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NA SZEROKIE WODY.7^ Y
W dniu 1 września br. upływa 45 rocznica roz

poczęcia wojny. Każdy z nas, marynarzy, gdziekol
wiek go losy rzuciły, pamięta tę rocznicę, jak rów
nież własne z nią powiązania. Niewesołe są te wspo
minki, bo nie tylko okropny rygor najeźdźców z 
zachodu i wschodu, narzucony narodowi w czasie 
wojny, ale także fałszywe jej zakończenie proble
matycznym zwycięstwem aliantów, pozostaną w 
pamięci każdego z nas do końca życia. ,

Niemniej jednak mamy prawo do poczucia dumy 
ze świadomości dobrze spełnionego obowiązku, tak 
jeśli chodzi o morskie działania wojenne w kraju, 
jak i poza jego granicami. Spełniliśmy ten obowią
zek rzetelnie, a dodać można że ci, którzy spełniali 
go po tragicznym Wrześniu 1939 roku poza Bałty
kiem, dodali do historii Polski kilka ważnych roz
działów. Została bowiem zachowana ciągłość walki 
z wrogiem. Polskie jednostki bojowe działały na od
ległych morzach i oceanach od pierwszego do os
tatniego strzału. W działaniach tych polska bande
ra ukazywała się w czynie zbrojnym na morzach, 
poza Bałtykiem, po raz pierwszy w historii wojen 
morskich. Flota nasza rozrosła się do dużych roz
miarów, dzięki przewidywaniom Dowództwa, dzię
ki patriotyzmowi ochotników i pomocy Admiralicji.

Ważnym czynnikiem w tej kontynuacji walk Pol
skich Sił Zbrojnych było przybycie Dywizjonu Ni
szczycieli: OORP Błyskawica, Grom i Burza, w 
dniu 1.9.1939 r„ do ujścia rzeki Forth w Szkocji.

* * *

(Fragmenty pamiętnika)
„Dzień, w którym ogłoszono mobilizację, zastał 

nas na redzie Gdyni. Już od kilku tygodni byliśmy 
kompletnie wyposażeni bojowo i gotowi do natych
miastowego wyjścia na zadania. Komory amunicyj
ne były pełne, zapasy paliwa, wody i prowiantu u- 
zupełnione do maksymalnego stanu.

Załogi nie opuszczały okrętów, nie było zwolnień 
„na ląd” z powodu naprężonej sytuacji. Staliśmy 
więc na redzie, czekając na wydarzenia, których 
nikt nie mógł przewidzieć. W mesach robiono za
kłady co do przypuszczalnej daty wojny. Zajęcia 
doskonale wyszkolonych załóg ograniczały się do 
polerowania uzbrojenia, kąpieli za burtą i opalania 
się, gdyż pogoda w tym roku dopisywała jak nigdy. 
Czas wlókł się wolno. Byliśmy wszyscy przemęczeni 
intensywną letnią kampanią, a nade wszystko cało
nocnymi patrolami w Wielkim Mokrym Trójkącie 
(Hel-Briisterort-Gdynia), trwającymi od wiosny. Od 
długich miesięcy byliśmy bez urlopów lub nawet 
niedzielnego odpoczynku na lądzie, a wojnę ner
wów przeżywaliśmy w odosobnieniu, bez plotek i 
sensacji, a jednak w wielkim podnieceniu.

Dnia 30 sierpnia o godz. 14.15 Dywizjon Nisz
czycieli w składzie OORP: Błyskawica, Grom i Bu
rza, opuścił redę i ruszył na pełne morze. Odkotwi- 
czenie nastąpiło nagle — sygnałem z Dowództwa 
floty. Podniesienie pary w kotłach trwało niecałe 
pół godziny, motorówki i łodzie okrętowe zostały 
szybko podniesione, Dywizjon wziął kurs na Hel, 
rozwijając szybkość ponad 25 węzłów.
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Plaże Helu były puste. Przez lornetki wypatrywa
liśmy śladu życia i ruchu na tych pięknych, jedwa
bistych piaskach polskiego wybrzeża, na których w 
okresie lata pełno było opalających się ludzi. Pa
trzyliśmy na pustkę. Letnicy już dawno opuścili wy
brzeże. Widać było wyraźnie domy, drzewa, nawet 
„grajdołki” wykopane w piasku. Tu i ówdzie prze
błyski wały lufv dział — to nasze nowe ,,150-ki”, da- 
lekonośne dział baterii Laskowskiego broniące Za
toki Gdańskiej. Puste piaski plaż, wymarłe zdało się 
wybrzeże, tylko fale szły długimi zakosami, bieląc 
grzywaczami ląd. Hel, Jurata, Jastarnia, Hallerowo, 
skąpane w słońcu, ostatnie skrawki Polski. . .

* * *

Oficerowie B'yskawicy nie mieli czasu na domy
sły. Zaraz po odkotwiczeniu „Wódz” — kmdr ppr. 
Kodrębski zarządził wachtę bojową i, z marsem na 
opalonym obliczu, stał na pomoście, a widać było, 
że przeżuwał jakieś ważne problemy, bo do niko
go nie zagadał. Nikt z nas nie wiedział, dokąd idzie
my, jakie mamy zadanie, co oznacza nagłe odkot- 
wiczenie i ta duża szybkość. Osobiście przypuszcza
łem, że zarządzono „zwykłe” patrolowanie pomię
dzy Helem i Briisterort. W tym czasie szły wielkie 
transporty niemieckie z czołgami, samochodami i 
innym materiałem wojennym do Królewca. Już w 
czasie patrolowania w okresie wiosny spotykaliśmy 
statki transportujące samoloty i wojsko. Szły o tym 
meldunki do Warszawy. Przypuszczałem więc, że i 
tym razem chodzi o zdobycie ewidencji i niezbitych 
dowodów przygotowań niemieckich do ofensywy.

Jednakże po minięciu Helu Dywizjon wziął kurs 
płn.-zachodni. Mój posterunek wachtowy był pod 
pomostem, niedaleko kabiny nawigacyjnej. Oficer 
naw., ppor. mar. A. Tyc, miotał się po kabinie, prze
wracał mapy i wertował locję. Musiał więc wiedzieć 
coś konkretnego. Na moje zapytanie odpowiedział: 
■— „Na manewry do Sandmarka, przypłynęła ma
rynarka . . . ‘Stary’ zainteresował się mapami, a w 
ogóle sina dal przed dziobem”. „Stary” (Dca Dy
wizjonu, kmdr por. R. Stankiewicz) istotnie wyciskał 
z Antka ostatnie krople potu. Cała sprawa została 
wkrótce wyjaśniona. Tuż przed końcem wachty o- 
ficerowie byli pojedyńczo wzywani na pomost przed 
oblicze „Wodza” i każdy z nich dostał krótkie pi
smo do przeczytania i polecenie wykonania odpo
wiednich przygotowań w swoim dziale okrętowym. 
Był to historyczny rozkaz Dowództwa zaszyfrowa
ny jako Peking w kodzie służbowym Mar. Woj.:

„Iść dużą szybkością z takim wyliczeniem, aby 
minąć Malmoe około północy. Port przeznaczenia 

Leith koło Rosyth. W razie rozpoczęcia działań wo
jennych od walki nie uchylać się. Kryptonim 
SMOK oznacza wojnę. W wypadku przewagi ze 
strony Niemców nie dopuścić do dużych strat. W 
razie możliwości zajęcia okrętów przez wroga, o- 
kręty zniszczyć, załogi ewakuować na neutralny te
ren. W wypadku najgorszym okręty internować w 
Szwecji, Norwegii lub Danii”.

Przeczytałem i nie mogłem spokojnie przeżyć tej 
chwili. Rozkaz ten niejako zamykał jedną część ży
cia i spajał mnie jeszcze bardziej z okrętem. Od tej 
chwili miałem się stać kółkiem w stalowym syste
mie, którego przeznaczeniem staje się walka. A 
więc wojna! Idziemy połączyć się z Flotą Królew
ską. A co z Wichrem, Gryfem, okrętami podwod
nymi. Ptaszkami (trawlery)?

Krótko przed wieczorem zmieniamy kurs na za 
chód. Mijamy parowce niemieckie idące w przeci
wnym kierunku. Obserwatorzy meldują obecność 
samolotów. Nasze uzbrojenie plot, jest w pogoto
wiu. Już cała załoga wie o treści rozkazu, podnie
cenie jest ogromne. Nie od nas zależy inicjatywa 
rozpoczęcia wojny. Rozkaz jest wyraźny i stanow
czy. Strzelać tylko w wypadku bezpośredniego za
grożenia okrętu. Trzymamy samoloty w celowni
kach dział. Kucharze spartolili kolację! Idziemy w 
szyku torowym. Grom i Burza za nami. Przed dzio
bem rozlewa się nad horyzontem łuna zachodu i 
barwi powierzchnię morza na czerwono. Pięknie 
jest na morzu w takiej chwili. Dzisiaj zorza jest ta
ka sama jak wczoraj, lecz dzisiaj jest inne niż wczo
raj. A jutro jest nieznane!

Przed północą dnia 30.8 forsujemy cieśniny duń
skie. Okręty idą w zaciemnieniu. Morze spokojne, 
lekka mgła. Nagle wstrząsa śpiącą podwachtą alarm 
bojowy. Od dziobu w lewo majaczą sylwetki okrę
tów wojennych idących dużą szybkością. Mijamy je 
bez rozpoznania . . . znikają. Reszta nocy z 30 na 
31 sierpnia miia spokojnie.

* *

Po przejściu cieśniny Helsinborg-Helsingór kła
dziemy się na kurs pin. zach. Od świtu dwa bom
bowce niemieckie towarzyszą nam w „przyzwoitej” 
odległości. Przypuszczamy, że po przejściu Kattega- 
tu możemy spotkać nawodne jednostki niemieckie. 
Mijają nas parowce duńskie, szwedzkie, holender
skie. Salutują naszą banderę, pasażerowie entuzja
stycznie powiewają chustkami i szalami, jakby 
chcieli wyrazić sympatię dla bandery i dla zdecy
dowanej postawy naszej Ojczyzny wobec gróźb nie
mieckich.
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Po południu słuchamy komunikatu radiowego o 
wielkiej manifestacji we Lwowie. Wychodzimy na 
Morze Północne w towarzystwie krążących Junker- 
sów. Jeden podleciał blisko i Błyskawica trzepnęła 
serią z 40 mm Boforsów jako ostrzeżenie. Odleciał 
i już trzymał się z dala. W nocy, korzystając z peł
nego zachmurzenia, robimy zwrot ku północy, aby 
odczepić się od samolotów, które zapewne pokażą 
się o świcie, czekając na moment rozpoczęcia akcji 
wojennej. Noc przechodzi spokojnie. Przed świtem 
kładziemy się na kurs do ujścia rzeki Forth. Minę
liśmy duży statek pasażerski, zdaje się SS Bremen, 
idący kontrkursem.

* * *

Rano dnia 1 września około godz. 10.00 otrzymu
jemy radiotelegram:

„WESTERPLATTE ZBOMBARDOWANE — 
OFENSYWA NIEMIECKA NA LINII

CZĘSTOCHOWA DZIAŁDOWO”

Wojna!!! Komentarze radiowe podają, że Niemcy 
w kilku rejonach przekroczyli granicę, jakby chcieli 
odciąć Śląsk i Pomorze. Pancernik Shlezwig-Hol- 
stein, który przed kilku tygodniami przybył do 
Gdańska „z wizytą”, rozpoczął huragan ognia ze 
swych 280-tek na naszą składnicę i rejon umocnio
ny Westerplatte.

Na okręcie podniecenie ogromne. Wielu człon
ków załogi modli się na pokładzie. Dowódca okrę
tu zarządza zbiórkę załogi na śródokręciu. Przema
wia krótko, oznajmiając fakt rozpoczęcia wojny 

przez Niemcy, nakazuje wszystkim spokój i jak naj
bardziej skrupulatne wykonywanie obowiązków. 
Krótka modlitwa na intencję walczącej Ojczyzny. 
Niech Bóg ma w opiece Kraj i Naród.

O godz. 13.00 spotykamy we mgle HMS Walla- 
ce. Przyjmujemy na pokład oficera łącznikowego 
It. cmdr. P. Dennisa. W szyku torowym idziemy za 
Wallace i w parę godzin później rzucamy kotwice 
na redzie portu Leith. Tu otrzymujemy wiadomość 
o powszechnej mobilizacji W. Brytanii i Francji. 
Ze wzruszeniem słuchamy orędzia p. Prezyden
ta RP do narodów świata, w którym odpowiedzial
ność za wybuch wojny składa na Niemcy.

Tak więc rozpoczęliśmy nowy okres historii Ma
rynarki Wojennej. Dnia 6 września, po uzupełnie
niu paliwa i wody, wyszliśmy w morze. Szlak wiódł 
nas na północ, wzdłuż wybrzeży Szkocji, poprzez 
cieśniny Pentlandu, akwen Minches, Morze Irlandz
kie .. . do Plymouth. Po drodze atakujemy domnie
mane okręty podwodne. Potem .. . Potem przyszedł 
wysiłek wojenny, Wilk i Orzeł wyrwały się z Bał
tyku. Zginął Grom .. . zginął Orzeł. Przyszły: Gar- 
land, Piorun, Kujawiak, Krakowiak, Ślązak, Ja
strząb, Dzik, Sokół, Orkan, Conrad, Dragon. Przy
szły straty w okrętach i załogach.

Przyszedł i przeszedł okres krwawej wojny wy
granej przez Aliantów .. . bez wolności i samosta
nowienia dla Polski. Pozostały niewesołe wspomnie
nia. Obowiązek spełniony. Wdzięczność Ojczyźnie 
za wychowanie, Dowódcom za naukę rzemiosła 
morskiego. Nadzieja lepszego jutra dla Kraju i Na
rodu.

Kronikarz
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B. KARNIC*!

O.R.P. „WILK” - OSTATNIE DNI POKOJU
Od kwietnia 1939 r. byliśmy w pogotowiu. Urlo

pów nie było, a zwolnienie na ląd tylko na parę go
dzin, przy czym, poza Oksywie, można było wyje
chać najdłużej na 3 godziny, a jeżeli dłużej, to trze
ba było być na telefonie.

Materiałowo okręt był w stanie mobilizacyjnym. 
Prowiant suchy na 32 dni, pełny ładunek amunicji 
do armaty 100 m/m i NKM 13,2 m/m, 10 torped, 
sprawdzonych co do ich przebiegu przez torpedo- 
wnię, z głowami bojowymi. 20 min, z czego 10 w 
aparatach. Zapalniki do min i torped złożone w 
kabinie oficera torpedowego.

Całą wiosnę i lato 1939 roku okręt przechodził 
intensywne szkolenie. Stawianie min, strzelanie tor
ped, ostre strzelanie z armaty i NKM oraz wszyst
kie „alarmy” w zanurzaniu i na powierzchni.

Oficerowie: dowódca okrętu, kpt. mar. Bogu 
sław Krawczyk z promocji 1928, zastępca dowódcy 
kpt. mar. Borys Karnicki z promocji 1930, of. torp. 
por. mar. Bolesław Romanowski z promocji 1932, 
of. wacht, ppor. mar. Henryk Kamiński — promo
cja 1934, of. mech. kpt. mar. Zygmunt Jasiński.

Towarzystwo dobrze zgrane, stare podwodniki 
znające swą robotę i okręt doskonale. Jedynie Ka
miński jest nowy. Załoga, podoficerowie i maryna
rze znakomicie wyszkoleni i zdyscyplinowani.

Wiadomo, że wojny nie będzie. Jesteśmy chwilo
wo w kołowrotku i jakoś się wszyscy dogadają. 
Grunt się nie dawać i być gotowym na wszystko. 
I tak przez 5 miesięcy, to gorzej, to lepiej.

Lato było cudowne, sezon w pełni, letników jak 
zwykle nazjeżdżało się z całej Polski. W sierpniu 
przyjechała moja siostra Nęka. Druga siostra Maka 
w Jugosławii. Moje inne kuzyneczki i znajome te
lefonują, meldując swój przyjazd na Hel do Jastar
ni i do Juraty. Niestety — nie mogę. Służba!!! Sie
dzę na okręcie i klnę.

W połowie sierpnia pół mobilizacja. Fasujemy ma
ski gazowe i amunicję do karabinów. Poza tym 
przydział mob. papierosów. Zostają rozdane alumi
niowe oznaki identyczności. Są one na wpół prze
cięte i na obydwu połówkach napisane — stopień, 
imię i nazwisko i skrót religii. Jedna połowa ma po
zostać na szyi na zawsze. Druga połówka ma być 
zidentyfikowana i pójść do jakiegoś rejestru. Ma
rynarze paradują ze swymi metalowymi medalika
mi, ale to już zaczyna być niepokojące. Do dowódz

twa floty przyjeżdżają prelegenci, którzy klarują, 
że mimo przewagi materialnej nieprzyjaciela nasz 
żołnierz jest lepszy, odważniejszy, i za nami stoją 
Francja i Anglia.

Letnicy zaczynają wyjeżdżać. Hel, Jastarnia i Ju
rata pustoszeją. Stoimy w porcie wojennym Hel. 
Żywność przywożą nam holowniki z Gdyni. Zaczy
nam gnębić Kamińskiego za jego brak inicjatywy, 
ale on nie wykazuje żadnych objawów pokory. Jak 
holownik się spóźnił, to się spóźnił. To nie jego 
sprawa.

Dni są gorące i słoneczne. Jest tak spokojnie, 
wrzosy kwitną. Nie do wiary, że coś strasznego się 
szykuje. Położyłem się na piaszczystym pagóreczku, 
wdychając ciszę i słoneczne promienie. W życiu nie 
byłem tak spokojny i bezwładny.

Cały ranek wyładowywaliśmy części zapasowe 
działu mechanicznego i elektrycznego. Jasiński zwi
jał się i do obiadu części zamienne i zapasowe zo
stały złożone w magazynie portowym. Przyjmuję od 
Jasińskiego spis rzeczy wyładowanych, z podaniem 
miejsca na okręcie i wagą. To mi jest potrzebne 
do wyważenia okrętu.

Po południu, na rozkaz dcy dyonu OP, który 
zagląda do nas parę razy na dzień, wyładowujemy 
worki marynarskie załogi i walizki oficerów i pod
oficerów. Po wyładowaniu, nie wiadomo co dalej 
z tym bagażem robić. Posyłam Kamińskiego do 
Szurki. D-ca Dyonu OP miał kilka przezwisk: 
Szurka, Ząbek albo Żółty Kieł. Kamiński wraca i 
mówi, że „Żółty Kieł” kazał wykopać w piasku o- 
ko.p, złożyć wszystkie rzeczy i zakopać. Kamiński 
ryczy i zatacza się od śmiechu i na zakończenie mó
wi: „Dopiero teraz pan kapitan nie wie, co z tym 
fantem robić”. Mnie zalała krew! Nie wiem, na 
czym by się ta awantura skończyła, ale na szczęście 
przybiega sam d-ca dyonu. „To tylko chwilowo, 
za parę dni wszystko się złoży do magazynu”.

Zakopaliśmy rzeczy — koniec zajęć. Poszedłem 
do swojej kabiny i obliczyłem wyważenie okrętu. Z 
pomieszczenia podoficerskiego niesie się nieustan
ny gwar i krzyki. Grają w brydża. Gra zacięta i 
hałaśliwa, bo są niespodzianki rozkładowe i są ki
bice. W miarę gry i trudności rozgrywających, kar
ty nabierają wrogich i złośliwych cech. „A ja two
jego walecika po wąsach damulką”. „A ja twoją da- 
muikę po głowie (przeważnie po innych częściach 
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ciała) atutową trójką”. Nieustannie słyszy się: wino, 
dzwonek, czerwień albo żołądź. Naturalnie dziesią
tka jest starsza od króla, tak jak we wszystkich 
grach karcianych: „sześćdziesiąt sześć”, „oczko” i 
„tysiąc”. W „mauszla” już się nie gra. Teraz na po
rządku dziennym jest brydż — gra dywizjonowa. 
Grubo później w Szkocji, bosman Domicz, po kon
sultacji ze mną, wprowadzi! króla na jego hierar
chiczne miejsce zaraz po asie.

Wyszedłem na pokład. Na molo przy okręcie 
stoi nasz dowódca, Kuba Krawczyk, i rozmawia z 
admirałem Unrugiem. Ja za gwizdek, ale dają mi 
znak, bym się uspokoił. Podchodzę i melduję się 
admirałowi. Rozmowa o wszystkim włącznie z po
godą.

Po odejściu Unruga Kuba skarży się, że nie dali 
załadować 18 min, o które prosił. Szef sztabu po
wiedział: „Jak postawicie swoje miny, wtedy będzie
cie mogli załadować następną porcję”.

Ja zameldowałem z kolei o wyładowaniu worków 
marynarskich i części zapasowych. Kuba wyjaśnił 
że robi się „pulę” zapasowych części dla 3 OP ty
pu „Wiik”, a worki marynarskie mogą przeszka
dzać w czasie akcji. Rezultat tych dwu zarządzeń 
był dla nas fatalny, bo gdyśmy przyszli do Szkocji, 
okręt nie miał części zapasowych, a załoga i ofice
rowie byli w roboczych ubraniach.

Następnego dnia, 30 sierpnia, Kaszub z dzwon
kiem w ręku chodził po Helu ogłaszając: „Wszyst- 
ke ludze muszą mieć dziś wyjechane”. A więc — 
wojna! Nieubłagana straszna prawda. Nas tu Niem
cy wykończą, bo korytarza obronić się nie da, a 
front ustali się gdzieś koło Poznania i wzdłuż gra
nicy Prus Wschodnich. A marynarka nasza w sto
sunku do niemieckiej jest jak 1 do 50. Żal mi się 
zrobiło moich rodziców, mój brat Goga, pilot 1-go 
pułku lotniczego w Warszawie zginął parę lat temu 
i ja widziałem rozpacz niepocieszoną moich starych. 
A teraz kolei na mnie. Co oni biedacy będą robić? 
Na rozmyślanie nie ma czasu. Idziemy do Gdyni. 
Po drodze zanurzamy się, by się wyważyć i stajemy 
przed naszym molo OP w porcie wojennym.

Póki Bolcio i Jasiński wypłacają żołd załodze — 
ja motorówką dywizjonową jadę do „wolnego por
tu”. Właściciel „wolnego portu” namawia mnie, 
bym wziął co tylko mogę, bo i tak to wszystko 
zginie. Kredyt nieograniczony. Ale ja nie mogę. 
Stoję przed stosami butelek i kartonów cygar i pa
pierosów i po prostu nie mam odwagi. Zabrakło mi 
wyobraźni. Ostatecznie wziąłem tylko to, co nam 
było potrzebne na najbliższy miesiąc.

. . . Cały dzień do późna w nocy załoga po kolei 
wychodziła na 2-godzinne przepustki. Ja też poje
chałem do Gdyni. Odwiedziłem przyjaciół, wpadlem 
do swego mieszkania na Starowiejskiej, by wziąć 
parę rzeczy. Szablę brać czy nie brać? Jak to? Na 
wojnę bez szabli? Rozsądek przeważył. Nie będę 
przecież brał szabli na okręt podwodny.

Była to szabla historyczna. Ojciec mój przerobił 
ją z francuskiego, kirasjerskiego pałasza na moją 
nominację w 1930 roku. Klinga z szerokim mocnym 
(obuchem?) tylcem zwężała się stopniowo. Przy rę
kojeści na tylcu był napis: „Sabre d’Officier de Ca- 
valerie 1869”. W oprawie szabli marynarskiej ze 
zwężającą się stopniowo pochwą wyglądała ślicznie. 
By a ona najdłuższą na flocie. Jako kirasjerski pa
łasz brała udział w szarży francuskich Kirasjerów 
pod Reichshaffen w roku 1870. Marszałek Francji 
J.J.C. Joffre dostał ten pałasz od swego stryja po 
wojnie franko-pruskiej.

W czasie przeglądu oddziałów polskich we Fran
cji, marszałek Joffre odpiął ten pałasz i wręczył ge
nerałowi J. Hallerowi. Kolejno gen. Haller wysyła
jąc na front jedną z dywizji piechoty hallerowskiej, 
w przedzień zdobycia Łucka w 1919 roku, wręczył 
ten pałasz memu ojcu, generałowi dyw. Aleksandro
wi Karnickiemu. Ojciec miał ten pałasz przytroczo
ny przy siodle w wyprawie na Kijów, a potem w 
bitwie warszawskiej, w czasie rajdu na Ciechanów, 
kiedy to sztab Czwartej Armii bolszewickiej został 
rozbity i radiostacja zniszczona, powodując ten 
„cud”, że 4 armia bolszewicka wraz z korpusem 
konnym Gaja poszła w próżnię i nie wzięła udziału 
w bitwie warszawskiej.

Tak mi żal. Tak mi ogromnie tej mojej szabli żal! 
Czy to możliwe, że to moja wina, że to ja ją za- 
przepaciłśem?

Zabezpieczywszy mieszkanie podwójnym zam
knięciem (klucze jeszcze mam u siebie) wyszedłem 
na ulicę; czuję się podrażniony jakąś nieprzyjemną 
ciszą. Spotykam paru kolegów. Dzielę się z nimi 
swym nastrojem, ale oni się śmieją. „Chodź z na
mi”. „Nie mogę”. Oni mnie ciągną, ale ja się wy
rwałem, powiedziałem kilka wzniosłych słów na te
mat obowiązku i wróciłem na okręt.

Na drugi dzień, 31 sierpnia, dostałem list od me
go ojca. Wydarzenie nieznane w naszej rodzinie, bo 
listy pisała zawsze matka. Jeżeli ojciec czasami się 
dopisał, to już musiał być bardzo poważny powód. 
Poszedłem do mojej kabiny i otworzyłem list. Oj
ciec pisze o sprawach rodzinnych i na zakończenie 
pisze tak:
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“Co do Ciebie kochany synu, jeżeli konflikt 
będzie rozstrzygnięty wojną, trzymaj się moc
no, bądź na wysokości twego zadania i spełnij 
obywatelski obowiązek, nie szczędząc siebie ani 
życia. Tak Ci dopomóż Bóg.

Ściskam mocno i życzę powodzenia 
Ojciec A. Karnicki Generał”

Zostałem rozgrzeszony. Mam błogosławieństwo i 
podnietę do postępowania bez oglądania się na nic. 
Jestem wolny! Nie mam kłopotów, nie mam zmar
twień.

Po obiedzie niebo się zachmurzyło i spadł ule
wny deszcz. Po dwóch godzinach znowu zaświeci
ło słońce i cały port dyszał świeżością. Dobry omen.

Sygnał z D-twa Floty. „Jutro, dnia 1.IX.39, ma
ją przelecieć nad portem 3 samoloty. Nie strzelać”. 
Poszliśmy spać w nastroju optymistycznego spoko
ju.

O godz. 6 rano dyżurny podoficer zameldował 
o silnym ogniu artyleryjskim z kierunku Gdańska.

Dowódca kpt. mar. B. Krawczyk, biegiem do 
D-twa Floty, ja robię zbiórkę załogi na molo i ka
żę obsadzić i załadować ńkm, sprawdzam obecność 
załogi. Raptem zobaczyliśmy 3 samoloty lecące na 
małej wysokości od strony zatoki w kierunku por
tu. Przeleciały nad „Wichrem”, który stał na redzie 
i defilowały wzdłuż naszej lewej burty. Romano
wski z pomostu krzyczał: „Nie strzelać, to nasi”. 
Ja wrzasnąłem... „Ognia!” Nasze pociski świetlne 
pobiegły w kierunku samolotów. Zaraz po nas o- 
tworzył ogień „Wicher” i „Mazur”. Samoloty skrę
ciły w prawo i odeszły. „Alarm odkotwiczenia”. 
Dowódca już biegł. „Wychodzimy”!

* * *

BRUDERSZAFT

Pierwszy dzień wojny. O godz. 6.30 rano wyszli
śmy z portu w alarmie bojowym i zanurzyliśmy się 
zaraz po wyjściu. Ten pierwszy dzień to już było 
coś zupełnie innego. Inne życie. Zostaliśmy odcięci 
od rzeczywistości, bo dowódca, kpt. B. Krawczyk, 
stał przy peryskopie bojowym w kiosku, a my w 
alarmie bojowym w centrali. Ja przy sterach głębo
kości, Kamiński przy stole nawigacyjnym, a Roma
nowskiego dowódca posłał, by uzbroił torpedy i mi
ny. Kazałem Kamińskiemu przypilnować, by zało
ga dostała śniadanie.

Uzbrojono miny i torpedy i wprowadzono do 
aparatów. Na obiad odwołano „alarm bojowy” i za
rządzono „burty”. Dowódca cały czas w kiosku 

przy peryskopie. Obiad zjadł w kiosku, a my jak 
tabaka w rogu. O godz. 14 z zewnątrz zaczęły 
dochodzić do nas odgłosy wybuchów bliższych i 
dalszych. Co się tam dzieje? Pytam się Krawczyka, 
ale on tylko na mnie fuknął. Kamiński zaczął pod
nosić peryskop w Centrali. Ja na niego z krzykiem, 
a on mówi: „Niech pan kapitan nie będzie śmiesz
ny. Jak mam prowadzić nawigację?” Myślę sobie: 
„bezczelny facet”, ale już nic mu nie mówię. Pro
szę dowódcę, by dał namiary.

Wieczorem wynurzamy się koło portu wojennego 
Hel. Wachta bojowa. Wychodzę na pomost. W od
ległości 20 metrów z lewej burty widzę kiosk 
„Orła”. Jest on w półzanurzeniu, tylko kiosk i czu
bek dziobu na powierzchni. Kuba rozmawia z Kle
czkowskim. Kłocz podniecony: „Ja w tym bajorku 
dłużej siedzieć nie będę”. Kwiatkowski zabity, Szy- 
stowski zabity. . . Odchodzimy w głąb zatoki, ładu
jemy akumulatory i spać!

Drugi dzień znowu Kuba przy peryskopie. Kil
ka alarmów bojowych i ciągłe bliższe i dalsze wy
buchy. Na noc idziemy pod Jastarnię, ładujemy aku
mulatory. Krawczyk opowiedział, że widział, jak 
tonął statek „Gdynia”. O północy dostajemy roz
kaz postawienia min następnego dnia.

Trzeciego dnia o świcie ruszyliśmy stawiać miny. 
Sytuacja trudna, bo traulery i roumboty kręciły się w 
rejonie, gdzie mieliśmy stawiać. Krawczyk tym ra
zem za każdym opuszczeniem peryskopu mówił, co 
się na górze dzieje. Traulery odeszły. Określiliśmy 
pozycję i zaczęliśmy stawiać miny. Krawczyk wrza
snął: „Stop stawiania min”. Przekazałem rozkaz 
Romanowskiemu. On przybiegł do Centrali. „Co 
się dzieje? Ja mam aparaty otwarte i tylko 5 min 
postawiłem”. „Motory stop”. Okręt wolno tonął z 
trymem — 3°. Melduję dowódcy. „Dobrze, niech 
tonie”. Dotknęliśmy dna dziobem bardzo łagodnie. 
30 metrów. Traulery przeszły nad nami. 2 dość bli
skie wybuchy. Pół godziny później podnosimy się. 
Dowódca podnosi peryskop. „Minować dalej”. Ro
manowski z rudy: „Miny postawione, aparaty zam
knięte”.

Odchodzimy w głąb zatoki i ładujemy następne 
10 min do aparatów.

To się przeciąga w nieskończoność. Klniemy na 
Bolcia w żywy kamień. Okazuje się: 5 min po osu
szeniu aparatów załadowano normalnie. Drugie 5 
trzeba ładować ręcznie. To się wszystko dzieje pod 
czujnym okiem wrażego lotnictwa i okrętów nawo
dnych, których się kręci kilka. Bliżej i dalej. Cała 
operacja jak na przeglądzie D-cy Floty. Wygląda to 
tak: aparaty się napełnia wodą ze zbiorników we
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wnętrznych. Aparaty pełne. Otwiera się drzwi zew
nętrzne. Uruchamia się zębatki aparatów, które ru
szają miny i wyrzucają je kolejno na zewnątrz. Jed
nocześnie dobiera się wody do zbiorników wewnę
trznych, by skompensować stratę wagi „zanurzo
nej” miny. Po postawieniu min zamyka się aparaty 
i osusza się je do zbiorników wewnętrznych. Otwie
ra się wewnętrzne drzwi aparatów. Rusza się 5 
min po torach do jednego aparatu, a potem 5 do 
drugiego. Jednocześnie przepompowuje się wodę z 
tylnych zbiorników minowych do przednich mino
wych, celem wyważenia okrętu. To znaczy: miny 
idą do tyłu, a woda do przodu. Zamyka się pokry
wy wewnętrzne aparatów i zapełnia się aparaty wo
dą ze zbiorników wewnętrznych. Otwiera się po
krywy zewnętrzne itd. Precyzja i jeszcze raz precy
zja. I do tego przerwa w ciągu operacji. Ja stojąc 
w centrali trzymam okręt na głębokości i trymie 
sterami głębokości. Szybkość stawiania min mała i 
z góry ustalona. Zmieniać jej nie można. Mogę 
trym regulować, dodając lub ujmując wodę w zbior
nikach wewnętrznych dziobowych i rufowych. Ale 
tym razem w pierwszym stawianiu bojowym pod 
atakiem nieprzyjaciela, nie potrzebowałem urucha
miać pomp.

Gdy wróciliśmy wieczorem pod Jastarnię, by ła
dować akumulatory, dowódca i my wszyscy gratu
lowaliśmy Romanowskiemu i naszym torpedo-mi- 
nerom i drenażystom wspaniałego ich wyczynu.

Dziś, gdy to piszę, po prostu nie ohcę wie
rzyć, że taka operacja była możliwa. I nie tylko 
my. „Żbik” i „Ryś” w podobnie dramatycznej sy
tuacji postawili swoje miny i wiadomo, że na mi
nach „Żbika” zginął niemiecki trauler. Ci, co nas, 
podwodników 39 roku, krytykują, a są tacy, po
winni przeczytać ten opis i powinni ocenić i przede 
wszystkim zrozumieć, co na to „stawianie min” 
się składało. Wspaniałe wyszkolenie załóg i dziel
ność dowódców. Angielskie OP stawiacze min są 
chwalebnie opisane. Ich dowódcy, co stawiali miny 
tam, gdzie wrogich okrętów nie było nawet widać, 
zostali wyróżnieni. Francuski stawiacz min „Rubis” 
i jego kolejni dowódcy Cabanier i Rousselot zostali 
obwieszeni orderami brytyjskimi i francuskimi i 
szeroko opisani w prasie światowej, bo stawiali mi
ny na pustynnych, spokojnych wodach Norwegii. 
A o nas nikt ani słowa!

Odbiegłem od tematu, ale wątpię, czy ja kiedy 
jeszcze we wspomnieniach będę stawiał miny na 
Bałtyku i będę przeżywał nostalgię minionych dni, 
gdy ani my, ani Niemcy-nie umieliśmy jeszcze wo
jować.

Czwartego dnia po postawieniu min, mamy zmie
nić sektor i wyjść z zatoki na zewnątrz. Z rana ra
diotelegrafista przynosi depeszę od Rysia: „Jestem 
osaczony, proszę o pomoc”. To nas nie obchodzi. 
Idziemy na zewnątrz zatoki i jesteśmy w ciągu dnia 
kilka razy atakowani przez lotnictwo i traulery. No
cujemy w zatoce, ładujemy akumulatory i 5 wrze
śnia o świcie przechodzimy koło Helu idąc na pół
noc.

I tu nas Niemcy dostali. Krawczyk manewrował, 
zmieniał szybkość, stopował motory, a nas wciąż 
niemieckie okręty obrzucały bombami głębinowy
mi. Nareszcie po paru godzinach takiej zabawy, są
dząc, że niemieckie aparaty podsłuchowe są tak do
bre i czułe, położył okręt na dno na głębokości 100 
metrów. Zarządzono „ciszę na okręcie”. To znaczy, 
że nie wolno chodzić, stukać, mówić głśono. Wszy
stkie mechanizmy okrętowe włącznie z wentylacją 
muszą być zatrzymane. Mimo żeśmy się tak przy
czaili na tak dużej głębokości, Niemcy nadal nas 
bombardowali w odstępach mniej więcej jednej go
dziny. Załoga śniadania nie jadła, bo właśnie wtedy 
zaczął się pościg. Mija godzina obiadowa i ciągle 
nic. Jedynie aparat podsłuchowy melduje ruch śrub 
na zewnątrz i co pewien czas wybuchy bomb tuż 
nad nami albo gdzieś w pobliżu. Sytuacja deprymu
jąca. Powietrze wewnątrz okrętu zaczyna być cię
żkie. Normalnie wentylacja miesza powietrze i przy 
tym przepuszcza je przez baterię sody kaustycznej, 
która pochłania dwutlenek węgla wydychany przez 
załogę. Bez wentylacji, tam gdzie są większe skupi
ska ludzi, powstaje koncentracja dwutlenku węgla 
i brak tlenu. By trochę poprawić sytuację, rozdałem 
załodze puszki z sodą. Siedzimy i dmuchamy w 
puszki. Mamy zajęcie.

Gdy spodziewana seria bomb o godzinie ósmej 
wieczorem nie wybuchła, dowódca zawołał mnie do 
centrali i zamiast normalnego „panie kapitanie”, 
powiedział: „Słuchaj, Bob! Chcę być z tobą na ty. 
Będziemy walczyć do ostatka na powierzchni. Gdy 
zorientujesz się, że wszystko stracone, masz zatopić 
okręt”. Dalsze komendy: „Przygotować Diesle”. 
„Uruchomić wentylację”. „Sygnaliści przygotować 
dużą banderę i znak dowódcy”. „Obsługa do działa 
i do nkm”. „Oba motory pół naprzód”. „Szasować 
wszystkie balasty”.

Okręt wyskoczył na powierzchnię jak korek. U- 
ruchomiono Diesle, które zaczęły wciągać powie
trze przez właz kiosku. Ten niezapomniany kwaśny 
smak świeżego powietrza! W kiosku tłok, artylerzy- 
ści i obsługa nkm z workami amunicji przerzuco
nymi przez ramię. Wszystko gramoli się na górę 



8 NASZE SYGNAŁY

przez centralę. Słychać tupanie nóg na pokładzie i 
trzaskanie zamków armaty i nkm. Potem cisza. 
Czułem, i nie tylko ja, czuliśmy wszyscy jakąś pod
niosłą powagę tej chwili. Sprzedamy się drogo . . .

Po kilku niekończących się minutach takiego na
pięcia, raptem glos dowódcy: „Odwołać alarm bo
jowy”. „Wynosić śmiecie”. „Oficer mechanik Ja
siński na górę”.

Wroga nie było!
Za okrętem ciągnęła się smuga ropy z uszkodzo

nych balastów ropowych.
Ta utrata ropy umożliwiła Niemcom dokładne 

bombardowanie nas przez tak długi czas. Niemcy 
nie mieli żadnej wątpliwości, że nas zatopili.

Późnym wieczorem komunikat wojenny niemiec
ki głosił: „Jednostki Flotylli X zatopiły na północ 
od półwyspu Hel polski okręt podwodny”. To my.

ZBIGNIEW WĘGLARZ Kraków dnia 21 stycznia 1983

WSPOMNIENIA MARYNARZA
związane z działalnością Lotnictwa podczas ostatniej wojny światowej 1939-45

Gdy wybuchła II wojna światowa, byłem wów
czas zaokrętowany na niszczycielu ORP „Burza“ 
w charakterze oficera broni podwodnej w stopniu 
podporucznika Marynarki — gdzieś na środku 
Morza Północnego, podczas gdy nasz dywizjon 
niszczycieli ORP „Błyskawica", „Grom“ i „Bu
rza" zdążały do alianckiej bazy morskiej w Ro- 
syth koło Edinburga w Szkocji.

Przez całą wojnę mieliśmy dość częstą stycz
ność z lotnictwem własnym i nieprzyjacielskim, na 
różną skalę, więc trudno tutaj wszystko wyszcze
gólnić. Niemniej jednak podaję niektóre epizody, 
które utkwiły mi w pamięci szczególnie wyraźnie, 
chociaż piszę to po czterdziestu kilku latach.

Podczas wojny chodziliśmy przede wszystkim 
w osłonie konwojów przybrzeżnych i oceanicznych, 
poza tym w eskorcie dużych okrętów wojennych, 
czyli liniowych brytyjskich, jak pancerników i 
lotniskowców, względnie wykonywaliśmy inne za
dania specjalne, bo niszczyciel nadawał się do 
wszystkiego i mógł działać w każdą pogodę.

W zasadzie okręty wojenne były dość dobrze 
ubezpieczone przed pojedyńczymi atakami lotni
czymi, natomiast obrona statków handlowych była 
bardzo słaba; stąd też Anglicy wypracowali róż
ne metody ich bezpieczeństwa.

Przede wszystkim statki musiały chodzić w 
konwojach przybrzeżnych lub morskich czy oce
anicznych. Każdy konwój miał swojego „komo
dora", którym był zwykle oficer rezerwy Royal 
Navy, czasami nawet admirał w stanie spoczyn
ku, który tym konwojem kierował i utrzymywał 
stałą łączność z osłoną okrętów wojennych jak 

i periodyczną łączność z admiralicją, podającą mu 
stan zagrożenia na jego kursie generalnym. Osło
nę konwoju stanowiło kilka lub kilkanaście okrę
tów idących na odpowiednich pozycjach w od
ległościach od 0.5 do 1.0 mili morskiej (jedna 
mila morska odpowiada 1 minucie szerokości geo
graficznej tzn. 1852 metrom). Zadaniem osłony 
była obrona konwoju przed atakami okrętów 
podwodnych i samolotów.

Konwoje przybrzeżne były uszeregowane dwój
kowo, jakby parami, w postaci długiego węża, 
ze względu na różne przeszkody nawigacyjne.

Konwoje morskie lub oceaniczne były uszere
gowane w rzędach i kolumnach, tworząc razem 
prostokąt, który posuwał się naprzód szerszym 
bokiem. Odległość między statkami w kolum
nach i rzędach wynosiła około 3-4 kabli. (Jeden 
kabel stanowi jedną dziesiątą mili morskiej, czyli 
185.2 m). Konwoje morskie czy też oceaniczne 
wraz ze swoimi osłonami zygzakowały według 
specjalnych tabel, które mówiły o ile stopni trze
ba zmienić kurs i na jak długo. Ostatecznie po 
pełnym cyklu zygzaku konwój przesuwał się na
przód wg nakazanego kursu generalnego. W wy
padku ataku samolotów na konwój, ten szedł da
lej normalnie; w wypadku ataku okrętu pod
wodnego, na sygnał „komodora konwoju" wy
konywał równoczesny zwrot w kierunku prze
ciwnym od przewidywanego miejsca okrętu pod
wodnego, a w wypadku ataku „raidera", czyli 
uzbrojonego statku lub okrętu nieprzyjacielskiego, 
konwój rozpraszał się na wszystkie strony, na
turalnie również na sygnał „komodora".
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to zwykle 4-motorowe „Focke-Wulfy“, które wy
latywały z zachodniej Europy, a celem ich było 
śledzenie konwojów oraz meldowanie ich pozycji, 
kursu generalnego i szybkości admiralicji nie
mieckiej lub bezpośrednio niemieckim okrętom 
podwodnym operującym w pobliżu. Pamiętam 
jak pewnego dnia na Atlantyku, przy pięknej 
słonecznej pogodzie, nadleciał od strony Portu
galii taki właśnie Focke-Wulf i latał wokół kon
woju, daleko i poza zasięgiem dział przeciwlot
niczych. Wówczas „komodor1' konwoju polecił 
wystrzelić z katapulty takiego myśliwca. W ciągu 
kilkunastu minut Focke-Wulf został zestrzelony, 
a nasz myśliwiec zbliżył się do okrętów osłony i 
„lądował" na wodzie w odległości około 300 met
rów od nas. Naturalnie na taką chwilę wszystkie 
okręty osłony miały gotowe do opuszczenia łodzie 
okrętowe (ratunkowe), a że to było najbliżej nas, 
więc nasza załoga wyciągnęła lotnika z wody. 
Dowódca i lekarz okrętowy odpowiednio nim się 
zaopiekowali i już na drugi dzień lotnik zdrowy 
i cały płynął z nami dalej jako pasażer. Natu
ralnie jego samolot poszedł na dno.

Potem Brytyjczycy zaczęli przerabiać niektóre 
duże statki na pomocnicze lotniskowce konwojo
we. Pokłady ich były jednak o wiele za małe w 
stosunku do lotniskowców floty; to samo odno
siło się do szybkości. Zabierały one od 6 do 10 
starych „Swordfiszów" dwupłatowych z koło
wym podwoziem. Dla wypuszczenia jakiegoś sa
molotu okręty wychodziły z szyku konwoju i na 
zewnątrz kierowały się pod wiatr, aby samolot 
mógł wystartować. Z powrotnym lądowaniem 
było różnie. Podczas silnego wiatru samolot wra
cał i lądował pod wiatr, chociaż z dużym ryzy
kiem. Jeżeli tego nie mógł zrobić, starał się po
wrócić do najbliższych baz lądowych, o ile były 
możliwe do osiągnięcia; w ostateczności „lądował 
na wodzie", a jego pilota wyławiała osłona kon
woju, naturalnie ze stratą samolotu. Obsługa sa
molotów pochodziła z Fleet Air Arm Royal Navy, 
która miała dużą wprawę w takich manewrach. 
Wielokrotnie patrzyłem ze szczerym podziwem 
na tę ekwilibrystykę.

Poza tym „Coastal Command" wysyłał samo
loty dalekiego rozpoznania, z zadaniem atako
wania nieprzyjacielskich okrętów podwodnych na 
powierzchni. Przeważnie były to Wellingtony, 
Sunderlandy (wodnoplatowce) i Liberatory.

W drugiej połowie kwietnia 1940 r. ORP „Bu
rza" wyszła ze Scapa Flow (baza Royal Navy na 
Orknejach) wraz z niszczycielem HMS „Graf- 
ton", jako eskorta dużego ropowca oraz dwóch 

Mstatków zaopatrzenia dla nowej bazy brytyjskie j 
■w Norwegii (wyspa u wejścia do fiordu Yestfjord).

Poza tym ustalono raz na zawsze, że nigdy 
własny samolot nie może zbliżać się na wprost 
do statku, okrętu czy konwoju, zanim się nie 
zweryfikuje, w przeciwnym razie kierowano na 
niego ogień p-lot.

Na każdą 4-godzinną wachtę (pory dnia) tajny 
kod przewidywał odpowiednie hasło i odzew w 
formie znaków Morse’a lub kolorowych rakiet. 
Okręt czy statek po zauważeniu samolotu nada
wał do niego umówione hasło lampą sygnaliza
cyjną, czyli Aldisem, i oczekiwał odzewu. Wtedy 
samolot winien wystrzelić umówioną rakietę ko
lorową, w przeciwnym razie otwierano do niego 
ogień przeciwlotniczy.

Stałej łączności radiowej okręt-samolot nie 
było, a w szczególności jeżeli chodzi o samoloty 
myśliwskie. Można jednak było dogadać się z 
własnym samolotem dalekiego zasięgu przy po
mocy Aldisa, względnie umówionej częstotliwości 
radiowej.

Lotniskowce i większe zgrupowania okrętów 
liniowych posiadały łączność radiową z samolo
tami operującymi w ich zasięgu i będącymi w 
ich dyspozycji.

Pierwsze radary były już sprzęgnięte z urzą
dzeniem IFF (Identification Friend or Foe), które 
jakby legitymowało nieznany samolot, nawet 
niewidoczny, na przykład w chmurach czy we 
mgle, lub w nocy. Otóż własne samoloty miały 
mały, specjalny nadajnik radiowy, który stale 
wysyłał charakterystyczne impulsy fal radiowych 
tej częstotliwości, na której pracowały własne ra
dary. Wówczas okrętowy radar odbierał echo sa
molotu, a nad nim ukazywały się jakby krótkie 
błyski, co oznaczało, że echo radarowe należy do 
samolotu własnego. W przeciwnym razie, gdy 
tych błysków nie było, otwierano ogień, gdy na
lot był kontynuowany i została przekroczona bez
pieczna odległość.

Każdy okręt posiadał na pomoście w dyspo
zycji oficera wachtowego jakby kartotekę okrę
tów i samolotów nieprzyjacielskich. Były to karty 
z nieprzemakalnego bristolu o wielkości połowy 
arkusza maszynopisu. Na tych kartach były syl
wetki wszelkich typów okrętów i samolotów, w 
trzech kątach biegu czy lotu, wraz z ich danymi 
taktycznymi. Tak więc można było szybko prze
prowadzić identyfikację danej sylwetki; potem 
każdy oficer znał już je na pamięć.

W konwojach oceanicznych, gdy znajdowaliś
my się poza zasięgiem własnego lotnictwa myś
liwskiego, był co najmniej jeden statek specjalny 
z katapultą i samolotem myśliwskim. Zwykle był 
to już wysłużony „Hurrican“ lub „Spitfire“. 
Chodziło o to, aby własny myśliwiec atakował 
nieprzyjacielski samolot dalekiego zasięgu. Były
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Widoczność zaczęła się psuć i szybko przyszła 
gęsta mgła. W tym czasie nasze okręty nie po
siadały żadnych radarów. Na „Burzy" był za
okrętowany kapitan marynarki norweskiej w cha
rakterze pilota morskiego. Ponieważ dalsze po
suwanie się było bardzo ryzykowne postanowi
liśmy zakotwiczyć, gdy głębokość była odpowied
nia do rzucenia kotwicy. Na drugi dzień, gdy 
mgła opadła, okazało się, że jesteśmy w jakiejś 
malutkiej zatoczce, najeżonej ze wszystkich stron 
skałami. Weszliśmy tam prawie cudem. Gdy 
przyszedł moment odkotwiczenia okazało się, że 
tankowiec nie może ruszyć, bo wszedł na skałę 
podwodną. Trzeba go było tam zostawić ku 
wielkiemu żalowi nas wszystkich, bo wiózł około 
10.000 ton paliwa dla okrętów wojennych oraz 
wysoko oktanowej benzyny lotniczej. W kilka 
godzin potem, gdy już byliśmy daleko, na hory
zoncie zauważyliśmy słup dymu w tym miejscu, 
gdzie byliśmy niedawno; tankowiec został zbom
bardowany przez lotnictwo niemieckie. Tak 
skończył swoją służbę SS „Baordal“. Załogę tan
kowca przejęliśmy na pokład wraz z większą 
ilością prowiantu i osobistego wyposażenia. Do
wódcą ORP ,,Burza“ był kmdr ppor. Wojciech 
Francki. Po przyjściu do bazy norweskiej Har- 
stadt wzięliśmy udział w odpieraniu nalotów lot
niczych na port i miasto.

Dnia 4 maja 1940 roku ORP „Burza“ wróciła 
z nocnego patrolu; na pokładzie zjawił się nieco
dzienny gość: był nim główny dowódca sił Alianc
kich w Norwegii, admirał of the Fleet, Sir Cork 
i Lord Orrery. Byłem wówczas oficerem wachto
wym; gdy jego łódź się zbliżyła, natychmiast 
powiadomiłem dowódcę kmdr. ppor. Franckiego, 
który zdążył się szybko ubrać i wyskoczyć z ka
biny na pokład. Admirał zatrzymał się na po
kładzie i powiedział: Captain I am sorry to say 
but your destroyer ,,Grom“ has been sunk — 
please raise steam and proceed to HMW Re- 
solution to pick up survivors. (Panie Komandorze, 
przykro mi powiedzieć, ale Wasz niszczyciel 
„Grom“ został zatopiony — proszę dodać pary 
i podejść do pancernika „Resolution" by odebrać 
rozbitków). Było wówczas słonecznie i cicho w 
tym fiordzie; wiadomość ta spadła na nas, jak 
grom z jasnego nieba, zrobiło się ciemno przed 
oczami. Jak to mogło się zdarzyć, aby taki wspa
niały okręt mógł być zatopiony. A było tak: 
krótko po godzinie 8, 4 maja 1940 r., wachta do
strzegła wysoko dwa bombowce typu „Heinkel 
111“. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Okręt po
suwał się wolno, bo poprzedniego dnia jeden ko
cioł został uszkodzony. W międzyczasie oficer 
kierujący obroną przeciwlotniczą zameldował do
wódcy komandorowi, ppor. Hulewiczowi: „sa

molot nad nami, wysokość 5400 m“ i zaraz potem 
„samolot rzucił bomby". Okazał się nim „Jun- 
kers", a więc trzeci samolot, który wyskoczył zza 
wysokiego, skalistego brzegu i był w łączności 
z dwoma Fleinkelami. Według dotychczasowych 
doświadczeń z wielu bombardowań, wydawało się 
niemożliwym, aby można skutecznie zaatakować 
stosunkowo mały cel, jak pokład niszczyciela. A 
jednak stało się inaczej. Samolot rzucił 6 bomb, 
z tego dwie trafiły w śródokręcie : jedna w po
szycie prawej burty od strony maszynowni, a 
druga w aparat torpedowy. Wybuch torped do
słownie złamał okręt na pół i „Grom" zatonął 
w niespełna 4 minuty. Razem zginęło 59 człon
ków załogi (1-szy oficer mechanik, 25 podofice
rów, 33 marynarzy). Pomocy rozbitkom, pływa
jącym w lodowatej wodzie fiordu, udzieliły za
łogi brytyjskich okrętów, krążownik „Aurora", 
niszczyciele Beduin, Enterprise, Faulknor. Urato
wano 16 oficerów, 114 podoficerów i marynarzy. 
Ciężko ranni zostali 1 oficer, 7 podoficerów i 16 
marynarzy.

Gdy podchodziliśmy do pancernika HMS „Re
solution", właśnie miał miejsce nalot przeciwlot
niczy i wspólnym ogniem odpędziliśmy atakujące 
nas samoloty niemieckie. Można powiedzieć, że 
lufy dział jeszcze dymiły, gdy dobijaliśmy do 
pancernika.

Pobraliśmy na pokład rozbitków i rannych. 
Gdy odbijaliśmy od burty pancernika jego or
kiestra odegrała polski hymn narodowy „Jeszcze 
Polska nie zginęła", a kompania honorowa pre
zentowała broń. Obie załogi stały w postawie na 
baczność. Była to podniosła ale i smutna chwila 
w tym fiordzie Herjange.

Potem jednak, gdy odbiliśmy się trochę, or
kiestra zagrała wesołą polkę wówczas modną : 
„beer, barrel polka". Poszliśmy do innego fiordu, 
gdzie stał statek szpitalny Atlantis, na który od
daliśmy rannych i rozbitków. W międzyczasie 
nastąpił kolejny nalot na stojące tam statki za
opatrzenia oraz na statek szpitalny, mimo że 
statek miał na pokładach i burtach wyraźne ozna
kowanie Czerwonego Krzyża. Na szczęście bom
bardowanie nie przyniosło żadnych strat.

W kilka dni potem nasz okręt został wyzna
czony na dyżur przeciwlotniczy we fiordzie, gdzie 
odbywało się zaopatrzenie brytyjskich oddziałów 
lądowych. Ponieważ rozpoczęły się wówczas tzw. 
białe noce, więc praktycznie całą dobę istniała 
możliwość nalotów. Było to w rejonie Skaaland. 
Podczas tej doby Niemcy wykonali 14 nalotów 
na okoliczne statki i na nas. Raz seria bomb 
spadła tak blisko, że na skutek podmuchu wy
leciały wszystkie szyby na pomoście, a oficerowi 
wachtowemu, por. mar. W. Łoskoczyńskiemu, 
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tak wykręciło głowę, że przez dłuższy czas nie 
mógł się swobodnie poruszać. Na szczęście nas nie 
trafili. Myślę że ta mała celność bombardowania 
była spowodowana celnością ognia przeciwlotni
czego ORP „Burzy“ i uzbrojonych statków trans
portowych.

Dnia 7 maja 1940 r. załoga ORP „Burza“ 
przeżyła radosne spotkanie z żołnierzami brygady 
podhalańskiej, którzy właśnie przybyli na trans
portowcu z Wielkiej Brytanii. Wieczorem przy
jęliśmy na pokład generała francuskiego, Bethou- 
arta Emila, ze sztabem, i przewieźliśmy ich do 
Bjorvik, po czym wróciliśmy do Harstad. Tam 
złożył nam wizytę gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz 
i właśnie wtedy zaczął się niemiecki nalot na zgru
powanie okrętów i statków na redzie. Samoloty 
niemieckie szły na wysokości ok. 6.000 m, a więc 
poza zasięgiem niektórych okrętów i statków i 
spokojnie zrzucały serie bomb. Będąc wówczas na 
rufie okrętu widziałem dokładnie moment oder
wania się poszczególnych bomb od samolotu, bo 
było czyste powietrze. Bomby wyglądały najpierw 
jak ziarnka maku, które szybko rosły do ziaren 
grochu, ale na jakiejś średniej wysokości prądy 
powietrzne odrzucały je na boki, chociaż wyda
wało się że lecą dokładnie na nas. Nasz dowódca 
oraz generał wyszli na pokład rufowy z mesy, 
aby popatrzeć na to widowisko, po czym gen. 
Szyszko-Bohusz powiedział mniej więcej tak : 
„Wie pan panie komandorze, po tym wszystkim, 
co mi pan naopowiadał, ile to ton macie amunicji 
a ile ton ropy, to mówiąc szczerze wołałbym być 
na lądzie podczas nalotu, aniżeli na okręcie". Po 
pewnym czasie nasz generał opuścił nas, ale na
loty trwały dalej i koncentrowały się na krążow
niku flagowym admirała floty, lorda Cork and 
Orrery, który stał spokojnie na pomoście. Ponie
waż nasz okręt był zakotwiczony nieopodal, więc 
stąd to te przykrości bombowe. Znowu wynik 
bombardowania był zerowy, ale przeżycia nie
zwykłe a prawdopodobieństwo trafienia duże.

Pod wieczór „Burza" otrzymała rozkaz przejścia 
do fiordu Vangafjord na poszukiwanie załogi 
strąconego samolotu brytyjskiego. Niebawem do
szliśmy do miejsca, gdzie leżały szczątki płoną
cego samolotu nad samym brzegiem, a lotników 
znaleziono w jakimś pobliskim domku, wobec 
czego całych i zdrowych zabraliśmy do bazy Ha- 
ratad.

Vestfiord i Norwegię opuściliśmy dnia 10 maja 
i już 12 maja rano znaleźliśmy się w Scapa Flow, 
po przebyciu niezwykle wzburzonego morza.

Po krótkim postoju w Scapa Flow wróciliśmy 
do dawnej bazy w Harwich, w południowej 
Anglii. Był to moment kapitulacji Holandii i wiel
kiej ewakuacji, przy pomocy wszelkich statków 

i motorówek, do Anglii. Przez kilka dni wraz z 
„Błyskawicą" braliśmy udział w potrolach po 
przyległych wodach, dając im osłonę przed po
jedynczymi samolotami niemieckimi. Wtedy wiele 
niszczycieli zginęło tam od min lotniczych, mię
dzy innymi HMS „Gipsy" idący wieczorem bez
pośrednio za nami koło Harwich. Większość za
łogi uratowaliśmy.

Dnia 24 maja 1940, przed południem, gdy 
wróciliśmy z patrolu do bazy w Harwich, otrzy
maliśmy sygnał pospiesznego wyjścia do Dovru, 
gdzie mieliśmy dostać dalsze rozkazy. Była piękna 
słoneczna pogoda, morze idealnie spokojne.

W Dover byliśmy ok. godziny 14.00. Brytyjski 
oficer łącznikowy lieut. cmdr. Malcolm, u nas 
zaokrętowany, poszedł wraz z dowódcą kmdr, 
ppor. Franckim do tamtejszej Admiralicji, gdzie 
zostali poinformowani, że front aliancki we 
Flandrii załamał się i zostały odcięte dywizje 
francuskiego i brytyjskiego korpusu ekspedycyj
nego. Szybkie zgrupowanie pancerne niemieckie 
gen. Reichenau posuwa się w kierunku granicy 
francuskiej. Zadaniem naszym było dołączyć do 
dwóch niszczycieli HMS „Vimiera“ i HMS „Wes- 
sex“ na redzie portu Calais i danie wsparcia 
ogniem dział okrętowych oddziałom wojska 
alianckiego niedaleko wybrzeża. Oficerem artylerii 
ORP „Burza" był kpt. mar. Jan Tchórznicki, a 
jego zastępcą był por. mar. Zbigniew Plezia. 
Działa główne ORP „Burza" to 4 X 130 mm, 
poza tym działka p-lot 2 X 40 mm Yickersa, 
2X2 NKM Hotchkissa 13,2 mm oraz 2x4 
KM 7,8 mm. Poza tym było 6 torped fracuskich 
550 mm i ok. 40 bomb hydrostatycznych przeciw 
okrętom podwodnym, każda 200 kg materiału 
wybuchowego.

Nasi obserwatorzy zauważyli pierwsze kolumny 
niemieckie na wzgórzu Sangate, o czym zaraz 
zameldowano dowódcy zespołu na HMS „Vi- 
miera", który nakazał natychmiastowe otwarcie 
ognia. Ogień naszych dział głównych był dość 
skuteczny i zrobił wiele zamieszania wśród nie
mieckich kolumn zmotoryzowanych. Szliśmy w 
szyku torowym : „Vimiera“, „\Vessex“, „Bu
rza" wzdłuż francuskiego brzegu, w odległości ok. 
3 mil morskich (1 mila morska = 1.852 m) i jak 
na razie bez kłopotów. Po jakimś czasie nasz 
dalmierzysta, mat Sawczyc, zauważył od strony 
lądu, daleko i wysoko, jakąś formację, która się 
do nas szybko zbliżała. Nie było jednak pewnym, 
kto to taki, gdyż nasz oficer łącznikowy zapo
wiadał, że niebawem zjawią się nasze myśliwce. 
Po chwili jednak krzyknął prawie w ucho do
wódcy, który stał obok : „Czarne krzyże, czarne 
krzyże na nich!", a więc zagadka została wy
jaśniona. Dowódca zespołu nakazał zaprzestać 
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ognia na ląd, rozwiązał szyk i rozkazał indywi
dualną obronę przeciwlotniczą. Dowódca natych
miast przekazał rozkaz na wszystkie stanowiska 
ogniowe i powiadomił maszynę : „Zaprzestać og
nia z dział głównych, przygotować się do otwarcia 
ognia p-lot — podnieść największą polską ban
derę na maszcie — szybkość 24 węzły".

I tak zaczął się nalot 27 samolotów nurkują
cych typu Stukas oraz 3 Heinkli prowadzących 
nawigację i kierujących atakiem swoich grup. 
Dowódca „Vimiera“ i dowódca „Wessex“ roze
szli się w różne strony. Niemcy stosowali na
stępującą taktykę : szli na wysokości 3.000 m, 
następnie dzielili się na trzy grupy po 9 samolotów 
Stukasów plus 1 samolot Heinkel. Każda grupa 
kierowała się na jeden okręt. Dalej każda grupa 
dzieliła się znowu na trzy trójki, które pikowały 
z wysokości już ok. 1.000 metrów aż do 100-150 
metrów, wyrównywały i rzucały serię bomb. Nie
szczęściem dla „Wessex“ było to, że już pierwsza 
seria bomb trafiła gdzieś w kotłownię i na naszych 
oczach wyleciał w powietrze, okrywając po
wierzchnię wody dymem i parą wodną. Gdy to 
opadło, na powierzchni morza nic nie pozostało. 
Drugi okręt brytyjski HMS „Vimiera“ bronił się 
dość skutecznie, ale gdy doznał pewnych uszko
dzeń, okrył się dymnym obłokiem i w nim ma
newrując uniknął najgorszego.

Tymczasem prawie cały atak został skierowany 
na ORP „Burza", tym bardziej dlatego, że wy
glądała ona raczej na lekki krążownik i na jej 
maszcie łopotała polska bandera wojenna, co mu- 
siało Niemców najbardziej drażnić. Dowódca 
kmdr ppor. Francki zygzakował na dużej szyb
kości, utrudniając Niemcom celowanie, po czym 
sam będąc specjalności artyleryjskiej, wykorzys
tywał każdy moment, aby stworzyć dobrą pozy
cję dla naszej artylerii p-lot. Zdając sobie praw
dopodobnie sprawę z krytycznej sytuacji i ko
rzystając z doświadczeń norweskiej kampanii 
przy ewentualnym trafieniu torped bombą, na
kazał rozbroić bomby hydrostatyczne, a zabez
pieczone francuskie torpedy polecił wystrzelić za 
burtę, bo w tej sytuacji stwarzały one poten
cjalne zagrożenie dla własnego okrętu, a torpedy 
te i tak w ramach przezbrojenia niebawem miały 
być wymienione na brytyjskie.

Jako oficer broni podwodnej stałem na lewym 
skrzydle pomostu nawigacyjnego bo tam był mój 
przydział w alarmie p-lot — przy celownikach 
torpedowych i dalomanewru bomb hydrostatycz
nych, i można powiedzieć, że byłem niemym 
świadkiem tego, co się wokół działo.

Samoloty niemieckie jeden po drugim nadla
tywały na nas z trzech kierunków, niezwykle 
utrudniając naszą obronę p-lot, która nawet na 

ówczesne czasy i tak była słaba, bo działa główne 
w obronie nie brały udziału z uwagi na mały 
kąt podniesienia.

Niektóre z samolotów leciały od strony rufy, 
starając się zrzucić bomby wzdłuż pokładu, inne 
znowu w poprzek. Leciały tak nisko, że zdawało 
mi się, iż zawadzą o nasz maszt, co zresztą uwi
doczniło się w tym, że wiele bomb, spadając, nie 
zdążyło się ustawić pionowo i upadały wokół 
poziomo, albo płasko na powierzchnię wody, po
wodując wielkie fontanny, które chwilowo zasła
niały horyzont. Ponieważ morze było w tej oko
licy stosunkowo płytkie, więc bomby szły w dół 
i eksplodowały na dnie powodując niezwykle 
gwałtowne wstrząsy, na skutek czego upadaliśmy 
na kolana; wszystkie drzwi powylatywały z za
wiasów, żadne szkło nie pozostało całe, przestały 
działać automaty elektryczne, co szczególnie dało 
się odczuć w maszynie, gdzie dosłownie trzeba je 
było trzymać rękoma, aby nie wyskakiwały. 
Maszt tak się chwiał, że dowódca odwołał stamtąd 
tzw. obserwatora z bocianego gniazda. Stojąc tak 
bez specjalnych czynności dziwiłem się, skąd ci 
Niemcy mają tyle bomb? Kiedy one się im skoń
czą? Jak to już długo trwa? Wydawało się, że 
czas zatrzymał się w miejscu i nie ma końca. 
Wreszcie w którymś tam przelocie niemieckiego 
samolotu, kadłub nasz drgnął — zostaliśmy tra
fieni dwiema bombami. Jedna bomba upadła na 
prawą część pokładu dziobowego i wyleciała przez 
pomieszczenie na zewnątrz nad powierzchnią wo
dy, nie wybuchając, druga natomiast trafiła obok, 
ale w środek pokładu dziobowego, poszła w dół 
i wybuchła na stępce głęboko pod wodą. Wybuch 
otwarł obie burty pod wodą tak, że zmieściłby 
się tam samochód ciężarowy.

Akurat w tym czasie zaciął się jeden z Vicker- 
sów 40 mm, a wstrząs spowodował otwarcie się 
jednego z zaworów bezpieczeństwa kotła na ko
minie i para zaczęła uciekać z ogłuszającym hu
kiem. Wówczas, chociaż ludzie coś krzyczeli, nie 
było ich słychać, co wyglądało wprost komicznie. 
Do tego dochodził jeszcze jazgot broni maszy
nowej oraz ryk syren zamontowanych na nurku
jących Stukasach. Gdy maszyniści powtórnie 
zamknęli ten zawór bezpieczeństwa, okręt nagle 
stanął bez ruchu. Po prostu chwilowo zabrakło 
pary na turbiny i nastała cisza. Wtedy zdaliśmy 
sobie sprawę z beznadziejnej sytuacji; okręt sie
dział jak kaczka na wodzie, bez ruchu, wystarczył
by jeszcze jeden nalot aby nas wykończyć.

Zostałem odwołany do dyspozycji zastępcy do
wódcy kpt. mar. Ludwika Lichodziejewskiego, 
który kierował oddziałem ratunkowym; tam też 
został przydzielony mój zastępca, czyli II oficer 
broni podwodnej — ppor. mar. Jerzy Tumani- 
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szwili. Chodziło o to, aby zabezpieczyć grodzie i 
drzwi wodoszczelne wewnątrz kadłuba okrętu, 
przez stawianie wzmocnień z belek drewnianych, 
w szczególności od strony zalanego już pomiesz
czenia na dziobie. W międzyczasie nalot się skoń
czył. Niemcy wreszcie odlecieli w kierunku lądu. 
Myśleliśmy, że powrócą, jak tylko uzupełnią za
pas bomb. Zapanowała cisza i niepewność, co bę
dzie w najbliższej przyszłości. Okręt nie mógł się 
poruszać do przodu, otwarty „na oścież" dziób 
hamował i utrudniał sterowanie, a poza tym, gdy
by się tak miał poruszać, wzrastało zagrożenie 
dla najbliższej grodzi wodoszczelnej z uwagi na 
ciśnienie wody od dziobu. Wobec tego dowódca 
z dużą trudnością zaczął się poruszać rufą w 
kierunku dalekiego przecież lądu angielskiego i 
Dovru. Wtem nagle zawyły znowu klaskony na 
alarm przeciwlotniczy. Znajdując się gdzieś we
wnątrz kadłuba okrętu pomyślałem sobie: „No 
teraz to już nas wykończą". Ale po chwili klak
sony nadały: „Odbój", czyli odwołanie alarmu. 
Okazało się, że wreszcie nadlecieli Anglicy i 
wzięli nas pod swoją osłonę. Odetchnęliśmy z 
ulgą; szkoda że nie przylecieli wcześniej. Rozpo
częliśmy inspekcję pomieszczeń mieszkalnych. 
Wszystkie pomieszczenia oficerów i załogi były 
zdemolowane tymi wstrząsami, ani jedna żarówka 
się nie paliła, nawet szuflady powylatywały z 
szaf i biurek.

Właściwie byliśmy już bezpieczni, chociaż, po
mimo osłony lotniczej, jeszcze po drodze Niemcy 
mogli nas dopaść, bo nie mogliśmy manewrować 
i szliśmy bardzo wolno. Ciekawa rzecz, podczas 
całego nalotu nie czułem żadnego strachu, cho
ciaż zdawałem sobie sprawę z grozy sytuacji, ale 
wewnęrznie mój cały system nerwowy był szcze
gólnie napięty. Toteż gdy nastąpiło odprężenie 
po nalocie, gdy już byliśmy w zasadzie bezpiecz
ni, wówczas poczułem silne bicie serca i drżenie 
rąk — to była reakcja.

Gdy wreszcie po wielu godzinach doszliśmy do 
Dovru i zostali wciągnięci holownikami do portu, 
było już dla nas gotowe przyjęcie. Na molo stało 
około dziesięć samochodów sanitarnych, a na okręt 
przyszedł sam „Rear Admirał" — dowódca re
jonu morskiego Dover, wraz ze swoim sztabem. 
Ku zdziwieniu wszystkich wizytujących, z okrętu 
wyprowadzono tylko jednego rannego maryna
rza, który został postrzelony w nogę, choć każdy 
samolot, który rzucał bomby, latał potem wokół 
okrętu i sial ogniem karabinów maszynowych w 
naszym kierunku, ale nie celnie, bo nasi strzelcy 
przeszkadzali jak mogli. Szczególnie dobrze spi
sywały się sprzężone, poczwórne karabiny maszy
nowe typu Hotchkiss, które dosłownie grały jak 
katarynki, a karabinowi byli czarni od dymu i 

spalin. Taki poczwórny karabin maszynowy miał 
zasięg do 800 metrów, a więc wystarczał przeciw 
Stukasom. Odznaczyli się tam dwaj karabinowi, 
każdy od swojego karabinu : st. mar. Stankiewicz 
i st. mar. Olko.

Na okręcie mieliśmy maskotkę : psa ofiarowa
nego nam przez członków Brygady Podhalańskiej 
w Norwegii. Miał on nazwę „Narwik". Na 
szczęście poza niezwykłym strachem nic mu się 
nie stało. Nalot przeleżał spłaszczony pod apara
tem torpedowym.

W nocy zabrał nas holownik i pociągnął w 
kierunku Portsmouth, innej, odleglejszej, bazy 
Royal Navy nad kanałem La Manche, bezpiecz
niejszej w momencie niemieckich ataków lotni
czych, aniżeli Dover. Wówczas też posuwaliśmy 
się rufą do przodu. Pierwszy i ostatni raz stałem 
na wachcie na i pomoście patrząc się stale w kierun
ku rufy, a nie dziobu. W Porthmouth poszliśmy do 
dużego suchego doku na dłuższy remont. Jak się 
jednak później okazało, i tutaj nie byliśmy bez
pieczni przed systematycznymi nalotami niemiecki
mi. Wykonywały je specjalne samoloty idące na 
wysokości ok. 10.000 metrów, w dzień lub w nocy 
większe formacje i na niższych pułapach. Celem ich 
było zniszczenie bazy morskiej, doków i ewentu
alnie znajdujących się tam w remoncie okrętów. 
Jednakże obrona przeciwlotnicza tej bądź co 
bądź największej bazy Royal Navy była prawie 
doskonała, jeżeli chodzi o artylerię p-lot dużego 
kalibru, eskadry lotnicze, setki reflektorów w no
cy itp. Pomimo to jednak raz podczas dziennego 
nalotu jedna bomba spadła od nas kilkadziesiąt 
metrów od wody zaraz za zagrodą wodoszczelną 
suchego doku, w którym my staliśmy w remoncie. 
Można sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby 
taka bomba trafiła akurat w tę tamę wstrzy
mującą napór wody o głębokości ok. 10 metrów.

Na ORP „Burza" byłem zaokrętowany od 6.5. 
1939 do 25.11.1940, po czym zostałem przeokrę- 
towany na ORP „Błyskawica". Okres mej służby 
na ORP „Błyskawica" do dnia 26.11.1941 nie 
obfitował w jakieś specjalne wydarzenia związane 
z lotnictwem.

Na ORP „Piorun" byłem zaokrętowanym od 
18.1.1942 do 12.5.1944 i kolejno moimi dowód
cami byli : kmdr ppor. Stanisław Hryniewiecki, 
kmdr. ppor. Tadeusz Gorazdowski, kmdr. por. 
Stanisław Dzienisiewicz, kmdr. ppor. Tadeusz Go
razdowski.

Najpierw patrolowaliśmy wraz z innymi nisz
czycielami brytyjskimi okolice Scapa Flow. Po 
tym chodziliśmy w eskorcie okrętów liniowych 
Home Fleet na dużym trójkącie : południowa 
Norwegia, Scapa Flow, Islandia. Chodziło o to, 
aby zagrodzić drogę niemieckim raiderom, czyli
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krążownikom które mogłyby wyjść niepostrzeżenie 
z Norwegii na Atlantyk i tam prowadzić akcję 
korsarską wobec konwojów alianckich.

Tam też zetknęliśmy się ze służbą przy lotnis
kowcu. Jak wiadomo jest to duży okręt i szybki, 
będący pływającym lotniskiem, posiadającym kil
kadziesiąt samolotów typu rozpoznawczego, myś
liwskiego, bombardująco-torpedowego. Lotnikami 
byli członkowie tzw. Fleet Air Arm z Royal Navy, 
zwykle bardzo młodzi ludzie, raczej chłopcy, ale 
o wielkiej fantazji i odwadze, przeważnie w stop
niach podporuczników. Naturalnie ich przeszko
lenie lotnicze było takie same jak i lotników 
wojska, ale później pracowali w znacznie trud
niejszych warunkach, z uwagi na precyzję lądo
wania na pokładach lotniskowców, rozpoznania 
jednostek na pełnym morzu przy złej pogodzie. 
Poza tym musieli być bardzo dobrze wyszkoleni 
w nawigacji, aby z powrotem trafić na swój lot
niskowiec, który przecież nie stał w miejscu, a 
widoczność nie zawsze była dobra.

Co do rozpoznania, to mieliśmy taki przykład. 
Raz na Atlantyku wysoko lecący samolot trans
portowy lotnictwa wojskowego, nadał meldunek 
obserwacyjny do Admiralicji, że widzi „okręt 
podwodny w pozycji . . . idący kursem . . .“. Po 
jakimś czasie otrzymaliśmy z Admiralicji ostrze
żenie, że na pozycji . . . idzie okręt podwodny. 
Okazało się, że tą jednostką nie był okręt pod
wodny, a nasz okręt. Po prostu lotnik nie zdołał 
rozpoznać prawidłowo zaobserwowanego obiektu.

Lotniskowiec był zwykle bardzo dobrze ubez
pieczony, naturalnie przeciwko okrętom podwod
nym. Eskortę jego stanowiło zwykle od 8 do 16 
niszczycieli. Całość poruszała się z przeciętną szyb
kością ekonomiczną ok. 18 węzłów w ustalonym 
kierunku, ale na moment startowania samolotów 
czy też ich lądowania, na sygnał z lotniskowca : 
„Równoczesny zwrot pod wiatr przez prawą/lewą 
burtę szybkość 28 węzłów", trzeba było wykonać 
dość gwałtowny zwrot w odpowiednim kierunku, 
bardzo uważając, aby komuś nie zajść drogę, no 
i pozostać na tej samej pozycji według namiaru 
na pomost lotniskowca. W przeciwnym razie 
mogła powstać luka w osłonie przeciw okrętom 
podwodnym, które mogły się w pobliżu znajdo
wać. Dowódca lotniskowca był przełożonym okrę
tów eskorty, ale podlegał admirałowi Air, który 
tam był zaokrętowany i który zajmował się tylko 
samolotami i ich wykorzystywaniem taktycznym.

Samoloty startowały pod wiatr, przy maksy
malnej dopuszczalnej szybkości całości tzn. lot
niskowca i eskorty, a siadały po powrocie na 
pokładzie, hamowane poprzecznie rozpiętymi, elas
tycznymi linami, o które zaczepiał hak ogonowy.

Pamiętam, że raz jeden z samolotów nie mógł 
wysunąć drugiego kola, gdyż się zacięło w po
zycji pół otwartej, więc krążył tak długo aż reszta 
samolotów wylądowała. Wówczas admirał polecił 
lotnikowi skakać do wody na spadochronie z tym, 
że go eskorta wyłowi. Ten jednak prosił, aby mu 
zezwolić w tym stanie lądować, z tym, że spróbuje 
się nachylić bardziej na wysunięte zupełnie koło. 
Po uzyskaniu zgody opróżnił zbiorniki benzyny 
do wody, pozostawiając minimalną ilość na ma
newr. Tymczasem na pokładzie zjawiła się ekipa 
ratunkowa z agregatem gaśniczym, dodatkowymi 
poprzeczkami, naciągami lin oraz siatkami bez
pieczeństwa, aby samolot przypadkiem nie wyle
ciał do wody. Samolot zeszedł bardzo dokładnie 
na środek pokładu i lądował na jednym kole, < 
a hak ogonowy redukował jego szybkość. Pod 
koniec jednak stracił równowagę i silnie uderzył 
jedną stroną o pokład, łamiąc skrzydła. Ostatecz
nie lądowanie awaryjne zakończyło się dla lotnika 
szczęśliwie, no i uratował samolot od utonięcia, 
co by miało miejsce gdyby sam musiał skakać do 
wody.

Dnia 18.1.1943 roku wyszliśmy z Seydisfjordu 
na Islandii w pierwszy konwój do Murmańska, 
który składał się z 16 statków różnych bander, 
przeważnie amerykańskich, bardzo dobrze uzbro
jonych p-lotniczo. W eskorcie szło 8 niszczycieli, 
3 korwety i 2 trałowce z tylu jako okręty ratun
kowe. Gdzieś na 50 mil morskich przed nami szły 
4 krążowniki brytyjskie i dalej jakieś 100 mil w 
kierunku bieguna posuwały się 2 pancerniki i lot
niskowiec brytyjski. Ta grupa miała nas ubez
pieczać, w wypadku gdyby z Norwegii wyszły 
znajdujące się tam pancerniki lub krążowniki nie
mieckie. r

Droga konwoju przebiegała wielkim lukiem w 
odległości conaj mniej 300 mil morskich od wy
brzeża Norwegii, by nie być w bezpośrednim 
zasięgu lotnictwa niemieckiego; poza tym cały 
czas trwała cisza radiowa i radarowa, aby nie 
mogły nas namierzyć niemieckie lądowe stacje 
goniometryczne w Norwegii.

Krytyczna część drogi zaczynała się na dwa 
lub trzy dni przed Murmańskiem, gdy konwój 
zaczynał się zbliżać do lądu, i wtedy właśnie dnia c 
25 stycznia 1943 roku przed południem wykrył 
nas niemiecki samolot dalekiego zasięgu o bliżej 
nierozpoznanym typie, który zaraz zawrócił. Wte
dy stało się jasne, że nalot niemiecki jest już 
tylko kwestią godzin.

Faktycznie, przy pięknej słonecznej pogodzie 
i małych chmurach, nisko, od strony dalekiego 
jeszcze lądu pojawiło się 6 samolotów torpedo
wych. Ponieważ była wtedy dobra widoczność, 
więc osłona konwoju otworzyła gwałtowny ogień c
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z dział głównych, tworząc dobrą zaporę ogniową. 
Jednakże Niemcy ją ominęli i zaatakowali konwoj 
lotem bardzo niskim z sześciu stron horyzontu. 
Wtedy osłona oraz statki konwoju otwarły indy
widualny ogień z działek p-lot kalibru 40 i 20 
mm oraz karabinów maszynowych. W ten sposób 
powstał jakby wielki parasol z traserów pocisków. 
Atak się nie udał; jeden samolot został przez ko
goś zestrzelony, jeden uszkodzony i dymiąc za
wrócił w kierunku lądu, który był poza horyzon
tem, a inne, chociaż rzuciły swoje torpedy, nikogo 
nie trafiły. Naturalnie gdy się ściemniło możli
wość ataku lotniczego była minimalna, a na drugi 
dzień wchodziliśmy w zasięg radzieckiego lotnict
wa. W następnym dniu znowu alarm p-lot. Oka
zało się jednak, że to już był samolot radziecki, 
szybki, dwumotorowy, chyba lekki bombowiec, 
który zbliżając się pokazywał na swych kołyszą- 
cych skrzydłach swoje znaki.

Do Polarnoje koło Murmańska weszliśmy dnia 
27 stycznia 1943 roku, a dnia 29.1.1943 już wy
chodziliśmy z konwojem powrotnym do Wielkiej 
Brytanii. W międzyczasie wyokrętowaliśmy bry
tyjskiego oficera łącznikowego wraz z jego szta
bem, radiostacją i kodami, który udał się do Ar- 
changielska pod opieką radzieckiego oficera łącz
nikowego. Naturalnie nasz brytyjski oficer po
został u nas.

W tym powrotnym przejściu nie mieliśmy żad
nej styczności z niemieckim lotnictwem, ale o 
mało co nie spotkaliśmy się z eskadrą niemieckich 
okrętów. Na szczęście podczas ciemnej nocy i 
śnieżnej zawiei, rozminęliśmy się z nimi w od
ległości kilkunastu mil morskich, co stwierdziła 
potem admiralicja brytyjska, znając nasze pozycje 
oraz prowadząc nasłuch i namierzanie goniomet- 
ryczne okrętów niemieckich.

Po dłuższym okresie służby na Morzu Północ
nym oraz Atlantyku, gdzie zimą i wiosną pano
wały niezwykłe sztormy i mrozy, ku naszej ra
dości z uwagi na warunki, w czerwcu zostaliśmy 
ostatecznie skierowani na Morze Śródziemne. Na
turalnie wszędzie istniało jednakowe zagrożenie 
wojenne, ale gdy na przykład wypadnięcie za 
burtę na północy równało się śmierci z zimna, to 
taka sama przygoda na Morzu Śródziemnym ro
kowała duże szanse ratunku.

W tym czasie dowódcą ORP „Piorun" został 
kmdr por. Stanisław Dzienisiewicz, człowiek drob
ny ciałem, ale wielki duchem.

Nasze zadania jak poprzednio : patrole, osłony 
konwojów, eskortowanie okrętów liniowych i lot
niskowców, bombardowanie umocnień brzego
wych we Włoszech. Na Morzu Śródziemnym sy
tuacja strategiczna nie była korzystna dla alian
tów z powodu centralnie znajdujących się włos

kich sił zbrojnych, w szczególności floty i lotnict
wa, a po obu jego częściach leżały brytyjskie bazy.

Konwoje morskie na Maltę lub z powrotem 
musiały przechodzić przez Gibraltar przez płytkie, 
a więc często zaminowane wody, między Tunisem 
a Sycylią, wzdłuż wyspy Pantelaria, zajętej przez 
Włochów i uzbrojonej w ciężkie baterie obrony 
wybrzeża. Poza tym hulały tam w dzień włoskie 
i niemieckie dywizjony lotnicze, a więc cała spra
wa polegała na przejściu obok Pantelarii w nocy. 
Malta była uważana za „niezatapialny lotnisko
wiec"; była bazą i twierdzą na środkowej części 
Morza Środkowego odległą od Sycylii tylko o 
80 km w linii prostej.

16.7.1943 szliśmy w nocy w eskorcie brytyj
skiego lotniskowca HMS „Indomitable" na pozy
cji z jego lewej burty i w odległości ok. 0.5 mili 
morskiej. Inne okręty ubezpieczały go z innych 
stron. Morze było spokojne jak stół. Bojąc się 
ewentualnego spotkania włoskiego okrętu podwod
nego na powierzchni, lotniskowiec co pewien czas 
wysyłał przed siebie na patrole samoloty zaopa
trzone w radary. Gdy objąłem wachtę o północy, 
poprzedni oficer wachtowy poinformował mnie, 
że według ostatniego sygnału z lotniskowca jego 
samolot patrolowy będzie wracał około północy. 
No i faktycznie z kierunku „lewo 45“ usłysze
liśmy szum silnika samolotu i zobaczyliśmy jego 
sylwetkę. Samolot przeleciał przed nami oraz 
przed innym brytyjskim niszczycielem, nie wzbu
dzając żadnych podejrzeń. Gdy jednak zbliżył 
się do lotniskowca, zauważyłem, że coś z niego 
upadło do wody, a równocześnie lotniskowiec 
otworzył do samolotu gwałtowny ogień p-lot. Ku 
naszemu zdumieniu, to, co spadło do wody, było 
. . . torpedą, która niebawem uderzyła w lewą 
burtę lotniskowca i wybuchła mniej więcej na 
linii wodnej, co go poważnie uszkodziło. Natural
nie my też otworzyliśmy ogień do tego samolotu, 
który niebawem trafiony spadł w płomieniach do 
wody. W taki więc sposób wszyscy zostali zasko
czeni przez włoski samolot torpedowy, a do tego 
przyczyniła się wiadomość, że nasz samolot nie
bawem wraca. Rzeczywiście niebawem nadleciał 
samolot własny, ale otrzymał sygnał z lotniskow
ca aby leciał wprost na Maltę, ponieważ lotnis
kowiec dostał znaczny przechył na lewą burtę i 
lądowanie w tej sytuacji nie było możliwe. Na 
szczęście udało nam się dotrzeć wraz z uszkodzo
nym lotniskowcem oraz konwojem na Maltę, 
gdzie poszedł on do remontu.

Flota włoska, choć potężna, to jednak po kilku 
próbach zaniechała spotkania się z odpowiednią 
flotą brytyjską. Największym jednak zagrożeniem 
pozostało lotnictwo i okręty podwodne włoskie.
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Malta była bardzo dobrą bazą, ale i ona potrze
bowała odnawiania zapasów paliwa, amunicji i 
żywności. O to musiały się troszczyć konwoje z 
zachodu. Wyspa ta była potężnie uzbrojona, prze
żyła 3 tysiące nalotów oraz alarmów p-lot. Jej 
obrona była tak sprawna, że alarm p-lot ogłaszano 
już wtedy, gdy tylko na Sycylii podniosły się 
formacje lotnicze, naturalnie dzięki doskonałym 
radarom obrony maltańskiej. Stolicą i ich dużym 
portem wewnętrznym była La Valletta.

Pewnej nocy, gdy staliśmy na kotwicach w 
porcie La Valletta, nastąpił alarm p-lot i nieba
wem nalot nieprzyjacielskich samolotów. Nasza 
załoga natychmiast obsadziła stanowiska artylerii 
p-lot i założyła hełmy. Gdy nadleciały bombowce, 
Malta otwarła huraganowy ogień z dział lądo
wych oraz ze wszystkich okrętów stojących w 
porcie, a przede wszystkim specjalnych dział p-lot 
kalibru 150 mm. Takie j kanonady nigdy już wię
cej nie słyszałem, bo tak obrona jak i cele były 
skoncentrowane w małej przestrzeni. Tymczasem 
z gwiaździstego nieba leciało w dół więcej nie
bezpiecznych odłamków własnych szrapneli, ani
żeli bomb. Jeden taki odłamek przebił nam kadłub 
motorówki, co odkryliśmy rano. Był paskudnie 
poskręcany. Wtedy akurat na pomoście bojowym 
stał dowódca kmdr. por. Stanisław Dzienisiewicz 
i palił spokojnie papierosa, bez hełmu. Ja jako 
oficer broni podwodnej byłem tam również w 
charakterze biernego świadka. W pewnej chwili 
do dowódcy zbliżył się jego zastępca -— kpt. mar. 
Kazimierz Hess i grzecznie zwrócił się do dowód
cy, aby ten zgasił papierosa, bo „go widać". Do
wódca spojrzał na niego ze zdumieniem i od
powiedział mnie j więcej tak : „Panie kapitanie, 
nie bądź pan śmieszny, cala Malta w ogniu, więc 
kto ma widzieć ten zapalony papieros?"

Dnia 4 lipca 1943 znajdowaliśmy się we fran
cuskiej bazie Mers El Kebir, gdy nagle koło po
łudnia okręt flagowy brytyjskiego admirała pod
niósł sygnał dla wszystkich okrętów w porcie, że 
główno dowodzący Polskich Sił Zbrojnych, ge
nerał Władysław Sikorski, zginął w Gibraltarze 
w katastrofie lotniczej, po czym nakazano w tym 
dniu opuścić bandery wojenne na wszystkich 
okrętach w porcie. Dla nas był to szok podobny 
do tego, który przeżyliśmy po zatopieniu ORP 
„Grom" w Narwiku.

Dnia 6 lipca 1943 weszliśmy do Algieru i tam 
zostaliśmy dołączeni do grupy operacyjnej „Force 
H“ admirała Cunninghama. Na odprawie, do
wódca dowiedział się, że weźmiemy udział w in
wazji Sycylii. W tym czasie już zaczęły się zbliżać 
ze wszystkich stron morza Śródziemnego części 
floty inwazyjnej. Powiedziano nam, że całość bę
dzie się składała z 3.266 statków transportowych, 

na których znajdowało się około 100.000 wojska, 
około 1.000 dział oraz około 600 czołgów.

Dla nas inwazja rozpoczęła się w nocy dnia 
10.7.43. Morze było wzburzone, stan około 4-5. 
Naszym zadaniem była eskorta okrętów liniowych 
grupy „Force H“ mających niszczyć różne 
umocnienia lądowe i baterie nadbrzeżne. To samo 
robiły eskadry bombowców startujących z Pół
nocnej Afryki.

Operacja „Husky" nie była dla Włochów i 
Niemców zaskoczeniem. Sam słyszałem jakąś ra
diostację, która ostrzegała w języku angielskim 
przed próbami alianckiego desantu, „bo zostaną 
potopieni we własnej krwi". Pomimo tego doko
nano desantów. Całością dowodził generał bry
tyjski Alexander. Na zachodnim brzegu Sycylii 
lądowała 7 Armia USA pod dowództwem gen. 
Pattona, a na wschodnim wybrzeżu lądowała 
8 Armia brytyjska pod dowództwem gen. Mont- 
gomerego. Przedtem jednak wojska desantowe 
trochę się pochorowały na wzburzonym morzu, 
ale w zasadzie wszystko poszło według planu. Nie
cierpliwy admirał Cunningham przesiadł się na 
morzu ze swego okrętu flagowego na jeden z 
brytyjskich niszczycieli, który przedefilował wzdłuż 
naszej burty z dużą szybkością w kierunku brze
gu, z rozwiniętą flagą admiralską.

Postępy wojsk inwazyjnych znaliśmy z częstych 
komunikatów wojennych dla okrętów alianckich. 
Przez pierwsze dni walki były zacięte i krwawe, 
tym bardziej, że Włosi i Niemcy dysponowali 
stosunkowo silnym lotnictwem, ale potem tak 
Amerykanie, jak Anglicy zaczęli spychać prze
ciwników coraz dalej na północ, a my posuwa
liśmy się wzdłuż wschodniego wybrzeża Sycylii 
poprzez porty Syrakuzy, Augustę i Catanię. Na 
redzie Augusty stał opuszczony wodolot włoski 
typu Cant, o tyle dla mnie ciekawy, że na takim 
właśnie samolocie przeleciał do Polski w dniu wy
buchu wojny kpt. mar. pil. Roman Borowiec 
wraz z por. mar. obs. Kazimierzem Wilkanowi
czem jako nawigatorem, oraz z jednym bosma
nem z MDLot (Puck) w charakterze mechanika.

Z portu Augusty mogliśmy widzieć wulkan 
Etnę i dalekie walki powietrzne myśliwców. Sa
moloty własne i nieprzyjacielskie kręciły się tam 
jak pszczoły wokół ula — byli tam też polscy 
piloci.

Kampania sycylijska zakończyła się po 38 
dniach walk. Do niewoli dostało się ok. 100.000 
ludzi, poległo około 12.000 nieprzyjaciół, zniszczo
no 267 samolotów i 188 czołgów. Straty własne 
aliantów: 25.000 ludzi. Sycylia była broniona 
przez 10 dywizji włoskich i 4 dywizje niemieckie, 
w tym jedna pancerna im. Hermana Goeringa.
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Potem posuwaliśmy się wraz z „Force H“ na 
północ, zwykle nocą, aby uniknąć zmasowanych 
ataków lotniczych; po drodze niszczyliśmy umoc
nienia i baterie brzegowe w Cieśninie Messyń- 
skiej i w okolicy Reggio na „bucie włoskim". Do 
tej chwili pamiętam, jak ciemna sylwetka bry
tyjskiego krążownika HMS „Orion" posuwała się 
na tle ciemnego, skalistego wybrzeża Sycylii, a nad 
nim jaśniała piękna konstelacja Oriona. Miało to 
miejsce w okresie od 31.8.1943 do 2.9.1943 roku.

Następnie ORP „Piorun" brał udział w inwa
zji Włoch południowych w operacji nazwanej 
Avalanche. Nastąpiło to dnia 3.9.43, po uprzed
nim i wielokrotnym bombardowaniu z powietrza 
i morza okolic Reggio i Pelaro, w czym braliśmy 
udział. Dzięki zdobyciu Sycylii lotnictwo alianckie 
miało już lotniska bliskie frontów i skutecznie 
podtrzymywało operacje lądowe. Samo lądowanie 
wojsk w tamtym rejonie Półwyspu Apenińskiego 
prawie nie trafiło na opór — Włosi i Niemcy za
wczasu wycofali się na dalsze i silniejsze pozycje 
obronne.

Ponieważ 8 Armia posuwała się po wschodnim 
wybrzeżu Włoch, a więc i my z nimi. W ten spo
sób rozpoczęliśmy działania na Adriatyku poprzez 
porty Brindisi i Bari (28.9.43), skąd następnie 
eskortowaliśmy na Maltę włoski krążownik Sci- 
pione Africano, na którym byli zaokrętowani król 
włoski Victor Emmanuel oraz marszałek Piętro 
Badolio.

Ukształtowanie Półwyspu Apenińskiego było 
łatwe do obrony, a trudne do natarcia dla wojska 
poruszającego się w kierunku północnym, więc 
alianci zastosowali wykonywanie różnych desan
tów dla okrążenia i ominięcia szczególnie trud
nych odcinków by przyspieszyć zdobycie Włoch. 
Jednym z takich desantów było wysadzenie 5 Ar
mii amerykańskiej pod Salerno (dnia 8.9.43), a 
następnie dywizji brytyjskich i kanadyjskich. 
Osłonę tego desantu stanowiła flota USA tzw. 
Southern Attack Force, pod dowództwem kontr
admirała Halla, oraz admirała Hewitta. Poza tym 
była tam też tzw. Northern Attack Force pod 
dowództwem brytyjskim. Niemcy jednak zorgani
zowali bardzo silną obronę i rzucili do kontrataku 
cztery dywizje i dodatkowe siły artylerii oraz lot
nictwa. Sytuacja desantu stała się krytyczna i do
piero 14.9.43 alianckie oddziały desantowe zo
stały uratowane przez silną eskadrę morską, skła
dającą się z 6 brytyjskich pancerników, dwóch 
dużych lotniskowców HMS „Illustrious" i HMS 
„Formidable", pięciu małych lotniskowców, mo
nitora HMS „Roberts", 10 krążowników brytyj
skich, 3 krążowników USA i blisko 60 niszczy
cieli, w tym OORP „Pioruna", „Ślązaka" i 
„Krakowiaka".

Nastąpiła jedna z większych kanonad artyle
ryjskich pomiędzy okrętami w obronie wybrzeża. 
Kilkakrotnie ORP „Piorun" musiał się wycofy
wać, bo pociski padały dość blisko, nie mówiąc 
już o pojedyńczych wypadach lotników niemiec
kich. Wówczas widziałem po raz pierwszy zasto
sowanie tzw. „Glider Bomb", czyli bomby o na
pędzie rakietowym i kierowanej z samolotu przy 
pomocy radia. Bomba taka trafiła na naszych 
oczach w podstawę komina brytyjskiego pancer
nika FIMS „Warspite", przez co powstał na nim 
pożar i jakieś uszkodzenia, które zmusiły go do 
wycofania się z walk. Drugą ofiarą był amery
kański krążownik, czego nie widziałem, ale o czym 
dowiedziałem się po powrocie do La Valletta na 
Malcie. Bomba trafiła w jedno z pomieszczeń 
wywołując pożar. Zgodnie z zasadami obrony 
przeciwawaryjnej cały przedział został odcięty od 
reszty drzwiami wodo-i-ognioszczelnymi. Dowód
ca zabronił je otworzyć i we wnętrzu zginęło 
ponad 100 osób, aby uratować życie reszcie, tzn. 
około 500 ludzi. Na Malcie opowiadano, że po 
otwarciu tych drzwi wnętrze przedstawiało strasz
ny widok; robotnicy dockyardu musieli pracować 
w aparatach tlenowych, a z niektórych miejsc 
trzeba było dosłownie zeskrobywać szczątki ludz
kie.

Taką samą bombą rakietową, zdalnie kiero
waną, Niemcy zatopili pancernik włoski „Roma", 
który umykał pomiędzy Sardynią a Korsyką z 
zamiarem poddania się aliantom.

Ostatecznie pod koniec września, wg. komuni
katów wojennych, po zażartych i krwawych wal
kach została wygrana bitwa o Salerno. Nazwano 
ją „najodważniejszą z dotychczas przeprowadzo
nych operacji amfibialnych". Straty alianckie 
7.000 Brytjczyków i 5.000 Amerykanów.

Do Neapolu weszliśmy dnia 8 listopada 1943 r. 
Port był już zajęty przez oddziały lądowe i nosił 
ślady zniszczeń wojennych. Staliśmy tam krótko 
i już 10 listopada 43 r. ORP „Piorun" wraz z 
brytyjskimi niszczycielami bombardował niemiec
kie pozycje w Zatoce Gaeta.

Nocą wyprzedzaliśmy front lądowy, a dniem 
cofaliśmy się pod osłonę własnego lotnictwa. Osta
tecznie opuściliśmy tamte strony, chociaż kilka
krotnie dokonywaliśmy wypadów pod Nettuno 
i Anzio oraz ujście Tybru jeszcze w rękach 
niemiecko-włoskich.

W Oranie spotkaliśmy flotę aliancką jako re
zerwę wraz z dużym pancernikiem francuskim 
„Richelieu", niezwykle silnie uzbrojonym prze
ciwlotniczo. Na samym pokładzie z jednej burty 
naliczyłem około 50 działek kalibru 20 mm, typu 
Oerlikon, nie mówiąc już o innym stałym 
uzbrojeniu p-lot.
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W Gibraltarze uzupełniliśmy paliwo, żywność 
i amunicję, co miało miejsce dnia 15 listopada 
43 r. Bez specjalnych zdarzeń zacumowaliśmy w 
porcie Plymouth w południowej Anglii. Z Ply
mouth poszliśmy do Szkocji do okresowego re
montu, gdzie staliśmy do dnia 1 lutego 1944 r.

Po skończonym remoncie poszliśmy przede 
wszystkim do bazy w Scapa Flow, na wyspach 
Orkney na północ od Szkocji, na szkolenie arty
leryjskie i torpedowe, oraz na ćwiczenia w zwal
czaniu okrętów podwodnyych.

Miesiąc marzec spędziliśmy bez specjalnych 
zdarzeń na patrolowaniu oraz eskortowaniu okrę
tów liniowych pomiędzy Scapa Flow a Plymouth.

Po południu dnia 31 marca 1944 r. poszliśmy 
na północ na wyspy Faroe, gdzie w jednym 
fiordzie pobraliśmy paliwo. Potem ówczesny do
wódca, kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski, poin
formował załogę, że okręt będzie brał udział w 
operacji przeciwko pancernikowi niemieckiemu 
Tirpitz (klasa Bismarck), który stał wówczas w 
Altenfjord w Norwegii. Przynętą miał być kon
wój wracający z Murmańska. Grupa operacyjna 
składała się z 2 pancerników (HMS „Duke of 
York" i HMS „Anson"), 6 lotniskowców, 3 krą
żowników, 10 niszczycieli oraz 2 tankowców za
opatrujących całość w paliwo.

Założenie było takie : gdyby Tirpitz wyszedł z 
portu, miał być zaatakowany przez okręty i lot
nictwo morskie, a gdyby pozostał w porcie, miał 
być zaatakowany przez lotnictwo morskie i lądo
we. Całość operacji była przewidziana na 3 doby, 
włącznie z powrotem.

-W międzyczasie wracający konwój z Murmań
ska został zaatakowany dwukrotnie przez lotnict
wo niemieckie i okręty podwodne. Osłona konwo
ju zdołała zestrzelić 4 samoloty i zatopić 2 okręty 
podwodne.

ORP „Piorun" oraz HMS „Javelin“ osłaniały 
dwa tankowce.

Dnia 3 kwietnia 1944 r. o godzinie 04.45 wy
startowały samoloty Fleet Air Arm w ilości 42 
samolotów bombowo-torpedowych i w osłonie myś
liwców poszły w kierunku brzegu Norwegii od
ległego około 50 mil morskich. Tirpitz został za
atakowany w chwili podnoszenia kotwicy, przed 
wyjściem na morze. Niemiecki pancernik został 
trafiony 23 bombami, przy stratach własnych 
3 bombowców i 1 myśliwca. Po tej akcji całość 
wróciła do bazy w Scapa Flow.

Dnia 13 kwietnia 1944 r. znowu wyszliśmy na 
operację z grupą 3 lotniskowców, 3 krążowników 
i 7 niszczycieli, z zadaniem niszczenia przybrzeżnej 
żeglugi niemieckiej wzdłuż brzegów Norwegii. Za
danie wykonały samoloty Benafighter.

Dnia 21 kwietnia 1944 r. powtórzyliśmy operację 
przeciwko niemieckiemu pancernikowi Tirpitz w 
Altenfjordzie. Wyszliśmy razem z 1 pancernikiem 
HMS „Anson", 2 lotniskowcami dużymi, 4 ma
łymi lotniskowcami, 6 krążownikami i 14 niszczy
cielami. Jednakże z powodu złej widoczności 
(mgła w Altenfjordzie) operację odwołano i cała 
grupa została skierowana na atakowanie obiek
tów lądowych i morskich na Lofotach w Nor
wegii.

Dnia 26 kwietnia 1944 r. o godzinie 04.45 wy
startowały samoloty z lotniskowców i wróciły ok. 
07.00. Udało się im zaskoczyć jeden konwój nie
miecki; zatopiono 4 duże statki i 1 okręt osłony. 
Stracono 1 Barracude i 4 myśliwce. Wróciliśmy 
do Scapa Flow.

Dnia 3 maja 1944 r. wyszliśmy ze Scapa Flow 
wieczorem ok. 21.45 z grupą operacyjną : 1 krą
żownikiem HMS „Berwick" i 2 lotniskowcami 
HMS „Furious" (nazwy drugiego nie pamiętam) 
z zadaniem atakowania konwojów niemieckich 
wzdłuż wybrzeży Norwegii.

Dnia 6 maja 1944 r. ok. 07.00 wystartowało 
18 Barracud (9 bombowych i 9 torpedowych) 
wraz z osłoną 20 myśliwców typu Martlet. Około 
godziny 09.00 samoloty wróciły za wyjątkiem 
dwóch. Atak na konwój udał się; zatopiono 
2 duże statki i uszkodzono 2 małe oraz jeden 
okręt osłony. 

JZ, 4Z-VC* *A' 'Ti'

Dnia 12 maja 1944 r. zostałem wyokrętowany 
z ORP „Piorun" i przeniesiony do Kierownictwa 
Marynarki Wojennej w Londynie, do Biura Stu
diów. w dziale broni podwodnej.

* * *
Z okna mego mieszkania w Londynie widziałem 

pierwszą „bombę latającą" typu V-l, która wy
glądała jak zwykły samolot myśliwski, z tym że 
z ogona wydostawał się płomień. Bomby te wy
strzeliwane były z wybrzeża Francji lub Belgii, 
kierowane żyroskopem jak torpedy, a spadały 
tam, gdzie kończył się zapas paliwa tak obliczony, 
by miało to miejsce na terenie Londynu.

Potem przeżyłem zjawienie się bomby V-2, 
które spadały na Londyn „jak grom z jasnego 
nieba", bo leciały z Francji, czy też Belgii, wy
sokim lukiem stratosferycznym. Na początku sta
nowiły one zagadkę tak dla władz, jak i opinii 
publicznej, bo nie powodowały żadnych alarmów, 
które by przed nią ostrzegały, a do tego burzyły 
Całe kwadraty zabudowań.

Natomiast w dniach inwazji Europy przez 
wojska alianckie, z zadowoleniem obserwowałem 
całe armie powietrzne każdorazowo o sile tysiąca 
ciężkich bombowców, ciągnące przez kanał La 
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Manche na południe, dla wsparcia wojsk lądo
wych. Było to niezwykłe uczucie widzieć niezwykłą 
chmurę, która wyła i dudniła rykiem miliona koni 
mechanicznych, gdy powietrze drgało.

* * *

Reasumując moje skromne doświadczenia w 
II wojnie światowej na morzu stwierdzam, że sa
moloty przejęły wiele zadań dokonywanych daw
niej przez okręty, jak rozpoznanie, stawianie min, 

bombardowanie, torpedowanie i zwalczanie okrę
tów podwodnych oraz nawodnych.

Zmasowany i zdeterminowany atak wielu sa
molotów może zatopić nawet największy okręt. 
Okręty są bezpieczne tylko pod osłoną własnego 
lotnictwa lądowego lub zaokrętowanego.

Samoloty stały się poważnym zagrożeniem 
dla okrętów.

Zbigniew Węglarz 
Ukończono w Gdyni
10 lutego 1983 r.

4f * *

XK.O. ZUBKOWSKI

PODCHORĄŻOWIE ROCZNIKA 1938-1941
I co robić, jak się zda maturę? To pytanie było 

i jest zadawane przez młodzież, która dochodzi do 
końca jednego etapu w życiu i staje przed nowym. 
To pytanie stanęło przede mną i wszystkimi moimi 
rówieśnikami w roku 1938.

Jak dotychczas o naszych losach decydowali ro
dzice, a głównym czynnikiem było ich miejsce pra
cy. Praca ojca Michała, Adama czy Zenka zadecy
dowała, że Michał chodził do gimnazjum w Kobry- 
niu, Adam w Radomiu, a Zenek w Suwałkach.

Zdanie matury wprowadza nowy element, a wy
bór dalszego zawodu w wielu wypadkach wyklucza 
miasto obecnego pobytu — co i gdzie po maturze? 
Trzeba decydować.

Na moją decyzję starania się dostania do Mary
narki Wojennej wpłynął, do pewnego stopnia, mój 
kolega z ławv szkolnej, Witold Pruszko, (zginął w 
grupie gen. Kleberga — oddział Mar. Woj., do któ
rej była wcielona część Szkoły Podchorążych po 
ewakuacji z Bydgoszczy). Pruszko miał jeden cel — 
Marynarka Wojenna. U niego już od lat zalągł się 
„zarazek morza” i przekonał mnie, że to ciekawy 
tryb życia.

Podczas wakacji w 1937 r. zdobył książeczkę wy
daną przez Kierownictwo Mar. Woj. pod tytułem 
„Kim chciałbym zostać — oficerem Mar. Woj.”, z 
fotografią „Iskry” pod pełnymi żaglami, oficerami i 
podchorążymi w tropikalnych mundurach podczas 
podróży szkolnych — sam romantyzm, ani słowa o 
cegiełkowaniu pokładów lub chorobie morskiej. Na 
końcu informacje, jak składać aplikacje i co jest 
wymagane, aby dostać powołanie na egzamin.

Trzeba złożyć podanie, zdać maturę i jeżeli wy
niki maturalne i wstępne badania zdrowotne wypa- 
dną pomyślnie, to może dostanie się powołanie na 
egzamin konkursowy.

Bez wiedzy rodziców napisałem do Szkoły Pod
chorążych w Toruniu z prośbą o potrzebne formu
larze, które przyszły. Jak je pokazałem ojcu, bo 
on musiał je gdzieś podpisać — reakcja była dosyć 
prosta: — „Synu, czyś ty zwariował — zamiast pra
cować nad przygotowaniem się do matury, ty za
wracasz sobie głowę jakąś Marynarką”. Reszta ro
dziny podzieliła zdanie ojca. Z kolegów szkolnych 
poza Pruszko nikt nic nie wiedział, żeby się nie na
rażać na pewne żarty z ich strony, jak nic z tego 
nie wyjdzie.

Reakcja rodziny na mój pomysł marynarski tro
chę mnie ubodła i pobudziła wrodzony upór — 
przecież „nie sami święci garnki lepią”, ale w duchu 
miałem sporo wątpliwości.

Ostatecznie stanęło na tym, że jeżeli zdam matu
rę i jeżeli powołają na egzamin do tego Torunia, 
to jako prezent maturalny mogę jechać, a jak mnie 
odwalą po paru dniach, to w drodze powrotnej 
mam się zatrzymać u cioci (która naprawdę mie
szkała na Ochocie) przez tydzień — zwiedzić War
szawę, no i wrócić do rzeczywistości: co robić da
lej?

Maturę się zdało, przyszedł formularz z Torunia 
powiadamiający, że przeszedłem pierwszą selekcję i 
wzywają mnie na egzamin i dalsze badania, a w za
łączeniu jest bilet kolejowy Horodziej-Toruń (bo w 
Nieświeżu kolei nie było).
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Rodzina trochę zdziwiona, ale nie przekonana. 
Odprowadził na stację, no i „zobaczymy się za pa
rę tygodni” — to był lipiec — zobaczyliśmy się na 
Boże Narodzenie — pierwszy urlop już ze Szkoły 
Podchorążych.

W Toruniu przeszło się przez szereg szoków. Ta
kich amatorów jak ja było 270. Tylu mogło się po
mieścić w budynku, a wiadomo że miejsc w Szkole 
nie więcej jak 70 (na dwa wydziały — morski i ad
ministracyjny) — prosta kalkulacja: 200 za dużo. 
Egzamin trwał prawie 3 tygodnie z tym, że co parę 
dni ukazywała się lista tych, którzy mogą wracać 
do domu.

Wreszcie wywieszono listę przyjętych — gorącz
kowe poszukiwanie swego nazwiska i, o dziwo, jest.

Zbiórka przyjętych — skończyło się z „pan”, roz
poczęło się „kandydat-podchorąży” — marsz do 
fryzjera, a potem do magazynu mundurowego. 
Mundur marynarski okazał się być całkiem skom
plikowany — spodnie zupełnie inne, nie mówiąc 
już o tym kołnierzu marynarskim, jakaś wstążka, 
która ma być krawatem itd.

Lista kandydatów podchorążych Wydział Morski
1. Antoszewicz Ludwik Jerzy
2. Białowski Michał
3. Bielecki Jan
4. Bobak Jan
5. Chmielewski Zdzisław
6. Christ Jerzy
7. Czerny Stanisław
8. Daab Leopold
9. Dobrodzicki Jerzy

10. Dulla Roman
11. Fritz Ryszard
12. Gliński Oskar
13. Gołębiowski Leon
14. Górski Stanisław
15. Grocholski Kazimierz
16. Janiszewski Zbigniew
17. Jeżewski Wacław
18. Kawerniński Leopold
19. Kłoniecki Tadeusz
20. Kozioł Zygmunt
21. Kopecki Stanisław
22. Krasucki Jerzy
23. Krasicki Eustachy
24. Krokowski Stanisław
25. Lewandowski Edward
26. Majewski Jan
27. Małachowski Kazimierz
28. Mayer Karol

29. Morański Wojciech
30. Mossakowski Zenon
31. Noworól Tadeusz
32. Nuckowski Jerzy
33. Olszowski Stanisław
34. Oldakowski Mariusz
35. Okołow-Zubkowski Konstanty
36. Pańczyk Jan
37. Pawilno-Pacewicz Stanisław
38. Pawłowicz Jerzy
39. Pietrzyk Jan
40. Pilarz Adam
41. Piotrowski Wojciech
42. Pleśniak Zdzisław
43. Plewaiko Gustaw
44. Ponikiewski Andrzej
45. Reauburg Józef
46. Sopoćko Eryk
47. Suchenek-Suchecki Józef
48. Suliga Adam
49. Surzyn Piotr
50. Szukszta Władysław
51. Szymalski Kazimierz
52. Wańkowski Janisław
53. Wasilewski Mieczysław
54. Wciślicki Wacław
55. Woźniak Mieczysław
56. Wróblewski Czesław
57. Żmuda-Trzebiatowski Leon
58. Żurek Kazimierz

Kandydaci na Wydział Administracyjny
1. Drabiński Maciej
2. Drzazga Stanisław
3. Fajkowski Józef
4. Gosiewski Jan
5. Kosik Jan
6. Kwapiszewski Lech
7. Maciejewski Bohdan
8. Marks Karol
9. Mieszkowski Jerzy

10. Miodoński Eugeniusz
11. Preisner Franciszek
12. Siekierzyński Henryk
13. Trapp Zdzisław
14. Wilczyński Aleksander

D-ca kompanii: por. mar. Hess Kazimierz
Zastępcy: por. mar. Fara Wacław i por. mech. 

Hubicki Florian.
Szef Kompanii: bosman Graban.
Instruktorzy: mat Kozakow, mat Grechuta i 5 

innych, których nazwisk nie pamiętam.
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W Koszarach Kadry Floty pod masztem „Lwowa”.
Siedzą w środku: bosman Graban, por. K. Hess i por. W. Fara. Kandydaci stoją.

Sześć tygodni musztry rekruckiej w kadrze Floty 
— zapoznaliśmy się z „topografią” Oksywia, Oblu- 
ża i okolic, żeby wstydu Marynarce nie przynieść. 
Wyjścia na ląd nie ma. Po przeglądzie przez d-cę 
Floty Admirała Unruga — zakończenie zaprawy 
lądowej — przychodzi ważny dzień — zaokrętowa
nie. Połowa na ORP Iskra, a połowa na ORP Wilja. 
Pierwsze wyjście w morze i morskie choroby. Pod
noszenie żagli (jakież one były ciężkie), ładowanie 
węgla na Wilię, obsługa kotłowni, smarowanie ło
żysk w maszynie i tunelu śrubowym.

Wstawanie w nieludzkim czasie, na wachty i ca
ły czas nauka nowych terminów — polery, wanty, 
kluzy, szekle, lak nam imponowali oficerowie i in
struktorzy, którzy wszystko to już znali!

Pierwsze dni listopada przynoszą koniec „kandy
datki”. Opuszczamy Iskrę i Wilję i jedziemy do 
Szkoły.

W międzyczasie Szkoła została przeniesiona z 
dawnych koszar Racławickich w Toruniu do no
wych budynków Szkoły Oficerskiej dla podofice
rów, popularnie zwanej „Smorgonii”, w Bydgoszczy. 
Zmiana na lepsze. Obszerne budynki, duże sale wy
kładowe, pokoje sypialne czteroosobowe, prysznic, 
zimna i gorąca woda w umywalkach, duża sala ja
dalna, kantyna. W porównaniu z Toruniem — luk
sus.

Dostajemy świeżo uszyte mundury (na miarę), 
przychodzi wielki dzień — promocja na podchorą
żych i powrót do „ludzi”, bo kandydat nie był czło
wiekiem tylko czymś.

Zapoznajemy się z władzami Szkoły:
Komendant — komandor T. Stoklasa
Dyrektor Nauk — komandor M. Kownacki
Dowódca oddziału podchorążych — kapitan S: 

Mieszkowski
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Oficerowie kursowi:
Rocznik starszy — kpt. R. Kasperski
Rocznik średni — kpt. T. Kamiński
Rocznik młodszy — por. K. Hess, a później kpt.

B. Biskupski
Adiutant Szkoły — por., mar. Wyrostek
Oficerowie wykładowcy: por. mar. W. Fara, J. 

Mende, Kozak, kpt. Bartoszyński, kmdr C.. Wnoro- 
wski, kpt. Iwański

Lekarz Szkoły — kom. lekarz Dolatkowski
Inni wykładowcy: płk Gąsiorowski, pan Szczep

kowski, Krótki, Krauze
Odpowiedzialność za służbę porządkową na tere

nie Szkoły spoczywała w rękach rocznika starszego.
Szefem rocznika młodszego zostaje podchorąży 

T. Lesisz.
Rozpoczął się rok szkolny, wykłady od ponie

działku do soboty. Wolna sobota po południu i 
niedziela.

Przed Bożym Narodzeniem szereg egzaminów i 
ci, którym nie „poszło”, zostali zwolnieni ze Szko
ły. Od czasu Torunia odpadło 11.

Dział morski i administracyjny mają swoje wy
kłady i tylko spotykaliśmy się na zbiórkach poran
nych i wieczornych, no i na mustrze.

Przychodzi moment bardzo miły. Dostajemy 10 
dni urlopu świątecznego i okazja pokazania się ro
dzinie i znajomym w nowej roli.

Po powrocie z urlopu rozpoczyna się na nowo 
szkolenie — ma być doroczny bal Szkolny. Wszy
scy się na to szykują. Niestety bal odwołany — 
umarł papież i Polska ogłosiła oficjalną żałobę, któ
ra akurat objęła datę naszego balu.

Urlop wielkanocny nie dochodzi do skutku. Flo
ta jest w pogotowiu, więc nie wypada, aby podcho
rążowie mieli urlop.

Siedzimy w Szkole i właściwie nudzimy się, bo 
jak długo można się uczyć.

W pierwszych dniach kwietnia nowa fala egzami
nów i mimo najprężenia wojennego znowu 6 z na
szego rocznika jedzie do domu.

Zostaje 42 na wydziale morskim i 13 na admi
nistracyjnym.

4 maja opuszczamy Szkołę i jedziemy do Gdyni 
— (21 od A do N na ORP Iskra), (21 od O do Ż 
na ORP Wilia), (13 z wydz. administracyjnego na 
ORP Wilja).

ORP Iskra po paru dniach wychodzi w podróż 
Szkolną — pierwszy port Londyn, a po tym Lizbo
na, port we Włoszech, Ateny.

Na ORP „Iskra”: —
D-ca komandor ppor. Umecki Jerzy, 
Z-ca kapitan Nałęcz-Tymiński Romuald, 
Of. naw kapitan Seifert Jan
Lekarz kapitan Danielewicz Bronisław, 
Of. wachtowy por. Pacewicz Wilhelm, 
Of. wachtowy ppor. Bartosik Józef, 
Komisarz pnor. Szajna Józef, 
Oficer kursowy kpt. Biskupski Bolesław, 
Wykładowca języka francuskiego pan Krótki, 
St. bosman G. Jakubowski — bosman okrętowy, 
Bosman E. Piaskus — podoficer nawigacyjny, 
Bosmanmat A. Ignatowicz — instruktor, 
Mat E. Gach — instruktor,
Mat S. Tałanda — podoficer sygnałowy — in

struktor,
Mat B. Pęski — podoficer sygnalista,
Mat L. Wolny — cieśla okrętowy, 
Mar. K. Kowalski — lampowy, 
Bosmanmat J. Nowak — kierownik maszyn, 

pierwszy mechanik,
Mat J. Ziaika — drugi mechanik,
Mat J. Jędroszczyk — trzeci mechanik, 
St. mar. K. Wojciechowski — mechanik, 
Mar. T. Pianka — mechanik, 
Mat J. Bukowski — elektrykarz,
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Bosman Ł. Chwistecki — radiooperator, 
Bosmanmat E. Ciesielski — kucharz, 
St. mar. W. Fiedorowicz — drugi kucharz, 
St. bosman F. Adamczyk — podof. gospodarczy, 

płatnik,
St. mar. K. Idzikowski — prowiantowy,
St. mar. S. Rozmiarek — prowiantowy, 
St. mar. R- Wieczorek — trębacz i sanitariusz 
St. mar. K. Mazurkiewicz •— sanitariusz, 
Mar. J. Pyrcak — stołowy dowódcy, 
Mar. L. Jania — mesowy, 
Mar. E. Łaszczyk — mesowy, 
Mar. T. Boiarski — mesowy podchorążych, 
Mar. P. Respa — mesowy podchorążych.
Wilja wyjdzie później i pójdzie wprost do Pireusu, 

gdzie nastąpi wymiana podchorążych rocznika mor
skiego. Iskra zawinie do Oranu, Casablanki i na 
Wyspy Kanaryjskie przed powrotem do Gdyni.

Na ORP Wilja:
d-ca kmdr ppor. Francki Wojciech, 
ZDO kpt. mar. Różański Michał, 
of. naw. por. mar. Mende Jur, 
of. wacht, ppor. Anczykowski Józef 
lekarz por. lek. Limonienko Włodzimierz, 
komisarz ppor. kom. Chojnowski Józef — oficer 

kursowy wyd adm.,
kierownik maszyn chorąży Patalas Stanisław, 
of. kursowy nor. mar. Fara Wacław, 
dyr. nauk kmdr. ppor. Kownacki Mirosław, 
wykł. angielskiego pan Szczepkowski, 
cieśla mat Kuszyński, 
trębacz st. mar. Krasowski Jan, 
szef kotłowni mat Żukowski, 
bosman okręt, bosman Iwkowski.

Plany jedno, a rzeczywistość drugie. Wyjazd Wilji 
był pod znakiem zapytania do ostatniej chwili. Wre
szcie pod koniec czerwca — wychodzi, z tym, że 
dodatkowo został zaokrętowany kurs sygnalistów 
floty — tak że wszystkie miejsca możliwe i niemo
żliwe, wypełnione hamakami.

Od wyjścia z Bałtyku Wilja natrafia na bardzo 
złą pogodę. Na Morzu Północnym podchorąży W. 
Szukszta łamie nogę i dowódca postanawia go od
stawić do szpitala w Dover, na domiar złego ko
cioł Wilji wyprawia figle. — Zapada decyzja wej
ścia do Arsenału w Breście, aby uszczelnić przecie
ki.

. W Breście biorą nas do portu wojennego i po pa
ru tygodniach Wilja jest gotowa do dalszej drogi, 

ale o dojściu na czas do Aten nie ma mowy. Wy
miana nastąpi w Casablance.

Iskra wstąpi do Oranu tak, jak było planowane, 
a Wilja pójdzie wprost z Brestu do Casablanki i tam 
poczeka na przyjście Iskry.

Czas oczekiwania na Iskrę minął bardzo szybko 
i mile. Wycieczki i przyjęcia bez końca.

Iskra dołączyła do Wilji. Przeokrętowanie pod
chorążych i co dalej? Chmury wojenne coraz czar
niejsze. 30 sierpnia Iskra wychodzi z Casablanki do 
Las Palmas. Wiatry przeciwne tak, że cały czas pra
ca przy żaglach i ćwiczenia alarmu bojowego.

Wybuch wojny zastaje Iskrę koło Sfax i dowódca 
decyduje wracać do Casablanki, gdzie doszliśmy 
3 września.

Następne tygodnie są pełne przeżyć i wydarzeń. 
Wiadomości z Kraju są smutne. Bombardowania 
Warszawy i straty wśród ludności cywilnej są za
straszające. Każdy ma tam swoich najbliższych, 
brak łączności i troska odbijają się na samopoczu
ciu, które chyba nie mogło być gorsze w tych ty
godniach.

W Casablance jest sporo okrętów francuskich.
13 września o godz. 10.37 wylatuje w powietrze 

stawiacz min „Pluton”. Setki ludzi zabitych i jeszcze 
więcej rannych. Kompletna panika w porcie. Wilja 
i Iskra, które stały przy tym samym nabrzeżu co 
Pluton, wychodzą stosunkowo obronną ręką. Ma
my jednego rannego — por. mar. Mende Jura. Ma u- 
szkodzoną nogę, a Iskra traci górną część masztu.

Po eksplozji min (a było ich 300 na pokładzie) 
zapala się ropa i cały basen płonie. Iskra decyduje 
się na wyjście z basenu. Po drodze spuszcza moto
rówkę w celu ratowania ludzi z wody. Obsada 
pchor. mar. Woźniak i mat Wolny ratują wielu ma
rynarzy francuskich przewożąc ich na „Iskrę”, gdzie 
lekarz, kpt. Danielewicz, otworzył doraźny „szpi
tal”. Przez pokład Iskry przewinęło się kilkudzie
sięciu rannych mar. francuskich, uratowanych przez 
tę jedną motorówkę. Pchor. M. Woźniak i mat L. 
Wolny otrzymali pierwsze odznaczenia wojenne od 
rządu francuskiego, tak samo jak por. mar. Mende 
Jur.

Trzeba dodać, że za rufą Plutonu stał statek za
ładowany amunicją dla garnizonu w Maroco i gdy
by ten eksplodował, z Casablanki zostałyby tylko 
gruzy.

Pierwszy raz zobaczyliśmy na własne oczy, jak 
ta wojna wygląda i widok nie był wesoły.

Pod koniec września opuściliśmy Casablankę i 
udaliśmy się do Port Lyotey, gdzie mieliśmy zo-
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Inspekcja Admirała w Plymouth

stawić Wilję i Iskrę z kilkuosobową obsadą, a resz
ta jazda do Francji.

Z Port Lyotey koleją do Casablanki i statkiem 
pasażerskim „Marakesh” do Bordeaux. Przejścia z 
Casablanki do Bordeaux bez wydarzeń — dobra 
kuchnia i obsługa pozwoliły zapomnieć trochę o 
ostatnich wydarzeniach. Wiadomości z Kraju zupeł
nie się urwały i to było najcięższe. Bo jeżeli się weź
mie pod uwagę, że przeciętny wiek nie przekraczał 
20 lat, to trudno się dziwić, że od czasu do czasu 
łzy się kręciły w oczach, a trzeba było udawać, że się 
już nie jest czułym na takie rzeczy jak troska i żal za 
domem.

Po przyjeździe do Francji zostaliśmy skierowani 
do małego miasteczka w Bretanii i zakwaterowani 
w szkole, którą w części zarekwirowała mar. fran
cuska na szpital i w tej właśnie części ulokowano 
naszą „grupę wydzieloną”, bo właśnie taki dostali
śmy tytuł.

Warunki raczej spartańskie, no ale wiedząc, że 
taki stan nie może trwać długo, jakoś znosiliśmy to 
włącznie z okropnym winem.

W tym czasie grupa bardziej niespokojnych zgło
siła się do armii i odeszła do Coetąuidan, a o resztę 
trwały „przetargi” czy Francja, czy Anglia.

Co dzień nowe wersje — idziemy do “Ecole 
Naval” w Brest, dostajemy okręt itp. Wreszcie roz
kaz do pociągu i przez Cherbourg, Southampton 
do Plymouth.

W Devonport stała na beczkach ORP “Gdynia” 
ex m/s Kościuszko (GAL), który opuścił Gdynię pa
rę godzin przed wybuchem wojny i doszedł do 
Anglii, aby się stać pierwszą bazą Polskiej Mary
narki Wojennej.

Organizuje się Szkoła Podchorążych Marynarki 
Wojennej na terenie Wielkiej Brytanii. Komendant 
Szkoły — kmdr por. W. Kodrębski, dyrektor nauk 
— kmdr ppor. M. Kownacki. Wykładowcy wyzna
czani w/g zapotrzebowania przez dyrektora nauk. 
Odchodzi na okręt kpt. mar. B. Biskupski oraz por. 
mar. W. Fara. Oficerem Kursowym zostaje kpt. 
mar. W. Maracewicz, a później kpt. mar. Mroczko
wski. Ciągłość szkolenia i tradycji zostały utrzyma
ne dzięki kmdr. Mirosławowi Kownackiemu, który 
w najcięższych chwilach poświęcał swój czas i do
świadczenie dla dobra swoich „wychowanków”, za 
których nas uważał, a ja mam nadzieję, że nie za
wiedliśmy jego nadziei w nas pokładanych. Niech 
te kilka słów będzie dowodem wdzięczności za je
go trud i dobre serce. Drugim filarem Szkoły był, 
bezwzględnie, bosman Graban, który od kandydat
ki do promocji nas na oficerów, był dla nas wzo
rem dżentelmena-podoficera.

Podchorążowie zostali zakwaterowani w kabi
nach rufowych „Gdyni” i to była nowa siedziba 
Szkoły Podchorążych Mar. Woj. Tu muszę nadmie
nić, że właściwie szkolenie nie zostało przerwane i 
przez cały czas naszej tułaczki Dyrektor Nauk zna
lazł temat na wykłady, żeby utrzymywać „morale” 
młodych ludzi.

Parę tygodni na pokładzie „Gdyni” i dostajemy 
przydziały na okręty — trzy kontrtorpedowce i 
dwa okręty podwodne (Grom, Błyskawica, Burza, 
Wilk, Orzeł).

Zima mija na patrolach, przychodzi kampania 
norweska. W ostatnich dniach kwietnia podchorą
żowie schodzą z okrętów i wracają z powrotem do 
Szkoły na ORP Gdynia. Intensywna nauka języka 
angielskiego i wykłady, wykłady, i jeszcze raz wy
kłady.

Tu muszę wrócić do daty grudnia 39 r., kiedy 
wydział morski został wysłany na okręty, wydział 
administracyjny okazał się za liczny na istniejącą 
sytuację. Zaszła możliwość stworzenia działu me
chanicznego.

Z 12 podchorążych adm. 7 zostało przyjętych do 
Royal Naval Eng. College. Byli to: Drabiński Ma
ciej, Marks Karol, Miodoński Eugeniusz, Preisner 
Franciszek, Siekierzyński Henryk, Trapp Zdzisław, 
Wilczyński Aleksander.

Wszyscy ukończyli Szkołę z bardzo dobrymi wy
nikami rywalizując o pierwsze miejsca w Szkole.

Pozostali podchorążowie działu komisarzy: Faj- 
kowski Józef. Gosiewski Jan, Kosik Jan, Kwapisze
wski Lech, Maciejewski Bohdan.



inspekcja podchorążych przez króla Jerzego VI, grudzień 1939. 
za Królem idą Komandor Kodręhs.!si i Admirał Dunbar-Nasmith.

Fotografia z admirałem J. Tovey (C.N.C. Home Fleet) na pokładzie H.M.S. „King 
George V”. Okręt flagowy floty. Siedzą na pokładzie od lewej: podchorąży S. Kopecki 

K. Meyer. Siedzą od lewej: J. Suchanek Suchecki, E. Scpoćko, S. Olszowski, admirał, 
A. Suliga, K.O. Zubkowski, W. Piotrowski. Stoją: O. Wróblewski, E. Lewandowski, 
L, Atnoszewicz, W. Wcislicki, Z. Chmielewski, Z. Mossakowski, R. Fritz, L. Daab. 
Okazaja: Admirał J. Tovey zaprosił polskich podchorążych na lampkę wina z racji 
świętęa narodowego. Wszystkie okręty w „Scapa Flow” miały podniesioną małą gatę 

banderową na cześć Polski.
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Poszli oni na staż do Royal Navy na pancerniki 
i po 6 miesiącach dołączyli do Szkoły na ORP 
Gdynia. Kontynuują normalne wyszkolenie aż do 
promocji w 1941 r.

Podczas zagrożenia inwazją Anglii w 1940 r., wy
kłady w Szkole zostały zawieszone i podchorążowie 
poszli jako obsada kutrów patrolowych stacjonowa
nych na południowym wybrzeżu Anglii.

Od września zaczyna się „normalna” Szkoła. Wy
kłady, ćwiczenia i jeszcze raz wykłady. Część teore
tyczna Szkoły ma być ukończona w końcu stycznia, 
a w lutym 41 r. zaokrętowanie na dużych jednost
kach floty brytyjskiej.

Pozostałych 37 podchorążych zostaje rozdzielo
nych na 8 grup wg własnego dobrania się.

H.M.S. Hood — Czerny Stanisław, Szymański 
Kazimierz, Żmuda-Trzebiatowski Leon, Żurek Ka
zimierz.

H.M.S. Qu.e.en Elizabeth — Gliński Oskar, Pleś
niak Zdzisław.

H.M.S. King George V. — Antoszewicz Ludwik, 
Chmielewski Zdzis'aw, Lewandowski Edward, Oko- 
łow Zubkowski Konstanty, Olszowski Stanisław, 
Suchenek-Suchecki Józef.

H.M.S. Nelson — Grocholski Kazimierz, Ołda- 
kowski Mariusz.

H.M.S. Rodney — Daab Leopold, Suliga Adam, 
Sopoćko Eryk, Wciślicki Wacław, Wróblewski Cze
sław.

H.M.S. Exeter — Białowski Michał, Surzyn 
Piotr, Wańkowski Janisław, Wasilewski Mieczysław.

H.M.S. London — Fritz Ryszard, Kopecki Sta
nisław, Mayer Karol, Mossakowski Zenon, Piotro
wski Wojciech.

H.M.S. Norfolk — Reaubourg Józef, Noworol 
Tadeusz, Woźniak Mieczysław, Dobrodzicki Jerzy.

H.M.S. Suffolk — Kawerniński Leopold, Pawło
wicz Jerzy, Pilarz Adam, Plewako Gustaw, Szuk- 
szta Władysław.

Rocznik rozjechał się na wszystkie strony świata. 
Następne 6 miesięcy przyniesie dużo doświadczenia 
i smutne straty.

Młodzi podchorążowie biorą udział we wszyst
kich operacjach na Atlantyku; giną na Hoodzie 
podczas spotkania z „Bismarckiem” i biorą czynny 
udział w zatopieniu „Bismarcka”.

Ciekawym zbiegiem okoliczności wszystkie okrę
ty, na których pływali podchorążowie, brały udział 
w pościgu, a potem w zatopieniu „Bismarcka”.

Pod koniec sierpnia rozpoczął się zjazd na pro
mocję. Nie wszyscy zdążyli dojechać na czas, ale 
większość się stawiła.

Promocja odbyła się w nowej bazie — na lądzie 
w Devonport:

32 podchorążych, rocznik morski
5 podchorążych rocznik komisarzy
7 podchorążych rocznik techniczny

Z przyjętych w 1938 r. do mety doszło 44.
Skończyła się Szkoła podchorążych — rozpoczął 

się nowy etap już jako młodych oficerów Mar. Woj.

PROMOCJA — 1941

DZIAŁ MORSKI
1. Antoszewicz Jerzy Ludwik
2. Białowski Michał
3. Chmielewski Zdzisław
4. Daab Leopold, 4
5. Dobrodzicki Jerzy
6. Fritz Ryszard
7. Gliński Oskar
8. Grocholski Kazimierz
9. Kawerniński Leopold

10. Kopecki Stanisław, t
11. Mayer Karol
12. Mossakowski Zenon
13. Noworol Tadeusz
14. Okołow-Zubkowski Konstanty
15. Olszowski Stanisław
16. Ołdakowslki Mariusz
17. Pawłowicz Jerzy
1 8. Pilarz Adam, t
19. Piotrowski Wojciech, t
20. Pleśniak Zdzisław, +
21. Plewako Gustaw
22. Reaubourg Jerzy
23. Sopoćko Eryk +
24. Suchenek Suchecki Józef
25. Suliga Adam, +
26. Surzyn Piotr
27. Szukszta Władysław, t
28. Wańkowski Janisław
29. Wasilewski Mieczysław
30. Wciślicki Wacław
31. Woźniak Mieczysław, t
32. Wróblewski Czesław

1. Fajkowski Józef, t
2. Gosiewski Jan, t
3. Kosik Jan
4. Kwapiszewski Lech
5. Maciejewski Bohdan, t
t — polegli i zmarli
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WYDZIAŁ TECHNICZNY
1. Drabiński Maciej, t
2. Marks Karol, t
3. Miodoński Eugeniusz

4. Preisner Franciszek
5. Siekierzyński Henryk
6. Trapp Zdzisław, t
7. Wilczyński Aleksander

4?
JAN GOSK Polskim podwodnikom

DO WIDZENIA NIEBO
„Gdzież jest, o śmierci, 
zwycięstwo twój e ? “

(Izaj. 25,8)

Do widzenia Niebo mówili co rano
Niepewni zazdrośni o słońce
Za burtę papieros
U rwany dialog
Kończyły zorze wstające

Do losu pretensji ...
Klątw szmatę
Przytrzaśnie włazu stop
I schodzą na piekła podwachtę
Kto wróci stamtąd
Kto?

* ♦ *
Malarz
Na sześć liter
Rubens
Krzyżówkę w snu zamień akumulator
Jak pierwszy pisany erotyk na próbę
Niech serca uciszy staccato

Sen
Tylko bez snów
Gdzież te
Knajpy Obluża czy Frisco
Szkoda tlenu dla westchnień
Ma Echo podsłuch
W górę peryskop

Śmierć wabi dla nich
Czy dla wroga
Czysty horyzont
Kto tu lże
Gubi ślad podwodny ogar
Nie dojrzeć ciężki grzech

Światłość wiekuista wątłeje w centrali
Czekanie żądanie Godotów
Sierpy białek półksiężyce stali
Wzrok spode łba w czarnych strugach potu 

A te oczy nie patrzą
Słuchają
Chociaż podsłuch melduje uparcie
A tam znowu ukazał się Pająk
Ten sam Pająk-Aktor w Złym Teatrze

* * *

Ile żądasz ojczyzno od nich
Tyle Bóg torped im uzbroi
Tyle męki
Wiem aureol nie godni
Za blisko piekieł podwoi

Woda ścierwo kapie w minowym
Czkawkę bosman ciągnie
Na holu
Choć nie śmieszy wciąż ta sama
Zawsze w Porę jak amen w patrolu

A ten przeciek to od bomb moja mila
Ech wojenko wojenko my som wybierani
Ale żeś nas na ułanów przerobiła
Top się teraz ty
K ... . nie pani

* * *
Ktoś przechyli szalę
Trym na dziób
Groch na dachu tłuką gołębie
. . . ping . . ping . . ping
M a ją nas!
Nie gadaj głupstw
Było Wczoraj
Dzisiaj wolny mamy przebieg

* * *
Wolno sączy Radio sygnał
Nowy kurs
Nas w sektorze zmienia Anglik wiesz ten . . .
Rudy Jackson
Na śniadanie prosi kuk
Chórem chłopcy no
Good hunting captain
Dosyć
Pająków przywidzeń złych ech
Nerwom wystarczy porcji
Zejść ma podsluchowiec na ląd leczyć się
Tak im każę niezawodny Genius Loci

-V--A' w

O wszechmorska i przewrotna Nike
Nie wszystkim Niebo ukazujesz zmierzchem
Komunikat bazy
Nie wrócił z patrolu
Anglik
Rudy Jackson wiesz ten ...
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Jako dalsze echo odsłonięcia naszego pomnika 
„Marynarki Walczącej", poświęconego w maju 
1983 roku przez biskupa Morskiego J.E. księdza 
Przekuckiego przy starym kościele na Oksywiu, 
z błogosławieństwem Ojca św. Jana Pawła II, 
powstała akcja spopularyzowania naszej Mary
narki Wojennej wśród wiernych Diecezji Cheł
mińskiej.

Uzgodnione z Kurią Diecezji „Calendarium" 
zostało wydrukowane przez kancelarię diecezjalną 
i rozesłane do wszystkich kościołów z poleceniem 
i zachętą, by odczytywano w czasie modlitwy po

wszechnej, modlitwy przypadające na oznaczony 
dzień.

Autorem „Calendarium" jest nasz kolega Jan 
Gosk. Większość danych zaczerpnął on z książki 
p. J. Pertka „Wielkie dni małej floty".

* * *
Wyrażamy uznanie koledze J. Goskowi za jego 

inicjatywę i umiejętne przeprowadzenie w życie 
tej inicjatywy władz kościelnych.

Redakcja
Poniżej podajemy „Calendarium" dla zorien

towania naszych czytelników.

CALENDARIUM
lat 1918-1945

oraz
kilka dat okresu powojennego

Fakt historyczny

15.1.1943
Przejęcie od Marynarki angielskiej i podniesienie 
bandery na krążowniku ORP „DRAGON"

19.1.1941
Chrzest i podniesienie bandery polskiej na okręcie 
podwodnym ORP „SOKÓŁ" w stoczni angiel
skiej Barrow in Furness. Ojcem chrzestnym -— 
Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski

31.1.1933
Zgon Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego — 
pierwszego Szefa Kierownictwa Marynarki Wo
jennej 
10.2.1918
Zaślubiny Polski z morzem. Generał Józef Haller 
dokonuje w Pucku symbolicznego aktu, rzucając 
platynowy pierścień w wody zatoki. Dzień ten 
uznany został Świętem Marynarki Wojennej

22.2.1943
ORP „BLTRZA“ osłaniając konwój na Atlantyku 
topi niemiecki okręt podwodny i ratuje 170 ludzi 
uszkodzonego amerykańskiego eskortowca „Camp
bell"

28.2.1973
Zgon wiceadmirała Józefa Unruga, Dowódcy Flo
ty Polskiej Mar. Woj., w latach 1925-1939, Do
wódcy Obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 r. 
Zastępcy Szefa Kierownictwa Mar. Woj.

Intencja

Za dusze 37 poległych na tym okręcie, pierwszym 
polskim krążowniku, za zmarłych i pozostałych 
przy życiu członków załogi

Za zmarłych i pozostałych przy życiu członków 
załogi „SOKOŁA" i ich rodzin

Za duszę zmarłego, wielce zasłużonego męża W 
dziele budowy Polskiej Marynarki i portu Gdyni

Za duszę gen. Hallera i wszystkich twórców Pol
skiej Marynarki Wojennej

Za dusze zmarłych załogi „BURZY" i za poleg
łych w tej akcji marynarzy alianckich i niemiec
kich.

Za duszę zmarłego.
Szkoda, że do dnia dzisiejszego nie nazwano żad
nej z ulic Wielkiej nowej Gdyni jego imieniem
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26.3.1945
Polski niszczyciel ORP „KRAKOWIAK" stoczył 
zwycięską bitwę ze ścigaczem niemieckim przy wy
brzeżach holenderskich

13.4.1941
ORP „PIORUN" polski niszczyciel ratuje na 
północnym Atlantyku ponad 100 rozbitków ze 
storpedowanego krążownika pomocniczego „RAJ- 
PUTAN"

17.4.1942
Podniesienie polskiej bandery na niszczycielu ORP 
„ŚLĄZAK" w Newcastle. Dowódcą okrętu kmdr, 
ppor. Romuald Tymiński

2.5.1942
Okręt podwodny ORP „JASTRZĄB", wydzier
żawiony od admiralicji brytyjskiej, tonie omył
kowo uszkodzony bombami głębinowymi i ostrze
lany przez alianckie eskortowce na Morzu Pół
nocnym

3.5.1940
Przejęcie od Anglików i podniesienie bandery pol
skiej na niszczycielu „GARLAND" na Malcie

4.5.1940
Zbombardowany przez lotnictwo niemieckie ■— 
tonie pod Narwikiem niszczyciel polski ORP 
„GROM"

7.5.1953
Śmierć kontradmirała Adama Mohuczego w wię
zieniu w Sztumie

24.5.1941
Na zatopionym przez niemiecki pancernik „BIS
MARCK" brytyjskim krążowniku „HOOD" gi
nie czterech polskich podchorążych

26.5.1941
Polski niszczyciel ORP „PIORUN" odnajduje na 
Atlantyku „BISMARCKA" niemiecki krążownik i 
toczy z nim słynny pojedynek artyleryjski

27.5.1942
Jedna z najkrwawszych bitew morskich, w której 
odznaczył się polski niszczyciel ORP „GARLAND" 
w czasie konwoju P.Q.16, idącego do Murmańska. 
„God bless you, my very gallant ship" (Niech 
Bóg cię chroni, mój dzielny okręcie) — oto pa- 
miątne słowa d-cy konwoju brytyjskiego komo
dora, żegnającego „Garlanda", który wobec licz
nych uszkodzeń i ofiar w ludziach zmuszony był 
opuścić konwój. Bóg wysłuchał tego wezwania, 
okręt do końca wojny brał czynny udział.

Za dusze zmarłych i pozostałych przy życiu człon
ków załogi

Za dusze poległych, za zmarłych po wojnie i na 
intencję żyjących jeszcze członków załogi dziel
nego okrętu

Za dusze zmarłych i poległych członków załogi 
„ŚLĄZAKA"

Za dusze 5 poległych marynarzy, za zmarłych po 
wojnie członków załogi z ich dowódcą kmdrem 
Bolesławem Romanowskim

Za dusze poległych na „Garlandzie" i za pozosta
łych przy życiu

Za dusze poległych na „Gromie" 59 członków 
załogi

Za duszę zmarłego

Za dusze poległych 1420 członków załogi HOO- 
D’A“, w tym 4 polskich podchorążych

Za dusze wszystkich zmarłych członków załogi 
„Piorun" i jego dowódcy komandora Eugeniusza 
Pławskiego oraz za pozostałych przy życiu

Za dusze 25 poległych na „Garlandzie" dzielnych 
marynarzy, za zmarłych po wojnie, za pozostałych 
przy życiu
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28.5.1941
Podniesienie bandery polskiej na nowym eskortow- 
cu ORP „KRAKOWIAK"

19.5.1983
Odsłonięcie i poświęcenie ołtarza z tablicami zato
pionych okrętów Polskiej Marynarki Wojennej w 
kościele św. Michała Archanioła na Oksywiu przez 
J.E. ks. biskupa Przykuckiego z udziałem kombatan- 
tów-marynarzy z kraju i zagranicy. Uroczystość tę 
zaszczycił nadesłaniem telegramu z błogosławień
stwem Ojciec Św. Jan Paweł II.

6.6.1944
Udział polskich okrętów w inwazji aliantów w 
Normandii OO.R.P. „PIORUN", „KRAKO
WIAK", „ŚLĄZAK", „DRAGON". Ten ostatni 
w miesiąc później poważnie uszkodzony przez 
nieprzyjacielską jednoosobową torpedę zostaje wy
łączony z akcji.

8.6.1940
ORP „ORZEŁ", nasz bohaterski okręt podwodny 
zostaje komunikatem admiralicji bryt, uznany za 
zaginiony. Była to jedna z największych strat, 
jakie poniosła nasza Flota w ostatniej wojnie. Sła
wa polskiego okrętu, jego brawurowa ucieczka z 
Tallina, gdzie w 1939 r. był internowany, przejście 
do W. Brytantii bez przyrządów nawigacyjnych, 
map i broni, a później zatopienie nieprzyjaciel
skiego transportowca „Rio de Janeiro" z wojskiem, 
płynącym do Norwegii — sława ta rozeszła się 
szeroko po świecie tak jak i tragiczna wieść o 
jego zatopieniu.

18.6.1959
Zmarł w W. Brytanii wice-admirał Jerzy Świrski, 
Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej od 1929 
r. do 1947 r.

16.6.1942
W konwoju na Maltę tonie na minie nasz okręt 
ORP „KUJAWIAK" płynąc z pomocą dla in
nego okrętu

22.6.1942
Zwycięska bitwa nocna ścigacza polskiego S-2 z 
niemieckimi ścigaczami w kanale La Manche

Za dusze zmarłych członków załogi i na intencję 
pozostałych przy życiu

Do uznania

Za dusze 37 poległych na „Dragonie"

„Boże, który rzucasz strzały na kraju obrońcę — 
zapal przynajmniej na śmierć naszą słońce" — 
brzmią słowa poety Juliusza Słowackiego, widnie
jące na tablicy oksywskiego ołtarza. O to słońce 
dla 62 poległych bohaterów — módlmy się

Za duszę zmarłego

Za dusze 13 poległych i na intencję żyjących 
członków załogi

Za duszę bohaterskiego dowódcy ścigacza, oficera 
sygnałowego krążownika ORP „Dragon" kpt. 
mar. Eugeniusza Wciślickiego

10.7.1943
ORP „ORKAN" zawija do Plymouth, przywo
żąc trumnę ze zwłokami gen. Sikorskiego z Gib
raltaru

Za duszę poległego w katastrofie lotniczej Na
czelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego
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18.8.1942
Nasz niszczyciel ORP „ŚLĄZAK" bierze udział 
w wyprawie desantowej pod Dieppe i w jej trak
cie zestrzeliwuje 2 bombowce i 2 myśliwce npla. 
Od bomby lotniczej — pierwsi zabici na okręcie

1.9.1939
Wybuch wojny. Polskie okręty w obronie wy
brzeża odnoszą uszkodzenia. Padają pierwsi zabici 
i ranni. M.in. ginie kmdr por. Edward Szystowski, 
d-ca Morskiego Dyonu Lotniczego oraz kmdr 
ppor. Stefan Kwiatkowski d-ca ORP „GRYF". 
W dwa lata później, 1 września 1941 roku, roz
budowująca się w W. Brytanii Polska Marynarka 
Wojenna przyjmuje do swych szeregów pierw
szych promowanych tam na podporuczników mar. 
woj. podchorążych

17.9.1939
Samozatopienie części jednostek Flotylli Pińskiej 
po wkroczeniu wojsk sowieckich

18.9.1944
ORP „GARLAND" topi na morzu Śródziemnym 
niemiecki okręt podwodny i ratuje 47 rozbitków 
z zatopionego U-407

19.9.1939
Wśród ostatnich strzałów, jakie padły na kępie 
oksywskiej — jeden położył kres życiu bohater
skiego D-cy Lądowej Obrony Wybrzeża płk. 
Dąbka. Tego dnia 1892 urodził się świątobliwy 
kapłan, wielki przyjaciel marynarzy, starszy Kape
lan Marynarki Wojennej ks. Władysław Miegoń

2.10.1939
Kapitulacja Helu

4.10.1944
Polska Marynarka Wojenna przejmuje od Royal 
Navy Krążownik „DANAE". Nowym polskim 
krążownikiem o nazwie „CONRAD" dowodzi 
kmdr por. Dzienisiewicz

5.10.1940
Przekazanie Polskiej Marynarce Wojennej nisz
czyciela „NERISSA", który otrzymał nazwę 
„Piorun" (ORP „PIORUN")

8.10.1943
ORP „ORKAN" storpedowany i zatopiony przed 
świtem koło Islandii. Ginie na nim około 200 
ludzi z d-cą kmdr. Hryniewieckim. Była to naj
większa strata, jaką poniosła Polska Flota w ost. 
wojnie.

Za dusze 3 poległych w tej akcji i za pozostałych 
przy życiu

Za poległych we wrześniu i za dusze pierwszych 
promowanych oficerów mar. woj. poległych w 
wojnie, Czernego, Daaba, Krasickiego, Pilarza, 
Sopocki, Szymalskiego, Trzebiatowskiego, Żurka

Za dusze pomordowanych marynarzy flotylli Piń
skiej

Za poległych marynarzy

Do uznania

Za duszę D-cy Morskiej Obrony Wybrzeża kmdra 
Stefana Frankowskiego i za poległych obrońców 
Helu

Za dusze wszystkich zmarłych członków załogi i 
za pozostałych przy życiu

Jak wyżej

Za dusze poległych na ORKANIE i za uratowa
nych pozostałych 43 członków załogi
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15.10.1942
Śmiercią męczeńską ginie w obozie konc. w Da
chau starszy Kapelan Mar. Woj. ks. Władysław 
Miegoń, wielce zasłużony dla Marynarki Polskiej 
kapłan, służący w niej od zarania dziejów tj. od 
1918 roku. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari 
i Krzyżem Walecznych za udział w wojnie 1920 r. 
Budowniczy kościoła garnizonowego w Dolnym 
Oksywiu.

5.11.1940
Podniesienie bandery polskiej na niszczycielu ORP 
„PIORUN", okręcie wsławionym w późniejszych 
bojach, okręcie rekordziście, który przebył naj
więcej z Polskiej Floty mil morskich, bo aż 
218.000

8.11.1942
ORP „BŁYSKAWICA" osłania desant aliantów 
w Algerii

18.11.1942
Przejęcie od Royal Navy niszczyciela „MYRMI- 
DON". Jako ORP „ORKAN" powiększa on Pol
ską Flotę

26.11.1940
Storpedowanie eskortowca „Medoc" w kanale La 
Manche. Ginie jego d-ca kmdr por. Roman Stan
kiewicz, podchr. Eustachy Krasicki, mar. Edward 
Kopczyński oraz 46 ludzi załogi fracusko-angiel- 
skiej

28.11.1918
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydaje rozkaz 
utworzenia Marynarki Polskiej. Dzień ten uznano 
dniem narodzin Polskiej Marynarki Wojennej

12.12.1942
Podniesienie bandery polskiej na okręcie podwod
nym ORP „DZIK". Dowódcą jego kpt. mar. Bo
lesław Romanowski

16.12.1952
Męczeńska śmierć 4 oficerów Marynarki Wojen
nej niewinnie oskarżonych, skazanych i w kilka 
lat po egzekucji rehabilitowanych. Byli to : 
kmdr Stanisław Mieszkowski 
kmdr Jerzy Staniewicz 
kmdr por. Zbigniew Przybyszewski, bohaterski

D-ca Baterii Laskowskiego na Helu, tam ranny 
Kawaler Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Grun
waldu

por. mar. Zdzisław Ficek — Kawaler Krzyża Vir- 
tuti Militari.

Cześć Ich pamięci.

Za duszę zmarłego

Za dusze zmarłych członków załogi i na intencję 
żyjących i ich rodzin

Za dusze 3 marynarzy poległych w tej akcji

Za dusze poległych na Orkanie

Za dusze poległych

Za duszę Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy 
Polskiej Marynarki Wojennej

Za duszę jego dowódcy, zmarłego w Polsce, kmdr. 
Bolesława Romanowskiego, za żyjących i za zmar
łych członków załogi

Za dusze zamordowanych

* * *
Uwaga :
Powyższe dane w większości zaczerpnięte z książki 
Jerzego Pertka „Wielkie Dni Małej Floty".
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F. JABŁOŃSKI

DZIAŁALNOŚĆ FLOTYLLI RZECZNEJ
(Wyjątek z pamiętnika)

W marcu 1939 r. pierwsze pogotowie bojowe, 
zaopatrzenie okrętów według planów mob.

Około 15 kwietnia odwołanie pogotowia bojo- 
wego i przygotowanie jednostek na normalne ćwi
czenia.

3 Maj — Święto Flotylli — postój jezioro 
Horodyszcze, tj. 12 km od Pińska.

Zbiórka załóg, przegląd przez d-cę komandora 
Zajączkowskiego. Idą dwie czarne chmury, nie
miecka i sowiecka, zbliża się wojna.

Następnego dnia odkotwiczenie na rzekę Pry- 
peć, zajęcia wg. rozkładu dnia, m.p. Mosty Wo- 
lańskie.

1 czerwiec —powrót Flotylli do portu. 100 pod
oficerów i marynarzy spec. art. odkomenderowani 
do Gdyni, obsada dział lądowych.

Rozkaz Kier. Mar. Woj. stworzyć Flotyllę Wiś
laną m.p. Modlin. Dowódca całości — komandor 
Kanafojski. D-ca KU por. Koreywo, oficer tech
niczny chor. Chabołowski i chor. Pacura.

Skład jednostek KU „Nieuchwytny", kano- 
nierki „Zuchwała", „Zaradna", uzbrojenie działa 
art. 105 mm oraz broń maszynowa.

Grupa KU Meldunkowych, oraz krypa miesz
kaniowa część wodą, a lżejsza pociągiem.

1-go września ostre pogotowie. Gałą noc pobie
ranie z magazynu sprzętu oraz paliwa i amunicji 
wg. instrukcji bojowej

Przegląd przez d-cę Flotylli.
3 września. Odkotwiczenie na stanowiska ORP 

„Toruń". D-ca kpt. Bończak, Oficer Art. kpt. 
Jasik, dwóch oficerów rez., Bosman Okrętowy 
bosman Jabłoński. 1 km od granicy rzeki Słucz.

ORP „Horodyszcze" — stanowisko Nyrcza.
ORP „Warszawa", ORP „ Pińsk" — Mosty 

Wolańskie. ,
Uzbrojenie monitorów : cztery działa 105 mm 

oraz 5 KM.
ORP „Kraków", ORP „Wilno" — rzeka Ho- 

ryń, takie same uzbrojenie.
Pływający szpital ORP „Gen. Sosnkowski", 

ORP „Sikorski" jako eskorta. M.p. Mosty Wolań
skie. 3 razy nalot samolotów niemieckich oraz 
rzucanie bomb, bez strat. ORP „Szeptycki", ORP 
„Chodkiewicz" — ochrona portu.

Oddział min-gaz, i grupa traulerów ochrona 
mostu na rzece Pinie.

Wieża kościelna św. Boboli, obsada działka 37 
mm oraz KM. D-ca por. Graniczny, rozbicie 
przez czołgi sowieckie.

Żydzi opanowali mosty, okropna wrogość do 
żołnierzy, w każdym domu czerwona flaga.

Flotylla bez walki, w kociołku.
17 września dobił do burty gliser kmdr. Eibel 

(po wycofaniu się z Wisły i przez Bug), wręczył 
rozkaz i odbił w górę rzeki.

Otrzymałem od d-cy okrętu polecenie niszczyć 
uzbrojenie palić rozkazy i książki ewidencyjne. 
Rozkaz wykonano. Załoga na KU 1 zatopić okręt 
i przemarsz do miejscowości Stachowa tj. 120 
kim na zachód.

KU 2 bosmat Pundyk do mojej dyspozycji. 
Po zatopieniu odbiłem w nakazanym kierunku 
ok. 15 minut zostałem zaatakowany przez 2 so
wieckie samoloty z niskiego pułapu, odpowiedzia
łem dwoma K.M. odleciały z powrotem.

Noc całą w podróży, okropnie czarna dżungla. 
Rano zatopienie K.U. w miejscowości Stachowo 
i marszem do miejscowości Kamień Koszerski, tam 
zameldowałem się u swego d-cy. Całość pod do
wództwem gen. Kleberga. Cofanie się z zachodu 
z dużą grupą żołnierzy. W czasie marszu walka 
z partyzantami.

25 września nalot samolotów sowieckich, zrzu
canie bomb, oraz strzelanie z K.M. ok. 150 zabi
tych i dużo rannych.

30 września walka z czołgami sowieckimi. Nasze 
działka przeciwczołgowe ustawione na wozach, 
dzielnie strzelały. W tym dniu kapitulacja, rejon 
linia kolejowa Kowel-Brześć. Całą noc na łące, 
rano wymarsz do wioski, rewizja i rozkaz oficera 
sowieckiego „oficery i szefy wystąpić". Nas czte
rech nie wystąpiło. Byliśmy w drelichach bez szarż 
wojskowych. 43 wystąpiło, rozebrano do bielizny 
i w naszej obecności zostali rozstrzelani. Nazwiska 
które pamiętam : kpt. mar. Bończak, kpt. art. Ja
sik, kpt. mar. Maj, kpt. mar. Jodkowski, Major 
art. kpt. mar. Sierkuczewski, chor. mar. Szefer, 
st. bosma Szwarc, st. bosman Mędyka, st. bos
man Kwieciński, st. sierżant z KOP oraz podofi
cerowie z orkiestry z ORP „Sierpinek".

W czasie rozstrzeliwań chor. Szefer śpiewał 
„Jeszcze Polska nie zginęła". (Będąc w 1940 r. w 
Warszawie spotkałem syna chorążego w ubraniu 
oficera niemieckiego.)

Tej nocy maszerowaliśmy pod eskortą żołnierzy 
sowieckich do Brześcia. Udało nam się zbiec do 
lasu : st. bosman Górski, st. bosman Mazur, bos
man Kęsek, bosman Jabłoński, piechotą szliśmy 
do Pińska.
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Pińsk — Boże Narodzenie, dniem i nocą łapanki 
mężczyzn przy pomocy miejscowych Żydów. 
Przedostałem się przez granicę Bugu do Warsza
wy i otrzymałem doraźną pomoc od pani Ćwikliń
skiej (artystka), jako transport na Węgry. Odwo
łała przygotowanie na Węgry. „Jesteście potrzeb
ni w Kraju". Dostałem Kennkartę, 500 zł, przy
dział do dyspozycji Komitetu Opieki nad żonami 
oficerów i podoficerów.

1941 przeniesiony do organizacji wojskowej.
1943 do batalionu „Kiliński" — Wola, cmen

tarz Ewangelicki, tam byłem do końca i dowo
dziłem oddziałem szturmowym.

Walka w Powstaniu, awans na ppor., przez 
szefa sztabu gen. Pełczyńskiego. Dwukrotnie 
Krzyż Walecznych, jeden na Woli, drugi na Sta
rówce.

Kapitulacja na Starówce, przejście kanałem na 
Żoliborz. Niewola niemiecka.

Oswobodzenie i przyjazd do Anglii.

P.S. Mój kolega, były bosmat, obecnie por. mar. 
Brożek walczył na Wiśle pod d-twem gen. Kle
berga. On może podać dokładną akcję i zakoń
czenie.

ROMUALD NALĘCZ-TYMIŃSKI

Chorąży marynarki Jan Chmara ułan i marynarz
(Wspomnienie pośmiertne)

W maju 1981 r. otrzymałem list z Polski, do 
którego był dołączony wycięty z gazety nekrolog. 
List pochodził od mojego dawnego towarzysza 
broni, St. Bosmana w stanie spoczynku (i emery
towanego oficera mechanika polskiej Marynarki 
Handlowej) Władysława Andrzejewskiego. Nekro
log podał, że Jan Chmara zmarł śmiercią tragiczną 
w dniu 18 kwietnia 1981 r.

Zmartwiła mnie ta wiadomość, gdyż lubiłem i 
szanowałem Chorążego mar. Jana Chmarę. Na 
Boże Narodzenie 1980 r. miałem od niego życze
nia świąteczne pisane pewną, opanowaną ręką, a 
w jednym ze swoich listów pan Andrzejewski 
pisząc o Chmarze zauważył, że cieszył się on do
skonałym zdrowiem i że był „nie do zdarcia".

Poprosiłem o podanie mi szczegółów tego tra
gicznego zdarzenia. Pan Andrzejewski odpisał, że 
chor. mar. Jan Chmara . . . „zginął tragicznie za
ledwie kilkadziesiąt metrów od swego stałego 
miejsca zamieszkania, na tej samej ulicy Sztum
skiej w Gdyni, gdzie stoi jego dom. Został roz
jechany ciężarowym samochodem, 16.4.1981. Nie 
odzyskawszy przytomności zmarł w szpitalu w 
Gdyni 18.4.81. Uroczysty pogrzeb odbył się 23.4. 
1981, na cmentarzu w Gdyni-Witomino. Były 
sztandary organizacji ZBOWIDu (Związek Bo
jowników o Wolność i Demokrację, przyp. mój). 
Trumna ...była przykryta Banderą Marynarki 
Handlowej. Była masa ludzi, którzy mu oddawali 
ostatnie pożegnanie, takie, na jakie sobie zasłużył. 
. . . Niech mu Polska Ziemia będzie lekką".

* * *

Z Janem Chmarą łączyła mnie długoletnia zna
jomość, a pod koniec drugiej wojny światowej —- 
serdeczna przyjaźń.

Gdy w lipcu 1925 r., jako podchorąży mary
narki, odbywałem pływanie praktyczne na ORP 
Komendant Piłsudski, mat Jan Chmara pływał 
na ORP Mewa. Zwrócił on moją uwagę swoim 
wyglądem i postawą. Wysoki, przystojny, o nieco 
ascetycznym kształcie twarzy i wydatnym nosie, 
zawsze starannie ubrany i poruszający się ze 
sprawną godnością. Marynarze mówili o nim : 
,, . . . to Jasio Ułan". Dowiedziałem się wtedy, że 
przed wstąpieniem do Marynarki Wojennej, słu
żył w kawalerii.

Kiedy w 1932 r., już jako porucznik marynar
ki, zostałem zaokrętowany na ORP Wicher, bos
manmat Jan Chmara był w załodze maszynowej 
tego okrętu. Poznałem go wtedy dość dobrze. 
Często z nim rozmawiałem i polubiłem tego do
skonałego podoficera.

Przyszła druga wojna światowa. W marcu 1940 
r. zostałem zastępcą dowódcy ORP Błyskawica. 
St. Bosman, Jan Chmara, był jednym z pierw
szych witających mnie na tym okręcie. Odby
liśmy razem kampanię narvicką i ewakuację 
Dunkierki.

Po powrocie z Narviku, załogi Błyskawicy i 
Burzy, w podzięce za szczęśliwe odbycie tej cięż
kiej kampanii (straciliśmy tam ORP Grom), 
chciały złożyć jakieś vota w polskim kościele na 
Devonia Road w Londynie. Dowiedzieliśmy się, 
że ksiądz proboszcz Staniszewski pragnąłby do
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stać dla kościoła dwie figury — św. Stanisława 
Kostki i św. Andrzeja Boboli. Załoga Błyskawicy 
opowiedziała się za figurą św. Andrzeja Boboli. 
Burza ofiarowała figurę św. Stanisława Kostki.

Jak się później dowiedziałem, to st. bosman 
Jan Chmara przeprowadził na okręcie kampanię 
dla zakupu figury św. Andrzeja Boboli. Miał on 
bowiem specjalne nabożeństwo do tego świętego. 
Stosunek Chmary do św. Andrzeja Boboli byl 
pełen rewerencji z dużą domieszką zażyłości. Kie
dy 6-go maja 1940 r. pod Narvikiem, przez pra
wie osiem godzin, wybuchy bomb lotniczych wpa
dających do wody od kilku do kilkunastu metrów 
od okrętu, podrzucały i trzęsły Błyskawicą, Jan 
Chmara wnosił pogodny nastrój wśród obsług 
kotłowni i maszyn, głośną petycją do św. Andrzeja 
Boboli, powtarzając : „Andrzejku, nie dajmy się“.

W marcu 1942 r. do Newcastle-upon-Tyne 
przybyła załoga dla ORP Ślązak w budowie w 
Hepburn-on-Tyne. Chorąży marynarki Jan Chma
ra zameldował się jako drugi oficer mechanik 
tego okrętu. Por. mar. Józef Piór był pierwszym 
oficerem mechanikiem. Ja byłem dowódcą.

Odbyliśmy razem liczne konwoje i patrole, 
Raid na Dieppe, lądowanie na Sycylii i w Sa- 
lerno i długo oczekiwaną inwazję Europy (D- 
Day).

Operując na Morzu Śródziemnym (1943/44), 
zachodziliśmy często do portów ówczesnej fran
cuskiej Afryki Północnej. Władze ostrzegały nas, 
aby załogi wychodzące na ląd miały się na bacz
ności, gdyż zdarzały się wypadki ataków przez 
Arabów na personel aliancki. Było też kilka wy
padków zabójstwa.

Pewnego wieczora w Algierze, chor. mar. Jan 
Chmara wracał z lądu na okręt. Schody prowa
dzące z miasta do niżej położonego portu nie 
były dobrze oświetlone. Gdy Chmara wszedł na 
górne stopnie, przyczajony tam Arab chwycił go 
za nogi. Drugi skoczył z góry na upadającego 
Chmarę, który uderzył głową o stopnie i stracił 
przytomność. Kiedy oprzytomniał, stwierdził, że 
obrabowano go dosłownie ze wszystkiego, co miał 
przy sobie, włącznie z czapką mundurową. Naj
bardziej żałował straty grubej srebrnej branso
lety, w formie łańcucha kotwicznego — prezentu 
od żony i córki. (Doskonale pamiętałem z czasów 
przedwojennych córkę Chmary, Janinę, jako 10- 
czy 11-letnią uczennicę, z dwoma warkoczami 
spadającymi na ramiona — wysoką jak na swój 
wiek). Jan Chmara często wspominał żonę i córkę 
i widać było, że bardzo do nich tęsknił i o nie 
sie niepokoił.

W lipcu 1945 r. objąłem dowództwo krążow
nika ORP Conrad. Tu znowu zastałem chor. mar. 
Jana Chmarę. Przeżyliśmy na tym okręcie smutny 

okres zakończenia służby Polskiej Marynarki Wo
jennej w Wielkiej Brytanii.

W dniu 28 września 1946 r. spuściliśmy polską 
banderę na ORP Conrad i przekazaliśmy go wła
dzom Royal Navy.

Moją ostatnią czynnością, jako dowódcy ORP 
Conrad, było podpisanie pisma do chor. mar. 
Jana Chmary, wyrażającego uznanie dla jego wy
sokiego poczucia obowiązku i dziękującego mu za 
przykładną i pełną oddania sprawie służbę.

Chor. mar. Jan Chmara był jednym z filarów, 
na których Marynarka Wojenna budowała swój 
wysoki standart wyszkolenia i sprawności bojowej.

Był odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecz
nych, Krzyżem Niepodległości, Medalem Mor
skim z trzema okuciami, Brązowym Krzyżem Za
sługi, Medalem za Kampanię 1918-1921, Meda
lem Dziesięciolecia oraz brytyjskimi za wojnę 
1939/45 i za poszczególne kampanie.

* * *
Jan Chmara pochodził ze starej kresowej szla

checkiej rodziny. Jego przodkowie pieczętowali 
się herbem Krzywda.

Urodził się 14 listopada 1900 r. w Odessie. 
Jeśli dobrze pamiętam, ojciec jego był związany 
z kolejnictwem w ówczesnej południowej części 
rosyjskiego imperium.

W domu był wychowywany w duchu polskiej 
tradycji patriotycznej. Kształcił się w dziedzinie 
mechaniki. Od młodzieńczych lat fascynowało go 
morze. Z zamiłowaniem czytywał dostępne mu 
powieści o podróżach i przygodach morskich. 
Często chadzał do portu oglądać statki różnych 
narodowości. Wyobraźnia nosiła go po dalekich 
morzach i do egzotycznych krajów.

Rewolucja w Rosji w 1917 roku, przyniosła 
nadzieję na odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Na początku 1918 r. doszły do Odessy wieści, 
że generał Lucjan Żeligowski, na Kubani, tworzy 
4-tą Dywizję Strzelców Polskich, a przy niej 
Dywizjon Kawalerii.

W maju 1918 r. Jan Chmara przedostał się 
z Odessy na Kubań, do stanicy Paszkówka i za
ciągnął się do 3-szwadronowego Dywizjonu Uła
nów, dowodzonego przez majora Konstantego Pli- 
sowskiego. 4 Dywizja Strzelców podlegała wów
czas dowództwu nowo tworzonej Armii Polskiej 
we Francji, ale lokalnie była pod rozkazami na
czelnego Dowództwa Sprzymierzonych.

W styczniu 1919 r. Dywizjon Ułanów, razem z 
4-tą Dywizją Strzelców, został przerzucony, drogą 
morską do Odessy. Tu Jan Chmara przechodzi 
próbę ognia w licznych wypadach i patrolach, w 
ramach działań Korpusu Ekspedycyjnego Sprzy
mierzonych. Tu też Dywizjon rozwija się w Pułk 
Ułanów Pierwszej Dywizji Jazdy.
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Kiedy Sprzymierzeni zaniechali interwencji w 
Rosji, w pierwszych dniach kwietnia 1919 r., 
Korpus Ekspedycyjny, a w jego składzie również 
4-ta Dywizja Strzelców i Pułk Ułanów przechodzi 
do Rumunii. Wycofanie Korpusu Ekspedycyjnego 
z rejonu Odessy, osłania Pułk Ułanów 1-szej Dy
wizji Jazdy Polskiej.

W Rumunii Pułk Ułanów obejmuje do dozo
rowania odcinek graniczny nad dolnym Dniest
rem. W końcu maja 1919 r. zluzowany przez 
wojska rumuńskie, Pułk Ułanów wyruszył na 
końcowy etap swej drogi do Polski.

15 czerwca 1919 r., pod Śniatyniem, Pułk Ula
nów staje na ziemi polskiej. Zastaje tu smutny 
stan rzeczy. We Wschodniej Małopolsce trwa bra
tobójczy konflikt z dobrze uzbrojonymi i zaopa
trzonymi oddziałami ukraińskimi.

11 do 13 lipca 1919 r. Pułk Ułanów 1-szej 
Dywizji Jazdy, bierze udział w bitwie na polach 
przylegających do klasztoru Sióstr Niepokalanek 
kolo Jazłowca, uwieńczony brawurową szarżą. 
Rozbija wielokrotnie silniejszego przeciwnika.

Od tej szarży Pułk otrzymuje nazwę Pułku 
Ułanów Jazłowieckich. Później dostaje numer 14.

Jan Chmara (awansowany 4 stycznia 1920 r. 
na starszego ułana), bierze chwalebny udział w 
działaniach pułku, do końca pierwszego kwartału 
1920 roku.

Dowiaduje się, że od prawic siedemnastu mie
sięcy została w Polsce zorganizowana Marynarka 
Wojenna. O służbie morskiej, jak wiemy, marzył 
od lat dziecinnych. Staje do raportu z prośbą o 
przeniesienie do Marynarki. Prośba jego została 
załatwiona pozytywnie. 23-go kwietnia 1920 r. 
otrzymuje przydział do Marynarki Wojennej w 
stopniu starszego marynarza. Wybiera specjalność 
maszynisty i rozpoczyna służbę w charakterze pa
lacza. Przechodzi przez szereg okrętów i kursów 
specjalnych, najpierw palaczy, a potem maszynis
tów. Wojna zastaje go na ORP Błyskawica w 
stopniu starszego bosmana maszynisty. Później 
pływa na ORP Piorun (bierze udział w starciu 
z Bismarckiem), ORP Ślązak i ORP Conrad.

1 lipca 1941 r. (na ORP Piorun) otrzymuje 
awans na chorążego marynarki.

Po spuszczeniu bander na Okrętach Rzeczy
pospolitej Polskiej, wypożyczonych od Admirali
cji Brytyjskiej (28 września 1946 r.) chor. mar. 
Jan Chmara zgłasza się na powrót do Polski. 
3 listopada tegoż roku otrzymuje zwolnienie z 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i wyjeżdża 
do Kraju do rodziny.

Nareszcie może zaznać zasłużonego wypoczyn
ku na łonie rodziny, po prawie sześcioletniej woj
nie i omalże nieprzerwanym zaokrętowaniu na 
okrętach bojowych.

Rok później, 11 grudnia 1947 r., Jan Chmara 
mustruje na statek Polskich Linii Oceanicznych 
S/S Kiliński, jako oficer mechanik. W ciągu dzie
więtnastu lat przechodzi przez dziewięć statków. 
Awansuje do stanowiska Starszego Oficera Me
chanika. 30-go września 1966 roku schodzi z M/S 
Słowacki i z tym dniem przechodzi na emeryturę.

Tak jak w Marynarce Wojennej, Jan Chmara 
był również wysoko cenionym w Marynarce 
Handlowej. Za okres swej służby na statkach 
handlowych był odznaczony : Srebrnym i Złoty
mi Krzyżami Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużo
nego Pracownika Morza i w 1976 roku Kawale- 
lerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Na
leży podkreślić, że to ostatnie odznaczenie Jan 
Chmara otrzymał jako jeden z pierwszych spośród 
12.000 pracujących w Marynarce Handlowej.

Jan Chmara zawsze był zamiłowanym i przy
kładnym marynarzem. Równocześnie z dużym 
sentymentem wspominał okres swej służby w 
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i z pietyzmem 
przechowywał swoją ułańską szablę „kubankę", 
którą władał przez okres ciężkich zmagań w za
raniu istnienia tego pułku. 

M. Jfc 4ŁW Tt* TT

Na marginesie tego wspomnienia pozwolę so
bie zaznaczyć, że Polska Marynarka Wojenna 
miała powiązania z Kawalerią (także z Artylerią), 
nie tylko z tego względu, że ich Szkoły Podcho
rążych znajdowały się w sąsiadujących miastach, 
ale przede wszystkim dlatego, że znacznie więk
sza ilość personelu marynarki miała raczej tra
dycje rodzinne kawaleryjskie, niż marynarskie.

W czasie wojny 1918-1921, ojcowie i starsi 
bracia wielu marynarzy walczyli w jednostkach 
Kawalerii.

W czasie najbardziej krytycznej fazy bitwy o 
Warszawę, 15 sierpnia 1920 r., generał Aleksan
der Karnicki, na czele VIII-ej Grupy Kawalerii, 
przeprowadził błyskawiczny zagon na tyły 4-ej 
Armii Najeźdźcy. Wywołał panikę w oddziałach 
wroga. W Ciechanowie, między innymi, zdobył 
radiostację armii i przez to zerwał jedyną łącz
ność radiową 4-ej Armii z Dowództwem Frontu 
i III Konnym Korpusem Gaja. — W czasie 
Drugiej Wojny Światowej, syn Generała, ko
mandor Borys Karnicki, jako dowódca okrętu pod
wodnego ORP Sokół, dokonuje brawurowego 
,,zagonu", poprzez sieci przeciwko okrętom pod
wodnym, na redę portu Ńavarino, gdzie torpeduje 
włoski kontrtorpedowiec.

W mojej, chociażby, rodzinie — pradziadek 
walczył i doznał poważnego okaleczenia w kon
nej Partii Powstańczej w 1830 r. na Podolu. Dzia
dek (i jego trzej bracia) w 1863 r. należeli do 
Podolskiego Oddziału Kawalerii Szaszkiewicza, w 
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Pułku Jazdy Wołyńskiej generała Edmunda Ró
życkiego. Ojciec mój, z poboru, a potem w czasie 
pierwszej wojny światowej, służył w Kirasjerach 
Gwardii Carskiej.

Jak mi podał zasłużony weteran Jazłowiak i 
marynarz, komandor Walery Januszewski, poza 
nim i chor. mar. Janem Chmarą, byli w Mary
narce Wojennej nie żyjący już Jazłowiacy — 
komandorowie: Stanisław Dzienisiewicz, Jerzy 
Kossakowski i Tadeusz Piątkowski. Inni dwaj 
kawalerzyści/marynarze — komandorowie: Stefan 
Gebethner i Andrzej Łoś, jeśli go pamięć nie myli, 
przed Marynarką Woj., służyli w 5 Pułku Ułanów.

Sądzę, że najlepszą formą oddania hołdu pa
mięci chor. mar. Jana Chmary i tych wielu Jaz- 

y łowiaków, którzy już odeszli na Wieczną Wachtę 
(czy Wieczną Pikietę), będzie, jeżeli zakończę 
krótkim opisem ostatniej wielkiej szarży Kawa
lerii (tej jeszcze nie zmotoryzowanej), wykonanej 
przez 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, 19 wrześ
nia 1939 roku.

O szarży tej na ogół mało się słyszy, a zasłu
guje ona na zakwalifikowanie na równi, a może 
nawet ponad sławną szarżą Kozietulskiego na wą
wóz Somosierry.

(Opis ten opieram na relacji generała R. Abra
hama, dowódcy Grupy Operacyjnej Kawalerii w 
Armii generała Kutrzeby. Pełna treść relacji znaj
duje się w Komunikacie Informacyjnym Koła 
Ułanów Jazłowieckich, Rok XXVIII, Nr 81, Ma
rzec 1975).

„Po ciężkich walkach i odrzuceniu 4-tej Dywizji 
Pancernej wroga na wschodni brzeg Bzury, Gru
pa Operacyjna Kawalerii, 16 września rano we- 

i szła do Puszczy Kampinowskiej.
Tu otrzymuje polecenie od gen. Kutrzeby, aby 

oczyściła puszczę i otworzyła drogę w kierunku 
na Warszawę.

17 września, Grupa Operacyjna Kawalerii wal
czy z jednostkami 31-ej niemieckiej Dywizji Pie
choty i oddziałami zmotoryzowanymi. Ponosi do
tkliwe straty, ale odrzuca wroga i wchodzi w rejon 
lasów palmirskich. Przed sobą ma linię przeważa
jących wojsk niemieckich. Wojska zmotoryzowa- 

• ne, pancerne i piechota, wspierane przez odwody 
korpusów, zagradzają drogę do Warszawy.

Atakuje wroga pod Sierakowem i po krwawej 
bitwie odrzuca go. Dochodzi do przedpola War
szawy.

Grupa Operacyjna Kawalerii oczekuje ataku 
na Niemców ze strony oddziałów broniących War
szawy i wsparcia w otwarciu drogi do stolicy. 
Atak ten jednak nie przychodzi.

19 września 1939 r. o godz. 13-ej, generał Ab
raham wysyła 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, 
dowodzony przez pułkownika Edwarda Godlew
skiego, na rozpoznanie. Pułk, bez oporu ze strony 
nieprzyjaciela, dochodzi do krawędzi lasu, na
przeciw Wólki Węglowej. W oddali widać umoc
nioną linię nieprzyjacielską.

Pułkownik Godlewski, nie tracąc czasu, rusza 
do szarży.

Nieprzyjaciel otrząsa się z zaskoczenia i zasy
puje szarżujące, szwadrony gradem pocisków z 
baterii, czołgów i broni maszynowej. Dziesiątki 
ułanów i koni zaścielają pole — ale na miejsce 
poległych nadlatują następni.

Z potężnym bojowym okrzykiem „Hurraa" 
wyrywającym się z piersi szarżujących, zlewają
cym się w jeden groźny dźwięk, jakby odległego 
grzmotu, dopadają Jazłowiacy stanowisk niemiec
kich. Klują, rąbią i tratują usiłujących stawiać 
opór. Nie wytrzymują Niemcy impetu i zawzię
tości ułanów. Pierzchają między opłotki i chronią 
się za zabudowania.

Nieprzyjaciel został rozbity na tej linii i całko
wicie zdemoralizowany. Nie otrząśnie się z porażki 
az do następnego dnia.

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich tą trwającą 18 
minut szarżą i bolesnym kosztem 105-ciu boha
terskich żyć, otworzył drogę do stolicy dla Armii 
gen. Kutrzeby. Był pierwszym oddziałem tej ar
mii, który wszedł do Warszawy. Ten samej nocy, 
Grupa Operacyjna Kawalerii, a za nią reszta 
Armii generała Kutrzeby, dotarły do oblężonej 
stolicy."

Ciekawie brzmiała relacja o tej szaleńczej szar
ży, podana przez Mario Apollino, włoskiego ko
respondenta wojennego, znajdującego się przy 
oddziałach niemieckich.

Opowiada on, jak nagle, z zarośli wypadł ga
lopem oddział kawalerii liczący kilkaset koni. Na
cierał z rozwiniętym sztandarem i dowódcą z unie
sioną szablą na czele. Miał wrażenie, że oglądał 
scenę batalistyczną na średniowiecznym obrazie.

Autor opowiada dalej, że było to szaleństwem 
iść na ścianę niemieckiego ognia, na niechybną 
śmierć. Polacy jednak parli naprzód — i przeszli.
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ARTYLERZYSTA Z HMS „TRINIDAD”
opowieść Henryka Gorzechowskiego, byłego ulana, marynarza i pancerniaka

W swym życiu szczególnym sentymentem da
rzyłem zawsze kawalerię i marynarkę. W Byd
goszczy, gdzie mieszkaliśmy, stacjonował 16 pułk 
ułanów wielkopolskich, w których oficerem był 
mój ojciec. Stąd zamiłowanie do koni i do kawa
lerii. Z morzem natomiast zetknąłem się bliżej, 
gdy przenieśliśmy się do Gdyni. Ojciec, po wyjściu 
z wojska, dostał tu posadę w „Polskarob". Pa
miętam, był to rok 1936. W czasie którejś z wy
cieczek po porcie, dowiedziałem się, że na łotew
skim statku poszukują chłopca okrętowego. Nie
wiele myśląc zgłosiłem się do kapitana. Zabrał mi 
natychmiast dowód osobisty, wrzucił do szuflady 
i polecił zgłosić się o godzinie 12.00 na wyjście 
statku.

Wpadlem jeszcze do domu, gdzie zostawiłem 
rodzicom kartkę, że wrócę za 2 tygodnie, żeby 
się o mnie nie martwili.

Tak rozpoczął się mój pierwszy w życiu rejs. 
Miałem wówczas 15 lat, a statek nazywał się 
„Kalpaks". Był to stary, brudny parowiec. Wieź
liśmy wówczas polski węgiel do Antwerpii, na
stępnym portem był Newcastle on Tyne, skąd z 
kolei z angielskim węglem do Danii i powrót do 
Gdyni. Załoga była mieszana, byli również Polacy.

Dostałem wtedy zdrowo w skórę, spuchnięte 
ręce, twarda szkoła. Ganiali mnie wszyscy. W 
Antwerpii zszedł jeden z marynarzy, tak że za
częto przyuczać mnie do służby na sterze. Począt
kowo, jak mówili, płynący moim kilwaterem wę
gorz połamałby sobie kręgosłup, ale później było 
coraz lepiej.

Chodziłem jeszcze do szkoły, więc marynarzem 
byłem tylko w czasie wakacji. Do wojny pływa
łem jeszcze na również łotewskim „Kaupo" i 
którymś z naszych „Roburów". Gdy wiosną 1939 
roku zaczęły się niepokoje, ojca odwołano do 
Bydgoszczy do pułku. Zgłosiłem się i ja na ochot
nika. Byłem po maturze i pierwszych lokatach 
w konnym PW. 15 lipca, jako ułan z cenzusem, 
poszedłem na koncentrację z „moim" 16 pułkiem 
ułanów wielkopolskich. To był zresztą pomorski 
pułk. Rok przedtem nadano mu imię gen. Orlicz- 
Dreszera, prezesa Ligi Morskiej i Kolonialnej. 
Uroczystość miała miejsce w Gdyni, a wrześniowe 
„Morze" w 1938 roku zamieściło na ten temat 
reportaż ze zdjęciem ułańskiego pocztu sztanda
rowego na Kamiennej Górze. We wrześniu pułk 
przydzielono do Grupy Operacyjnej „Czersk" 
generała Grzmota-Skotnickiego. Od pierwszych 
godzin wojny znaleźliśmy się w ogniu, przeciwko 

czołgom Guderiana. Rozbici i okrążeni w rejonie 
Borów Tucholskich, po zakopaniu sztandaru puł
kowego, indywidualnie i niewielkimi grupkami 
przebijaliśmy się przez niemieckie kordony. Po 
przeprawieniu się przez Wisłę, dotarłem do Gar
wolina, gdzie organizował się drugi rzut pułku. 
Oficerem ordynansowym był tu mój ojciec. Do
stałem rozkaz przejścia z półplutonem ułanów do 
Włodzimierza Wołyńskiego. Rozkazu jednak wy
konać już nie zdołałem, bowiem 28 września inter
nowali mnie żołnierze radzieccy.

Po podpisaniu porozumienia Sikorski-Stalin 
rozpoczęło się formowanie polskiej armii w Związ
ku Radzieckim. Wylądowałem w Kujbyszewie, 
potem — w Buzuluku. Znałem angielski i rosyjski, 
wykorzystywany więc byłem jako tłumacz. Tęsk
niłem jednak do bardziej żołnierskich czynności. 
Od razu powiedziano mi jednak, że ułanów w tym 
wojsku nie będzie. A więc — marynarka. Począt
kowo pokpiwano sobie z takiego ułana-marynarza, 
gdy się jednak upierałem, postawiono mnie przed 
obliczem oficera, którego tytułowano komando
rem. Jego pierwsze pytanie brzmiało : -— Ty, 
chłopcze, byłeś smoluch czy dek? — Odpowie
działem, że dek. Wiedział już, że się orientuję. — 
Gdzieś pływał? — Wymieniłem statki i porty, 
następnie — co robiłeś. Byłem na sterze. Wtedy 
pan komandor narysował koło z literką „N“, po
dał kurs i kazał go pokazać na kole. Pokazałem. 
Komandor, a był to Stanisław Dzienisiewicz, 
stwierdził, że nie kłamię. Wydano mi paszport 
jako marynarzowi, wizę i, przez Archangielsk, 
trafiłem do Murmańska. Wiadomo, że maryna
rze i lotnicy mieli być transportowani do Wielkiej 
Brytanii.

31 grudnia 1941 roku zameldowałem się u an
gielskiego dowódcy oddziału wyładowniczego w 
Murmańsku. W związku z moją znajomością an
gielskiego dostałem przydział na stojący właśnie 
w porcie krążownik „Trinidad". Tak więc zupeł
nie nieoczekiwanie znalazłem się w mundurze 
Royal Navy z polskim orzełkiem na czapce. Dla 
angielskich marynarzy byłem swego rodzaju at
rakcją. Można się było ze mną bez kłopotu do
gadać, a byłem szczególnie cenny ze względu na 
znajomość rosyjskiego. Ciągnęli mnie więc do 
„Inturista" — to była taka portowa restauracja. 
Przy tym natychmiast pokazali mi okrętowe „po
lonica" ■— bekony z Gniezna, worki cukru ze 
Żnina i lekkie gięte meble firmy „Mundus" z 
Radomska.
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Na okręcie zostałem celowniczym kierunku le- 
woburtowcj 40 mm armaty plot. Szkolono mnie 
również na sterze. Mieścił się on zresztą wewnątrz 
okrętu, niemal w zęzach, a komendy szły z po
mostu poprzez słuchawki. Rejs z Murmańska w 
osłonie konwoju był w miarę spokojny. Niemcy 
atakowali raczej konwoje idące na wschód. Szliś
my północną trasą aż po Wyspę Niedźwiedzią.

Po zawinięciu do Scapa Flow i uzupełnieniu 
zaopatrzenia wyszliśmy, by przyjąć osłonę kon
woju PQ 13 idącego z Reykjawiku. Trzynastki 
nigdy nie lubiłem i okazało się, że miałem rację. 
Wśród 19 statków konwoju był również polski 
„Tobruk" — miło było widzieć polską banderę. 
Była druga połowa marca, wkrótce też przyroda 
pokazała, co potrafi. Sztorm. Mgły. Śnieżyce i 
mróz. Okręt kołysał się na wszystkie strony. Cięż
ko jest to opowiedzieć, to trzeba przeżyć : praw
dziwe „okrutne morze".

Pełniłem służbę w systemie 4 godziny wachty 
bojowej, 4 godziny na sterze, 4 godziny odpo
czynku. Hamaków nie wolno było rozwieszać, 
żeby marynarze się nie rozbierali, mieliśmy lego
wiska wprost na podłodze. Niekończące się prze
kleństwa, gdy megafony ryczały „action station". 
Codziennie dostawaliśmy kubek rumu i potwornie 
kwaśnego soku, które wypić trzeba było przy bos
manie. Poza tym gorące kakao i kanapki — to 
podstawowe pożywienie.

Najcięższa była służba przy armacie. Oblodzony 
pokład, lodowate bryzgi momentalnie marznącej 
wody, wściekłe podrygi okrętu, lornetka przy 
oczach, ciągła obserwacja. Marzliśmy potwornie. 
Na głowie wełniana kominiarka z otworem na 
twarz, marynarze nazywali to „balaklawa". Nosy 
i usta zawiązywaliśmy vszcze szalami, płaski zię
biący hełm, wełniane po., czochy do pół uda, nie
przemakalne, buty „duftie coaty" z wielbłądziej 
sierści, ochronne peleryny. W czasie akcji zrzu
caliśmy jednak te peleryny, by nie krępowały 
ruchów.

Siedem dni i nocy trwała ta piekielna huśtawka. 
Na okręcie powtarzano anegdotę jak to dowódcy, 
na pomost, zaniesiono kawę, którą wypił i natych
miast oddał wszystko Neptunowi. Jedyną reakcją 
było polecenie „morę coffee". Cierpieliśmy wszys
cy, a Niemcy uprzyjemniali nam życie jak mogli. 
„Action station, enemy planes". Wszyscy na sta
nowiska, nie działał już wówczas system wacht. 
Rozpoczynał się koncert, człowiek żył jak w tran
sie. Nieustanny gwizd, jazgot odłamków, nie roz
różniałem strzałów własnej artylerii od wybuchów 
bomb. Szukaliśmy samolotów, nie wiem ile ich 
było, wydawało się, że całe chmary, może zresztą 
strzelałem wciąż do tych samych. Były to głównie 
Heinke 111. Do ataków torpedowych nalatywaly z 

burty, do bombowych wzdłuż osi okrętu. Eskortę 
wzmocniły dwa radzieckie niszczyciele. Jeden z 
nich, pamiętam, nazywał się „Groziaszczyj". Szcze
gólnie ważącym dla dalszych losów krążownika 
był gwałtowny bój z niemieckimi niszczycielami. 
Przyznam, że z mojego stanowiska nie widziałem 
tej walki. Wzrok skierowany mieliśmy bezustannie 
w niebo. Pogoda była zresztą paskudna, sypiące 
śniegiem szkwały, mgła, kołysanie. Trzeba być 
obserwatorem, kimś z boku, by móc wszystko re
jestrować. Uczestnik walki nie ma tej możliwości. 
Sytuacja wymaga maksymalnej koncentracji, by
łem przecież trybikiem skomplikowanego, bojo
wego mechanizmu. Zakończenie tego boju było 
zresztą dla nas fatalne. „Trinidad" strzelił torpedę, 
która wskutek uszkodzenia zawróciła i trafiła krą
żownik w śródokręcie. Mimo uszkodzeń dowlek
liśmy się jakoś do Murmańska. Tam okręt poszedł 
do remontu, a ja ten czas, ze względu na swój 
rosyjski, spędziłem głównie jako tłumacz na lądzie.

Wreszcie w eskorcie niszczycieli opuściliśmy 
Murmańsk. Znowu sztormy, śnieżyce i Niemcy. 
Krzyżujące się ognie, huk, jazgot, dotkliwy mróz. 
Bez snu i wypoczynku. Marynarze angielscy zno
sili to jako rzecz normalną, jest wojna, są na okrę
cie, walczą, niektórzy giną, tak było w Royal 
Navy od wieków.

Rozstałem się z „Trinidadem" w sposób gwał
towny. Trwał bój z niemieckimi samolotami. Nie 
pamiętam momentu trafienia bomb. W jednej 
chwili — nie wiem jak — znalazłem się w wo
dzie, lodowatej wodzie Morza Berentsa. Miałem 
szczęście. Z przechodzącego obok niszczyciela rzu
cono rzutkę, przełożyłem ją przez kamizelkę ra
tunkową, wiązać się nie miałem siły. W chwilę 
po tym wyciągnięto mnie na pokład. Ktoś wetknął 
mi w usta zapalonego papierosa, inny zapytał — 
czy chcę herbaty? „Yes please", po tych słowach 
obudziłem się już w mesie, gdzie leżałem na stole, 
a angielski marynarz nacierał mnie spirytusem. 
Paskudnie mnie zresztą podrapał.

Tak zakończył się ten marynarski epizod mojej 
wojennej drogi. „Trinidad" spoczął na dnie Mo
rza Barentsa, dobity po uszkodzeniach brytyjski
mi torpedami. A ja wylądowałem w Glasgow. 
Następnie Komenda Uzupełnień Floty i rozkaz 
odbycia 3-letnich studiów oficerskich w Royal Na- 
val College. Odmówiłem wykonania, chcialem wra
cać na morze. Pragnąłem dostać się do kapitana 
Borysa Karnickiego na „Sokoła". Znałem go je
szcze z Bydgoszczy, gdzie nasze rodziny były za
przyjaźnione. Niestety wyekspediowano mnie do 
Szkocji. Znaleźli mnie tam niezawodni ułani. Two
rzono właśnie Dywizję Pancerną i, z racji arty
leryjskiej praktyki, trafiłem do 1 Pułku Artylerii 
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Przeciwlotniczej. Chroniliśmy lotniska, wybrzeża, 
szkoliliśmy się.

Jeszcze może jeden, morski, epizod z tej służby. 
Gdy w XVIII wieku Anglia przygotowywała się 
do inwazji Napoleona, pobudowano na skalistych 
wysepkach wzdłuż wybrzeży kamienne wieże ob
serwacyjne. O tychże wieżach przypomniano sobie 
w latach ostatniej wojny. Solidnie zbudowane, do
skonale nadawały się na stanowiska artylerii plt. 
Podczas służby na takiej właśnie wieży zanoto
wałem, byłem już wówczas działonowym, pierwszy 
pewny zestrzał. Sąsiednią, obsadzoną przez Angli
ków wieżę, zaatakował z broni pokładowej Jun- 
kers 88. Anglikom złamała się iglica, byli bez
bronni. Ogień naszego Boforsa był skuteczny. Nie

miec roztrzaskał się na plaży. Wkrótce łódką przy
płynął kolega Anglik z sąsiedniej wieży ze skrzyn
ką piwa i podziękowaniem. „Uratowałeś moją 
skórę", powiedział.

Później cały szlak bojowy 1 Dywizji Pancer
nej : Normandia, Chambois, Falaise, Breda, Wil- 
helmshafen. Trzy rany, trochę odznaczeń, hono
rowe obywatelstwo Bredy, gdzie po dziś mam 
wielu przyjaciół. Po wojnie powrót do kraju. Ima
łem się różnych prac i zawodów, by ostatecznie 
pozostać wierny morzu. Kilkanaście lat pracy w 
Morskiej Agencji, następnie aż do dzisiaj •— 
„Centromor". Ale to już zupełnie inna historia.

Spisał Aleksander Gosk

R. TYMIŃSKI

Listy od Kolegów
MÓJ UDZIAŁ W OBCHODACFI D-DAY 

W NORMANDII

31 maja wyleciałem z Toronto do Londynu.
Po spędzeniu 3 dni w Londynie, 4 czerwca 

rano, razem z grupą kanadyjskich weteranów, 
wielu z nich z żonami, wyjechaliśmy autobusem 
do Caen via Dover, Calais.

Poza jednym kanadyjskim marynarzem, moi 
współtowarzysze „pielgrzymki" w tym autobusie 
byli weteranami 3 kanadyjskiej Dywizji, która w 
dniu 6 czerwca 1944 r. wylądowała na plaży 
„June", koło Bernieres-sur-mer.

W Caen byliśmy zakwaterowani w „campusie" 
uniwersyteckim.

5 czerwca rano wyjechaliśmy na odwiedzenie 
punktów lądowania i przybrzeżnych bitew.

Zaczęliśmy od plaży „Sword", gdzie rozpoczęły 
operację inwazyjną OORP Dragon i Ślązak. Za
trzymaliśmy się przy pomniku Commandosów i 
przeszliśmy się wzdłuż plaży. Przybrzeżne domy 
w Ouistrehan, które, jako niemiecką linię obron
ną, bombardowaliśmy 6 czerwca 1944 r., zostały 
odbudowane i wyglądają teraz przytulnie i po
kojowo.

Nie zdołałem zidentyfikować domów i lasku 
koło Lion-sur-mer, które ORP Ślązak przez całą 
godzinę obsypywał pociskami, aż niemiecka linia 
obronna została skruszona i Nr 41 Royal Marinę 
Commando, podziękowawszy nam słowami swego 
obserwatora bombardowania „I think you saved 
our bacon", mogło ruszyć napzrzód.

Możliwe, że od strony morza łatwiej byłoby mi 
rozpoznać to miejsce.

W Beroy-sur-mer, wzruszająca wizyta na ka
nadyjskim cmentarzu — składanie wieńców przez 
oficjalną kanadyjską delegację i smutny widok 
niezliczonych rzędów krzyży z nazwiskami po
ległych.

Po tym krótka wizyta do Courselles i resztek 
sztucznego portu „Mulberry".

6 czerwca — w czterdziestą rocznicę D-Day, 
przybyliśmy na plażę „June" na godzinę ,,H" — 
na 07.00. e.

W Bernieres-sur-mer, o godz. 07.00, prowadze
ni przez orkiestrę kanadyjskiego pułku „Queen’s 
Own Rifles", weterani kanadyjscy (i ja razem 
z nimi), ustawili się do nabożeństwa za poległych.

W kontynuacji „pielgrzymki", dalsze odwiedza
nie punktów lądowania, a po południu, tłumy 
weteranów zebrały się na kanadyjskim cmentarzu 
w Beny-sur-mer na ceremonię składania wieńców 
pod pomnikiem poległych. Po przemówieniu pre
miera Kanady, wieńce zostały złożone przez Kró- « 
Iowę Wielkiej Brytanii i prezydentów Reagana i 
Mitteranda. Po uroczystości, małżonek Królowej, 
Książę Philip, zbliżył się do grup weteranów i 
zamienił z kilkoma po parę słów.

Przejeżdżając z Caen do plaż i z powrotem, 
widzieliśmy polskie flagi narodowe razem z fla
gami sprzymierzonych, przy Magistracie i na 
gmachu Izby Handlowej w Caen, jak również na 
wielu domach prywatnych, zarówno w Caen jak i 
w miasteczkach wzdłuż plaż. Uderzył mnie jednak —
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niemile brak polskich flag w tak ważnym punkcie 
jak cmentarz w Beroy-sur-mer, gdzie odbyła się 
główna uroczystość w brytyjskim sektorze lądowa
nia. Nie wiem, z czyjej strony powstało to uchy
bienie. Czy ze strony miejscowych władz fran
cuskich, czy też ze strony kanadyjskiej.

Dało mi to do myślenia, jak łatwo zapominają 
o pomocy i ofiarach sprzymierzonych „możni tego 
świata" i jak ważnym jest przypominanie im o 
naszym wkładzie do wspólnego zwycięstwa.

7 czerwca poświęciłem na indywidualny spacer 
po Caen, wysłanie kart z pozdrowieniami itp.

Moi towarzysze podróży, którzy kontynuowali 
zorganizowaną wycieczkę, po powrocie do „cam
pus" mówili mi, że przejeżdżali przez miejscowość, 
gdzie był pomnik poległych Polaków i że przy 
pomniku grupa weteranów (zapewne Polaków), 
odbywała nabożeństwo.

Żałowałem, że nie wiedziałem o tym wcześniej, 
bo byłbym usiłował wziąć w tej uroczystości udział.

8 czerwca wróciliśmy do Londynu, a 11 po
wróciłem do Toronto.

R. Tymiński

Przypisek Redakcji : To, że naszych przedstawi
cieli i naszej biało-czerwonej flagi nie było na 
plaży razem z innymi flagami aliantów, biorących 
udział w D-Day, nie tylko zabolałe kolegę Tymiń
skiego. Zabolało nas wszystkich, czy to w W. 
Brytanii, Polsce, Kanadzie, USA. Na całym świecie!.

* * *

Po powrocie do Toronto ze Zjazdu D-Day, 
wśród czekającej na mnie korespondencji, znalaz
łem pokaźnych rozmiarów kopertę. Zawierała ona 
list od niejakiego pana Emile Beaudoin, zamiesz
kałego w Sainte Foy, Quebec, jak również plik 
biuletynów stowarzyszenia byłych członków załóg 
HMCS Athabaskan i HMCS Haida.

P. E. Beaudoin zapraszał mnie na zjazdy by
łych członków załóg tych okrętów, mające odbyć 
się w końcu lipca i na początku sierpnia 1984 r.

Z żalem nie mogłem skorzystać z tych zapro
szeń, bo już miałem w programie: uroczystości 
rocznicowe raidu na Dieppe w Toronto, zjazd 
weteranów tego raidu w London, Ontario, i otwar
cie Muzeum Polskich Sił Zbrojnych z Sekcją 
Marynarki Wojennej w Buffalo N.Y.

Z biuletynów przysłanych mi przez pana Beau
doin dowiedziałem się, że w kwietniu/maju b.r. 
odbyła się wycieczka rozbitków z HMCS Atha
baskan i weteranów z innych kanadyjskich okrę
tów do Wielkiej Brytanii i Francji. Celem wy
cieczki było uczczenie pamięci tych, co zginęli z 
HMCS Athabaskan, zatopionego przez torpedę z 

niemieckiego ścigacza, w kanale angielskim, w 
dniu 29 kwietnia 1944.

W uroczystościach w Plymouth uczestniczyli 
członkowie Stowarzyszenia Polskiej Marynarki 
Wojennej, zamieszkali w tym mieście, którzy pły
wali na ORP Błyskawica i Piorun, razem z kana
dyjskimi niszczycielami, w składzie brytyjskiej 
10 Flotylli. Prezes SMW Koło Plymouth, kol. 
T. Sroka, uprzejmie dał mój adres panu E. Beau
doin.

R. Tymiński

Lomas de Zamora, 5 stycznia 1984 r.
Redakcja NASZYCH SYGNAŁÓW
14 Collingham Gardens
London SW5 OHT
Szanowny Panie Redaktorze!

Z zainteresowaniem czytuję artykuły i wiado
mości ogłaszane na łamach „Naszych Sygnałów".

Na podstawie poznanego materiału wydaje się, 
iż dotychczas nie poruszono jeszcze szeregu tema
tów, które chciaż nie stanowią „wielkiej" historii 
Mar. Woj., tym nie mniej do niej przynależą.

Mam na myśli m.in. kampanię wrześniową sfor
mowanych w Pińsku Morskich Batalionów, dzia
łalność marynarzy w AK oraz w pracy konspi
racyjnej w obozach jenieckich, jak np. kmdr, 
ppor. dypl. Romualda Gintowt-Dziewaltowskiego, 
który pełnił funkcję zastępcy szefa Oddziału II 
Sztabu Obozu Konspiracyjnego „Waldemar" w 
oflagu Woldenberg.

W związku z powyższym pozwalam sobie prze
słać notatkę na jeden z tematów dotąd nieporu
szonych.

Przy okazji sprostowania do strat Korpusu Ofi
cerskiego, opublikowanych w „Naszych Sygna
łach" nr 143 :

str. 3 — Stanisław Gronowski nie zginął w 
stalagu, lecz na komenderówce „Rupo" (RUs- 
sen und POlen), obozu koncentracyjnego Bu- 
chenwald;
str. 4 — w stratach Korpusu Technicznego nie 
podano Stefana Rybińskiego, którego los po
dobny był do wspomnianych Janusza Podczas- 
kiego i Stanisława Sawińskiego, zaskoczonych 
przez oddziały sowieckie.

z poważaniem
Jerzy W. Dittmar 

Chopin 220
1832 Lomas de Zamora
Argentina
Teł. : Buenos Aires —

243-7186
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W załączeniu : „Niedoszła promocja 1940“ — no
tatka — oryginał i kopia Army Records Centre. 
Ref. Polish/8964/OS8b — kopia Szkoła Pchor. 
Mar. Woj. L.dz. 462/45 — kopia Ppłk dypl. 
Brayczewski Włodzimierz. Zaświadczenie — 
kopia.

* * *
JERZY W. DITTMAR

NIEDOSZŁA PROMOCJA
Niedoszła promocja 1940, chociaż . . .

Rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 13 
września 1939 r. — sformalizowanym w dniu 
19.10.39 jako Rozkaz Nr 2 Naczelnego Wodza 
— m.in. zostali mianowani podporucznikami ze 
starszeństwem z dnia 1 września 1939 r. podcho
rążowie średnich roczników szkół podchorążych, 
co zostało potwierdzone w 10 punkcie Rozkazu 
MSWojsk., z dnia 19 lutego 1940 r. (Dziennik 
Rozkazów MSWojsk. Nr 5, poz. 3. — Podstawa : 
Dekret Prezydenta RP. z dnia 12.3.37, art. 11, 
par. 16 — Dziennik Rozkazów RP. Nr 20, poz. 
128).

REFLEKSJE : — w Grupie operacyjnej 
gen. Kleeberga d-ca dywizji, pik Eppler, w skła
dzie której odbyły kampanię wrześniowe sformo
wane w Pińsku Morskie Bataliony, wpisał do legi
tymacji służbowych awans na ppor. mar. w dniu 
7.10.39;

— w oflagach Prenzlau, Neubrandenburg, 
Grossborn, Woldenberg nie kwestionowano oficer
skiej nominacji. Kiedy do oflagu Colditz przybyło 
w grupie szeregowych do obsługi obozu dwóch 
podchorążych omawianego rocznika, starszy obozu, 
gen. Gąsiorowski, zarządził natychmiastowe zali
czenie ich do stanu oficerskiego;

— w oflagu Murnau podchorążowie otrzy
mali stopień oficerski pod warunkiem ostatecznego 
wyjaśnienia po zakończeniu wojny, co zresztą nie 
przeszkodziło jednemu z nich w pełnieniu funkcji 
adiutanta adm. Unruga;

— w oflagu Arnswalde polska komisja 
weryfikacyjna nie uznała awansów, motywując 
swą decyzję „odpowiedzialnością finansową za po
brane w niewoli gaże" lub też brakiem pieczątki 
pod podpisem pik. Epplera. Po zrektyfikowaniu 
decyzji, z kolei władze niemieckie nie zgodziły się 
na zmianę opinii. „Podporuczników nieuznanych 
przez Niemców" przesiano wraz z podchorążymi 
do specjalnych obozów w Oberlangen (1.200) i 
Neu Fullen (800) z etykietą „polnische Militar- 
inteligenz", czego wydźwiękiem była przybita na 
kartotekach wielka litera „F“ (od Fahnrich) oraz 
napis „Entlassung nach Heimat verboten“. Nieraz 
zjawiała się druga pieczątka — „Durch Flucht 
nach Heimat entlassen". Jeden z „podporuczników 

nieuznanych przez Niemców" po trzyletnim po
bycie w stalagach wrócił do oflagu na prawach 
oficerskich dzięki oświadczeniom m.in. kmdr. Sie
maszki i kmdr. Majewskiego;

— w 2 Korpusie we Włoszech zweryfiko
wano zgodnie z Rozkazem Naczelnego Wodza w 
stopniu ppor. mar. dwóch podchorążych tego 
rocznika;

— w Mar. Woj. PRL powoływano pod
chorążych wspomnianego rocznika również w 
stopniu ppor. mar.;

— w Mar. Woj. RP pod dowództwem bry
tyjskim podchorążowie średniego, a wówczas już 
starszego rocznika, którym udało się przedrzeć z 
kraju lub uciec z niewoli, zachowywali stopień 
pchor. mar., jak śp. Edmund Brocki — Jerzy 
Portek, „Dzieje ORP «Orzeł», Gdańsk, 1961, stro
ny 96b i 128b.

Natomiast podchorążowie powracający z 
niewoli po zakończeniu wojny na teren Wielkiej 
Brytanii, zgodnie ze stwierdzeniem b. d-cy Od
działu Podchorążych (SPMW L.dz. 462/45) „są 
wcielani do Mar. Woj. i otrzymują stopień pod
porucznika mar. woj. czasu wojny".

KOMENTARZE :
f—) Jerzy W. Dittmar

Chopin 220
1832 Lomas de Zamora
Argentina
Tel. : Buenos Aires 

243-7186
* * *

II' liście swym do kol. K. Zubkowskiego, 
Michał Serafin pisze: —

Dziś, 18 7, otrzymałem list zapraszający mnie 
do złożenia głosu w wyborach nowego Zarządu, 
w terminie do dnia 1.5 br. Może zostawię to do 
przyszłego roku — na razie wierzę, że Ty już 
będziesz dożywotnim prezesem. Już p. Halinka 
zdradziła mi, że wiecie od Zbyszka Węglarza, że 
byłem w Polsce, a więc poczuwam się do obowiąz
ku zdania krótkiej relacji z mojej wycieczki i spot
kaniu z naszymi kolegami.

Pierwszym był Jurek Broniewicz w Puławach 
(jechałem samochodem z Warszawy do Lublina 
z moim szwagierkiem) — bardzo stary znajomy 
i przyjaciel, gdyż znaliśmy się jeszcze z czasów 
przed-marynarskich, spotkawszy się na obozach 
harcerskich pod Puławami. (Drugim ze znajomych 
i przyjaciół był Noe Jagusiewicz). Jurek serdecz
nie braterski, wygląda wspaniale, młodo, w ślicz
nych kolorach i o nadzwyczajnym wyglądzie. 
Zrobiliśmy pobieżny „przegląd" starych kolegów : 
dłużej nie mogliśmy gwarzyć, gdyż ja jechałem 
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do Lublina do siostry, której nie widziałem od 
46 lat.

Po paru dniach pobytu w „Kozim Grodzie" ru
szyłem na objazd Polski, przez miasta dawniej mi 
nieznane, lub mało znane. Pierwszym był Kraków, 
gdzie po bratersku powitał mnie Zbyszek Węg
larz, naturalnie z poczęstunkiem. Oprowadził mnie 
po większości zabytków krakowskich. Miałem 
ochotę zostać jeszcze jeden dzień, ale nie mogłem 
dostać hotelu, bo już rozpoczął się okres waka- 
cyjno-wycieczkowy i wszystko było pełne. Wobec 
powyższego pojechałem do Częstochowy, a stam
tąd następnego dnia do Wrocławia. Tam mam b. 
dużą rodzinkę, gdyż moja śp. siostra zostawiła po 
sobie siedmioro dzieci, dziś z rodzinami. Mieszka 
tam i pracuje syn mego śp. brata. Ale nie o tym 
chciałem pisać. Odszukałem kolegów z mego rocz
nika, Mięcia Wróblewskiego i Tadzia Kawalca. 
Naturalnie, trzeba było odbyć braterskie konfe
rencje w „Gospodach pod kielichem", kiedy pły
nęły wspomnienia z dawnych lat i z tych czasów 
tak mało nam znanych. Nie odszukałem jedynie 
Jasia Kosika.

Z Wrocławia, po dłuższym pobycie, ruszyłem do 
Poznania, a następnie do Szczecina. Tam mamy 
starego przyjaciela, por. mar. rez. Zyg. Gromnic
kiego. Cichociemny, pływał z Kadulskim, Trzasko- 
Durskim, Michałkiewiczem, Buchowskim na kut
rach w Pld. Francji, Hiszpanii i Gibraltarze oraz 
Pin. Afryce. Podałem jego dane Julowi Czerwiń
skiemu w Gdyni, który starannie prowadzi dane 
ewidencyjne. Poinformowałem go również o in
nych cichociemnych, Norbercie Goluńskim (nie 
pamiętam jego przydziałów). Był on z Marynarki 
Handlowej i powrócił do niej, pod koniec kapi- 
tanowal na „Batorym", obecnie zaś na emery
turze. Poznałem go w Okehampton — bez przy
działu.

Ze Szczecina, przez Koszalin (wizyta rodzinna) 
pojechałem do Gdyni. Tu od razu meldowałem 
się Julowi Czerwińskiemu, który zaraz sprowadził 
Gośka i ci dwaj byli moimi przewodnikami po 
Gdyni i okolicy, włączając cmentarze i kościółek 
na Oksywiu. Na cmentarzu Witomińskim nie by
łem, gdyż byl w tym czasie zamknięty. Łaziłem 
długo po Gdyni, odnajdując stare, znajome ulice 
i kąty. Gosk woził mnie i oprowadzał po Gdańsku, 
który jako tako, dzięki niemu, poznałem. Ze sta
rych znajomych odwiedziłem Bronka Szula, mego 
dawnego pryncypała broni podw. na Wichrze — 
spotykając się z serdecznym przyjęciem. Telefo
nicznie skomunikowałem się z Boi. Zalewskim 
(I of. mech. Wichra), ze starym przyjacielem Ja
siem Sobierajem i wreszcie z Januszem Staliń- 
skim, który był poza Gdynią i przyjechał 1.7, 

czyli w przeddzień mego wyjazdu, a więc nie 
starczyło czasu na osobiste zetknięcie się.

Szukałem Andrzeja Pierzyńskiego, który wraz 
z żoną Krystyną (siostrą Przemka Guzowskiego) 
był w cudownym rejsie prawie dokoła świata na 
statku „Władysławowo". Pewnie wrócili zaraz po 
moim przyjeździe, gdyż 16.6 byli meldowani w 
Rotterdamie w drodze powrotnej.

Muszę z przyjemnością podkreślić cudowne 
ustosunkowanie się wszystkich kolegów-marynarzy; 
ze starszymi i rówieśnikami czułem się naprawdę 
jak w rodzinie. Serdeczni, mili, gościnni, podający 
do stołu wszystko co najlepsze można dostać w 
Kraju (na ich punkty).

Gdyby ten list mógł nadać się do rozdziału „Z 
Kolegami po Świecie", wykorzystuj wszystko, wy
mieniając nazwiska tak kolegów, jak i cichociem
nych. Możesz też dołączyć także i panie. Odwie
dziłem p. Jadwigę Żytowiccką z córeczką Basią 
oraz poznałem żonę naszego kolegi (a mego kolegi 
gimnazjalnego), p. Górny. Nie starczyło mi już 
czasu na odwiedzenie p. Flani Tycowej. ... w 
dwóch listach napisałem tak dużo, jak nigdy. 
Spodziewam się więc i od Ciebie wiadomości z 
Waszego podwórka londyńskiego; jak przeszło 
Walne Zebranie, jaki jest nowy Zarząd? Bardzo 
mile byłem zdziwiony, gdy po powrocie zastałem 
N.S. To takie miłe, że jeszcze trwale utrzymujemy 
te więzy braterskie. Smutne, że rozdział „Z Ża
łobnej Karty" coraz bardziej się powiększa i to 
nie tylko jeśli chodzi o naszych najstarszych ko
legów.

. . . ściskam najserdeczniej, pozdrawiaj wszyst
kich których spotkasz

Michał
JZ. „V. OWWW

Dziękujemy kol. Serafinowi za tak bardzo 
szczegółowe wiadomości o jego wycieczce do Pol
ski. Mamy nadzieję, że może zechce nadesłać swo
je wspomnienia sprzed wojny, jak również wieści 
o swym życiu. Zgadzamy się z nim najzupełniej, 
że NASZE SYGNAŁY stanowią nierozerwalną 
więź pomiędzy kolegami.

Redakcja 
* * *

Beavercreek, Oregon
16.VIII.1984

Z MIRKIEM KOWNACKIM W KANADZIE

Pacewiczowie i Bialowscy mieszkają w Seattle, 
stanie Washington, a my 150 mil na południe od 
nich, niedaleko miasta Portland w stanie Oregon. 
Jak na stosunki amerykańskie niedaleko siebie. 
Widujemy się parę razy w roku. Wiąże nas nie 
tylko wspólne wychowanie w podchorążówce Mar. 
Woj., ale również wspólne przeżycia wojenne. Z 
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Michałem pływaliśmy razem na Burzy w czasie 
kampanii norweskiej, a z Wilusiem na Ouraganie 
i Krakowiaku. Każdy z nas dostał się do USA 
innymi drogami i życie toczyło się zupełnie w 
innych okolicznościach. Każdy z nas jednak osiąg
nął pewne powodzenia w przemyśle i administra
cji tego kraju. Teraz jesteśmy na emeryturze. Spo
tykając się czy to u Michałów w ich domu z 
pięknym widokiem na zatokę Puget, czy też w 
domu Wilusiów w Bellevue, czy też u nas na 
farmie w Orcgonie czas szybko przelatuje na roz
mowach o teraźniejszości, na wspomnieniach o 
przeszłości, czy też dyskusji naszego stanowiska i 
aktywności związanej z sytuacją w kraju. Panie 
nasze : Elżunia P., Janka B. i Jean T. (którą 
wszyscy nazywają Janeczką), nie mają też powo
dów do nudzenia się. Przede wszystkim zwykle 
przygotowują wytworne wieczerze, każda w swej 
własnej specjalności. One również nie mają kło
potu znalezienia wspólnych zainteresowań.

Michał utrzymuje bliski kontakt z Komando
rem Mirosławem Kownackim, który zamieszkuje 
w uroczym miasteczku położonym na zboczach 
Gór Skalistych w Zachodniej Kanadzie, nieda
leko granicy amerykańskiej. W czasie jednego na
szego wspólnego spotkania postanowiliśmy zorga
nizować zjazd do Mirka. Michał opracował marsz
rutę, uzgodniliśmy czas wyprawy i 6 sierpnia br., 
w poniedziałek, wyruszyliśmy. Miejscem spotka
nia wyznaczono miasteczko w stanie Washington, 
niedaleko Spokane, Ritzville. Mniej więcej 340 
mil od naszej farmy i 225 mil od Seattle. Dla nas 
była to wyprawa w nieznaną część kraju. Mieszka
jąc na zachodnich wzgórzach pasma górskiego 
Kaskad, wśród świerkowych lasów, bujnej roś
linności i bajecznej zieleni, po przekroczeniu na 
wschodnią część Kaskad znaleźliśmy się w pustyni. 
Płaskowzgórze pokryte odwieczną lawą, która spły
wa z wulkanicznych wierzchołków na przestrzeni 
wieków. Główna autostrada prowadziła równo
legle z rzeką Kolumbia, największą i najdłuższą 
w zachodniej części Ameryki Północnej. Przecię
liśmy rzekę kierując się na Pasco. Pustynia na 
skutek intensywnej irygacji została ostatnio za
mieniona w falujące morze pszenicy.

Tak jak daleko wzrok sięgał, aż do horyzontu, 
po jednej i drugiej stronic szosy falowała pszenica 
przeznaczona na handel, z spichlerzy rolniczych, z 
państwami socjalistycznymi. Go się stało z tymi 
krajami, które były znane pod mianem „Spich
lerze Europy"?

Niedaleko Pasco wpada do Kolumbii rzeka Wę
ża (Snake river). Zatrzymaliśmy się w parku po
łożonym nad rzeką, aby ochłodzić się w cieniu 
miejscowych klonów i spożyć drugie śniadanie. 
Pogoda była słoneczna i upalna. W dwie godziny 

później dojechaliśmy do Ritzville. Kraj nadal rol
niczy. Miasteczko typowo zachodu amerykańskie
go. Motel z basenem pływackim, do którego rzu
ciliśmy się w parę minut po przyjeździe. W pół 
godziny później przyjechali Michałowie, a później 
Wilusiowie. Tak więc spotkaliśmy się.

Następnego dnia konwój trzech aut podążył w 
kierunku granicy kanadyjskiej. Krajobraz zmienił 
się z plaskowzgórza pustynnego w pagórkowaty 
kraj porośnięty sosnami. Pojawiły się jeziora w 
szmaragdowych odcieniach mieszanego lasu. Na 
wschodzie rysowały się podgórza gór Skalistych. 
Na lunch zatrzymaliśmy się w Sandpoint, w par
ku położonym nad jeziorem. Po krótkim odpo
czynku i posiłku ruszyliśmy w kierunku na Cres- 
ton. Przejeżdżając granice znaleźliśmy się w Ka
nadzie.

Miasteczko Creston, jak już wspomniałem, jest 
uroczo położone w dolinie pomiędzy zarośniętymi 
lasami wzgórz. Zatrzymaliśmy się w motelu Ha- 
cienda Inn z restauracją, w której przyjmować 
nas będzie wkrótce nasz Komandor Mirek. Wkrót
ce po zarejestrowaniu się poznaliśmy miejscowego 
administratora miasteczka, pana Bolesława Olsza- 
nowskiego (z Torunia), który będąc Polakiem opie
kuje się samotnym Komandorem. Żona Mirka 
umarła kilkanaście lat temu. Mirek skończy w 
grudniu tego roku 84 lata życia. Tak jak nam 
później powiedział, idzie w parze z kalendarzem.

Spotkanie z nim było dla mnie przeżyciem emo
cjonalnym. Nie widzieliśmy się od czterdziestu lat. 
Michał i Wiluś utrzymywali kontakt z nim w 
ostatnich latach. Mirek źle widzi, a więc trzeba było 
przedstawiać się podchodząc do niego. Szczupły 
staruszek, ma nadal bystre niebieskie oczy, pełne 
życia i inteligencji. Doskonale wymowny w obu 
językach, polskim i angielskim, zabawiał nas 
wszystkich rozmową. Przy stole otoczył się pa
niami, które pouczał o tajnikach związanych z 
winem. Powiedział o zasadzie składającej się z 
trzech W. :

Trzeba wiedzieć jakie wino zamówić — WHAT 
Trzeba obrać odpowiedni czas — WHEN 
I trzeba dobrać odpowiednich kompanów —

WHOM
Przy kawie opowiedział o rosyjskim rytuale 

picia z samowaru, czy też pod samowarem. Wed
ług niego to genialny system opierający się na 
zastosowaniu jednego z zasadniczych praw me
teorologicznych : woda paruje szybciej od gorą
cego powietrza. Esencja herbaty ustawiona na 
samym szczycie rozżarzonych węgli wydaje wspa
niały aromat i zawiera bajeczny smak. Esencja 
rozpuszczana jest wrzącą wodą z samowara, moż
na więc podawać taką, jaką się chce. Czy to
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Lipiec — sierpień 1984 r.

Siedzą, od lewej: Elżunia Bacewicz, Janka Bialow- 
ska-Benett, Mirek Kownacki, Jerzy Tumaniszwili. 
Stoją od lewej: Jean Tumaniszwili, znajoma z Ka

nady, Michał Bialowski-Benett, Wiluś Bacewicz.

bardzo mocna, czy też mniej, czy też lekka w 
zależności od tego, jaką się lubi. Wchodząc na 
tory bieżących spraw światowych i wewnętrznej 
polityki kanadyjskiej Mirek zauważył zupełny 
brak zainteresowania miejscowej inteligencji roz
wojem Zła. Nikt nie chce udzielać się.

W życiu swoim Mirek szukał Prawdy i Pokoju. 
Prawdę znalazł w matematyce. Nauka ta dała 
jemu odświeżenie ducha. Bo przecież dwa plus 
dwa równa się cztery i to jest Prawda. Tak 
samo zresztą Wino (Veritas). Wino to trunek 
prawdziwy. Inne alkohole nie są warte prawdy. 
Za wyjątkiem rumu. Rum to też trunek godny 
miana Prawdy. Pokoju nigdy jeszcze nie znalazł 
i nie wygląda na to, aby w przyszłości znalazł, 
bo sprawy postępują niedobrze. Zamiast być le
piej, jest coraz gorzej.

Po obiedzie zostaliśmy zaproszeni do państwa 
Olszanowskich, gdzie spędziliśmy przemiły wie
czór. Tym razem Mirek otoczył się naszą trójką, 
jego byłych wychowanków. Wspominał młodość. 
Wychowany był w Mińsku Litewskim. Ojciec Po
lak, a matka Litwinka. Podstawą wychowania 
narodowego — Adama Mickiewicza „Pan Tade
usz" Litwo ! O jczyzno mo ja ! . . . Chodził Mirek 
do prywatnego gimnazjum rosyjskiego, a w domu 
bona Niemka uczyła niemieckiego, a prywatna 
nauczycielka francuskiego. Ojciec przedwcześnie 
zmarł, ojczym, inżynier elektrotechnik, był dyrek
torem miejscowej elektrowni. W czasie rewolucji 
szukał Mirek guza i tu i tam, aż w końcu wy
lądował na Morzu Czarnym, szukając możności 
wstąpienia do marynarki wojennej. Na wiado

mość o tworzącej się armii wojska polskiego do
łączył do Żeligowskiego. W czasie pobytu na Mo
rzu Czarnym wyspecjalizował się w sygnalizacji 
Morsem aż do 100 słów na minutę.

Mirosław Kownacki był jednym z uczestników 
pierwszego kursu oficerskiego. W Kronice Pias
kowskiego, na stronie 46, czytamy : lista słucha
czy, którzy w dniu 1 października 1922 roku 
ukończyli pierwszy dwuletni Tymczasowy Kurs 
Instruktorski dla Oficerów (TKIO) — Na liście 
tej wymienionych jest 18 słuchaczy, między in
nymi prymus z pierwszą lokatą Tadeusz Sto- 
klasa, a z drugą lokatą Mirosław Kownacki.

My pamiętamy Mirka jako naszego Dyrektora 
Nauk i wykładowcę nawigacji. Zaczął swą służbę 
pedagogiczną z rocznikiem Wilusia, skończył w 
końcu wojny. Pamiętam dobrze te wykłady, tak 
dla nas ważne w późniejszym życiu. Pamiętam, 
jak wchodził na salę wykładową swoim charakte
rystycznym chwiejącym się krokiem prawdziwego 
zejmana i rzucał szeroko rozstawionymi niemiec
kimi oczami, lustrując bystro nas wszystkich, sto
jących na baczność. Wykłady przeplatał najroz
maitszymi opowiadaniami z humorem i znajomoś
cią życia.

Mirek mieszka samotnie. Ostatnio ciężko cho
rował, leżał w szpitalu i jest nadal pod ciągłą 
opieką lekarską. Domek jego malowniczo poło
żony na skraju miasteczka, otoczony jest drzew
kami owocowymi i ogródkiem, w którym Mirek 
uprawia winogrona. To jest jego życiowa radość 
i duma. Sadzonki winogron z Francji, jak również 
z Kalifornii. Z tych jego jagód preparuje wina 
wysokiej klasy. Kosztowaliśmy je i mogą osobiście 
potwierdzić wysoki gatunek i wspaniały aromat.

Żegnając się z nim obiecaliśmy przesłać wraz 
z tym opowiadaniem jego serdeczne pozdrowienia 
dla wszystkich czytelników Naszych Sygnałów.

W drodze powrotnej zmieniliśmy marszrutę, po
dążając do malowniczego miasteczka w stanic Wa
shington pod nazwą Bavarian Village. Już w za
lesionych .wzgórzach gór Kaskadów, architekturą 
jak również charakterem jest kopia miasteczka w 
Bawarii niemieckiej. Tam też pożegnaliśmy na
szych przyjaciół z Seattle.

Jerzy Tumaniszwili 
* *
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Do wiadomości Kolegów...
AKTYWNOŚĆ ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

SM W w okresie letnim 1984

1. Na uroczystym otwarciu Światowego Zjazdu 
Polonii 1984 r. byli obecni prezes kol. Zubkowski 
w towarzystwie kol. Busiakiewicza.
2. W wieczornych uroczystościach Światowego 
Zjazdu Polonii reprezentował SMW kol. Bohdan 
Wroński.
3. Na uroczystościach Święta Żołnierza dnia 15.8. 
84 i przy składaniu hołdu sztandarom reprezento
wali SMW kol.kol. Wroński i Karnicki.
4. W dniu Battle of Britain przy pomniku Pol
skich Lotników złożyli wieniec kol.kol. Górski, 
Hermaszewski, Ponikiewski i Zubkowski.
5. Na uroczystości Armii Krajowej wieniec pod 
Pomnikiem Katyńskim złożyli kol. Busiakiewicz, 
Karnicki, Zubkowski.
6. W uroczystościach Katyńskich wzięli udział i 
złożyli wieniec pod pomnikiem Katynia kol. Bu
siakiewicz, Ponikiewski, Zubkowski.
7. Ośrodek Katolicki w Brighton został uroczyście 
otwarty przez ks. biskupa Wesołego dnia 12.10. 
84. Koło Brighton SMW korzysta z tego ośrodka 
to też centrala SMW dała na budowę tego ośrodka 
£1000. — W poświęceniu wzięli udział — prezes 
SMW kol. Zubkowski i koledzy Busiakiewicz, 
Hermaszewski i Wolff. Przy okazji odbyto in
spekcję domu marynarza w Hove.

* * *

Wyjątek z NEWSLETTER No. 48 Apr./June, 
1984, wydawany przez National War Museum 

Association na Malcie

POLISH MEMORIAŁ PLAQUE

Foliowing representations madę to the Director of 
Museums by two gentlemen who served on Polish 
submarines operating from Malta in wartime, a 
marble tablet commemorating the part played by 
the Polish Navy and Mercantile Marinę was trans- 
ferred from Manoel Island to the National War 
Museum on 2nd May, 1984. This was justifiable 
because, apart from the fact that the former site 
is not accessible to the generał public, there was 
the risk of its being damaged.
The plaque was originally affixed to the wali of 
the Smali Ships’ Ganteen at HMS Phoenicia, 
Manoel Island. During the unveiling ceremony, 

which took place on lOth July, 1948, Rear- 
Admiral C P Ciarkę, Flag Officer Malta, said : 
“We are here today to unveil a memoriał to those 
officers and men of the Polish Navy and Mercan
tile Marinę who fought in these seas as our allies 
during the war.
“These Polish sailors escaped from their country 
when it was invaded and many fought with us 
from the start to the finish. They served either in 
their own ships which escaped from Poland, or in 
British ships which were turned over to them and 
hoisted the Polish flag.

“The Polish submarines Sokol and Dzik did part- 
icularly distinguishcd work in the Ist Submarine 
Flotilla; on return from their patrols they were 
based and accommodated here on Manoel Island.

“The destroyers and escorts Garland, Kracowick, 
Slazak and Piorun came out to the Mediterranean 
on the tide of victory for the assaults on the 
North African coasts and later on to Sicily and 
Italy.
“The merchant ships Leck, Lublin, Lewant and 
Tobruk were operating regularly in the Medi
terranean. The Sobieski and Batory also carried 
troops from the United Kingdom to the Medi
terranean ports and to the assault beaches.”

The marble tablet, which has been placed in the 
Museum’s Outer Yard, reads as follows :

IN MEMORY OF PERSONNEL FROM SUB
MARINES AND UNITS OF THE POLISH 
NAVY AND YESSELS OF THE POLISH 
MERCANTILE MARINĘ WHO TOOK PART 
IN THE BATTLE OF MALTA AND CON- 
TRIBUTED VALOROUSLY IN ITS DE- 
FENCE DURING 1940-5.

PRESENTED BY CAPTAIN H. PARNIS 
ENGLAND, HONORARY CONSUL FOR 
POLAND, MALTA.

The inscription is also reproduced in Polish.
The Polish Naval Association in London has 
shown its appreciation in a tangible manner for 
the part played by our Association in the pre- 
servation of this historie tablet.

-U,'TT 'TT
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
13 marca 1984 zmarł w USA bosman Franciszek 

Graczyk
21 grudnia 1983 zmarł w Coventry Mjr. aud. 

Stanisław Rodziewicz
15 maja 1984 zmarł nagle w Sheffield st. mar.

Władysław Jankowski, przeżył 64 lata
20 maja 1984 zmarł w Blackpool st. mar. Piotr 

Obrusik, przeżył 59 lat
17 maja 1984 zmarł w Londynie mar. Jan Lucjan 

Kułakowski
31 sierpnia 1984 zmarł w Hove, Sussex, por. mar. 

Jan Stępień, przeżył 78 lat
9 września 1984 zmarł w Hove, Sussex, kmdr, 

ppor. Józef Danyluk, przeżył 79 lat
W kwietniu 1984 zmarł w Polsce kmdr Ludwik 

Szmidt, przeżył 76 lat.
Cześć Ich pamięci 

* * *

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

Ś.P. KDR. PPOR. JÓZEF DANYLUK 
Wspomnienie

Doszła do mnie smutna wiadomość o odejściu 
od nas NA WIECZNĄ WACHTĘ mego drogie
go kolegi kdra ppor. Józefa Danyluka.

Zmarł on 9-go września, 1984 r. w Hove, 
Sussex.

Zmartwiła mnie do głębi ta wiadomość, gdyż 
z Jocem (tak był nazywany przez kolegów), łą
czyła mnie wieloletnia przyjaźń.

W 1924/25 r., przed wstąpieniem do Oficer
skiej Szkoły Marynarki Wojennej — przemiano
wanej później na Szkołę Podchorążych Mar. Woj. 
— obaj ukończyliśmy Szkołę Podchorążych Pie
choty w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

Potem, razem odbyliśmy pomyślnie pływanie 
próbne na ORP Komendant Piłsudski i w 1928 
roku, z 54-ch kandydatów na próbnym pływa
niu, tylko 22-ch nas przeszło przez sito selekcji 
i egzaminów i otrzymało promocje na podporucz
ników marynarki.

Józef Danyluk urodził się w Kołomyi 30-go 
października, 1904 r. Tam ukończył gimnazjum 
klasyczne. Często cytował tasiemce poematów, tra
gedii i rozpraw w języku staro-greckim i łacinie. 
Miał doskonałą pamięć, którą zachował do końca 
dni swoich.

Był on lojalnym i serdecznym kolegą. Jako 
człowiek — był wzorem uczciwości i skrupulat
ności.

Joc był b. dobrym marynarzem. Wyspecjalizo
wał się w artylerii morskiej. Miał swoisty humor 
i rubaszność w obejściu. Był łubiany przez pod
władnych i kolegów.

W sporcie — był doskonałym piłkarzem. Chyba 
był najlepszym bramkarzem, jakiego Szkoła Pod
chorążych posiadała. Miał też zdolności w boksie, 
ale ta dyscyplina specjalnie go nie pociągała.

Joc był żonaty i przed wybuchem II Wojny 
Światowej miał dwoje dzieci. Był całkowicie od
dany swojej rodzinie.

We wrześniu, 1939 r., po upadku Kępy Oksyw
skiej, Joc dostał się do niewoli niemieckiej. Wy
zwolony z niewoli po zwycięstwie Sprzymierzonych 
nad Niemcami — przybył do Wielkiej Brytanii.

Po rozwiązaniu naszej Marynarki Wojennej w 
Wielkiej Brytanii, Joc zdecydował pozostać na 
Zachodzie. W ciężkich warunkach, brał się za 
każdą pracę, aby móc finansowo wspomagać ro
dzinę w Polsce.

W międzyczasie, żona Joca zmarła, a dzieci 
dorosły i rozpoczęły swoje życie.

Tymczasem Joc, nadwyrężywszy swoje siły 
ciężką pracą, zaczął podupadać na zdrowiu. Za
mieszkał w Domu Marynarza w Hove, Sussex.

Korzystając z mojej wizyty w Anglii, 10-go 
czerwca, 1984 r., razem z naszym młodszym ko
legą Feliksem Minkiewiczem, odwiedziliśmy Joca. 
Obaj byliśmy przybici widokiem stanu fizycznego 
poruszał się jak niezdarny, schorowany starzec.

Niecałe trzy miesiące później, nasz drogi ko
lega Joc, już nie żył.

Niech Mu Dobry Stwórca da Wieczny Odpo
czynek.

* # *

Odwiedzili SM.W.

por. mar. Mieczysław Kobierzycki z Płd. Afryki 
kmdr Romuald Tymiński z Kanady 
por. mar. Zdzisław Niężopolski z USA 
bsm. Stanisław Jaczyński z Australii 
kpt. mar. Tadeusz Bernas z Kanady 
pani Felicja Pitułko z Kanady

Dary
Komisja Opieki

T. Woszczyński £5.00
W. Lubowiecka 26.00
Liga Morska Odz. 2 i 7 34.45
Anonimowo 20.00
Mr. J. Todd 7.50

Nasze Sygnaśy

T. Woszczyński £2.00
p. M. Pławska 20.00
W. Morgan 7.00
J. Hedinger 27.00
Z. Jędrzejowski 3.00
K. Reynert 20.00
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45 LAT TEMU . . .

Zarząd Koła SMW GLASGOW zorganizował, 
w skromnym zakresie, obchód 45 rocznicy przyby
cia Zespołu Niszczycieli : OORP „Błyskawica", 
„Grom" i „Burza" do Szkocji w dniu 1 września 
1939 roku. Obchód ten był połączony z 45 rocznicą 
wybuchu wojny.

W sobotę, dnia 1.9, garstka członków Stowa
rzyszenia, z małżonkami i przyjaciółmi, zebrała się 
na cmentarzu w Dalbeth aby, wedle tradycji już 
ustalonej, złożyć hołd poległym i zmarłym kole
gom. Złożono wiązanki kwiatów, ksiądz mgr Ale
ksander Pietrzyk odmówił modły.

W niedzielę, dnia 2.9, ks. Pietrzyk odprawił 
uroczystą Mszę św. na intencję poległych i zmar
łych bojowników o wolność Polski, którzy wyko
nali swój obowiązek, oddając życie dla tej idei.

Do południa tego dnia, w reprezentacyjnej sali 
Domu Kombatanta, miał miejsce obiad koleżeń
ski. Do stołów zasiadło przeszło 40 uczestników, 
wśród nich nieliczna garstka marynarzy. Prezes, 
kol. M. Zawada, wygłosił podniosłe przemówienie 
po polsku, kol. W. Poray-WojCiechowski zaś po 
angielsku. Przemówił również ks. mgr Pietrzyk.

„Nieliczna jest dziś nas garstka kolegów zebra
nych dla uczczenia okazji niezmiernie ważnej his
torycznie. 45 lat temu zespół polskich okrętów 
przybył do Szkocji, aby kontynuować walkę z 
najeźdźcą. Ci, którzy wówczas przybyli, jak rów
nież ci, którzy dołączyli później, stali się pionierami 
niepodległej Polski Morskiej. Walcząc na szero
kich wodach półkuli zachodniej zaświadczyli po 
wsze czasy prawo Polski do Bałtyku. Niewielu z 
nich pozostało, ale ci, którzy są dzisiaj między 
nami, podkreślają swą obecnością ten niezmiernie 
ważny wkład Marynarki Wojennej do historii na
szej Ojczyzny. Swą obecnością tu, w Szkocji, pie
czętują niezaprzeczalny fakt — wobec Szkotów 
— że po klęsce Września, Polskie Siły Zbrojne 
kontynuowały walkę każdego dnia, od pierwszego 
do ostatniego strzału II Wojny Światowej; że 
tropili i niszczyli wroga na morzach tam, gdzie
kolwiek się ukazał; że rozsławili imię polskiej ban
dery w czynie zbrojnym na wodach od Ojczyzny 
dalekich. Nie uważają się za bohaterów, ale 
uczciwie stwierdzają, że spełnili swój obowiązek 
wobec Ojczyzny i Narodu".

Kronikarz

INSTYTUT POLSKI I MUZEUM 
im. gen. W. Sikorskiego 

— BIBLIOTEKA —
42 Cecil Street
Glasgow G12 8RJ
Teł.: 041-339 2135

dnia 3 lipca 1984 r.
WPan Prezes i PT Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 
14 Collingham Gdns, 
LONDON S.W.5.
Szanowni i Drodzy Koledzy,

Jest mi niezmiernie miło podziękować serdecz
nie Wam za dar £50, który wpłynął na fundusz 
tut. Biblioteki.

Dar ten bez wątpienia pomoże w naszej dzia
łalności, bo borykamy się z trudnościami, a nie 
wszyscy rozumieją ważność działalności i utrzy
mania tej jedynej w Szkocji polskiej placówki 
kulturalnej, jaką jest Biblioteka Instytutu Pol
skiego im. gen. W. Sikorskiego w Glasgowie.

Dar został zapisany w Gł. Księdze Kasowej 
Biblioteki pod poz. 30/84. Będzie on również 
umieszczony w Złotej Księdze Ofiarodawców w 
Londynie.

Łączę koleżeńskie pozdrowienia i wyrazy po
ważania,

(—) Witold Poray-Wojciechowski 
bon. Administrator i Przedstawiciel 

Biblioteki Instytutu w Szkocji
* * *

APEL
Apel do wszystkich Kolegów, którzy mają 

przedwojenne fotografie Marynarki Wojennej.
Rok 1985 jest 65 rocznicą powstania Polskiej 

Marynarki Wojennej oraz 40-tą rocznicą powsta
nia naszego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

Zarząd Główny ŚMW i Redakcja Naszych 
Sygnałów postanowili w tym roku znamiennym 
wydać numer 155 Naszych Sygnałów jako Foto- 
ramę. W ten sposób będziemy mogli udostępnić 
Kolegom fotografie przedwojenne Marynarki Wo
jennej w formacie numeru Naszych Sygnałów.

Fotografie z czasów wojny były wydane zaraz 
po wojnie w formie albumu Mar. Woj.

Pozostaje jeszcze 40 lat naszej aktywności po
wojennej. Wydamy w jednym z następnych na
szych numerów powojennej działalności SMW. 
Fotografie na to mamy. A więc apel : Prosimy 
przysłać jak najprędzej fotografie przedwojenne 
jakie tylko są. Selekcję przeprowadzimy, ukła
dając numer. Gwarantujemy zwrot fotografii. Na 
fotografiach prosimy napisać opis oraz czy należy 
zwrócić i do kogo.

Z góry dziękujemy Redakcja
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W uzupełnieniu mego sprawozdania z pobytu 
w Polsce w maju 1984 załączam 3 fotografie 
kościoła Garnizonowego Mar. Woj. pod wezwa
niem Matki Boskiej Częstochowskiej na Oksywiu.

Fot. 1 Dolna zewnętrzna część kościoła jest 
niedokończona na całej długości z obydwu stron. 
Należy albo wyłożyć płytami kamiennymi, albo 
otynkować tynkiem „szlachetnym".

Fot. 2 Sufit potrzebuje tylko malowania. 
Wszystkie okna są już oszklone, natomiast cemen
towe kolumny należy albo obłożyć kamieniem, 
albo tynkiem oraz założyć kinkiety do światła 
elektrycznego.

Fot. 3 Widok z nawy na ołtarz. Cala pod
łoga ołtarza ma być podniesiona o jeden stopień 
wyżej. Z prawej strony ma być zbudowany boczny 
ołtarz, gdzie ma być umieszczona pamiątkowa 
tablica st. kapelana śp. księdza W. Miegonia.

B. Karnicki

ST. PIASKOWSKI
NOTATKA

zawierająca problemy, których częściowe choćby 
rozwiązanie w dużym stopniu zależeć będzie od 
pomocy kolegów-marynarzy.

1) Wobec trudności stawianych przez Archiwa w 
Polsce, każda informacja dotycząca wszystkich 
„małych" okrętów (torpedowce, trałowce, kano- 
nierki, okręty pomocnicze itp. (z okresu przed 
1939 r.) ma dla autora duże znaczenie. W szcze
gólności : nazwiska (i ew. okres dowodzenia) do
wódców i pozostałych oficerów. Specjalne kursa 
odbywające się na małych jednostkach. Dcy dyw. 
torpedowców, szkolnego („traulery" i kanonierki), 
Oddziału minowego (ORP „Smok" i pomocni
cze), dyw. minowców itp. Wszelkie informacje 
dotyczące flotylli pińskiej.
2) Wizyty i rejsy szkolne (za wyjątkiem ORP 
„Iskra") ze specjalnym uwzględnieniem rejsów na 
Bałtyku. Ostatni rejs z kursem nawigacyjnym 
ORP „Smok" (dca okrętu i kmdt. kursu) w lipcu 
i sierpniu 1939 r.
3) Uzbrojenie : Instrukcje art. dla armat morskich 
75-mm wz. 97, to samo dla 75-mm wz. 28 (na 
małych minowcach klasy „Jaskółka" (polskiej bu
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dowy). To samo dla 130-mm dział franc. („Wi
cher" i „Burza"). Jeśli nie można zdobyć rysun
ków, to choćby dobre (blisko zrobione) zdjęcie 
dział 75 (oba typy) i 130-mm. Instrukcje i ry
sunki (zdjęcia) wyrzutni torpedowych (poj. „Gen. 
Sosnkowski", podw.-torpedowce) oraz typu „Wi
cher" i „Grom". Miny francuskie z oop. typu 
„Wilk". Mina Rzeczna typu „RYBKA" (flotylla 
pińska). Działo oop. typu „Wilk".
4) Wyposażenie nawigacyjne — instrukcje żyro- 
kompasów, przekaźników itp. Kto pamięta typy 
radiostacji okrętowych? Notatki, szkice echoson
dy, hydrofonów itp.
5) Zdjęcia wyposażenia, uzbrojenia, detali okrę
tów (za wyjątkiem nowych okrętów minowych, 
ktt typu „Grom" i oop. typu „Orzeł").
Okres wojny : Typ dział zainstalowanych w 
Anglii na „Błyskawicy" i „Burzy" (plot).
Działa i torped, oop. typu „Sokół".

* * *

KRONIKI POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ

„Jeszcze przyjdzie dzień, że tylko pozostanie w 
pamięci i świadomości ludzi, co ja, czy mnie podo
bni napiszą i utrwalą. Wasza zaś praca, wasz ciężki 
trud, wasze ofiary i wasza krew zostaną zapom
niane”.

Powyższy cytat z wypowiedzi nie żyjącego już 
Bohdana Pawłowicza, kapitana Marynarki Wojennej 
rezerwy, korespondenta wojennego i literata, wybrał 
Stanisław Piaskowski za motto Kronik Polskiej 
Marynarki Wojennej. Pierwszy tom tej hsitorycznej 
pracy wydała właśnie „Sigma Press” w Albany 
(książkę wydrukowano w prywatnym warsztacie 
typograficznym Stanisława i Anny Piaskowskich). 
Tom pierwszy obejmuje okres od listopada 1918 ro
ku do 31 grudnia 1937 roku. Materiały zebrane 
przez autora w ciągu 12 lat pozwoliły na opracowa
nie obszernej kroniki tworzenia i budowy Marynar
ki Wojennej, jak również organizacji i wychowania 
kadry marynarskiej. Z grubsza można podzielić ją 
na trzy działy:

I. Dokumenty pochodzące z Polski Ludowej, 
Polskiego Instytutu im. gen. Wł. Sikorskiego w Lon
dynie, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jor
ku, z Wielkiej Brytanii, Niemiec Zachodnich, Fran
cji, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Rosji Sowiec
kiej i innych źródeł.

II. Korespondencja prywatna, listy pisane przez 
byłych członków MW czy osoby związane z MW.

III. Publikacje, podręczniki i artykuły na temat 
polskiego morza. Dokumenty, plany, rysunki, pod
ręczniki, artykuły, korespondencja, fotografie, ze
brane przez autora, tworzą obecnie archiwum, skła
dające się z ponad 14 tysięcy egzemplarzy.

Dwa lata temu wydany przez tę samą oficynę Al
bum Planów — okręty Rzeczypospolitej Polskiej 
1920-1946 oraz tom II Kronik — obecnie w koń
cowej fazie opracowania — utrwalą historię Małej 
Floty (wg Jerzego Pertka), która zyskała uznanie a- 
liantów i szacunek wrogów.

We wstępie do Kronik autor szuka w historii Pol
ski przedrozbiorowej związków uczuciowych z mo
rzem i dochodzi do wniosku, że Polacy byli raczej 
narodem „rycersko-rolniczym”. Najlepiej — zda
niem autora — charakteryzuje to popularne ówczes
ne powiedzenie: „Może nie wiedzieć Polak, co to 
morze, gdy pilnie orze”. „Na prawdziwą polską flotę 
handlową jak i wojenną — pisze Piaskowski — trze
ba było czekać aż do 1920 roku (.. .), kiedy (.. .) 
powróciliśmy jako wolne państwo do brzegów Bał
tyku”.

W Notach biograficznych znajdziemy życiorysy i 
zdjęcia mężów stanu: Marszałka J. Piłsudskiego i 
gen. broni Władysława Sikorskiego oraz wyższych 
rangą oficerów Marynarki Wojennej, którzy przyczy
nili się do jej rozbudowy. A więc między innymi 
admirałów Jerzego Świrskiego — twórcy Marynarki 
Wojennej, i Józefa Unruga — wychowawcy kadry 
marynarzy, podoficerów i oficerów.

Początkowo wydawało się, że sprawa Marynarki 
Wojennej nie mą szans powodzenia. Józef Piłsudski, 
który dekretem z 28 listopada 1918 roku rozkazał 
utworzenie Marynarki Wojennej, nigdy właściwie 
nie widział potrzeby utrzymania jej jako niezależnej 
od wojska siły zbrojnej — twierdzi autor. Cytuje w 
Kronikach jedną z pierwszych na ten temat wypo
wiedzi Marszałka:

„Państwo bowiem nie posiada ani możliwości, a- 
ni też jakichkolwiek środków do tego, aby tak drogą 
prawdę o swej sile, jak flotę wojenną . . . czy kreo
wać, czy zbudować”. W roku 1929 Piłsudski powie
dział: „Siła morska wyrastać może znacznie wol
niej niż siła lądowa (...), bo niekiedy całymi wieka
mi budowały państwa swoje siły morskie. Gdy zaś 
mamy do czynienia z państwem o skromnym bu
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dżecie i ludności tak z morzem nieobytej, jak pol
ska, to o jakiekolwiek przypuszczenia co do szybko
ści budowy floty (. ..) trudno.

Nic więc dziwnego, że w Kronikach roi się od od
nośników świadczących o niezbyt optymistycznym 
podejściu władz naczelnych do zagadnień Marynar
ki Wojennej. Kwestionowano potrzebę budowy o- 
krętów, a także konieczność utworzenia samodziel
nego departamentu. W sprawach gospodarczych wy
wierano nacisk na podporządkowanie się władzom 
wojskowym. W Kronikach znajdziemy odpowiedź 
na pytanie, w jaki sposób admirał Świrski potrafił 
uzyskać daleko idącą niezależność, jak również fun
dusze potrzebne do rozbudowy Marynarki Wojen
nej.

W następnym rozdziale: Organizacja, dokumen
ty i wydarzenia 1918-1938 — autor wraca do histo
rii i odrodzenia niepodległego państwa polskiego. 
Zwalczające się ugrupowania polityczne, intrygi i 
dzieje powstania nowego państwa przedstawione są 
żwięźle i ciekawie.

Kroniki to mieszanka historii, dokumentacji us
taw sejmowych, zarządzeń i rozkazów, ewidencji o- 
raz szczegółów gospodarczych i personalnych. Do
brze opracowane tablice z odznakami Marynarki 
Wojennej podnoszą estetyczną wartość tego wyda
nia. Zdjęcia osób, zdarzeń i okrętów pozwalają zro
zumieć ogrom pracy wykonanej w stosunkowo kró
tkim czasie. Dla mnie, byłego członka Marynarki 
Wojennej, jest to podróż w zapomnianą przeszłość. 
Dla młodszego pokolenia lektura Kronik może być 
trudna. Dla historyków i badaczy dwudziestolecia 
międzywojennego jest to kopalnia wiedzy. Czekam 
z niecierpliwością na wydanie drugiego tomu, który 
obejmować ma okres od stycznia 1938 roku aż do 
momentu rozwiązania Marynarki Wojennej w An
glii w 1946 roku.

Jerzy Traper 
(Jerzy Tumaniszwiil, 

b. kpt. mar.) 
Stanisław M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki 
Wojennej 1918-1938. Tom I „Sigma Press”, Albany 
NY 1983. Stron 204, cena 18 doi.
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