czasie istnieją tacy ludzie o tak szerokim ser
cu. Przecież i tam jest drogo i tam Panom jest cięż
ko i jeszcze się dzielicie takimi niedostępnymi dla 
emerytów rzeczami z nami. Mamy kartki, lecz żeby 
coś lepszego dostać, to trzeba stać od 4 rano do 
godz. 11, bo o tej otwierają, i to po każdą rzecz. 
Starzy stoimy cicho i wytrwale i mówimy: będzie 
lepiej, bo przeżyliśmy niejedno. Młodzi nie wytrzy
mują, lecz i oni muszą. W paczce był wykaz. Moja 
paczka należała do typu „D”. Były tam dwie pusz
ki szynki 1 kg, kiełbasy krakowskiej 1.5 kg, słoni
ny wędzonej 1 kg, masła 1 kg, oliwy z oliwek 0.5 
kg, herbaity 0.25 kg, kawy ziarnistej 0.5 kg, ryżu 
2 kg, migdałów 0.375 kg, fig 0.375 kg, rodzynek- 
sułtanek 0.375 kg. Nie wiem jak mam dziękować 
za to wszystko. Chodzę, oglądam i plączę ze szczę
ścia, że to wszystko przez miłość do mego ukocha
nego brata. Ukochał on Marynarkę bez zastrzeżeń, 
ale to on, a ja nic nie miałam z tym wspólnego, a 
dziś tyle okazanego nam serca od Panów. Idę Jego 
śladami w dalszym ciągu. Mam odznaczenia. Os
tatnio „Medal Komisji Edukacji Narodowej” za taj
ne nauczanie w czasie okupacji. Złoty Krzyż Zasłu
gi. To nie są „chlebowe”, ale z medalu to jestem 
szczęśliwa, że wreszcie uznano moją pracę w czasie 
zaboru. Należałam do Armii Krajowej, ale moi 
świadkowie nie żyją, więc nie mogę należeć do 
ZBOWiD-u, lecz tym się nie martwię. Spełniłam 
swój obowiązek zawodowy i patriotyczny należy- 
c'e, a wzorem był mi umiłowany brat i cała moja 
rodzina. Ponieważ w jednym roku 1942 utraciłam 
7 osób — Ojciec został rozstrzelany za wnuka; 
przy tym umiera jego matka, bo musieliśmy patrzeć 
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jak ojciec ginie. Po paru dniach umiera matka, 15 
października zawiadomienie o śmierci wuja w Da
chau i brata też w Dachau, drugiego wuja w Oświę
cimiu i wreszcie męża w Stutthof. Na koniec zawia
domienie, że zginął w lesie bratanek (18 lat). Ma
jąc tak wielkich bohaterów mogłam czerpać siły 
i wychować tak młode pokolenie w swoim zawo
dzie, że jestem z nich dumna. Wyrośli na prawych 
Polaków bo widzieli że mimo ciężkich warunków 
materialnych w moim domu dużo im poświęciłam 
czasu i sił. Dziś odczuwam to na zdrowiu swoim, 
ale mam to zadowolenie że nie powstydzą się Ci 
tam u Boga za mnie.

Przepraszam że tak się wywnętrzyłam, ale pro
szę mi wybaczyć. Proszę też wybaczyć że na takim 
papierze, ale innego na razie brak. ,

Kończąc zasyłam serdeczne podziękowania i po
zdrowienia od

M.S.
*

Gdynia 16.11.1981

Starym zwyczajem składam na ręce Pana serdecz
ne podziękowanie za paczkę żywnościową, która na
deszła w porządku.

Bardzo się cieszę, że pamięta się o znajomych, 
zwłaszcza w obecnej naszej ciężkiej sytuacji. Jesz
cze raz Bóg zapłać!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodze
nia i Nowego Roku 1982, składam Panu oraz Ko
legom serdeczne życzenia zdrowia nade wszystko 
i izszelkich łask Nieba wraz z miłymi pozdrowienia
mi.

B.W.
*

Szczecin 23.11.1981
Serdecznie dziękuję za przesyłkę nadaną z Wasze

go polecenia przez Fregata Organisation Family 
Link Parcels, London, którą otrzymałam w dniu 
11.11.1981.

Uprzejmie informuję, że przesyłka dotarła do mnie 
w bardzo dobrym stanie i z zawartością zgodną z za
łączonym zestawieniem.

Mam lat 80 i nie jestem w stanie wyczekiwać za 
wszystkim w kolejkach. Jest to więc dla mnie bar
dzo wielką pomocą, tym bardziej że mieszkam sa
ma.

Córka mężatka mieszka co prawda w jtymi samym 
mieście, ale jest poważnie chora i nie zawsze może 
mi coś pomóc.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pamięć i otrzy
maną przesyłkę. Załączam pozdrowienia.

M.S.
*

Glasgow, Christmas 1981

Many thanks for your card. Also the cheąue for 
£25.00 lt is very much appreciated. Julian is still 
in hospital. Some days he is not too bad but other 
days he is not very good at all.

Once again many thanks on behalf of Julian and 
myself.

K.
*

24 marca 1982

Szanowni Panowie,
Bardzo dziękujemy za przekazaną nam dotację na 

cele rodzin internowanych i osób usuniętych z pracy 
od czasu grudnia. Ta pomoc, która jest wysyłana na 
adresy komisji charytatywnych przy episkopatach, 
rozdzielana jest przez Kościół i obejmuje aały kraj. 
Jeżeli jednak będzie transport, który będzie szedł 
na Wybrzeże, to postaramy się Panów poinformo
wać, uważając to za teren bliski duchowo Stowarzy
szeniu Marynarki.

Raz jeszcze dziękujemy za przesłaną pomoc i prze
praszamy za opóźnienie w odpowiedzi, ale biuro 
nasze jest prowadzone wyłącznie przez ochotników 
(tak, że wszystkie dary idą w całości na pomoc dla 
kraju) i nie może czasem nadążyć z bieżącą kores
pondencją.

Z poważaniem
Krzysztof Jaraczewski

Skarb Narodowy 43, Eaton Place
Główna Komisja London SW1 8BX
(Fundusz Pomocy) 13.3.1982

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej
London SW5

Główna Komisja Skarbu Narodowego wynaża 
serdeczne podziękowanie za hojny dar w su
mie £250.00 złożony na Fundusz Pomocy Krajowi 
w odpowiedzi na apel Prezydenta RP.

Z wyrazami wdzięczności i poważania

Dyrektor Prezes
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Szanowny i Drogi Panie Komandorze,

W imieniu Zarządu Zjednoczenia Polek na Emi
gracji pragniemy bardzo gorąco podziękować za 
wspaniały dar £250.00 (dwieście pięćdziesiąt fun
tów), który otrzymałyśmy w dniu dzisiejszym na 
pomoc dzieciom w Polsce.

Jesteśmy szczerze wzruszone tym wspaniałym da
rem, który nam umożliwi zakup niektórych rzeczy, 
o które proszą nasi „podopieczni” w specjalnych 
wypadkach.

Miło jest mi powiadomić W. Państwa, że rów
nież wczoraj otrzymałyśmy transport ze Szkocji 
wartości 10 tysięcy i „świętowałyśmy” przekrocze
nie naszej pomocy do 160 tysięcy.

Prosimy o przekazanie naszego prawdziwego po
dziękowania i słów szacunku wszystkim ofiarodaw
com.

Łączymy wyrazy serdeczności 
zał. kwit.

A. Wilkowa 
Maria C. Leśniakowa 

Przewodnicząca 
Wiceprzewodnicząca

WPan Komandor B. Wroński
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej
Komandor B. Wroński
Polish Naval Association
14, Collingham Gardens
London SW5

Datę: 15 March 1982

Dear Sir,

On behalf of the Committee of Medical Aid for 
Poland I am writing to thank you very much for 
your generous contribution to our fund.

We are most touched by the generosity of all 
those who respond to our appeal. This will enable 
us to send a:d on regular basis and so help alleviate 
the suffering in Poland.

Thank you once again,
Yours sincerely

J. Zakrzewska
Miss Joanna Zakrzewska
MB., B. Chir, FDSRCS,
Secretary

Encl.: Receipt No 1825 
for £1.000.0011 marca 1982

NA POMOC DLA KRAJU
B. Wroński 20.00 W. Sągajłło 10.00
B. Karnicki 25.00 Z. Janowski 10.00
dr J. Karnicka 25.00 K. Zubkowski 20.00
N. MacLeod 50.00 F. Minkiewicz 15.00 -
H. Wójcik 10.00 A. Trzyna 10.00
F. Jabłoński 5.00 T. Hermaszewski 5.00
J. Kiłaczycka 25.00 S. Traszko 10.00
K. Worsley 3.33 K. Domański 25.00
F. Balicki 50.00 F. Pitułko 5.00
B. Żukowski 5.00 Z. Morgenstern 5.00
J. Anczykowski 25.00 S. Tabaka 20.00
J. Giertych 2.00 H. Gryko 10.00 s
B. Jabłoński 10.00 dr W. Limonienko 25.00
A. Ponikiewski 25.00 J. Busiakiewiczowie 20.00
A. Wacięga 20.00 A. Jaraczewski 10.00
L. Ziembicki 10.00 Z. Plezia 10.00
R. Bratkowski 5.00 J. Chojnowski 10.00
R. Jedyński 10.00 S. Kmiecik 5.00
J. i J. Wańkowscy 50.00 T. Lesisz 10.00
J. Rekner 10.00 J. Hobot 5.00
S. Wolff 5.00 T. Budzyński 25.00 /-
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T. Paczkowski 5.00 T. Kutek 51.52
F. Górski 10.00 M. Nagurska 5.00
W. Śliwiński 78.71 W. Nadratowski 10.00
T. Łubieński 50.00 PNAWF 500.00
P. Surzyn 10.00 T. Kubiakowski 5.00
A. EL Togby 25.00 J. Stein 10.00
Melody Bramwell 25.00 H. Chwalibóg 2.00
A. Kłopotowski 30.00 Koło SMW Glasgow 41.50
R. Dulla 20.00 E. Nowak 10.00
J. Korwin-Szymanowska 10.00 Z. Wisznicka Pinto-Pereira 10.00
dr B. Markowski 15.00 J. Górny 21.00
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OD REDAKCJI f

1. Prace do publikowania w NASZYCH SYGNAŁACH J 
należy przesyłać pod adresem: Redakcja NASZYCH J 
SYGNAŁÓW, Polish Naval Association, 14 Cołliingham ?
Gardens, LONDON SW5 OHT, Great Britain. <

2. Autorzy powinni podawać pełne imię i nazwisko oraz <
dokładny adres domowy wraz z numerem telefonu. ?

3. iPrace powinny być przepisane na maszynie, jeżeli mo- «
żliwe w dwóch egzemplarzach, po jednej stronie z z
morginesem i podwójnym odstępem miedzy wirszami. <

4. Redakcja zastrzegą sobie prawo dokonywania poprawek |
językowych, skracania nadesłanych artykułów itp, bez ?
naruszania jednak zasadniczych myśli autora. |

5. Artykuły publikowane w NASZYCH SYGNAŁACH j
odzwierciadlają poglądy autorów a nie Stowarzy- j
szenna. j

Komisja Wydawnicza y
• Zarządu Głównego >

Stowarzyszenia' Marynarki Wojennej ?

" Jen rtAa-
~-^wa.Z PitCrlohlWA

Wydawca: ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNłj 
14 Collinghajn Gardens, London, S.W.5. Tel.: 01-370 2659.

Pri.ited by Veri+as Foundation Press, 4 Praed Mews, London W2 IQZ


