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PRZEJŚCIE PRZEZ ZUND
Patrolowanie na Bałtyku z dala od naszych 

brzegów było coraz bardziej jałowe. Do
wództwo Ploty nalegało, by stosować się 
bezwzględnie do konwencji londyńskiej i nie 
topić handlarzy bez uprzedzenia, a procedu
ra wynurzania się i kontrolowanie statków 
była zabójczo niebezpieczna ze względu na 
duże nasilenie patroli lotniczych. Nieszczel
ność tłumika w przedziale maszynowym rów
nież była denerwująca. Nie mogliśmy usunąć 
defektu we własnym zakresie.

11 dnia, a właściwie w nocy z 10 na 11, 
nasza radiostacja nawiązała kontakt z Do
wództwem Floty. Dowódca zameldował o sy
tuacji i dostał polecenie działać jak najdłu
żej na Bałtyku i próbować przejść do Anglii.

Wielka narada w mesie oficerskiej. Jasiń
ski przedstawia ilość ropy, co nam pozosta
ła. Wystarczy na dojście do Anglii. Dowódca 
pyta o zdanie kolejno, poczynając od naj
młodszego Kamińskiego. Wszyscy są za tym, 
by próbować przejść przez Zund i pójść do 
Anglii. Dowódca rezerwuje decyzję dla siebie.

12 ruszamy, by zobaczyć czy przejście jest 
możliwe.

14 września 1939 roku, o godz. 20.00, do
wódca daje rozkaz wynurzenia się i zarządza 
„alarm bojowy” na powierzchni. Obsadzona 
armata 100 mm i podwójny NKM 13,2 mm. 
Kurs „pół naprzód” na latarnię Folsterbo- 
rev. Romanowski przy armacie na pokła
dzie. Na pomoście Krawczyk i Domicz przy 
sterze. Kamiński prowadzi nawigację z kio

sku, podając kursy na pomost. Jasiński w ", 
Dieslach, a ja w Centrali. Co 10 minut biorę 
próbkę wody i w miarę wzrostu zasolenia do- 
daję wodę do zbiorników wewnętrznych.

Idziemy bez świateł. W pewnym momencie 
zobaczyliśmy z prawej burty motorówkę duń
skiego pilota idącą równoległym kursem do 
nas. Pilot coś do nas krzyczał. Podszedłszy 
do nas całkiem blisko, pilot raptem zobaczył, 
że armata i NKM są obsadzone. Gwałtownie 
skręcił w prawo i zginął w ciemności.

Weszliśmy do „Kadet Rinne”. Wąski i pły
tki farwater. Po obydwu stronach płycizny. 
Nie można skręcić ni w prawo, ni w lewo. 
Trzeba iść naprzód prosto na latarnię pły
wającą. W połowie farwartu zobaczono przed 
dziobem światła pozycyjne dwóch okrętów. 
Okazało się, że są to dwa niemieckie kontr- 
torpedowce. Jeden typu Liberecht Mass, a 
drugi mniejszy. Odchyliliśmy się trochę w 
lewo, by się nie zderzyć i przeszliśmy koło 
siebie prawymi burtami. Odległość między 
nami w czasie mijania 10 albo 15 metrów. 
Widać było niebieskie światełka przy celow
nikach ich armat. Ich dzioby i pomosty gó
rowały wysoko nad nami. Po minięciu, gdy 
już byliśmy blisko latarni pływającej, drugi 
KT zapalił reflektor i skierował na nas. Po
nieważ dowódca dał „cała naprzód” i Diesle 
lekko dymiły i to że my projektowaliśmy się 
na tle latarni pływającej, nas nie zauważo
no. Kwadrans później już byliśmy na szero
kich wodach. W ciągu nocy przeszliśmy cie-
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śniny i przed zanurzeniem zameldowaliśmy 
d-cy floty. „Przeszedłem Sund, gdzie ominą
łem dwa kontrtorpedowce. Idę do Anglii. 
Niech żyje Polska”.

17 września Jasiński zameldował dowódcy, 
że ropy mu nie wystarczy i zaproponował do
dać olej maszynowy do ropy, żeby zwiększyć 
zapas paliwa. Ponieważ nie było połączenia 
rurociągu ropowego ze zbiornikiem oliwy, 
trzeba było nosić oliwę wiaderkami. To nam 
zajęło prawie cały dzień. Bosman okrętowy 
Domicz wściekły, bo życie na okręcie zostało 
rozregulowane i wszyscy ślizgali się na oli
wie porozlewanej po drodze. „Maszyniści bru
dasy, świnie, załoga pokładowa musi po nich 
sprzątać”.

Niemieckie zaznane niebezpieczeństwo po
zostawało coraz dalej za nami. Brytyjskie 
nieznane było coraz bliżej. Tradycja potęgi i 
sprawności floty brytyjskiej była nam zna
na i ta potężna flota była w stanie wojny. 
Trzeba było jakoś dać znać, że my zbliżamy 
się do brzegów brytyjskich i że my jesteśmy 
my. Krawczyk zdecydował wysłać radiową 
depeszę otwartym kodem po angielsku. „Pol
ski okręt podwodny Wilk, pozycja, kurs, 
szybkość. Prosi o pozwolenie wejścia do por
tu”. Na ten sygnał dostaliśmy depeszę kodo
waną polskim kodem. „Spotkanie 30 mil na 
wschód Firth of Forth, dnia 20 września”. 
Depeszę tą zakodował Attache Morski w 
Londynie, kmdr Stoklasa.

Skierowaliśmy się na miejsce spotkania i 
zobaczyliśmy około 6 wieczorem angielski 
KT HMS Sturdy. Podeszliśmy do niego na 
1000 m i wynurzyliśmy się szasując wszyst
kie balasty.

On nadał nam „Follow me” i poszedł na 
północ. Na nasze zapytanie, dokąd idziemy, 
odpowiedział: „Scapa Flow”. „Nie mamy 
ropy”. „Sturdy” zmienił kurs i poszliśmy do 
Firth of Forth po ropę. Tu nastąpiło spotka
nie z Anglikami. Pół tuzina oficerów i tyluż 
marynarzy niosąc świeży chleb, mięso, pa
pierosy i inne dary stłoczyło się u nas w me
sie. Myśmy wyciągnęli alkohole wolnoporto- 
we.

Do „Scapa Flow” wchodziliśmy o godz. 7 
rano. Wyszedłem na pomost. Defilowaliśmy 
przed największą flotą świata. Pancerniki, 
krążowniki, tuziny kontrtorpedowców, lotni
skowce. Mimo wczesnej godziny na wszyst
kich okrętach podniesione bandery i załogi 
ustawione wzdłuż burt i nadbudówek. „Re- 
ling salut” w miarę, jak mijaliśmy załogi, 
podnosząc czapki, krzyczały trzykrotnie 
„hurra”. I to na naszą cześć! Łzy ciurkiem 
ciekły mi po twarzy. To już drugi raz, jak 
się rozkleiłem. Pierwszy raz, trzeciego dnia 
wojny, wtedy gdy radio podało, że Niemcy 
zdobyli Bydgoszcz. Moją Bydgoszcz.

Dobiliśmy do okrętu bazy. Przycumowali
śmy się. Podeszła do nas motorówka admi
ralska. Flagowy, strój Nr 1 melduje się 
Krawczykowi „Complements” od admirała 
Floty Forbsa, i wręcza mu jakąś paczkę za
winiętą w brązowy papier. Krawczyk oddaje 
mi paczkę, wsiada na motorówkę i jedzie 
meldować się do admirała.

Schodzę do mesy, rozwijam paczkę. Ogro
mny udziec sarni. Tradycja odwieczna: okrę
towi, co wszedł do portu po długiej kampanii, 
inne okręty posyłały świeżą żywność i wodę.

BORYS KARNICKI

KONIEC ROKU 1939
Wilk jest w suchym doku. Skrobie się i 

maluje dno. Przed wojną byliśmy przez parę 
miesięcy w stanie pogotowia, to znaczy dwu
godzinnej mobilizacji, więc potrzebnego do
kowania nie mogliśmy mieć. Gdyśmy stanę
li w doku, po tych paru miesiącach — prawie 
rok bez doku, byłem pewny, że kadłub będzie 
zarośnięty wodorostami. Ku memu zdziwie
niu, ta broda wodorostów na kadłubie, którą 
widzieliśmy przed rozpoczęciem wojny — 
zginęła bez śladu na skutek przebywania w 

zanurzeniu na dużych głębokościach w ciągu 
wielu tygodni.

Inna niespodzianka — to Szkocja i Szkoci. 
Nasz oficer łącznikowy Lt. Cmdr Roene 
Birch, Anglik, żonaty z białą emigrantką ro
syjską i mówiący biegle po rosyjsku, nie
ustannie kinie na tubylców - Szkotów. Wszy
stko dla niego było nie tak, wszystko źle. Te 
durne Szkoty, nic nie umieją, nic nie rozu
mieją. Szczególnie to się odnosiło do stoczni 
i do robót wykonywanych przez stocznię. 
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Stocznia robiła, co mogła. Robota przy roz- 
walcowywaniu nitów w zbiornikach zewnę
trznych była trudna. Brudno, bo ropa zasma- 
rowała ścianki zbiorników, mało miejsca i 
trudność ustalenia, które nity były rozluź
nione wstrząsami bomb głębinowych. Do te
go wszystkiego dogadać się z nami robotni
cy i formani nie mogli. Jedynie przez oficera 
łącznikowego: z polskiego na rosyjski, z 
rosyjskiego na angielski, z angielskiego na 
specjalny język “Dundee dockyard”. Mimo to 
robota szła sprawnie, chociaż zdarzały się 
nieporozumienia: kazałem dodać jedną tonę 
balastu, by mieć więcej miejsca w zbiorni
kach do wyważania okrętu. Po prostu chcia- 
łem, żeby okręt był cięższy, bo woda Morza 
Północnego bardziej słona, więc gęstsza od 
wody w naszym Bałtyku. Balast ten ułoży
łem, ile się zmieściło do stępki, a resztę, o- 
koło pół tony szyn żelaznych, kazałem umie
ścić pod pokładem koło armaty. Dwa dni póź
niej forman zameldował wykonanie poleco
nej pracy. Poszedłem sprawdzić i ku memu 
oburzeniu i rozpaczy zobaczyłem, że szyny 
są związane razem i przymocowane do kadłu
ba drutami, a nie tak, jak ja kazałem żela
znymi prętami. Po długich rozmowach i 
sprzeczaniu, okazało się, że ja poplątałem i 
zamiast „iron” powiedziałem i to powtórzy
łem z naciskiem i kilkakrotnie „with wire” 
— drutem. Forman zdziwił się, ale jeśli gość 
chce „wire”, to niech ma „wire”.
Inne nieporozumienie wyszło o maszt radio

wy. Przyjechała komisja, obejrzała nasze 
radio, zrobiła jakieś pomiary i pojechała. Po 
dwu tygodniach komisja wróciła. Akurat 
wtedy szef radia, bosman Kotecki, podniósł 
maszt radiowy, który znajdował się w Cent
rali. Podnosił się on i opuszczał tak jak pery
skop. Szef komisji pyta się mnie, co to jest? 
Ja mówię „To maszt radiowy, który służy do 
nadawania sygnałów wtedy, gdy okręt jest w 
zanurzeniu”. Dlaczego nikt o tym nie powie
dział, wtedy gdyśmy byli tu dwa tygodnie te
mu? „Bo nikt mnie się o to nie pytał”. Bry
tyjczycy zrobili mylne założenie, że my ma
sztu radiowego nie mamy i że nam trzeba 
taki maszt zrobić i jeszcze troszkę, a mieli
byśmy dwa maszty: dwumasztowy okręt 
podwodny.

W czasie remontu przyjechał na inspekcję 
okrętu wiceadmirał Max Horton. Krawczyk 
był na urlopie we Francji. Musiałem przygo
tować załogę i okręt do przeglądu. Przeddzień 
przeglądu flagowy Bazy HMS “Unicom” za
wiadomił, że nie będzie przeglądu załogi. Ro

boty na okręcie nie przerywać. Zrobiłem li
stę robót odbywających się na okręcie, uzgo
dniłem z kpt. Jasińskim, naszym mechani
kiem, oraz z formanem stoczni. Forman o- 
świadczył, że z powodu mglistej i lekko de
szczowej pogody odwołano malowanie okrę
tu. Pogodę tego dnia on ocenił jako f . . . 
Zrozumiałem, bo tak jak każdy marynarz 
znałem słowo fog — mgła.

Oprowadziłem admirała po okręcie, jako 
tako tłumacząc mu roboty na okręcie oraz 
objaśniłem mu przedział minowy i aparaty 
do stawiania min. To jego bardzo zaintere
sowało. „A jakie miny?” „Tylko SM5 fran
cuskie”.

Na pokładzie objaśniłem mu, że z powodu 
f . . . pogody przerwaliśmy malowanie okrę
tu. Admirał popatrzył na mnie ze zdziwie
niem. “F . .. indeed”. “Yes Sir”. Admirał wy
raźnie był zadowolony z przeglądu. Uśmiech
nął się przyjaźnie i powiedział. „Ja też prze
szedłem cieśniny Duńskie w czasie pierwszej 
wojny”. „Tak jest — odpowiedziałem — my 
wiemy”. „Skąd wiecie?” „Z historii wojen 
morskich, Sir”.

Ledwie admirał odszedł, przybiegł Flago
wy. „Pan nie powinien przy admirale używać 
takich brzydkich słów”. „Jakich słów”. „To 
pan naprawdę nie wie co f.. . znaczy” ? 
„Wiem! To znaczy mgła, fog”. Tego dnia ca
ła brać marynarska w Dundee zarykiwała 
się z tego głupiego dowcipu.

Gościnność, jaką nam okazali Szkoci w 
Dundee, była wzruszająca. Poczynając od 
Mszy św. w tutejszym kościele katolickim, 
gdzie nam nie pozwalali dać na tacę „silver 
collection” i gdzie po skończeniu Mszy ludzie 
cierpliwie czekali, jak my odśpiewamy na
szą „Boże, coś Polskę”. Po wyjściu z kościo
ła proboszcz zawsze zapraszał dwu albo 
trzech polskich marynarzy do siebie na śnia
danie. Każdy z nas, duży i mały, znalazł so
bie szkocką rodzinę, która nas przygarnęła. 
Rozrywek było dużo. Dancingi, tzw. “Bali 
Rooms” i prywatne potańcówki zdarzały się 
często, gdzie to marynarze nasi mieli powo
dzenie u tutejszych dziewuszek. Imprezy 
sportowe, którymi nas częstowano, nie mia
ły powodzenia. Trudno było wykrzesać z sie
bie entuzjazm, jeśli ktoś strzelił komuś gola, 
albo ktoś w ciągu dwu godzin potrafił zrobić 
25 runs. Piwo — owszem. Piwo szkockie by
ło mocne i niezłe w smaku. Urżnąć się tym 
piwskiem nie można było tak, jak myśmy 
lubili. Aby dojść do błogiego samopoczucia, 
trzeba było długo i ciężko pracować. Na 
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szczęście piwo było tanie na nasze kieszenie 
marynarskie. Najgorzej było w zimie, gdy w 
kiepsko ogrzanym lokalu trzeba było na roz
grzewkę wypić 2 albo 3 pinty mrożonego pi
wa.

Jedynym sportem, który nas interesował 
w Dundee, była ślizgawka. Nie chodziło o śli
zganie na łyżwach, raczej o ten widok go
łych nóżek i króciutkich spódniczek i zaróżo
wionych mordek „naszych sojuszniczek”. Nie 
trzeba było żłopać piwa, by się rozgrzać. 
Każdy z nas miał w Dundee lub w okolicznej 
wiosce przyjaciół i otwarty dom, gdzie mógł 
zażyć bezinteresowną gościnę naszych szko
ckich przyjaciół. Trzeba było uważać, by 
nie wygłosić opinii czy złej czy dobrej o tu
bylcach. „Bo wy Anglicy! ...” To był ko
niec! Od tego momentu trzeba było wysłu
chać wielogodzinnego wykładu na temat, że 
my to nie Anglicy. My Szkoci. Albo też nie 
można było w niedzielę zaproponować gry w 
brydża, bo to sabat. W ogóle w niedzielę nic 
się w Dundee nie działo. Teatry i kina za
mknięte. Bary pozamykane. W hotelu wła
snym nie można było wypić kieliszka whisky 
ani pinty piwa. Sabat. Jednocześnie w barze 
hotelowym ogromny ruch. Śmiechy, chicho
ty, gwar, pijaństwo na całego. Dwie niedzie
le chodziliśmy o suchym pysku, zanim zorien
towaliśmy się, o co chodzi. Po prostu trzeba 
było być „w podróży”. W hotelu zapisywało 
się do książki, że jesteś z Edinburga w dro
dze do Aberdeen i teraz w podróży wpadłeś 
na jednego. Ca’a Szkocja w niedzielę była w 
ruchu. Spotykało się przyjaciół w umówio
nym miejscu o kilka mil od miejsca zamie
szkania i hulaj dusza!

Ogromne wrażenie zrobił na nas strój 
szkocki i szkockie narodowe tańce. Więc 
pierwszy zakup, który zrobiliśmy, było zro
bienie sobie na miarę kiltu. Do kiltu docho
dziły pończochy odnowiednio dobrane, robio
ne na zamówienie i spodenki z tego samego 
materiału co kilt. Poza tvm snoran. czyli tor
ba noszona z przodu, no i krótki żakiet. Wie
czorami w naszym hotelu, bo w czasie re
montu okrętu mieszkaliśmy w hotelu na 
koszt JK Mości, przebieraliśmy się w nasze 
szkockie stroje i zbieraliśmy się razem z na
szymi kolegami z Orła na pogaduszki i roz
mowy o Gdyni, przyjaciółkach i w ogóle o 
tvm. co sie z nami działo i dziele. Najbar
dziej krytyczne nastroje, co do naszych 
władz, wyrażał kmdr Grudziński i por. Mokr- 
ski, który nawet napisał coś o „Naprawie 
Rzeczypospolitej”. W czasie jednego takiego 

wieczoru przyjechał do nas komandor żeńka 
Pławski. Będąc we Francji dowiedział się, że 
Wilk i Orzeł są w Dundee, a więc dywizjon 
okrętów podwodnych zaczyna się zbierać do 
kupy i on jak znalazł — dowódca tego Dywi
zjonu. Grudziński energicznie zaprotestował, 
Krawczyk trochę się wahał, ale też nie, a ja m 
z Jasińskim — manewrowaliśmy. Ostatecz
nie Żeńka odjechał bardzo rozczarowany i 
rozgoryczony z niczym. On do końca o tym 
spotkaniu nie zapomniał i odegrał się na 
mnie kilka lat później, kiedy był Szefem 
Sztabu KMW.

Bezpieczeństwo naszego okrętu w suchym 
doku zapewniał batalion szkocki “Black 
Watch”. Wystawiał on wartę po skończonej 
pracy na okręcie, dlatego że suchy dok był 
w samym mieście, poza murami stoczni. Za
przyjaźniłem się z dowódcą tego batalionu. 
Postawny, wąsaty Szkot zawsze ubrany w 
kilt i z laseczką krótką pod pachą. Któregoś 
dnia zaprosiłem go na dwunastą na drinka 
przed obiadem. Siedzieliśmy sobie w mesie, 
popijamy dżin czy też whisky i czekamy na 
naszego gościa. Właz oficerski otwarty jak 
zwykle, gdy się przyjmowało kogoś na okrę
cie. Por. Henryk Kamiński miał spotkać go
ścia przy trapie. Raptem światło wpadające 
przez właz zostało zaciemnione i usłyszałem 
nad sobą tupotanie i głosy. Podniosłem gło
wę, by zobaczyć, co się dzieje i zobaczyłem 
coś, na co nie byłem zupełnie przygotowany: 
dwie włochate nogi i goły, wyraźnie męski 
zad we włazie. W biały dzień! Czy mnie oczy 
mylą? Wypiłem kieliszek whisky, patrzę w 
górę. Wyraźnie goły zad. Gołe nogi zaczęły 
schodzić po szczeblach drabiny i jak za do- • 
tknięciem różdżki czarodziejskiej nasz przy
jaciel major Black Watch stanął roześmia
ny przed nami. Niewiele brakowało, bym 
wbrew brytyjskim zwyczajom nie uściskał 
naszego Szkota. Dowiedzieliśmy się w sposób 
naoczny, że pod kiltem nic nie należy nosić. 
Żebyśmy o tym wiedzieli albo byli uprzedzeni 
— to byśmy postąpili tak, jak wtedy gdy na 
okręt podwodny zapraszało się panie. One 
zawsze przez właz wchodziły pierwsze, a wy
chodziły ostatnie. Na temat czy się nosi coś 
pod spodem, czy też nie nosi nie należy mó
wić. Tabu! Jedna pani Polka, która, znali
śmy, miała podobne doświadczenie. Podczas 
nrzviecia w szkockim domu naprzeciw niej 
usiadł na niskiej kanapce oficer w kilcie. 
Ona spojrzała, zerwała się i uciekła z poko
ju. Pani domu za nią. „Co się stało”? „A tak 
i tak”. „Tyś nie powinna tego widzieć” — 
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odpowiedziała oburzona pani domu. “You 
should not see it”.

Dwa dni przed końcem naszego remontu 
przyszedł do Dundee kontrtorpedowiec HMS 
Tartar. Całe Dundee zebrało się na urządzo
nym przyjęciu na tym słynnym okręcie. W 
czasie przyjęcia właściciel Royal British Ho
tel pyta się mnie, kiedy my wychodzimy. 
„Jeszcze wypiję dwa piwa” — mówię — „i 
w drogę”. „Jakie dwa piwa?” Na ogólne na
leganie opowiedziałem o tym piwie. Pierw
szego ranka mojego zamieszkania w hotelu 
zadzwoniłem na służącego i kazałem zrobić 
mi wannę, służący wyszedł i za chwilę przy
niósł mi szklankę piwa. Ja piwo wypiłem, 
poszedłem i zrobiłem sobie sam wannę. Na 
drugi dzień dzwonię i proszę o wannę. Służą

cy wyszedł i wrócił z piwem. Na trzeci dzień 
przed moim dzwonkiem otworzyły się drzwi 
i przyszło piwo i tak od dwu miesięcy co dzień 
dostaję szklankę piwa o godz. siódmej rano. 
Właściciel hotelu zawył: „A to dureń. Ja go 
nauczę!” „Zostaw, mówię, nic nie rób i nic 
szczególnie jemu nie mów. On spełnia swój 
obowiązek sumiennie. Jeszcze dwa piwa wy
piję i incydent skończony”. „Bath — wanna, 
“Bass” — szkockie piwo. Musiałem publicz
nie obiecać, że się nauczę wymowy bath i 
bass tak, jak to się w Dundee mówi.

Do widzenia, kochane Dundee. Będziesz w 
mojej pamięci drugim rodzinnym miastem 
co mnie przytubło wtedy, gdy mój świat za
czął się zawalać.

ANDRZEJ BROWAREKI

PODCHORĄŻOWIE MARYNARKI 
W ZIELONYCH MUNDURACH

Po alarmie Floty na Oksywiu, 27 sierpnia 
1939 r., trzy roczniki SPMW zostały ewaku
owane do Bydgoszczy, siedziby szkolnej. By
ły to: średni rocznik morski (1937) w sile 
24 podchorążych, średni rocznik techniczny 
w sile 16 podchorążych oraz rocznik (1939) 
33 kandydatów na podchorążych wydziału 
morskiego. W Bydgoszczy, wszyscy wyżej 
wymienieni adepci morza przeszli krótki 
kurs wyszkolenia piechoty, choć kandydaci 
właśnie ukończyli dwumiesięczny kurs rek
rucki.

Dnia 1 września miasto było atakowane 
przez samoloty bombowe, podczas gdy pod
chorążowie i kandydaci pakowali i ładowali 
sprzęt szkolny do transportu kolejowego. 
Wieczorem cała szkoła, wraz z oficerami 
kursowymi i ich rodzinami, opuściła Byd
goszcz, udając się tym transportem do „zaci
sznego” Horodvszcza, gdzie podchorążowie i 
kandydaci mieli kontynuować naukę. Pociąg 
był trzykrotnie bombardowany przez samo
loty niemieckie, bez specjalnych uszkodzeń, 
z wyjątkiem jednego oficera i dwóch ran
nych kandydatów, dotarł do celu dnia 5 wrze
śnia. Ranni kandydaci zostali przekazani do 
szpitala okręgowego w Brześciu, po czym 
słuch o nich zaginął.

W koszarach flotylli pińskiej, podchorążo
wie i kandydaci przeszli znowu intensywny 
trening piechoty, włączając dowodzenie dru
żyną i plutonem oraz bliższe zapoznanie z 
rkm i ckm.

W dniu 7 września, rozkazem Komendan
ta SPMW, wszyscy podchorążowie średnich 
roczników (40) zostają przeniesieni na star
szy rocznik ze stopniem bosmanów, a 31 kan
dydatów po złożeniu przysięgi zostaje prze
niesionych na młodszy rocznik w stopniu 
starszych marynarzy podchorążych. (29 kan
dydatów, ponieważ dwóch zostało zwolnio
nych na własną prośbę).

Dnia 13 września, 69 podchorążych mary
narki udało się pieszo pod dowództwem kpt. 
mar. L. Rabendy do Pińska, gdzie w kosza
rach głównych flotylli wszyscy zostali wcie
leni do formujących się batalionów mor
skich: „Wartowniczego” i „Wachtowego”, 
każdy w sile około 600 ludzi. Przydziały się 
wahały od dowódców drużyn i plutonów, do 
ich zastępców, obserwatorów, łączników, 
gońców itp. Podchorążowie zostali przemun- 
durowani w zielone mundury piechoty, otrzy
mując nowe karabiny, plecaki, bieliznę, sa
perki — wszystko nowe z magazynów. Oso
biście otrzymałem przydział do kompanii 
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ckm por. mar. Wyrostka. Dowódcą mego plu
tonu był bosman pchor. mar. J. Dittmar, ja 
z kolei jego zastępcą w batalionie „Wachto
wym”. Żołnierze batalionów oraz podofice
rowie składali się z rezerwistów w wieku od 
30 do 40 lat, wielu z nich pochodziło z tere
nów na wschód od Bugu.

W dniu 17 września w wykonaniu paktu 
Mołotow-Ribbentrop, sowieckie wojska prze
kraczają nasze granice. Tego samego dnia 
bataliony morskie oraz inne jednostki woj
skowe opuszczają Pińsk, kierując się mar
szem przez most na Pinie do Włodawy. Sa
perzy po naszym wymarszu most wysadzili 
w powietrze, ażeby opóźnić szybko nadcho
dzące zmotoryzowane siły sowieckie, które 
do Pińska wkroczyły dnia następnego. Bata
liony w szyku torowym maszerują na zachód, 
moja kompania na końcu jako straż tylna.

Przez szereg dni bataliony, specjalnie 
kompania straży przedniej i straży tylnej, 
toczą walki z dywersantami, którzy składają 
się z niemieckich kolonistów, dezerterów, 
przestępców oraz ukraińskich chłopów, pa
łających zemstą za „przedwojenną pacyfika
cję”. Niektórzy dywersanci są dobrze uzbro
jeni w broń maszynową, granaty i materia
ły wybuchowe. Drogi i mosty są przez nich 
niszczone, wody w studniach zatrute, żyw
ność chowana. Złapani z bronią w ręku dy
wersanci są rozstrzeliwani. Ze względu na o- 
ficjalne zwalnianie elementu ze wschodu, ze 
względu na dezercję i straty w walkach, stan 
liczebny batalionów maleje, w wyniku czego 
z dwóch baonów powstał jeden (trzeci) bata
lion morski, który automatycznie objął pod
chorążych marynarki. Stan podchorążych 
również zmalał do 63; 37 bosmanów podch. i 
26 st. mar. podchorążych, ponieważ trzech 
zginęło w walkach z dywersją, a trzech in
nych dostało się do niewoli sowieckiej, z któ
rej żaden nie wrócił, bo byli straceni w Ka
tyniu. Sowieckie oddziały zmotoryzowane o- 
raz kawaleria zawsze się znajdowały w po
bliżu, a choć nie atakowały same, swoją o- 
becnością podniecały dywersantów.

W dniu 23 września, batalion morski łączy 
się i zostaje wcielony do Samodzielnej Gru
py Operacyjnej „Polesie”, pod wodzą gen. F. 
Kleeberga, liczącą wtedy około 12000 żołnie
rzy również maszerujących pod Warszawę. 
Związani z armią marynarze poczuli się te
raz mniej samotni, bardziej motywowani 
wspólnym celem obrony Ojczyzny. Wczesnym 
wieczorem tego dnia, maszerując przez most 
na Bugu do Włodawy, siły grupy zostały o

strzelane przez zmotoryzowane wojska so
wieckie. Ten niesprowokowany atak symbo
lizował okupację terenów poza Bugiem przez 
Armię Czerwoną. Przez następne trzy dni u- 
stały potyczki z dywersantami, a zaczęły się 
walki z Sowietami.

Dnia 24 września, zmotoryzowane oddziały 
sowieckie w sile kilku tysięcy ludzi i kilku
set wozów pancernych zaatakowały koło Ja
błonowa, woj. lubelskie, przednie straże 
SGO „Polesie”. Po dwóch godzinach walki, 
Sowieci zostali odrzuceni kilka kilometrów 
na północ, tracąc kilkuset zabitych i ran
nych, kilkadziesiąt samochodów pancernych 
oraz przeszło stu jeńców. Straty własne by
ły małe. Artyleria połowa i celne działka 
ppanc. polskiej produkcji rozpędziły atakują
cych. Dnia następnego, kilkanaście samolo
tów myśliwskich napadło znienacka na bi
wakujące oddziały polskie na szosie koło 
miejscowości Zalesie, powodując duże straty 
w ludziach i taborach. Była to zemsta Sowie
tów za porażkę sił zmotoryzowanych dnia 
poprzedniego.

Dnia 26 nadleciały samoloty sowieckie rzu
cając ulotki, pisane błędną polszczyzną, a 
wzywające żołnierzy do opuszczania swoich 
oficerów, do noszenia czerwonych flag i do 
złożenia broni, a w zamian za to Czerwona 
Armia zagwarantuje im wolność osobistą i 
ochronę przed kapitalizmem.

Dnia 27 września oddziały Grupy znalazły 
się w terenie pagórkowatym i bardziej zale
sionym, co pozwalało na marsz dzienny pie
choty i lepsze ukrycie przed niemieckimi lot
nikami. Marsz wiódł na północ, kilka kilome
trów na wschód i wzdłuż rzeki Tyśmiennicy, 
prawego dopływu Wieprza. Był to teren akcji 
zmotoryzowanych zagonów nieprzyjaciela. 
Te patrole były likwidowane przez operującą 
tu kawalerię, rozbijane przez celne działka 
ppanc. 40 mm oraz przez polskie „rusznice” 
(długolufowe karabiny kalibru 15 mm, o du
żej szybkości wylotowej, jednostrzałowe z 
pociskami kruszącymi). W miarę zbliżania 
się do stolicy, patrole te stawały się coraz 
większe. Siły Grupy Kleeberga rosły codzien
nie na skutek przyłączania się rozmaitych 
formacji z bronią lub żołnierzy bez broni. 
Potyczki z patrolującymi samochodami pan
cernymi i zwiadowcami na motocyklach 
trwały nadal, aż oddziały Grupy weszły w 
swym pochodzie do lasów Gutowskich, poło
żonych na północ od Woli Gutowskiej. Tam, 
w dniu 29 września, w zaciszu leśnym oddzia
ły wzięły gremialny odpoczynek, przygoto-
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wując wspaniały obiad, śpiąc, myjąc się, pio- 
rąc bieliznę, czyszcząc broń. Jednak nie wszy
scy odpoczywali. Kwatermistrze skądś przy
wozili tony żywności, wozy niosły stosy a- 
municji karabinowej, maszynowej, artyle
ryjskiej. Inne jednostki przygotowywały li- 

, nie obronne, ustawiały gniazda ckm, pozycje 
działek ppanc., polowych dział 75 mm oraz 
punktów opatrunkowych.

Gen. Kleeberg zdecydował się na przyjęcie 
walnej bitwy z nieprzyjacielem, wybierając 
bory Gułowskie jako najlepszą naturalną 
przeszkodę czołgów oraz najpewniejsze u- 
krycie swojej Grupy. Położenie było strate
giczne: 100 km na płd.wschód od Warszawy 
pośrodku trójkąta, sformowanego przez mia- 

’ steczko Kock na południu, Łukowa na półno
cy i Radzynia Podlaskiego na wschodzie. Od 
strony północnej rzeka Bystrzyca, a od połu
dniowej rzeka Czarna jak gdyby zamykały 
ten zalesiony kraj. Na południe od rzeki Cza
rnej rozciągały się pola szeregu wsi i osad, 
kępy drzew liściastych i małe zagajniki. Tu
taj nastąpiła konsolidacja SGO „Polesie”. W 
skład Grupy wchodziły: dwie niepełne dywi
zje piechoty drugiego rzutu. Dyw. 60, nazwa
na „Kobryń”, pod dowództwem płk. A. Eple- 
ra i złożona z trzech pułków piechoty 182, 
183 i 184. Dyw. 50, zwana „Brzoza”, pod do
wództwem płk. O. Brzoza z trzema pułkami 
piechoty 178, 179 i 180. Każdy pułk posiadał 
tylko dwa bataliony, zamiast normalnych 
trzech baonów. Dywizje nie posiadały cięż
kiej artylerii ani ciężkich moździeży, nato
miast istniały kompanie łączności, saperów, 
zwiadowców konnych, tabory i szpital poło

gi wy. Batalion morski został przydzielony do 
182 pp. jako jego trzeci baon. Dowódcą bata
lionu był komandor ppor. mar. Kamiński, do
wódcą pułku ppłk. Targowski. Jedyną różni
cą między batalionami był brak łopatek u 
marynarzy, co jak się później okazało, u- 
czyniło ich lepszym celem dla nieprzyjaciela. 
Wydzielone bataliony: „Olek”, „Wilk”, i ba
talion mjr. Bartuli miały zadania specjalne. 
Mocą rozkazu pułkowego, kilku młodszych 
podchorążych zostało awansowanych na ma
tów podchorążych ze względu na pełnione 
funkcje. Większość podchorążych marynar
ki pozostała w batalionie, jednak kilkunastu 
otrzymało przydziały w innych batalionach 
pułku, a dwóch poszło do zwiadu konnego dy
wizji. Do Grupy dołączył również oddział 
PW, oddział Sokoła, kilkudziesięciu szerego
wych i uodoficerów lotnictwa oraz Junacki 
Hufiec Pracy. Wreszcie do dyspozycji gene

rała była „eskadra”, złożona z trzech samo
lotów, typu RWD, pod dowództwem por. pil. 
Piorunkiewicza. Stan liczebny Grupy tego 
dnia dochodził do 15000 ludzi.

Wieczorem, dnia 29 września, nasze wysu
nięte patrole meldowały, a następnie ostrze
lały przednie straże zmotoryzowanej dywizji 
niemiecKiej Numer 13, pod wodzą gen. Otto. 
Dywizja nadchodziła szybko od południowego 
zachodu, kierując się na Kock. Niemiecka 
dywizja zmotoryzowanej piechoty była wów
czas potężną jednostką bojową. W jej skład 
wchodziły cztery pułki na transportach sa
mochodowych, (kilkaset samochodów), dywi
zjon ciężkiej artylerii (150 mm), ciężkie mo
ździerze, najcięższe karabiny maszynowe, 
(kilkadziesiąt czołgów, kilkadziesiąt samocho
dów pancernych, działa połowę 88 mm, wszel
kie służby pomocnicze, jedna eskadra samo
lotów zwiadowczych i jedna eskadra bombo
wców typu „Stuka”. Ogólny stan dywizji wy
nosił 15000 świetnie uzbrojonych żołnierzy.

Dnia 30 września, patrole nasze rozpozna
ły pod Żelechowem 29 dywizję zmotoryzowa
nej piechoty, pod wodzą gen. Lemelsena, a 
posuwającą się wolno w kierunku Grupy od 
zachodu. Pierścień dokoła Grupy powoli się 
zamykał, co było do przewidzenia. Pod Dębli
nem, odległym o 50 km na zachód, czekały 
dwie dalsze dywizje niemieckie, a w Brześciu, 
100 km na wschód, stacjonowały dywizje 
czołgów gen. Guderiana. Tak wyglądała sy
tuacja w ostatnim dniu września 1939 r. 
Walkę o honor trzeba było przyjąć, ale szan
se zwycięstwa były znikome. Przed świtem, 
gen. Kleebergowi podporządkowała się dywi
zja kawalerii „Zaza”, pod dowództwem gen. 
Podhorskiego, złożona z dwóch brygad: 
, Plis”, pod wodzą płk. Plisowskiego, i „Ed
ward”, pod wodzą płk. Milewskiego. Późnym 
ranem dołączył konny dywizjon KOP, wresz
cie po południu nadjechała samodzielna bry
gada pod dowództwem gen. Kmicic-Skrzyń- 
skiego. Każda brygada posiadała dywizjon 
artylerii konnej. W sumie dołączyło 10000 
kawalerzystów i tyleż szlachetnych koni. Na
stępujące pułki były reprezentowane: 1, 2, 
5, 10 ułanów, 3 pułk szwoleżerów, 3 i 9 pułk 
strzelców konnych oraz 14 pułk artylerii 
konnej. A więc w dniu 30 września SGO „Po
lesie” liczyła 25000 ludzi.

Trzynasta dywizja rozpoczęła tygodniową 
bitwę, zwaną bitwą pod Kockiem, tego dnia 
po południu, siłą batalionu, ale bez przygoto
wania ogniowego. Atak się nie udał, nieprzy
jaciel stracił kilka czołgów i samochodów 
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pancernych, a ułani przyprowadzili kilku
dziesięciu jeńców. „Nie tak straszny diabeł, 
jak go malują” .. . Podczas następnych dni 
nieprzyjaciel nie brawurował, lecz zaczynał 
rano intensywnym ogniem artyleryjskim, po 
czym nadjeżdżała piechota na samochodach. 
Piechota wysiadała z samochodów, nadjeż
dżały wozy pancerne lub tankietki, za który
mi ostrożnie posuwały się grupy żołnierzy w 
sile minimum baonu, a czasami pułku, zale
żnie od szerokości ataku. Czołgi i samochody 
pancerne były niszczone lub nieuruchamiane 
przez nasze celne działka ppanc. oraz dział
ka połowę 75 mm. Z piechurami walczono 
karabinami maszynowymi, moździeżami, 
granatami, a często „na białą broń”, czego 
Niemcy panicznie unikali. Konni strzelcy, u- 
łani i szwoleżerowie uderzali znienacka, 
przeważnie na tyły przeciwnika, niszcząc 
sprzęt i przywożąc jeńców. Kiedy nieprzyja
ciel używał więcej czołgów, nasze oddziały 
cofały się do pobliskich lasów i kontratako
wały, kiedy horyzont był czyściejszy. Po każ
dym ataku i kontrataku, pobojowisko było 
zasłane niebieskimi mundurami Niemców o- 
raz zielonymi Polaków.

Polacy walczyli z zapałem, zdumiewając 
Niemców wytrwałością i męstwem. Dnie by
ły podobne do siebie, linia walki gięła się 
dwa kilometry w obie strony na szerokości 
15 kilometrów. Niektóre miejscowości prze
chodziły z rąk do rąk trzykrotnie. Rozbite 
czołgi, przewrócone działa, polskie 75 mm i 
niemieckie 88 mm, spalone domy, ścięte ko
nary drzew, zabite konie kawaleryjskie oraz 
bydło wieśniacze, głębokie doły — oto obraz 
pola bitwy; w powietrzu zapach prochu i 
spalenizny.

Dnia 5 października, gen. Kleeberg poko
nał wreszcie potężną 13 dywizję gen. Otto, 
dostając się na jej tyły, przerywając jej linię 
obrony i zmuszając ją do ucieczki. Gen. Kle
eberg okazał się doskonałym taktykiem. 
Walcząc krwawo z 13 dywizją, umiejętnie 
związał się z 29 dywizją, dzieląc swe siły na 
obu frontach, nie pozwalając na połączenie 
się dwóch wrogich sił i szczęśliwie odpiera
jąc trzy potężne uderzenia 29 dywizji.

Pod Serokomlą i Adamowem Niemcy uży
wali samoloty nurkujące „Stuka” na polskie 
linie obronne, ale małe w skutkach dla pie
churów dobrze okopanych na roli. Bez zaple
cza ciężkiej artylerii i czołgów, żołnierz pol
ski mimo słabszej siły ogniowej, przewyż
szał żołnierza niemieckiego. Mimo tej chwa
ły na polu walki, generał Kleeberg sam po

wziął decyzję kapitulacji, ze względów czy
sto humanitarnych, po dużych stratach ludzi, 
ze względu na brak opatrunków lekarskich 
oraz z powodu nielogiczności kontynuowania 
samodzielnego oporu. Dzisiaj historia przy- 
znaje rację temu dzielnemu dowódcy; złoże
nie broni wówczas, kiedy Niemcy uciekali, 
kiedy otoczeni podnosili ręce do góry z okrzy
kiem „Kameraden”, lub kiedy w popłochu 
skakali do pędzonych samochodów transpor
towych — wydawało się nam niezrozumiałą 
ironią. Marynarze w Grupie gen. Kleeberga 
spełnili swój obowiązek względem Ojczyzny, 
tak jak inni żołnierze.

Średnie straty SGO „Polesie” wyniosły 
20% w zabitych i rannych. Batalion morski 
cyfrę tę przewyższył. Marynarze nie mogli 
zagrzebać się w ziemi jak strusie, nie posia
dając łopatek. Marynarze walczyli pod Lipi- 
nami, Helenówkiem, Helenowem, Serokom
lą, Kanorzatką, Wolą Gułowską, Dąbrówką; 
marynarze zasłynęli pod Helenowem, miej
scem zaciekłych zmagań, a jednocześnie 
wspólnym grobowcem. Poległo dwóch ofice
rów i 6 podchorążych marynarki; ciężko ran
nych było trzech podchorążych, lekko ran
nych zostało trzech oficerów i ośmiu podcho
rążych. Do niewoli poszło 46 podchorążych 
marynarki, jeden (autor) uciekł po 30 minu
tach. 12 podchorążych przedostało się do 
Anglii, gdzie po ukończeniu SPMW otrzyma
ło promocję na podporuczników, służąc na 
pokładach polskich okrętów. Jeden podchorą
ży zginął na ORP „Orzeł”. Po pięcioletniej 
niewoli, 2 podchorążych przybyło do Anglii 
po zakończeniu wojny. Po intensywnych kur
sach, podchorążowie ci również otrzymali 
promocję oficerską. 23 podchorążych pozo
stało w kraju. Pięciu zostało straconych 
przez Gestapo, kilku poległo w walce podzie
mnej i w obronie Warszawy. Losy pozosta
łych są nieznane.

Kampania wrześniowa była krótka. Na 
zachodzie kampania ta nie wywarła specjal
nego wrażenia, a nawet Polacy w siłach 
zbrojnych Aliantów nie doceniali walki w o- 
bronie niepodległości we własnym kraju. Po 
wielu latach niedbalstwa, sprawy dociekania 
historii tego okresu wkroczyły w Polsce na 
właściwe tory. Ukazują się pomniki pole
głych, pisma i książki na ten temat. Podczas 
kampanii nie było czasu na odznaczenia za 
szczególne męstwo, chociaż nie brakowało 
tego przykładu. Rozkazy pułkowe podawa
ły od czasu do czasu nazwiska poległych, na
zwiska walecznych ludzi, udzielając im po
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chwały dowódcy lub awansów na polu bitwy. 
Niestety te dokumenty gdzieś zaginęły. Po 
bitwie, ciała zabitych zostały pogrzebane 
przez okoliczną ludność, która wróciła z u- 
krycia. Z braku identyfikacji, ciała grzebano 
we wspólnych mogiłach. Nazwiska rozpozna
nych są obecnie wyryte na pomnikach.

Oto streszczenie historycznych wydarzeń, 
dotyczących marynarzy Grupy Kleeberga, 

według mojej pamięci oraz według relacji 
kolegów-uczestników, którzy przeżyli tę za
wieruchę. Po przybyciu do Anglii, każdy pod
chorąży złożył piśmienny raport w Kierow
nictwie Marynarki w Londynie. Wszystkie 
te rajpiorty miały być zirewindykowaine po po
wrocie do kraju. Ponieważ to nie nastąpiło, 
sprawa dociekań przeszłości upadła. Szczę
śliwie pozostał J. Pertek, który opisuje dzie
je związane z morzem oraz z marynarzami.

BARTEK SIEMASZKO

WSPOMNIENIA
Kiedy wyście stali w portach angielskich, 

nas obudził poranek ciepły, bezchmurny, 
1.IX.1939, alarmem przeciwlotniczym. Przy
leciały 3 samoloty niemieckie wywiadowcze, 
prosto znad morza na wysokości 300-500 m. 
Było po 6 rano. Jacek Dehnel kazał otworzyć 
do nich ogień z KM, który mieliśmy na po
kładzie Mazura. Był to jakby sygnał dla in
nych, więc tu i ówdzie pogrzechotały inne — 
nie było tego dużo, by nie robić zbyt wiele 
hałasu. Było rano i naczelstwo spało. A sa
moloty przeleciały i poleciały. Dzień począł 
się toczyć normalnym trybem. Koło 8 rano 
rozeszła się plotka wśród załogi, że bazę 
wodnoplatów w Pucku zbombardowano i 
kmdr Szystowski zabity. Wieść ową przy
niósł jakiś marynarz z PO.

Jacek kazał mi łapać „defetystę” — do- 
gnałem go aż w PO i tam się dowiedziałem, 
że to fakt, ale nie należy tego rozpowiadać! 
Jak nie, to nie. Zameldowałem, meldunek 
przyjęto i ad akta. Koło 9 okręty podwodne 
wyszły w morze, a my mając jakąś awarię 
kuchni weszliśmy na ich miejsce. Decyzja by
ła słuszna, bo warsztaty pod nosem i łatwiej 
załadować amunicję do 150 na Helu, którą 
mieliśmy na pokładzie przetransportować. 
Ta przewaga „łatwiejszego” w rozumowaniu 
d-cy — nad myśleniem, stała się naszą zgu
bą.

Ale na razie wszystko idzie składnie. Ku
chnie raz dwa naprawiono i obiadek będzie 
na czas. Zupkę, prima podano, schaboszczak 
z kapustą też. A tu nadszedł meldunek: o- 
tworzyć kopertę „Burza”. Idę, przynoszę, 
d-ca otwiera, a tam coś zaszyfrowane. Rzu
cam więc zaczęty kotlet i siadam do tej wy

myślnej maszynki o wielu tarczach i pokrę- 
tek. Pocąc się literą po literze odczytuję: O- 
tworzyć kopertę „SMOK”! Melduję, lecę po 
kopertę, wręczam i siadam do tego zimnego 
kotleta, by po chwili usłyszeć: „Panowie (tu 
wstał) działania wojenne z Niemcami rozpo
częte!” — Tak dowiedziałem się o godz. 
12.24 o wybuchu II wojny światowej.

Po chwili milczenia, siedliśmy. Łapię za 
nóż i widelec, by ten nieszczęsny kotlet... a 
tu alarm p-lot. Lecimy na pokład. Gdzie? A 
tam, w kierunku morza na wysokości 1000- 
1500 m cała eskadra — z 15 sztuk. Krążą na 
tle niebieskiego nieba, raz ciemne, raz srebr
ne. Nagle jeden z nich się odrywa i zaczyna 
nurkować. Obserwuję go bacznie — trzeba 
się uczyć i nabierać doświadczenia — myślę. 
A on leci jak nurkujący jastrząb szukający 
swej ofiary. Gdzieś na wysokości 500 m pu
szcza nagle bombę — cygaro, wielkości o- 
mal torpedy. Już nie patrzę na tę cholerę, ale 
na to cygaro. Leci sobie — myślę -+ wpa- 
dnie w morze, nie — chyba w falochron, nie 
w ostrogę — gdzie staliśmy poprzednio (ca
łe szczęście tam nie stoimy) nie ... ta chole
ra coraz bliżej nas — już jakbym usłyszał 
świst — jest 50 m nad moją głową i rąbnie 
wprost na twarz. To straszne — dostać w 
pysk od Szkopa i to w pierwszych minutach 
wojny (dla mnie). Schyliłem więc głowę i 
czekam. A tu ten czas względny — raz ci z 
dziewczynką godzinki lecą jak mgnienie oka, 
a teraz te sekundy dzielą się jakoś na niezli
czoną ilość części i dłużą się, dłużą .. . Po
czułem pokład pod mymi nogami, który po
czął się wypychać do góry — myślę — pe
wnie do nieba mnie tam pcha. Ale ustałem 
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— jak. widać, nie było mym przeznaczeniem 
tam wyfrunąć. Bomba trafiła w dziób. My 
staliśmy na rufie. Tam na dziobie załoga ja
dła obiad — jatka. Druga wpadła przez luk 
do maszynowni. „Mazur” się załamał i powo
li pogrążał się w wodzie. Dowódca kpt. Rut
kowski, ściągnął banderę. To był koniec. A 
te cholery nadal rzucały bomby — pewnie 
ich dowództwo na czerwono zaznaczyło to 
miejsce — miejsce postoju okrętów podwod
nych, których na szczęście już nie było. Za 
to byliśmy my.

Tak dla mnie zaczęła się ta wojna — bie
dna wojna, tak biedna jak ja sam w jednych 
starych portkach, koszuli i marynarce. Bez 
dokumentów i bez grosza w kieszeni. Okazu
je się, że będąc omal gołym można przeżyć 
przeszło 5 lat. Dnia 4 lutego 1945 r. zjawiłem 
się w Radości (k/W-wy) też w jednych port
kach i koszuli, ale w kusym żołnierskim pła
szczu — no bo była zima. Też bez dokumen
tów i bez grosza. Za to wydawało się mnie, 
że jestem grubo bogatszy w mądrość życio
wą i doświadczenie — co też okazało się nie
prawdą. Ale o tym — może kiedyś.

Teraz jeszcze trochę o tej wojence Oksy
wskiej. Kmdr Horyd — oficer administracyj
ny, ale z przeszłością tej pierwszej wojny — 
postanowił zebrać wszystkich nie przyda
tnych i stworzyć batalion. Znalazły się w 
nim załogi zapasowe o.p., orkiestra Mar. 
Woj. i niepotrzebne służby. Dostaliśmy z 
mag. mob. . . . karabiny francuskie z I woj
ny światowej i nawet ich hełmy. No i ruszy
liśmy na front. Jeśli oglądał ktoś filmy z cza
sów Napoleona, to biorąc je jako wizjoner
ską podkładkę łatwo sobie wyobrazić idącą 
tyralierę w granatowych mundurach na tle 
ściętego żyta w złotym kolorze. Pole jak 
stół gładkie rozciągało się w lewo i prawo, a 
śródkiem szła droga wysadzana drzewami, 
prosto jak strzelił w kierunku na npla. Dla 
dodania sobie animuszu wsadziliśmy na kara
biny bagnety — te francuskie — pewnie na 
metr długie i cienkie jak piki. Mieniły się one 
groźnie w słońcu. Drogą jechał gazik, na któ
rym stał kmdr. Horyd i z pistoletem w ręku 
wskazywał na wroga, krzycząc: „Naprzód, 
jeszcze Polska nie zginęła”. Co było robić — 
choć groteskowość sytuacji mówiła mi zu
pełnie co innego, z pistoletem w ręku (nie 
wiem, po co) biegnąc wrzeszczałem „Hurra”! 
Niemcy walili z artylerii, karabinów maszy
nowych i z czego tam popadło, lecz pewnie 
doszli po pewnym czasie do wniosku, że z wa
riatami lepiej z daleka i umknęli na upatrzo

ne stanowiska, oddając nam wioskę Mosty. 
Horyd zginął. Nas z batalionu zostało około 
50-ciu. Dowódcą został por. mar. Jaś Sobie
raj, mechanik z o.p. Ja wyszedłem cały — 
wpadłem tylko do gnojówki po pas, a więc 
musiałem zmienić spodnie. Znalazłem jakieś 
ciemne w jaśniejsze podłużne paski, które on
giś nosiło się do jaskółki. Służyły mi przez 
rok, aż zamieniłem je ze Stokwiszem, który 
zwiewał z niewoli i potrzebny mu był strój 
cywilny.

Wojowałem więc na tym odcinku przez dni 
omal dziesięć, o głodzie i chłodzie, ze zmien
nym szczęściem. W naszym oddziale był ma
rynarz Franuś. Z tym Franusiem los mnie 
zetknął już na szkoleniu rekruckim na Helu. 
Była to typowa zasmarkana oferma kompa- 
nijna, co to psuje reputacje oddziału.

Wieczorem, trochę bomb rzuciły samoloty, 
postrzelała artyleria — słowem takie przy
gotowanie do natarcia. Gdy zaczęło być gorą
co, Sobieraj kazał wycofać się nam „na z gó
ry upatrzone linie”. Wszyscy naturalnie dali 
od razu nogę. Trzeba było dobrze biec, by nie 
wycofali się zbyt daleko. Zadyszani zajmuje
my nowe stanowisko. Cisza. Zmierzch zapa
da, będzie spokój, bo Niemcy nocy nie lubią. 
Nagle — tą wyżej opisaną drogą, którą je
chał Horyd, idzie jakaś postać i czym bliżej, 
tym wyraźniej słychać, jak stęka. Ki czort. 
Trzeba zrobić zasadzkę. Okazało się, że to 
Franuś, który dźwigał pozostawiony przez 
nas CKM, z taśmami amunicji. Jeszcze tłu
maczył się, dlaczego tak wolno wycofywał 
się, ale nie mógł takie „dobro” szkopom zo
stawić !

Ten Franuś uważał, że powinien otoczyć 
mnie specjalną opieką, jako swego pierwsze
go dowódcę, a ja mu się za nią odwzajemnia
łem, przymykając oko na jego dziwactwa. I 
tak Franuś panicznie się bał pocisków świe
tlnych, zwłaszcza wieczorem. Wówczas robił 
w tył zwrot i zwiewał, aż się za nim kurzyło. 
Nie było go wówczas dobrych kilkanaście go
dzin. Wracał jakby nigdy nic, niosąc trochę 
gorącej zupy, stawał nad dziurą w ziemi, w 
której siedziałem i zupełnie nie przejmując 
się detonującymi naokoło pociskami artyle
ryjskimi, prosił mnie, bym skosztował tego 
przysmaku! „Padnij!” — krzyczę, a on. — 
„To nic, panie poruczniku, to tylko Szkopy 
kupą walą”. Taki był Franuś.

I los chciał, że na wiosnę 1940 r. nad moją 
nryczą w niewoli pochylił się Franuś meldu
jąc: „Jestem p. por. jako ordynans p. por.!” 
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Oczom nie wierzyłem. I ten zasmarkany 
Franus stał się moją praczką i pośrednikiem 
w zdobywaniu niedostępnych rzeczy. Był 
wierny, ale też bezwzględny. Co mógł, to wy
cyganiał ode mnie. I tak przynosi mi wypra
sowaną koszulę. Pytam: „Ile?” — „P. poru
czniku, podskoczyło”. — „Co podskoczyło?” 
— „No — koszule — teraz dwie garbate ko
zy!” — Znaczy się, dwie paczki Cameli.

W tej niewoli — w jednym baraku — sie
działo nas 180 oficerów. Znana jest nasza 
rozmowność, chęć do dyskusji i zacietrzewie
nie w przekładaniu swoich racji. Górą były 
ostre języki, a rej wodził por. Fuks, który 
potrafił każdego w kozi róg zapędzić. Unika
łem go, bojąc się ośmieszenia. Drugą część 
baraku, odgrodzoną umywalnią, zajmowali 
żołnierze — ordynansi. Zimą por. Fuks w ko
miniarce, bo w baraku było około 0", ruszył 
do umywalni, by — jak mówił — podmyć 
chaberki. Tu natknął się na Franusia. — 
, Pan porucznik to wygląda jak lew” — po
wiedział Franuś ze swą głupkowatą miną. 
Fuks zerknął na niego i kpiąco spytał: — 
„A czy ty Franuś kiedy w życiu widziałeś 
lwa?” — „A tak, panie por. U nas w domu 
to wisiał taki święty obrazek, na którym Pan 
Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Oto więc Pan 
Jezus jechał na takim lwie”. — Co się działo, 
tego nikt nie opisze. Fuks został zniszczony 
całkowicie i doszczętnie. Po pewnym czasie 
przeniósł się do innego baraku. Oto kilka 
wspomnień o Franusiu, gwoli wywołania u- 
śmiechu.

Aby zakończyć okres wojaczki, podaję, że 
dnia 19 września, przyciśnięci do morza ko
ło Babskich Dołów, złożyliśmy broń. Było nas 
23. Zapadał wieczór. Słychać było jeszcze se
rie KM z Babiego Dołu. Były to ostatnie. Puł
kownik Dąbek — d-ca obrony Oksywia, pal
nął sobie w łeb. Koniec obrony Oksywia. A 
gdzieś tam daleko widać było błyski. To bro
nił się Hel.

W wiele miesięcy później dowiedziałem się 
o losach kolegów, tych na ptaszkach, na Wi
chrze i Gryfie: Mielczarek zginął na ptasz
ku od pocisku z samolotu. Mamak stracił no
gę na Wichrze, w porcie. Ucięła mu stalów
ka, która pękła na skutek przechyłu okrętu. 
Gryf spłonął w doku na Helu.

Bilans tej wojaczki nie był radosny. Los 
nie był dla nas łaskawy. Była jedna szansa, 
która mogła podnieść nasze samopoczucie, 
ale ją zaprzepaszczono. Tę szansę miał Wi
cher. W pierwszych dniach wojny wyszedł 
nocą na patrol — z dziwnym rozkazem nie 
wdawania się w potyczki z npl. okrętami. — 
No i przy pełni księżyca, świetnie oświetlo
ny w odległości mili, przedefilował mu na 
kontrkursie krążownik niemiecki. Okazja — 
bajka. No — ale rozkaz. D-ca kmdr de WaL 
den nie dał rozkazu odpalenia torped. Nie dał 
żadnego rozkazu. W zupełnej ciszy przeszli 
koło siebie, by już nigdy się nie spotkać.

Z Helu — po kapitulacji — część oficerów 
uciekała na kutrach lub motorówkach do 
Szwecji. Wśród nich Żytowiecki, Anaszkie- 
wicz, Czerwiński i inni, ale ich Niemcy wy
łapali.
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ZBYSZEK I. PAŹ

TRAGEDIA „NAPADU NA DIEPPE"
18 sierpień 1942

Moj artykuł o desancie na Dieppe ma w 
zasadzie zupełnie inne naświetlenie i różni 
się od poprzednich publikacji kolegów: Ro
mualda Nałęcza Tymińskiego i T. Hermasze- 
wsłkle§'°- ^óre ukazały się w „Naszych Syg-

P1?*11 ° osol?istych doświadcze
niach podczas tej operacji, mój artykuł jest 
oparty ąa niezbitych faktach, opracowanych 
przez historyków, na których się powołuję.

Operacja „Rutter”, w kwietniu 1942, zo
stała odwołana ze względu na złą pogodę a 
przede wszystkim „leakage” informacji a 
propos tego wypadu desantowego na Dieppe. 
Informacje bardzo tajne, były na ustach pi- 
jących piwo w lokalnych barach na Isle of 
Wight. “You didn’t goi to Dieppe” pytano się 
zdumionych załóg, które miały brać udział w 
tej operacji “Rutter” (niem. płatny ochotnik 
kawaleizysta).Pod presją Stalina, na otwarcie „Drugiego 
Frontu”, po kolosalnych stratach armii czer
wonej, zadanych przez hitlerowską maszynę 
wojenną, Winston Churchill zgodził się na 
desant na Dieppe, by zaspokoić uncle Joe’s 
apetyt na drugi front, a tym samym zdobyć 
doświadczenie i przygotowanie, jak prawdzi
wa operacja drugiego frontu będzie wyglądać 
i jakie są jej wymagania.„Rutter”, nazwany „Jubillee” w zaszyfro
wanym kodzie operacji, która de facto okaza
ła się najkrwawszą, jednodniową operacją 
Wojenną w II wojnie światowej.

Wieczorem 18 sierpnia 1942 skoncentro
wana mała armada okrętów wojennych, ba
rek desantowych, desantowców, między nimi 
ORP “Ślązak”, która zgromadziła się pomię
dzy Isle of Wight i Portsmouth, opuściła wo 
dy terytorialne Anglii. Cel — Dieppe, Fran
cja. Pod osłoną pięknej i pogodnej nocy, o- 
koło 2 nad ranem, gdy rysowały się przed na
mi charaktervstvczne kontury brzegu fran
cuskiego, zostaliśmy skonfrontowani z nie
mieckim konwojem, który to atak wyjawił 
pozycję zbliżaiących się sił, biorących udział 
w lądowaniu. Postęp operacji był bardzo po
wolny. Niemcy posiadali wiadomości o zamie

rzonym ataku. Pierwsza fala ataku rozpo
częła się z lądu, morza i powietrza.

Przed opuszczeniem brzegów angielskich 
w odprawie byliśmy poinformowani przez 
d-cę, że naszym celem jest zniszczenie stacji 
radarowej, która przy pomocy patrolujących 
nad Atlantykiem Folke W. Condor wykrywa 
pozycje alianckich konwoi, gdzie zadają nie
samowite straty w ludziach, a specjalnie bar
dzo kosztowne straty materialne. Zastana
wialiśmy się, czy powiedziano nam prawdę. 
Lord Louis Mountbatten of Burma, po dłu
gich latach milczenia, zdecydował się w swo
ich programach telewizyjnych w latach sie
demdziesiątych ogłosić prawdziwy cel ataku 
na Dieppe, „find out what real invasion re- 
quires”. — To było preludium „Drugiego 
Frontu”.

Młodzi ludzie, którzy bohatersko walczyli 
na plażach Dieppe, powinni zostać w pamię
ci jako ci, którzy nie wiedząc, co ich czeka, 
nie mając najmniejszej szansy na osiągnię
cie sukcesów, ginęli, ażeby znaleźć prawdzi
wą i najskuteczniejszą drogę do inwazji. Dla 
nich zarezerwowana została chwała dwa la
ta później, kiedy 6 czerwca 1944 Alianci wy
lądowali w Normandii. Nad bramą piekła 
Dante umieścił „lescient esperanza”, porzu
cić nadziel nie chcieli, walczyli wierząc w cel 
poświęcenia, który w konsekwencji przynie
sie zwycięstwo nad tyranią.

Napad na Dieppe był dziełem Churchilla, 
by uspokoić Stalina, który po dwóch latach 
sojuszu z Hitlerem, mało że nic stracił Mo
skwy i całej czerwonej armii. Napad na Die
ppe dla biorących udział w tej tragicznej de
cyzji robienia desantu, to było wysłanie na 
. mince meat”, d!a nich pozostał tylko grób 
na plażach francuskich i modlitwa o litość 
do Boga. Ceną tej operacji były niesamowi
te straty w ludziach i materiale; sami Kana
dyjczycy stracili 900 ludzi w 9 godzinach 
walk. Wziętych jeńców do niewoli było wię
cej, jak podczas całej włoskiej kampanii. 
RAF przyznał się do strat przeszło 100 samo
lotów, Brytyjczycy stracili tysiące ludzi, ran
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nych, wziętych do niewoli, a Royal Navy 
straciła HMS “Berkley”. Słynne Spitfires 
RAF’u nie były dobrą maszyną ofensywną, 
ze względu na mały zasięg, zmuszeni byli 
wracać do Anglii po kilkuminutowym poby
cie nad Dieppe, po paliwo, a amerykański 
„Mustang”, podobny do Messerschmita 109, 
przyciągał ogień eskorty alianckiej.

Mówiąc o stratach w ludziach, przytoczę 
parę cyfr: The Royal Fusiliers 2584, którzy 
brali udział, 105 zabitych reszta w niewoli. 
Comandosi: 270 zabitych, Royal Navy stra
ciła 550 ludzi, RAF stracił 67 pilotów róż
nych narodowości, włączywszy Polaków. (Ni
gdy nie zapomnę dumy i radości, kiedy zau
ważyłem biało-czerwoną szachownicę „pol
skiego” Spitfirea, który salutował nam swo
imi skrzydłami).

A teiaz parę danych o tych, którzy wylą
dowali i powrócili. „Doszliśmy do bunkrów i 
zasiek, które powinny być wysadzone — 
przeszliśmy przed batalionem, którego celem 
było wysadzenie tych przeszkód, nastąpiło 
piekło”. Dali nam pół godziny do zdobycia o- 
biektów, co podczas ćwiczeń zabierało to 
nam 1| godziny. “People felt they had been 
abandonned and sacrificed we felt it in ret- 
rospect and we feel it today” — powiedział 
Alf Richards (Royal Hamilton, Light Inf. 
Bryg.) Churchill wyraził się: „Operation of 
this magnitude will go down as one of the 
greatest failures of history”. Earl Mount- 
batten of Burma: “I say the battle of Nor
mandy of 1944 was wan on the beaches of 
Dieppe. Dieppe gave allies the precious secret 
of victory”. Zwycięstwo za jaką cenę!

O tej operacji prasa pisała: “Daily Mail” 
— “Dieppe Victors came back — singing”. 
“Canadian tanks relling home safely — che- 

ered by crowds” (75% of them were destro- 
yed)” etc. etc. “The figures of the losses sho- 
cked and dismayed every Canadian” — (pi
sało pismo w Montrealu. Dieppe był wykorzy
stany przez niemiecką maszynę propagando
wą dr. J. Gobels’a. Churchill, twierdził Paul 
Schmidt (oficjalny tłumacz Hitlera), to a- 
mator, przez Kremlin doprowadzony do sza
łu — zdecydował najazd na Dieppe, który był 
za duży, aby zostać symbolem i za mały, aby 
być sukcesem. Ten sam Herr Schmidt twier
dzi, że podczas interogacji wzięci do niewoli 
oświadczyli: „Człowiek, który zaaprobował 
tą operację, i ludzie, którzy ją organizowali, 
powinni być zakwalifikowani jako wojenni 
przestępcy i rozstrzelani za branie udziału w 
masowym morderstwie.

20 lat po Dieppe, „Monty”, zapytany przez 
dziennikarza: „Kto był odpowiedzialny za 
Dieppe?” odpowiedział: “I do not know”.

Operacja na Dieppe udowodniła Aliantom, 
że nie ma krótkiej drogi do zwycięstwa, stra
tegia militarna musi być prowadzona przez 
specjalistów, ekspertów, którzy nigdy nie po
winni dopuścić do podobnej tragedii.

Pewnego dnia znajdzie się święte miejsce 
w Dieppe, gdzie polegli bohaterowie, nie ma
jąc szansy na zwycięstwo, ginęli, ażeby udo
wodnić, że istnieją złe drogi do inwazji. Du
mą i chwałą oni się okryją, kiedy przyjdzie 
czas i próba wielkiej decyzji — inwazji — 
uwolnienia Europy z tyranii. Tak to zakoń
czył “The New York Times” w artykule 19 
sierpnia 1943 r.

Polacy, którzy brali udział w tej akcji, 
kontynuowali walkę o wolność Ojczyzny 
przez jeszcze 3 lata, która politycznie nie zo
stała nam przyznana.
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PRZYCZYNKI I KOMENTARZE
JULIAN CZERWIŃSKI

PAMIĘĆ ZAWODZI
„Nie oskarżaj, zanim dokładnie nie 
zbadasz, najpierw zastanów się, a do
piero potem udzielaj nagany. (Księga 
Mądrości Syracha 11/7)

Wspomnienia o SPMW z lat 1933-1936, na
pisane przez mego przyjaciela Zbyszka Wę
glarza zaskoczyły mnie i zdziwiły ilością nie
ścisłości. W tym samym bowiem okresie by
łem w SPMW na roczniku młodszym od rocz
nika Węglarza, przeżyliśmy więc wspólnie 
dwa lata szkolne 1934/35 i 1935/36. Pamięć 
nasza staje się jednak coraz bardziej zawo
dna, a więc dla upewnienia się odbyłem na
radę z Bronkiem Szulem z rocznika Węgla
rza, z śp. Kaziem Szczęsnym, dla którego rok 
szkolny 1933/34 był ostatnim rokiem SPMW, 
oraz z Jankiem Goskiem, który rozpoczął 
studia w SPMW w roku szkolnym 1935/36. 
Potwierdzili oni moje wątpliwości, zastano
wiwszy się więc, uznałem, że czytelnikom 
„Naszych Sygnałów”, tym zwłaszcza którzy 
nie znali toruńskiej SPMW, należy się spro
stowanie błędów, zawartych we wspomnie
niach Węglarza.

Myślę, że nasz znakomity redaktor N.S. 
Witek — „Kronikarz”, zechce zweryfikować 
moje uwagi i uznawszy je za słuszne zamie
ści w kolejnym numerze naszego pisma?

1) Promocja rocznika 1936 odbyła się 15. 
10.1936 me na zamku warszawskim, lecz na 
pokładzie ORP „Bałtyk”, a promował Szef 
KMW ktr. adm. Świrski.

Pozwolę sobie wyjaśnić, że trzy roczniki 
SPMW, tj. promocje 1936, 1937, i 1938, bra
ły udział w tzw. prezentacji nowomianowa- 
nych podporuczników prezydentowi RP. U- 
roczystość ta odbywała się na zamku war
szawskim, w różnych salach, bezpośrednio 
po — lub przed świętem niepodległości 11 li
stopada i uczestniczyli w niej nowo miano
wani podporucznicy wszystkich broni i służb.

2) Nominacja na podchorążych, po ukoń
czeniu „kandydatki” w Kadrze Floty, odby
wała się nie w Gdyni przed powrotem do To
runia, lecz w SPMW w Toruniu, równocze
śnie nadawano nam stopień st. mar.

3) Mundur bosmański otrzymywaliśmy nie 
przy rozpoczęciu pierwszego roku szkolnego, 
lecz dopiero po ukończeniu pierwszego seme
stru, tj. na przełomie stycznia i lutego na
stępnego roku kalendarzowego, do tego czasu 
nosiliśmy mundury typu marynarskiego z o- 
znakami st. mar. Na nasz pierwszy podcho- 
rążowski urlop, na Boże Narodzenie jeździ
liśmy w mundurach marynarskich z wykła
danymi kołnierzami, mogę to udowodnić 
zdjęciem.

4) Kolejność otrzymywania stopni przez 
podchorążych podana jest błędnie: przez ca
ły młodszy rocznik, łącznie z pływaniem na 
„Iskrze”, byliśmy starszymi marynarzami. 
Mata otrzymywaliśmy po zaliczeniu prakty
ki na „Iskrze” i jako maci jechaliśmy na 
nasz najdłuższy urlop. Stopień bosmanmata 
otrzymywaliśmy nie po ukończeniu praktyki 
na kanonierkach, lecz po ukończeniu trzecie
go semestru SPMW, awans ten otrzymywa
li najlepsi, część podchorążych pozostawała 
matami do końca czwartego semestru.

5) Pamięć zawodzi Węglarza, gdy pisze, że 
za jego pamięci komendant SPMW i dowód
ca oddziału podchorążych (Lubinkowski) nie 
stosowali kary aresztu, sam bowiem razem 
z pchor. Wielowieyskim „odsiadywaliśmy” 
po trzy dni w areszcie szkolnym, ukarani 
przez kpt. mar. Lubinkowskiego za pozoro
wanie walki w turnieju szermierczym, był 
to rok szkolny 1935/36. Dodam, że areszt ści
sły egzekwowano nie w szkole, lecz w aresz
cie garnizonowym, wypadki takie pamiętam.

6) Nieścisłe są informacje personalne:
Kpt. mar. M. Kownacki nie „pochodził z 

rosyjskiej kawalerii”, lecz służył przez pe
wien czas na Flotylli Kaspijskiej, a w 1918 r. 
w Korpusie gen. Dowbór Muśnickiego.

Kpt. mar. R. Gintowt-Dziewałtowski nie 
„powrócił akurat z dwuletniego stażu w 
Royal Navy i zachował tamtejsze maniery” 
— był bowiem na ośmiomiesięcznym stażu 
w Royal Navy od 15 grudnia 1920, czyli o 
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kilkanaście lat wcześniej, a maniery miał do
brze wychowanego dżentelmana, nie tylko 
„tamtejsze”.

Kpt. mar. Łątkicwicz (Bronisław), wykła
dowca broni podwodnej, nie pochodził z ro
syjskiej mar. woj., lecz kończył pierwszy 
TIK w Toruniu i Ecole des Officiers Torpi- 
lleurs w Tulenie.

Kpt. Bruśnicki prowadził musztrę i wyszk. 
wojskowe do roku szkolnego 1933/34, w 1933 
przeniesiono go na emeryturę, od roku szkol
nego 1934/35 zastąpił go kpt. piech. Franci
szek Kubal, którego Węglarz nie wymienia, 
nie wspomina też o p. Waldemarze Babini- 
czu, etatowym wykładowcy języka francu
skiego. Odgrywał on dużą rolę w SPMW w 
okresie od 1934 r.

7) Rzeczywisty rozkład dnia w SPMW od
biegał znacznie od tego, co podał Węglarz, a 
mianowicie:

O godz. 12.00 mieliśmy nie „obiad”, lecz 
drugie śniadanie; bardzo dobre, z jednego go
rącego dania, jak fasola, kiełbasa smażona 
z kartofelkami, makaron z serem itp. Przer
wa śniadaniowa trwała do 12.30, następnie 
mieliśmy 2 godz. zajęć 12.30-14.20. Między 
14.20 a 14.50 odbywał się apel mundurowy, 
podczas którego nasz szef bsmt. Graban, po
trafił wykrzesać kurz z każdego kawałka u- 
mundorowania ... O apelu Węglarz zapo
mniał, a był to codzienny rytuał, zmuszają
cy nas do nawyków porządkowych. Obiad 
mieliśmy nie o 12.00, lecz o 15.00, a potem 
czas wolny do godz. 17.00, wiosną i jesienią 
grywaliśmy wówczas w tenisa na naszym 
korcie szkolnym, o którym Zbyszek zapo
mniał, bo w tenisa nie grał. Dwie godziny 
nauki własnej mieliśmy od 17.00 do 19.0Ó. 
Kolacja była nie o 17.00, lecz o 19.00, potem 
mieliśmy czas wolny do apelu wieczornego 
(21.30), spędzaliśmy go często przy bridżu w 
naszym kasynie. Nie szliśmy spać „z kura
mi”, jak sugeruje Węglarz, o godz. 21.00, by
łoby to raczej śmieszne . . . gaszenie świateł 
na salach sypialnych obowiązywało o godz. 
22.00, lecz kto chciał, mógł uczyć się lub czy
tać do godz. 23.00.

8) „Zwolnienia na ląd”: Zbyszek rzadko z 
nich korzystał i może dlatego zapomniał, że 
na starszym roczniku mieliśmy prawo wyj
ścia również i w środy, a więc były zwolnie
nia w inne dni niż soboty i niedziele.

9) Urlopy — autor wspomnień zapomniał 
o urlopach Wielkanocnych, a przecież jeździ

liśmy z radością na te święta, nieraz do miej
scowości odległych o setki kilometrów od 
Torunia.

Wymieniłem zasadnicze błędy, które po
winny byc sprostowane.

Słowa drukowane w „Naszych Sygnałach” 
mogą kiedyś służyć jako materiał do prac 
badawczych, nie powinny wypaczać faktów, 
niech będą prawdziwe, a błędy — nawet przy
jaciół — warto sprostować.

ZIGNIEW WĘGLARZ

KOMENTARZ
Dowiedziałem się od kilku moich kolegów, 

między innymi Michała Serafina z Argenty
ny, że ukazały się moje wspomnienia o na
szej Szkole Podchorążych Marynarki Wojen
nej w Toruniu, naturalnie dzięki Tobie, za 
co Ci bardzo dziękuję. Z drugiej jednak stro
ny pisze mi nasz kolega, J. Czerwiński, że 
jest tam szereg nieścisłości, które zauważył. 
No, ja się nie dziwię, gdyż On dysponuje dość 
dobrą dokumentacją, którą sam skrupulatnie 
zbierał przez całe lata i jest dobrym cenzo
rem i krytykiem. Szkoda tylko, że mając ta
kie zbiory sam nie wyda czegoś na ten temat. 
Między innymi ja też muszę poprosić Cię o 
wzmiankę, że znalazł tam się ewidentny błąd 
z mojej winy, a mianowicie że promocja od
była się na ORP „Bałtyk”, a prezentacja na 
Zamku Warszawskim. Wynikło to stąd, że 
nasz kochany Michał Hłasko będąc raz w 
Polsce zabrał mi do przeczytania „moje pier
wsze wydanie” tych wspomnień, i nie popra
wione przekazał Tobie, a te sformułowania 
(promocja - prezentacja) uszły uwadze. Na
turalnie odpowiednio poprawione przekaza
łem do Muzeum Mar. Woj. w Gdyni, dla któ
rego zresztą były pierwotnie przewidziane. 
Jeżeli chodzi o inne nieścisłości, które J. 
Czerwiński zauważył, to i je można by podać 
do wiadomości.

Nie wiem, czy Ci już pisałem, ale ja się 
z Gdyni wyprowadziłem i żyję sobie w Kra
kowie wraz z moją małżonką, utrzymując 
naturalnie ścisłe kontakty z kolegami na 
Wybrzeżu. Ponadto dość często koresponduje 
z Franckim i okazyjnie z Piaskowskim. W 
ostatnim liście pisze mi Broniewicz. że ma 
się ukazać książka (Wydawnictwo MON) o 
jego wspomnieniach z obrony Helu oraz po
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bycie w niewoli niemieckiej. No, ale jak do
tąd nigdzie jej nie widziałem.

Pisze mi J. Czerwiński, że był u niego w 
Gdyni J. Koziołkowski, który według niego 
trzyma się dobrze pod każdym względem, 
mieszka podobno na Florydzie.

Od czasu do czasu jeżdżą do Bukowiny Ta
trzańskiej (koło Zakopanego), gdzie mieszka 
nasz młodszy kolega Bartosz Siemaszko (był 
na młodszym kursie w 1936 roku w SPMW), 
otóż on znowu koresponduje z J. Tumanisz- 
wilim, który ma jakąś chatę w Oregonie. 
Tam też ma za sąsiadów: W. Pacewicza i 
Białowskiego. Tumaniszwili często pisze w 
prasie polonijnej tamtejszego rejonu i wy
stępuje pod pseudonimem Traper.

Ja znowu mam dość dobry kontakt listowy 
z p. Grzonką, który „prześladuje” mnie lista
mi, abym mu coś tam na temat przedwojen
nej MW napisał. No więc robię, co mogę, ale 
ponieważ czas robi swoje, wspomnienia 
sprzed 45 lat są niepewne, o ile nie ma się 
pod ręką dokumentów.

Gdy jadę czasami do Warszawy, wpadam 
na jakieś pół godzinki do naszego „profeso
ra” A. Czerwińskiego, który mieszka samo
tnie i zawsze mnie mile przyjmuje. Mam za
miar zawieść mu do przeczytania tom I 
„Kroniki Polskiej Mar. Woj.” Piaskowskie
go, to będzie dla Niego ciekawa lektura, jako 
że On był świadkiem wielu dawnych zdarzeń, 
gdy nas jeszcze w Mar Woj. nie było.

8. TOMASZEWSKI
26 września 1984

O ADMIRALE UNRUGU
Po przeczytaniu świetnie napisanego ar

tykułu ,,100-lecie urodzin Admirała Józefa 
Unruga” przez komandora . Wrońskiego, 
przypomniało mi się, a raczej pamiętam to 
przeżycie, jakby to było wczoraj.

W roku 1938 w czerwcu ORP „Grom” był 
w doku w Gdańsku (około 5 dni), gdzie po
znałem elegancką dziewczynę (matka Niem
ka, a ojciec Polak) Urszulę Czarnecką, z 
którą zawiązałem bliższe stosunki.

Urszula od czasu do czasu odwiedzała mnie 
w Gdyni i po takich odwiedzinach w letnią 
niedzielę pożegnałem Urszulkę na dworcu, a 
sam postanowiłem wrócić na okręt.

Po obliczeniu mojego majątku po ugosz
czeniu mojej Urszulki, zostało mi 10 groszy, 
co było za mało na Maryśkę (Maryśka to był 
prom z dworca morskiego na Oksywie) i na 
autobus, więc nie było innej rady, jak iść 
piechotą. Spojrzałem na zegarek: 8.30 wie
czorem, więc miałem dużo czasu do godz. 12 
do końca mojej przepustki. Po przemaszero
waniu około 2 km od dworca kolejowego w 
Gdyni, stanął samochód, otworzyły się drzwi 
i usłyszałem pytanie eleganckiego starszego 
pana, czy pan marynarz idzie na Oksywie, 
ja szybko i grzecznie odpowiedziałem że tak, 
zaprosił mnie do samochodu i tak w milcze
niu żeśmy jechali w towarzystwie dużego 
wilczura, który leżał na tylnym siedzeniu. Po 
paru minutach podziękowałem mojemu panu 
za transport i ośmieliłem się go zapytać, czy 
mieszka na Oksywiu, odpowiedź była bardzo 
krótka z przyjemnym tonem. Ja mieszkam na 
Oksywiu i pracuję w Mesie Oficerskiej Mar. 
Woj. i znowu milczenie.

Tak dojechaliśmy do budki strażnika por
towego przed blokami podoficerskimi i spół
dzielnią. Strażnik zajrzał do samochodu, wy
prostował się jak słup, zasalutował i pod
niósł poręcz. Mój pan kiwnął mu ręką, uje
chał kilka metrów, otworzył drzwi i powie
dział, to chyba tu, a ja szybko wysiadłem, 
grzecznie podziękowałem i chciałem jeszcze 
coś powiedzieć, ale nie zdążyłem, bo mój pan 
odjechał.

W tym samym czasie kilkanaście metrów 
przede mną zauważyłem bosmana Lexandro- 
wicza i bosmana Rusiaka z mojego okrętu 
jak się obaj wyprostowali i zasalutowali sa
mochodowi, który mnie przywiózł z Gdyni.

Nie zwróciłem na to żadnej uwagi, przypu
szczając, że to musiał być jakiś ich znajomy 
i w tym momencie usłyszałem głos bosmana 
Lexandrowiicza: — Mar. Tomaszewski. — A 
ja: — Słucham, panie bosmanie. — Wyście 
przyjechali tym samochodem z Gdyni? — 
Tak jest, panie bosmanie. — A wy wiecie, 
kto to był? — Tak jest, panie bosmanie, 
bardzo przyjemny pan, powiedział mi, że pra
cuje w mesie oficerskiej Mar. Woj. — Bos
man Lexandrowicz popatrzył na mnie dzi
wnym wzrokiem i powiedział: — Uciekajcie 
na okręt.

Po powrocie na okręt marynarz służbowy 
woła: — Mar. Tomaszewski, natychmiast 
zameldować się u oficera służbowego ppor. 
Łukaszewskiego w mesie oficerskiej. — Co 
oczywiście natychmiast uczyniłem. Por. Łu
kaszewski czekał na mnie w towarzystwie
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bosmana Lexandrowicza (bosman Lexandro- 
wicz był podof. ewidencyjnym) i tu ja zdałem 
słowną relację z mojego spotkania z praco
wnikiem w mesie oficerskiej Mar. Woj.

Po skończeniu mojej relacji por. Łukasze
wski mi powiedział, że ten pan to nie jest 
pracownik w mesie oficerskiej, to jest Admi
rał Unrug, Dowódca Floty. Byłem oszołomio
ny i całą noc nie mogłem usnąć.

Takie było moje spotkanie z naszym NIE
ZAPOMNIANYM DOWÓDCĄ FLOTY.

E. GACH

PRZYCZYNKI 0 „ISKRZE"
Bardzo zainteresował mnie artykuł p. Zub- 

kowskiego pt. „Podchorążowie rocznika 
1938-1941”, w którym podaje opis podchorą
żych i załogi, gdzie i moje nazwisko jest na 
liście, bo w tym czasie byłem instruktorem.

Podróż ORP Iskra i smutne zakończenie w 
Casablance.

Eksplozja na stawiaczu min, „Pluton”, i 
jego skutki. W tym dniu rano ja pracowałem 
na przednim maszcie i po ukończeniu pracy 
zeszedłem na pokład i w parę minut później 
nastąpiła eksplozja. Gdybym został trochę 
dłużej na maszcie, to podmuch eksplozji na 
pewno dla mnie skończyłby się bardzo tragi
cznie.

Załączam sylwetkę Iskry, którą zrobiłem 
w 1936 r. z pomostu ORP Rybitwa, jak rów
nież zdjęcie trawlerów ORP Rybitwa, Czaj
ka, Mewa, Jaskółka.

ORP ISKRA OORP RYBITWA, CZAJKA, MEWA, JASKÓŁKA
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JERZY PIEŃKOWSKI

MUZEUM WOJSKOWE NA USS 
LITTLE ROCK

Pragnę donieść, że otwarcie muzeum od
było się w niedzielę, 19 bm. dość uroczyście. 
Po Mszy św. w Katedrze Buffalowskiej wszy
stkie organizacje weterańskie przemasze
rowały na plac przed okrętem USS “Little 
Rock” i tam odbyła się cała uroczystość. Ge
nerał amerykański (Ret) był naszym M.C. 
Głównym mówcą był Generał amerykański, 
wykładowca historii wojskowości, więc w 
mowie swojej bardzo dobrze omówił nasze 
siły zbrojne i nasze wyczyny na polu walk. 
Potem był apel za poległych i oddział hono
rowy wystrzelił 3 salwy. Na maszt zostały 
podniesione 3 bandery. Pierwsza amerykań
ska, potem polska flaga z ORP Ślązak, którą 
dał kmdr Tymiński i trzecia kanadyjska.

Mieliśmy sporo gości, paru generałów i 
admirałów amerykańskich.

OTWAKCIE MUZEUM
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SEKCJA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCHWNĘTRZE MUZEUM

THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 
August 15, 1984

I am pleased to send my warmest greetings 
to all those gathered to dedicate the Polish 
Memorial Room on the U.S.S. Little Rock.

This is a proud day not only for the 
veterans of the Polish Armed Forces who 
fought on the side of the Allies in the World 
War II, but also for all Americans who honor 
courage and love freedom. Your choice to 
risk death rather than live under Nazi 
tyranny demonstrated your deep understand
ing of the dignity of human life, and your 
bold decision inspires millions of modern 
freedom fighters struggling to liberate them
selves from the heavy yoke of totalitaria
nism. »

The free world is forever indebted to the 
veterans you honor here today. This memo
rial will be a lasting reminder of the sacrifice 
necessary to live in peace and freedom.

Nancy joins me in sending you best wishes 
for a successful ceremony. May God bless 
you.

Ronald Reagan
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NATIONAL WAR MUSEUM 
ASSOCIATION

9 July 1984 
The Chairman
Polish Naval Association
14 Collingham Gardens
London SW5

Dear Mr Zubkowski
Thank you very much for your letter dated 

28th June, 1984.
I will appreciate if you would kindly extend 

our thanks to the Executive Committee of 
your Association for their most generous 
contribution towards our funds; it will certa
inly be put to good use to enhance the stan
dard of display in the Museum. The relative 
receipt is enclosed.

Our photographer is at present on a 
prolonged holiday with his family in Canada; 
he is due back in September. On his return, 
I will send you a photograph of the marble 
tablet.

With renewed thanks and best wishes.
Yours sincerely

Philip Vella
Hon Secretary

WNĘTRZE MUZEUM
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TABLICA POLSKIEJ MAR1NAKKI

NATIONAL WAR MUSEUM 
ASSOCIATION

12 November 1984

The Chairman
Polish Naval Association
14 Collingham Gardens
London SW5
England.

Dear Mr Zubkowski,
As promised in my letter dated 9th July, 

1984, I am enclosing two photographs show
ing the Polish marble tablet in the Museum’s 
Outer Yard.

You will be interested to learn that the 
tablet is attracting the attention of the many 
visitors to the Museum.

With best wishes.
Yours sincerely

Philip Vella 
Hon Secretary
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B. WROŃSKI

POŻEGNANIE
50 lat temu na Oksywskim cmentarzu od

był się pogrzeb porucznika marynarki Wac
ława Poważę, pierwszego, który ubył z pro
mocji 1930. Był tam cały nasz rocznik. Pła
kaliśmy wszyscy. Wacek miał lat 27. Wów
czas po raz pierwszy w życiu przemawiałem 
nad trumną Kolegi.

Dzisiaj znowu mi przyszło stać koło trum
ny komandora Borysa Karnickiego, już jed
nego z ostatnich z mojego, z naszego roczni
ka, którego Borys był ozdobą. I żegna Go 
tylko dwóch, Jan Busiakiewicz i ja. Gdzie re
szta? Jeden w szpitalu — dwóch gdzieś w 
świecie. A ja przemawiam o suchym oku, bo 
opłakałem Go już dawniej, na passeo nad 
morzem w Daimuzie, gdzie dowiedziałem się 
o Jego nieuleczalnej chorobie. Na passeo, na 
którym ostatnimi laty spacerowaliśmy ra
zem. Przyszło mi żegnać Kolegę ze szkolnej 
ławy, druha, z którym zwijałem żagle w cza
sie sztormu na masztach Iskry, towarzysza 
marynarskiej doli i niedoli czasów pokoju, 
wojny, obczyzny, serdecznego przyjaciela. 
Znałem Go 58 lat. Ale człowieka nie wystar
czy znać. Człowieka należy rozumieć.

Czy Go rozumiałem? Może bardziej, może 
więcej od innych. Był bowiem osobowością 
nie na dzisiejsze skomputerowane czasy, ale 
raczej na czasy renesansu. Naturę miał buj
ną, kolorową, o wielostronnych zaintereso
waniach i wielowektorowych uzdolnieniach. 
Był świetnym dowódcą okrętu i świetnym o- 
grodnikiem. Potrafił celnie wystrzelić torpe
dę i potrafił celnie, to znaczy fachowo odno
wić mieszkanie czy nawet cały dom. Znał się 
na szkockich tartanach, ale potrafił również 
opisać reguły i zwyczaje rycerskiego turnie
ju na dworze króla Aragonii czy portyk Ka
tedry w Reims. Interesował się uprawą ryżu 
i szybkością rozchodzenia się galaktyk w ko
smosie. Recytował z pamięci Lermontowa i 
Corneilla. Pamięć miał wyjątkową. Był cho
dzącą encyklopedią. Kroniką i słownikiem 
biograficznym naszej marynarki okresu 
dwudziestolecia. Utalentowanym gawędzia
rzem.

Pod koniec życia zaczął pisać wspomnie
nia. Spieszył się, aby je skończyć. Wręczył 
mi je w piątek, 8 lutego, a w piątek 15 życie 
zakończył. Wspomnienia te pisane przez czło
wieka o bystrym oku na motywy postępowa-

PRZYJACIELA

Borys Karnicki w 1942 r.

nia ludzkiego są wyborną charakterystyką 
epoki, środowiska, ludzi. Zostaną wydane 
drukiem pod tytułem „Marynarski worek 
wspomnień”, tytułem wymyślonym przez Je
go żonę. Żonie też te wspomnienia poświęcił, 
pisząc z właściwym Mu wdziękiem — „Ko
chanej Żonce poświęcam”. Był człowiekiem 
chodzącym z pióropuszem wdzięku, na który 
składały się uroda, błyskotliwa inteligencja, 
wysokie poczucie humoru, ujmujący sposób 
bycia, w którym dopatrzyć się było można 
pewnej hardości przetkanej jednak rycersko- 
trubadurowym romantyzmem. Będziemy dłu
go pamiętać Jego błysk oczu i uśmiech. Cie
szył się ogólną sympatią, miał grono kole
gów i oddanych przyjaciół. Pamiętał o nich 
do końca. Na ostatnie nasze Święto, 10 lute
go, przysłał depeszę, w której przesyłał mo
cny marynarski uścisk dłoni — było to Jego 
z nami pożegnanie.
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Ale to jeszcze nie cały Borys. Ulegał on 
czasami powabom pokoju, jaki oko nasze od
najduje w kontemplacji nieba, morza, drzew 
i który nas może godzić ze śmiercią. Na jej 
spotkanie szedł tak odważnie, jak na patrole 
na Wilku i Sokole. Może z niepokojem opa
nowanym przez poczucie obowiązku i hono
ru, ale bez trwogi. To, co powiedziałem, nie 
jest żadną literacką przenośnią. Z bazowa
nej na Malcie 10 Flotylli okrętów podwod
nych liczącej 20 jednostek — zginęło 16 czyli 
80%. Ocalały 4 okręty, w tym mocno poturbo
wany przez lotnictwo Sokół. Borys jako do
wódca Sokoła zabłysnął talentem taktycz
nym i przywódczym. Był wzorem męstwa, od
wagi, niezłomnej woli, poczucia obowiązku, 
poświęcenia. Dla załogi był nie tylko przy
kładem, ale i natchnieniem. U obcych zasłu
żył na szacunek i uznanie.

31 sierpnia 1939 r. Borys otrzymał list od 
ojca. Było to, jak pisze w swych wspomnie
niach, coś niezwykłego. Listy zawsze pisała 
matka. List ten przechował Borys jako naj
droższą czy może najświętszą po ojcu pamią
tkę. Mam go w ręku — odczytam zakończe
nie:

„Co do Ciebie, Kochany Synu, jeżeli kon
flikt będzie rozstrzygnięty wojną, trzymaj 
się mocno, bądź na wysokości zadnia i speł
nij obywatelski obowiązek nie szczędząc sie
bie ani życia, tak Ci dopomóż Bóg. Ściskam 
mocno i życzę powodzenia. Ojciec. A. Karni- 
cki — generał”. Borys przykazanie Ojca i 
rozkaz generała — bo tak należy ten list ro
zumieć — z nawiązką wykonał.

Dla uczczenia Jego cnót żołnierskich nało
żyliśmy dzisiaj nasze odznaczenia. Prochy 
Jego spoczną na Oksywskim cmentarzu w 
cieniu tablic poświęconych naszym okrętom, 
tablic tak bliskich Jego sercu, o postawienie 
których tak bardzo zabiegał, niedaleko mo
giły Wacka Poważę. Może bryza wiejąca od 
Helu przyniesie Mu echa Jego gdyńsko-ja- 
starnieńskiej młodości, może zabłąkane Si- 
rocco z Morza Śródziemnego maltańską epo- 
peę, a sztorm z Morza Północnego — balladę 
z Dundee. A w Dzień Zaduszny harcerze z 
Gdyni i Oksywia zapalając świeczki przy Je
go mogile będą snuć legendę o Sokole i Jego 
dowódcy.

Kochana Isiu, generał Rudnicki jako pre
zes Rady Organizacji Kombatanckich Żoł
nierzy PSZ prosił mnie, abym w jego imie
niu złożył Ci wyrazy współczucia po stracie 
męża, tak wybitnego oficera i marynarza. A 
co powiem od siebie. Przez ostatnie miesiące 

Ty, dzieci, siostra Maka — cała rodzina ży
liście w cieniu chmury, z której każdego dnia 
mógł uderzyć grom. Znosiliście to razem z 
Borysem heroicznie. Współczuliśmy Wam i 
podziwiali, a dzisiaj, kiedy ten grom uderzył 
i trzeba się z tym pogodzić, bo taka jest 
człowiecza dola, a serce szuka pociechy, 
niech mi będzie wolno powiedzieć, że w ciągu 
Waszego 40-letniego małżeństwa, w którym 
dochowaliście się dzieci i wnuków — głów
nym prądem niosącym łódź Waszego życia, 
która nie ominęła ani mielizn rozczarowań, 
ani raf cierpienia — była miłość i pamięć 
o tej miłości, i ta miłość niech będzie źró
dłem ukojenia dla Ciebie i Twoich. Mówię to 
z uczuciem sympatii, przyjaźni i współczu
cia, jakie odczuwam ja, moja rodzina i wszy
scy tu obecni. Mówię to również z uczuciem 
osobistej głębokiej żałoby, bo straciłem przy
jaciela. I dzisiaj wiem, że będę stał pewnego 
dnia w najsamotniejszej głuszy. Pewnego 
dnia me serce będzie wzywać bratnią duszę. 
I dzisiaj wiem — odzewu nie usłyszę.

ALEKSY CZERWIŃSKI 
i BORYS KARNICKI

BORYS KARNICKI
Wiadomość o śmierci Borysa dotarła do 

Warszawy, via Wybrzeże, jeszcze tego same
go dnia. Wzbudziła wielki smutek i porusze
nie w gronie tutejszych kolegów i przyjaciół. 
Widzieliśmy Go przecież tutaj niespełna rok 
temu, pełnego sił i w doskonałym usposobie
niu. Pamiętaliśmy wszyscy jego obecność na 
poświęceniu tablicy pamiątkowej Marynarki 
Wojennej w Katedrze Warszawskiej, 9 maja 
1982 r. i przemówienie wygłoszone na Oksy
wiu w czasie poświęcenia tablic pamiątko
wych zatopionych okrętów na kościele św. 
Michała Archanioła.

Pragnąc włączyć się w obchody żałobne, 
mimo odległości, postarano się od razu o u- 
mieszczenie nekrologu w „Życiu Warszawy” 
i zamówiono Mszę św. żałobną w Archikate
drze, z którą był związany przez umieszcze
nie w niej tablicy pamiątkowej poległych ma
rynarzy, na Jego wyraźne życzenie.

We czwartek, 21 lutego, jeszcze przed po
grzebem w Londynie, została odprawiona u- 
roczysta Msza św. o godzinie 18. Celebrował 
ią z wielką powagą i żarliwością proboszcz 
Katerdy, ksiądz Jerzy Zalewski.
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Na początku odczytał krótkie wspomnie
nie o Zmarłym, przedstawiając Jego postać 
wszystkim zebranym i przybliżając Ją tym, 
którzy z racji młodego wieku nie mogli o 
Nim wiele wiedzieć.

Komandor Borys Karnicki — urodzony 25 
września 1907 roku, rozpoczął wojnę 1939 ro
ku w stopniu kapitana marynarki na stano
wisku zastępcy dowódcy okrętu podwodnego 
ORP „Wilk”. Po akcjach bojowych na Bałty
ku „Wilk” przedarł się 20.09.39 przez cieśni
ny duńskie do Anglii, co było wyczynem wy
magającym niezwykłej odwagi i dużego kun
sztu. W roku 1940 kdr Karnicki zostaje do
wódcą ORP „Wilk” i wykonuje wiele patroli 
bojowych. W czasie jednego z nich taranuje 
niezidentyfikowany okręt podwodny. 19.01. 
1941 obejmuje dowództwo nowo zbudowane
go okrętu podwodnego „Sokół”, na którym 
przeprowadza w ciągu dwóch lat wiele odwa
żnych, dziś już sławnych, akcji bojowych, 
m.in. zatopienie w Morzu Śródziemnym nie
przyjacielskiego niszczyciela oraz szeregu 
statków transportowych. Walczy torpedami, 
artylerią, a nawet zdobywa jeden statek nie
przyjacielski abordażem, tj. walką wręcz na 
białą broń.

Za swoją działalność wojenną odznaczony 
został wieloma orderami bojowymi, w tym 
Virtuti Militari, i jako pierwszy oficer ma
rynarki — Złotym Krzyżem Zasługi z Mie Sopot, 21.2.1985 r.

KOMANDOR WALERY JANUSZEWSKI

czami, oraz brytyjskimi orderami bojowymi, 
w tym Distinguished Service Order. Bohater
ska postawa komandora Karnickiego stała 
się przedmiotem legendy, nie tylko wśród na
stępnego pokolenia marynarzy polskich, ale 
także we flocie brytyjskiej. Przyczynił się 
do rozsławienia na święcie polskiej bandery.

W ogromnej, sklepionej nawie Archikate
dry zebrało się nadspodziewanie wiele osób, 
zawiadomionych przez przyjaciół, lub zalar- 
mowanych ogłoszeńiem w prasie. Przyszli 
koledzy i przyjaciele z rodzinami, a także da
wni znajomi rodziny Karnickich. Nabożeń
stwo odprawione w powolnym rytmie, w 
skupieniu i powadze, połączyło wszystkich 
uczęstników w głębokim wzruszeniu.

LIST
Szanowni w Polskim Związku Marynarki 

Wojennej w Londynie,
W związku ze zgonem naszego drogiego 

słynnego d-cy i przełożonego kmdr. Borysa 
Karnickiego, ślę moje najgłębsze współczu
cie wszystkim, jak Szanownej Pani sekretar
ce, wszystkim moim byłym dowódcom i prze
łożonym oraz kolegom. Jeszcze raz składam 
moje najgłębsze współczucie. Cześć Jego Pa
mięci.

Andrzejewski Władysław 
Starszy Bosman Sztabowy w Spocz.

(Wspomnienie pośmiertne)
Komandor Polskiej Marynarki Wojennej, 

Walery Januszewski, urodził się 25.8.1895 r. 
na Kaukazie, z dala od Ojczyzny, wychowa
ny w polskiej patriotycznej rodzinie.

Od lat chłopięcych marzeniem Jego było 
morze, służba w Marynarce Wojennej. Je
dnak nie udaje mu się być przyjętym do Ofi
cerskiej Szkoły Morskiej.

Jest rok 1915, w pełni pierwsza wojna 
światowa. Młody maturzysta wstępuje jako 
ochotnik do 17 pułku dragonów armii car
skiej, w’ szeregach którego bierze chlubny 
udział na frontach tureckim i niemieckim, 
w którym też, po zdaniu egzaminu, zostaje 
mianowany oficerem kawalerii.

W 1918 r., w pełni rewolucji rosyjskiej do
łącza do formującego się na Kubaniu pułku 
ułanów polskich, w ramach 4 dywizji strzel

ców polskich gen. Żeligowskiego. Te polskie 
oddziały, przewiezione transportem morskim 
do Odessy, w czerwcu 1919 r. przez Bessara- 
bię wracają do Ojczyzny i od razu biorą u- 
dział w walkach z bolszewikami. Pułk uła
nów już 11.7.1919 r. odznacza się w słynnych 
szarżach pod Jazłowcem, w którym Zmarły 
bierze chlubny udział. Pułk ten, wcielony do 
Wojska Polskiego jako 14 pułk ułanów Ja
złowieckich, odznacza się w ciągu całej woj
ny 1919-20, w bohaterskich walkach którego 
bierze udział przyszły komandor Marynarki.

Jednak dawne marzenia o służbie mor
skiej pozostają wciąż żywe i po wojnie zosta- 
ją zrealizowane.

Jako porucznik ułanów zostaje przyjęty 
na specjalny kurs przeszkolenia oficerów 
wojska lądowego w powstałej polskiej ofi
cerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Po u
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kończeniu tego kursu zostaje oficerem Ma
rynarki Wojennej.

Pierwszym Jego przydziałem na morzu 
był torpedowiec ORP „Mazur”, którego też 
w przyszłych latach był dowódcą i który za
wsze z sentymentem wspominał.

Już jako oficer marynarki przyszły ko
mandor zostaje odkomenderowany na roczną 
praktykę w Marynarce francuskiej, gdzie 
pełni służbę na ówczesnym dużym krążowni
ku pancernym „Jeanne d’Arc”. Następnie 
kończy kurs w „Ecole de Officiers Canno- 
niers” w Tulonie.

Specjalizuje się w uzbrojeniu i artylerii 
morskiej. Często wysyłany na próby i odbiór 
uzbrojenia i amunicji do Francji i Anglii.

Po krótkiej służbie na kontrtorpedowcu 
ORP „Burza” i następnie jako dowódca tor
pedowca ORP „Mazur”, komandor Janusze
wski zostaje wysłany do Szwecji dla nadzoru 
fabrykacji i odbioru materiału uzbrojeń i 
amunicji w fabryce „Bofors”. W Szwecji 
przebywa 5| lat, gdzie też zostaje go wrze
sień 1939 r.

Przez cały czas II wojny światowej pełni 
służbę w Dowództwie Polskiej Marynarki 
Wojennej w Londynie.

Po wojnie emigruje do Argentyny, gdzie 
m.in. pracuje w przedsiębiorstwach „Elek- 
trodinie”, „Adelphia” i in.

Prawy Polak, patriota, skromny i zawsze 
uczynny, bierze udział w życiu społecznym 
naszej wspólnoty jako wieloletni członek 
Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Tech
ników.

Sterany życiem i zmożony ciężką chorobą 
ostatnie miesiące spędził w Polskim Domu 
Spokojnej Starości w Pablo Podesta, pod tro
skliwą opieką polskich Sióstr Albertynek. 
Tam też zasnął na zawsze w Panu dn. 3.1. 
1985 r.

Grono Jego kolegów marynarzy i przyja
ciół odprowadziło Zmarłego na wieczny spo
czynek na cmentarzu w Pablo Podesta.

Niech Mu ziemia argentyńska lekką bę
dzie.

gen. Jerzy Zawisza 
Najstarszy żołnierz Rzeczpospolitej

JULIAN CZERWIŃSKI

Śp. KAZIO SZCZĘSNY [3.4.1912 - 21.11.19841
27 listopada 1984 r. melodia capstrzyku, 

granego na trąbce tyle razy na OORP, po
płynęła wśród witomińskich wzgórz żegna
jąc na wieczny odpoczynek kmdr. por. w st. 
spocz. Kazimierza Szczęsnego. Kazio lubił tę 
melodię, niosącą zapowiedź końca codzienne
go marynarskiego trudu, prosił w testamen
cie, aby odegrano mu ten sygnał przed odda
niem ciała kaszubskiej ziemi. Tak się też 
stało na zakończenie jakże głębokiego i pię
knego ceremoniału katolickiego pogrzebu, 
celebrowanego przez ks. proboszcza Wierz
bowskiego oraz o. iredeimjpitoiryistę, iks. Kroka.

Przypadł mi smutny obowiązek pożegna
nia w imieniu kolegów z SPMW osobistego 
przyjaciela, z którym losy nasze związały 
się przed pół wiekiem.

Obecnie, na łamach „Naszych Sygnałów”, 
pragnę utrwalić pamięć i przedstawić czy
telnikom, rozsianym po świecie kolegom, o- 
sobę zmarłego. Pochodził z głęboko patrio
tycznego gniazda warszawskiej Pragi, tam 
ukończył gimnazjum, zdał konkursowy egza
min do toruńskiej SPMW w 1931 roku. 15 
sierpnia 1934 roku promowany był na podpo
rucznika mar. woj. na pokładzie ORP „Bał

tyk”. Była to ostatnia „sierpniowa” promo
cja (następne trzy odbyły się w październi
ku) oraz ostatnie patenty oficerskie, podpi
sane przez marszałka Piłsudskiego.

Pięć lat trwał okres służby oficerskiej Ka
zia Szczęsnego przed wojną. Podobnie jak i 
inni nowo promowani podporucznicy dowo
dził plutonem podczas szkolenia rekrutów w 
kadrach Floty w Gdyni oraz Flotylli Rzecz
nej w Pińsku. Jako oficer wachtowy na okrę
tach miał wyjątkowe szczęście do wybitnych 
dowódców: pływał na ORP „Wilji” pod ko
mendą ówczesnych kmdr. ppor. Hulewicza i 
Eibla, późniejszych bojowych dowódców 
„Groma” i „Garlanda”, na ORP „Mazur”, 
pod rozkazami kpt. mar. Mieszkowskiego i 
por. Przybyszewskiego, późniejszych boha
terskich obrońców Helu i męczenników ter
roru i bezprawia lat pięćdziesiątych, wresz
cie na ORP „Kdt. Piłsudski”, którym dowo
dził wówczas kpt. mar. Tadeusz Gorazdowski, 
późniejszy bojowy dowódca „Błyskawicy”, 
„Krakowiaka” i „Pioruna”. Dobrą musiał 
wyrobić sobie opinię, jeśli mimo dalekiej lo
katy promocyjnej, został wyróżniony 11- 
miesięcznym stażem na krążowniku „Jeanne
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D’Arc”, na którym odbył dookołoziemskie 
pływanie.

W początkach 1938 roku por. mar. Szczę
sny został skierowany na kurs Oficerów Ob
serwatorów Lotnictwa. Kurs skończył się w 
początkach października, razem z rozpoczę
ciem mało chwalebnej wyprawy na Zaolzie. 
Od tego miesiąca, aż do wybuchu wojny, por. 
mar. Szczęsny pełnił oficerską służbę w II 
eskadrze liniowej Morskiego Dyonu Lotni
ctwa w Pucku. Jak wiadomo, po pierwszych 
uderzeniach niemieckich i zbombardowaniu 
Pucka, ewakuowano MD Lot na Hel, samolo
ty zniszczył nieprzyjaciel, a personel MDLot 
włączył się do lądowej obrony Helu. Kazio 
Szczęsny dowodził obroną odcinka pod Juratą.

W dniu kapitulacji niespodziewany rozkaz 
D-cy Floty skierował Kazia na kuter Hel-111, 

dowodzony przez kmdr. por. De Waldena. Gru
pa oficerów podoficerów i marynarzy otrzy
mała polecenie przedarcia się dla uniknięcia 
niewoli. Niestety kuter Hel-111 oraz drugi, 
które wyszły z Helu wieczorem 1 paździer
nika, zostały przechwycone przez zespół nie
mieckich okrętów, a załogi kutrów dostały 
się do niewoli. Przez następne pięć i pół lat 
znosił Kazio ciężki jeniecki los. W tych tru
dnych warunkach pokazał swą mocną i nie
ugiętą osobowość. Odważnie uciekł podko
pem pod lufami wartowników oflagu XVIII 
A w Lienzu. Parę dni wolności w austria
ckich Alpach odpokutował później w aresz
tach Lienzu i Woldenbergu. Wyróżniał się 
koleżeńskością, pogodą, szerokimi zaintere
sowaniami. Pogłębił znajomość języków an
gielskiego i hiszpańskiego, które jakże mu 
się potem przydały. Zniósł mężnie zimowy 
marsz ewakuacyjny z Woldenbergu i wyswo
bodzony z niewoli wrócił do rodzinnej Pragi, 
nie tak zrujnowanej jak lewobrzeżna War
szawa.

W lipcu 1945 roku otrzymał powołanie do 
służby wojskowej w marynarce wojennej. 
Następne sześć lat poświęcił tej służbie. Był 
pionierem szkolnictv/a w organizującej się 
od nowa Szkole Specjalistów Morskich, a po
tem w nowo utworzonej Oficerskiej Szkole 
Mar. Woj. na Oksywiu. Jako doświadczony 
nawigator, dobrze władający trzema obcymi 
językami, oddał znaczne usługi hydrografii 
mar. woj. Kierował pracą sekcji kartografi
cznej, a w 1951 roku był zastępcą szefa Biu
ra Hydrograficznego (kmdr. por. K. Zafrodz- 
kiego). W tymże roku 1951 awansował do 
stopnia kmdr, por., lecz w owym roku nie li
czyły się ani praca, ani zasługi, ani postawa 

w obronie ojczyzny, liczyło się tylko to, że 
Kazimierz Szczęsny był oficerem przedwo
jennym, „sanacyjnym”, i dlatego nie mógł 
pozostać w wojsku. Przeniesiono go więc „do 
rezerwy”, 15 grudnia 1951 roku. Miał wów
czas 39 lat.

Szczęsny nie poddał się niespodziewane
mu, a może i spodziewanemu ciosowi. Zdołał 
uzyskać pracę inspektora portów w Urzędzie 
Morskim. W 1953 roku przeszedł do Szkoły 
Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, był tam 
kierownikiem wydziału nawigacyjnego, pły
wał na szkolnym traulerze, jako pierwszy o- 
ficer i kierownik praktyk. Po październiku 
1956 r. otwarły się możliwości pływania dla 
tych, zwłaszcza przedwojennych oficerów, 
którym to było niedostępne. Kazio zaangażo
wał się na nowo budowany niewielki chłodni- 
cowiec bandery brytyjskiej „Stella Nova”, 
własność polskiego armatora, pana Barto
siaka. Na statku tym pływał trzykrotnie w 
okresach po dwa lata, początkowo jako I ofi
cer, pełniący służbę morską na dwie zmiany, 
a potem jako kapitan. Poznał na „Stelli No- 
vej” mało znane wody fiordów Patagonii i 
Cieśniny Magellana.

W 1959 roku Kazio otrzymał dyplom kapi
tana żeglugi wielkiej i pierwszy statek Pol
skich Linii Oceanicznych, zbiornikowiec „Za
wrat’, po zbiornikowcu dowodził szeregiem 
innych polskich statków. W latach siedem
dziesiątych pływał jako kapitan pod banderą 
panamską i singapurską. W maju 1976 roku 
przeszedł na emeryturę, nie rezygnując z pra
cy ławnika Izby Morskiej, a ławnikiem był 
mianowany w 1962 roku. Przez z górą dwa
dzieścia lat służył swą wiedzą i doświadcze
niem gdyńskim Izbom Morskim (sędzia Go- 
łuński, prezes Izby Morskiej żegnał go prze
mówieniem na cmentarzu).

Już na emeryturze włączył się z całym za
pałem w dzieło zbudowania naszego panteo
nu pamięci mar. woj. przy kościele oksyw
skim. Niestrudzenie pomagał pisarzowi. Je
rzemu Pertkowi. penetruiąc cmentarze i od
najdując nazwiska poległych w obronie wy
brzeża.

Żegnaliśmy Kazia Szczęsnego w wyjątko
wo słoneczny dzień listopadowy, było to w 
przeddzień 66 rocznicy wydania dekretu Na
czelnika państwa, Józefa Piłsudskiego, roz
kazującego utworzenie marynarki polskiej. 
D!a tej marynarki polskiej — wojennej, han
dlowej i rybackiej, kmdr nor. i knt. ż. w. Ka
zimierz Szczęsny poświęcił ponad pół wieku 
swego życia.
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Śp. Władysław NADRATOWSKI

Po kilkumiesięcznej chorobie ubył z nasze
go grona w dniu 20 kwietnia 1985 mecenas 
Władysław Nadratowski. Z nazwiskiem jego 
łączą się ściśle dzieje naszego Stowarzysze
nia, którego zmarły Mecenas był prezesem w 
latach 1951-1968.

Prawnik z zawodu, ziemianin z pochodze
nia, porucznik marynarki czasów wojny, 
wszedł w nasze środowisko duszą i ciałem a 
sercem i przekonaniem przede wszystkim. 
Związał się ze Stowarzyszeniem na dobre i 
na złe.

Długie lata wydatnej i owocnej pracy, lata 
wysiłków i starań dla dobra Stowarzyszenia, 
lata pracy często niedocenionej, stworzyły w 
rezultacie warunki, którym zawdzięczamy 
naszą działalność po dzień dzisiejszy.

Bezinteresowny, o dużej dozie optymizmu i 
cierpliwości w poczynaniach, uprzejmy, po
godny i koleżeński potrafił w wielu wypad
kach taktownie niwelować różnice zdań jeśli

Władysław Nadratowski

takowe zaistniały w naszym gronie. Dbał by 
dobre imię Marynarki Wojennej zdobyte w 
czasie wojny utrwalić w tradycję i jednocze
śnie zdyskontować je z korzyścią dla Stowa
rzyszenia, co między innymi miało miejsce w 
staraniach o pomoc finansową w Admiralicji 
Brytyjskiej uwieńczoną pomyślnym rezulta
tem. Jego staraniem została ufundowana w 
Katedrze Westminsterskiej tablica pamiąt
kowa upamiętniająca udział Polskich Sił 
Zbrojnych w II wojnie światowej.

Żegnamy Go z głębokim żalem bo był wart 
naszych uczuć i sympatii, którą i nam za
wsze okazywał.

W imieniu Stowarzyszenia żegnał Go kol. 
J. Busiaxiewicz słowami:

Zebraliśmy się dzisiaj by pożegnać Włady
sława Nadratowskiego i powiedzieć Mu wła
ściwie tylko po prostu do widzenia bo prze
cież kiedyś, w tym niewiadomym kiedyś spot
kamy się z Nim na drugim brzegu.

W okolicznościach tego rodzaju wracamy 
uporczywą myślą do człowieka, z którym je
szcze wczoraj żyliśmy dniem codziennym i 
Jego dużymi i małymi problemami. Robimy 
rachunek Jego dokonań i rysujemy Jego syl
wetkę.

Nam marynarzom przyszło się zetknąć ze 
Zmarłym iat temu 45 w Anglii, gdy został 
powołany do służby w Marynarce Wojennej, 
aczkolwiek początki Jego krótkiej służby w 
Mar. Woj. sięgają lat 1920, gdy ochotniczo 
wstąpił do batalionu morskiego.

Gdy po skończonej wojnie zostało utwo
rzone Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, 
Władysław Nadratowski staje się jednym z 
tych co pierwsi stanęli w szeregu oddanych 
pracowników i entuzjastów ząbkującego wó
wczas naszego Stowarzyszenia. Były to po
czątki trudne, były problemy, była niepew
ność jutra. Grono ludzi bezinteresownie od
danych, i pełnych poświęcenia, wyprowadza 
instytucję na równą drogę i czyste wody i je
śli tak się stało to dzięki przede wszystkim 
osobom pokroju zmarłego Mecenasa. W oce
nie Jego zasług zostaje wybrany przez Wal
ny Zjazd Stowarzyszenia w roku 1951 preze
sem i funkcję tę pełni nieprzerwanie przez 
lat 17. Są to lata rozwoju i stabilizacji Sto
warzyszenia do czego niewątpliwie w pierw
szym rzędzie przyczynił się ówczesny prezes.
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Jego wytrwałość, niezrażanie się przeciw
nościami, energia i zapobiegliwość, Jego 
pełne oddania wysiłki stworzyły podstawy 
bytu i działalności Stowarzyszenia na lat 
wiele do dziś. Jego umiejętność współżycia i 
współpracy oraz pozytywny stosunek do oto
czenia zjednały Mu naszą sympatię i uznanie.

Nie wyliczając a zamykając dorobek Jego 

zasług i dokonań można je streścić jednym 
krótkim stwierdzeniem:

Mecenas Władysław Nadratowski zasłużył 
się dobrze Stowarzyszeniu Marynarki Wo
jennej.

W tej ostatniej drodze będą Mu towarzy- 
S””“ nasza wdzięczność i serdeczna pamięć.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ZMARLI

8.10.1984 zmarł w Penley ks. kanonik Bole
sław Klemntowski.

23.5.1984 zmarła w Buenos Aires II ofic. 
PMSK Wanda Jagodzińska-Topolnicka.

17.10.1984 zmarł w Plymouth bosmanmat 
Mieczysław Zienkiewicz.

21.11.1984 zmarł w Gdańsku st. mar. Ber
nard Rygielski.

25.12.1984 zmarł w Londynie kpt. mar. inż. 
Ferdynand Biel.

21.11.1984 zmarł w Gdyni kmdr por. Kazi
mierz Szczęsny.

3.1.1985 zmarł w Argentynie kmdr ppor. Wa
lery Januszewski.

6.1.1984 zmarł w Szczecinie kpt. art. z Flo
tylli Rzecznej — Jerzy Wojciechowski.

10.1.1985 zmarła w Londynie III ofic. PMSK 
Michalina Famielec-Reyman.

W styczniu 1985 zmarł w Polsce chor. mar. 
(kpt. mar. w PRL) — Ludwik Chabaj.

15 lutego 1985 zmarł w Londynie kmdr ppor. 
Borys Karnicki.

7 marca 1985 zmarł w Brisbane — Australia 
mat Franciszek Doliński.

27 marca 1985 zmarł w Londynie kpt. mar. 
inż. Henryk Kamiński.

28 marca 1985 zmarła w Londynie p. Maria 
Jabłońska.

29 marca 1985 zmarła w USA II ofic. Maria 
Pinińska.

W lipcu 1984 r. zmarł w Londynie mar Zdzi
sław Zbyszewski.

16 marca 1985 zmarł w Londynie st. mar. 
Władysław Andrusyszyn.

8.4.1985 zmarł w Londynie płk. Jan Korczyń
ski.

17.4.1985 zmarł w Londynie por. mar. inż. 
Henryk Hoyer.

20.4.1985 zmarł w Londynie długoletni pre
zes SMW mec. Władysław Nadratowski.

25.4.1985 zmarł w Chislehurst, Kent kmdr. 
Ludwik Ziembicki.

Cześć Ich pamięci.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
LONDYN
Odwiedzili SMW

W ostatnim okresie odwiedzili Stowarzy
szenie Koledzy:
Antoni Heczko z USA,
Oskar Gliński z Kanady.

Nowi Członkowie
Ostatnio przyłączyli do naszego Stowarzy

szenia i wpłacili składki dożywotnie Kole
dzy:

Kunibert Grabę,
Konstanty Reynert,
Antoni Heczko,
Leszek Ostrowski.

Zamiast kwiatów na trumnę śp kmdr B. 
Karnickiego złożyli na odnowienie kościoła 
garnizonowego na Oksywiu:
T. W. Chmura 10.00
Rodzina Wrońskich 50.00
F. Minkiewiczowie 10.00
R. Utniccy 5.00
M. Clayton 5.00
Dr & Mrs. Limonienko 10.00
ML & Mrs. W. Hudson Evans 50.00
Związek Oficerów Marynarki Handl . 20.00
Cpt. & Mrs. G.R. Ćiller 5.00
H. Wójcik 10.00
J. Busiakiewiczowie 25.00
A. Biskupska 10.00
E. i J. Zarzyccy 15.00A. Piotrowscy 10.00
M. Kontowtt 10.00
Dr T. V. Mendelsohn 20.00
J. Rekner 10.00
Dr T.M.L. Price 10.00
A. Wacięgowie 10.00
M. Dusza 10.00
F. Wizła 5.00
F. White 5.00
Mr. & Mrs. R. Quartano 15.00
Dr J. Lavery 10.00
Mr. & Mrs. J. Lavery 10.00
V. Bourne 10.00

Od wydania ostatniego numeru „Naszych 
Sygnałów” wpłynęły następujące dary: 
Dean & Chapter — Westminster Cathedral 
— £. 96.43.

R. Jedyńscy 10.00
C. Abramowski 10.40
Bezimiennie 10.00
B. Burrough 30.00
The Rt. Hon. Thomas Higgins 50.00
Rodzina Ehrbarów 5.00
Dr & Mrs. B. Thompson 50.00
M. i M. Hrynkiewicz-Moczulscy i p. J.
Miodyńska 15.00
Dr & Mrs. W. Hart 10.00
B. Kulesza 25.00
M. Kawernińscy 26.11

Na Fundusz „Naszych Sygnałów” 
J. Bednarz £. 3.00
E. Mikeska 1.00
Koło SMW Toronto 40.00
O. Gliński 50.00
A. Heczko 10.00
F. Wizła 5.00
L. Stróżniak 20.- doi.

Na Kościół w Polsce 
M. Piotrowska £. 10.00
K. Hess 42.00
Koło SMW Kanada 62.02

Komisja Opieki

Na apel gwiazdkowy wpłacili Koledzy:
F. Wizła £. 10.00
W. Fara 14.48
Z. Wiszmcka Pinto Pereira 15.00
B. Karnicki 10.00
H. Gryko 10.00
Z. Plezia 10.00
Dr W. Limonienko 30.00
B. Bratkowski 5.00
Dr B. Markowski 35.00
C. Kurak 10.00
Z. Pudlicki 10.00
P. Galla 3.00
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K. Idzikowski 6.00 M. Maj 8.00
M. MacLean 5.00 K. Łowczynowski 7.00
J. Giertych 3.00 Z. Hornung 5.23
S. Wolff 5.00 J. Bednarz 5.00
p. Maria Reyman 2.00 A. Grochowscy 9.00
Mrs. M. Mentryka 5.00 J. Wańkowski 20.00
C. Przybyliński 20.00 M. Zawada 2.00
J. Anczykowska 15.00 F. Kleczewski 2.00
J. Pawłowicz 20.00 Z. Zdrojewski 2.00
T. Łubieński 60.00 M. Kozłowski 1.00
W. Nadratowski 5.00 Mrs. Melody Bramwell 25.00
J. Klamt 2.00 R. Kupiec 2.00
J. Stein 10.00 R. Okoński 2.00
E. Nowak 10.00 P. Surzyn 10.00
S. Dąbrowski 10.00 W. Morgan 5.00
J. Busiakiewiczowie 15.00 K. Reynert 20.00
A. Wacięga 10.00 R. Dulla 25.00
F. Minkiewicz 20.00 J. Frohlke 5.00
E. Pawłowski 3.50 T. Sroka 5.00
B. Żukowski 5.00 L. Wolny 5.00
M. Nagurska 10.00 W. Kałuża 5.00
Z. Jagusiewicz 15.00 p. Felicja Pitułko 18.88
Zofia Morgenstern 10.00 A. Górski 10.00
W. Lasek 2.00 B. Wroński 10.00
K. Zubkowski 10.00 S. Traszko 10.00
M. Jabłońska 10.00 P. Cieślak 4.12
Koło SMW Brighton 5.00 J. Pizuński 15.00
J. Bechyne 2.00 K. Domański 20.00
C. Iwiński 2.00 M. Kobierzycki 20.00
J. Smoczyński 5.00 J. Krawczyński 10.00
K. Grocholski 5.00 A. Kłopotowski 30.00
S. Tabaka 30.00 T. Kubiakowski 3.00
C. Yorke 8.00 W. Pacewicz 15.84
inż. D. Szczerbik 76.13 Koło SMW Toronto 100.00
dr S. Dzik-Jurasz 10.00 Dr K. Boreyko 39.61
A. Biskupska 10.00 J. Pieńkowski 31.89
Z. Janowski 20.00 W. Śliwiński 100.00
M. Sawicki 5.00 T. Jaszkowski 60.91
T. Paczkowski 10.00 C. Abramowski 40.09
F. Kaczmarek 5.00 J. Lubelfeld 23.84
J. Gawlik 3.00 K. Miszewski 2.00
B. Karczewski 5.00 L. Stróżniak 49.09
F. Balicki 50.00 J. Hupert 15.64
dr J. Hofman 15.00 A. Sitko 15.44
Z. Mossakowski 11.73 W. Pstruszeński 8.05
A. Jaraczewski 20.00 M. Wasilewski 10.00
I.Z. Nowacki 55.79 Mr. R. Colvin 4.00
Dr B. Danielewicz 10,00 T. Lesisz 10.00
B. Andruszko 5.00 A. Hubicka 10.00
W. Sągajłło 10.00 M. Hrynkiewicz-Moczulski 5.00
H. Kamiński 10.00 Mrs. A. McKenzie 20.00
R. Jedyńscy 10.00 J. Starzycki 10.00
W. Ostoja-Starzewski 5.00 S. Pohorecki 15.44
K. Hess 38.68 Mr. & Mrs. Parmenter 6.00
C. Abramowski 23.19 A. Kwaśnica 5.00
H. Skotarczak 15.00 J. Dietrich 10.00
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Ofiarodawcom dziękujemy.

T. Bernas 10.00
F. Jasłowski 20.00
A. Kneczke 5.00
R. Tymiński 15.00
K. Szalewicz 75.50
A. Guzowski 21.10
A. Trzyna 6.60
L. Kawerniński 31.56
W. Niespodziewański 4.80
T. Woszczyński 10.00
T. Rowiński 28.00
A. Browarski 10.00
E. Szczepański 30.00
0. Gliński 50.00
P. Żelazny 22.04
A Cwalina 3.76
Koło SMW Chicago 85.00
J. Wróbel 25.00
J. Kiłaczycka 25.00
Dr B. Francki 25.00
Z. Xiężopolski 8.22
A. Heczko 10.00
W. Limonienko 30.00
F. Doliński 5.00
F. Wizła 5.00

Gen. K. Rudnicki
Londyn

10 luty 1985
Prezes K. Zubkowski
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej
14, Collingham Gardens
London SW5

Drogi Panie Prezesie,
Pragnę na ręce Pańskie przesłać Stowa

rzyszeniu Marynarki Wojennej wyrazy ser
decznego podziękowania za Waszą gościn
ność na wczorajszym bankiecie.

Było dla mnie zaszczytem i ogromną przy
jemnością wziąć udział w uroczystościach 
65-lecia odzyskania dostępu do morza i 40-le- 
cia powstania Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, a specjalnie cenię sobie możność 
dekorowania Pana Prezesa i Jego Kolegów 
odznaczeniami państwowymi.

Mam ogromny szacunek dla działalności 
Polskiej Marynarki Wojennej na morzach w 
czasie ostatniej wojny, oraz za utrzymanie 
tradycji i więzi koleżeńskich trwających po 
dziś dzień.

Łączę serdeczne wyrazy

Klemens Rudnicki, generał

Szanowne Panie, Drodzy Koledzy,
Z przyczyn ode mnie niezależnych nie mo

gę osobiście wziąć udziału w naszym święcie 
i koleżeńskim wieczorze. Ale myślą jestem z 
Wami i łączę serdeczne wyrazy pamięci i mo
cny koleżeńsko marynarski uścisk dłoni. 
Wasz Borys Karnicki.

Nadesłane życzenie na Bankiet — na Świę
to Mar. Woj. i zostały odczytane:

Koło Kanada, Jędrzej Giertych, Czesław 
Iwiński — prezes Koła Brighton, dr W. Li- 
monienko, p. Zofia Wisznicka Pinto Pereira 
z mężem, Michał Serafin — Koło Argentyna. 
Przewodnictwo Sokoła W. Brytania.

Niedziela, 26 stycznia 1985 
Pan Prezes
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej
w Londynie

Ze względu na szybko rozwijającą się mo
ją chorobę, proszę Pana Prezesa o zwolnie
nie mnie ze stanowiska sekretarza SMW.

Rezygnuję z wielkim żalem i tą drogą dzię
kuję wszystkim, co współpracowali ze mną 
w sekretariacie i w wydawaniu „naszych Sy
gnałów”.

Szczególnie głębokie i szczere podziękowa
nia składam naszej sekretarce, Halinie Wój
cik.

Pozostaję z głębokim szacunkiem
B. Karnicki

PLYMOUTH
Pod fotografią centrum miasta w Gdyni 

ukazała się w Evening Herald w Plymouth 
w październiku 1984 r. notatka pt. SOLIDA- 
RITY CITY napisana przez ‘Jumper’ Collins.

At first glance this picture seems to be of 
Plymouth City Centre with Royal Paradę in- 
tersected by Armada Way, but it is a view 
of the heart of the Polish seaport Gdynia, 
twinned with Plymouth in the year of the 
Lord Mayoralty of Mr Arthur Floyd.

Gdynia, with Gdańsk not so many miles 
away, is the bastion of the “Solidarity” 
movement whose leader, Lech Wałęsa was 
awarded this year’s Nobel Peace Prize and 
naturally this delights the Polish familles of 
Plymouth, founded by those Polish sailors 
who arnved at Devonport in the first days of 
September 1939.

It is worthwhile recalling that it was on 
August 28, 1939, that three destroyers of 
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the Polish Navy, the Grom, Błyskawica and 
Burza, slipped their moorings at Gdynia and 
first safely reached Greenock in Scotland, 
ably shadowed across the North Sea by 
HMS Wallace of the Royal Navy only three 
days before the German invasion of Poland 
on Septsmber 1.

Although the picture does not show the 
recently named Plymouth Square, according 
to a Polish woman from Gdynia who visited 
her brother in Plymouth this summer, it is 
quite near to the left of the picture and close 
to her home.

To samo pismo z 18 lutego 1985 podaje:

CELEBRATION DAY FOR CITY’s POLES

It was a triple celebration for the 
Plymouth branch of the Polish Naval Asso
ciation which celebrated its 40th anniversary 
in the city at the weekend.

Morę than 300 people inaugurated the 
association’s new premises at Napier Terra- 
ce, Mutley, on the same day the Polish Navy 
celebrated their formation 65 years ago.

The Lord Mayor of Plymouth, Mr Peter 
Whitfeld unveiled an association plaque 
which was presented to the Plymouth branch 
by fellow association members in Gdynia 
last summer.

It was a gift from the Polish Naval mu
seum of Gdynia.

Four former Plymouth Lord Mayors, Mr 
Ron King, Mr Reg Scott, Mr Derek Mitchell 
and Mr Arthur Floyd were also at the 
celebrations.

The Royal Navy was represented by many 
city — based officers including Commodore 
R N Husk of HMS Drakę.

DIMINISHED

Mr Tadeik Sroika, association chaiirman in 
Plymouth, said: “Until now, the association 
had its own premises, but as the Polish 
community has diminished we and the city’s 
Polish Eagle Social Club came to the view 
to unitę.

'IWe will retain our own identities, but 
share facilities.”

Members of the Polish Eagle Club were 
also at the celebrations.

THE LORD MAYOR’S PARLOUR
Plymouth 264858 
lth February, 1985

Dear Mi. Sroka,
It is with very great pleasure that I write 

on behalf of The Lady Mayoress and myself 
to express our very sincere thanks for the 
very warm welcome which we received on 
Saturday evening, and for the kind hospital- 
ity which we were accorded.

The Lady Moyoress has also asked me to 
convey her very sincere thanks for the lovely 
flowers presented to her on that evening 
which she deeply appreciated receiving and 
which are now gracing our home.

It was a most pleasant and relaxing 
occasion and we enjoyed ourselves immens- 
ely.

Yours sincerely, 
(Councillor Peter Whitfeld)

Lord Mayor 
Mr. T.Z. Sroka, 
Chairman,
The Polish Naval Association,
Plymouth Branch,
28, Winston Avenue, 
PLYMOUTH.

Commodore R.J. Husk, CBE Royal Navy
22 February 1985 

Dear Mr. Sroka,
It was a great pleasure to attend the 40th 

Anniversary of the Polish Naval Associa
tion, the 65th Anniversary of the Polish 
Navy and the inauguration of your most 
impressive new premises.

Firstly let me say how deeply honoured my 
wife and I were to be invited, and what a 
first class evening it was — beautifully 
organised with a delicious buffet. We also 
greatly enjoyed meeting your compatriots 
including the London team.

Secondly my congratulations on a brilliant 
speach. How you did it without notes 1’11 
never know.

Thirdly, (which is why I’m so late writing) 
having looked at the considerable correspond- 
ence on ORP Grom, I believe the right and 
proper thing to do is to honour her and her 
gallant ship’s company by putting her name 
on the Memoriał Board for Devonport 
manned ships. Evidence is not wholly conc- 
lusive, but bearing in mind you served in her 
and to the best of you knowledge she was 
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Devonport manned. I think my decision is 
correct. Her name will therefore be added 
shortly.

Once again thank you so much,
Yours sincerely,

Richard Husk

“PLYMOUTH BRANCH”
1, Napier Terrace 
Plymouth. PL4 6ER

27th February 1985.
Commodore R.J. Husk, CBE, Royal Navy 
HMS DRAKE 
HM Naval Base
Devonport 
Plymouth.

Dear Sir,
Thank you very much for your kind and 

complimentary letter. I and members of the 
Polish Naval Association are delighted and 
feel privileged that you and your wife 
attended our important for us function and 
that you enjoyed meeting with us.

Your decision that ORP “Grom” will be 
added on the Memorial Board of Devonport 
manned ships, is a very good news indeed. I 
wish to assure you that your decision is 
correct one — ORP Grom was Devonport 
manned. I shall sent a copy-print of your 
letter to the editor of the Polish Naval 
Association Magazine “Our Signals” with 
request to publish it in the next issue.

Thank you very much for taking trouble 
looking into the matter of ORP Grom and 
your speedy decision.

Best wishes to you and your wife,
Yours Sincerely

Tadeusz Sroka 
Drogi Redaktorze,

Czytając „Nasze Sygnały” nr 153 z okresu 
kwiecień-sierpień 1984, w liście Prezesa Ko
ła SMW Pymouth na str. 37/38 do Como- 
dora R.H. Husk CBE HMS Drake, Devonport 
Plymouth, spotkałem się z następującym 
błędem historycznym. List prezesa stwier
dza, że na ORP Grom 4 maja 1940 r. poległo 
43 marynarzy.

Fakt historyczny jest, że ORP „Grom” u- 
tonął 4 maja o godz. 8.24 1940 r. w Rom- 
bakkenfyord, naprzeciw Nariku w Norwegii, 
gdzie polegli: por. mar. Aleksy L. Krąko- 
wski i 57 podoficerów i marynarzy.

S. Tomaszewski

GLASGOW
O obchodach w Głasgowie dowiadujemy się 

ze sprawozdania w Dzenniku Polskim z dnia 
6 marca 1985 r. pt.:
KWIATY POD POMNIKIEM MARYNARZY

Marynarze w Glasgow obchodzili potrójną 
rocznicę: 65 rocznicę zaślubin Polski z mo
rzem, 40 rocznicę powstania Stow. Marynar
ki Woj. w Głasgowie, 40 rocznicę haniebnego 
układu na konferencji w Jałcie.

Program był bogaty, bo już rano zjechali 
na cmentarz (polska działka) ks. prob. M. Łę- 
kawa, marynarze z żonami, przedstawiciele 
Koła SPK i Tow. Społ. Ośw. im. gen. Sikor
skiego. Modliliśmy się za poległych i zmar
łych marynarzy, a prezes M. Zawada złożył 
kwiaty pod pomnikiem marynarzy.

Nabożeństwo odprawił ks. prob. M. Łęka- 
wa. Kościół był zapełniony marynarzami, 
przedstawicielami organizacji społ. Poczet 
sztandarowy Koła SPK brał udział w Mszy 
św. W pięknym kazaniu ks. prob. M. Łękawa 
wspomniał o sukcesach marynarki, konfe
rencję jałtańską. Modliliśmy się za Naród, za 
cierpiących, poległych, zmarłych. Na końcu 
odśpiewaliśmy „Boże, coś Polskę”. O godz. 18 
rozpoczęliśmy na wesoło, bo w pięknej sali 
kombatanckiej zasiadło do stołów 45 osób. 
Prezes Stow. Maryn. Woj. kol. Zawada powi
tał ks. kan. Szuberlaka z Edynburga, preze
sów organizacji w Głasgowie, marynarzy i 
ich małżonki.

Następnie przemawiał prezes Koła SPK 
S. Żmijewski. Przypomniał dzieje zaślubin 
Polski z morzem, wyczyny marynarki w cza
sie 2 wojny światowej i haniebną konferen
cję jałtańską. Po nim zabrał głos ks. kan. 
Szuberlak, były wykładowca na kursie ma
rynarzy, następnie S. Klimowicz, nazywając 
marynarzy ułanami, bo prawdą jest, że wie
lu marynarzy w Kraju w czasie ostatniej 
wojny wstępowało w szeregi konnych zwia
dowców, bo szybka orientacja, zaskoczenie, 
zagony itp. bardzo im odpowiadały. Wspom
niano o śp. chor. Janie Smara, bo on też słu
żył w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Po obiedzie rozpoczęliśmy tańce. Nie było 
poloneza, bo to dla starszych panów. Tu,, w 
Głasgowie, jesteśmy młodzi duchem, a więc 
poleczki, oberki, a nie zapomnieliśmy o 
„Tangu Milonga”, „Tangu Marynarskim”.

S.K.
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WARSZAWA
ALEKSY CZERWIŃSKI I BOHDAN

MAŃKOWSKI 10-go LUTEGO W 
WARSZAWIE

W tym roku obchodziliśmy w Warszawie 
nasze marynarskie święto 10 lutego w serde
cznej, ale smętnej atmosferze. Miniony rok 
dał się nam wszystkim we znaki pod wzglę
dem zdrowia, zaś szczególnie przytłaczała 
nas świadomość ciężkiej choroby Borysa. 
Coraz jaśniej zdawaliśmy sobie sprawę z tej 
szczególnej roli, jaką pełnił w naszym środo
wisku i jak niepowetowaną stratą będzie Je
go odejście. Wiadomości mieliśmy tak niedo
bre, że odstąpiliśmy nawet od pierwotnego 
zamiaru zatelefonowania do Niego po nabo
żeństwie i poprzestaliśmy jedynie na krót
kiej depeszy.

Msza św. odprawiona została 10 lutego, o 
godzinie 10, w katedrze św. Jana, gdzie znaj
duje się pamiątkowa tablica poległych w II 
wojnie marynarzy (realizacja tej tablicy by
ła dużą zasługą Borysa). Pod tablicą złożyli
śmy kwiaty.

Po Mszy zebraliśmy się na lampkę wina 
u mieszkających niedaleko Katedry pp. Mań
kowskich, którzy mimo ciężkiej i długotrwa
łej choroby Bohdana, nie zrezygnowali ze 
swej, dziś już niemal przysłowiowej, gościn
ności.

Z kolegów było nas niewielu: Bohdan 
Mańkowski, Aleksy Czerwiński i Józef Rudz
ki (MDLot). Wronka choruje, a K. Kraszew
ski pojechał do sanatorium.

Bardziej „na chodzie” okazały się panie: 
Anna Mańkowska, Hanna Mieszkowska 
(wdowa po Stanisławie), Krystyna Krzywco- 
wa (wdowa po Wacławie), Czesława Rudzka, 
Janina Chodakowska (bratowa Józefa i sio
stra Wacława Krzywca).

Reprezentowane też były następne i to aż 
dwa pokolenia: doc. dr Jolanta Chodakowska 
(córka Janiny), arch. Witold Mieszkowski 
(syn Stanisława), oraz arch. Irena Oborska 
(córka Aleksego Czerwińskiego) wraz z mę
żem Jerzym, córką i zięciem Anną i Bogda
nem Słomskimi.

Zaproszony na nasze spotkanie historyk i 
sympatyk naszej Marynarki, Andrzej Rzep- 
niewski, odczytał ogłoszone współcześnie w 
1921 roku sprawozdanie o „Zaślubinach Pol
ski z Morzem”.

Oprócz zwykłych w takiej sytuacji wspo
mnień o ludziach i zdarzeniach mówiliśmy 
też o bardzo udanym i interesującym osta
tnim numerze (154) „Naszych Sygnałów”.

KANADA

STOWARZYSZENIE MARYNARKI 
WOJENNEJ koło KANADA podaje w 

KOMUNIKACIE No. 9 z 23.11.84

Władze Koła wybrane na Walnym Zebra
niu w dniu 28 kwietnia, 1984 r.
Zarząd Koia:

Prezes kol. Romuald Nałęcz-Tymiński, I 
wiceprezes kol. Stanisław Brodzki, II wice
prezes kol. Tadeusz Bernas, sekretarka kol. 
Maria Brodzka, skarbnik kol. Jerzy Sende- 
racki. Członkowie Zarządu: kol. Irena Ber
nas, Barbara Starowicz, Piotr Walendzewicz.

W dalszym ciągu komunikatu przedstawio
na jest działalność Kola, którą przytaczamy 
w skrócie.

Delegacje Koła lub Koło jako całość ucze
stniczyły w poniższych uroczystościach, ob
chodach i imprezach:
28 kwietnia — Jajko Wielkanocne,
3 maja — Podniesienie polskiej Flagi Naro

dowej na ratuszu w Toronto,
20 maja — Msza św. w kościele św. Kazi

mierza, za poległych i zmarłych z II Kor
pusu,

27 maja — Uroczystości w Hamilton, Onta
rio, w związku z 40 rocznicą bitew Pol
skich Sił Zbrojnych o wyzwolenie Euro
py, oraz Powstania Warszawskiego.

4, 5 i 6 czerwca — Prezes Koła, kol. R. Na
łęcz-Tymiński wziął udział w uroczysto
ściach związanych z 40 rocznicą lądowa
nia w Normandii,

24 czerwca — Członkowie Koła mieli dyżur 
w SPK Koło 20 na „Caravanie”, pawi- 
lion „Kraków”. W związku z tym, Zarząd 
Koia otrzymał list od organizatorów z 
podziękowaniem. Pawilion „Kraków” w 
tym roku odwiedziło 25 tysięcy widzów. 
Otrzymał on I nagrodę za „Teatr Muzy
czny”, oraz II za najlepszy pawilion, za 
występy artystyczne i za kostiumy.

7-11 lipca — Czterech członków Koła nale
żało dc Komitetu Przyjęcia yachtów, w 
związku z operacją „Tali Ships” wizy
tujących Toronto.
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16 lipca — Nabożeństwo żałobne za śp. Eu
geniusza Chruścickiego w katedrze św. 
Jana.

16 sierpnia — Nabożeństwo i Parada (w To
ronto) w związku z rocznicą Raidu na 
Dieppe.

17 i 18 sierpnia — Zjazd Weteranów z Raidu 
na Dieppe w London, Ontario.

19 sierpnia — Otwarcie Muzeum Polskich 
Sił Zbrojnych w ,,Naval and Services 
Park”, na krążowniku USS Little Rock 
w Buffalo stan New York.
Kol. Jerzy Pieńkowski należy do Komi
tetu Organizacyjnego tego Muzeum. Jest 
on odpowiedzialny za Sekcje Marynarki 
Wojennej. Kol. R. Nałęcz-Tymiński, któ
ry ofiarował dla tego Muzeum banderę 
ORP Ślązak, sekstant, lornetkę, minia
turkę koła ratunkowego ORP Ślązak i 
wstążkę z czapki marynarskiej, był za
proszony do Komitetu Honorowego.

3 września — Złożenie kwiatów pod pomni
kiem Katyńskim. Była to uroczystość 
wyłącznie Marynarska.

14 września — Spotkanie Polonii z Ojcem 
Świętym na stadionie CNE. W uroczy
stości tej wzięło udział 68 osób — człon
ków Koła z rodzinami.

6 października — Kol. Jadwiga i Romuald 
Nałęcz-Tymińscy reprezentowali Koło 
na kolacji urządzonej przez byłych 
członków załogi HMCS Huron.

14 października — Kolacja Marynarska u- 
rządzona przez Komitet Imprez w „Stu
dio” Hotelu Guild Inn, w której uczę- 
stmczyło 67 osób, członków Stowarzy
szenia z rodzinami i przyjaciółmi.

28 października — Zamknięcie Tygodnia 
Skarbu Narodowego.

11 listopada — Obchód Święta Niepodległo
ści: nabożeństwo w kościele św. Stani
sława; złożenie wieńca pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza.

Ponadto: — Przedstawiciele Koła brali u- 
dział w posiedzeniach Centralnego Ko
mitetu Organizacji Weterańskich: 11.7, 
29.8, 25.10, 7.11.

Z okazji pobytu w Londynie (W .Bryta
nia), złożyli wizyty w Zarządzie Głównym 
Stowarzyszenia Mar. Woj.:

W maju — kol. Maria i Stanisław Brodzcy. 
W czerwcu — kol. R. Nałęcz-TymińsKi.

M. Brodzka 
Sekretarka

ZJAZD KOLEŻEŃSKI

Z poparciem i wielką przyjemnością in
formujemy Kolegów — szczególnie tych, co 
mieszkają na zachodniej półkuli, że:

W związku z 40 rocznicą założenia Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej — Koło Ka
nada organizuje Zjazd Koleżeński Personelu 
Polskiej Marynarki Wojennej z II wojny 
światowej i ich Rodzin, w dniach od 31 sier
pnia do 2 września 1985 r., w stanicy harcer
skiej hufca „Karpaty” na kanadyjskich Ka
szubach w prowincji Ontario.

Program Zjazdu obejmuje bardzo urozma
icone spotkania i imprezy przez te trzy dni, 
sobotę, niedzielę i poniedziałek, 31 sierpnia 
oraz 1 i 2 września.

Przewidziany koszt uczestnictwa 60 kana
dyjskich dolarów od osoby, na pokrycie wy
datków noclegu i wyżywienia. Kwatery w bu
dynkach Stanicy harcerskiej. Następne ko
munikaty, które zgłaszający się otrzymają 
od organizatorów, podadzą więcej szczegó
łów dotyczących Zjazdu.

Prosimy o zarezerwowanie sobie tego ter
minu i propagowanie tej imprezy wśród na
szych kolegów, których adresy nie są nam 
jeszcze znane.

Bliższych informacji udzieli: kol. Stani
sław Brodzki 94 Merrick Street, Toronto 
M6R 1C8 tel. (416) 532-2473.

Zarząd Główny SMW będzie reprezento
wany na Kanadyjskim Zjeździe Koleżeńskim 
i najsilniej i bardzo życzliwie popiera inicja
tywę Koła Kanada. Do zobaczenia w sierpniu 
i wrześniu na Kaszubach w Ontario.
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Z KOLEGAMI
JERZY TUMANISZWILI

Wiadomość o Borysie zmartwiła mnie 
bardzo. Nie spodziewałem się tak poważnej 
sytuacji. W sprawie Piaskowskiego porozu
miałem się telefonicznie z kmdr. Tymińskim, 
jak również zawiadomiłem Piaskowskiego. 
Dziękuję bardzo za włożenie tyle wysiłków i 
starań w celu uzyskania tego cennego odzna
czenia dla naszego Kronikarza. Zasłużył je
dnak na to wyróżnienie. Niestety w chwili 
obecnej boryka się z nieprzyjemnym bron- 
chitem, a ponieważ kilkakrotnie przeżywał 
zapalenie płuc, musi poważnie na siebie uwa
żać.

Dostałem ostatnio ciekawy list od Wojcie
chowskiego, który osiadł się w pobliżu swe
go syna w Toronto. Od czasu do czasu odzy
wa się Kazik Hess, a z Wilusiem Pacewiczem 
i Michałem Białowskim, jak zwykle widuje
my się od czasu do czasu. Andrzej Guzowski 
przeniósł się ostatnio do Albuquerque, rów
nież w pobliże zamieszkania Jego synów. O- 
kazuje się na starość potrzebujemy zaplecza 
w tych młodszych od nas.

Ostatnio prace moje związane z przeszło
ścią Mar. Woj. ukazują się w Nowojorskim 
Dzienniku. Przesyłam artykuł o Magnetycz
nych minach.

15.11.1985
Kmdr Wojciech FRANCKI do 
kpt. mar. mgr. W. Poray-Wojciechowskiego 
Szanowny Panie Kapitanie,

Dwa dni temu otrzymałem paczkę. Obej
rzałem ją i zobaczyłem, że została nadana z 
Glasgowa. Pomyślałem sobie: „Któż to mo
że przysłać mi coś z Glasgowa?” Okazało się, 
że to są Pana wiersze, które częściowo zna
łem z „Sygnałów”, a nawet recytowałem na 
obchodach Święta Morza w tutejszych pol
skich organizacjach. Również niektóre wier
sze były w tutejszym polskim radiu. Mamy 
tu w Australii 3 polskie godziny na tydzień, 
nadawane przez rządowe australijskie radio. 
Proszę mi wierzyć, że pańska paczuszka bar
dzo mnie wzruszyła i naprawdę jestem za nią 
bardzo wdzięczny. Przypomniała stare czasy, 
nie mówiąc już o tym, że Pan o mnie pamię
tał. Jestem bardzo wdzięczny za tą pamięć.

Pisze Pan o Orkanie; otóż ja nie byłem na 
tym okręcie długo, ale te kilka tygodni były 
i są przyjemnym wspomnieniem, pomieszane 
jedynie z przykrością oddania tego okrętu 
śp. Hryniewieckiemu. Trzeba było słuchać

PO ŚWIECIE
Admirała, choć jasno widziałem to, co się 
działo. Często się modlimy wraz z żoną za 
tych, co nie wrócili z tego patrolu. Tak żal, 
że nie dożyli ci wartościowi koledzy i mary
narze.

Może mi się uda sklecić coś z mego pobytu 
na Orkanie. Niewiele przygód było, bo kilka 
patroli na Biskajach wraz z ang. krążowni
kiem, no i podawanie holu zaminowanemu, 
zdaje się Scorpionowi, co uważałem za duży 
łut szczęścia wojennego. Kręcenie się na ma
łym nawet polu minowym nie było przyje
mne, a bardzo ryzykowne szczególnie, że ten 
co dawał hol miał to samo zanurzenie jak 
ten, którego mina dotknęła.

Jeszcze raz dziękuję za pamięć. Proszę 
przyjąć serdeczny uścisk dłoni i wiele życzli
wości . . .

Wojtek Francki Sydney, 19.10.84. 
Andrzej Pierzyński, kmdr. ppor. rez.
..Nasze Sygnały”
Szanowna Redakcjo!

Ostatnio wpadł mi w ręce wrześniowy nu
mer Waszych „Sygnałów”, z zamieszczonym 
w nim listem Michała Serafina. Opisuje w 
nim swoją wizytę w Polsce oraz wrażenia ze 
spotkań z kolegami. Nie było nas w tym cza
sie w kraju. Kończyłem właśnie swój ostatni 
rejs dookoła świata poprzez Pacyfik Połu
dniowy. Są to, moim zdaniem, najpiękniejsze 
rejony świata. W rejsie towarzyszyła mi mo
ja Pani — Krystyna. Miałem 12 przemiłych 
pasażerów, narodowości: Anglików, Amery
kanów, Niemców. Stanowili zgraną paczkę 
doskonale bawiącą się. Stanowili dużą rodzi
nę.

Po tej podróży przeszedłem na emeryturę. 
Dopiero teraz mogę mieć trochę czasu na u- 
porządkowanie moich zbiorów motyli — ła
panych na całym świecie. Należę przy tym 
do Związku Entomologów Polskich. Ta wła
śnie pasja — łapania motyli — ułatwiała mi 
kontakty z agentami we wszystkich portach 
świata. Moje zainteresowania podzielała ca
ła załoga (początkowo stukali się w czoło), 
lecz z biegiem czasu ulegali niepodzielnie te
mu szaleństwu. To samo dotyczyło pasaże
rów. Interesowała się tym nawet prasa i w 
związku z tym — pozwalam sobie załączyć 
fragment artykułu z miejscowego dziennika 
z Napier — Nowa Zelandia.

Obecnie pozostają mi jedynie kontakty li
stowe z kolegami.

Gdynia, styczeń 1985
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W PRASIE
Prosimy kolegów przysyłających materia

ły do przeglądu prasy o podanie nazwy pisma 
i daty egzemplarza, z którego materiał po
chodzi.

JERZY PETEREK
List do kpt. mar. W. Wojciechowskiego
„Drogi Panie Witoldzie!

Od dawna zabieram się do napisania listu 
do Pana i mam wyrzuty sumienia, że czas 
mijał, a ja wciąż nie zdołałem tego zamiaru 
zrealizować. Tak się złożyło, że w związku z 
kolejną rocznicą Września 1939, dałem do 
publikacji prasowych kilka moich prac, no i 
trzeba to było przygotować do druku, co spo
wodowało opóźnienia innych czynności i za
mierzeń. Dziś jednak, kiedy otrzymałem no
wy, obszerny numer „Naszych Sygnałów”, 
za który jestem b. wdzięczny, odłożyłem 
wszystko na bok . . .

. .. Szkoda, że nie wiedziałem o zamiarze 
upamiętnienia 100 rocznicy urodzin adm. 
Unruga, bo napisałbym chętnie — i sądzę, że 
zaciekawiłoby to czytelników N.S. — o Ad
mirale w świetle jego listów do mnie, a mam 
ich cały plik, gdyż korespondowaliśmy z sobą 
przez 25 lat. . . aż do Jego śmierci. Nie wiem, 
czy kto inny miał tak długi kontakt listowny 
z Admirałem i otrzymał od niego tyle listów, 
najpierw z Agadiru, a potem z Lailly-en-Val.

Zapewne zainteresuje Pana, co u mnie sły
chać. Zdrowotnie nie jestem w najlepszej 
formie, ale Bogu dzięki za to co jest, w domu 
wszystko w porządku, a to najważniejsze. W 
miarę sił pracuję całą parą, choć wydajność 
mej pracy już nie ta co dawniej. Z moich 
książek — właśnie ukazało się nowe, rozsze
rzone, trzecie wydanie „Pod obcymi bandera
mi”, i jak tylko dostanę egzemplarze autor
skie zaraz wyślę Panu i do Stowarzyszenia. 
Wkrótce winna się ukazać kolejna z mniej
szych książeczek, jakie od 10 lat pisuję dla 
Wydawnictwa Poznańskiego o różnych epi
zodach wojny 1939-1945. W warszawskich 
wydawnictwach są trzy pozycje: „Maryna
rze generała Kleeberga”, nieduża książka 
złożona wydawnictwu przed trzema Jaty, ale 
strasznie ślimacząca się, gdyż do tej pory je
szcze nie dostałem korekty. Ponadto do uka
zujących się 80-stronicowych zeszytów „Hi
storii II wojny światowej” napisałem teksty 
do dwóch: „Bitwa o Atlantyk” i „Wojna na 

Pacyfiku”. Pierwszy też się właśnie ukazał 
i niedługo go Panu prześlę. Niestety, jest 
tam masa potknięć redakcyjnych, dotyczą
cych ilustracji, których do korekty już nie 
dostałem. Ponadto mam w tej chwili w dru
karniach dwie książki, które mają być wzno
wione. „Wielkie dni małej floty” (to będzie 
jubileuszowe, X wydanie) i mniejsza książe
czka z serii epizodów II w.ś. „Napaść morska 
na Danię i Norwegię”.

Obecnie piszę dawno już zapowiadaną ksią
żkę „Mała flota wielka duchem”. Fragmenty 
I rozdziału tej książki drukuje poznański ty
godnik „WPROST”. Trzy odcinki przesyłam 
w załączeniu, załączam również inny mój ar
tykuł, na dowód, że wciąż jeszcze walczę z 
błędami i bykami z oślej łączki naszej publi
cystyki i prasy.

Załączam również notatkę o zgonie kpt. 
Wojciechowskiego, oficera Flotylli Pińskiej 
i uczestnika bitwy pod Kockiem. Myślę, że 
warto by ją dać w N.S. No i to byłoby z 
grubsza to, co na temat mej bieżącej dzia
łalności chciałbym Panu przekazać . . .

. . . Jeszcze muszę powrócić na moje pod
wórko. Zapomniałem bowiem napisać, że do 
„Małej floty wielkiej duchem” przygotowuję 
aneks w postaci listy strat osobowych Pol
skiej Marynarki Wojennej w latach 1939- 
1945, składających się z: a) wykazu pole
głych i zmarłych w wojnie 1939 r. (Obrona 
Wybrzeża. Oddział Wydzielony „Wisła”, Flo
tylla Pińska i SGO „Polesie”), b) w.ś. 1939- 
1945 na Zachodzie, c) w niewoli i podczas o- 
kupacji. Listę strat w Obronie Wybrzeża, o- 
bejmującą 314 nazwisk (wobec 157, które 
podałem w podobnej liście 22 lata temu), dru
kuje obecnie „Dziennik Bałtycki” w Gdańsku. 
Kiedy będę miał komplet odcinków, to rów
nież Panu prześlę.

Szczerze oddany Jerzy Pertek”.
26 września 1984 r,

MORZE
W krajowym miesięczniku „Morze” uka

zał się fragment miniatury morskiej „Cyrk 
Niszczycieli” pt. „Noc zaczęła się jak zwy- 
kk zez Wieńczysława Kona, z-cę dowódcy 
niszczyciela „Piorun”, wspaniale opisujący 
patrol Pioruna z HMS Ashanti w zatoce St. 
Mało w pierwszych tygodniach po inwazji na 
Normandię.
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WPROST
JERZY PERTEK

DWÓJA Z DZIEJÓW POLSKIEJ FLOTY
Z artykułu polemicznego Jerzego Pertka 

pt. DWÓJA Z DZIEJÓW POLSKIEJ FLOTY 
drukowanego w Tygodniku WPROST z 12.8. 
84 cytujemy w skrócie sprostowania i fakty 
jakimi autor poprawia pełną błędu oficjalną 
notatkę.

Utrwalony długoletnią tradycją piękny 
zwyczaj rzucania wieńców nad podwodnymi 
cmentarzyskami, na których spoczywają 
członkowie załóg jednostek obu naszych 
„małych flot”, wojennej i handlowej.

Jak wiadomo, ORP „Kujawiak” zatonął 
16 czerwca 1942 roku na minie niedaleko 
portu La Yallettai na Malcie, frachtowiec 
„Puck” (i „Lwów”) we włoskim porcie Bari 
w wyniku silnego nalotu eskadry Luftwaffe 
w nocy z 2 na 3 grudnia 1943 roku, wreszcie 
transportowiec „Warszawa”, 26 grudnia 
1941 roku w drodze z Aleksandrii do Tobru- 
ku, po dwukrotnym storpedowaniu przez U- 
Boota. Wszystkie te wydarzenia miały miej
sce w stosunkowo niezbyt dużej odległości od 
siebie, w trójkącie o bokach około kilkuset 
mil morskich w centralno-wschodniej części 
Morza Śródziemnego. Inaczej natomiast 
przedstawia się sprawa miejsca zatonięcia 
pięciu pozostałych jednostek.

Trudno bowiem mówić o wspólnym dla 
nich miejscu na Atlantyku, skoro zatonęły 
one niekiedy w odległości blisko 4000-5000 
(!) mil morskich od siebie, przy tym na wo
dach europejskich, które zupełnie nie koja
rzą się nam z oceanem. Na Atlantyku, a ści
śle na Morzu Karaibskim, zatonęły po ugo
dzeniu torpedami U-Bootów, frachtowce: 
„Rozewie”, w dniu 6 sierpnia 1942, „Padere
wski” zaś 30 grudnia tego samego roku. O- 
kręt podwodny „Jastrząb”, niefortunnie, bo 
omyłkowo zaatakowany przez sojusznicze 
cskortowce, poszedł na dno na przeciwle
głym krańcu północnego Atlantyku, na Mo
rzu Norweskim, w dniu 2 maja 1942 roku. 
Statek „Cieszyn” został zatopiony przez nie
mieckie samoloty na brytyjskich wodach 
przybrzeżnych koło portu Folmouth u wej
ścia do kanału La Manche, 20 marca 1941 
roku. Niedaleko, po drugiej stronie tegoż ka
nału; uległ dobrowolnemu samozatopieniu 
koło Arromanches 6 czerwca 1944 roku w 

dniu inwazji alianckiej w Normandii „Mo
dlin” (eks-ORP „Wilia”).

Dwóch natomiast statków, które z najwię
kszymi procentowo stratami w ludziach (w 
jednym przypadku zginęła cała załoga, a w 
drugim — prawie cała, z wyjątkiem dwóch 
ludzi) poszły na dno na północnym Atlanty
ku, w notatce w ogóle nie umieszczono. A 
mowa tu c „Zagłobie”, który wracając w 
konwoju ze Stanów Zjednoczonych do Wiel
kiej Brytanii zaginął bez wieści 13 (?) lute
go 1943 roku, prawdopodobnie storpedowany 
przez U-Boota, i o s/s „Wigry”, który zato
nął 15 stycznia 1942 roku w nadzwyczaj sil
nym sztormie, u wybrzeży Islandii.

ORP „Orkan”, którego zatonięcie po stor
pedowaniu 8 października 1943 roku koło Is
landii przez U-Boota spowodowało najwię
ksze straty ludzkie (178 osób) w dziejach 
Polskiej Marynarki Wojennej, i służący ja
ko transportowiec wojskowy transatlantyk 
„Chrobry”, który wszakże po zbombardowa
niu przez niemiecki samolot spłonął w nocy 
z 14 na 15 maja 1940 roku w norweskim 
fiordzie koło Bodoe, a więc również nie na 
bezkresnym Atlantyku.

Zapomniane jednak zostały inne okręty, 
jak pierwszy polski krążownik „Dragon”, 
storpedowany przez niemiecką „jednoosobo
wą torpedę” 8 lipca 1944 roku u wybrzeży 
Normandii i później osadzony tam na dnie; 
patrolowiec „Medoc”, storpedowany przez 
niemiecki samolot 26 listopada 1940 roku 
również w kanale La Manche, u wybrzeży 
Anglii, i ścigacz artyleryjski „S-l”, który za
palił się na wodach brytyjskich i wprawdzie 
nie zatonął, ale zginął przy tym dowódca o- 
krętu, 18 sierpnia 1940 roku. Milczeniem zo
stały także pominięte trzy dalsze statki: 
przedwojenny flagowiec PMH, transatlantyk 
„Piłsudski”, który zatonął 26 listopada 1939 
roku na minach u wschodnich wybrzeży An
glii, frachtowiec „Częstochowa”, który padł 
ofiarą niemieckich ścigaczy 20 sierpnia 1941 
roku, i „Zbaraż”, zatopiony przez niemiecki 
samolot 15 lipca 1940 roku — oba u połu
dniowo-wschodnich wybrzeży Anglii.

Nasz pierwszy wielki, najpiękniejszy — 
jak go wówczas powszechnie nazywano — 
niszczyciel na Bałtyku, który dobrze dał się 
we znaki niemieckim „gebirgsjagerom” ge
nerała Dietla, zanim został dnia 4 maja 1940 
roku w Rombaksfjordzie pod Narwikiem tra
fiony wiązką nieprzyjacielskich bomb lotni
czych . .. Śmierć „Orła” — naszego najsłyn
niejszego, legendarnego już okrętu podwod
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nego, który — po swej wspaniałej odysei 
bałtyckiej z września i października 1939 ro
ku, i po wykryciu hitlerowskiej inwazji w 
Norwegi, dzięki zatopieniu transportowca 
„Rio de Janeiro” — zaginął bez śladu na Mo
rzu Północnym, kilka tygodni po zatonięciu 
pod Narvikiem „Groma”.

JERZY PERTEK

PIERWSZE GODZINY WOJNY 
NA OKSYWIU

„Mała flota wielka duchem” Jerzego Per- 
tka stanowi rozszerzenie i uzupełnienie jubi
leuszowego wydawnictwa „Wielkie dni ma
łej floty3’. Pierwszy rozdział nowej książki, 
zatytułowany „Morze nasze morze . . .” był 
drukowany w kilku kolejnych odcinkach na 
łamach tygodnika WPROST we wrześniu 
1984. Przepraszamy Autora, że w cytowane 
przez nas teksty wprowadzono skróty, które 
niewątpliwie szkodzą w prezentowaniu stylu 
naszego najpoważniejszego nwrynisty.

Mimo że na temat działań wojennych w 
1939 roku opublikowano już setki artykułów 
i dziesiątki książek, wspomnień i opracowań, 
to jeszcze pozostaje sporo białych plam w 
dziejach pamiętnego Września. Dotyczy to 
także walk w obronie naszego Wybrzeża, na 
morzu i na lądzie.

Jedną z tych nie wyjaśnionych do końca 
spraw jest nalot na port na Oksywiu, prze
prowadzony przez trzy niemieckie wodne sa
moloty rozpoznawcze krótko po rozpoczęciu 
działań woiennych, rano 1 września. Maszy
ny te zostały początkowo wzięte za własne, 
zgodnie z otrzymaną poprzedniego dnia przez 
Dowództwo Floty z dowództwa armii „Toruń” 
— informacją przekazaną juzem1, a zawia
damiającą o przewidzianym przelocie trzech 
polskich samolotów w drodze do Szwecji. In
formacja ta nie pochodziła ze sztabu gen. 
Bortnowskiego, a była prawdopodobnie nie
przyjacielską dezinformacią.

Zapoznajmy się z relacją marynarza Sta
nisława Terleckiego z załogi „Mazura”, tak 
wspominającego okoliczności odebrania na 
okręcie sygnału zapowiadającego przelot 
trzech samolotów:

„31 sierpnia w nocy, między yółnocą a 
czwartą miałem wachtę na pokładzie okrętu 
szkoleniowego Marynarki Wojennej ORP 
„Mazur”. W czasie pełnienia służby zauwa
żyłem, że stacja sygnałowa P(osterunku) 

O(bserwacyjnego) wzywa sygnalizatorów 
dyżurujących na naszych jednostkach stoją
cych w porcie, w Gdyni. Do moich obowiąz
ków należało obudzenie sygnalisty na na
szym okręcie, aby odebrał telefonogram. 
Br zmiął on: „W godzinach porannych będą 
nad portem wojennym przelatywały samolo
ty, nic otwierać ognia, będą to samoloty pol
skie”. Było to około godziny drugiej w nocy 
z 31 sierpnia na 1 września. Rano dowiedzie
liśmy się, że Hitler wypowiedział Polsce woj
nę. Usłyszeliśmy przez radio wystąpienie na
szego dowództwa, że wojna była już w pełni, 
samoloty przelatują nad. portem, jednak nikt 
nie otwiera ognia, ponieważ wszyscy odebra
li nocną informację o przelocie nad portem 
polskich samolotów. Trzy samoloty nadlecia
ły od strony szpitala morskiego na Oksywiu 
na bardzo niskim pułapie, przeleciały nad 
portem wojennym robiąc zdjęcia jednostek, 
które wówczas tam się znajdowały. Odlecia
ły w stronę Gdańska, gdy były już nad Bał
tykiem zobaczyliśmy, że są to samoloty nie
mieckie. Do tej pory zastanawiamy się, jak 
mogło się stać, że w nocy otrzymaliśmy mel
dunek o przelocie polskich samolotów, a ra
no, 1 września nad portem wojennym prze
leciały bezkarnie samoloty niemieckie”.

Informacja Terleckiego, że „nikt nie ot
wiera ognia”, była słuszna jedynie w odnie
sieniu do „Mazura”. Ówczesny por. mar. 
Jerzy Pieńkowski, kierownik torpedowni na 
Oksywiu, poszedł rano po godz. 5 do portu:

„Zobaczyłem, że na molo koło łodzi pod
wodnych stoi Bolcio Romanowski2. Był on 
pierwszym oficerem już na nogach, więc po
szedłem. do niego, aby zaczerpnąć więcej wia
domości. Rozmawiając z nim byłem zwróco
na twarzą do zatoki. W pewnej chwili zauwa
żyłem, że od strony Prus, nisko nad wodą, le
cą trzy małe samoloty. Stare i z daleka po
dobne do naszych RWD.

Powiedziałem Bolciowi, że trzy samoloty 
lecą na nas. „To pewnie nasze”, rzeki Roma
nowski, tak jak podano w sygnale. Okazało 
się, że oni też otrzymali taki sam sygnał, jak 
ja. W tym czasie z luku wyłoniła się głowa 
Karnickiego3 z gromkim rozkazem „załoga 
do dział”. Na wszystkich okrętach zapano
wał ruch. Tymczasem samoloty były już nad 
wejściem do portu handlowego. Rozdzieliły 
się: lewy skierował się wzdłuż portu handlo
wego, środkowy nad basen wojenny, a prawy 
na warsztaty wojenne i minownię. Leciały 
one nie wyżej jak 200-300 metrów nad wodą 
i zaczęły przechylać się ze skrzydła na 
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skrzydło. Nie było na nich widać żadnych od
znak, dopiero, gdy środkowy samolot był już 
prawie nad środkiem naszego basenu i prze
chylił się na lewe skrzydło, wtedy zauważy
łem, że na kadłubie był wymalowany krzyż 
czarnymi cienkimi liniami. Widziałem, że lu
fy działa przeciwlotniczego na lewej łodzi są 
skierowane na samolot. Bolcio zaczął krzy
czeć: „nie strzelać” . . . ale Karnicki wrza
sną,! „ognia”. Błysk — gorący podmuch ude
rzył w moją twarz, czapka spadła mi z gło
wy. Nad portem otworzyło się piekło. Huk 
dział i łoskot karabinów maszynowych. 
Wszystkie okręty strzelały. Nacisnąłem 
czapkę aż po uszy i jako osobistą „ochronę” 
przeciwlotniczą podniosłem kołnierz mego 
płaszcza gabardinowego i zacząłem biec w 
kierunku torpedowni. Zanim dobiegłem do 
budynku strzelanina ustała, i znów zapano
wała cisza”.

Wspomniane samoloty niemieckie nie wy
rządziły szkód na polskich okrętach stoją
cych w porcie wojennym na Oksywiu, bądź 
znajdujących się na morzu w pobliżu Gdyni, 
jak np. kanonierka „Generał Haller” czy ho
lownik Marynarki Wojennej „Żeglarz”. Tak
że nic złego nie spotkało statki żeglugi przy
brzeżnej. Z uwagi na to, że dotychczas kur
sujące na trasie Gdynia - Hel statki pasa
żerskie „Gdynia” i „Gdańsk” zostały w koń
cu sierpnia zmilitaryzowane i przydzielone 
do floty wojennej z przeznaczeniem do roli 
okrętów-baz dla załóg pomocniczych kutrów, 
podróże z Gdyni na Hel miały teraz odbywać 
mniejsze statki pasażerskie, uprzednio u- 
trzymujące regularną łączność Gdyni z Ja
starnią, „Jadwiga” i „Wanda”.

Na tym ostatnim odbył 1 września podróż 
z Gdyni na Hel zmobilizowany oficer Mary
narki Wojennej, bosman podchorąży rezer
wy Edmund Ruszczyński, i tak ją opisał.

„Na pokładzie znajdowało się kilkunastu 
pasażerów, wśród nich jakiś kapitan Mary
narki Wojennej i znany mi kapitan portu 
helskiego, Kapica, absolwent Państwowej 
Szkoły Morskiej. Wszyscy rozmawiali o woj
nie, której odgłosy dochodziły od strony 
Gdańska. Ale nikt z nas nie przypuszczał, że 
w ten piękny, słoneczny dzień stateczek, któ
rym płyniemy, przejdzie swój chrzest bojo
wy, że jest to jego ostatni regularny rejs 
między Gdynią a Helem. Gdy bowiem „Wan
da” znajdowała się w połowie drogi na Hel, 
nadleciały trzy samoloty i zaczęły krążyć 
nad nami na małej wysokości. Wyraźnie wi

dać było czarne krzyże na kadłubach. Wśród 
pasażerów powstał niepokój, zaczęto dysku
tować na temat przynależności państwowej 
tych samolotów. I nagle serie pocisków ude
rzyły o burty i nadbudówki statku. Pasaże
rowie przywarli do pokładu. Tylko kapitan 
Kapica, nie zwracając uwagi na to, co się 
dzieje, podszedł do luku maszynowego, na
chylił się i głośno zawołał:

— Panie mechaniku, prujcie ile sił, bo 
Niemcy do nas strzelają.

Wykorzystując chwilę ciszy, jaka nastą
piła po pierwszym ostrzelaniu statku, zbie
gliśmy do saloniku poniżej pokładu. Po opu
szczeniu klap przesłaniających iluminatory 
wstąpił w nas lepszy duch. Byliśmy pewni, 
że kilkumilimetrowa blacha poszycia kadłu
ba zabezpieczy nas przed pociskami karabi
nów maszynowych. Jednocześnie drgania 
statku wskazywały, że statek osiągnął mak
symalną szybkość.

Po chwili samoloty powróciły i rozpoczęły 
na nowo ostrzeliwanie „Wandy”. Wióry z o- 
szalowama zasypując salonik rozwiały na
dzieję na bezpieczeństwo schronienia pod po
kładem. Byliśmy bezsilni i bezbronni. Na 
statku nie było nawet pistoletu, aby oddać 
symboliczny strzał do wroga. Dzieci umiesz
czono w zęzach pod salonikiem, dorośli leże
li na podłodze, licząc na to, że bliskość Helu 
odstraszy w końcu napastników. Szczęście 
nam zresztą sprzyjało — pociski uszkadza
jąc poważnie mostek i sterówkę, oszczędziły 
sternika i szypra, którzy z zimną krwią u- 
trzymywali kurs.

Trudno dzisiaj powiedzieć, ile czasu trwa
ło ostrzeliwanie „Wandy” przez trzy samolo
ty niemieckie. Prawdopodobnie nie dłużej niż 
dwadzieścia minut. Nam jednak wydawał się 
ten okres wiecznością. Wreszcie około godzi
ny ósmej weszliśmy do portu w Helu. Samo
loty niemieckie odleciały. Przed, zejściem na 
ląd obejrzeliśmy postrzelany statek. Otrzy
mał kilkanaście serii w mostek, nadbudówki 
i burty. Pociski poprzechodziły przez płyty 
poszycia na wylot; niektórzy z pasażerów 
zbierali je na pamiątkę”.

Niemcy dobrze wiedzieli, że „Wanda” i 
..Jadwiga” byłv statkami pasażerskimi że
glugi przybrzeżnej i dlatego ataki i ostrzeli
wanie tych jednostek stanowiło świadome 
złamanie norm i przepisów prawa międzyna
rodowego. Opublikowane później relacje nie
mieckich lotników o zaatakowaniu polskiego 
pomocniczego stawiacza min miały na celu 
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wprowadzenie w błąd własnej opinii publicz
nej.

Kilka godzin później eskadry niemieckich 
bombowców dokonały nalotu na port wojen
ny na Oksywiu, niszcząc stojące tam trzy 
małe okręty pomocnicze: okręt artyleryjski 
„Mazur” (ponieniecki torpedowiec z I wojny 
światowej), okręt-bazę dla nurków „Nurek” 
oraz holownik „Wanda”.

O zatopieniu „Mazura” pisano już kilka
krotnie. A jednak dotąd nie znamy relacji do
wódcy tego okrętu, ówczesnego kpt. mar. 
Tadeusza Rutkowskiego, a dopiero niedawno 
opublikowano wspomnienie jego zastępcy 
por. mar. Jacentego Dehnela — jednego z 
głównych uczestników bohaterskiej obrony 
„Mazura”. Podaje on tam mało wprawdzie 
istotny ala samego tego wydarzenia, ale bar
dzo interesujący szczegół: mianowicie to, że 
w chwili ataku niemieckich samolotów na 
Oksywie, a zwłaszcza na stojące w porcie 
wojennym okręty, na „Mazurze” przebywała 
też osoba cywilna, i w dodatku kobieta, któ
ra szczęśliwym trafem losu nie przypłaciła 
tego nalotu życiem, tak jak około połowa za
łogi „Mazura”.

A oto co mówi w swym wspomnieniu 
wzmiankowany już kmdr. por. w st. sp. J. 
Dehnel:

„Mazur stal przy zewnętrznej ostrodze, za
mierzaliśmy jednak przejść do mola okrętów 
podwodnych, żeby być bliżej warsztatów. 
Mieliśmy bowiem robić remont kuchni. Ko
ło 10.00 wysłuchaliśmy przez radio przemó
wienia, prezydenta, Mościckiego, które rozpo
czynało się mniej więcej tak: „Przed Bogiem 
i historią oświadczam, że Niemcy bez wypo
wiedzenia wojny przekroczyły nasze grani
ce .. .”

Wojna się więc zaczęła. Ostrzelaliśmy sa
molot, który nadleciał od strony Chylonki. 
Następnie przeszliśmy do mola okrętów pod
wodnych. Dowódca poszedł na ORP „Bałtyk” 
wziąć dodatek mobilizacyjny. Wysłałem lu
dzi do Dowództwa Floty po skrzynie, które 
mieliśmy zabrać na Hel. Marynarze przynie
śli z Dowództwa Floty wiadomości, że Puck 
zbombardowany, komandor Szystowski zabi
ty. Podzieliłem się tymi nowinami z oficera
mi „Generała Hallera”, ale dowódca dywi
zjonu mmowców skoczył na mnie, że sieję 
panikę.

Załadowaliśmy jeszcze na okręt większą 
ilość materiałów wybuchowych, zapalniki, 
detonatory. O 12.00 zjadłem obiad, nie czeka

jąc na dowódcę, który był jeszcze na „Bałty
ku”. Na okręcie pogotowie przeciwlotnicze, 
połowa sprzętu obsadzona. Wyszedłem na 
pomost, gdy przyszedł dowódca i przyprowa
dził panią Annę Strakównę, pracowniczkę 
sztabu, którą trzeba było przewieźć na Hel.

Zeszli na obiad, ja zostałem na pomoście. 
W pewnej chwili stołowy Wacek Armada — 
właściwie był on artylerzystą, ale że w cy
wilu był stewardem na „Batorym” wykorzy
staliśmy go w mesie — wychodzi i melduje: 
— Panie Poruczniku, dowódca prosi na her
batę.

Przekazałem służbę i zszedłem do mesy. 
Wyjąłem papierośnicę z dedykacją, prezent 
od ojca, a tutaj syreny, alarm! Rzuciłem 
wszystko i do góry. Słyszę jak sygnaliści 
krzyczą: to nasze! Były to jednak „Stuka- 
sy”. Otworzyliśmy ogień. Pani Strakównej 
kazałem ukryć się za armatą 75 mm. Dział 
tych, oczywiście, nie używaliśmy do walki z 
samolotami”.

Chwile poprzedzające nalot i jego począ
tek tak zapamiętało kilku naocznych świad
ków. Stanisław Marzec z zapasowej załogi 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych, która mia
ła być przetransportowana na „Smoku” — 
z Oksywia na Hel, wspomina:

„Dochodziła godzina 13, gdy zbliżając się 
do burty „Smoka” usłyszałem wycie syreny, 
oznajmiające alarm lotniczy. Wysoko na 
niebie ujrzałem zbliżające się eskadry nie
mieckich samolotów. Wyłaniały się z rzadko 
rozsianych chmur. Nie należałem do załogi 
żadnego z okrętów. Zawróciłem więc szybko 
z powrotem. Zaledwie dotarłem do drzwi po
bliskiego budynku koszarowego, a już w 
miejscu, gdzie znajdowałem się jeszcze przed 
chwilą, podły pierwsze bomby.

Trudno opisać, co się działo w czasie tego 
zmasowanego ataku lotniczego. Wybuch na
stępował za wybuchem, jedna z bomb spadła 
w bezpośredniej bliskości. Prąd powietrza 
omal nie zwalił mnie na ziemię. Budynek za
drżał w posadach. Jeszcze kilka, wybuchów 
i cisza. Przerwał ją biegnący marynarz. Był 
rozebrany tylko w spodenkach kąpielowych.

Wszystkie okręty zatopione — krzyczał. 
Wszystkie pod wodą.

Marynarzem tym był Roman Szozda, czło
nek załogi właśnie co zatopionego „Mazura”, 
na którym sam omal nie postradał życia. 
Rzucony podmuchem powietrza wybuchłej w 
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pobliżu bomby został kontuzjowany w nogę 
i doznał ogólnego potłuczenia.

1 Już — spolszczona nazwa Hughes; cho
dzi o aparat telegraficzny zabezpieczony od 
podsłuchu, nazwany tak od amerykańskiego 
wynalazcy.

2 Podówczas por. mar., oficer broni pod
wodnej „Wilka”.

3 Por. mar. Borys Karnicki, zastępca do
wódcy „Wilka”.

PIERWSZE DNI WOJNY NA OKSYWIU

Roman Szozda, marynarz z załogi właśnie 
co zatopionego „Mazura”, który szczęśliwym 
trafem, wyszedł z życiem z katastrofy swo
jego okrętu, tak zapamiętał początek ataku 
na „Mazura”:

„Byliśmy właśnie w trakcie ładowania a- 
municji. Rozmawiałem z dalmierzystą bos
manmatem Józefem Łopuchem. Na polerze 
cumowniczym siedział kucharz Feliks Sta
siak. Wtedy właśnie zawyły syreny i z kie
runku Babich Dołów1 ukazały się niemieckie 
samoloty. Zbliżały się do nas w trzech eska
drach. Było ich w sumie około 30. Pierwsze 
uderzenie nastąpiło na stanowisko na Cyplu 
Oksywskim i niemal równocześnie na poło
żone w pobliżu warsztaty portowe oraz sto
jące opodal okręty. Uruchomiliśmy wszyst
kie działa okrętowe i najcięższego kalibru 
karabiny maszynowe.

W pewnym momencie z nurkujących sa
molotów posypały się bomby. Rozrywały się 
w wodzie, na nabrzeżu i na pomoście, przy 
którym staliśmy. Jedna z bomb spadła na 
śródokręcie (. . .)”.

Szozdę zawiodła tu pamięć. Na „Mazurze”, 
nie użyto żadnego z trzech dział 75 mm, któ
re do zwalczania samolotów nie nadawały się 
z uwagi na zbyt mały kąt podniesienia. 
(Strzelała tylko broń maszynowa „Mazu
ra” : 40 mm działko przeciwlotnicze typu 
“Vickers”, podwójny najcięższy karabin ma
szynowy 13,2 mm typu "Hotchkiss” i dwa 
pojedyńcze ciężkie karabiny maszynowe 7,9 
mm typu “Maxim”). Wspomniana zś bomba 
uderzyła nie w śródokręcie, ale w molo. Po
wróćmy zresztą do wspomnień kmdra por. 
Dehnela:

„W pewnej chwili zaciął się jeden z Ma- 
ximów. Odsunąłem obsługującego go mary

narza i zacząłem strzelać, a Teresiuk, tak 
się nazywał ów marynarz, podawał mi taś
my. Wydawało się, że nalot już się kończy, 
gdy pojawił się nad nami samolot. Ogień z 
broni pokładowej trafił Teresiuka, który 
zdołał tylko krzyknąć „Jezus Maria”. Zoba
czyłem odrywającą się bombę. Wydawało się, 
że leci wprost na mnie. Kątem oka spostrze
głem, że część załogi nie wytrzymała nerwo
wo i ucieka z okrętu.

Bomba gruchnęła w molo, mniej więcej 
między pierwszym i drugim działem. Pod
much oderwał mnie od cekaemu i rzucił kil
kanaście metrów w kierunku Yickersa -jO 
mm. Łodzie rozsypały się w drobny mak. Na 
szczęście maszynista, mimo że ranny, odkrę
cił zawór bezpieczeństwa, tak że nie rozer
wało nam kotła. Przez zerwane poszycie 
wdarła się woda i okręt, zrywając cumy, po
szedł na dno dziobem, jak siekiera, odchodząc 
jednocześnie kilkanaście metrów od rei.

Dowódca gwiżdże opuszczanie okrętu, w 
tym momencie słyszę, jak Armada, który zo
stał sam przy Yickersie, krzyczy: „Panie 
poruczniku, strzelamy?” Zająłem miejsce 
celowniczego podniesieniowego i otworzyli
śmy ogień. Przeszliśmy na ogień ciągły, i mi
mo że na ćwiczeniach Yickers zacinał się 
przy ogniu ciągłym, teraz działał bez zarzutu.

W końcu trzeba było jednak opuścić okręt. 
W wodzie pomogłem jeszcze wciągnąć na 
motorówkę rannego w nogi starszego mary
narza Stawickiego. Sam dopłynąłem do po
mostu, który trzymał się na tylko grubych 
kablach energetycznych od okrętów podwod
nych”.

Można jeszcze przytoczyć relację mata 
Wojciecha Klisowskiego, spisaną bardzo 
wcześnie, bo już w 1945 r. Klisowski — jedy
ny poza Dehnelem — wzmiankuje o przeby
wającej w chwili nalotu na „Mazurze” przy
padkowej pasażerce, którą zresztą uważał 
za przedstawicielkę polskiego wywiadu.

„ (. . .) o godz. 13.30 przeżyliśmy najgroź
niejszy i dla nas zabójczy nalot samolotów 
wroga. Właśnie siedziałem przy karabinie 
maszynowym i ostrzeliwałem się gęsto. Na
gle przerwałem ogień i wołam o amunicję. 
Patrzę, a tu dziób okrętu zanurza się w wodę. 
Toniemy — myślę. Patrzę na por. Dehnela, 
bojowego oficera. Strzela bez przerwy z 
Yickersa, zdaje on sobie doskonale sprawę, 
że okręt idzie na dno, mimo to, brodząc po 
kolana w wodzie strzela dalej. Na rozkaz o- 
puszczamy okręt. Kłopot sprawiło nam rato
wanie kobiety, która na polecenie wywiadu 
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znajdowała się wówczas na pokładzie „Mazu
ra”. Przy pomocy mata Wójcika, który rzu
cał jej koła ratunkowe, zdołaliśmy ją urato
wać. Ostatni do brzegu dotarł por. Dehnel. 
Zginęło wówczas przynajmniej 50 procent 
załogi”.

Wśród uratowanych był cytowany już ma
rynarz Terlecki, który właściwie „powinien” 
był zginąć, tak jak zginęło jego 38 kolegów 
ze wspólnego pomieszczenia. Wszyscy oni 
znajdowali się pod pokładem, podobnie jak 
obsada maszynowni, i w ogromnej większo
ści ci właśnie ponieśli śmierć. Terleckiemu 
natomiast dopisało wyjątkowe szczęście, a 
jego przypadek jest jaskrawym zaprzecze
niem znanego powiedzenia, iż „ciekawość to 
pierwszy stopień do piekła”. Terleckiego bo
wiem, jak sam wspomina, uratowała właśme 
ciekawość:

„Nie miałem wtedy służby i powinienem 
być na dole, pod pokładem ORP „Mazur” 
(. . .) jednak nie wytrzymałem i z ciekawości 
wyskoczyłem na pokład. Zobaczyłem nadla
tujące lotem pikowym samoloty niemieckie. 
Pierwsza bomba, druga bomba, trzecia, zo
baczyłem tylko, że kolegów siedzących obok 
przy Vickersie zdmuchnęło wszystkich w 
mgnieniu oka. ORP „Mazur” przełamał się 
na pół, wszyscy koledzy, którzy byli pod po
kładem, zatonęli. Gdyby nie moja ciekawość, 
zginąłbym już 1 września razem z nimi.

Na „Mazurze” w pierwszym dniu wojny 
zginęło w czasie tego bombardowania 38 ma
rynarzy, moich kolegów. Wskoczyłem do wo
dy i wśród rozlanej ropy dotarłem do brzegu. 
Wszyscy, którzy uratowali się z zatopionego 
„Mazura” i „Nurka” spotkali się w kosza
rach, gdzie dostaliśmy nowe skierowania na 
inne jednostki”.

Heroiczna walka „Mazura”, a głównie po
rucznika Dehnela i marynarza Armady (od
znaczonych po wojnie orderem Krzyża Vir- 
tuti Miiitari), zyskała rozgłos już podczas 
wojny, przechodząc do historii i do legendy. 
Postawę polskich obrońców „Mazura” pod
kreślali także znani alianccy wojskowi i pi
sarze. Doradca prezydenta Franklina D. Roo- 
sevelta, admirał William Leahy powiedział:

„Kto zna historię polskiego torpedowca 
„Mazur”, ten nie może powstrzymać się od 
uczucia dumy. Odwaga załogi polskiej, która 
strzelała do ostatka, dopóki woda nie zalała 
dział oki ęiowych, jest odwagą nie tylko pol
skich marynarzy, jest to odwaga wszystkich 
wolnych ludzi ’.

Znany brytyjski pisarz morski A.D. Divine, 
poświęcony naszej flocie rozdział rozpoczął 
od opisu bohaterskiej walki „Mazura” z nie
mieckimi samolotami. Po zrelacjonowaniu 
boju prowadzonego przez polskich artylerzy- 
stów aż do chwili, kiedy okręt pogrążył się 
w wodzie, stwierdził:

„W tej jednej godzinie pierwszego dnia 
największej z wszystkich wojen mała Polska 
Marynarka, młoda i niedoświadczona, usta
nowiła swą tradycję. I w latach, które miały 
przyjść, nie padł najmniejszy cień na tę tra
dycję, najdrobniejsza skaza na banderę, któ
ra powiewała na „Ma,zurze”.

Liczba poległych na „Mazurze” członków 
załogi do dziś nie została dokładnie ustalona. 
Oprócz trzech oficerów (Rutkowski, Dehnel 
i oficer wachtowy ppor. mar. Bartosz Siema
szko) stan etatowy obejmował 74 podofice
rów i marynarzy. Po zakończonej akcji por. 
Dehnel odprowadził do Dowództwa Kadry 
Floty około 15 ludzi. Może więc rację ma Ter
lecki, który mówi o 38 zabitych?

Istnieje informacja od człowieka, który 
brał udział w wydobywaniu ciał zabitych i 
chowaniu ich we wspólnym grobie, w okopie 
przeciwlotniczym koło szpitala na Oksywiu, 
pracowniku administracji koszar na Oksy
wiu, Józefie Mielniczuku, który (w 1960 ro
ku) stwierdził, co następuje:

„ (. . .) brałem udział przy wyciąganiu ciał 
zabitych, których woziłem wraz z innymi do 
wykopanego przez nas dołu obok szpitala. 
Ciała poległych marynarzy wyciągaliśmy je
szcze przez kilka nocy, ponieważ w dzień bił 
na port „Schleswig-Holstein” z ciężkiej ar
tylerii. Nadmieniam, iż przy kładzeniu ciał 
marynarzy nie zdejmowaliśmy tabliczek in
formacyjnych2. Przy mojej obecności pocho
waliśmy 25 marynarzy, w tym 3 bosmanów 
i 6 innych, też bosmanów i matów”.

Wymieniona liczba nie odpowiada stratom, 
jakie poniosła załoga „Mazura”. Wreszcie, 
do łącznej liczby strat należy także dodać 
ciężko rannych, którzy zmarli już w szpitalu.

Na liście strat. . . figuruje 18 nazwisk po
doficerów i marynarzy z „Mazura”, nie ule
ga jednak wątpliwości, że stanowią oni może 
połowę?, poległych podczas zatopienia tego 
okrętu. Prawdopodobnie przy zwłokach in
nych poległych nie znaleziono dowodu na to, 
że pochodzili oni z „Mazura”. Nie trzeba bo
wiem zapominać, że na okręt ten przybyło 
krótko przed wybuchem wojny wielu rezer
wistów.



44 nasze sygnały

Tak czy owak, jedno jest pewne, a miano
wicie to, że zatopienie „Mazura” pociągnęło 
za sobą bezwzględnie największą liczbę ofiar 
związaną ze zniszczeniem jednego polskiego 
okrętu w toku obrony Wybrzeża w 1939 ro
ku większą, niż zatopienie okrętu-bazy „Gdy
nia” w dniu 2 września w Zatoce Puckiej, a 
co najmniej dwukrotnie wyższą niż zatopie
nie „Nurka”.

Mały ten okręcik stał w porcie oksyw
skim w niedużej odległości od „Mazura” i zo
stał zatopiony w tym samym nalocie i w tym 
samym mniej więcej czasie. Oto, jak wspo
mina to jeden z pięciu uratowanych — na 
21 członków załogi, st. marynarz Edward 
Olszewski, pełniący wtedy służbę przy rufo
wym ceKaemie ;

„Minął już jakiś czas, wlokły się minuty. 
Dziś juz nie wiem, ile czasu minęło odkotwi- 
czenia3, kiedy wszyscy w porcie zaczęli poka
zywać w górę. Spojrzeliśmy i my. Piękne 
wrześniowe niebo, błękit nie zakłócony naj
mniejszą chmurką. Dopiero po dłuższym wpa
trywaniu się w niebo zobaczyłem wysoko 
błyszczący punkcik — to był samolot. A- 
larm! Gdzieś z daleka odezwała się artyleria 
przeciwlotnicza. I nagle obserwowany punkt 
zaczął spadać, on i następne. Spada drugi, 
trzeci spada . . . tak to wyglądało w naszych 
oczach. Nie zniżały lotu, tylko spadały. O na
iwni! Zaczęliśmy strzelać z naszego „Maxi- 
ma”. Sekundy i posypały się bomby za burtą, 
huk i słup wody. Mat Igła, trzymając się za 
głowę, niknie za burtą, chwytam rączki ce- 
kaemu, w głowie pustka, machinalne czynno
ści, usiłuję strzelać ■— okazuje się, że sa
molot nie mieści się w celowniku, jest tak 
nisko. A potem . . . Potem nic nie wiem. Od
zyskuję przytomność w wodzie, dookoła pły
wają sterty rupieci, ludzie, w głowie huk, 
nad głową samoloty, olbrzymie, krążą bar
dzo nisko . . . Ktoś mnie wyciągnął, ktoś za
wiózł do szpitala garnizonowego . . .”

W podobny sposób, jak cytowanego mary
narza Stanisława Terleckiego z „Mazura” u- 
ratowała zwykła ciekawość, tak wzmianko
wany również por. mar. Jerzy Pieńkowski 
zawdzięcza życie przeczuciu, które kazało 
mu w porę opuścić „Nurka”. Krótko po opi
sanym porannym nalocie „własnych” samo
lotów na port wojenny, Pieńkowski dostał za 
pośrednictwem dowódcy „Nurka”, chor. mar. 
Wicentego Tomasiewicza rozkaz załadowa
nia detonatorów, żyroskopów itp. urządzeń z 
torpedowni na okręt, aby przewieźć je na 
Hel. A oto, co wspomina dalej Pieńkowski:

„Ładowanie odbyło się sprawnie i szybko. 
Chorąży zaproponował mi, abym odpoczął w 
jego kabinie, bo on ma czekać na dalsze roz
kazy. Położyłem swoją walizeczkę na biurku 
i usiadłem na kanapie naprzeciw. Czas się 
przedłużał. Moje zmęczenie i oszołomienie 
zrobiły swoje — po prostu siedząc, zasnąłem.

W pewnej chwili otworzyłem oczy, bo czu
łem, że tak jakby ktoś stojąc za mną włożył 
swoje ręce pod moje pachy i unosił mnie do 
góry. Czułem wyraźnie jakąś siłę podnoszącą 
mnie. Wstałem i automatycznie podszedłem 
do biurka. Otworzyłem walizeczkę, sięgną
łem po słonika11 i schowałem go do kieszeni. 
W tym czasie nie miałem żadnych myśli ani 
chęci — po prostu poddałem się tej „dziwnej 
sile”. To „coś” 'pchało mnie do drzwi — na 
pokład i z okrętu na molo. Nie wiem, dlacze
go zacząłem iść w kierunku bramy wyjścio
wej z portu. Gdy byłem koło pomnika przed 
Dowództwem Floty3 usłyszałem moją syrenę 
alarmową na torpedowni. Ryczała jak zra
niony byk — „alarm przeciwlotniczy”.
Chciałem biec do torpedowni, ale żandarmi 
krzyczeli, aby biec do schronu za Dowódz
twem Floty. Zanim tam dobiegłem, już było 
słychać jęk sztukasów, gwizd padających 
bomb, wybuchy i trzęsienie się ziemi, pod 
moimi nogami. ORP „Nurek”6 — jego do
wódca i moja walizeczka poszły na dno.”.

Bomba, która przesądziła o losie „Nurka”, 
trafiła go w komin i dosłownie rozharatała 
całe śródokręcie tej maleńkiej jednostki, od
rzucając wrak około 25 metrów od mola, 
przy którym był przycumowany, na środek 
basenu. Znaczna część załogi poniosła 
śmierć na miejscu, inni — jak dowódca, chor. t 
mar. Tomasiewicz — ciężko ranny zmarli w 
wodzie lub krótko po wydobyciu albo też z 
ran w szpitalu. Łącznie poniosło śmierć 16 
na 22 ludzi załogi. Zabici stanowili więc po
nad trzy czwarte załogi. Śmierć na „Nurku” 
poniósł również przybyły tam w sprawie słu
żbowej krótko przed nalotem bosman Witold 
Sierko z Komendy Portu Wojennego.

Trzecim zatopionym w oksywskim porcie 
„drobnoustrojem” był holownik marynarki < 
wojennej „Wanda”, którego nie należy mylić 
z uprzednio cytowanym statkiem żeglugi 
przybrzeżnej o tej samej nazwie. Szczegóły 
zatopienia holownika nie są niestety znane, 
w każdym razie kilkuosobowa załoga nie by
ła w czasie nalotu na pokładzie i ocalała.

W południe 2 września 1939 r. ORP „Sęp” 
jako jedyny polski okręt podwodny zaatako
wał w toku wrześniowych walk w obronie
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Wybrzeża nieprzyjaciela wartego użycia tor
pedy, ale niestety chybił i potem sam — co 
często zdarza się w wojnie morskiej — z my
śliwego stał się zwierzyną.

Przede wszystkim przypomnijmy pokrót
ce, gdzie niemiecka napaść na Polskę zasta
ła nasze okręty podwodne. Noc poprzedzają
cą wybuch wojny i poranne godziny 1 wrze
śnia trzy polskie okręty podwodne: „Sęp”, 
„Żbik” i „Ryś” — spędziły w porcie wojen
nym Hel, a dwa pozostałe: „Orzeł” i „Wilk” 
w porcie oksywskim. Tak dobrane ich miej
sca postoju były następstwem zadań, jakie 
polskim okrętom podwodnym wyznaczał wo
jenny plan operacyjny ukryty pod kryptoni
mem „Worek”. Po jego ogłoszeniu, okręty 
miały udać się na wyznaczone im pozycje, 
wokół polskiego wybrzeża i Półwyspu Hel
skiego. Najdalej na zachód wysuniętym o- 
krętem był „Sęp” (5 do 10 mil morskich na 
północ od Rozewia), następnie „Żbik” (na 
północ od półwyspu aż po Hel), najbardziej 
na wschód „Ryś” (na północny wschód od 
Helu), potem „Wilk” (w Zatoce Gdańskiej na 
południowy wschód od Helu) i wreszcie „0- 
rzeł” (skraj Zatoki Puckiej od linii Jastar
nia — ujście Wisły).

Z chwilą rozpoczęcia działań wojennych 
okręty wyszły z baz na morze, trzy okrę
ty z Helu krótko przed godziną 6.00, a 
dwa z Oksywia — krótko po tej godzinie. 
Idąc na swe pozycje „Sęp” „Żbik” i „Ryś” 
zauważyły nieprzyjacielskie jednostki, które 
znajdowały się na liniach blokadowych, opa
sujących polskie wybrzeże. Były to niszczy
ciele, eskortowce, trałowce i ścigacze — je
dnakże w odległościach i pozycjach uniemo
żliwiających wykonanie ataku torpedowego. 
Ponadto przelatywały niemieckie samoloty i 
dlatego polskie okręty podwodne musiały się 
mieć szczególnie na baczności.

Trzeba tu jeszcze przypomnieć, że zawar
te w planie „Worek” instrukcje dla dowód
ców polakich okrętów podwodnych mówiły, 
iż wolno atakować nieprzyjacielskie okręty 
od kontrtorpedowca (niszczyciela) począw
szy, tzn. ” wyłączeniem mniejszych okrętów, 
jako rzekomo niewarte strzału torpedowego.

1 Częściej używana jest inna forma naz
wy: Babi Dół.

2 Chodzi o noszone na szyi blaszki rozpo
znawcze, zwane potocznie „nieśmiertelnika
mi”.

3 Nie wiadomo o jakim odkotwiczeniu re
lacjonujący pisze. W nocy z 31 sierpnia na 

1 września „Nurek” woził bowiem z Oksy
wia na Hel skrzynie z żywnością.

4 Mowa o ołowianym słoniku, będącym od 
lat amuietem narratora.

5 Chodzi o pomnik upamiętniający 300 
rocznicę bitwy pod Oliwą.

6 Pieńkowskiego, piszącego to wspomnie
nie po 35 latach, zawiodła pamięć, gdyż w o- 
ryginale napisał błędnie ORP „Pomorzanin”.

DLACZEGO ATAK „SĘPA” BYŁ 
NIEUDANY?

Była to absolutnie błędna decyzja. Wykorzy
stanie okazji i zatopienie np. nieprzyjaciel
skiego eskortowca o wyporności 800 ton, no
wego tiałowca o wyporności 825 ton lub sta
rego o wyporności 525 ton, które kosztowa
ły po kilka milionów marek, nie stało w ża
dnej rozsądnej proporcji, kosztu torpedy do 
kosztu zatopionego okrętu. Po rychłym bo
wiem (4 września) odesłaniu na Zachód, na 
Morze Północne, zespołu niszczycieli, ciężar 
prowadzenia działań przeciwko Polsce na 
wodach Bałtyku i w Zatoce Gdańskiej wzięły 
na siebie właśnie te okręty: eskortowce, no
we i stare trałowce. Oczywiście działały one 
obok ścigaczy i kutrów trałowych oraz sta
rych pancerników „Schleswig-Holstein” i 
„Schlesien”, z których pierwszy ostrzeliwał 
najpierw Westerplatte i Gdynię (zawsze zre
sztą pod eskortą 2-3 małych okrętów), a oba 
walczyły później z helską baterią „cyplową”. 
Do walki ze ścigaczami i kutrami nasze okrę
ty podwodne się nie nadawały, użyć zaś ich 
przeciwko pancernikom po prostu nie było 
można z braku okazji.

Nie brakowało zaś okazji do zaatakowa
nia właśnie tych kilkunastotonowych eskor- 
towców czy trałowców, które wielokrotnie 
ostrzeliwały później polskie pozycje na Kę
pie Oksywskiej i u nasady Półwyspu Hel
skiego, wspierając swą artylerią napierają
ce tam wojska. Wykorzystanie choćby poło
wy ty en okazji mogło zakończyć się utratą 
przez Niemców, zwłaszcza w pierwszym i 
dwu-trzech następnych dniach września, co 
najmniej kilku jednostek, podlegających ów
czesnemu komandorowi Friedrichowi Ruge- 
mu jako „dowódcy sił minowych” (Be- 
fehlshaber der Minen-Waffe).

Instrukcja dla polskich okrętów podwod
nych dopuszczała jeszcze możliwość atako
wania nieprzyjacielskich statków handlo
wych, jednakże z uwzględnieniem konwencji 
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londyńskiej, tzn. uzbrojonych bądź płynących 
w konwoju, a na takie Polacy się nie naty
kali.

Powróćmy więc do ataku „Sępa” na nie
miecki niszczyciel „Fredrich Ihn” (Z-14), 
przebywający w tym czasie na zachodnim 
krańcu nieprzyjacielskiej półobręczy bloka
dowej, opasującej nasze wybrzeże i półwy
sep Hel. Oddajmy głos dowódcy „Sępa”, ów
czesnemu komandorowi podporucznikowi 
Władysławowi Salamonowi, który w swym 
„sprawozdaniu z przebiegu wojennych ope
racji ORP „Sęp” w czasie od 1 do 17.9.1939 r. 
na Bałtyku” napisał:

„W dniu 2.IX. br. zanurzenie przed wscho
dem słońca, zauważono samoloty nieprzyja
ciela, latające wzdłuż półwyspu Hel, oraz 
kontrtorpedowiec1 chodzący kursami i szyb- 
kościami zmiennymi. ORP „Sęp” dąży do a- 
taku całe przedpołudnie do (!) krążącego 
kontrtorpedowca i dopiero (o godz.) 12.38 u- 
daje się podejść na odległość około )00 me
trów. Kontrtorpedowiec już wtedy, zdaje się, 
podsłuchiwał szmer (wydawany przez śruby) 
ORP „Sęp”. Rozkaz operacyjny brzmiał: 
atakować również i kontrtorpedowce. Szyb
kość kontrtorpedowca w chwili strzału była 
6-7 węzłów Strzał powinien być pewny, je
dnak torpeda nie trafiła. Zanurzenie było da
ne najmniejsze 2 metry, więc torpeda prze
szła albo pod dziobem, albo też kontrtorpedo
wiec zauważył ślad i wyminął torpedę. (. . .)

Okręt byłby prawdopodobnie zniszczony, 
gdyby strzał byl oddany z aparatu dziobowe
go. Torpedę wystrzelono z aparatu rufowe
go, zaraz potem zwiększono szybkość i (da
no ) ster na burtę, nie zmieniając zanurzenia 
15 metrów, dzięki czemu żadna z bomb (rzu
conych przez nieprzyjaciela) nie trafiła 
wprost na okręt, a po bokach i na większej 
głębokości”.

Tyle kmdr ppor. Salamon. Nie daje on je
dnak odpowiedzi na pytanie: dlaczego „Sęp” 
nie zatopił niemieckiego niszczyciela? Sala
mon pisze, że albo torpeda przeszła pod dzio
bem atakowanego okrętu, albo zdołano na 
nim zauważyć jej bieg i „Friedrich Ihn” u- 
danym manewrem wyminął torpedę. A jak 
było w rzeczywistości ?

Torpeda nie mogła przejść pod dziobem 
niszczyciela, jeśli miała nastawienie na dwu
metrowe zanurzenie, skoro niszczyciele kla
sy „Leberecht Maass” miały przy wyporno
ści standard około 4 (dokładnie: od 3.82 do 
4.32) metrów zanurzenia, a w pełnym obcią

żeniu bojowym jeszcze więcej. Wynika z te
go, że pod uwagę trzeba wziąć drugą ewen
tualność: ślad biegu torpedy był z dala wi
doczny i atakowany niszczyciel po prostu 
zdążył ją wymanewrować. Wynika to zresz
tą ze złożonego dowódcy niemieckich torpe
dowców (Fiihrer der Torpedoboote), kontr
admirałowi Giiuntherowi Liitjensowi, spra
wozdania dowódcy niszczyciela „Friedrich 
Ihn”, którym był Fregattenkapitan Rudolph 
von Pufendorf. Po wykonanym manewrze 
von Pufendorf przystąpił od razu do kontr
ataku bombami głębinowymi w miejscu 
przypuszczalnego pobytu polskiego okrętu 
podwodnego. Kontratak okazał się również 
nieskuteczny. Zanim wszakże zrelacjonuje
my jego przebieg, trzeba podjąć próbę zna
lezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
„Sęp” w swym ataku wykonywanym z niedu
żej odległości chybił 120-metrowej długości 
cel, umożliwiając nieprzyjacielskiemu okrę
towi uchylenie się od trafienia torpedą?

Wydaje się, że odpowiedź na wspomniane 
pytanie jest zawarta w leżącym przede mną 
kilkudziesięciostronicowym maszynopisie, 
wyposażonym w liczne kolorowe tablice, a 
opracowanym ponad 45 lat temu przez ów
czesnego porucznika marynarki Mariana 
Kadulskiego. Tytuł pracy brzmi „Metoda 
najdogodniejszej salwy”.

Praca ta była rezultatem intensywnych 
dociekań, badań i studiów, a potem pół roku 
trwających obliczeń, dokonanych przez jed
nego z najzdolniejszych absolwentów Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Toru
niu, a od połowy 1937 r. oficera torpedowe
go na „Rysiu”. Ten żądny wiedzy oficer ry
chło stał się jednym z najczęściej publiko
wanych autorów fachowego miesięcznika 
„Przegląd Morski”, a po Kursie Podwodnego 
Pływania, został entuzjastą floty podwodnej. 
Śledząc pilnie — dzięki znajomości obcych 
języków — zagraniczną prasę wojenno-mo- 
rską i postęp techniczno-taktyczny w zakre
sie wojny podwodnej, doszedł do przeświad
czenia, że przygotowanie polskich podwodni- 
ków jest niewystarczające i nieprzydatne do 
ówczesnych możliwości i potrzeb. Wśród wie
lu tego przykładów najistotniejszy był brak 
opracowań i ustalonej metody skutecznego 
ataku torpedowego. Wszystkie ćwiczenia ba
zowały bowiem na strzelaniu z reguły jedną 
torpedą, podczas gdy absolutną koniecznością 
było strzelanie — tak jak w przypadku arty
lerii, i — dodajmy — tak jak to już wówczas 
praktykowano w innych flotach: salwami.
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Owocem długotrwałego zajęcia się tym 
zagadnieniem było opracowanie przez por. 
mar. Mariana Kadulskiego odnośnego memo
randum. Nosiło ono tytuł: „Metoda najdo
godniejszej salwy” i proponowało zreformo
wanie strzelania torpedami. Zalecało stoso
wanie metody „najdogodniejszej salwy”, a 
za taką autor memorandum uważał potrójną 
salwę, zamiast dotąd praktykowanego poje
dynczego odpalania torpedy, a ponadto za
wierało dokładnie opracowane praktyczne 
tablice strzelania, uwzględniające wszystkie 
elementy ataku torpedowego. Zostało one 
złożone drogą służbową w dniu 25 październi
ka 1938 r. na ręce ówczesnego dowódcy Dy
wizjonu Okrętów Podwodnych komandora 
porucznika Aleksandra Mohuczego.

Na tym się niestety skończyło. Memoran
dum spoczęło w biurku kmdra Mohuczego, 
który — choć dowódca dywizjonu — był zdo
minowany przez uchodzącego za najwybit
niejszego polskiego specjalistę wojny pod
wodnej, jednak apodyktycznego egocentryka, 
komandora podporucznika Henryka Klecz
kowskiego. Podjęta przez Kadulskiego pró
ba zainteresowania swą metodą przybyłego 
do Gdyni w lutym 1939 r. dowódcy nowo od
danego do służby okrętu podwodnego „Orzeł” 
a był nim właśnie Kłoczkowski, wywołała 
jego lekceważącą i równocześnie zdecydowa
nie negatywną odpowiedź. Kadulski został 
niebawem przeniesiony do Kierownictwa Ma
rynarki Wojennej w Warszawie, opuszcza
jąc więc Gdynię wręczył kopię swej pracy 
dowódcy „Wilka” kapitanowi marynarki Bo
gusławowi Krawczykowi1 2. Ten zrozumiał za
lety nowej metody i możliwości wypływają
ce z jej użycia (podobnie przedtem zaintere
sowanie dla inicjatywy Kadulskiego wyka
zywał kapitan marynarki Jan Grudziński), 
Jednakże jako najmłodszy wiekiem, rangą i 
dowodzeniem w dywizjonie okrętów podwod
nych nie miał z pewnością ani możliwości, 
ani czasu na wylansowanie „metody najdo
godniejszej salwy”.

Nic dziwnego, że nie weszła ona wtedy w 
polskiej flocie podwodnej do zastosowania i 
że „Sęp” strzelił 2 września 1939 r. do nisz
czyciela „Z-14” pojedynczą torpedę, nie tra
fiając atakowanego okrętu. W ten sposób 
została zmarnowana jedna z największych 
okazji zadania poważnej straty nieprzyja
cielskiej flocie w toku ówczesnych walk w 
obronie Wybrzeża.

Natychmiast po nieudanym ataku „Sępa” 

na „Z-14” ten ostatni rozpoczął kontratak, 
rzucając najpierw dziewięć bomb głębino
wych w przeciągu pięciu minut, po godzinie 
następne trzy bomby i wreszcie około godz. 
20 wieczorem ostatnie pięć bomb. Żadna z 
nich nie padła tak blisko, aby zniszczyć „Sę
pa” lub zadać mu tak poważne uszkodzenia, 
które by zmusiły okręt do wynurzenia się na 
powierzchnię, co oczywiście przypieczętowa
łoby jego los, oznaczając nieuchronną zgubę. 
Dokładniejszy opis tego ^polowania „Z-14”3 i 
mniejszych okrętów, które przyłączyły się 
do niszczyciela i towarzyszyły mu w tropie
niu polskiego okrętu podwodnego, znajdzie 
czytelnik w „Wielkich dniach małej floty”, 
dlatego można zrezygnować z powtarzania 
tego opisu.

W każdym bądź razie „Sęp” uszedł swym 
prześladowcom, którzy wprawdzie zdołali na
stępnego dnia zlokalizować okręt i podjęli 
nań ponowne ataki, ale znowu bez rezultatu. 
Wbrew przypuszczeniom kmdra Salamona, 
że „Sęp” był obrzucany bombami głębino
wymi przez okręty nawodne, detonacja usły
szana o godz. 20.40 dnia 3 września była na
stępstwem wybuchu torpedy rzuconej przez 
U-Boat. Jego dowódca uznał ten wybuch ja
ko wynik trafienia i zameldował zniszczenie 
polskiego okrętu podwodnego. Będzie zresztą 
o tym mowa oddzielnie. Co do „Sępa” nato
miast to różne uszkodzenia, spowodowane 
zwłaszcza przy pierwszym obrzuceniu okrę
tu bombami głębinowymi, sprawiły, że „Sęp” 
utracił pełną sprawność bojową i odszedł na 
dalsze pozycje koło wysp Gotlandia i Olan- 
dia. Nie doczekawszy się nieprzyjacielskich 
statków handlowych, które by mógł zaata
kować, musiał później — nie mając możli
wości naprawy uszkodzeń — udać się na in
ternowanie do Szwecji.

Jerzy Pertek

1 W oryginale użyto skrótu KT.
2 Egzemplarz ten został przez Krawczyka 

zabrany na wojnę. Cztery lata po jego tra
gicznej śmierci powrócił niespodziewanie do 
rąk autora i właściciela memorandum, a 
przed kilku laty został przez niego przekaza
ny do zbiorów piszącego te słowa.

3 Nie wiadomo dlaczego kmdr ppor. Sala
mon w swym sprawozdaniu nazywa ten o- 
kręt „KT 32”. Niszczyciela o tym numerze 
w 1939 r. Kriegsmarine nie posiadała, dopie
ro w następnym roku „Z-32” wszedł do słu
żby.
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PRZEGLĄD POLSKI
W „Przeglądzie Polskim” (tygodniowy do

datek do Nowego Dziennika) mamy doskona
łe: „Zapomniana Marynarka Wojenna” w 
numerze z 25.10.84, „Tajemnicza mina mag
netyczna” w numerze z 13.12.84, i „Zaślubi
ny Polski z Morzem” w numerze z 28.2.85 — 
wszystkie napisane przez Jerzego Tumani- 
szwili, barwnie i nezmiernie interesująco. 
Ciekawe jest że p. kpt. Tumaniszwili używa 
materiały publikowane w „Naszych Sygna
łach” jaxo źródła naukowe do owych artyku
łów.

TORONTO
W Toronto ukazał się artykuł, który jako 

„dalszy ciąg” drukowanych w tym numerze 
opracowań Jerzego Pertka, Bartka Siemasz
ko i Andrzeja Browarskiego zamieszczamy 
w całości.

MOROWA MARYNARSKA WIARA 
1939 wrzesień

Po zbombardowaniu okrętu „Generał Hal
ler” (3, niedziela), stawiacza min ORP 
„Gryf” oraz ORP „Wicher” brałem udział w 
obronie Helu.

Na skutek wielu przyczyn, a przede wszy
stkim braku amunicji, żywności, zbombar
dowania Floty, utraty Helu jako bazy Floty, 
Kraju w większości zajętego, dowódca Floty 
admirał J. Unrug na ostatniej odprawie szta
bu zarządził kapitulację.

Niszczono sprzęt, działa, amuncję, broń 
masz,, topiono w morzu, detonowano, zako
pywano. Zauważyłem, że oficerowie dawali 
służbowe i prywatne rewolwery do zniszcze
nia marynarzom, którzy zamiast niszczyć, 
chowali je do marynarskich worków.

Gdańskie statki i holowniki woziły obroń
ców z Helu do Gdyni o zmienionej już nazwie 
na Gotenhafen, w ten sposób przybyłem na 
Dworzec Morski.

Następnie rozpoczęto organizować małe 
grupy 200-300 ludzi i wywozić z Gdyni.

Z braku pomieszczeń przeznaczono dla nas 
szkoły w małych miejscowościach, ogradza
jąc podwójnie drutem, umieszczając w nich 
pod niemieckim nadzorem wojennych jeń
ców. Przy bardzo nędznym odżywianiu uży
wano nas do kopania kartofli, buraków, re
peracji dróg i mostów.

Byłem w kilku takich letnich obozach, 
gdzie wszędzie wisiały na ścianach olbrzymie 
widoki zmasakrowanej Polski z napisami 
wielkimi literami: „Anglio, to twoje dzieło”.

Pogódki, październik 1939 r.
Szkoła odrutowana. Jest nas 200, sama 

Marynarka Wojenna. Pracujemy w pobli
skim majątku przy wykopie kartofli. Ol
brzymi obszar pola niewykopanych ziemnia
ków. Widok z jednej strony smutny, a z dru
giej wzruszający. 150 marynarzy maszeru
je z koszykami i kopaczkami ze śpiewem: 
„Morowa Marynarska Wiara”. My podofice
rowie zapisujemy ilość wykopanych ziem
niaków wypróżnianych następnie do kopców 
w ziemi. Wachmani krzyczą, przeklinają na 
leniwych.

Przerwa obiadowa. Nędzna zupa. Stoję na 
uboczu, różne myśli pętają się po głowie. 
Podchodzi do mnie trzech marynarzy, wyso
ki przystojny Drzymała i dwu jego kolegów. 
Drzymała mówi do mnie: „wiemy, że obóz 
będzie zlikwidowany i zapewne wywiozą nas 
do Rzeszy na roboty, ale my nigdzie nie po- 
jedziemy. Mamy broń, dziś w nocy obóz nasz 
będzie rozpuszczony. Zaskoczymy w nocy 
wachmanów, chcemy pana wybrać na dowó
dztwo”. Zdrętwiałem!! Z jednej strony sta
nowczo wypowiadający się Drzemała, z dru
giej szaleństwo zamierzonego celu!

„Dlaczego przyszliście z tym do mnie? Ty
le jest starszych w obozie”, zapytałem. „A 
my wiemy, kogo wybrać” — odrzekł Drzy
mała. „Ile macie rewolwerów?”. „6 rewolwe
rów, 4 parabellum i 2 Visy”. Po dłuższym 
namyśle mówię: „Gdy na was patrzę, to ser
ce mi się raduje, że mamy takich ludzi nie
złomnych, ale tu trzeba bardzo dobrze pomy
śleć, czy się to opłaci. Zaskoczenie w nocy 
może się i udać, przetniemy linie telefonicz
ne. Ale duża możliwość jest, że przy tym ja
kiegoś szwaba szlag trafi. Zorganizują ol
brzymią obławę i wystrzelają wielu naszych 
ludzi. Ja do tego ręki nie dołożę!!!”

Koniec przerwy obiadowej, Drzymała od
chodząc mówi: „Nas jest 40 poinformowa
nych, a gdy mv zaczniemy, wszyscy się do 
tego muszą dostosować”.

Cały czas popołudniowy notując wykopa
ne koszyki kartofli myślałem, „co zrobić, a- 
by nie doszło do nocnej rebelii Drzymały. Za
grażało to życiu wielu osób”. Koszyków na 
papierze było o wiele więcej niż do kopca 
wsypanych Przy końcu pracy dwu wachma- 
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nów mego kopca zostało zaproszonych przez 
zarządcę majątku, Niemca, jako dobrze pil
nujących, z ilością najwięcej wykopanych 
kartofli.

Powrót do obozu po pracy. Zebrałem po
ważną starszyznę obozu przedstawiając no
cny plan Drzymały. Wszyscy się zgadzają, że 
do tego za żadną cenę dopuścić nie można. 
Wszyscy przewidują wielką obławę oraz wy
strzelanie wielu ludzi.

Zawołaliśmy Drzymałę. Nadszedł ze swym 
sztabem 3 marynarzy. St. bosman przedsta
wił całą sytuację projektu Drzymały i czego 
się możemy spodziewać. Przemawiał do roz
sądku rebeliantów. Nic nie pomogło.

Drzymała stwierdził ponownie, że gdy oni 
zaczną, wszyscy się muszą dostosować do te
go. Odeszli, nie dając się przekonać. Osobi
ście podsunąłem radę, aby uciekali sami, nie 
narażali tylu ludzi. Partyzantka będzie mia
ła dobrą uzbrojoną grupę!

Nie pomogło. Tak więc musimy sami coś 
temu zaradzić. W sumie, po naradzie, st. bo
sman Walczak z tytułu znajomości niemiec
kiego, więc nasz szef obozu, postanowił: 
„Trzeba przedstawić niemieckiemu komen
dantowi obozu, że jest duża możliwość ucie
czki jeńców z obozu, ponieważ krążą pogło
ski, że obóz będzie zlikwidowany i przenie
siony do Rzeszy”.

Noc — patrol niemiecki wachmanów 
szwęda się stale obok zabudowania szkoły, 
zaglądając często do sal, w których na po
dłogach leżało wielu ubranych i gotowych do 
czynu rebeliantów. Od czasu do czasu słychać 
serię z broni maszynowej. Poza tym szepty, 
rozmowy, przekleństwa leżących na podło
dze. Czujność niemieckich wachmanów nie 
zezwoliła na poderwanie się do czynu. Trze
ba było widzieć ich straszliwą wściekłość ra
no .. . Wyzwano nas od zdrajców ojczyzny, 
pachołków hitlerowskich, łotrów, sprzedaw
czyków, podłych bydlaków. Tylko te skrom
niejsze wyrazy wymieniłem. Przykrości zno
siliśmy bez słowa, podziwiając cudowny duch 
polskiego marynarza.

Na drugi dzień przy sprawdzaniu rannym 
ilościowego stanu załogi, okazało się, że 
Drzymała ze swoim sztabem ulotnił się w no
cy. Niemcy się wściekali. My zaś życzyliśmy 
wszystkim tym dzielnym Drzymałom jak naj
lepszej pomyślności. Z własnego doświadcze
nia później stwierdziłem, że marynarze chlu
bnie spisywali się w partyzantce.

W dniu 11 listopada 1940 r. obóz w Pogód- 
kach obstawiono 3 karabinami maszynowy

mi i jeńców przewieziono do „wielkiego Klin- 
cza”. Ale to już całkiem inna kwestia.

Członek z ostatniej załogi ORP „Generał 
Haller”

Ignacy Zembaty Nowacki

THE HAWKE’S BAY
Wyjątki z artykułu w “The Hawke’s Bay 

Herald-Tribune” z 5.4.1984
Freighter travel way to see world

Some cargoes carried aboard the ship 
Władysławowo need more delicate handling 
than others.

Twelve people from America, Germany 
and Britain have made the Polish freighter 
their home while they see the world.

Passenger-carrying freighters are becom
ing rarer around the world but Captain An
drzej Pierzyński said yesterday fully half 
the Polish merchant fleet still caters for 
passengers.

He finds nothing unusual in it.
He and the chief officer dine with the 

passengers and they find no problem with 
the East-West ideological conflict that 
strains the rest of the world.

It is made quite clear that politics are not 
up for discussion.

His comments were echoed by a veteran 
of 27 freighter voyages as a passanger, Mrs. 
Hellie Menzies, a widow formerly of Rich
land, Georgia, now of Palma, Majorca and 
all points of the compass.

“You don’t ever discuss politics” she said.
What you do is get to know the other 

passengers and see the world.
Travelling on a freighter you get several 

days in each port, not just the few hours 
souvenir-hunting a cruise ship allows for.

“You travel a cruise ship for entertain
ment and going to bed late. You travel a 
freighter to see the world”.

Mrs. Menzies is on her ninth trip around 
the world and her third visit to New Zealand.

Before she gets back to Hamburg, from 
where the ship sailed in January she will 
have visited something like 18 ports in
cluding Rotterdam, Rouen, Dunkirk, Cristo
bal, Papeete, the Solomon Islands and Mad
ras. The list is not finished yet because the 
Władysławowo goes where the cargo is.
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Between ports there is shipboard life to 
absorb.

“We have a fun time sitting on deck hop
ing you’re gonna see a fish or something” 
drawled Mrs. Menzies.

Captain Pierzyhski’s land-based hobby is 
ideally catered for by his globe-trotting job.

At sea he dries and displays the butterflies 
he has cought ashore.

New Zealand, he was sad to say, was 
“pretty poor place” for butterflies but he 

did manage to bag a few Monarchs in the 
Botanical Gardens.

Captain Pierzyński has also notched up a 
few years on freighters.

He has captained them in the Polish 
Merchant Navy since 1960. He started in the 
Polish Navy in 1936.

He said his preference was for sailing with 
the Merchant Navy.

For one thing his wife can travel with him.
“She is a very good sailor” he said.

WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

PO CZTERECH LATACH
W jesieni ubiegłego roku otrzymałem list 

z SWM datowany 2 października, w którym 
sekretarz kol. Borys Karnicki pisze: „W 
najbliższy czwartek, 18 października, ma się 
odbyć zebranie Zarządu SMW. Na tym ze
braniu będziemy omawiać sprawę Redakto
ra N.S., bo obecny Redaktor, kol. Poray- 
Wojciechowski, wyjeżdża do Kanady na sta
łe”. Czytam to wszystko z wielkim zaintere
sowaniem i radośnie w duchu życzę drogiemu 
Witoldowi wszelkiej pomyślności i szczęścia 
w dalekiej i pięknej Kanadzie, gdy ostatnie 
zdania listu kmdr. Karnickiego przywołują 
mnie do rzeczywistości: „Konkretnie — czy 
Kolega zgodzi się objąć redakcję N.S. od ro
ku 1985. My z naszej strony jako Komisja 
Redakcyjna i Zarząd SMW jesteśmy gotowi 
na współpracę i pomoc w redagowaniu”.

Lepsi ode mnie pisali i piszą o komandorze 
Karnickim. Bohdan Wroński żegna przyja
ciela w tym numerze N.S., a w londyńskim 
„Tygodniu Polskim” z 23 lutego 1985 J.M. 
Biliński poświęca kolumnę „Borysowi”. 
Wspomnienia wojenne kmdr. Karnickiego 
stanowią najlepszą część i otwierają bieżący 
numer „Naszych Sygnałów”.

W październiku ubiegłego roku wiedzia
łem, że na list od tak specjalnej osoby mo
żna tylko odpisać tak i z żalem powiadomić 
czytelników o smutnych następstwach. Od 
razu bowiem zdałem sobie sprawę, że poziom 
naszego drogiego pisma znacznie się obniży, 
chyba że . . . uda mi się ograniczyć moje kon
trybucje bardzo drastycznie.

Busiakiewicz
Odpisuję więc, że jestem zaszczycony i je

śli nie ma lepszych i chętnych to oczywiście 
zrobię, co mogę, z góry postanawiając, że te 
bardzo ciekawe i świetnie napisane maryni
styczne wspomnienia i artykuły, jakie kole
dzy przysyłają, wypełnią przeze mnie reda
gowany numer. Prawie od razu orientuję się, 
że wrodzony optymizm i tym razem przesz
kodził w trzeźwej ocenie sytuacji. Pierwsze 
sygnały, że nie wszystko jest tak dobrze, jak 
się wyda je, to list Jasia Busiakiewicza, w 
którym pisze: „Zebranie Zarządu Głównego 
odbyte 9 stycznia poleciło mi zwrócić się do 
Pana Inżyniera z propozycją i prośbą, by ze- 
chciał Pan wyrazić swą zgodę na członko- » 
stwo Zarządu Głównego SMW. Z racji piasto
wanej funkcji redaktora Naszych Sygnałów, 
oraz ze względu na ubytki, jakie zachodzą w 
składzie Zarządu, uczestnictwo Pana Inżynie
ra w Zarządzie byłoby niezwykle pożądane i 
z wdzięcznością przyjęte”. Na. takie listy jest 
tylko jedna, odpowiedź. Oczywiście tak. A tę 
wdzięczność, o której Jasiu pisze, okazał mi 
przy najbliższym spotkaniu brydżowym, gdy 
z wdzięczności ograł mnie nieprzyzwoicie. ■ 
Kontemplując ten podwójny zaszczyt, jaki 
mnie spotkał — redaktor N.S. i członek Za
rządu SMW, stwierdzam, że o tych brydżach 
też parę słów warto napisać.

Plezia
Otóż w zachodnim Londynie zbiera się gru

pa kolegów na brydża. Starsi oficerowie 
Busiakiewicz, Plezia i Zubkowski uczą młoc<
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szego Krzyżanowskiego, jak się w brydża 
grać nie powinno. Ten temat podziału człon
ków SMW na dwa pokolenia, a mianowicie 
starsze pokolenie i pokolenie „nietakstare” 
jeszcze dwukrotnie poruszę. Na razie chciał- 
bym tylko zanotować, że wszyscy znani mi 
członkowie SMW należą do tego „nietaksta- 
rego” pokolenia. Brydże nasze są rozwlekłe, 
bo wspomnienia krajowe, szkolne, wojenne, 
rodzinne przeplatają licytacje i mylą rozgry
wkę. Te problemy Zbyszek Plezia rozwiązu
je zazwyczaj refleksją do dawnych dobrych 
czasów pytając: Co w tej sytuacji zrobiłby 
nieboszczyk Kwiatkowski.

Trzeba mu przyznać, że bardzo często zo
staje oświecony w niewytłumaczalny sposób, 
pobiera decyzje brydżowe szybko z wynikiem 
albo dobrym, albo — niewytłumaczalnym. 
Tym razem me pytał o wskazówki z tamte
go świata. Razem z pozostałymi partnerami 
wsiedli na mnie, że jako nowy redaktor N.S. 
powinienem popełnić sprawozdanie z naszych 
spotkań marynarsko-towarzyskich. Smutno 
mi się zrobiło na duszy, bo już cztery lata mi
nęły od czasu, gdy opisywałem wyprawę do 
Plymouth i wiedziałem, że nie będzie łatwo 
jeszcze raz opisać tych samych kolegów, 
zbierających się z tej samej okazji i do tego 
w tym samym miejscu.

Otóż w sobotę, 9 lutego 1985 rano, spotka
liśmy się wszyscy na dorocznym nabożeń
stwie marynarskim w kościele św. Andrzeja 
Boboli. Mimo upływu lat i długiej listy Kole
gów, odczytanej w kościele, co od nas w osta
tnim roku odeszli, jest nas prawie pełny ko
ściół.

Kmdr Wroński odczytał lekcję, a po Mszy 
wraz z kol. Zubkowskim i kol. Haliną Wójcik 
złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą SMW 
w prawej bocznej nawie. Do Zbyszka Plezi 
dołączył ks. Krok, który był w Londynie w 
Tilbury, reprezentując polski oddział „Stella 
Maris”. Dowiaduję się, że w Gdyni na Porto
wej, tam gdzie był wielki dąb, stanie kaplica 
„Stella Maris”, organizacji opiekującej się 
marynarzami w portach szerokiego świata. 
Zbyszkowie przywieźli miłego kapelana wie
czorem na bankiet, gdzie serdecznie go witał 
Feluś Minkiewicz. Feluś miał przyjemność 
poznać ks. Kroka parę dni temu u kmdr. 
Karnickich. Ks. Krok był oczywiście proszo
ny o prowadzenie wspólnej modlitwy przed 
posiłkiem. Jego osobisty kontakt z morzem 
pomógł w nawiązaniu serdecznego zrozumie
nia z zebraną grupą marynarzy.

Gliński
Zanim podam, jak Gliński pokrzyżował 

moje plany transportu na bankiet 9 lutego, 
chciałbym wspomnieć miłe spotkanie po dru
giej stronie Atlantyku. W 1979 roku leciałem 
do Cleveland, Ohio, do głównego biura mojej 
firmy. Wydawało mi się, że jest to wspania
ła okazja zobaczyć kolegę architekta inż. 
Tadeusza Jeruzalskiego, jego rodzinę wraz 
z moim chrześniakiem w Toronto. W piątek 
5 października 1979 r. zawitałem w Toronto, 
gdzie parę minut po mnie u mych przyjaciół 
zjawiła się zaproszona marynarka: Berna- 
sowie, Brodzcy, Gliński. Państwo Bernaso- 
wie w stałym kontakcie z Anglią, zostawili 
sobie dom po tej stronie Atlantyku. Państwo 
Brodze?, jak kiedyś lata temu w Londynie, 
oddają każdą wolną i niewolną chwilę pracy 
dla polskiej społeczności. I tu muszę nawią
zać do wspomnianej już kwestii wieku. Otóż 
na tym kanadyjskim spotkaniu im starszy 
rocznik, tym młodszy wygląd. Kpt. Bernas 
oczywiście wyglądał najmłodziej, por. Gliń
ski też się wspaniale trzyma, ale podporucz
nicy Brodzki i Krzyżanowski musieliby wal
czyć o palmę pierwszeństwa w . . . dojrzało
ści wyglądu. Wcale to zresztą nie przeszka
dzało nam cieszyć się spotkaniem i obecni 
marynarze czuli wdzięczność do gospodarza 
lotnika że tak serdecznie o nas pomyślał. To 
też było sześć lat temu. Od tego czasu ze 
szczególnym zainteresowaniem studiuję 
sprawozdania i reportaże od naszej marynar
skiej rodziny w Kanadzie i z przyjemnością 
stwierdzam, że nie brak w nich wzmianek o 
uczestnikach w tym bardzo prywatnym spot
kaniu w 1979 r.

Ta dygresja (cóż robić, wszystko co do
tychczas napisałem, jest dygresją) prowadzi 
mnie do 9 lutego 1985 i problemów transpor
towych. Bo właśnie przerwał w Londynie po
dróż na wschód (mieliśmy już od niego ko
respondencję z Indii) Oskar Gliński. A że 
Glińskich rodzina duża, z Paryża przyleciała 
jego czarująca kuzynka p. Rosemary Dupor- 
te z domu Mniszek (prawdziwe UN: ojciec 
Polak, matka Angielka, a mąż Francuz) i ra
zem dołączyli na nasz bankiet. Z radością 
więc wyciągam samochód, zadowolony, że i 
ja się przydam jako szofer. Spod domu 
p. Zubkowskich zabieram na bankiet Joyce 
i Niuśka Preisnerów, którzy właśnie przyje
chali z Plymouth, a z Zubkowskim jedzie 
Oskar z rodziną.
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Preisner
Wieczór jest mroźny i po paru dniach ła

godnych i słonecznych, w sobotę 9 lutego, 
Londyn jest pokryty śniegiem. Do London 
West Hotelu droga niedaleka, ale ruch duży, 
mamy więc okazję porozmawiać tym razem 
przede wszystkim o sztuce. Pani Joyce ma 
bardzo szerokie wiadomości po wieloletnich 
studiach, a Niusiek interesuje się sztuką za
wodowo, jako specjalista (emerytowany) od 
antyków. Wspominamy wystawę Stabbsa, i 
obecnie dwie Renoira i Chagalla. Jaka to 
szkoda, że z Plymouth jest trochę za daleko, 
by wpaść na parę godzin w bajecznie kolo
rowy świat Chagalla lub romantycznie bar
wny świat Renoira i przy okazji oczywiście 
wychylić kielicha z londyńskimi kolegami. A 
to ma miejsce na powitanie w West London 
Hotelu. Liczna grupa kolegów z Plymouth o- 
blega bar przy wejściu, gdzie wchodzących 
witają organizatorowie wieczoru Florian 
Wizła, Zbyszek Plezia i Tadeusz Hermasze
wski. Mam okazję zobaczyć i porozmawiać 
(jeśli się dopcham) z kolegami z Plymouth. 
Jest tu Zbyszek Paź, Leon Wolny, Franek 
Rumiński, Tadeusz Sroka, a stolik dzielę z 
Chechłowskimi, Koziczami i Mościckim z 
Plymouth. Przy innych stołach siedzą Gasz, 
Gawron i p. Wiśniewski. Pierwszego kieli
cha nie tylko w tą sobotę, ale i tydzień póź
niej wypijam z Jankiem Gajdą, ostatnim sze
fem artylerii na ORP Piorun. Z artyleryj
skiej załogi na Piorunie jest Zygmunt Pudli- 
cki z żoną, który z Whitstable w Kent przy
jechał na nasz obiad. Wspomnienie Pioruna 
ma swój powód, o czym z kolei.

Wroński
W sobotnim numerze „Tygodnia Polskie

go” ukazał się doskonały artykuł Bohdana 
Wrońskiego z okazji rocznicy zaślubin Pol
ski z morzem. Artykuł jest ilustrowany nie
znaną fotografią ORP Piorun. Cytuje w nim 
komandor rozkaz marszałka Piłsudskiego, 
stwarzaiący marynarkę polską, i ostatni roz
kaz szefa Kier. Mar. Woj., admirała Świr- 
skiego, rozwiązujący marynarkę. Oczywiście 
nie mogę w jednym zdaniu ocenić niezmiernie 
ciekawych komentarzy nie tylko tvch dwóch 
wydarzeń, które obramowuią lata tworzenia, 
konsolidowania i walk marynarki wojennej, 
ale i działalność naszej marynarki od pierw
szego do ostatniego rozkazu. Komandor 
Wroński wprowadza gen. Klemensa Rudni
ckiego, który jako naoczny świadek fascynu

jąco opowiada o wydarzeniach lutowych w 
1920 r.

Komandor Wroński z kolei przedstawia 
odznaczonych. Z Koła Plymouth zasłużeni i 
wierni pracownicy. Tadeusz Sroka i Leon 
Wolny, a z koła Francja główny organizator 
i grawitacyjny środek marynarskiej rodziny 
Jan Plewa, odznaczeni są złotym krzyżem 
zasługi. Gen. Rudnicki dekoruje tych trzech 
kolegów z lokalnych kół SMW i stojącego na 
lewym skrzydle prezesa SMW, kol. Kostka 
Okołów Zubkowskiego orderem Polonia Re- 
stituta. Hucznymi brawami składamy deko
rowanym kolegom serdeczne gratulacje.

Biliński
Nasza marynarska społeczność ma bardzo 

uzdolnioną reprezentację w polskiej prasie. 
Józek Biliński, jak już pisałem, zamieścił 
doskonałe wspomnienie o śp. kmdr. Karni- 
ckim, a 14 lutego ukazało się sprawozdanie 
w „Dzienniku” z naszego bankietu pt. „Może 
to już ostatni, co tak poloneza wodzi”, pod
pisane Marynarz, które dla informacji tych, 
co nie mogli wziąć udziału, pozwolę sobie 
zacytować:

„Jedna rocznica, to katastrofa — dwie je
dnocześnie to klęska żywiołowa. Ale wyjątek 
potwierdza regułę i tak się właśnie stało, gdy 
marynarze (i marynarki, rodzaj żeński od 
marynarz) obchodzili rocznicę zaślubin z mo
rzem i powstania Stowarzyszenia Marynar
ki Wojennej.

Mimo dotkliwego zimna na dworze, a obe
cności czworonogów w kuluarach (doroczny 
festiwal kynologiczny, zwany Crufts odby
wał się w pobliżu) zebrani bawili się dosko
nale. U wejścia witał zziębniętych Prezes 
SMW i po sienkiewiczowsku, więc bar (tym 
razem przez małe be, był szybko wzięty). 
Zanim zasiedliśmy do suto zastawionych sto
łów, zebranych pobłogosławił przybyły spe
cjalnie na tę uroczystość ksiądz z Wybrze
ża. Wśród zebranych byli przybysze z bli
skiej Francji i dalekiej Kanady. Odczytano 
listy od tych, którzy — z takich, czy innych 
powodów, przybyć nie mogli. Przemówienia 
— fakt godny naśladownictwa — były krót
kie i do rzeczy. Przypomniano zebranym ge
nezę powstania Stowarzyszenia, które zro
dziło się jako organizacja samopomocowa w 
smutnych dniach, gdy po raz ostatni spuści
liśmy bandery i zostali cywilami, wbrew wo
li. To była rocznica, którą pamiętaliśmy „na 
własnej skórze”. Ta druga — zaślubiny z 
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morzem — znikająca za horyzontem historii 
sprawiła nam niespodziankę. W postaci na
ocznego świadka, jakim był wiecznie rześki 
gen. Klemens Rudnicki. Z charakterystyczną 
swadą i swobodą opowiedział nam jak to by
ło przed 65 laty. Włącznie z tym, jak honoro
we oddziały czekały godzinami, smagane lu
towym wiatrem od morza, ponieważ marsz 
gen. Hallera do Pucka opóźniały, po drodze 
gorące powitania ze strony ludności Pomo
rza, raczącej polskie wojsko napojami roz
grzewającymi. Ot, historia bez retuszu.

To nie był koniec niespodzianek. Bo odby
ła się dekoracja zasłużonych na polu działal
ności w Stowarzyszeniu Mar. Woj. Po tej o- 
ficjalnej, a jednak swobodnej uroczystości, 
przyszła kolej na tańce. I ostatnią niespo
dziankę. Rozległy się dźwięki poloneza, któ
rego poprowadził gen. Rudnicki ... a za nim 
młodzi, no powiedzmy młodsi. Okazuje się, że 
rocznice mogą być wesołe”.

Wizła
Niewiele mogę dodać do bardzo fachowego 

reportażu. Przypomnieć tylko trzeba, że or
ganizatorem wieczoru był kol. Florian Wi
zła, który po obiedzie i oficjalnych przemó
wieniach zaprasza i rusza w tany. Floriano
wi należy się podziękowanie, że o nas zadbał 
i gratulacje, że mu to tak dobrze wyszło. Po
maga mu Tadeusz Hermaszewski, który przy
gotował na taśmach muzykę taneczną włą
cznie ze wspomnianym już polonezem. A 
Zbyszek Plezia rozsadzał przychodzących in
formując, przy którym stole znajdą swe 
miejsca ... a stołów było aż jedenaście.

Przy okazji trzecia wstawka na temat dla 
nas wszystkich niezmiernie aktualna — te
mat wieku. Gdy w swym przemówieniu gen. 
Rudnicki podał, że brał udział w zaślubinach 
Polski z morzem jako dwudziestosześcioletni 
oficer, na wszystkich twarzach widać było 
niezwykle skupienie, ba nawet ogromny wy
siłek umysłowy. Ta mentalna arytmetyka 
była chyba zbyt męcząca — ówczesny wiek 
Generała 26 i 65 rocznica.

Po obiedzie świetnie wyglądający, wesoły 
i towarzyski Mariusz Hrynkiewicz-Moczul- 
ski mówi mi z dumą, że chyba z wszystkich 
na sali jest najstarszy. Wygląda tak zdrowo 
i tak jest z tego zadowolony, że stwierdzam 
zimno, że to tylko historyczno-biologiczny 
przypadek, że ktoś jest starszy, natomiast 
wyglądać na najstarszego tak, jak piszący 

te słowa, zajmuje lata całe niemądrego życia 
i nadużywania tych rzeczy, które nam szko
dzą! Ze wstydem muszę się przyznać, że te 
rzeczy, które nam szkodzą, powstrzymały 
mnie od tańca. Siedzę spokojnie przy swoim 
stoliku, przekomarzam się z Pawłowiczem, 
Dullą i panią Itą, która wróciła do panień
skiego nazwiska Korwin-Szymanowska. 
Wśród znajomych mam przyjemność powi
tać Stasia Traszko. Jego żona, pani Tertu, 
zapewnia mnie, że zima wcale nie jest tak 
ostra, jak w jej rodzinnej Finlandii. By nie
obecni zdali sobie sprawę, jaką okazję stra
cili, przypominam, że obok już wymienio
nych były koleżanki Anczykowska, Bechy- 
ne, Jedyńska, Karpińska i Wójcik. A wśród 
kolegów widzę komandorów Busiakiewicza i 
Nowaka. Z rodzinami lub przyjaciółmi wy
pełniają salę radością i gwarem koledzy Ba
licki, Bednarz, Banach, Galla, Hobot, Klamt, 
Kmiecik, Liber, Ołdakowski, Ostrowski Pie
chowiak, Ponikiewski, Pudo, Sawicki, Osto- 
ja-Starzewski, Smoczyński, J. Wojciecho
wski, Warn i Zielonka.

Piechowiak
W piątek 15 lutego telefonuję po “mar 

ching orders”. Dowiaduję się, kiedy i jak je- 
dziemy i smutną wiadomość o śmierci kmdr. 
Borysa Karnickiego. Bo następnego dnia w 
sobotę spotykamy się na stacji autobusowej 
i jedziemy do Plymouth. Zubkowski jako pre
zes SMW i Hermaszewski, Piechowiak, Ple
zia i ja. Do Plymouth zawsze jadę z wielką 
radością. 16 lutego mamy dzień słoneczny, 
choć mroźny. Gdy z autostrady M4 skręca
my w M5 znika śnieg, jest wcale zielono i 
wiosennie. Podróż skracamy rozmową. Mój 
sąsiad, Alfred Piechowiak, na emeryturze 
bibliotekuje w Oxford. Regularnie jeździ do 
Polski, gdzie ma stały kontakt z muzeum 
marynarki w Poznaniu. Umawiamy się, jak 
mogę dostarczyć pewne bardzo zresztą skro
mne pamiątki z „Pioruna”, by przez Alfreda 
przekazać je do kolekcji. Alfred w tym roku 
utrwala nasze uroczystości i obchody w Ply
mouth, nagrywając na taśmę przemówienia 
i fotografując obecnych. A proszę wierzyć, 
było co fotografować. Polskie kluby mary
narki i Orła Białego dzisiaj się łączą we 
wspólnym luksusowym, obszernym, i jak mi 
mówią, zawsze popularnym lokalu. Na stacji 
autobusowej w Plymouth czekają na nas ko
ledzy Preisner i Wolny, na wszelki wypadek, 
byśmy się w wielkim mieście nie zgubili.
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Wolny
Odznaczony tydzień temu w Londynie za 

pracę dia polskiej społeczności emigracyjnej, 
Leon Wolny pokazuje nam, jak bardzo zmie
nił się Plymouth od czasów naszej młodości 
marynarskiej, od czasów wojny. Na rondzie 
tylko zbombardowany kościółek został jako 
pomnik wojenny. Całe miasto nowocześnie 
odbudowane ma nową sieć dróg, i łatwo by
łoby się zgubić. Koledzy odwożą nas do hote
lu Barncroft, gdzie mamy czas wygładzić 
rozwiane zimnym wiatrem włosy (jeśli ktoś 
musi) i poprawić marynarskie krawaty, gdy 
wraca po nas Leon i wiedzie nas do klubu. 
Klub już jest pełny — i tu dopiero zdaję so
bie sprawę, z jakimi to luminarzami dzieli
łem stolik tydzień temu w Londynie. Kol. Mi
chał Kozicz w czasie wojny na Krakowiaku 
i Dragonie, dziś jest wiceprezesem koła Ply
mouth — Roman Chechłowski podchodzi z 
księgą pamiątkową. Podczas wpisywania się, 
dowiaduję się, że kol. Chechłowski jest sekre
tarzem koła Plymouth. Z dawnych kolegów 
z Pioruna jest Jasiu Gajda, widzę Albina 
Szymusika. Marian Krownicki ma kanadyj
ską odznakę z niedawnego zjazdu „Athabas
kan”. Michał Zajkowski z Burzy jest z nami 
przy barze, gdzie pijemy oficjalną sherry i 
przegryzamy prywatną whisky.

Prezes Koła, Tadeusz Sroka, elegancko 
przybrany na granatowo czeka na ostatnich 
zaproszonych gości. Za chwilę są z nami 
Commoidore N.J. Husk, dowódca HMS1 Drakę, 
koszary marynarki królewskiej, Lord Mayor 
Peter Whitfield z Lady Mayoress i radni 
miejscy Ron King, Derek Mitchell, Arthur 
Floyd i Reg Scott z żonami. Marynarkę kró
lewską reprezentują komandorowie R. M. 
Clegg i P. S. Ryder.

Sroka
Wszystkich ich wita w doskonałym prze

mówieniu prezes koła, Tadeusz Sroka. W lo
gicznej! kolejności we wstępie mówił o konsoli
dacji klubów polskich pod jednym dachem. 
Po tym przypomina 65 rocznicę zaślubin 
Polski z morzem i 40 rocznicę powstania 
SMW, oczywiście w Plymouth, i rozszerzenie 
się Stowarzyszenia na koła Glasgow, Man
chester, Brighton, Francję, Stany Zjedno
czone i Kanadę. Żartobliwie przypominamy, 
że w Londynie też SMW istnieje.

Zwracając się do obecnych Radnych i Lor
da Mayora dziękuje im, że właśnie oni spra
wili, że jedna z ulic w Plymouth nazywa się 

Gdynia Way. Miasta Gdynia i Plymouth są 
oficjalnie bliźnimi miastami. Witając repre
zentantów Marynarki Królewskiej stwier
dza, że nasza Marynarka Wojenna ceni sobie 
więzy z nią nie zerwane po wojnie, czego do
wodem jest ich obecność na dzisiejszym wie
czorze. Royal Naval Association też repre
zentuje prezes Harold Barkley i sekretarz 
Commander H.G. Sparks. Jimmy Jewell re
prezentuje Federation of Ex-Service Asso- 
ciations, a Leader of Plymouth City Council 
George Creber i Councillor R.V. Moreli na
desłali zyczema dla zebranych wraz z preze
sem lokalnym Sue Ryder Support Group. 
Prezes Sroka wita obecnych w naszym no
wym domu i wznosi toast “The City of Ply
mouth”.

W odpowiedzi Lord Mayor wspomina wizy
tę w Gdyni wraz z kolegami z Rady Miej
skiej we wrześniu 1984. Gościnność polska, 
morskie muzeum na ORP Błyskawica i pod
pisany przez Floyda związek między dwoma 
miastami są serdecznie wymienione w jego 
przemówieniu. Toast wzniesiony przez Lor
da Mayora za pomyślność Polish Naval A- 
ssociation przynosi burzę oklasków.

Betty, Maggie, Muriel, Rosemary, Sylvia, 
Winnie

Kotwica z herbem miasta Plymouth two
rząca bardzo piękne godło, a przywieziona 
przez Lorda Mayora z Gdyni jest odsłonięta. 
Lady Mayoress przyjmuje bukiet kwiatów od 
ślicznej małej krakowianki i . . . przemili 
gospodarze proszą na górę. Tam stoły bufetu 
uginają się pod ciężarem wspaniałego jadła. 
Załogi paru okrętów można by tym wyży
wić. A za rogiem w tym samym pokoju 
sześć aniołów nektar obecnym podaje. Pa
nie, których imiona pozwoliłem sobie użyć 
jako tytuł opisu tej części obchodu, napraco
wały się solidnie i mimo to wieczorem z uś
miechem i serdecznie dbały o obecnych nale
wając szczodrze kielichy, by było czym prze
pić te wspaniałości bufetowe. Chciałbym tu 
z prawdziwym uznaniem stwierdzić, że nie
które panie w Plymouth lepiej dziś mówią 
po polsku, a przecież to jest ich drugi język, 
niż ich mężowie. Państwo Rumińscy: (Fra
nek ze Śląska, spod Dieppe z Tymińskim i z 
kpt. Farą aż do spuszczenia bandery), a pani 
Irena z polskich WRNS bardzo ciekawie 
przedstawiają i opisują obecnych. Paweł Wi
śniewski prowadzi, co wydaje się należy już 
do tradycji, mecz dowcipów z kmdr. Ryder ’ 
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trzeba im przyznać, że obaj są bardzo dowci
pni i mają nieprawdopodobną pamięć. Paweł 
Wiśniewski w chwilach wolnych od prowa
dzenia klubu Polonia pisuje wiersze, wierszy
ki i fraszki. Na żądanie najbliżej stojących 
recytuje mi swój „Nagrobek”:

„Tu leży radykał, 
który ciągle łykał 
i leży wśród tych topol, 
ten co czcił monopol.
Niech przechodzeń wszelki 
mocno trzyma w łapie 
niesione butelki, 
bo Wiśniewski złapie”.

Ta fraszka odzwierciedla zainteresowania 
drogiego pana Pawła, choć niesprawiedliwie 
przemilcza jego szeroki gest. Przed powro
tem do hotelu musimy jeszcze wpaść do jego 
klubu Polonia na “nightcup”. Ale ostatnie 
chwile wyjątkowo doskonałej i pamiętnej 
zabawy chciałbym poświęcić paniom.

Irena, Joyce i Róża

Gdy w pewnym momencie nawet przy naj
lepszym bufecie i najobfitszym barze nogi 
odmówiły posłuszeństwo i stać dalej nie mo
gliśmy, schodzimy na dół dwa piętra do na
stępnego z kolei baru, gdzie jest i parkiet do 
tańca, i podium dla orkiestry. Tam ustawia
my się do grupowych fotografii, i rozgląda
my się w prawo i lewo za wolnym krzeseł
kiem. W końcu zasiadają przy morelowym 
likierze panie Preisner, Wizła i Rumińska. 
Mnie też się udało przysiąść z nimi. Dosko
nała okazja, by zrobić rachunek sumienia, 
który niezbicie wykazuje, że dawno tak do
brze nie bawiliśmy się. Jeśli chodzi o mnie, 
to powód jest bardzo łatwy do sprecyzowa
nia. Dawno się tak dobrze nie bawiłem, bo 
dawno już nie byłem w Plymouth. Na bardzo 
miłej rozmowie, do której co chwilę ktoś do
łącza: czy komandorowie Clegg i Ryder z 
żonami, Zbyszek Plezia i Alfred Piechowiak 
z Londynu, czy koledzy z Plymouth — spę
dzamy ostatnie chwile w gościnnym, miłym 
i pełnym klubie Orła Białego. Już po powro
cie do Londynu Irena i Franek Rumińscy u- 
przejmie przez telefon dostarczają mi dodat
kowych wiadomości i wypełniają luki, by 
napisać ten jakże niewystarczający repor
taż z obchodu w Plymouth.

Zubkowski
W środę, 20 marca, wraz z kolegami Jara- 

czewskim i Piechowiakiem jesteśmy zapro
szeni na zebranie Zarządu Głównego SMW. 
Nie tylko wypełniamy wakanse w Zarządzie, 
ale Andrzej zostaje obarczony funkcją se
kretarza i wszyscy trzej nowicjusze wcho
dzimy do komisji redakcyjnej N.S. Wszystko 
to bardzo przekonywująco referuje Kostek. 
Otóż w zarządzie prezesa Zubkowskiego je
szcze nie byłem. Gdy jego wybrano na pre
zesa, mnie się udało nie wejść do zarządu. 
Dla takich więc jak ja, podaję, że mamy pre
zesa, co sobie doskonale daje radę z gromad
ką może już nie tak niesfornych członków 
zarządu, jak to in illo tempore bywało. Ob
gadujemy rutynowe raczej sprawy organiza- 
cyjno-gospodarcze, a z wielkim podziwem dla 
ich energii i szerokich planów, zatrzymując 
się nad planowanym zjazdem w Kanadzie 
marynarzy polskich z zachodniej półkuli. Za
cząłem moje wspomnienie opisem spotkania 
w Toronto w 1979 roku, niewątpliwie na zna
cznie mniejszą skalę. Liczę na to, że ten li
czniejszy zlot ktoś inny lepiej opisze w za
sługujący na to sposób. Na wszelki wypadek, 
bo to już chyba ostatnia okazja życzyć w 
„Naszych Sygnałach” od „Naszych Sygna
łów” i od wszystkich kolegów, którzy nie bę
dą mogli dołączyć, by kanadyjski Zjazd był 
jak najmilszy, pamiętny i wesoły. Zresztą w 
to nie wątpię — najlepsi nasi organizatorzy 
są teraz po tamtej stronie Atlantyku. Po tej 
stronie został jeden, zawsze wierny i przez 
lata niedoceniony, prawie zapomniany Ta
deusz.

Hermaszewski
Ciekawe to jest, jak niektóre rzeczy lepiej 

się widzi z odległości. Gdyby ktoś się mnie 
spytał, kto jest dekorowany Złotą Odznaką 
SMW, zacząłbym recytować nazwiska włą
cznie z Tadeuszem. Dopiero list koleżanki 
Zofii Wisznickiej Pinto Pereira zwrócił na
szą uwagę na to niewytłumaczalne pominię
cie. Pani Zofia przypomina nieprzerwaną, 
wieloletnią pracę Tadeusza w Komisji opie
ki Zarządu SMW, w komisji rewizyjnej, w 
komisji skrutacyjnej naszych Walnych Zja
zdów. Dodać trzeba, że nagrywanie przemó
wień i obchodów na elektromagnetycznej ta
śmie to zawsze była specjalność kol. Herma
szewskiego. On też na bankiet 9 lutego w 
tym roku przygotował w kasetach muzykę 
włącznie z niezapomnianym polonezem. Zgo
dnie z regulaminem Złotej Odznaki SMW, Za
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rząd jednogłośnie stawia wniosek do Kapitu
ły o nadanie Złotej odznaki kol. Tadeuszowi 
Hermaszewskiemu. Kapituła odznaki wnio
sek zatwierdziła i . . . czekamy na dekorację 
naprawdę bardzo zasłużonego kolegi.
Pani Maria

Gdy po wojnie w 1945 r. osiadłem w Lon
dynie, przy tej samej ulicy na Kensingtonie 
mieszkali kmdr. Jabłońscy. Do stopniowego 
zaciśnienia sąsiedzkich stosunków przyczynił 
się fakt, że pani Maria zawsze była bardzo 
miłą partnerką brydżową. Przygodne spotka
nia z czasem rozwinęły się w comiesięczną 
sesję brydżową w SMW, gdzie ze Stanisła
wem Dzienisiewiczem, Tadeuszem Budzyń
skim, Stachem Olszewskim i innymi kolega
mi szukaliśmy szczęścia przy zielonym stoli
ku. Wizyty, spotkania, wycieczki — wszyst
ko to było niezmiernie umilone towarzy
stwem pani Marii.

Jeszcze 10 lutego 1985 w słoneczną i bar
dzo mroźną niedzielę z okazji wizyty pani 
Stachy Oziębło pojechaliśmy z panią Marią 
do Jadwigi Olszewskiej na lunch. Rozmowa 
żywo się toczyła na rozmaite tematy. Pani 
Stacha opowiada o swych sąsiadach z Mala
gi, kmdr. Kadulskich, a trzy londyńskie pa
nie sięgały pamięcią w te szczęśliwe dni, gdy 
nie tylko byliśmy młodsi, ale i więcej nas 
było.

Trzy tygodnie później dowiadujemy się, że 
kochana pani Myszka jest w szpitalu św. 
Stefana na Fulham. Andrzej i Mira Dłużnia- 
kewiczowie, którzy odwiedzają szpital dwa 
razy dziennie, podają przez wici marynarskie 
komunikaty, że lepiej nie przychodzić, bo pa
ni Maria jest bardzo wyczerpana. Jadwiga 
Olszewska i Halina Wójcik potwierdzają, 
gdy 28 marca dochodzi do nas wiadomość, że 
pani Maria spokojnie zasnęła, by już się nie 
zbudzić.

W kościele św. Andrzeja Boboli, we wto
rek 9 kwietnia, zebrała się grupa przyjaciół 
marynarzy: Busiakiewiczowie, Górski, pani 
Wójcik, pani Olszewska i my. Z rodziny płk 
Jerzy Jabłoński, brat komandora, państwo 
Dłużniakiewiczowie z rodziną, Ewa Kasztele- 
wiczówna z mężem i córką, a z najbliższych 
syn inż. F. Biela z żoną, pani Giedroyć, płk 
Kornel Krzeczunowicz i wielu innych. Ks. 
prałat Jarecki odprawił wzruszające i bardzo 
serdeczne nabożeństwo, a potem asystował 
przy spopieleniu zwłok na Mortlake.

Pani Maria była dla nas osobą wielkiego 
charakteru i bezpośredniego czaru. Bardzo 
skromna i od siebie bardzo wymagająca, 
miała przekonywującą osobowość naprawdę 
wielkiej damy. Szacunek, który Jej okazywa
liśmy, nie kolidował z niekłamanym przywią
zaniem.

SPIS TREŚCI
Str.

Boorys Karnicki: KONIEC ROKU 1939 ................... 2
Borys Karnicki: PRZEJŚCIE PRZEZ ZUND .......... 1
Andrzej Browarski: PODCHORĄŻOWIE MARYNARKI 5 ”
Bartek Siemaszko: WSPOMNIENIA .......................... 9”*
Zbyszek Paź: TRAGEDIA “NAPADU NA DIEPPE” 12 ••* 

PRZYCZYNKI I KOMENNTARZE: J. Czerwiński, 
Z. Węglarz, J. Tumaniszwilli, E. Gach, J. Pieńkow
ski, R. R eagan, P. Velal.................................. 14 • •

Bohdan Wroński: POŻEGNANIE PRZYJACIELA ... 22*
A. Czerwiński i B. Markowski: BORYS KARNICKI ... 2i3*
W. Andrzejewski: LIST .................................................. 24*
Gen Jerzy Zawisza: KOMANDOR WALERY JANU

SZEWSKI ............................................................ 24
Julian Czerwiński: ŚP. KAZIO SZCZĘSNY ............. 25«
ŚP. WŁADYSŁAW NADRATOWSKI.................. ... 27.
Z ŻAŁOBNE J KARTY .................................................. 28-
KRONIKA STOWARZYSZENIA ................................ 29-
Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE.......................................... 36*
W PRASIE ................... ......... 37 *•
Wiesław Krzyżanowski: PO TRZYDZIESTU LATACH 50 •

Wydawca: ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
14 Collingham Gardens, London, S.W.5. Teł.: 01-370 2659.

Printed hv Veritas Foundation Press. 4 Praed Mews. London W2 I OZ


