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W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH
Pamięci komandora Frankowskiego, 
majora sapera Kruszewskiego i kmdr, 
ppor. inż. Laskowskiego — poświęcam.

W roku 1925-tym na początku drugiego ro
ku szkolnego O.S.M.W. dyrektor nauk kmdr, 
ppor. Zajączkowski zapowiedział, że wykła
dy z artylerii morskiej będzie prowadził por. 
mar. Heliodor Laskowski, absolwent francu
skiego kursu specjalnego, który będzie doje
żdżał z Warszawy co dwa tygodnie. „Wobec 
tego będziecie mieli tych wykładów 3 godzi
ny w jednym dniu. Będzie to dla was trochę 
męczące — dodał — bo jest nawet możliwość, 
iż będziecie mieli w jednym dniu nawet 4 go
dziny”.

Następnego dnia wszedł do klasy tęgi, 
średniego wzrostu porucznik, ciemny blon
dyn o brązowych iskrzących się oczach i do
brym uśmiechu.

Wykłady swe zaczął od balistyki, uprze
dzając że podręczników nie ma, dopiero w 
przyszłości postara się wydać skrypty.

Ledwie zaczął, osłupieliśmy. Mówił jak ka
rabin maszynowy, a pisał na tablicy formu
ły bardzo szybko, zapełniał tablice w kilka 
minut i ścierał, by zrobić miejsce na nowe 
formuły.

W połowie wykładu jeden z kolegów za
meldował wykładowcy, że lepiejby było zo
stawić trochę czasu na notowanie. Laskow
ski się uśmiechnął i zapewnił, że postara się 

o zwolnienie tempa. Istotnie zwolnił, ale na 
5-10 minut najwyżej.

Zadziwił nas jego nienaganny język polski, 
oraz opanowanie polskiej nomenklatury ma
tematycznej, która wówczas była świeżo u- 
stalona i nie wszyscy nauczyciele i wykłado
wcy ją sobie przyswoili.

Pod koniec ostatniej godziny Laskowski 
zachęcał, by zaraz wziąć się do przejrzenia 
notatek, bo ci którzy mają dobre stopnie u 
generała Windakiewicza dadzą sobie radę, 
natomiast ci ze średnimi ocenami będą mieli 
kłopot, jeśli naprawdę nie zaczną pracować. 
Przypominam, że gen. Windakiewicz wykła
dał nam wyższą matematykę i fizykę na 
pierwszym roku szkoły.

Po lekcjach wszyscy zgodzili się, że Las
kowski musi być niesłychanie sympatycz
nym człowiekiem, tylko wyjątkowo wyma
gającym.

Zaintrygowało nas, że ten człowiek z nie
naganną polszczyzną przyszedł z rosyjskiej 
marynarki, bo wiedzieliśmy, że u cara był 
miczmanem. Zaraz też ustaliliśmy, że H. La
skowski to nie Henryk a Heliodor Laskow
ski, to raczej niecodzienne imię. Jeden z war
szawiaków orzekł krótko: „Był Herakliusz 
Bilewicz, może być Heliodor w naszej Mary
narce”. Jego żywa, sympatyczna i pogodna 
osobowość nie pasowała ani do imienia, ani 
do jego poprzedniej służby w Rosji.
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W miarę posuwania się roku szkolnego 
Laskowski zaczął przywozić skrypty, które 
tłumaczył i wydawał na powielaczu w Kiero
wnictwie Marynarki, gdzie miał przydział. 
Wydawnictwa szły nie wolniej od wykładów.

Wtedy już wiedzieliśmy, że Laskowski u- 
kończył wojenny kurs oficerów marynarki 
rosyjskiej, że pochodzi z Nieszawy na Kuja
wach, a szkołę średnią ukończył we Włocła
wku. Po przyjęciu do marynarki polskiej u- 
znano jego kwalifikacje za niewystarczają
ce i posłano go na tymczasowe kursa instru
ktorskie, a potem skończył kurs artylerii 
morskiej w Tulonie. Trzeba dodać, że w mia
rę, jak go poznawaliśmy, stawał się najprzy
jemniejszym naszym wykładowcą, miłym 
dla każdego kogo spotkał, czy to służbowo, 
czy prywatnie. Miał pogodny charakter, któ
rym każdego ujmował. Gdy go lepiej pozna
łem, przekonałem się, że miał bardzo trafne 
i nieraz ostre oceny o ludziach, ale starał się 
tego na zewnątrz nie okazywać.

Następnie spotkałem się z Laskowskim, 
gdy oficerowie z mego rocznika szli na kur
sa specjalne. Ja po nominacji na porucznika 
złożyłem podanie do Kierownictwa o przy
dzielenie mnie na kurs pilotażu. Po kilku ty
godniach dostałem prywatny list od Lasko
wskiego uprzejmie tłumaczący, że pod jego 
wpływem Szef KMW odrzucił moje podanie 
i przydzielił mnie na kurs artylerii. W liście 
podał powody i swoje racje, że tak pokiero
wał sprawami i radził bardzo serdecznie, 
bym się temu podporządkował. Nie było co 
protestować — pojechałem do Tulonu.

W czasie trwania mego kursu Laskowski 
był w Paryżu na kursie inżynierów artylerii 
morskiej. Widziałem się z nim tam i wtedy 
już zalecał mi, bym zajął się możliwie powa
żnie sprawami strzelania przeciwlotniczego 
i obrony przeciwlotniczej, bo to są problemy 
najbardziej palące i zaniedbane u nas i Fran
cuzów. Po powrocie do Polski mam zająć się 
utworzeniem i wyszkoleniem dalmierzystów. 
Nawet gdy sam był na studiach, i to trud
nych, potrafił utrzymać stały kontakt ze 
sprawami bieżącymi marynarki i na nie 
wpływał.

Po powrocie z Francji często spotykałem 
się z Laskowskim, gdy przyjeżdżał do Gdyni 
na Flotę. Był bardzo czynny, energiczny i za
wsze dostępny. Załatwiał sprawy szybko, ce
lowo i miał bardzo dobre stosunki z admira
łem Świńskim. Admirał go bardzo cenił i 
ufał mu.

Około roku 1932, w czasie swej bytności 
na Flocie, Laskowski powiedział mi, że mnie 

polecił kpt. Kruszewskiemu, który był pomo
cnikiem Szefa Fortyfikacji na Wybrzeżu. U- 
przedził, że kpt. Kruszewski może mieć pe
wne fachowe kwestie odnośnie armat nowo
czesnych i że jeśli się do mnie zwróci, bym 
mu udzielił wszelkiej pomocy. Trochę byłem 
zaskoczony tym poleceniem, gdyż byłem wte
dy oficerem artylerii na ORP Wicher, powie
działem więc Laskowskiemu, że przecież ma
ją w Sztabie Floty oficera od artylerii na lą
dzie, który miło wyglądał, był z PAC-u i pa
lił fajkę. Na to Laskowski: „Panie nie ga
daj pan, a rób pan, co radzę. Kruszewski to 
bardzo wartościowy człowiek, a co Szef For
tyfikacji wraz z tym z fajką robią, niech pa
na to nie obchodzi”.

Po kilku tygodniach kpt. Kruszewski za
czął od czasu do czasu przychodzić po infor
macje i porady i tak zawiązała się nić sym
patii między nami i okazja bliższego pozna
nia tego wartościowego oficera saperów. Wy
soki, szczupły, nieco pochylony, zawsze ubra
ny bez zarzutu. Powolny w ruchach i1 w mo
wie, twarz miał o wyglądzie surowym ale 
przyjemnym. Nazywałem go „polski von 
Seckt o ludzkiej twarzy”, bo ten niemiecki 
miał twarz raczej trupią, z monoklem, ale o- 
baj mieli sylwetki naprawdę oficerskie.

Wiedziałem, że kpt. Mieczysław Kruszew
ski pochodził z Podlasia. Urodził się w Ro
sji, gdzie ojciec jego pracował. Matkę miał 
sybiraczkę, która poznała Polskę dopiero po 
zamążpójściu. Rodzice kapitana przyjaźnili 
się z Orzeszkową, która bardzo lubiła małe
go Mieczysława. Przy materialnej pomocy 
Orzeszkowej wysłano go na Politechnikę do 
Pragi czeskiej, gdzie poznał swą żonę — Cze- 
szkę. Kruszewski został oficerem saperów 
w Wojsku Polskim ze starszeństwem z dn. 
1.7.1920 r. w randze kapitana. Pamiętam dłu
gie starania admirała Swiderskiego, by go 
awansowano na majora, co stało się dopiero 
w 1936 r.; a więc 16 lat przebył w stopniu 
kapitańskim. A przecież Kruszewski ukoń
czył specjalny kurs fortyfikacyjny, prowa
dzony przez Misję Francuską w Polsce po 
wojnie 1919-20, był wzorowym oficerem w 
w swej specjalności, znał języki obce 
i był z wyksztaczenia inżynierem. Admirał 
Świrski dwukrotnie chciał go przenieść do 
Korpusu Marynarki na co Kruszewski się 
nie zgodził, nie chciał zrzucić munduru sape
ra. Nawiasem mówiąc był to jedyny oficer z 
wojska, którego znałem, który cenił swój 
mundur. Wielu oficerów z wojska przydzie
lonych do Marynarki Wojennej bardzo po
chopnie zmieniało mundur, gdy tylko nada
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rzyła się okazja, a że Świrski ogromnie lubił 
przemundurowywać, paradowali więc w 
charakterze „marin inconnu”.

Jak już wspomniałem żona mjr. Kruszew
skiego była Czeszką. Chicę trochę odbiec od 

» tematu i zanotować mały ale charakterysty
czny incydent, który zdarzył się w czasie kry
zysu sudeckiego. W mieszkaniu majoroslwa 
było kilku oficerów na herbacie. Zaczęto ko
mentować wypadki czeskie, bo przyszła wia
domość, że Czesi ogłosili mobilizację. Wie
dzieliśmy w Gdyni, że niemieckie garnizony 
na Pomorzu zostały ogołocone z Reichswe- 
ry. Między Chojnicami a Frankfurtem nad 
Odrą, Gdynią i Szczecinem nie było żadnego 
oddziału niemieckiego. Nawet osłonowy sil
ny pułk kawalerii niemieckiej w Słupsku od
szedł nad granicę czeską. Toteż jeden z ofi
cerów wyraził opinię, że 2 morskie bataliony 
piechoty plus 3 batalion strzelców w Tcze
wie wsparte pomorską brygadą kawalerii 
mogłyby dojść do Szczecina w trzy dni i mo
że to już ostatni moment, by z Niemcami de
finitywne załatwić sprawę, tym bardzej, że 
Czerwona Armia jest w rozsypce, gdyż Sta
lin dokańcza dziesiątkowania swego korpu
su oficerskiego.

Tutaj wtrąciła się pani Kruszewska mó
wiąc: „Nie wydaje mi się, by ten moment 
był tak bardzo wygodny. Może was to zdziwi, 
ale ja myślę, że w tym samym momencie, 
gdy Benesz dostałby wiadomość, że Polska 
przekroczyła granicę niemiecką, wziąłby za 
telefon i zaoferował Berlinowi polubowne 
załatwienie spornych kwestii na drodze per
traktacji. Wy Polacy nigdy nie zrozumiecie 
czeskiej mentalności. Może sobie Praga ro
bić mobilizację, ale bić się Czesi nie będą i 
nie liczcie na nich”.

Te pierwsze moje kontakty z Kruszewskim 
miały miejsce w trakcie budowania stano
wisk baterii przeciwlotniczych — 4 w Gdyni 
i 3 na Helu. Potem przyszło wykonanie ma
gazynów amunicyjnych na Kępie Oksyw
skiej, koszar umocnionych na Radłowie dla 
drugiego batalionu morskiego oraz powrolne 
budowanie umocnionych koszar oraz warto
wni na Westerplatte, które były faktycznie 
umocnionymi stanowiskami ciężkich karabi
nów maszynowych. Prace te szły powolnie 
ze względów budżetowych. Koszta prac były 
rozłożone na kilka rocznych budżetów. Po 
pierwsze wykup gruntów, potem koszta be
tonowania i ogrodzenie terenów wraz z doja
zdami, koszarami itp. Całość tych prac była 
skomplikowana, gdyż Kierownictwo Mary
narki Wojennej musiało w planowaniu bud- 

tów wystrzegać się nazwy „fortyfikacje”, 
gdyż taki tytuł wywołałby reakcję Szefa Ad
ministracji M.S. Wojsk. — „Kto to zatwier
dził?” Sprawa taka dotarłaby do Inspektora
tu Wojska i wywołała nakaz studiów przez 
Inspektora II armii w Departamencie Inży
nierii. Sprawa utykała, studia trwały, a de
cyzji nie można było uzyskać. Każdy wie
dział, że saperzy i fortyfikatorzy nie byli u 
Marszałka popularni. Admirał Świrski pod
szedł do tych spraw przy wydajnej pomocy 
Laskowskiego i żmudnym planowaniu Kru
szewskiego drogą okólną. Większość kosz
tów pokryły tzw. „resztki budżetowe”. Czę
sto pod koniec roku budżetowego pewne dzia
ły administracji Kierownictwa nie zdołały 
wydatkować sum projektowanych, gdyż 
przemysł krajowy zalegał w terminach wy
konania zamówień. W takich wypadkach La
skowski rzucał się jak sęp na królika i zabie
rał te resztki na pokrycie kosztów umocnień, 
które wykonywał Kruszewski. Byłem kilka 
razy świadkiem takich obrazków, gdy jeździ
łem na wykłady pierwszego krajowego kur
su artylerzysltów morskich do Warszawy.

Po wykładach przychodziłem do Laskow
skiego, przeważnie koło 1-2 po południu i tra
fiłem na taką scenę. Wpada Laskowski do 
swego biura i krzyczy „panie Siekierka (tak 
nazywał swego ulubionego urzędnika, byłego 
podoficera czy też urzędnika z byłej mary
narki austriackiej) — skacz pan do głównej 
kancelarii i przynieś pan kopię zamówień na 
liny do min. Dostawa tych lin jest opóźniona 
i te pieniądze my zabierzemy na swój uży
tek”.

Gdy Siekierzyński przynosił żądane pis
ma, Laskowski wyrywał je z rąk, nie bacząc 
że Siekierzyński protestował, iż musi naj
pierw wciągnąć pismo do tajnego dziennicz
ka. Laskowski na to: „Idź pan do diabła z 
tym swoim dzienniczkiem”. Siadł do maszy
ny i pisał wniosek do admirała o przeniesie
nie 20.000 złotych z paragrafu budżetowego 
na paragraf dotyczący artylerii i uzbrojenia.

Maszyna trzęsła się wraz ze stolikiem, Sie
kierzyński podnosił oczy ku górze, jakby pro
sił o pomoc niebios i mruczał: „Odkąd Pol
skę przyłączyli do Galicji, to nie można utrzy
mać porządku w kancelarii. Przyjdzie zno
wu ten pułkownik bez ręki (inspektor inwa
lida, który z ramienia M.S. Wojsk, kontrolo
wał porządki w kancelariach oraz zachowa
nie tajemnicy pism tajnych i ściśle tajnych) 
i będzie wiele biedy z jego raportami”. Las
kowski kończył wniosek i biegł do flagowe
go, by się dostać do admirała, jednocześnie 



4 NASZE SYGNAŁY

polecając mi i Siekierzyńskiemu napisać 
do Kruszewskiego, by uruchomił zamówienie 
na drut kolczasty do potykaczy na wiado
mym terenie (Westerplatte), oraz na pewną 
ilość cementu na wzmocnienie sklepień dzia- 
łowni II Batalionu Morskiego w Redłowie.

Ja wiozłem pismo do Gdyni, a Siekierzyń- 
ski protestował, że pismo musi przejść przez 
kancelarię główną. Laskowski replikował; 
„Daj pan jutro koszulkę do kancelarii, a 
Francki pokwituje pismo na koszulce”. Na 
to Siekierzyński mówi, że to jest wbrew prze
pisom a Laskowski: „Jak zrobimy według 
zatabaczonych i austriackich przepisów, to 
Kruszewski dostanie pismo za tydzień, a jak 
Francki zawiezie — będzie je miał jutro”.

Ofiarami tego kłusownictwa budżetowego 
były przeważnie broń podwodna i lotnictwo 
morskie. To ostatnie musiało załatwiać 
sprawy budżetowe przez departament Lotni
ctwa M.S. Wojsk. Wywołało to wiele opóź
nień, bo szef administracji Lotnictwa, płk 
Abczyński traktował morskie sprawy bar
dzo po macoszemu. Jedynym wydatkiem pra
widłowo budżetowym była bateria cyplowa 
6-calowych dział morskich. Toteż wydatki 
zmontowania tej baterii były budżetowane i 
wykonane szybko i prawidłowo. Ale w dziale 
budownictwa Laskowski musiał zakamuflo
wać wydatki na umocnienia.

Laskowski umiał być łubiany i wyzyski
wał to na terenie wojska. Gdy otrzymano 2 
działa 105 mm typu armii greckiej i 2 typu 
duńskiej, które firma francuska Sznajdera 
przysłała w nadziei, że Polacy któryś z tych 
typów zaakceptują, wojsko myślało długo i 
długo nie było decyzji, ponieważ projektowa
no coś polskiego, co zresztą nie doszło do 
skutku. Laskowski zabrał te działa, wyba
wiając z kłopotu Departament Uzbrojenia. 
Ustawił dwa na Helu, a jak przyszła bateria 
cyplowa 6-calowa Boforsa, zaraz te cztery 
działa wróciły do Gdyni i odegrały pewną ro
lę, jako artyleria dalekiego wsparcia w obro
nie Gdyni. Podobnie było z kompanią refle
ktorów. Wojsko rozważało, robiło niekończą
ce się próby, a decyzji nie było. Laskowski 
zaproponował, by oddali to Marynarce. Sape
rzy się zgodzili i ta jedyna zmotoryzowana 
kompania reflektorów znalazła się w Gdyni. 
Sam byłem świadkiem tych małych, ale sta
łych usiłowań przemycenia wydatków na u- 
mocnienia, na polepszenie ekwipunku bata
lionów morskich i załogi Westerplatte.

Gdy Laskowski śmiertelnie zachorował, 
zastępowałem go przez kilka miesięcy. Swir- 

ski brał mnie kilkakrotnie na tak zwane od
prawy budżetowe w M.S. Wojsk., w tym cza
sie gen. dr Składkowski był szefem admini
stracji armii i jego prawą ręką w sprawach 
budżetowych był ppłk czy płk intendentury 
Grosek, który na mnie robił wrażenie małe
go Machiavell‘ego. Zawsze czujny, by resztki 
budżetowe były do dyspozycji „Pana Wice
ministra”, Grosek był ogromnie zgorszony, 
że Świrski wszelkie resztki zużywał w swoim 
zakresie i to na inwestycje. W czasie jednej 
z konferencji tryumfalnie meldował Skład- 
kowskiemu, że Marynarka zużyła 27% swego 
budżetu wegetacyjnego na inwestycje. Na to 
Świrski swym zwięzłym stylem zadał mu kil
ka pytań: „Czy jakakolwiek pozycja wege
tacyjna była przelana na inną pozycję?” Nie. 
„Czy pan pułkownik nie zauważył, że wszel
kie nadwyżki zostają ściśle wydatkowane na 
nowe zamierzenia”. Tak. „Czy nowe zamie
rzenia były zatwierdzone przez pana genra- 
ła?” Tak. Świrski do generała: „Odniosłem 
wrażenie, że pułkownik Grosek w swym mel
dunku zrobił zarzut, że Kierownictwo Mary
narki Wojennej źle gospodaruje. Ja nato
miast sądzę, że Kierownictwo dobrze gospo
daruje, gdyż z potrzeb bieżących umie zao
szczędzić pewną ilość pieniędzy, by przyspie
szyć wykonanie nowych projektów i w ten 
sposób zmniejszyć wydatki na przyszły rok”. 
Składkowski na to: „No oczywiście ja nie 
myślę, że płk stawiał zarzuty. Przejdźmy do 
następnego punktu odprawy”. Trzeba dodać 
dlaczego Groskowi chodziło o te nadwyżki. 
Z tych pieniędzy dość spore sumy szły na 
Jacht Klub Oficerski patronowany przez mi
nistra Becka, na domy wypoczynkowe dla o- 
ficerów, gdzie patronem był gen. Skadkow- 
ski no i niestety kilkanaście tysięcy rocznie 
byłoi rozdzielane w formie zapomóg bezzwro
tnych. Płk. Grosek nie kochał Kierownictwa, 
gdyż Świrski nie przyczyniał się do powięk
szenia nadwyżek budżetowych na powyższe 
cele.

Opisując te małe przetargi i stosunkowo 
nieduże wydatki na obronę Gdyni czytelnicy 
mogą odnieść wrażenie, że wszystko to było 
dorywcze i spazmatyczne bez ogólnego pla
nu. Tak nie było. Istniał dobrze zaprojekto
wany i z dawna ustalony plan. Tylko nie wol
no było powoływać się na ten plan po wypad
kach majowych. To co było zaprojektowane 
z dawna nosiło stempel Ścisłej Rady Wojen
nej, powstałej zaraz po wojnie w czasie, gdy 
generał Sikorski był premierem, a która 
była ogromnie niepopularna u Marszałka.
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Admirał Porębski, po uchwale sejmowej 
budowy Gdyni w roku 1921, zwrócił się do 
Ścisłej Rady Wojennej z pytaniem jak Woj
sko wyobraża sobie obronę wybrzeża, w ra
zie wojny z Niemcami. Chodziło mu o jasne 
określenie odpowiedzialności za obronę tego 
skrawka Kaszub, na którym Polska zdecydo
wała budować duży port. Ścisła Rada Wojen
na orzekła, że Wojsko w razie wojny z Niem
cami nie może dać żadnych wielkich jedno
stek dla tej obrony i dodała w swym orzecze
niu, że ewentualny opór i obronę na tym te
renie musi ponieść Marynarka, a więc jest to 
odpowiedzialność ówczesnego Departamen
tu Morskiego. Na podstawie tego orzeczenia 
Dowództwo Wybrzeża zostało wyłączone z 
terenu D.O. Gen. Pomorze i otrzymało upra
wnienia nominalne Dowództwa Okręgu Ge
neralnego. Wtedy Porębski poprosił o pomoc 
w przestudiowaniu jak umocnić Wybrzeże, 
by Niemcy nie opanowali go jedną kompanią 
wojska czy Stahlhelmu, czy też Grenzschu- 
tzu. Ścisła Rada Wojenna przysłała podpuł
kownika czy pułkownika Sztabu Generalnego. 
Był nim albo Rola-Arciszewski, albo Bagiń
ski. Pracowali dość krótko wraz z komando
rem Filanowiczem, szefem sekcji planów i 
informacji w Dpt. Morskim. Ustalili oni, że 
należy wybudować 3 batalionowe ośrodki o- 
poru: Kępa Redłowska, Dolina Wejherowo- 
Rumia i Kępa Swarzewsika. Natomiast na 
Kępie Oksywskiej powinien się znajdować 
ostateczny punkt oporu i rezerw dla sił bro
niących całości. Hel — punkt artylerii nad
brzeżnej, broniący wybrzeża od morza. We
sterplatte — wysunięty punkt oporu dla 
wzmocnionego plutonu. Poza tym podkreśli
li, że tak pomyślane umocnienia i rozlokowa
nie sił zmusi Niemców do użycia co najmniej 
2 dywizji, by zlikwidować taką obronę. Wszy
stkie jednostki powinny być typu forteczne- 
go, z betonowymi gniazdami karabinów ma
szynowych i działek przeciwlotniczych, mieć 
wytrzymałość przeciw artylerii połowęj, a 
więc lekkie schrony nie pociągające dużych 
kosztów. Admirał świrski znał bardzo do
brze ten plan, gdyż był wtedy dowódcą obro
ny wybrzeża; gdy został szefem kierownic
twa nigdy o nim nie zapomniał, lecz wiedzai, 
że przy projektowanu budżetu ne może się 
nań powołać, bo mogło to doprowadzić do 

skasowania tego planu jednym gniewnym sło
wem z Belwederu. Zastosował więc admirał 
metodę powolnej realizacji przy pomocy do
zowania zaoszczędzonych pieniędzy i stoso
wania faktów dokonanych. Najpierw były u- 
stawione 4 baterie przeciwlotnicze w Gdyni, 

a dopiero potem Marynarka otrzymała Ba
talion Morski w Wejherowie.

Wytłumaczę skąd znam te szczegóły: kie
dy wstąpiłem do Marynarki w styczniu 1921 
r., pracowałem jako kreślarz w biurze kmdr. 
Filanowicza. Darzył on mnie zaufaniem i nie 
kazał mi wychodzić, gdy miał ważne rozmo
wy lub narady. Moja deska rysownicza stała 
tuż koło biurka Filanowicza. Często kreśli
łem szkice, które płk sztabu generalnego ro
bił po studiach w terenie na wybrzeżu, a przy 
kreśleniu miałem możność czytania materia
łów i wniosków. Wszyscy oficerowie o któ
rych piszę, robili na mnie wrażenie, że mieli 
jedną tylko myśl — jak się bronić przed 
Niemcami. Żaden z nich nie miał żadnych 
wątpliwości, że Niemcy odbudują swój po
tencjał wojenny i zrobią wszystko, by Polskę 
zburzyć. Był to rok 1921. Niemcy powalone, 
Reichswera tylko stutysięczna, Kriegsmari- 
ne skrępowana tonażem, lotnictwo i łodzie 
podwodne wzbronione.

Ta czujność antyniemiecka w Departa
mencie Morskim była spowodowana zacho
waniem się Gdańska. Po ukonstytuowaniu 
się Wolnego Miasta, gdańszczanie wzięli so
bie za prezydenta senatu nie gdańszczanina 
a prusaka, rodowitego berlińczyka Sahma. 
Był on w czasie okupacji w Militarverval- 
tung Warschau. świeżo w pamięci były sabo
taże przy ładowaniu amunicji dla Polski ze 
statków na berlinki wiślane w czasie pocho
du Tuchaczewskiego na Warszawę. Prawo, 
by mieć swoją policję, Gdańsk wykorzystał 
zorganizowaniem pułku piechoty około 2 ty
sięcy ludzi, wspaniale wyekwipowanych i u- 
zbrojonych. Te wszystkie fakty były dysku
towane, ale jak przyszło do preliminowania 
budżetu, pieniędzy nie było. Gdyby się coś 
stało, to nie skleconoby więcej jak 3 kompa
nie słabo uzbrojonych i niewyszkolonych 
marynarzy. Mimo wielu starań admirała Po
rębskiego, by przesunąć jakiś oddział woj
ska na wybrzeże, Sztab Generalny nie reago
wał, uważając, jak już wspomniałem, że ko
rytarz jako teren walki z Niemcami jest dla 
wojsk w polu terenem martwym. Piszę o tych 
sprawach dlatego, by uwypuklić, że w Mary
narce kilku ludzi dobrze wiedziało, co trzeba 
zrobić w razie konfliktu, by dać największy 
opór i drogo sprzedać Wybrzeże. Przed re
formą waluty i ustaleniem złotego nie było 
pieniędzy, a po reformie przyszedł „maj” i 
było bardzo trudno o tym mówić, bo temat 
walki z Niemcami nie był poruszany. Admi
rał Świrski swym powolnym, uporczywym 
wysiłkiem wygospodarował w ciągu 14 lat o
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koło 2 i pół miliona złotych, wyliczając w to 
kosźty 6-cio calowej szwedzkiej baterii na 
Helu i za te pieniądze Wybrzeże otrzymało: 
2 bataliony piechoty o wzmocnionym uzbro
jeniu, 7 baterii dział przeciwlotniczych, bate
rię Cane 100 mm na Oksywiu, składy amuni
cyjne w Babim Dole i na Helu oraz zbiorniki 
ropy na Helu. Kiedy już w początku 1939 r. 
sytuacja była groźna, Sztab Generalny dał 
batalion piechoty KOP-u, jako załogę Helu i 
przesłał 800 karabinów francuskich i kilka 
wagonów drutu kolczastego. Kruszewski 
miał kompletny plan rozpoczęcia budowy po- 
lowych gniazd oporu dla obu batalionów mor
skich, ale zezwolenie na ich wykonanie In
spektorat Generalny dał dopiero w lipcu 
1939 r.

Mapa północno-zachodniej Polski, 
granice przedwojenne.

Teraz chciałbym opisać, jak się do tych 
wszystkich spraw ustosunkował admirał Un- 
ruig. Można powiedzeć, że mało się tym in
teresował, a jeśli coś mu referowano w tych 
sprawach, to słuchał i podpisywał. Dopiero, 
gdy dowódcą Wybrzeża został komandor 
Frankowski zaczęło się dziać lepiej. Ten ro
zumny, światły, spokojny oficer skoordyno
wał prace poszczególnych członów obrony 
Wybrzeża. Umiał on podejść do oficerów woj
ska z batalionów morskich, miał też bardzo 
dobre stosunki z władzami cywilnymi z Ko
misarzem Rządu na czele. Zaczęły się odby
wać ćwiczenia całości, gry na mapie oraz 
studia terenowe. Wciągnięto do współpracy 
Straż Graniczną, Przysposobienie Wojskowe 
oraz Obronę Bierną Przeciwlotniczą. Fran
kowski szybko się zorientował co do wartoś
ci majora Kruszewskiego i ten stał mu się 
najlepszym doradcą i referentem. Szybko też 
Frankowski zdał sobie sprawę jak mierne 
były siły i środki, by Obronę Wybrzeża ?ro- 
bić bardziej wydajną. W końcu 1938 r., a 
więc po kryzysie czechosłowackim, w czasie 
jednej z odpraw komandora Frankowskiego, 
zaczęto dyskutować, że rejon wybrzeża re
prezentuje bardzo poważny procent mate
riałów strategicznych Polski, jako całości. 
W wielu pozyc jach magazyny Gdyni zawiera
ły od 50 do 75 procent zasobów całej Pol- 
siki. Komandor Frankowski natychmiast 
zorientował się, ż e taka argumentacja, 
przedstawiona Warszawie, może spowodo
wać przydział większych sił i pieniędzy na 
obronę Gdyni. Zwrócił się do mnie bym ze
brał dane. Ńie byłem mu podległy, gdyż w 
tym czasie byłem oficerem artylerii Sztabu 
Floty, ale tak się złożyło, że dołożono mi 
sprawy obrony Wybrzeża. Zabrałem się więc 
do roboty i po jakichś 10 dniach skleciłem 
wykaz przy współpracy: Komisariatu Rzą
du, Kapitanatu Portu, Rady Portu Gdańska 
oraz statystycznych danych za kilka ubie
głych lat Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
oraz władz kolejowych. Przedstawiłem ten 
mój wykaz kmdr. Majewskiemu — Szefowi 
Sztabu Floty — który skwitował mój meldu
nek: „Pisz pan, nic nie szkodzi”.

Z tych moich badań wyszedł wykaz, że w 
Gdyni bardzo często leżało po 2, 3 miesiące, 
80% nasion oleistych całej Polski. Zapasy ry
żu w hiszczarni też stanowiły podobny pro
cent. Bardzo często metale kolorowe w skła
dach gdyńskich wynosiły 50% zapasów całej 
Polski. W węźle kolejowym Tczew-Gdańsk- 
Gdynia przebywało prawie permanentnie 20% 
taboru kolejowego i około 12% lokomotyw 
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polskich. Polska, samej Skandynawii dostar
czała 10 milionów ton węgla, który przesyła
ny był koleją ze Śląska. Wagony były po kil
ka dni na torach póki nie trafiły na nadbrze
że Gdyni i Gdańska, ponadto okazało się, że 
tonaż gdański stanowią pozycje masowych 
towarów, ja!k węgiel i drzewo. Jednocześnie 
towary o frachtach droższych szły przez Gdy
nię. Było to wynikiem rozumnej polityki Mi
nistra Przemysłu i Handlu, że w miarę roz
woju Gdyni, Gdańsk tracił ładunki wartościo
we, a zostawiono mu masowe, które są tań
sze. Objętościowo Gdańsk zachowywał swo
ją kwotę roczną 9 milionów ton. Ponadto 
od czasu wizyty Ribentropa w Warszawie, 
wcześnie w 1939 r„ gdy doszły już wiadomoś
ci że Niemcy żądają koncesji w korytarzu o- 
raz zwrotu Gdańska, kmdr. Frankowski przy 
współpracy Kruszewskiego zaczął nalegać 
na pozwolenie kopania i budowania lekkich 
umocnień dla obydwóch batalionów mor
skich. Wszystkie te sprawy nie dostały decy
zji Generalnego Inspektoratu do dnia 1 lipca 
1939 r. Co było potem nie wiem, gdyż wyzna
czono mnie dowódcą ORP Wilia. W każdym 
razie, gdyby decyzje przyszły w lipcu, to po
zostało za mało czasu, by wykonać, co Kru
szewski miał zaplanowane na podejściach do 
Gdyni-Orłowo-Kack i Wejherowo-Rumia.

W tym czasie Kruszewski również opraco
wał wraz z dowódcami batalionów bardzo do
kładny plan zniszczeń na drogach wiodących 
do Gdyni. W tej sprawie nie potrzeba było de
cyzji Warszawy, gdyż służba Broni Podwo
dnej Marynarki miała dostateczną ilość ma
teriałów wybuchowych na miejscu. W planie 
tym, było przewidziane, że w razie nagłego 
ataku — niszczenia wykonują posterunki 
Straży Granicznej i Bataliony Obrony Naro
dowej. O ile wiem, tak się stało i dywizje nie
mieckie, atakując od strony Słupska, miały 
duże trudności, gdy wszystkie mostki i prze
łazy poszły w powietrze, oprócz tego położo
no wiele zawał drogowych. Straż Graniczna 
w tej sprawie wykazała wiele męstwa, odpor
ności i celowej pracy bojowej, a zrobiła to 
mając za uzbrojenie karabiny ręczne i kilka 
ręcznych karabinów maszynowych, które 
Służba Uzbrojenia Marynarki uzupełniła dla 
Straży Granicznej. W tej sprawie decyzje z 
Warszawy nie były potrzebne.

Często przytaczane wyrażenie „Warszawa 
nie dała decyzji” lub „W Warszawie utknęła 
snrawa” — wymaga wyjaśnienia. Po pierw
szej wojnie Departament Morski był podle
gły Ministerstwu Wojny. Admirał Porębski 
szedł wprost do ministra, referował sprawę, 

uzyskiwał decyzję, czy też aprobatę swego 
postępowania. Dążył on jedynie do poszerze
nia tej procedury przez zdobycie prawa to
warzyszenia ministrowi wojny przy debatach 
sejmowych na plenum, czy też w komisji woj
skowej sejmu, gdy sejm zajmował się spra
wami morskimi. Innymi słowy, żeby mógł w 
stosunku do sejmu być traktowany jako pod
sekretarz stanu, a nie szef departamentu. 
Nigdy tego nie osiągnął, ale w praktyce prze
wodniczący Komisji Sejmu konferowali z 
nim, znali go i przeciwko takim stosunkom 
ówcześni ministrowie nie mieli zastrzeżeń 
(Sosnkowski, Sikorski, Szeptycki). Toteż 
sprawa obowiązku Marynarki bronienia Wy
brzeża była prosto załatwiana. Porębski spy
tał się ministra, ten nakazał szefowi Ścisłej 
Rady Wojennej zbadać sprawę i orzekł, że 
wojsiko w swych planach operacyjnych nie 
może się podjąć takiego obowiązku. Poręb
ski z kolei poprosił o rzeczoznawców, ci po 
studiach w terenie dali wytyczne, jak to po
winno być zrobione. Wykonanie tych zamie
rzeń departament morski miał uskuteczniać 
w ramach możliwości budżetowych. Nato
miast po przewrocie majowym, gdy mini
strem wojny został Marszałek, nie było mo
wy o tym, żeby szef Kier Mar. Woj. podlegał 
ministrowi. Minister oddalił się na bardzo 
wysoki szczyt, natomiast Kierownictwo da
lej traktowano jako departament podporzą
dkowany szefowi administracji, czyli drugie
mu wiceministrowi. W tym czasie Sztab Głó
wny ograniczono w uprawnieniach przez ob
cięcie etatu o 30% za czasów szefostwa gen. 
Piskora, nakazane zupełnie niespodzianie 
przez Marszałka. Zniesiono też Ścisłą Radę 
Wojenną, zajmującą się dalekosiężnymi pla
nami obrony Państwa. Stworzono biuro per
sonalne, podległe bezpośrednio Belwederwo- 
wi, a więc szef biura personalnego został jak
by trzecim wiceministrem. Poza tym powstał 
Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych ze swą 
siecią inspektorów (G.I.S.Z.). Przy tych re
formach Swirski został oddalony od ministra 
i mógł jedynie mieć dostęp do drugiego wice
ministra — szefa administracji, który w pra
ktyce nie dopuszczał go do żadnych dalszych 
kontaktów. Teoretycznie można było dotrzeć 
do ministra przez inspektora Giszu, ale tylko 
wtedy, gdy ten generał przyjeżdżał na inspe
kcję oddziałów marynarki. Swirski poszedł 
drogą kunktatorstwa, gdyż obawiał się jed
nego gniewnego słowa, które mogło go pod
porządkować dowódcy okręgu w Toruniu. 
Po kilku miesiącach wyrobił sobie znośne sto
sunki z gen. Sławojem z którym wytargowy- 
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wał budżety dla Marynarki. Żeby załatwiać 
szczegóły budżetów, musiał mieć spotkania 
z referentami Składkowskiego, których sta
rał się ignorować lub posyłał do niego odpo
wiednika z Kierownictwa. Ta procedura opó
źniała wszelkie sprawy. Z szefem biura per
sonalnego poszło mu najłatwiej, gdyż szefem 
tego biura przez pewien czas był gen. Toka- 
rzewski. W ostatnich latach przed śmiercią 
Marszałka Świrski chodził do Belwederu ra
zem z szefem biura i osobiście mógł w tych 
sprawach rozmawiać. Najgorzej stała spra
wa z Giszem. Wiadome było, że generałowie 
inspektorzy są przewidziani na dowódców 
armii w czasie wojny, toteż według admira
ła było logiczne, że on powinien być dowódcą 
Marynarki i w czasie pokoju mieć miejsce w 
Giszu, ale rzeczywistość była inna. Od „ma
ja” jeden z generałów Giszu miał w swej sia
tce inspekcję Marynarki. Siatki inspekcyjne 
dość często się zmieniały, a więc i generało
wie zmieniali się również i nie mieli dość cza
su, by zapoznać się dokładnie ze sprawami 
Marynarki. Ponadto generałowie inspekcjo- 
nujący nie dopuszczali by im towarzyszył ja
kiś starszy oficer marynarki, któryby mógł 
od razu Świrskiemu meldować, jak inspek
cja przebiegała i jakie problemy zostały po
ruszane. Odnośnie Flotylli Rzecznej ten sys
tem nie był zły, bo Flotylla była właściwie 
artylerią wsparcia dla wojsk operujących w 
rejonie błot pińskich, natomiast dla Floty 
ten system powodował ogromne zamieszanie. 
Inspektorzy oglądali okręty, nie mieli tam 
wiele do powiedzenia, więc raczej zachowy
wali się jak turyści. W kwestii obrony Wy
brzeża gdy zobaczyli 2 bataliony morskie, to 
je dość energicznie inspekcjonowali, dawali 
uwagi i wnioski. Wyniki tych inspekcji szły 
do Giszu, tam czekały na zatwierdzenie, prze
ważnie bez rezultatu. Kierownictwo otrzymy
wało trochę inny raport o przebiegu inspek
cji, bo pisany przez dowódcę Obrony Wybrze
ża. Kierownictwo Marynarki, mając stare 
plany, które wykonywało według możliwości 
budżetowych, czekało, co otrzyma z Giszu. 
Rok budżetowy się kończył, Gisz się nie od
zywał, realizowało się więc to, co było zapro
jektowane uprzednio. W następnym roku 
Marynarka znalazła się w innej siatce inspe
kcji, a więc inny generał, inny pierwszy i 
drugi oficer do prac generała itd.

Po śmierci Marszałka sprawy się trochę 
wyprostowały, gdyż Marynarka trafiła do 
siatki gen. Bortnowskiego, który aż do woj
ny pozostał inspektorem. W lecie 1938 r. 
przyjechał pierwszy raz na Wybrzeże szef 

Sztabu Głównego; był smutny, wyglądał na 
chorego, pobył kilka dni i znowuż nic. . . Ka
pitalną sprawą była konieczność opracowa
nia stanu zagrożenia dla obszaru Wybrzeża. 
Sprawa ta nie ruszyła z miejsca mimo poru
szania jej kilkakrotnie przez komandora 
Frankowskiego. Chodziło o to, żeby Szef 
Kier. Mar. Woj. miał prawo postawić wszel
kie człony obrony w stan gotowości. Dla Wy
brzeża, tak jak dla całego Państwa, istniały 
albo stan pokojowy, albo mobilizacja; cze
goś pośredniego nie było. Marynarka stale 
argumentowała, że system trzeci jest konie
czny, gdyż na Wybrzeżu często ośrodek nie
miecki był o 3 metry oddalony od polskiego, 
jak to miało miejsce na przykład na Wester
platte. Podobnie koszary 2-go Batalionu Mor
skiego były oddalone o 2 kilometry od bar
dzo silnego ugrupowania niemieckiego we 
Wrzeszczu. We Wrzeszczu były koszary tzw. 
Policji Gdańskiej, a faktycznie wzmocniony 
pułk zawodowy piechoty Reichswery. Było 
paradoksem, że w ingerencji dowódcy Floty 
było zarządzenie, by okręt postawić w stan 
pełnej gotowości bojowej w czasie pół godzi
ny (to znaczy podnieść amunicję do parków 
artyleryjskich, założyć zapalniki do głów 
torpedowych i bomb hydrostatycznych). Na
tomiast posłanie drużyny Batalionu Morskie
go w pełnej gotowości, by osłonić posterunek 
Straży Granicznej pod Orłowem wymagało 
sankcji z Giszu. Marynarka stale argumento
wała, że Gdańsk może robić różne imprezy 
antypolskie (inspirowane przez Rzeszę), od 
których rząd niemiecki mógł się łatwo od
ciąć. Często to miało miejsce. Pamiętam, że 
w 1932 czy 1933 roku Komisariat Rzeczypo
spolitej w Gdańsku został zaalarmowany, że 
gdańskie bojówki szykują napad na Pocztę 
Polską na placu Haveliusa. Dowódca Floty 
wysłał w ciągu godziny O.R.P. Mazur, który 
wszedł do Gdańska, i stanął na Motławie bli
sko placu, gdzie była poczta. Okręt ten stał 
trzydzieści kilka godzin, dopóki gdańszcza
nie się nie uspokoili. Gdyby jednak dowódca 
Floty orzekł, że należy wzmocnić załogę Ma
zura dwoma drużynami Batalionu Morskie
go, nie mógłby tego zrobić, bo wymagało to 
decyzji Giszu. Znana sprawa wizyty angiel
skich okrętów w Gdańsku, gdy Wicher 
wbrew gdańskim zakazom wszedł do Gdań
ska i zmusił dowódcę angielskiego do wymia
ny wizyt. Poza tym Gdańsk stwarzał stale 
różne incydenty: to zabicie marynarza pol
skiego, to pchnięcie oficera marynarki przez 
policjanta gdańskiego, to legitymowanie po
dróżnych na dworcu gdańskim, przejeżdżają
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cych przez terytorium Wolnego Miasta, lub 
stałe utrudnianie pracy celników polskich, 
czy też urzędników Rady Portu. Gdańsk ro
bił to bez względu w jakim stanie były sto
sunki polsko niemieckie, a możliwości miał 
ogromne. Poza tym węzeł kolejowy gdyński 
był Stałą troską Wybrzeża, a nawet linia Ko- 
kosżki-Tczew przebiegała w wielu miejscach 
o kilkaset metrów od granicy Gdańska. Wszy
stko to powodowało, że dowódca Wybrzeża 
uważał, że oddziały mu podległe winny być 
zdolne do bardzo szybkiego postawienia w 
pełnej gotowości bojowej.

Komandor FrańkowSki zaczął bardzo in
tensywnie pracować z gen. Bortnowskim. 
Starał się zbliżyć do niego jeżdżąc na gry 
wojenne i ćwiczenia, organizowane przez ge
nerała. Cłiciał mieć jak najwięcej okazji, by 
przekonać generała i oficerów jego sztabu o 
specjalnym zagrożeniu Wybrzeża i koniecz
ności traktowania spraw obrony wybrzeża w 
zupełnie inny sposób niż całość sił zbrojnych. 
Wszystko to było daremne. Nawet Wester
platte ucierpiało, gdyż jak było bardzo groź
nie latem 1939 r„ to Warszawa zdecydowała 
wysłać 2 czy 3 wagony z uzupełnieniem wy
posażenia na Westerplatte bez uprzedniego 
zawiadomienia Marynarki. Wagony te zosta
ły zrewidowane przez policję gdańską i skon
fiskowane. Komandor Frankowski od dawna 
meldował, że po zakończeniu budowy umoc
nień załoga Westerplatte powinna być zao
patrzona w stan pełnej gotowości bojowej. 
Rok czy dwa przedtem było łatwo całość za
opatrzenia przewieźć holownikami, tak jak 
to robiono przy budowie umocnień. Nawet 
major Kruszewski często jeździł na Wester
platte nie drogą lądową a holownikiem, aby 
utrudnić Niemcom obserwację. Podobnie by
ło z materiałami budowlanymi. Czasem były 
szmuglowane koleją, czasem holownikami, 
albo ORP Wilia, gdy okręt ten wyładowywał 
materiały wybuchowe i sprzęt wojska z Fran
cji. Całość umocnień na Westerplatte major 
Kruszewski wykonał w wyjątkowo skutecz
ny sposób, bo Niemcy naprawdę nie wiedzie
li, co on zrobił na Westerplatte i byli zasko
czeni celowością tych umocnień. Umocnienia 
te zresztą bardzo skromne, były naprawdę 
dobrze zaplanowane przy zachowaniu kom
pletnej tajemnicy. Pamiętam w tych czasach 
wysoką sylwetkę Kruszewskiego, gdy w wia
trem podszytej jesionce i w cyklistówce na 
głowie stał na pokładzie naszych małych ho
lowników. Przy podchodzeniu do gdańskiego 
wybrzeża prosił sternika, by holownik zbo
czył nieco, aby mu umożliwić obserwację We

sterplatte od strony morza. Potem zamiesza
ny w grupę żołnierzy wracających z przepu
stek w Gdyni, wysiadał na brzeg, by kilka 
godzin spędzić w lesie Westerplatte nanosząc 
na plan poprawki, które były wynikiem prze
studiowania terenu dosłownie metr po me
trze.

Na koniec kwestia współpracy dowódcy 
Floty z Generalnym Komisariatem Rzeczy
pospolitej w Gdańsku. W Komisariacie było 
szefostwo Wydziału Wojskowego. Przed 
„majem” szefem wydziału był oficer mary
narki, toteż mimo że podlegał wprost szefo
wi 2 Oddziału Sztabu Generalnego pod
legał również w talki sam sposób departamen
towi morskiemu i dowódcy Floty. Ponieważ 
był to ośrodek doskonale zorientowany w 
tym, co się dzieje na terenie Gdańska, w Pru
sach Wschodnich i na Pomorzu pruskim, więc 
każdy przejaw działalności niemieckiej czy 
gdańskiej był znany jednocześnie tym trzem 
ośrodkom i dowództwo Wybrzeża wiedziało 
co się dzieje. Natomiast po „maju” szefem 
wydziału wojennego w Gdańsku został oficer 
wojska, podlegający jedynie Warszawie 
przez Oddział II Sztabu. Był co prawda krót
ki okres, gdy miał pomocnika oficera Mar. 
Woj., ale i to zostało zmienione. Wskutek te
go wszelkie informacje szły przez Warszawę, 
co opóźniało, albo w ogóle nie docierało do 
Obrony Wybrzeża. Póki to stanowisko zaj
mował ppłk piechoty Rozner, który przez o- 
sobiste stosunki zbliżył się do Marynarki w 
Gdyńi, to sytuacja nie była dotkliwa, ale os
tatnie lata przed wojną płk Sobociński miał 
inny sposób postępowania. Wszelkie usiłowa
nia komandora Frankowskiego, by zmienić 
tę sytuację, spełzły na niczym. Nawet w kwe
stii reprezentacji przy wizytach obcych okrę
tów szef wydziału wojskowego występował, 
jako reprezentant Sił Zbrojnych Polski na 
terenie Gdańska, a nie oficer Marynarki Wo
jennej.

To wszystko co opisałem w tym krótkim 
szkicu, ńie ma na celu uwypuklania wad i 
mankamentów wyższych władz w okresie 
przedwojennym. Zdaję sobie sprawę, że nie
zmiernie szczupły budżet, a nie niedocenia
nie zagadnienia mogło być powodem niepo
rozumień. Były też błędy w Polsce, dźwigają
cej się po stuletniej niewoli, bo kraj nie mógł 
wszystkiego usprawnić tak, jak należało, 
a nawet miał prawo po omacku szukać wła
snych dróg, by się ostać wolnym. Natomiast 
głównym celem tych wspomnień jest opisa
nie trwałej, inteligentnej i uporczywej pracy 
trzech oficerów, którzy swe wykształcenie i 
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doświadczenie umieli zastosować w warun
kach trudnych, a często chaotycznych. Byli 
oni, według mego skromnego zdania, typem 
oficerów, do których możnaby było zastoso
wać określenie Focha: „Dobry oficer jest 
ten, który w ramach wysoko pojętej karnoś
ci winien używać swego intelektu i wiedzy”. 
Ponadto wydaje mi się, że przyczynili się o- 
ni w bardzo dużym stopniu do tego, że przy 
tak skromnych środkach finansowych obro
na Wybrzeża była długa, efektywna, a prze
de wszystkim nie dała się zaskoczyć Niem
com. Gdy 1 września o 4.30 rano, bez wy
powiedzenia wojny, ruszyło przeszło 30.000 
Niemców, 2 pancerniki o 11-calowych dzia
łach i wiele mniejszych okrętów Kriegsmari- 
ne, to trzeba było 13 dni, by Niemcy krwa
wiąc cały czas zdobyli Gdynię, 18 dni by zdo
być Kępę Oksywską a 28 dni, by pokonać 
Hel. Tutaj dodam, że Niemcy zdobyli Wester
platte po 6 dniach, gdzie broniło się 200 lu
dzi. Niemcy musieli użyć 2 000 ludzi i pancer
nika przy dużym wysiłku swojego lotnictwa. 
Jeśli porównamy obronę naszego wybrzeża 
z obroną Tobruku przez południowych afry- 
kańczyków, gdzie w 10 godzin Rommel, o po
łowę słabszy, zlikwidował garnizon sojuszni
czy nie gorzej od niego uzbrojony i bez pano
wania w powietrzu. A w Singapurze 50-tysię- 
czny korpus japoński w ciągu niecałych 4 dni 
zmusił do kapitulacji 175.000 sił imperial
nych — też uzbrojonych nie gorzej od Japoń
czyków. Wreszcie przykład Peari Harbour, 
w którym przeważające siły amerykańskie 

morskie i lotnicze zostały zaskoczone całko
wicie i zdziesiątkowane przez flotę Yamomo- 
to. Wyjściowe bazy Japończyków były odda
lone o 3.000 mil od Honolulu. Poza tym Ame
rykanie mieli radar, którego Japończycy ów
cześnie nie posiadali. Podobnie Amerykanów7 
zaskoczono na Filipinach, gdzie w pół godzi
ny Japończycy zdobyli panowanie w powie
trzu. Należy przypomnieć, że granica gdań
ska w rejonie Orłowa była oddalona od po
sterunków polskich o kilkaset metrów, a kil
ka metrów w przypadku Westerplatte.

Dziś wspominając te warunki i okolicznoś
ci, jakie formowały obronę wybrzeża, należy 
uwypuklić prace takich oficerów jak koman
dor Frankowski i major saper Kruszewski, 
którzy zmarli w niewoli, oraz przedwcześnie 
zgasłego kmdr. ppor. inż. Laskowskiego. Ma 
się rozumieć że nie mam najmniejszej inten
cji umniejszania pięknego i bardzo krwawo 
spełnionego obowiązku żołnierskiego Garni
zonu Wybrzeża pod dowództwem pułkownika 
Dąbka, jak również naprawdę bardzo boha
terskiej! załogi Westerplatte oraz uporczy
wych walk na Helu. Chciałbym by czytelnik 
zrozumiał, że celem mych wspomnień jest 
podkreślenie zasług Frankowskiego, Krusze
wskiego i Laskowskiego, którzy swą inteli
gencją, znawstwem swego zawodu oraz po
czuciem obowiązku spokojnie i rozważnie, 
stanęli jako przykład dla przyszłych pokoleń 
Polaków. Tych dwóch jenieckich mogił w 
Dobiegniewie i jednej w rodzinnej Nieszawie 
nie wolno nam zapomnieć.
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Romuald NAŁĘCZ-TYMIŃSKI * •

BŁ YSKA WICA W NAR WIKU
DROGA DO NARVIKU

Po południu 12 kwietnia, 1940 r„ polskie 
kontrtorpedowce OORP Błyskawica, Burza 
i Grom, pod dowództwem brytyjskiego nisz
czyciela HMS Tartar, przyprowadziły do Ro- 
syth w Szkocji, konwój statków handlowych. 
Wyprowadziliśmy go w ostatniej chwili z 
Nordfiord w Norwegii, zanim Niemcy zdoła
li go przechwycić. Niemieckie siły morskie i 
lądowe, które trzy dni przedtem dokonały 
inwazji Norwegii, już się bowiem konsoli
dowały w Bergen i Trondheim, po obu stro
nach Nordfiordu.

Zaledwie zakończyliśmy pobieranie ropy 
i prowiantu, otrzymaliśmy rozkaz natych
miastowego wyjścia do Scapa Flow — bry
tyjskiej bazy morskiej na wyspach Orkne- 
jach (Orkady).

Wyszliśmy tylko we trójkę, to znaczy HMS 
Tartar jako dowódca oraz OORP Błyskawi
ca i Grom. Burza musiała pozostać w porcie, 
aby dokonać drobnych napraw.

13 kwietnia o godz. 6.00 weszliśmy na re
dę Scapa Flow i ocumowaliśmy się do beczek.

Po udanej inwazji Norwegii (i Danii), do
wództwo niemieckie musiało zasilać znajdu
jące się tam siły zbrojne, przez dalsze tran
sporty wojska, sprzętu i zaopatrzenia.

Dowództwo brytyjskie, ze swej strony, u- 
siłowało przeszkodzić temu zadaniu, przez a- 
taki lotnictwa, okrętów podwodnych i nawo
dnych.

14 kwietnia, wcześnie po południu, liczne 
zespoły niszczycieli brytyjskich, jeden po 
drugim, wyszły z redy Scapa Flow.

Nasz zespół (Tartar, Błyskawica i Grom), 
również wyszedł na morze. Otrzymaliśmy 
rozkaz dotrzeć do Skagerraku i tam „kto na 
placu to nieprzyjaciel”. Topić wszystko co na
potkamy.

Wzięliśmy kurs na przylądek Lister w po
łudniowej Norwegii i rozwinęliśmy 32 węzły 
szybkości. Zacieraliśmy ręce, ciesząc się na 
okazję „przetrzepania skóry” Niemcom i 
choć częściowo odpłacenia za zadane nam 
krzywdy.

Ńie danym nam jednak było jeszcze wyka
zać sprawności naszych dział. Pogoda sprzy

jała Niemcom i tym razem — tak jak im do
pomogła w dokonaniu inwazji Norwegii.

Byliśmy już tylko około 150 mil morskich 
od wejścia do Skagerraku, kiedy otrzymaliś
my rozkaz zawrócić z powrotem do Scapa 
Flow.

Nadchodziła gwałtowna burza i dowódz
two odwołało operacje.

Po północy 15 kwietnia, przyszła z dziobu 
stroma martwa fala, zwiastująca nadchodzą
cy sztorm. Wkrótce potem wiatr zaczął 
przybierać na mocy i do godz. 4.00 rozhulał 
się na dobre, przybierając siłę burzy, około 
9 według Skali Beauforta.

Fale raz po raz wpadały na dzioby okrę
tów, zalewając fontannami wody, obsługi 
dział wachtowych. Rozbite bryzgi wierzchoł
ków fal, jak z wiadra, chlustały po twarzach 
obsady pomostów. Kadłuby ciężko pracowa
ły na rozhukanym morzu.

Musieliśmy zredukować szybkość.
Następnego dnia przed południem, weszli

śmy na redę Scapa Flow i stanęliśmy na be
czkach.

Wichura hulała tu również, wywodząc ja
kąś opętańczą melodię na masztach i olino
waniu okrętów — ale za to, woda na redzie 
była w miarę spokojna.

17 kwietnia rano, zespół nasz (Tartar, Bły
skawica i Grom) znowu odkotwiczył na „po
lowanie” na transporty niemieckie, z tym że 
tym razem mieliśmy się przedostać poza 
Skagen do Kattegatu. Jednak, zaledwie wy
szliśmy na pełne morze, zostaliśmy odwołani 
i operacja anulowana. Duża formacja Luft- 
waffe była meldowana nad Morzem Północ
nym. Istniała możliwość nalotu na Scapa 
Flow. Lotnictwo nieprzyjacielskie wykryło
by nas idących na wschód i dowództwo nie
mieckie niewątpliwie powzięłoby kroki aby 
nasz raid unicestwić.

Wróciliśmy na nasze kotwicowisko.
Jeszcze nie skończyliśmy obiadu, kiedy 

przyszedł sygnał nakazujący spieszne pod
niesienie pary i gotowość do odkotwiczenia.

Wyszliśmy w składzie: HMS Tartar (do
wódca) , HMS Javelin, ORP Błyskawica i 
ORP Grom. Wzięliśmy kurs prowadzący na 
wschód od wysp Szetlandzkich, celem wzmo
cnienia osłony uszkodzonego krążownika 
brytyjskiego HMS Suffolk..
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Wieczorem, na północny wschód od Wysp 
Szetlandzkich, spotkaliśmy pokaźny zespół 
floty brytyjskiej. HMS Suffolk poważnie u- 
szkodzony z rufą zanurzoną aż po pokład, był 
osłaniany przez krążowniki liniowe HMS Re- 
nown i HMS Repnlse, oraz kilkanaście nisz
czycieli. Zajęliśmy nakazane pozycje w osło
nie.

HMS Suffolk razem ze swoją osłoną nisz
czycieli, został zaatakowany przez lotnictwo 
niemieckie, na północny wschód od wysp Sze
tlandzkich. Najprawdopodobniej była to for
macja Luftwaffe, z powodu której anulowa
no nasz raid na wody Kalttegatu.

Suffolk i jego osłona broniły się dziel
nie. Około 150 bomb było rzuconych na te o- 
kręty, przeważnie na krążownik. Jedna tylko 
bomba wpadła do wody prawie ocierając się 
o burtę krążownika, na wysokości rufowego 
pomieszczenia i tam wybuchła. Okręt doznał 
poważnego uszkodzenia. Podobno miał stra
ty w ludziach.

Przedział rufowy krążownika został zala
ny i ruf a zanurzyła się aż po pokład, tak że 
podstawa artyleryjskiej wierzy rufowej 
znajdowała się na powierzchni wody. Mimo 
to Suffolk szedł z szybkością 12 do 15 wę
złów. Na szczęście, wiatr i fala były w mia
rę łagodne i nie przysparzały trudności w u- 
trzymaniu okrętu na powierzchni.

Osłaniając pieczołowicie „ranny” krążo
wnik, rano 18 kwietnia wprowadziliśmy go 
do Scapa Flow.

Scapa Flow — kotwicowisiko otoczone 
przez wyspy Orknejskie, stanowiło wysunię
tą bazę północną dla Royal Navy. Reda ta 
cieszyła się opinią dobrze chronionego i bez
piecznego kotwicowiska. Opinia ta została 
zachwiana, kiedy wcześnie po północy 14 paź
dziernika 1939 r. niemiecki okręt podwodny 
„U 47” dowodzony przez kapitana G. Priena, 
przedostał się przez niedostatecznie zabez
pieczone wschodnie wejście na redę i storpe
dował pancernik Royal Oak. Okręt ten zato
nął zabierając ze sobą w otchłań morza po
nad 800 ludzi załogi.

Po tym tragicznym wypadku, wzmocniono 
ochronę redy i więcej ataków okrętów pod
wodnych na okręty tam zakotwiczone nie do
świadczono.

Jako miejsce postoju Scapa Flow nie nale
żało do atrakcyjnych. Otaczające redę wyspy 
były albo pustynne, albo zabudowane obiek
tami użyteczności wojennej.

Widniejąca w dali stolica archipelagu — 
Kirkwałl nie była dostępna dla załóg. Jedynie 
w małej, osadzie Lyness, zabudowanej maga

zynami dla Royal Navy, znajdowały się skle
py NAFI, gdzie można było zaopatrzyć się 
w papierosy, mydło itp. oraz bary tej samej 
instytucji, gdzie wolne od służby załogi okrę
tów nie będących w krótkim pogotowiu, mo
gły poczęstować się piwem lub innym napit
kiem. Urządzano tu też, od czasu do czasu, 
koncerty i rewie zespołów teatralnych.

Komisarz ORP Błyskawica (oficer admini
stracyjny) ppor. mar. Stanisław Szajna, pro
wadzący historię wojenną okrętu, malowaną 
na grodzi mesy oficerskiej, uwieńczył posto
je w Scapa Flow obrazkiem przedstawiają
cym małą wysepkę z kozą i pingwinem. Było 
to wszystko, na czym mogło spocząć oko „po
pasającego” tu żeglarza.

19 kwietnia powistało poruszenie na pol
skim dywizjonie kontrtorpedowców. Orzyma- 
liśmy rozkaz udania się do rejonu operacyj
nego Narwik. Cieszyliśmy się, że wejdziemy 
do akcji zmierzającej do wyrzucenia Niem
ców z Norwegii. ,

Wieczorem tego dnia, dowódca dywizjonu, 
kmdr por. Stanisław Hryniewiecki, zaokrę
towany na ORP Grom, wydał rozkaz odkotwi- 
czenia. Polski dywizjon ma iść do Narwiku 
samodzielnie.

Uformowaliśmy szyk torowy. Prowadził 
ORP Grom, za nim szedł ORP Błyskawica, a 
ORP Burza, który w międzyczasie przybył z 
Rosyth, zamykał szyk. Niebo było zachmu
rzone, wiał północno-wschodni wiatr, morze 
rozbujane, dość ostrą, nieprzyjemną falą.

Rano 20 kwietnia, ORP Burza zameldował, 
że miał uszkodzony kabel przeciwmagnety- 
czny i jeszcze jakąś awarię. Za zezwoleniem 
dowódcy dywizjonu, Burza odeszła z powro
tem do Scapa Flow.

Około południa, wolni od służby oficerowie 
ORP Błyskawica, zebrali się w mesie oficer
skiej w oczekiwaniu na obiad. Raptem, po
derwał nas na nogi huk silnej eksplozji i jak
by potężnym młotem uderzenie fali akustycz
nej w podwodną część kadłuba.

Przez iluminatory mesy, w odległości 
mniej niż sto metrów od prawej burty ujrze
liśmy resżtki opadającego pióropusza wody 
wyrzuconej w górę przez wybuch.

Zadźwięczał dzwonek na alarm przeciwlo
tniczy. Niebo było nadal gęsto zachmurzone. 
Oficer wachtowy sądził, że samolot niemiec
ki znalazłszy okno w chmurach zrzucił na 
nas bombę. Chwilowo utrzymał nas w tym 
przeświadczeniu nierozpoznany samolot zbli
żający się do nas. Samolot ten, jednak, nad
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latywał ze znacznej odległości i ostatecznie 
został rozpoznany jako brytyjski.

Po przeanalizowaniu powyższego zdarze
nia, doszliśmy do wniosku, że musiała to być 
torpeda z zapalnikiem magnetycznym, wy
strzelona do nas przez U-Boat, która działa
ła wadliwie i wybuchła albo zanim do nas 
dotarła, albo po minięciu nas. Znane już były 
wypadki, na początku wojny, wadliwego dzia
łania niemieckich torped magnetycznych.

Możliwe też, że uratował nas, nasz własny 
kabel przeciwmagnetyczny.

Na wachcie w Westfjord kpt. mar. RN Tymiński 
bosman F. Możdżer

Tak czy inaczej — nie wchodząc w przy
czyny, które spowodowały wybuch torpedy 
w bezpiecznej odległości od Błyskawicy, by
liśmy wdzięczni Opatrzności za ocalenie.

Wszczynanie poszukiwania U-Boatu celem 
wykonania kontrataku, byłoby teraz jeszcze 
mniej obiecujące, niż przysłowiowe poszuki
wanie igły w stogu siana. Odeszliśmy już 
dość daleko od miejsca ataku. Ponadto, nie 
widząc śladu torpedy, nie wiedzieliśmy, z któ
rej burty atak był wykonany — a co najwa
żniejsze, do tej pory nie mieliśmy jeszcze za
instalowanych aparatów podsłuchu podwod
nego — Asdic‘ów, tak niezbędnych w wykry
waniu okrętów podwodnych. Podążyliśmy 
Więc naszym zasadniczym kursem.

Że nasze przypuszczenie było słuszne, upe
wnił nas dnia następnego oficer sygnałowy, 
por. mar. Wieńczysław Kon.

Słuchając radia niemieckiego, usłyszał on 
komunikat, że dnia poprzedniego, w pobliżu 
wysp Szetlandzkich, U-Boat zatopił polski 
kontrtorpedowiec.

Pomijając fakt, że propaganda niemiecka 
już poprzednio podawała szereg kłamliwych 
komunikatów o zatapianiu polskich okrętów, 
w tym wypadku, dowódca U-Boatu mógł są
dzić,.że atak jego był skuteczny. Jeżeli torpe
da wybuchła na tyle Błyskawicy, a czas prze
biegu torpedy od U-Boatu do celu był w przy
bliżeniu zgodny z odległością między strzela
jącym a celem, mógł on przyjąć, że torpeda 
trafiła i szybko zanurzył się głębiej, obawia
jąc się kontrataku ze strony ORP Grom.

21 kwietnia nad ranem, wyprzedziliśmy 
konwój złożony z 10 statków, idący do 
północnej Norwegii pod eskortą niszczycieli.

O godz. 9.00 tego dnia, mieliśmy swego ro
dzaju uroczystość. Po raz pierwszy w dzie
jach polskiej marynarki wojennej przekro
czyliśmy Koło Polarne (66° 321 szerokości 
geograficznej północnej).

Zdajemy sobie sprawę, że jest zimno. Po 
morzu przelatują śnieżyce na zmianę z obsza
rami mgły. Koło południa, horyzont się roz
jaśnił.

Widoczne z dala brzegi północnej Norwe
gii przedstawiały cudowny widok. Ośnieżone 
szczyty górzystych wysp, wysepek i wysepe- 
czek przyciągały wzrok nierealnym pięknem 
obrazu — jaikby z filmu rysunkowego.

Podchodząc do wejścia do Westfiordu, o 
godz. 15.00, spostrzegliśmy patrolujący nisz
czyciel HMS Żulu. Przypomniało to nam rze
czywistość; nie przyszliśmy tu na zwiedzanie 
Fiordów Norwegii.

O godz. 16.00 tego dnia (21 kwietnia 1940 
roku) weszliśmy do Skjelf jord w archipelagu 
Wysp Lofockich, używanego jako kotwico- 
wisko operacyjne dla okrętów Royal Navy 
operujących w tym obszarze.

Rzuciliśmy kotwicę wśród okrętów i stat
ków brytyjskich, tuż za niszczycielem HMS 
Eskimo, który miał urwany dziiób aż po po
most i stał na kotwicy rzuconej z rufy.

BITWY MORSKIE POD NARWIKIEM

21 kwietnia, 1940 r. po południu, polskie 
kontrtorpedowce ORP Błyskawica i ORP 
Grom weszły do Sjelfjord na Wyspach Lofo
ckich i stanęły tam na kotwicach.

Skjelf jord był używany przez Royal Navy, 
jako operacyjne kotwicowisko dla okrętów i 
statków operujących w obszarze wojennym 
Narvik.

Zastaliśmy tam zakotwiczone: krążownik 
HMS Penelope (który nieopatrznie rozpruł 
sobie kadłub na podwodnej skale koło Bodo),
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okręt warsztatowy HMS Vindicitive, tanko
wiec, kilka uzbrojonych dryfterów rybackich 
i kilka niszczycieli. Wśród tych ostatnich, u- 
wagę na siebie zwracał HMS Eskimo. Był on 
bez części dziobowej — uciętej aż po pomost. 
Stał zakotwiczony na kotwicy wywiedzionej 
z rufy.

Na kotwicy przestaliśmy zaledwie jedną 
jedną godzinę, kiedy razem z ORP Grom o- 
trzymaliśmy sygnał, nakazujący nam odko- 
twiczyć i udać się do Narvik, oddalonego od 
Skjelf jord o około 100 mil morskich.

Nie otrzymaliśmy żadnych informacji co 
do sytuacji wojennej w tym obszarze. Nie 
wiedzieliśmy czy Narwik został odbity przez 
Brytyjczyków, czy też nadal był w rękach 
niemieckich.

Ponieważ nie uzupełniliśmy ropy w Skjel- 
f jord, sądziliśmy, że dostaniemy ją gdzieś w 
drodze do Narwik.

Idąc w szyku torowym za ORP Grom, na 
którym był zaokrętowany dowódca dywizjo
nu kmdr. por. Stanisław Hryniewiecki, ma
my okazję do zachwytu nad pięknym krajo
brazem i zjawiskami północnej ^przyrody. 
Słońce świeciło mocno, a równocześnie padał 
śnieg. Promienie słoneczne przebijające 
przez gęsto padający śnieg, tworzyły tysiące 
refleksów. Poszczególne śnieżynki, na tle 
światła słonecznego, wyglądały jak lecąca w 
olbrzymiej chmarze, fantastyczna biała sza
rańcza.

Od zachodu aż do wschodu słońca, było zu
pełnie widno. Jedynie górzyste wyspy rzuca
ły cienie na wodę, gdzie panował półmrok. 
W szerokości geograficznej Narwiku (około 
68° N.) o tej porze roku, szłońce zachodzi tyl
ko na kilka krótkich godzin w ciągu doby.

W Vestf jord spotkaliśmy krążownik HMS 
Aurora i niszczyciel HMS Faulknor. Po wy
mianie sygnałów dowiedzieliśmy się, że Nar- 
vik wciąż był okupowany przez wojsko nie
mieckie, a okręty te były na patrolu. HMS 
Aurora kazał nam zająć pozycję w swojej o- 
słonie.

Po paru godzinach patrolowania, spotkali
śmy następny krążownik HMS Enterprise z 
dwoma niszczycielami. Oba krążowniki i dwa 
niszczyciele pozostały na patrolu, a nasze 
dwa kontrtorpedowce i HMS Faulknor otrzy
mały polecenie odejść do Skjelfjord, gdzie 
zakotwiczyliśmy 22 kwietnia o 0200.

Mieliśmy mało ropy (z prowiantem też by
ło krucho). Podeszliśmy więc do tankowca i 
uzupełniliśmy paliwo. Wkrótce po odejściu 
od tarikowca, przyszła wichura ze śnieżycą. 
„Błyskawica” zaczęła dryfować. Dwukrotnie 

zmienialiśmy miejsce zakotwiczenia, zanim 
kotwica ostatecznie dobrze chwyciła. Nastę
pnego dnia panowała pogoda zmienna z czę
stymi śnieżnymi szkwałami.

ORP Grom otrzymał rozkaz wyjścia na pa
trol. „Błyskawica” pozostała na kotwicy. Da
ło to nam okazję do zapoznania się z oficera
mi okrętu warsztatowego HMS Vindictive, 
od których dowiedzieliśmy się o zdarzeniach 
w obszarze wojennym Narvik od 9 kwietnia, 
1940 r„ w którym to dniu, Niemcy dokonali 
inwazji Norwegii i Danii.

# * *

W godzinach rannych 9 kwietnia, 1940 r., 
dziesięć niemieckich niszczycieli z zaokręto
wanymi na nich oddziałami strzelców alpej
skich zbliżyły się do Narwiku. Po drodze wy
sadziły część wojska na ląd w przyległych 
fiordach.

W tym czasie w Narwiku stacjonowały dwa 
stare norweskie pancerniki obrony wybrze
ża. Niemcy usiłowali nakłonić norweskich do
wódców do współpracy. Kiedy Norwedzy od
mówili i oświadczyli, że będą bronić dostępu 
do portu, niemieckie niszczyciele odpaliły 
torpedy i zatopiły oba pancerniki.

Pięć niszczycieli weszło do Narwik, gdzie 
wysadziły resztę wojska. Pozostałe, stanęły 
na kotwicach w pobliskich fiordach. W rejo
nie Narwiku znajdowały się też trzy niemiec
kie okręty podwodne.

Na Atlantyku w pobliżu wysp Lofockich, 
operowała eskadra brytyjskich okrętów li
niowych z osłoną niszczycieli. Brytyjczycy 
dowiedzieli się o zajęciu Narviku przez Niem
ców, ale nie spodziewali się tam dużych sił 
morskich.

Przed południem 9 kwietnia, Captain War- 
burton-Lee, dowódca 2 brytyjskiej flotyl
li niszczycieli, złożonej z pięciu okrętów, o- 
trzymał rozkaz udania się do Narwik, zaata
kowania i zatopienia niemieckich okrętów. 
2 flotylla niszczycieli weszła do Vestfjor- 
du. Tu Warburton-Lee otrzymał informacje 
ze stacji norweskich pilotów, że zaobserwo
wali oni sześć dużych niemieckich niszczycie
li i jeden okręt podwodny idące w kierunku 
Narwiku.

Należy tu nadmienić, że niemieckie nisz
czyciele klasy „Z“ były większe i silniej uz
brojone niż brytyjskie klasy „H“, wchodzące 
w skład 2 flotylli. Nie zważając na znacz
ną przewagę nieprzyjaciela, Capt. Warbur
ton-Lee postanowił wykonać zadanie i ru
szył ze swą flotyllą do Narvik. Pogoda mu 
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sprzyjała, bo padał śnieg, który chociaż utru
dniał nawigację na nieznanych wodach, za
słaniał flotyllę przed obserwacją nieprzyja
ciela.

O świcie 10 kwietnia 1940 r. dowódca 2 
flotylli niepostrzeżony wpadł z trzema nisz
czycielami do portu Narwik (zostawiając dwa 
na zewnątrz dla osłony) i zaatakował ogniem 
artylerii i torpedami stojące w porcie niemie
ckie niszczyciele i kilka statków handlowych. 
Niemcy byli całkowicie zaskoczeni i zanim 
zdołali obsadzić działa, dwa ich niszczyciele 
zostały zatopione i trzy uszkodzone. Również 
uległo zatopieniu kilka statków handlowych. 
Kiedy Niemcy otrząsnowszy się z zaskocze
nia odpowiedzieli ze swych dział, brytyjskie 
niszczyciele były już poza portem.

W mylnym przeświadczeniu, że ma do czy
nienia z sześcioma, a nie dziesięcioma nie
mieckimi niszczycielami, z których 2 już były 
zatopione, a inne mocno pokiereszowane, do
wódca brytyjskiej flotylli postanowił dokoń
czyć dzieła. Zawrócił do następnego ataku na 
Narwik.

Tymczasem, z sąsiadujących fiordów wy
łoniło się pięć nienaruszonych niemieckich 
niszczycieli. Wzięły pne flotyllę Warburtona- 
Lee w dwa ognie. Idący na czele szyku nisz
czyciel dowódcy brytyjskiej flotylli HMS 
Hardy, został kilkakrotnie trafiony. Jedna 
salwa ugodziła w pomost. Dowódca flotylli 
Capt. Warburton-Lee został śmiertelnie ran
ny. Resizta obsady pomostu, zarówno bojo
wego jak i sterowego, legła zabita lub pora
niona.

Ranny sekretarz dowódcy flotylli (porucz
nik korpusu administracyjnego), jedyny 
przytomny na bojowym pomoście, z trudem 
zsunął się do przedziału sterowego, usunął 
zabitego sternika i skierował poważnie usz
kodzony i płonący okręt na brzeg. Za chwilę, 
HMS Hardy wszedł na mieliznę wciąż strzela
jąc z rufowego działa.

Następne w szyku dwa brytyjskie niszczy
ciele, również doznały poważnych uszkodzeń; 
zderzyły się ze sobą, po czym jeden z nich 
(HMS Hunter) zatonął.

Niemcy też nie wyszli z tej bitwy bez 
szwanku. Dwa ich niszczyciele atakujące 
Brytyjczyków z sektora dziobowego były kil
kakrotnie trafione. Kiedy dostały się pod o- 
gień dwóch pozostałych brytyjskich niszczy
cieli wyminęły je na przeciwnym kursie i do
łączyły do swoich trzech towarzyszy, zagra
żających Brytyjczykom od rufy. Cały niemie
cki zespół odszedł na wschód w kierunku na 
Narwik.

Trzy pozostałe z flotylli Capt. Warburtona- 
Lee niszczyciele — jeden z nich poważnie u- 
szkodzony — odeszły na zachód, do wyjścia 
z Vestf jordu.

Taik zakończyła się pierwszy bitwa morska 
pod Narwikiem, w wyniku której, Niemcy roz
porządzający dwukrotnie wyższą ilością wię
kszych i lepiej uzbrojonych niszczycieli, w 
skutek zaskoczenia przez Brytyjczyków stra
cili 2 okręty zatopione i 5 poważnie uszko
dzonych. Dodatkowo stracili sześć statków 
handlowych zatopionych w porcie Narwiki je
den zatopiony w Ofotf jordzie. Zginął też do

wódca niemieckiego zespołu, komodor Bonte.
Niemcy jednak, nadal jeszcze posiadali w 

rejonie Narwiku, trzy pełnooperacyjne nisz
czyciele i trzy okręty podwodne. Spośród pię
ciu uszkodzonych niemieckich, niszczycieli, 
jeden nie był w stanie odejść od nadbrzeża i 
mógł być użyty tylko jako nieruchoma bate
ria.

Admiralicja brytyjska uzyskawszy wiado
mość o pozostałej w rejonie Narwiku pokaź
nej nieprzyjacielskiej sile morskiej, powzię
ła decyzję jej zlikwidowania.

Z eskadry Okrętów liniowych „Home 
Fleet” znajdujących się w pobliżu Wysp Lo- 
fockich, została wydzielona siła uderzenio
wa składająca się z pancernika HMS Warspi- 
te i dziewięciu niszczycieli pod dowództwem 
admirała Whitworth‘a.

13-go kwietnia 1940 r. adm. Whitworth wy
ruszył ze swym zespołem w kierunku Narwik 
Koło południa, samolot brytyjśki zameldo
wał dwa niemieckie niszczyciele w Ofotfjord 
(pierwszy duży fiord na zachód od Narwik), 
idące na zachód.

Wkrótce brytyjski zespół zaobserwował 
te niszczyciele i otworzył do nich ogień.

Niemcy postawili zasłonę dymną. Jeden ni
szczyciel wycofał się do Narwiku, drugi, nie 
mogąc rozwinąć większej szybkości (miał u- 
szkodzoną śrubę), schronił się do małej zato
czki w nadziei że zakryty przez konfigurację 
brzegu będzie mógł wystrzelić torpedy do 
przechodzącego wzdłuż fiordu, zespołu bry
tyjskiego. Jednak, samolot brytyjski wypa
trzył i zameldował ten manewr. Brytyjczycy 
zaatakowali Niemca. Zdołał on odpalić tor
pedy, ale brytyjskie okręty wymanewrowały 
je. Natomiast brytyjskie torpedy doszły do 
celu. Poparte salwami z dział niszczycieli i 
potężną salwą z pancernika, zmiotły niemie
cki okręt z powierzchni fiordu

Na wiadomość o zbliżającym się zespole 
brytyjskim, dowódca niemiecki wyprowadził 
z Narwiku cztery niszczyciele, do których pó
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źniej doJączył piąty. Wywiązała się bitwa. 
Niemcy, znalazłszy się w pułapce (do której 
zresztą sami weszli), walczyli zawzięcie. W 
początkowej fazie bitwy osiągnęli trafienia 
w niszczyciela HMS Punjabi, który musiał 
czasowo opuścić szyk.

Jednak, pod przewagą brytyjskiego ognia, 
zygzakując i stawiając zasłonę dymną, nie
mieckie niszczyciele były zmuszone wycofać 
się do pobliskich fiordów. Jeden niemiecki 
niszczyciel, mocno uszkodzony i płonący, 
wszedł do Her jangsf jordu (na północ od Nar- 
viku). Tam dopadł go HMS Eskimo i zatopił 
celnym strzałem torpedy. Cztery niszczycie
le, po wyjściu spod ognia zespołu brytyjskie
go, usiłowały schronić się do stosunkowo wą
skiego Rombaksifjordu (na północny wschód 
od Narviiku).

HMS Eskimo na czele czterech niszczy
cieli brytyjskich, ruszył za Niemcami do 
Rombaksfjordu. Kiedy jednak znalazł się w 
wejściu do fiordu, dwa najbliżej znajdujące 
się niemieckie niszczyciele, otworzyły nań o- 
gień z dział i odpaliły torpedy. „Eskimo” nie 
zdołał wymanewrować i dostał torpedę w 
dziób, który został oderwany aż do pomostu.

Okręty brytyjskie, łącznie z ocalałą częś
cią HMS Eskimo, obsypały Niemców gradem 
pocisków. Jeden z nich poszedł na dno. Dru
gi, trafiony wielokrotnie, wycofał się w głąb 
fiordu, gdzie w najwęższej jego części znaj
dowały się już dwa pozostałe niszczyciele.

Kiedy brytyjskie niszczyciele dotarły do 
wschodniego krańca Rombaksfjordu, zastały 
tam osadzone na płyciźnie trzy niemieckie 
kadłuby. Jeden z nich wkrótce ześliznął się 
ze skały i zniknął pod wodą. To załogi nie
mieckie wprowadziły swe okręty na płytką 
wodę, otworzyły zawory denne i zeszły na 
ląd.

Druga część zespołu brytyjskiego, razem 
z pancernikiem „Warspite” wzięła kurs na 
Narriik. Zbliżając się do portu Brytyjczycy 
napotkali niemiecki niszczyciel, który dopie
ro teraz zdołał uruchomić maszyny i zamie
rzał dołączyć do walczących towarzyszy. W 
mgnieniu oka został posłany na dno. Nie o- 
czekując już oporu, brytyjskie niszczyciele 
weszły do portu. Stał tam jednak ocumowa- 
ny, unieruchomiony niszczyciel niemiecki. O- 
tworzył celny ogień, rażąc dotkliwie HMS 
Cossack, którego ster uległ uszkodzeniu i 
Cossack wszedł na mieliznę.

Pod ogniem brytyjskich niszczycieli i pan
cernika — Niemiec wyleciał w powietrze.

Podczas trwania bitwy morskiej, samolot 
brytyjski wypatrzył w zatoce Herjangsfjor- 

du, na powierzchni, niemiecki okręt podwod
ny. Zaatakował go i zatopił.

W wyniku drugiej bitwy morskiej pod Nar- 
vik, osiem niszczycieli niemieckich (pozosta
łych po pierwszej bitwie) i jeden okręt pod
wodny, uległy całkowitemu zniszczeniu. Dwa 
inne okręty podwodne, które operowały w 
zachodniej części Vestfjordu i uszły cało.

HMS Cossack zeszedł z mielizny i „kule
jąc”, ale o własnych siłach doszedł do Skjel- 
f jordu, gdzie zaopiekował się nim warszta
towiec HMS Vindicitive. HMS Eskimo, bez 
dziobu, wstecznym biegiem, też o własnych 
siłach dotarł do Skjelf jord i stanął na kotwi
cy rzuconej z rufy. Tam zastaliśmy go ty
dzień później, kidey przyszliśmy do Scapa 
Flow do rejonu operacyjnego Naryik.

ORP BŁYSKAWICA POD NARVIKIEM

Po przybyciu do obszaru operacyjnego 
Narvik w dniu 21 kwietnia 1940 r. OORP Bły
skawica i Grom odbyły razem z brytyjskimi 
krążownikami i niszczycielami krótki patrol 
w Vestfjord. We wczesnych godzinach dnia 
następnego, oba kontrtorpedowce pobrały ro
pę i stanęły na kotwicach w Skjelfjord na 
Wyspach Lofockich.

23-go kwietnia, ORP Grom został wysłany 
na patrol. My na Błyslkawicy mieliśmy doda
tkowy dzień na uporządkowanie okrętu i wy
poczynek.

Wieczorem 24 kwietnia otrzymaliśmy 
polecenie udania się do Ofotf jordu pod Nar
yik. Zagłębiliśmy się najpierw w Vestf jord u- 
trzymując wzmożoną obserwację i gotowość 
dział. W dalszym ciągu, poza ogólnymi infor
macjami otrzymanymi prywatnie z warszta
towca HMS VindiCitive, nie dostaliśmy ofi
cjalnych wiadomości co do pozycji wojska 
nieprzyjacielskiego i sytuacji ogólnej. Nie o- 
trzymaliśmy również instrukcji dotyczącej 
naszego zadania.

Rano 25 w Ofotfjord, spotkaliśmy krą
żownik HMS Enterprise w towarzystwie nisz
czyciela HMS Fauliknor.

Zbliżając się do Narvik, przeszliśmy koło 
miejscowości Liland na północnym brzegu 
Ofotfjordu. Z brzegu zamigotało światło. 
Ktoś wzywał nas kodem Morse‘a pytając: 
„what ship”. Po otrzymaniu odpowiedzi, że 
to polski kontrtorpedowiec „Błyskawica”, z 
lądu nadano: „tu Pierwszy batalion Gwardii 
Irlandzkiej — ,good luclk’ ”. Zaznaczyliśmy 
na mapie pozycję tego oddziału.
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Narwik, przytulony do dużej góry, na szczy
cie której powiewała flaga ze swastyką, znaj
duje się w kotlinie osłoniętej górą od północ
nego zachodu, i małym pagórkiem od półno
cy. W porcie widać było kominy i maszty za
topionych niemieckich niszczycieli i statków 
handlowych.

Wkrótce po naszym przybyciu, niszczycie
le brytyjskie rozpoczęły strzelanie do mostu 
kolejowego, na wschód od Narwiku, usz
kadzając go. Dołączyliśmy i my do tego bom
bardowania i uplasowaliśmy kilka celnych 
salw, powiększając stan uszkodzenia mostu.

Była to dla nas pierwsza okazja w tej woj
nie do strzelania z artylerii głównej.

Niszczyciele brytyjskie — najpierw Faul
kner, a potem Żulu, defilowały wzdłuż brze
gu wypatrując celów. Od czasu do czasu od
dawały po kilka salw. Zaczęliśmy i my pilnie 
naśladować naszych brytyjskich towarzyszy. 
26 kwietnia, myszkując przed Narwikiem, 
zauważyliśmy jakiś ruch na wzgórzu usytuo
wanym na północ od miasta. Dalmierzysita 
rozpoznał, że Niemcy ustawiali tam baterię 
z dwóch dział i instalowali dalmierz. Otwo
rzyliśmy ogień z dział głównych i kilkoma 
salwami zlikwidowaliśmy tę nowo instalowa
ną baterię. Ponieważ artyleria okrętowa 
strzela torem płaskim, pocisk, który przele
ci o ułamek milimetra ponad celem usytuo
wanym na szczycie wzgórza, leci dobre parę 
tysięcy metrów dalej. Ku naszemu żalowi 
dwa pociski przeszły ponad celem, poleciały 
do miasta i spaliły Bogu ducha winnym Nor
wegom, dwa duże domy. Drugi oficer artyle
rii por. mar. Jan Buchowski, który kierował 
ogniem w tej akcji, był odtąd nazywany „pod
palaczem spod Narwiku”.

Na wschód od Narwiku znajduje się wy
drążony w górze tunel kolejowy. Od czasu do 
czasu z tunelu tego wydobywał się dym. By
ło dla nas jasne, że musiał tam, jak w schro
nie, stać pociąg, w którym Niemcy urządzili 
sobie bezpieczne legowiska. Moglibyśmy by
li oddać do wejścia do tunelu kilka salw. Cho
ciaż wejście do tunelu było pod kątem do na
szej linii strzału, to kilka pocisków i ich od
łamków mogłoby z odbicia wejść do tunelu. 
Jednak dowódca okrętu w obawie, że w tune
lu mogła również przebywać norweska lud
ność cywilna, nie skorzystał z tej okazji.

Pomiędzy miastem a tunelem, wzdłuż toru 
kolejowego poruszały się grupy ludzi, często 
ciągnących sanie. Ponieważ byli oni ubrani 
niejednolicie — dowódca miał skrupuły, że 
mogli to być Norwegowie.

Nareszcie 27 kwietnia zidentyfikowaliś
my jedną grupę złożoną z dwunastu ludzi 
jako żołnierzy niemieckich. Byli ubrani je
dnolicie w białe ochronne płaszcze (na śnie
gu) i maszerowali wzdłuż toru w kierunku 
tunelu. Podeszliśmy na możliwie najdogo
dniejszą pozycję i wygarnęliśmy do nich z 
dział głównych. Pierwsza salwa była w celu. 
Niemcy rozpierzchli się jak zaskoczone sta
do kuropatw. Dalmierzysta przysięgał, że wi
dział przez dalmierz ręce i nogi fruwające w 
powietrzu.

Co prawda my, znajdujący się na pomoś
cie, nie zaobserwowaliśmy tego przez nasze 
lornetki, ale możliwe, że miało to miejsce. 
Zresztą dalmierz ma większe powiększenie 
obrazu niż lornetki. Przy okazji zniszczyliś
my też mały most kolejowy, który znajdował 
się w pobliżu rozbitej: grupy Niemców.

Codziennie kilkakrotnie miewaliśmy alar
my przeciwlotnicze. Zjawiały się formacje 
samolotów niemieckich, ale po zbliżeniu się 
były rozpoznawane jako transportowe. Trzy
mały się one poza zasięgiem naszych działek 
przeciwlotniczych skierowywały się ponad 
dolinę na wschód od Narwiku i zrzucały na 
spadochronach duże paki, zapewne z działka
mi, amunicją, żywnością i zaopatrzeniem. 
Złość nami targała na widok tej bezkarnej 
operacji zaopatrzeniowej nieprzyjaciela. A 
tu, w obszarze operacyjnym, ani jednego sa
molotu brytyjskiego, któryby mógł tę opera
cję unicestwić, albo przynajmniej Utrudnić.

Rano 28 kwietnia zmieniono nam miej
sce patrolowania. Brytyjczycy obawiali się 
że Niemcy mogli usiłować przedrzeć się z 
kilkoma okrętami na wody fiordów będących 
pod naszą kontrolą. Otrzymaliśmy polecenie 
patrolować u wylotu z Ofotfjordu, koło wys
py Baroy. Zastaliśmy tam dwa brytyjskie u- 
zbrojone trawlery patrolujące wzdłuż brze
gu. Były prawie niewidoczne na tle śniegu. 
Następnego dnia przybył ORP Grom aby nas 
zastąpić — nie widzieliśmy go od sześciu dni.

Udaliśmy się do Skjelf jord po ropę i pro
wiant. Świeży prowiant otrzymaliśmy tylko 
na trzy dni. Resżta — konserwy. Po wzięciu 
paliwa i żywności, zostaliśmy wysłani do 
Saltfjord znajdującego się o kilkadziesiąt 
mil na południe od Skjelfjord, z zadaniem 
spenetrowania tego fiordu Do Saltf jord po
deszliśmy o zmierzchu. W alarmie bojowym 
przeszliśmy znaczną część fiordu; nikt do 
nas nie strzelał, ani nic pode jrzanego nie spo
strzegliśmy. Powróciwszy do wylotu fiordu, 
zmniejszyliśmy szybkość na wolną, ażeby do
brze obejrzeć małe wysepki tam się znajdu
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jące. Mały stateczek, nie widoczny dotąd na 
tle wysepek, zasygnalizował do nas Morsem, 
pytając: „what ship”. Był to norweski tra
wler „Syrian”. Dowódca jego przybył do nas 
na pokład. Udzieliliśmy mu informacji o- po
lach minowych itp. on zaś powiadomił nas, 
że w Saltf jord Niemców nie było. Patrolowa
liśmy jednak dalej u wylotu z Saltf jord.

Rano 30 kwietnia wszedł do fiordu HMS 
Ardent z wojskiem brytyjskim na pokładzie. 
Miał wysadzić żołnierzy przy pomocy trawle
ra „Syrian” w mieście Bodo, na północnym 
cyplu wejścia do Saltf jord. Osłanialiśmy tę 
operację, patrolując przy wylocie z fiordu. 
Po pomyślnym wyładowaniu wojska, razem 
z HMS Ardent udaliśmy się do Skjelfjord. 
Podczas kiedy w Saltfjord panowała piękna, 
słoneczna pogoda, w Vestfjord przyszła z 
północy gęsta jak wata mgła. Z pomostu nie 
było widać dziobu okrętu. Wieczorem, przed 
samym wejściem do Skjelf jordu, mgła ustą
piła pozwalając nam wejść bezpiecznie do 
fiordu i ocumować się przy ropowcu.

1 maja przestaliśmy na kotwicy w Skjel- 
f jord. Bardzo nam się to przydało. Wykorzy
staliśmy ten dzień na kąpiel dla załogi, sprzą
tanie, czyszczenie itp. Był tylko jeden alarm 
przeciwlotniczy, ale nie doszło do ataku na 
redę.

2 majta rano wyszliśmy z powrotem pod 
Narwik. Było pochmurno. W pewnym momen
cie, z przerwy w chmurach, samolot niemie
cki rzucił na nas sześć bomb. Naleciał na nas 
zupełnie niepostrzeżenie. Nie słyszeliśmy 
pracy jego motorów, bo' szum wentylatorów

Na wachcie kpt. mar. P. żelazny

Na wachcie ppor. mar. J. Bartosik 3ci of. artylerii. 
Na drugim planie sygnalista RN

„Błyskawicy” zagłuszył ją. Na nasze szczęś
cie Niemiec nie miał dostatecznie czasu na 
celowanie i bomby jego chybiły. Po południu, 
idąc blisko brzegu, podeszliśmy do wejścia 
do Rombaksf jordu — w pobliżu tunelu kole
jowego.

Wtem, spod wejścia do tunelu rozległy się 
strzały z działek przeciwpancernych i kara
binów maszynowych. Kilka pocisków ppan- 
cemych i rój pocisków z km‘ów posypały się 
na Błyskawicę. Nasza cała artyleria — naj
pierw przeciwlotnicza, a za chwilę główna, 
odpowiedziała ulewą pocisków. Ogień nie
miecki ustał natychmiast. Po kilku celnych 
salwach z dział głównych, ten mały niemiec
ki bastion przestał istnieć. Nie ulega wątpli
wości, że Niemcy rozpoczynając ogień pierw
si mieli pewną przewagę taktyczną. My jed
nak i tym razem mieliśmy wielkie szczęście. 
Trzy pociski ppancerne trafiły w maszynow
nię Nr 2. Jeden z nich uderzył w zawór pary 
do dławnicy i rozbił go — ale nie eksplodo
wał. Lekkich ran doznali znajdujący się na 
służbie w maszynowni: bosman Leon Iskra i 
marynarze Władysław Drobut i Tadeusz 
Gembiś. Jeden pocisk ppancerny wszedł do 
kuchni marynarskiej. Jeszcze jeden uderzył 
w pokład i z odbicia trafił w butlę powietrz
ną aparatu torpedowego Nr 2, nie eksplodo
wał i wyleciał za burtę. Butla powietrzna wy
trzymała bez szwanku to uderzenie przez po
cisk. Pociski z karabinów maszynowych po
siekały nadbudówki okrętu, nie czyniąc ni
komu krzywdy.
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■Kpt. mar. B. Wroński, kpt. mar. M. Kadulski 
i członkowie załogi ORP Błyskawica na wysepce.

Ppor. mar. iS. Szajna, ppor. mar. A. 
Kłopotowski, ppor. mar. K. Góralczyk 

i kpt. mar. M. KaJdulski.

Zameldowaliśmy do dowództwa brytyj
skiego o tej potyczce, o trzech dziurach w 
burcie od pocisków blisko linii wodnej i o u- 
szkodzeniu zaworu w maszynowni. Otrzyma
liśmy informację, że zastąpi nas na patrolu 
pod Narvikiem ORP Grom, po czym odje- 
dziemy do Skjelfjord dla dokonania napraw. 
Pod wieczór przyszedł do Ofotfjord ORP 
Grom.

Na ORP Błyskawica mieliśmy mechanika 
dywizjonowego kmdr por. Ferdynanda Her
mana. Dowódca dywizjonu kmdr. por. Stani
sław Hryniewiecki polecił przeokrętować go 
na ORP Grom.

Woda we fiordzie była gładka jak lustro. 
Zamiast spuszczać łódź — podeszliśmy 
wprost do burty „Groma” i kmdr. Herman, 
ze swoimi rzeczami, całkiem wygodnie prze
szedł na jego pokład. Grom i Błyskawica sta
ły zetknięte dziobami przez kilka minut, pod
czas których my przekazywaliśmy sobie wza
jemnie wiadomości. Po krótkim pożegnaniu 
rzuciliśmy cumy rozchodząc się — Grom na 
patrol pod Narvik, Błyskawica do Skjelfjord 
na reperację.

3 maja HMS Vindictive przeprowadzał 
reperacje naszych uszkodzeń, a wolna od słu

żby część załogi Błyskawicy uczciła dzień 
Święta Narodowego, robiąc wycieczkę na po
bliską wysepkę. Słońce pięknie grzało. Mimo 
że ciężko było brodzić po głębokim, topnieją
cym śniegu, ubawiliśmy się wyśmienicie.

4 maja przed południem doszła do nas 
hiobowa wieść. ORP Grom, tego dnia rano, 
pod Narwikiem, został zatopiony przez nie
mieckie bomby lotnicze. Wiadomość ta po
grążyła w smutku, całą załogę ORP Błyska
wica.

ZATONIĘCIE ORP GROM

Dnia 2 maja 1940 r. ORP Błyskawica, bę
dący na patrolu pod Narvikiem, po pojedyn
ku z baterią niemiecką ustawioną na lądzie, 
miał rannych członków załogi i odniósł kil
ka uszkodzeń.

ORP Grom został przysłany przez dowódz
two brytyjskie, aby zastąpić Błyskawicę, 
której; polecono odejść do Skjelfiordu dla do
konania potrzebnych napraw. Przestrzelmy 
w burcie załatał nam warsztatowiec HMS 
Vindictive, a zawór parowy zreperowała wła
sna załoga maszynowa, pod kierownictwem 
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pierwszego oficera mechanika por. mar. Fe
liksa Jasłowskiego.

4 maja przed południem, doszła do nas 
tragiczna wiadomość o zatonięciu ORP 
Grom. Zmartwiliśmy się tym bardzo, bo każ
dy z nas miał na tym okręcie wielu kolegów 
i serdecznych przyjaciół. Żal nam też było te
go doskonałego okrętu. Była to ciężka stra
ta dla naszej Marynarki Wojennej.

Następnego dnia po południu, byliśmy zno
wu w drodze do Narwiku. U wejścia do Ofot- 
fjordu minęliśmy patrolujące trzy brytyjs
kie niszczyciele i pięć uzbrojonych trawle
rów, a nieco dalej we fiordzie, krążownik 
HMS Enterprise. Nad Narwikiem ukazały 
się dwa niemieckie samoloty. Jeden z nich 
rzucił serię bomb na Enterprise, ale chybił. 
Drugi nadleciał na nas, ale ostrzelany celnie 
przez nasze Boforsy (40 mm działka prze
ciwlotnicze) , zawrócił i zaniechał ataku. Roz
poczęliśmy patrolowanie przed wejściem do 
Rombaiksf jordu — w pobliżu miejsca zatonię
cia ORP Grom. Niezwykle przykre wrażenie 
sprawiła na nas, rozlana na powierzchni wo
dy ropa z Groma i pływające obok: jeden 
but gumowy, usztywniacz łodzi ratunkowej, 
kilka pudełek i trochę śmieci. Wszystko, co 
pozostało po naszym siostrzanym ORP Grom.

Z urywków wiadomości, a później z opo
wiadań Groma i z artykułu „Nawet nie mia
łem kataru” pióra por. mar. Witolda Szuste
ra w dzienniku „Polska Walcząca” wycho
dzącym w czasie wojny w Wielkiej Brytanii, 
ukształtował się przybliżony obraz ostatnich 
godzin tego tragicznego okrętu. Dalszych 
szczegółów dostarczyło opowiadanie dowódz- 
cy ORP Grom, kmdra por. Aleksandra Hule
wicza, zrekonstruowane w pamiętniku miesz
kającego obecnie w Toronto, pana Ignacego 
Zembaity-Nowackiego — starszego bosmana 
(po wojnie oficera marynarki handlowej), u- 
czestnika walk o Gdynię na ORP Gen. Hal
ler, obrony Helu w baterii Nr 46, a po uciecz
ce z niewoli niemieckiej, żołnierza Armii Kra
jowej.

* * *

Po objęciu od ORP Błyskawica patrolu 
pod Narwikiem wieczorem 2 maja 1940 r., 
ORP Grom żeglował wzdłuż brzegu, bacznie 
wypatrując niemieckich baterii i gniazd ka
rabinów maszynowych.

W rannych godzinach 3 maja „Grom” 
został ostrzelany przez niemiecką baterię lą
dową. Miał przestrzeloną burtę i uszkodzenia 
w kotłowni. Nie uszło to Niemcom bezkarnie. 
Artyleria Groma rozbiła tę baterię. W sukurs 

baterii usiłowało przyjść Luftwaffe, ale na
lot został odparty przez artylerię przeciwlot
niczą Groma.

Wkrótce potem wywiązał się pojedynek 
ORP Grom z inną baterią lądową. Ta bateria 
również nie wytrzymała salw 120 mm dział ( 
Groma i zamilkła. Przez resztę dnia ORP 
Grom kilkakrotnie bombardował wypatrzo
ne obiekty nieprzyjacielskie. Około północy, 
pierwszy oficer artylerii por. mar. Kazimierz 
Hess zameldował dowódcy, że Grom wystrze
lał w tym dniu około 500 pocisków z artylerii 
głównej.

Dnia 4 maja rano, ORP Grom znajdo
wał się w Ofotf jorddzie naprzeciw Narwiku, 
niedaleko od wejścia do Rombaksfjordu. ' ‘ 
Wolna od wachty część załogi kończyła śnia
danie, kiedy zadźwięczał sygnał na alarm 
przeciwlotniczy. Dopijając herbatę, załoga 
biegiem ruszyła na swoje stacje alarmowe. 
Będący w tym czasie na pokładzie drugi ofi
cer mechanik por. mar. Aleksy Krąkowski 
przerwał rozmowę z kolegami i ze słowami: 
„moje miejsce jest tam, na dole”, zjechał po 
poręczach schodami do kotłowni.

Najpierw przeleciały dwa niemieckie sa
moloty na średnim pułapie. Zanim artyleria 
przeciwlotnicza zdołała otworzyć do nich o- 
gień, na wysokim pułapie (ponad 5 000 m) 
spostrzeżono trzeci samolot Luftwaffe. Był 
w dogodnej pozycji do ataku na Groma.

Dowódca okrętu kazał nastawić obroty dla 
maszyn na całą szybkość naprzód i położyć 
ster na burtę. Niestety, Grom nie mógł od 
razu nabrać szybkości i nie wymanewrował 
spod bomb. Z serii sześciu bomb rzuconych 
przez samolot, dwie ugodziły w okręt.

Jeszcze część załogi nie zdołała wybiec z 
pomieszczeń, kiedy nastąpił potworny huk i 
okrętem rzucił gwałtowny wstrząs. Było kil
ka minut po godzinie ósmej.

Jedna bomba uderzyła w aparat torpedo
wy detonując głowice torped. Druga trafiła w 
prawą burtę na wysokości kotłowni, oddzie- 
rając swym wybuchem z kadłuba okrętu pas 
poszycia na około 20 m długości. Grom dosło
wnie przełamał się w śródokręciu i zaczął 
szybko tonąć.

Dowódca dał rozkaz opuszczenia okrętu. 
Ci, co ocaleli od eksplozji, nałożyli pasy ra
tunkowe i skoczyli do lodowato zimnej wody, 
dy-

Wybuchy bomb i głowic torped zmiotły ob
sady dział głównych Nr 3 i Nr 4, oraz broni 
przeciwlotniczej. Zginęły wachty w kotłowni 
(razem z porucznikiem Krąkowskim), w ma
szynowni i część załogi znajdującej się pod 
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pokładem. Najbardziej tragiczny los spotkał 
starszych podoficerów z pomieszczenia „D“, 
znajdującego się w rufowej części okrętu, pod 
głównym pokładem. Wstrząs wybuchu za
trzasnął i zaciął klapę zamykającą to pomie
szczenie. Ci co nie zdołali jeszcze wspiąć się 
po schodni na pokład, zostali uwięzieni w po
mieszczeniu. Pływający w wodzie rozbitko
wie, ze zgrozą patrzyli na głowy kolegów wi
doczne w otwartych iluminatorach i słuchali 
ich krzyków, aż okręt zniknął pod wodą.

Przybyły łodzie z krążowników Aurora i 
Enterprise oraz niszczyciel Bedouin i Faul
kner. Po przeszło 40 min. w lodowatej wodzie 
rozbitkowie byli zabrani na poszczególne o- 
kręty, a potem przesadzeni na okręt liniowy 
HMS Resolution, zakotwiczony w Herjangs- 
fjord.

Przystąpiono do obliczania strat. Nie doli
czono się brytyjskiego oficera łącznikowego, 
por. mar. A. Krąkowskiego oraz 58 podofice
rów i marynarzy. Wśród uratowanych było 
24 rannych — kilku poważnie.

Tego samego dnia, do burty HMS Resolu
tion dobił ORP Burza. Przy burcie opance
rzonego kolosa, Burza wyglądała jak łupin
ka. Orkiestra „Royal Marins‘ow” odegrała 
hymny polski i brytyjski, po czym rozbitko
wie Groma — zdrowi przyszli, a ranni zosta
li przeniesieni na ORP Burza, żegnani przez 
brytyjskich marynarzy popularną pieśnią 
„Roli out the Barrel”.

Kiedy „Burza” odeszła już spory dystans 
od HMS Resolution, powietrze rozdarły 
grzmoty wystrzałów i detonacje bomb. To 
Resolution odpierał kolejny nalot Luftwaffe.

ORP Burza wysadził rannych „Gromow- 
cćw” na statek szpitalny, a zdrowych na sta
tek pasażerski używany do transportu perso
nelu wojskowego. Na tych statkach, rozbit
kowie z ORP Grom odpłynęli do Wielkiej 
Brytanii, pozostawiając na dnie Ofotfjordu 
59 nieodżałowanej pamięci kolegów i swój 
wspaniały okręt, z którego byli tak du
mni.

ORP BŁYSKAWICA ZNOWU 
POD OSTRZAŁEM

4 maja 1940 r. pod Narwikiem, od bomb 
lotniczych, zatonął ORP Grom. Razem z o- 
krętem zginęło 59 członków załogi i brytyj
ski oficer łącznikowy.

W dniu tym, ORP Błyskawica był w Skjel- 
fiord, „liżąc rany” po potyczce artyleryjskiej 
z niemiecką baterią zainstalowaną na lądzie. 

Dnia następnego byliśmy znowu na patrolu 
pod Narwikiem, rozpamiętując tragefię Gro
ma, która poruszyła nas wszystkich.

Po zniszczeniu całego inwazyjnego zes
połu niszczycieli niemieckich i jednego okrę
tu podwodnego w dwóch bitwach morskich 
pod Narwikiem (9 i 13 kwietnia 1940 r.), 
sprzymierzone siły morśkie (brytyjskie, nor
weskie i polskie) miały całkowitą przewagę 
na morzu w obszarze wojennym Narwik. Na
tomiast, wobec braku lotnictwa brytyjskie
go w tym obszarze, Niemcy panowali w po
wietrzu. Bezkarnie zrzucali z samolotów na 
spadochronach zaopatrzenie swoim oddzia
łom wojska i poważnie zagrażali okrętom 
Sprzymierzonych. Również były meldunki, że 
po nocach przy pomocy lodzi Niemcy utrzy
mywali komunikację pomiędzy południo
wym i północnym brzegiem Rombaksf  jordu.

Na pół godziny przed północą 5-go maja, 
ORP Błyskawica otrzymał rozkaz wejścia 
do Rombaksf jordu, spenetrowania go i prze
szkodzenia Niemcom w jakichkolwiek czyn
nościach.

Będąc już raz ostrzelani z lądu (2 maja) 
i wiedząc, że ORP Grom był też pod ogniem 
niemieckich baterii, weszliśmy do Rom- 
baksf jordu w alarmie bojowym. Na skrzydle 
bojowego pomostu Błyskawica miała zainsta
lowany ręczny karabin maszynowy Browin- 
ga. Używaliśmy go do topienia pływających 
min. Zarezerwowałem ten erkaem dla siebie 
i przygotowałem go do akcji.

Przeszliśmy wzdłuż Rombaksf jordu nie za
uważywszy żadnych ruchów ani na wodzie, 
ani na lądzie. Zawróciliśmy więc z powrotem.

Kiedy podchodziliśmy do wylotu z fiordu i 
znaleźliśmy się naprzeciw wejścia do tunelu 
kolejowego, na lądzie zamigotały wybłyski i 
rozległy się huki strzałów z dział i terkot ka
rabinów maszynowych. Odłamki pocisków 
artyleryjskich i pociski z broni maszynowej 
pruły powietrze z pogwizdem i szumem, jak 
stada szybko przelatujących owadów. Sko
czyłem do erkaemu odbezpieczyłem, wycelo
wałem i nacisnąłem język spustowy. Ku me
mu zdziwieniu, erkaem nie odpalił. Pociągną
łem za gałkę zamkową. Nie poruszyła się a- 
ni ułamek milimetra. Szarpnąłem kilka razy. 
Żadnego skutku.

Cała artyleria „Błyskawicy” zionęła og
niem i w ciągu krótkiego czasu, strzały z lą
du umilkły. Dla pewności, wpakowaliśmy je
szcze kilka salw z artylerii głównej w miejs
ce skąd nas ostrzelano.

Podszedłem do ..mego” erkaemu. Okazało 
się, że odłamek pocisku artyleryjskiego ude



22 NASZE SYGNAŁY

rzył w jego obsadę zamkową i wgniótł ją u- 
nieruchomiając zamek. Po przeanalizowaniu 
tego zdarzenia stwierdziliśmy, że erkaem za
słaniając wąski sektor pomostu przed lecą
cym odłamkiem, uratował jednego z nas 
trzech stojących w tym sektorze. Byli to — 
albo oficer nawigacyjny kpt. mar. Bolesław 
Biskupski, albo stojący na telegrafie maszy
nowy bosmanmat Wacław Hryciuk, albo ja.

Niemcy ostrzelali nas z działa (lub dział) 
88 mm i broni maszynowej. Pociski artyle
ryjskie były nastawione na rozprysk, aby od
łamkami razić personel, przede wszystkim 
na pomoście, który był ich głównym celem. 
Obejrzałem się wokoło. Cała obsada pomostu 
była nietknięta. Dowódca polecił zadzwonić 
do poszczególnych pozycji alarmu bojowego. 
Ku naszej uldze, wszyscy na okręcie byli cali 
i zdrowi.

Błyskawica naprawdę miała wielkie szczę
ście, zważywszy na ilość odłamków i pocis
ków z kaemów, które dosłownie przeleciały 
pomiędzy nami i na ilość traf ień w różne czę
ści okrętu.

Trzy odłamki weszły do kotłowni, jeden 
przebił nadbudówkę i wbił się w materac w 
Izbie Chorych, jeden przebił podręczną skrzy
nię amunicyjną działa Nr 5, inny skrzywił 
dźwignię napinającą działa Nr 6, jeden ude
rzył w lufę działa Nr 1 i jeszcze jeden zgniótł 
obsadę zamkową „mego” erkaemu. Kominy 
kuchenne były podziurawione, a skrzydło 
pomostu posiekane przez pociski z broni ma
szynowej.

Razem, jedenaście dziur i szereg trafień 
w części okrętu, a nikt z załogi nie doznał ża
dnego szwanku.

Nie mając poważniejszych uszkodzeń, któ
re zagrażałyby bezpieczeństwu okrętu, kon
tynuowaliśmy nasz patrol.

O.R.P. BŁYSKAWICA POD ULEWĄ 
BOMB

Poranek 6 maja 1940 r. był piękny, sło
neczny i bezchmurny. Powietrze było krysz
tałowo przejrzyste. Dymy z kominów niektó
rych domów w Narviku, unosiły się prosto do 
nieba nie zakłócone drgnięciem powietrza. 
Woda w Ofotf jordzie gładka jak lustro.

Po pomyślnym starciu o północy z niemie
cką baterią przy wylocie z Rombaksf jordu, 
ORP Błyskawica kontynuował swój patrol 
naprzeciw Narviku, lustrując przez lornetki 

górzyste wybrzeże, czy Niemcy nie usiłują 
znowu zainstalować nowych dział.

Dwa brytyjskie niszczyciele HSM Faul- 
knor i HMS Żulu oddalone od nas nieco na 
zachód czyniły to samo.

Tuż przed 0730 zaobserwowaliśmy Kilka 
niemieckich samolotów transportowych. Da
leko poza zasięgiem naszych dział — na 
wschód od Rombaksf jordu, zrzucały na spa
dochronach, zaopatrzenie dla swego wojska. 
Operacja tych transportowych Junkersów, 
złościła nas od szeregu dni.

Od czasu naszego przybycia do obszaru 
wojennego Narwik, brytyjskich samolotów 
nie widzieliśmy w powietrzu ani na lekars
two. Toteż Niemcy zupełnie bezkarnie zao
patrywali swoje oddziały we wszystko, co 
mogło być transportowane na samolotach.

Nie zdążyliśmy jeszcze wyrazić naszych, 
pod każdym względem nieprzychylnych ko
mentarzy pod adresem tych samolotów, kie
dy spoza góry na południe od nas, ukazały 
się trzy Heinkle. Leciały w naszym kierun
ku, na wysokości około 3 000 m.

Zadźwięczały klaksony na alarm przeciw
lotniczy.

Niemcy nie wykonali jednak ataku na nas 
i odlecieli w kierunku północnym, znikając 
za szczytem jednej z gór.

Prawdopodobnie te trzy Heinkle przedefi
lowały ostentacyjnie wzdłuż nas, aby odwró
cić naszą uwagę, bo Wkrótce po ich zniknię
ciu za górą, w przeciwnym sektorze, obserwa
tor zameldował ledwie widoczny, lecący po
wyżej 5 000 m, samolot. Za nim ukazała się 
cała formacja złożona z około 12 Heinkli.

Przy pięknej, bezwietrznej pogodzie, mimo 
wysokiego pułapu, samoloty miały ułatwione 
zadanie w obliczaniu poprawek na celowni
kach przed rzucaniem bomb.

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem przed
wczorajszej straty Gromu od bomb lotni
czych. Niejednemu zapewne ciarki przeszły 
po grzbiecie na widok tak licznej armady po
wietrznej lecącej w naszym kierunku.

Nie było jednak czasu na refleksje. Pierw
szy samolot wyraźnie już nalatywał na Bły
skawicę. Zagrały nasze przeciwlotnicze Bo- 
forsy, lokując dymki od wybuchów swych po
cisków pod atakującym Heinklem.

Dowódca okrętu kmdr. ppor. Stanisław Na- 
horski, znany z nadzwyczajnego spokoju i o- 
panowania, z pogodnym wyrazem na twarzy 
zajął swoje stanowisko manewrowe poza 
kompasem. Przez telefon powiadomili pierw
szego oficera mechanika por. mar. inż. Feli
ksa Jasłowskiego, znajdującego się już w ma
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szynowni, że będzie drastycznie zmieniał szy
bkość okrętu.

Porucznik Jasłowski, doskonały fachowiec 
kierujący działem maszynowym, jak wytra
wny dyrygent, natychmiast poczynił należy
te przygotowania. Zlecił kierownikowi ma
szyn., chor. mar. Józefowi Grzonce, mieć spe
cjalną pieczę nad personelem obsługującym 
telegrafy maszynowe, zawory parowe itp., 
kierownikowi mechanizmów pomocniczych 
st. bosmanowi Walentemu Kempie wzmożo
ną kontrolę swego działu, a drugiemu ofice
rowi mechanikowi ppor. mar. Franciszkowi 
Czeluście, aby razem z kierownikiem kotło
wni st. bosm. Janem Chmarą, zapewnili nie
zbędne ciśnienie pary przy nieoczekiwanych 
skokach w jej zużyciu.

Oficer sygnałowy por. mar. Wieńczysław 
Kon i kilku obserwatorów na pomoście z lor
netkami skierowanymi na atakujący samo
lot, usiłowali spostrzec moment wyrzutu 
bomb.

Atakujący Heinkel zniżył lot, przechodząc 
przez dymki rozrywających się pocisków. 
Niewątpliwie pragną zatopić Błyskawicę 
swoim pierwszym atakiem. Kiedy doszedł do 
pozycji zrzutu bomb był na wysokości nie 
większej niż 3 000 m

Dowódca, spokojnym głosem, jakby to był 
zwyczajny manewr nawigacyjny, polecił 
zwiększyć obroty maszyn i dać ster na burtę. 
Błyskawica zadrgała nabierając szybkości i 
przechyliła się mocno na burtę, zataczając 
łuk na gładkiej tafli fiordu. Za chwilę, z cha
rakterystycznym świstem, wiązka bomb 
przeszyła powietrze i spadła do wody w od
ległości około 50 m przed dziobem. Wybuch 
bomb wyrzucił tony wody w powietrze. Błys
kawica idąc z dużą szybkością weszła w tę 
ścianę wody, która opadając oblała obsady 
dział dziobowych i pomostu.

„Ster na zero. Wróć na poprzednie obroty” 
— zakomenderował dowódca.

Boforsy, które podczas ostrej cyrkulacji 
okrętu na chwilę straciły cel, posłały po kil
ka serii za odlatującym na północ Heinklem. 
Ale zanim schronił się za tę samą górę, za 
którą zniknęły trzy pierwsze Heinkle, zaczął 
zniżać lot, a pod nim rozwinął się spadochron. 
Chociaż nie widzieliśmy jego upadku, nie 
mieliśmy wątpliwości, że ten napastnik zos
tał zestrzelony.

Następne dwa samoloty, pozostając już na 
wysokości ponad 5 000 m, rzuciły swe bomby 
na brytyjskie niszczyciele, chybiając.

Teraz rozpoczęło się polowanie na Błyska
wicę.

Każdy z następnych samolotów formacji, 
nalatując na bezpiecznej wysokości, ponad 
5 000 m, czyli ponad zasięgiem naszych prze
ciwlotniczych Boforsów, spokojnie, jak na 
ćwiczeniach bombardowania, zrzucał swój 
ładunek bomb.

Porucznik Kon, (opisał to później w swo
jej książce „Atlantyckie Konwoje”) obserwo
wał przez lornetkę nalatujący na nas samo
lot. W przejrzystym powietrzu, zauważył 
bomby odrywające się od samolotu. Meldo
wał o tym dowódcy, który zwiększał szybkość 
okrętu i dawał ster albo na prawą, albo na 
lewą burtę, w zależności od tego, jak był oce
niany lot bomb. Bomby wpadały do wody nie
bezpiecznie blisko okrętu, to przed dziobem, 
to znów z prawej lub lewej burty. Szczęśli
wie, nie były one nastawione na detonację 
przy styku z wodą (lub kadłubem) i wybucha
ły na pewnej głębokości — nie rażąc przez to 
swymi odłamkami załogi okrętu.

Poszczególne samoloty, po wykonaniu ata
ku odlatywały do bazy, robiąc miejsce nastę
pnemu z formacji.

ORP Błyskawica nie zadowalał się jedynie 
wykonywaniem uników przed spadającymi 
bombami. Jak odyniec osaczony w kniei, rzu
ca się na najbliższego zagrażającego mu my
śliwego, tak też i Błyskawica kontratakowa- 
wała, miotając swe śmiercionośne pociski w 
kierunku najbliższego napastnika.

Nieprzyjaciel, świadom skuteczności Bo- 
forsow, po stracie pierwszego atakującego 
samolotu, nie ważył się wystawiać na niebez
pieczeństwo i utrzymywał się powyżej ich za
sięgu.

Ogniem przeciwlotniczym Błyskawicy kie
rował drugi oficer artylerii por. mar. Jan 
Buchowśki. Pierwszy oficer artylerii kpt. 
mar. Bohdan Wroński miał czujną pieczę nad 
całokształtem działania komórek działu ar
tylerii w alarmie bojowym. Działonem prze
ciwlotniczych Boforsów kierował: mat 
Franciszek Młodzik i mat Stanisław Pawiń- 
ski, rywalizowali om ze sobą w utrzymaniu 
sprawności ognia swoich dział. Szef artylerii 
— bosman Józef Szachowicz, niestrudzenie 
cyrkułowa! pomiędzy komorami amunicyjny
mi a Boforsami, kierując czynnościami eki
py amunicyjnej, bacząc aby działkom nie za
brakło amunicji.

Zanim mogliśmy nabrać oddechu po jed
nym ataku, zagrażał nam następny Heinkel, 
przy czym niektóre samoloty nie rzucały 
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bomb, tylko wykonywały atak pozorowany, 
albo badały reakcję okrętu, dla tym pewniej
szego następnego, ostrego ataku, albo też ce
lem ich było wzmóc nasze natężenie nerwowe 
i zmęczenie.

Dowódca znowu wywijał Błyskawicą wol
ty we fiordzie, Boforsy strzelały seriami, a 
bomby wpadały do wody — omalże ocierając 
się o okręt. Kiedy zygzaki odbywały się w 
pobliżu brzegu, zatrzymywaliśmy dech w 
piersiach, w obawie, aby przypadkowo ster 
się nie zaciął, albo nie nastąpiła awaria w 
maszynie. Wówczas, idąc z dużą szybkością, 
niechybnie wpadlibyśmy na sikały. Byłby to 
koniec kariery wojennej ORP Błyskawica.

Duch bojowy na okręcie fbył znakomity. 
Każdy dział okrętowy w alarmie przeciwlot
niczym wytężał całą energię i znajomość 
swych funkcji, aby nie zaistniało żadne za
cięcie, co mogłoby być katastrofalne w skut
kach.

Młody marynarz z załogi maszynowej Ma
rian Kosiak, który miał przydział do Oddzia-

Działonowy mat Stanisław Pawiński 
i obsada wachtowa Boforsa.

łu Ratunkowego (i nic nie miał do ratowania 
czy naprawiania) poprosił o pozwolenie do
łączenia do eikipy amunicyjnej, na co mu po
zwoliłem. Z entuzjazmem biegiem dołączył 
do tej ekipy i do końca akcji nosił amunicje 
do Boforsów.

W maszynowni, por. mar. inż. F. Jasłow- 
ski, swoim spokojem imponował obsadzie, 
która pracowała jak w zegarku przy gwałto
wnych przechyłach i wstrząsach. Chor. mar. 
Józef Grzonka dzielnie mu sekundował. W 
kotłowni, st. bosm. Jan Chmara, mający spe
cyficzne nabożeństwo do św. Andrzeja Bobo
li, podczas wybuchów bomb tuż koło okrętu, 
rozśmieszał obsady, wznosząc do Świętego 
petycję słowami: „Andrzejku nie dajmy 
się”. W komorach amunicyjnych, bosman j. 
Szachowicz utrzymywał pogodę ducha i tem
po pracy.

W południe, ostatni samolot z przedpołu
dniowych formacji, odleciał do bazy. Nastę
pnego nalotu nie było widać.

Dowódca, nie odwołując alarmu, polecił 
jak najspieszniej podać obiad do stanowisk 
artylerii przeciwlotniczej, a z innych stano
wisk posłać ludzi na zmianę po posiłek. Ope
racja ta odbyła się nad wyraz sprawnie i 
szybko.

O godz. 1220 zjawiła się kolejna formacja 
niemieckich samolotów i znowu rozpoczęła 
ataki na Błyskawicę.

Brytyjskie niszczyciele odeszły pod półno
cny brzeg Oftf jordu i poza pierwszymi dwo
ma wiązkami bomb zrzuconymi na nie, nie 
były więcej przez Niemców atakowane.

Cała uwaga formacji Luftwaffe była skie
rowana na Błyskawicę. Niewątpliwie wie
dzieli, że był to polski kontrtorpedowiec i 
pragnęli zmieść go z powierzchni fiordu, tak 
jak to im się już udało z ORP Gromem.

Jerzy Pertek w swej książce wydanej w 
Polsce, pod tytułem „Wielkie dni małej Flo
ty” cytuje urywki z książki porucznika nie
mieckiej marynarki Hermanna Laudsa, z 
których tchnie nienawiść do „der grosse pol- 
nisiche Zerstórer”. Część jednego urywku z 
tej książki brzmi: „. . . Poruszy się gdzieś 
cokolwiek w terenie, strzelają kontrtorpedo
wce z miejsca, bez względu na to, kto i ilu się 
porusza. Jest jeden, który się specjalnie wy
różnia: Polak. Nasza zawziętość i nienawiść 
do niego rośnie z godziny na godzinę ..

Edmund Kosiarz w książce „Flota Białego 
Orła” potwierdza objawy nienawiści do Bły
skawicy i Groma podane w książkach niemie
ckich uczestników walk o Narwik.
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Nic więc dziwnego, że niemieckie ataki lo
tnicze w tym dniu były skierowane przede 
wszystkim przeciwko Błyskawicy.

Ostatni atak w tej akcji, był wykonany o- 
koło godziny 1440.

Przez następne 20 minut pilnie obserwo
waliśmy niebo. Ku naszej uldze, więcej samo
lotów Luftwaffe nie było widać. Zatem, o 
godz. 1500 dowódca zarządził odbój alarmu 
przeciwlotniczego, pozostawiając przy dzia
łach wachtę bojową.

Spojrzeliśmy na siebie i wszyscy na pomo
ście wybuchnęli śmiechem. Każdy z nas miał 
ciemne centki na twarzy — jak duże piegi. 
Powstały one od fontann wody oblewających 
nas po wybuchach bomb. Po wyparowaniu 
wody, sadze ze spalonego materiału wybucho
wego pozostały na twarzach. Byliśmy wdzię
czni Opatrzności, że Błyskawica wyszła z tej 
walki obronną ręką. Tylko kilku członków za
łogi doznało potłuczeń, tracąc równowagę 
podczas nieoczekiwanych ostrych przechyłów 
przy wykonywaniu uników i podrzucań okrę
tu przez bliskie wybuchy bomb.

Zaczynamy wierzyć w szczęście ORP Bły
skawica.

W przeciągu przeszło 7 godzin, Hein- 
kle wykonały na nas 9 serii nalotów — zrzu
cając na nas ulewę bomb. Błyskawica wy
strzeliła w tym dniu około 3 000 pocisków z 
przeciwlotniczych Boforsów. Pozostało nam 
tylko około 1 000 ładunków dla tych dział.

Wyczucie dowódcy, jego doskonała współ
praca z oficerem sygnałowym por. mar. Ko- 
nem, poparte dużą dozą szczęścia, wyprowa
dziły nas cało, z tego bodajże największego, 
znanego mi nalotu, wykonanego przez lotnic
two w ciągu jednego dnia na jeden kontrtor- 
pedowiec.

Dowódca zaimponował wszystkim, nie
wzruszonym spokojem. Ani jeden muskuł nie 
drgnął mu na twarzy przez cały czas tej ak
cji.

Brytyjski oficer łącznikowy, Lt. Cdr. Vir- 
tue, Royal Navy, z chwilą ogłoszenia alarmu 
przeciwlotniczego, usiadł na pomoście przy 
celowniku torpedowym, zapalił fajkę i nie ru
szył się stamtąd, aż po odboju alarmu. Pod
szedł wówczas do komandora Nahorskiego i 
powiedział: „Pan, panie Komandorze mane
wrował pod bombami taik spokojnie, jak by 
to było dobijanie do oilera”.

Nie obeszło się też w tej akcji bez paru mo
mentów komicznych. Wszyscy nie zajęci przy 
manewrowaniu czy obsłudze dział, wytężali 

wzrok, aby jak najwcześniej zaobserwować 
nadlatujące samoloty. Na wysokości ponad 
5 000 m na tle błękitnego nieba, doskonale — 
ochronnie pomalowane Heinkle, były ledwie 
widoczne. Toteż, w jednym wypadku obser
watorzy zameldowali jako niemiecki samo
lot, planetę Jowisza — normalnie nie wido
cznego w dziennym świetle, a w innych, dwie 
mewy szybujące wysoko, bez ruszania skrzy
dłami. W obu wypadkach obsady broni prze
ciwlotniczej zostały zaalarmowane. Wyszło 
to nam na korzyść, bo zaraz po tych meldun
kach nadleciały prawdziwe samoloty i arty- 
lerzyści byli gotowi na ich przyjęcie.

Wszyscy byliśmy niesamowicie zmęczeni 
tą akcją. Wolni od wachty bojowej, mogli te
raz umyć się i pożywić. Błyskawica powróci
ła na swój patrol wzdłuż narvickiego wy
brzeża, tak brutalnie przerwany o 0730.

O godz. 2000 przybył pod Narvik brytyjski 
niszczyciel HMS Wren, aby nas zmienić na 
patrolu. Błyskawica otrzymała rozkaz uda
nia się do Tjelsund. Śmiać nam się chciało, 
kiedy stary Wren, malutki kontrtorpedow- 
czyk wchodził do fiordu, aby zastąpić ORP 
Błyskawica, dużą, nowoczesną jednostkę. 
Wyglądał przy nas jak duża motorówka.

Kiedy wychodziliśmy z Ofotfjordu i znale
źliśmy się w wąskim gardle fiordu, na na
szym kursie ukazało się sześć samolotów. 
Znowu alarm przeciwlotniczy.

Poczuliśmy się tym razem bardzo nieswo
jo. W wąskiej części fiordu nie było miejsca 
na manewrowanie, co dałoby nieprzyjaciel
skim samolotom doskonałą szansę na skute
czne zbombardowanie nas. Jednak, w miarę 
zbliżania się samolotów, twarze wszystkich 
na pomoście i przy działach zaczęły się roz
jaśniać. Rozpoznaliśmy je jako brytyjskie 
samoloty myśliwskie. Były to pierwsze sa
moloty sprzymierzonych, które zobaczyliśmy 
w Norwegii. Teraz Luftwaffe nie będzie już 
niepodzielnie panować w powietrzu.

Po wyjściu z Ofotf jordu, spotkaliśmy krą
żownik HMS Aurora i sześć brytyjskicn nisz
czycieli, eskortujących kilka dużych statków 
pasażerskich z transportem wojska sprzy
mierzonych. Aurora nadała do nas sygnał: 
„I hope you had a nice time in Narwik”.

Odpowiedzieliśmy na to: „Thank you; we 
had nice time. We had nine visits today. We 
shot down one”.

„HeartieSt congratulations. I will tell this 
to FOIC Narwik” — zakonkludowała Aurora. 
(N.B. FOIC = Flag Officer in Charge).
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OSTATNIE DNI W REJONIE NARVIKU

ORP Błyskawica wszedł na redę Tjelsun- 
det o godz 2230 dnia 6 maja 1940 r. Na kot
wicy stały tu: pancernik HMS Resolution, 
krążownik HMS Enterprise, kilka brytyj
skich niszczycieli i ropowiec.

Rzuciliśmy kotwicę w tym zacisznym i ma
lowniczym fiordzie. Wszyscy wolni od służby, 
zmęczeni po gorącym dniu w Ofotfjordzie, 
gdzie byliśmy przez przeszło siedem godzin 
bombardowani przez Luftwaffe, czym prę
dzej wskoczyli do koi i hamaków i zasnęli 
snem sprawiedliwych.

Rano dnia następnego, mieliśmy miłą nie
spodziankę. Zameldował się na okręcie z 
Wielkiej Brytanii, por. mar. Wilhelm Pace- 
wicz — doskonały oficer i miły, kulturalny 
towarzysz. Pływaliśmy razem na ORP Iskra 
od maja do początku września 1939 r.

W powietrzu patrolowały brytyjskie myś
liwce. Był to bardzo przyjemny widok, po do
świadczeniach dni poprzednich, kiedy nie
mieckie lotnictwo całkowicie panowało w 
powietrzu. Przed południem zjawił się nie
miecki samolot. Został zaobserwowany z da
leka. Wszystkie okręty zarządziły alarm 
przeciwlotniczy. HMS Resolution otworzył 
do niego celny ogień, ale zaraz go przerwał. 
Nadleciał bowiem brytyjski myśliwiec i jak 
zgłodniały jastrząb rzucił się na Niemca.

Jak nam później mówiono, niemiecka for
macja złożona z czterech bombowców zamie
rzała zaatakować okręty w Tjelsundet. 
Spośród nich, myśliwiec zestrzelił dwa, usz
kodził trzeciego, a czwarty uszedł cało. — 
Brytyjczyk nie miał już amunicji.

Wieczorem przyszedł do Tjesundet HMS 
Aurora. Okręt ten był atakowany pod Nar- 
vikiem przez Luftwaffe; dostał bombę w 
wieżę artyleryjską Nr 2 i poniósł straty w 
zabitych i rannych.

8 maja rano dowiedzieliśmy się, że ma
my opuścić obszar wojenny Narwik i powró
cić do Wielkiej Brytanii. Przyjęliśmy tę wia
domość z uczuciem zawodu. Żal nam było od
chodzić z Norwegii teraz, kiedy zapowiadały 
się ciekawe zdarzenia. Przybyły wojska 
Sprzymierzonych, a w ich składzie polska 
Samodzielna Brygada Strzelców Podhalań
skich. Zaczną się więc operacje lądowe na 
większą skalę, z wielką chęcią wzięlibyśmy 
udział w wypędzeniu Niemców z Narwiku.

Koło południa przybył na okręt FOIC Nar- 
vik (Flag Officer In Charge) i głównodowo
dzący siłami Sprzymierzonych w tej opera-

Adm. Lord Cork and Orrery i oficer 
łącznikowy Lt.cdr. Virtue RN na 
pokładzie ORP Błyskawica w Tjel- 

siundat.

cji, admirał lord Cork and Orrery. Zrobił 
przegląd załogi, wygłosił przemówienie wy
rażając nam wielkie uznanie i podziw za do
skonałe wywiązanie się z nałożonych na nas 
zadań, a żegnając nas życzył szczęścia w 
przyszłości.

Po południu dotychczasowa piękna pogoda 
zepsuła się. Przyszły niskie chmury i słaba 
widoczność. Odkotwiczyliśmy i razem z nisz
czycielem HMS Żulu udaliśmy się do Skejel- 
f jordu. W Vestf jord w odległości około 3 000 
m, przed dziobem, spostrzegliśmy lecące w 
naszym kierunku, na wysokości około 100 m, 
dwa bombowce rozpoznane przez nas jako 
niemieckie. Były wyraźnie zaskoczone tym 
spotkaniem. Natychmiast otworzyliśmy o- 
gień z przeciwlotniczych Boforsów.

HMS Żulu nadał do nas pilny sygnał: 
„Przestać strzelać. Samoloty własne”. Są
dząc że pomyliliśmy się w zidentyfikowaniu 
samolotów, trudnych zresztą do rozpoznania, 
bo lecących wprost na nas, przerwaliśmy o- 
gień. Samoloty odchyliły się na północ, wymi
nęły nas z naszej prawej burty, trzymając 
się z dala i jeden z nich rzucił bomby na nor- 
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wesiki kuter rybacki. Szczęśliwie rybaka nie 
trafił. Żulu otworzył ogień do samolotów, ale 
były już za daleko. Przeprosił nas za pomył
kę. Straciliśmy okazję, bowiem mieliśmy do
brą szansę na zestrzelenie tych samolotów.

Dalsze przejście do Skjelfjordu, gdzie za
kotwiczyliśmy późnym wieczorem, odbyło 
się bez specjalnych zdarzeń. Zastaliśmy tam 
zakotwiczone: krążownik HMS Penelope z 
rozprutą na skałach burtą, warsztatowiec 
HMS Vindictive, kilka niszczycieli (HMS Es- 
kimo z oderwanym dziobem przez torpedę w 
drugiej bitwie pod Narwik) i trawlerów.

9 maja mieliśmy wyjść ze Skjelfjord do 
Wielkiej Brytanii jako eskorta HMS Penelo
pe i HMS Eskimo, który miał być holowany 
rufą naprzód.

Tymczasem pogoda wciąż była zła i niewła
ściwa dla żeglugi tych dwóch uszkodzonych 
okrętów. Pozostaliśmy więc na kotwicy w o- 
czekiwaniu na poprawę warunków atmosfe
rycznych. Wieczorem, oficerowie „Błyskawi
cy” zostali zaproszeni do mesy HMS Vindic- 
tive na pokolacyjnego „drinka” i film. Po
szliśmy ubrani w normalne — codzienne mun
dury. Ku naszemu zdziwieniu, wszyscy ofice
rowie Royal Navy byli w strojach wieczoro
wych — w kołnierzykach z różkami, w musz
kach i we fraczkach (tak zwanych messdres- 
sach). My natomiast w początkowym okre
sie wojny, mieliśmy nasze surduty i fraczki 
pozostawione na lądzie na przechowaniu w 
różnych miejscach. Stopniowo jednak, „wla
złszy między wrony”, przyjęliśmy ten dobry 
zwyczaj Royal Navy i niezależnie od wojny. 
Wkładaliśmy stroje odpowiednie do okazji.

10 maja, już o godz. 0615 zabrzęczał 
klakson na alarm przeciwlotniczy. Przyleciał 
jeden samolot niemiecki, najwidoczniej na 
zwiady i odleciał. O godz. 1145, nowy alarm 
przeciwlotniczy. Zjawiły się Heinkle 111 i po 
kolei wykonywały trwające kilka godzin ata
ki bombowe na redę Skjelfjord. Bombardo
wanie było raczej niecelne, wobec silnego, 
choć niezbyt dokładnego ognia ze otrony za
kotwiczonych we fiordzie okrętów brytyj
skich. Jedynie przeciwlotnicze Boforsy „Bły
skawicy” i tym razem wykazały swoją war
tość.

Zaraz na początku nalotu, trzy nasze pocis
ki ugodziły Heinkla. Od jego kadłuba oder
wał się arkusz poszycia i zataczając m powie
trzu przedziwne esy - floresy spadł na dół. 
Drugi Heinkel, też prawdopodobnie był usz
kodzony przez nasze pociski, bo zakołysał się 
gwałtownie, obniżył lot i skrył się za górę.

Po nalocie nadaliśmy sygnał do Starszego 
na Redzie HMS Penelope o trafieniu Heinkla. 
Otrzymaliśmy odpowiedź, że na HMS Penelo
pe „tego nie zaobserwowano”.

Wieczorem dobił do naszej burty norweski 
kuter rybacki. Rybacy przywieźli dla nas a- 
luminiowy arkusz mierzący około 2,5 x 2,5 m, 
z oderwanego poszycia Heinkla. Obserwowa
li jego spadanie i kiedy spadł na brzeg wys
py, podnieśli go i przywieźli do nas.

Zapytani dlaczego przywieźli ten arkusz 
na Błyskawicę, chociaż we fiordzie znajduje 
się więcej okrętów, które strzelały do samo
lotów, rybacy odpowiedzieli: „doskonale wi
dzieliśmy, że to wasze pomarańczowe pociski 
trafiły samolot”. Rybacy twierdzili, że samo
lot spadł do wody. Nadaliśmy jeszcze jeden 
sygnał na Peneiopę i powołują się na poprze
dni nasz sygnał powiadomiliśmy, że mieliśmy 
na pokładzie kawał poszycia z trafionego 
przez nas Heinkla, który nam przywieźli ry
bacy. Sygnał ten pozostał bez odpowiedzi.

Ze wszystkich brytyjskich okrętów bro
niących się przed tym nalotem, najbardziej 
nam zaimponował HMS Eskimo (raczej „po
zostałość” HMS Eskimo, bo jak wspomnia
łem wyżej, był on bez dziobu).

Jego załoga jakby chcąc pomścić śmierć 
swoich kolegów i doznane uszkodzenie, z nie
zwykłą zawziętością prowadziła ogień ze 
wszystkich swoich pozostałych dział.

Jednak, w pierwszych latach wojny, stan
dartowym uzbrojeniem brytyjskich niszczy
cieli, były 4,7 calowe działa główne, które mo
gły być też użyte do ognia przeciwlotniczego, 
oraz 40 mm działka przeciwlotniczego Vic- 
kers’a, tak zwane Pom - Poimy. Ale 4.7 calo
we działa miały ką!t podniesienia tylko do 40, 
a zasięg Pom - Pomów był tylko 2,700 yar
dów.

W porównaniu z Błyskawicą (i Gromem), 
których 40 mm przeciwlotnicze Boforsy mia
ły zasięg 5.000 m przeciwlotnicze uzbrojenie 
brytyjskich niszczycieli nie było imponujące. 
Nasi brytyjscy koledzy często mawiali, że 
podczas nalotów lotniczych, czuli się bardziej 
bezpieczni, znajdując się w naszym pobliżu.

Poza tym należy wspomnieć, że wyszkole
nie artyleryjskie na polskich kontrtorpedo- 
wcach było na bardzo wysokim poziomie. Je
szcze przed wybuchem wojny, artylerię Bły
skawicy wyprowadził na szczyty pierwszy o- 
ficer artylerii por. mar. Kazimierz Hess — 
doskonały i wymagający specjalista.

(Dokończenie na str. 28)
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ORP BŁYSKAWICA W OPERACJI TORCH
Od wielu już miesięcy trwaliśmy w służbie 

konwojowej na północnym Atlantyku mozol
nie przemierzając trasę zachodnia Szkocja - 
Islandia i z powrotem. Wyruszaliśmy przewa
żnie z Greenock lub Gourock, które są wysu
niętymi portami na rzece Clyde dla obszaru 
Glasgow, a czasem z Londonerry w północno- 
wschodniej Irlandii. Zdarzyło się raz czy dwa, 
że gromadkę statków zabieraliśmy również 
z którejś zatoki na Hebrydach. Te górzyste, 
zawsze zielone i malownicze wyspy, zamiesz
kałe głównie przez owce, stanowiły dobrą o 
słonę dla zbiórki statków przed włączeniem 
ich do konwoju. Pamiętam, że bardzo podo
bało mi się to miejsce. Tutaj bowiem świado
mość tego, że toczy się wojna wraz z jej nie
odłącznymi napięciami i innymi wrogimi 
człowiekowi zjawiskami, była mocno stępio
na dominowaniem wspaniałej przyrody, ci
szą schronienia przynoszącą uspokojenie. A- 
le te dobroczynne odczucia trwały niestety 
bardzo krótko, były tylko chwilą wytchnie
nia, ponieważ już po kilku, co najwyżej kil
kunastu godzinach trzeba było podnosić kot
wicę i udawać się w drogę.

Bitwa o Atlantyk dochodziła właśnie 
punktu kulminacyjnego. Była połowa 1942 r. 
Z baz usytuowanych w Zatoce Biskajskiej 
wychodziło na morze coraz więcej Ubotów, 
które wykorzystując koordynację meldun
ków rekonesansu lotniczego i innych łodzi 
podwodnych znajdujących się już w swoich

(Dokończenie ze str. 27)
Na początku lutego 1940 r., por. Hess zo

stał przeokrętowany na ORP Grom. Na jego 
miejsce przybył kpt. mar. Bohdan Wroński, 
który z całą fachowością w krótkim czasie, 
łatwo wszedł w swoją rolę i umiejętnie kie
rował całym działem artylerii ORP Błyska
wica.

Pogoda w dalszym ciągu nie nadawała się 
do przeprowadzenia uszkodzonych HMS Pe- 
nelope i HMS Eskimo do Wielkiej Brytanii.

Wobec tego, o godz. 2200 dnia 10 maja 
1940 r. podnieśliśmy kotwicę — i wyszliśmy 
ze Skjelfjord. W Vestfjord dołączyliśmy się 
do HMS Grafton i ORP Burza i we trójkę — 
opuściliśmy Norwegię, udając się z powro
tem do Wielkiej Brytanii. 

sektorach patrolowych, łączyły się w tzw. wil. 
cze stada i atakowały z dużą niestety skute
cznością konwoje alianckie, ciągle jeszcze 
niedostatecznie osłaniane zbyt małą ilością 
eskartujących niszczycieli i korwet. Z danych 
powojennych wiadomo np., że tylko jeden ta
ki konwój idący w sierpniu do Szkocji i liczą
cy 36 statków handlowych utracił w walce z 
Ubotami 11 frachtowców. Ale i Niemcom za
topiono wówczas co najmniej 2 okrtęy podwo
dne. W eskorcie tego konwoju pozytywną ro
lę odegrała Błyskawica, dołączona do niego 
w trakcie działań, wydatnie przyczyniając 
się do ochrony go przed dalszymi stratami. 
Trud służby konwojowej polegał przede wszy
stkim na bardzo pracowitym przeszukiwaniu 
obszaru wodnego w najbliższym sąsiedztwie 
całego zespołu statków, jak również na ob
serwacji horyzontu i nieba wokół konwoju, 
głównie z powodu możliwości pojawienia się 
nieprzyjacielskich samolotów dalekiego za
sięgu. Lecz ani ASDIC1), ani mnogość par o- 
czu, nawet uzbrojonych w dobre lornety ob
serwacyjne, nie dawały całkowitej gwarancji 
ustrzeżenia się od ataku Ubota czy Focke- 
Wulf’a. Tu trzeba nadmienić, że ówczesny ra
dar p-lotniczy instalowany na jednostkach 
Mar. Woj. był jeszcze na tyle niedoskonały, 
iż w słabym tyllko stopniu był pomocą dla nor
malnej obserwacji wzrokowej. Do tego do
chodziły jeszcze warunki pogodowe, które 
nieraz dawały nam się bardziej we znaki, niż 
jakaś konkretna akcja bojowa. Atlantyk zna
ny jest przecież z bardzo gwałtownych i dłu
gotrwałych sztormów. Miały one jednak to 
dobre, że znacznie ograniczały możliwości a- 
taków nieprzyjaciela.

Zdarzyło nam się np. w ciężkim sztormie 
dostrzec przez chwilę Ubota na powierzchni, 
i to blisko, który jednak zaraz zniknął za na
stępną potężną falą rozmazany w mglistej 
szarudze pyłu wodnego. Nie zdążyliśmy na
wet wykonać zwrotu na niego i nie uzyskali
śmy kontaktu hydroakustycznego.

Focke-Wulfy typu Kondor nie ograniczyły 
swoich zadań wyłącznie do wypatrywania a- 
lianckich konwojów, ustalania ich pozycji, i-

U ASDIC — początkowe litery oznaczenia: 
Allied Submarine Detection Investigation 
Committee.



NASZE SYGNAŁY 29

lości jednostek oraz ich kursu lecz również 
starały się wykonać w sprzyjających warun
kach atak bombowy na upatrzony statek. Kie
dyś, w tym czasie, eskortowaliśmy nieduży 
konwój większych statków, w tym kilka tran
sportowców wojska. Kurs prowadził na Islan
dię. Mniej więcej w porze obiadowej przy nie
złej pogodzie i widzialności został dostrzeżo
ny Kondor w jakiejś luce między chmurami, 
które pokrywały niebo w około 3/4-tych na 
pułapie około 3 000 m. Oczywiście zarządzo
no alarm i obsadziliśmy natychmiast wszys
tkie działa. (Główna artyleria Błyskawicy 
składała się z 4 dział przeciwlotniczych o po
dwójnych lufach kalibru 4 cale. Oprócz tego 
posiadała ona 2 podwójne Boforsy p.lotnicze 
kalibru 40 mm oraz 4 NKM kalibru 13,2 mm 
typu Hotichkisis). Dziesiątki par oczu pilnie 
przeszukiwały niebo. Tkwiliśmy tak na sta
nowiskach bojowych około pół godziny i nic 
się nie działo. W końcu zarządzono odbój a- 
larmu. Szybko schodziliśmy do pomieszczeń, 
aby w przyśpieszonym tempie zjeść obiad. I 
właśnie wtedy zza chmur wypad! ten sam, 
chyba Kondor, pikując na idący w pobliżu 
statek pasażerski o nazwie bodajże Orion, a 
tonażu przybliżonym do naszego Batorego. 
Nim zdążyliśmy ponownie obsadzić działa i 
otworzyć ogień rzucił już swoje bomby, na 
szczęście niecelne. Od tego czasu staliśmy się 
jeszcze bardziej uczuleni na takie spotkania, 
nic więc dziwnego, że kiedy już bliżej Islan
dii, w podobnych warunkach, pojawił się nad 
konwojem brytyjski Whitley przypominają
cy trochę sylwetką Kondora ostrzelaliśmy 
go dość skutecznie. Nie zestrzeliliśmy go 
wprawdzie, ale podobno miał parę dziur w 
kadłubie i skrzydłach. Po przyjściu do Rey- 
kjaviku mieliśmy wizytę angielskich lotni
ków. Była to załoga owego Whitley’a. Udali 
się wprost do mesy oficerskiej, gdzie przy 
pomocy whisky i dżinu nastąpiło zbliżenie 
międzynarodowe, a incydent poszedł w nie
pamięć.

Tak więc, uwijając się w służbie eskorto
wej, węsząc za Ubotami i wypatrując samo
lotów przemierzaliśmy szaro-zielone wody 
Atlantyku wykonując od czasu do czasu 
mniej, lub bardziej zaciekłe ataki na podej
rzane echa asdikowe. Z pewnym rozczarowa
niem wspominam jednak, że nie doznaliśmy 
w tym okresie satysfakcji konkretnego stwie- 
dzenia nieprzyjacielskiej łodzi podwodnej. 
Kiedy myślę, po latach, o tym jak wiele odpa
liłem bomb głębinowych z obsługiwanych 
przeze mnie prawoburtowych wyrzutni, tzw. 
Thorneycroftów to mam przeświadczenie, że 

chyba nikogo wówczas nie zabiłem, ale nieje
dnego musiałem porządnie nastraszyć. Eks
plozja 300 funtów trotylu na głębokości kil
kudziesięciu,.czy nawet ponad 100 m jest 
czymś w rodzaju małego trzęsienia ziemi, ty
le że bardzo krótkotrwałego. Czytając taką 
relację mogłoby się komuś wydawać, że wła
ściwie nie działo się nic nadzwyczajnego. Ot 
trochę alarmów, trochę strzelania i sporo hu
ku od1 wybuchów bomb hydrostatycznych. 
Tak dobrze jednak nie było. Wspominałem 
już jak wielkie były straty w tym okresie. In
na rzecz, że Błyskawica niewątpliwie miała 
szczęście. Tak się bowiem dziwnie składało, 
że kiedy byliśmy w eskorcie, konwój nie po
nosił strat. I to z pewnością nie dlatego, że 
nie było Ubotów w pobliżu. Wystarczyło np. 
abyśmy oddalili się od konwoju na parę go
dzin otrzymawszy taki rozkaz dla wykona
nia szczególnego zadania, aby stwierdzić po 
ponownym dołączeniu do niego, że zatopiono 
nam w tym czasie 2 statki. Nic więc dziwne
go, że z czasem zaczęto Błyskawicę określać 
mianem „Lucky ship”. A może mieliśmy 
szczęśliwego dowódcę? Był nim wówczas 
kmdr ppor. Wojciech Francki, weteran walk 
osłonowych przy ewakuacji Dunkierki, doś
wiadczony dowódca niszczycieli. Tak czy ina
czej, może właśnie dzięki temu szczęściu, ja
koś raźniej nam było schodzić na ląd na szkla
neczkę czegoś mocniejszego, a potem ewen
tualnie na taneczne wyczyny w „Green Pawi
lon” w Gourock, gdzie miejscowe Szkotki 
bardzo chętnie były partnerkami polskich 
marynarzy. Szkoda tylko, że postoje w por
tach były tak krótkie. Doba, najwyżej dwie, 
a czasem było i tak, że z beczki postojowej 
szło się tylko po uzupełnienie paliwa i dalej 
na morze z następnym konwojem.

Jakkolwiek służba w konwojach była nie
wątpliwie wielkim zaszczytem, czymś bardzo 
ważnym, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę z jej 
doniosłości dla podtrzymania wysiłku wojen
nego W. Brytanii, przypomnijmy, że był to 
dopiero 1942 r., to muszę powiedzieć, że z cza
sem ta mało efektywna działalność, to powol
ne pokonywanie trasy z prędkością, 8-10 wę
złów (konwoje 12 węzłowe i więcej były jesz
cze rzadkością) przy tak wysokich walorach 
Błyskawicy nie dawało nam satysfakcji, ma
rzyły nam się bardziej błyskotliwe działania. 
No i doczekaliśmy się. Któregoś dnia po za- 
zawinięciu do Rejkaviku, gdzieś w środku la
ta, zauważyliśmy, że dzieje się coś, co praw
dopodobnie dotyczy przydziału operacyjnego 
okrętu. Kmdr Francki był jakby czymś zaafe
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rowany i bardziej skupiony, kiedy wkrótce 
po dobiciu schodził z okrętu, udając siędo do
wództwa. Równocześnie zaczęliśmy ładować 
na okręt jakieś dodatkowe sorty mundurowe 
i spore ilości prowiantu. Jeszcze do dziś pa
miętam ciężar tych mrożonych połówek mię
sa, które przyszło nam nosić na plecach po 
trapie. Nic, tylko przerzucają nas w Mur
mańsk, na miejsce Garlanda, którego wyco
fano po uszkodzeniach i ciężkich ofiarach w 
ludziach, jakie poniósł w końcu maja. Tak 
myśleliśimy początkowo i nawet odczuwaliś
my pewne zadowolenie, że będzie wreszcie o- 
kazja do zrewanżowania się Niemcom. Mieli
śmy poprostu większe możliwości po temu, 
przynajmniej w dziedzinie uzbrojenia. Mogę 
się tylko domyślać o czym rozmawiał nasz 
dowódca z Anglikami. W każdym razie po po
wrocie na okręt po chwili ponownie go opuś
cił z widocznym pośpiechem. Być może przed
stawiał jakieś dodatkowe materiały, dane te
chniczne, Faktem jest, że na Murmańsk nie 
zostaliśmy skierowani. Jeśli w ogóle była ta
ka „przymiarka” to bardzo prawdopodo
bnym jest, że uwzględniono ogromne zużycie 
paliwa przez kotły Błyskawicy, której dwie 
turbiny (na 2 śruby napędowe) posiadały łą
czną moc ponad 50 000 KM. Ta szczególna ce
cha powodowała, że okręt nie nadawał się do 
użycia na długich trasach, bo wymagałoby 
to kilkakrotnego tankowania ropy na morzu, 
oo stanowiło wyraźną komplikację. Tak więc 
zostaliśmy chwilowo na naszym starym szko- 
oko-islandzkim szlaku, pośrednio tylko biorąc 
udział w tych tzw. rosyjskich konwojach tzn. 
eskortując statki z wyposażeniem wojennym 
dla Związku Radzieckiego na wstępnym od
cinku do Islandii. Tu dołączały do nich stat
ki idące ze Stanów Zjednoczonych i formował 
się duży konwój, który następnie kierował 
się wpierw na północ w stronę Wysp Jan Ma- 
yen i dopiero stamtąd na wschód aż na Morze 
Barentsa. My zaś wracaliśmy do Szkocji. W 
początku października 1942 r. byliśmy jesz
cze świadkami tragicznego wydarzenia, kie
dy to eskortując Queen Mary z dalekiego po
dejścia do Szkocji aż na jej wody wewnętrz
ne widzieliśmy jak został ztaranowany lek
ki krążownik brytyjski Curacao, który za
pewne wskutek błędu nawigacyjnego przeci
nał zbyt blisko kurs olbrzymiego „pasażera” 
Szliśmy wólwiczas z szybkością około 25 wę
złów nic więc dziwnego, że krążownik zatonął 
momentalnie. Do ratowania rozbitków pozo
stał jeden z eskortujących niszczycieli angiel
skich, my zaś pozostaliśmy przy Królowej 
która zredukowała szybkość do 15 węzłów.

Zmiana naszych zadań bojowych była już 
blisko. Gdzieś w końcu lata 1942 r. dowódz
two okrętu przejął kmdr. ppor. Ludwik Li- 
chodziejewsiki, zwany Lichodziejem lub, bar
dziej „intymnie” Śmieciuszkiem, jako że lu
bił tzw. obchody pomieszczeń w towarzys
twie nieodłącznego szefa st. bosmana Webe
ra, w czasie których wytykał ich gospoda
rzom różne drobne zaśmiecenia czy nieporzą
dki. 20 października 1942 r. opuściliśmy re
dę Londonderry i wzięliśmy kurs na zachód, 
na otwarty Atlantyk. Po wychyleniu się po
za Irlandię skręciliśmy na południe. Wkrót
ce już wiadomo było, że idziemy do Gibralta
ru, tylko że nie wiedzieliśmy jeszcze po co. 
Szliśmy sami. Było to w moim odczuciu bar
dzo przyjemne przejście. Nie musieliśmy 
wlec się z konwojem, martwić się o całość 
jego składu. Pogoda była dobra szliśmy więc 
szybko, tj. około 27 węzłów, co (o ile dobrze 
pamiętam) było chyba ekonomiczną szybko
ścią Błyskawicy. Było nawet i coś z romanty
zmu morza w tym przejściu — ta ogromna 
przestrzeń przed nami, zmieniający się kolo
ryt wody na bardziej niebieskawy w miarę 
jak przesuwaliśmy się na południe przy sła
bym wietrzyku i bezchmurnym niebie. A w 
nocy chodziłem na pokład popatrzeć jak w 
potężnych odkosach dziobowych skrzy się 
plankton tysiącami fosforyzujących świate
łek. Na wysokości Portugalii było już zupeł
nie ciepło. Wreszcie zmiana kursu, jedna i 
druga, i już podejście do Gibraltaru. Dnia 24 
października w godzinach popołudniowych 
dobiliśmy do jednego z nadbrzeży.

W porcie niesamowity tłok — pancerniki, 
jeden lud dwa lotniskowce, krążowniki i cała 
masa niszczycieli oraz innego „drobiazgu” 
upchanego, gdzie tylko się dało. Było więc o- 
czywiste, że szykuje się coś poważniejszego. 
Wiadomo, że eskadra śródziemnomorska sa
ma w sobie była bardzo silna, trzeba było 
przecież trzymać w szachu również silną flo
tę włoską i nie dopuścić do utraty Malty, ale 
tym razem sporo oyło również jednostek z 
tzw. Homefleet, w tym tych największych, 
jak np. HMS Rodney i cały zespół okrętów 
towarzyszących. Przyglądaliśmy się temu no
wemu otoczeniu z wielkim zaciekawieniem. 
Przecież to ten słynny Gibraltar, ogromne 
wzgórze skalne drążone dziesiątkami tuneli 
i bunkrów oraz stanowisk dla dział. Baza- 
forteca nie do zdobycia. Główną jednak atra
kcją były dla nas bary „Trocadero” i „Uni- 
versal”. Po wyjściu załóg na ląd w godzinach 
popołudniowych i wieczornych tłoczno tu by
ło i gwarno, a nasze żołdy płynnie zamieniały 
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się w coś dla serc pokrzepienia. W,,Univer- 
salu” dodatkowe emocje. Damska orkiestra 
rozrywkowa i hiszpańskie tancerki z kasta- 
nietami. Miejsca wokół estrady były nieosią
galne. Krótko jednak trwała ta hiszpańska 
sielanka. Już 28 października wychodzimy 
na morze i wkrótce okazuje się, że eskortuje
my lotniskowiec Furious, który ma przekazy
wać garnizonowi Malty uzupełnienie myśli
wców do zwalczania ciągłych nalotów niemie- 
cko-włosikich. Jesteśmy na lewym trawersie 
lotniskowca. Nie notujemy obecności nie
przyjaciela. Następnego dnia przed połu
dniem przy pięknej, bezchmurnej pogodzie 
obserwujemy jednak wysoką fontannę wody 
w pobliżu Furiousa. Nie zauważyliśmy tego 
pojedynczego Włocha, prawie niewidocznego 
w słońcu, na wysokości chyba conajmniej 
7 000 m. Dopiero po tym, nieudanym na 
szczęście, ataku można było dostrzec mały 
srebrny punkcik oddalający się w stronę swo
ich brzegów. Ale bomby rzucił dość precyzyj
nie. Salwa padła dokładnie na wysokości 
śródokręcia, tyle że nie w linii. Już bez dal
szych przygód podeszliśmy na kilkadziesiąt 
mil od Malty. Około 20 myśliwców wystarto
wało z lotniskowca, biorąc kurs na wyspę, ca
ły zaś nasz zespół zawrócił do Gibraltaru. Je
szcze trochę wytchnienia w „Trocadero” lub 
przy kastanietach no i wreszcie ten wielki 
dzień 5 listopada; po południu i wieczorem 
port zaczyna się opróżniać. Wychodzimy i 
my, w mroku. Na redzie dowódca zarządza 
zbiórkę załogi i w krótkich słowach podaje 
tieść wydanych nam rozkazów. Idziemy w 
eskorcie dużego konwoju transportowców z 
jednostkami armii amerykańskiej i statków 
zaopatrzeniowych na inwazję Afryki Półno
cnej. Mamy to bractwo doprowadzić pod Al
gier. Będzie to nasz sektor osłony lądowania.

Wszedłszy w Cieśninę Gibraltarską okrę
ty kierują się wpierw na południowy zachód, 
na Atlantyk. Idziemy tak jakiś czas, ale, jak 
się wkrótce okazuje tylko po to, aby wyjść 
naprzeciw ogromnemu konwojowi podcho
dzącemu do Cieśniny Gibraltarsikiej z Atlan
tyku, a może i dlatego aby zmylić ewentual
nego obserwatora co do kierunku zamierzeń 
floty. Tymczasem nastaje noc. Podsuwamy 
się bliżej brzegów afrykańskich i wkrótce 
wykonujemy zwrot o 180° na Morze Śródzie
mne. Po jakimś czasie, po zajęciu wyznaczo
nej pozycji konwoju zauważamy, że jesteśmy 
w dużym towarzystwie. Zaczęła się operacja 
Torch.

W ciągu dnia widok jest imponujący. Kil
ka dużych „pasażerów” z wojskiem i sporo 

statków towarowych ze sprzętem i zaopatrze
niem w kilku długich kolumnach. A wkoło te
go wszystkiego wianuszek niszczycieli i es
korto wców p-lot. typu Hunt. Jednostek floty 
jako zespołu operacyjnego nie widać. Ale nie 
są daleko. Po południu dostrzegamy na hory
zoncie silne zgrupowanie floty brytyjskiej z 
pancernikami, krążownikami i dużą osłoną z 
mniejszych okrętów. Są daleko na północ od 
nas i mają widocznie ubezpieczać transport 
armii amerykańskiej przed możliwością a- 
taku ciągle jeszcze silnej floty włoskiej. Choć 
nie wierzymy w taką ewentualność to jednak 
jakieś próby przeszkadzania ze strony jedno
stek nawodnych nieprzyjaciela musiały chy
ba być, bo po jakimś czasie słyszymy, a na
wet widzimy bardzo dalekie błyski wystrza
łów ciężkich dział. To basowe dudnienie naj
cięższej artylerii ma w sobie coś majestaty
cznego i groźnego zarazem. I wyraźnie wzma
cniało wiarę we własną siłę. Kanonada nie 
trwa długo, widać szybko zniechęcili się prze
ciwnicy. Zapada noc bez zdarzeń, posuwamy 
się więc wytrwale na wschód. Następny dzień 
również był spokojny. Znowu widzimy w od
dali silne zgrupowanie własnej, floty. Są i sa
moloty ale własne. W końcu, 8 listopada pó
źnym wieczorem podchodzimy już pod brzeg 
afrykański. Jesteśmy na wysokości Sidi Fer- 
ruch pod Algierem. Jak się okazuje desant a- 
merykański jest już w pełnym toku prawie 
nie napotykając na opór Francuzów podpo
rządkowanych rządowi Vichy. Myślę, że wię
kszość z nich po prostu powitała aliantów z 
zadowoleniem.

Port nie jest jeszcze opanowany. Tkwimy 
więc na razie na redzie osłaniając konwój w 
przydzielonym nam sektorze. Prowadzimy 
sporadyczne potyczki z Junikersami 88, uka
zującymi się na razie pojedyńczo. 9 listopa
da prawdopodobnie zestrzeliliśmy lub uszko
dziliśmy jednego z nich. W każdym razie od
leciał dymiąc. Tymczasem port został już u- 
wolnliony i dostajemy polecenia wejścia do 
Algieru razem z innymi okrętami z osłony. 
Idziemy obok opasłych „Liberciaków” ob
szernym awanportem, kierując się w stronę 
basenów portowych. Właśnie wtedy zauwa
żyliśmy nadciągającą od wschodu wyprawę 
bombowców. Są to dość łatwe do rozpoznania 
Junkersy 88. Lecą piątkami w zwartej forma
cji na przybliżonej wysokości 4-5 000 m. Na
liczyłem conajmniej 6 takich piątek. Kierują 
się wprost na port i ciągle jeszcze nie zmie
niają szyku. Są już blisko. Wszystkie lufy na
szych setek już od dobrej chwili są prowa
dzone celownikami zgrywanymi z dalocelo- 
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wnikiem, który ma je „na muszce”. Celowni
czowie Boforsów również trzymają je „w 
krzyżu” swoich celowników. Wszyscy sąsie- 
dzi strzelają lecz nasza artyleria milczy. Sto
ję jako wręczycie! przy dziale Nr 6 (Bofors) 
i nieciepliwię się. Dlaczego nie otwieramy o- 
gnia ? Są przecież idealnym celem, zwłaszcza 
dla naszych setek, które mają zasięg około 
10 000 m. Wreszcie Niemcy rozpraszają się. 
dla przeprowadzenia indywidualnych ataków 
na wybrane cele. Jesteśmy akurat w zwęże
niu portu i mowy nie ma o jakiś manewrach 
unikowych. Wtedy przychodzi rozkaz otwar
cia ognia. Huk naszych dział miesza się ze 
świstem i wybuchami blisko padających 
bomb. Na szczęście nie są one szrapnelowe i 
nie trafiają w cele. Niestety i my pudłujemy 
fatalnie. Czuję w sobie chyba więcej złości z 
powodu nieskuteczności naszej akcji niż stra
chu przed bombami. Jeszcze dobrych parę mi
nut trwa kanonada po czym Junkersy odda
lają się. Pocieszamy się, że Jankesi również 
się nie popisywali.

W końcu dobijamy do jakiegoś nadbrzeża 
i ciekawie rozglądamy się dokoła. Tarasowa
to schodzące do portu miasto wydaje się być 
bardzo interesujące i ładne. Nie ma jednak 
czasu na relaks, ponieważ przeszkadzają Nie
mcy. Ich naloty nie są wprawdzie zmasowane 
jak ten przedpołudniowy, ale spokoju nie ma. 
W nocy znowu parę alarmów przeciwlotni
czych. Lecz lądowa obrona przeciwlotnicza 
była już tak dobrze rozwinięta, że naloty te 
nie wyrządziły właściwie żadnych szkód. Na
sze okrętowe baterie nawet nie strzelały. Być 
może chodziło również o pewną oszczędność 
amunicji, czekały nas bowiem dalsze boje i 
to w bardzo krótkim czasie.

Po uzupełnieniu paliwa w Algierze opusz
czamy ten pont otrzymując polecenie w dniu 
11 listopada wzmocnienia osłony jednostek 
lądujących i statków z zaopatrzeniem kotwi
czących na redzie portu Bougie. Jest to nie
wielki port oddalony o około 100 mil na 
wschód od Algieru. W danej chwili był on 
najbardziej wysuniętym w stronę nieprzyja
ciela miejscem inwazji. Szliśmy z niewielką 
prędkością, umożliwiając poszukiwanie łodzi 
podwodnych przy pomocy asdiku Poprze
dniego dnia widzieliśmy dwie korwety ataku
jące okręt podwodny, parę mil od nas. Nie 
śmiąc atakować aliantów jednostkami nawo
dnymi, trzymanymi w szachu przez stale krą
żącą w pobliżu silną flotę brytyjską tzw. For- 
ce H, niemiecko-włoskiie dowództwo rzuciło 

do walki przeciw nam głównie lotnictwo o- 
raz okręty podwodne.

Idąc do Bougie rozmyślaliśmy, co nas cze
ka, jak będą wyglądać dalsze boje. I tu pew
ną rólkę odegrała nasza okrętowa maskota, 
małpiszon zwany Betty. Była to małpa z ro
dziny kapucynek, rodzaju męskiego, nie wia
domo dlaczego nazwana zdrobnieniem żeń
skiego przecież imienia Elizabeth. Może ktoś 
chciał w ten sposób wyrazić swój stosunek do 
jakiejś, nieprzylylnej mu, angielskiej, czy 
szkockiej Betty? Nie pamiętam od kiedy Bet 
ty należał do załogi, w każdym razie gdy za
okrętowano mnie na Błyskawicę 1 listopada 
1941 r., to Betty był już starym „blyskawicz- 
nikiem”. Otóż Betty gdzieś się zapodział i 
mimo przeszukiwań wszystkich pomieszczeń 
nie można go było znaleźć. Wtedy to szef ar
tylerii st. bosman Niwiński przechodząc wła
śnie obok „poszukiwaczy” powiedział: on za
pewne słyszy samoloty i ze strachu tak się 
gdzieś zaszył, aby nie było go widać”. Istot
nie odkryto go w jakimś zakamarku za prze
wodami na międzypokładzie w pobliżu wła
zów zejściowych do kotłowni. Pamiętam, że 
ogarnęły mnie jakieś złe przeczucia.

Przechodząc obok niewielkiej zatoki wi
dzimy duży transportowiec leżący bodajże 
prawą burtą na dnie tak, że jego cała lewa 
połowa sterczała na powierzchni. Ludzie by
li już chyba w całości ewakuowani, ponieważ 
nie zauważyliśmy łodzi, motorówek czy in
nych małych jednostek, które by wykonywa
ły jakieś działania ratownicze. Natomiast 
kadłubem co chwilę wstrząsały eksplozje pa
lącej się amunicji. Trudno powiedzieć czy by
ła to robota bomb, czy może torpedy. Ale sa
molotów już nie ma. Zrobiwszy więc luk, aby 
się upewnić, czy nie ma tu jakiegoś okrętu 
podwodnego udajemy się w dalszą drogę. 
Tymczasem zapada wieczór.

Do redy Bougie podchodzimy 12 listopada 
wcześnie rano. Już z daleka widać, że trwa 
zmasowany nalot. W alarmie bojowym pod
suwamy się coraz bliżej. Jako podwachta idę 
do działa Nr 6. Nad nami znowu Junkersy 88. 
Jest ich siporo lecz w rozproszeniu. Trzeba 
więc pojedyńczymi działonami wybierać in
dywidualne cele. Trudna to walka, bowiem 
koordynacja ogniowa właściwie nie istnieje, 
tak jak nie można również korzystać z cen
trali artyleryjskiej. Za dużo jest bowiem bli
skich samolotów, w różnych namiarach, a ka
żdy może być groźny. Można odetchnąć do
piero gdy rzuci bomby i gdy są niecelne. Jest 
to prawdziwa bitwa z niemieckimi bombow
cami, które tym razem są, niestety, o wiele 
bardziej skuteczne. Oto trafiony został mo
nitor Robents, którego potężną sylwetkę zna
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my z redy Algieru. Jest to trochę nietypowa 
jednostka, ma bowiem tylko jedną, dwulufo- 
wą wieżę najcięższej artylerii kalibru 24 cali 
oprócz, oczywiście, typowego uzbrojenia p. 
lotniczego. Miał kilkunastu zabitych i kilku
dziesięciu rannych. Za chwilę na naszych o- 
czach otrzymuje bezpośrednie trafienie ja
kiś uzbrojony trawler czy korweta i od razu 
tonie. Na powierzchni zostają tylko żałosne 
szczątki. Dalej bliżej brzegu pali się statek 
towarowy z zaopatrzeniem wojennym. Jakoś 
do tej pory szczęśliwie opędzamy się od Jun- 
kersów mimo, że ich nie ubywa. Musiała chy
ba nadlecieć następna fala. Wreszcie moment 
wytchnienia. Udaje się nam w pośpiechu wy
pić Ikubelk kawy i zamienić się stanowiskami, 
bo akurat był czas na zmianę wachty. Ale 
już mamy następny alarm. Znowu samoloty. 
Starzy znajomi. Jakby mniej ich teraz, bo 
wkrótce odbój.

Okazuje się, że prawie nie mamy już amu
nicji zwłaszcza do setek. Wykorzystujemy 
więc chwilę wytchnienia i szybko podchodzi
my do statku amunicyjnego zakotwiczonego 
w pobliżu. Manewr dobicia i zacumowania 
przebiega bardzo sprawnie. Przerzucamy 
trap i już ekipy marynarzy pod nadzorem 
szefa art. zaczynają pobierać amunicję. 
Wszystko to idzie piorunem. Kilkudziesięciu 
ludzi ciurkiem przebiega, trap tam i z powro
tem. Były to jakby zawody na czas, ale trud
no się dziwić, że jak najszybciej chcieliśmy 
się oderwać od tej beczki z prochem. W tym 
czasie obsady Boforsów i nkm-ów trwają w 
pogotowiu. Czuwa również nasłuch podwo
dny. I właśnie w trakcie tego załadunku as- 
dikowiec zaalarmował dowódcę meldunkiem, 
że ma echo szybko przemieszczające się w 
naszym kierunku. Ktoś krzyknął, że to torpe
dy Parę chwil niesłychanego napięcia i. .. 
nic.

Kiedy później zastanawiałem się jak to 
mogło być z tym rzekomym Ubotem dosze
dłem do wniosku, że chyba żadnego o.p. nie 
było. Nasłuch asdikowy w tych warunkach, 
na płytkiej, zanieczyszczonej wodzie, wstrzą
sanej dalekimi nawet wybuchami bomb głę
binowych i lotniczych mógł rejestrować zu
pełnie fałszywe echa fal dźwiękowych, które 
w pewnym układzie stwarzały pozory rzeczy
wistego zagrożenia. Ale są to oczywiście roz
ważania teoretyczne. Można jeszcze dodać, 
że gdyby to były torpedy, to najprawdopodo
bniej zostałyby zdetonowane o pobliski 
brzeg. Nic takiego nie zanotowaliśmy. W ka

żdym razie incydent ten przyśpieszył chyba 
rozkaz odcumowania. Na szczęście zdążyliś
my uzupełnić prawie całą ilość brakującej a- 
municji. Trwało to nie dłużej jak jakieś 20 
minut, lub najwyżej pół godziny. Szybko od
dalamy się od atatku amunicyjnego i po chwi
li jesteśmy znowu w środku zatoki. W mię
dzyczasie następny alarm, bo pojawiły się 
ponownie Junkersy 88. Nie ma czasu ich li
czyć, na pewno jest ich dużo. Myślę jak to do
brze, że zdążyliśmy pobrać amunicję. Mamy 
przynajmniej czym strzelać. Toteż nie osz
czędzamy jej tak bardzo. Ostry, krótki huk 
naszych 4-ro calówek miesza się co chwilę z 
charakterystycznym klekotem Boforsów. 
Pełnię wachtę na moich rufowych miota
czach bomb ze słuchawkami na uszach i dla
tego nie widzę co się dzieje. Okręt chwilami 
aż przysiada, gdy się zdarzy, że cała bateria 
(8 luf) setek odpali równocześnie. Junkersy 
są. rozproszone więc przeważnie działa strze
lają indywidualnie. Męczy mnie to i niewąt
pliwie denerwuje, że nie mogę obserwować 
sytuacji. Krótko więc przed samym połu
dniem decyduję się odłożyć na chwilę słucha
wki i wyjść z nadbudówki rufowej, aby zor
ientować się jak przebiega nalot. Daję krok 
przez wysoki próg drzwi wodoszczelnych i w 
tym samym momencie rozlega się przenikli
wy świst padających bomb. Prawie równo
czesna eksplozja i potężny podmuch rzucają 
mnie z powrotem przez te otwarte drzwi o 
wewnętrzny szot nadbudówki za włazem do 
pomieszczenia F.

Nie czaję żadnych urazów, wychodzę więc 
ponownie na pokład i kieruję się do najbliż
szych sąsiadów, do działa Nr 4. Widzę, że 
krwawi jeden z ładowniczych i trzyma się za 
głowę. Jak się później okazuje został ciężko 
ranny. Działonowy zaś bosman mat Pawiński 
siedzi bezradnie na pokładzie i też mocno 
krwawi. Zobaczywszy mnie mówi: „Stefan, 
leć po lekarza, jest tu kilku rannych”. Jesz
cze pomogłem mu zluzować pasek, aby mu. 
się lżej oddychało i pobiegłem w stronę mesy 
oficerskiej. Zaraz za nadbudówką rufową w 
stronę dziobu zatrzymał mnie kolejny tragi
czny widok. Prawie cała obsługa Boforsa Nr 
6 była ranna. Pamiętam jak tak trwali, krwa
wiąc obficie, na swoich stanowiskach działo
nowy mat Serafin, celowniczy Sokołowski, 
jeden z ładowniczych mar. Konecki i inni bez 
jęków i lamentu. A przecież musieli oberwać 
porządnie. Świadczyły o tym trzy czy cztery 
strużki krwi, które, jak zauważyłem spływa
ły po pionowej białej ścianie nadbudówki pod 
platformą Boforska. Była w tym bolesnym 
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widoku ja)kaś wzniosłość równocześnie. Idę 
jednak dalej z myślą o lekarzu.

Pod działem Nr 5 (Bofors), już na pokła
dzie głównym leży st. marynarz Tadeusz 
Grzebień, artylerzysta z jego obsługi. Nachy
lają się nad nim koledzy, którzy pomagali mu 
jeszcze zejść na pokład. Już nie żyje. I tu, mi
mo ran, obsada trwa na stanowiskach. Wre
szcie wchodzę do mesy. Już od progu uderza 
mnie przygnębiająca rzeczywistość. Wszę
dzie na rozpostartych kocach leżą ranni. 
Twarze w grymasie bólu i cierpienia. Krwa
wią obficie. Ale jęków nie słychać. Tylko ja
kaś taka patetyczna cisza. O parę kroków o- 
de mnie lekarz okrętowy, por. Ozimek nachy
la się nad rannym marynarzem i widzę, że 
jest bardzo zajęty. Zdaję sobie sprawę, że 
mowy nie ma, aby teraz mógł przejść do tych 
na rufie. Co ja teraz powiem Pawińskiemu? 
Biegnę jeszcze na pokład dziobowy, po scho
dkach, do ambulatorium, gdzie bosmen Kacz
marek, szef izby chorych, zakłada opatrunki 
lżej rannym. Po drodze zaczepia mnie, zdaje 
się Mietek Zawada, artylerzysta, pytając: 
„Stefan, ty też ranny?”. Pochyliwszy głowę 
dopiero teraz spostrzegam, że przód mojej 
koszulki jest zakrwawiony. Trochę mnie to 
speszyło, ale tylko przez moment. Pomyśla
łem, że to chyba tylko jakieś zadraśnięcia, 
bo nic mnie przecież nie boli i czuję się dob
rze. Przekazałem bosmanowi wiadomość o 
rannych na rufie i popędziłem z powrotem 
do moich miotaczy. Tymczasem ciągle jesz
cze krążymy w pogotowiu bojowym w tym 
samym miejscu zatoki.

Nalot kończy się. Warkot silników samo
lotowych oddala się i zatoka wreszcie przy- 
cicha. Okazuje się, że mamy trzech zabitych, 
ponad 40 rannych, w tym większość ciężko. 
Oprócz bowiem Grzebienia padł jeszcze bo
dajże z obsługi działa dziobowego st. mary
narz Władysław Figas oraz sygnalista an
gielski Geoffrey Trickett z tzw. grupy łącz
nikowej. A ranni byli wszędzie. Na wszyst
kich stanowiskach wzdłuż całego okrętu i na 
dole w maszynie i nawet, jak mat Trzebiato
wski, w rufowej komorze amunicyjnej. Przy 
czym były to rany ciężkie. Poszarpane i moc
no krwawiące. Bowiem bomby były typu 
szrapnelowego (tzw. anti-personnel bombs), 
które charakteryzowały się tym, że miały za
palnik powodujący natychmiastowe zdetono
wanie bomby przy zetknięciu się z jakimś 
twardszym ośrodkiem np. z powierzchnią wo
dy. Korpus bomby był ponacinany jak granat 
tyle tylko, że odłamków było wielokrotnie 
więcej. Wystarczy powiedzieć, że od tej sal

wy bomb, które prawdopodobnie przecięły 
skosem bieg okrętu układając się tak, że eo
na jmnieji dwie bomby spadły z prawej burty 
na wysokości śródokręcia i rufy, Błyskawica 
miała około 200 dziur w poszyciu kadłuba i 
w nadbudówkach na całej swojej długości. 
Parę przebić stwierdzono poniżej linii wod
nej. Były one, na szczęście, niewielkie, miały 
najwyżej kilka centymetrów rozwarcia, dało 
się więc je uszczelnić podręcznymi na razie 
środkami, w każdym razie nie zagrażały pły
walności okrętu. Ale jedno z tych przebić mia
ło, zaiste, szczególny charakter. Oto odłamek 
bomby trafił w spód głowicy skrajnej torpe
dy w pierwszym aparacie torpedowym (Bły
skawica posiadała wówczas 2 aparaty po 3 
torpedy każdy) i z powstałego otworu jakby 
kroplami wyciekał żółty trotyl na rozgrzany 
pokład nad przedziałem maszynowym. W 
pierwszej chwili było to szokujące wrażenie. 
Dobrze, że odłamek ten nie mógł mieć tych 
trzech tysięcy stopni C, które mogłyby spo
wodować katastrofę. Jeden taki odłamek 
miałem nawet przez jakiś czas, znalazłszy 
go w swojej szafce na pomieszczeniu G z pra
wej burty leżący na wierzchu poukładanych 
w kostkę moich sort mundurowych. Był to 
naprawdę zaskakujący widok. Odłamek ten o 
wielkości mniej więcej 3x 4 cm musiał prze
bić około 10 mm płytę poszycia, szalowanie, 
szafkę, prześcieradło, olejarz i coś tam jesz
cze nim wreszcie stracił impet.

Stan wielu rannych wymagał natychmia
stowej hospitalizacji. Zeszliśmy więc z na
szej pozycji kierując się do widocznego w o- 
dległości 2-3 mil portu Bougie. Niebawem za 
cumowaliśmy lewą burtę, o ile dobrze pamię
tam, do jakiegoś francuskiego frachtowca 
stojącego przy nabrzeżu. Zaczęła się ewakua
cja rannych, utrudniona koniecznością prze
chodzenia przez dwa trapy. Odprowadzamy 
naszych poszkodowanych kolegów do kei, po
magając im w przejściu. Niektórych oczywi
ście trzeba było przenosić, inni jak np. bos
man Słowik z maszyny, ranny w głowę, 
schodzili o własnych siłach.

Po eskortowaniu jego przez trap wróciłem 
na okręt i skierowałem się pokładem w stro
nę dziobowych pomieszczeń, aby sprawdzić 
czy nie trzeba tam jeszcze pomocy. Odrucho
wo spojrzałem w górę na błękitne, rozłonecz- 
nione niebo rozpościerające się nad przyle
gającymi do portu skalistymi wzgórzami. I 
prawie jednocześnie zobaczyłem wychodzące 
zza tych wzgórz samoloty. Nie miałem naj
mniejszej wątpliwości. Są to te same Junker- 
sy 88. Lecą swoim ulubionym szykiem, piąt
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kami, wprost na port. Czuję jak przez mo
ment duch we mnie upada. Jesteśmy jakby 
bezbronni. Załoga rozproszona przy ewakua
cji rannych, działa nie obsadzone. A w oczach 
mam jeszcze to, co wydarzyło się zaledwie 
przed godziną. Dostrzegam Pawła Wasilew7- 
skiego, tak jak ja torpedo-minera. Wołam do 
niego, aby jak najszybciej ściągnął artylerzy. 
stów do Boforsów, bo mamy nalot. Sam zaś 
kieruję się do działa Nr 6 i wstępnie wykrę
cam je na właściwy kierunek oraz w pionie 
tak, aby od razu można było otworzyć ogień 
jak tylko przybiegną koledzy. Już są. Jeszcze 
tylko naprowadzenie celowników i strzelamy. 
Piątka też obsadzona taką zaimprowizowaną 
obsadą. Jestem wręczycielem przy dziale Nr 
6. mogę więc również patrzeć co się dzieje 
tam w górze. Pierwsza piątka jest już nad 
nami. Ale za nią następna i wreszcie trzecia. 
Na razie nie łamią szyku. Typowa wyprawia 
bombowa. Kiedy i trzecia piątka jest już nad 
nami, a dalszych nie widzę i bomb nie słychać 
odprężam się myśląc, że niebezpieczeństwo 
minęło. Samoloty szły dość wysoko, conaj- 
mniej 4 000 m, więc gdyby rzuciły bomby w 
tym momencie, to musiały by one paść dale
ko za nami. I właśnie wtedy posłyszałem ten 
złowrogi, przenikliwy świst, trochę jakby 
chrapliwy, tak charakterystyczny dla blis
kich bomb.

Ukłoniłem się im nisko, chcąc się zrobić 
jak najmniejszym. Wyobrażałem sobie, że 
będą to znów bomby szrąpnelowe. Ich wybu
chy aż uniosły nieco Błyskawicę na wodzie. 
Z ulgą skonstatowałem, że były to bomby ty
pu burzącego, które eksplodowały na dnie 
basenu. Swoją drogą dość precyzyjnie celo
wał ten Niemiec, sikoro jedna z bomb spadła 
nie dalej niż 10 m od prawej burty na wyso
kości śródokręcia, druga przed dziobem też 
bardzo blisko, a inna wreszcie na nabrzeże, 
przed taką sporą hałdą pustych beczek w od
ległości jakieś 150 m od nas. A więc była je
szcze czwarta piątka Junkersów, których po
czątkowo nie widziałem, lecąca jeszcze wy
żej od tamtych. Dobrze, że mieli oni jakieś 
inne zadanie i nie „zatrzymywali się” nad 
Bougie. Przypuszczam, że była to wyprawa 
idąca na bombardowanie jednostek armii a- 
merykańskiiej, które już posuwały się w głąb 
lądu. Na tym incydencie szczęśliwie skończy
ły się nieprzyjacielskie naloty 12 listopada 
na Bougie.

Po południu opuściliśmy port kierując się 
do Algieru. Trzeba było bowiem usunąć dro
bne uszkodzenia w maszynowni, przyzwoicie 

uszczelnić kadłub i uzupełnić załogę. Gdy się 
uwzględni, że stan załogi Błyskawicy, w o- 
wym czasie, wynosił około 220 ludzi to mniej- 
więcej 1/5 z tej liczby została wyłączona ze 
służby. W pewnym oddaleniu od lądu, na głę
bokiej wodzie, odbyła się smutna ceremonia 
pogrzebu morskiego naszych kolegów. Krót
ką modlitwę odmówił zca dowódcy kpt. Ma
rian Kadulski, poczem ich ciała owinięte w 
płótno i obciążone ciężarkami do bomb głę
binowych zsunęły się do wody. Później już w 
Algierze dowiedzieliśmy się, że zmarł jesz
cze w szpitalu działowy działa Nr 1 mat Wła
dysław Musierowicz. Niestety nie wiem, 
gdzie jest pochowany. Inni przeżyli, choć nie
którzy z nich długo musieli się leczyć. Wydo- 
brzał i bosman Pawiński, mimo, że miał ple 
cy podziurawione jak sito. Ale był to czło
wiek krzepkiej budowy o zdrowym organiz
mie. Wielu jednak przepłaciło ten nalot kale
ctwem do końca życia jak np. młody ochot 
nik z Polonii amerykańskiej, zda je się z ob
sługi dziobowych nkm-ów, któremu odła
mek pogruchotał dłoń i nadgarstek tak, że 
trzeba było rękę amputować, łub ów ładowni
czy z działa Nr 4, u którego wskutek rany 
głowy nastąpiło uszkodzenie mózgu.

Szliśmy do Algieru w nie najlepszym na
stroju, choć od strony Junkersów był już spo
kój. Ale młodość ma to do siebie, że bardzo 
szybko regeneruje doznane urazy. Pęd do ży
cia jest silniejszy. W Algierze, gdzie zatrzy
mujemy się parę dni, otrzymujemy wyjście 
na ląd, korzystamy więc z różnych możliwoś
ci rekreacyjnych tego portu, a przy okazji 
zwiedzamy miasto, łącznie z penetracją Kaz
by, dzielnicy zakazanej. Dominowała wów
czas potrzeba odprężenia się. Zresztą robili 
to wówczas wszyscy, a zwłaszcza żołnierze 
amerykańscy, których wszędzie było pełno. 
Bili na nas głową jeśli chodzi o zasoby gotów, 
kowo-materialne. Wśród ich szeregów było 
wielu żołnierzy pochodzenia polskiego. Szło 
się np. ulicą i nagle słychać okrzyk „You Pol
ski”. Wyraźnie podekscytowany Amerykanin 
kiwa w moją stronę z jakiejś kafejki na pię
trze i wymownym gestem zaprasza do środ
ka. Przeważnie nie mówili oni już po polsku, 
ale niezmiennie deklarowali, że ich rodzice 
lub częściej, dziadkowie przywędrowali z Pol
ski. Był nawet jeden, mający zapewne coś 
wspólnego z kwatermistrzem, który gdy się 
dowiedział, że w porcie stoi polski niszczyciel 
podesłał nam z pół ciężarówki różnych kon
serw, głównie popularnego „spamu”. Nasz 
postój w Algierze przeznaczony był głównie 
na wypoczynek dla załogi, ponieważ nieba- 
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bawern skierowano nas do Gibraltaru, gdzie 
dokonano właściwego przeglądu okrętu.

Potem jeszcze był Mers el Kebir pod Ora
nem, gdzie mieliśmy możność oglądać smut
ne zakończenie znanego incydentu angielsko- 
francuskiego z lipca 1940 roku, kiedy to część 
floty francuskiej po odmowie dołączenia do 
aliantów została'zbombardowana przez okrę
ty angielskie. Chodziło wówczas o to, aby 
nie dopuścić do zawładnięcia tymi okrętami 
przez Niemców. Wychodziliśmy stąd na róż
ne krótkie zadania związane z blokadązaopa- 
trzenia dla armii Rommla, która wzięta w 
dwa ognie wycofywała się w kierunku Tuni
su. W’ późniejszej fazie tych operacji chodzi
ło już głównie o to, by nie dopuścić do ewa
kuacji jednostek niemieckich z Afryki pół
nocnej do Italii. Wczesną wiosną 1943 r. zo
staliśmy skierowani do niewielkiego portu 
Bonę położonego blisko granicy z Tunezja,.. 
Stąd robiliśmy wypady — patrole aż na wo
dy włoskie pod Pantellerię i okolice, przewa
żnie w trójkę niszczycieli.

Z tamtego okresu pamiętam nazwy niektó ■ 
rych z nich. A więc były tam Loyal Lookout, 
z tej klasy co nasz Orkan, a także Stork, albo 
z klasy Tribal Ashanti czy Maori. Sporadycz
nie szliśmy z krążownikami. Były tam wów
czas: Peneloipe, Aurora, Sirius zdaje się A- 
jax i inne. W czasie jednego z takich wypa

dów mieliśmy dramatyczną potyczkę z 15- 
oma Junkersami 88, które zaatakowały nas 
i 2 niszczyciele angielskie wieczorem przy po
chmurnym niebie i psującej, się pogodzie. By
ło trochę emocji, bo w trójkę byliśmy jedy
nym celem ataku, a rosnąca fala utrudniała 
manewrowanie, a wzajemnie nie wyrządziliś
my sobie krzywdy. Zapadał już zmrok, gdy 
samoloty odleciały, a wkrótce potem rozhu
lał się sżtorm.

Z Morza Śródziemnego zostaliśmy odwoła
ni w końcu maja 1943 r. Szliśmy, przez Gib
raltar, na Wyspy Brytyjskie do Cowes na Isle 
of Wight na przypadający w tym czasie prze
gląd urządzeń i mechanizmów.

Jeszcze, na postoju w Bonę, zdążyliśmy zo
baczyć jak szła ogromna wyprawa bombow
ców alianckich, jakieś 300 maszyn, na Tunis, 
gdzie rozgrywało się ostateczne rozgromie
nie armii Rommla. Przyjemnie było wyobra
żać sobie jak im dołożą. Czekały nas teraz ur
lopy i dłuższy wypoczynek. Ale mimo wszys
tko trochę szkoda było opuszczać ten akwen, 
gdzie już za parę tygodni miała się rozpocząć 
następna duża operacja — inwazja Sycylii i 
dalej, głównego lądu włoskiego. Czuliśmy, że 
coś takiego się kroi, i że może to być bardzo 
ciekawe. Nie danym nam było jednak zali
czyć tej następnej akcji.
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PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, DO INFORMACJI

Kampanii Wrześniowej 1939 r.
REGULAMIN

Odznaki Pamiątkowej „Krzyż Kampanii 
Wrześniowej 1939 roku”

1. Dla upamiętnienia wysiłku zbrojnego żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych i całego Narodu Polskie
go, w uznaniu ich bohaterskiej postawy w wal
kach z najeźdźcami niemieckim i sowieckim, 
we wrześniu 1939 r„ dekretem Prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej z dnia 1 września 1984 r. 
została ustanowiona odznaka pamiątkowa

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 roku
2. Wzór odznaki pamiątkowej „Krzyż Kampanii 

Wrześniowej 1939 roku”, jak Art. 2 dekretu 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 
1984 r. (Dz. U.R.P. No 1 z 1985 r.).

3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej 
„Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 roku” po
siadają żołnierze Polskich Sił Zbrojnych oraz 
inne osoby, które brały udział w walkach na lą
dzie, morzu i powietrzu oraz ci, którzy wspo
magali walczących.

4. Podstawą otrzymania jest własne oświadczenie 

zainteresowanego, poparte pisanymi dowodami 
stwierdzającymi udział w kampanii wrześniowej 
lub innymi wiarygodnymi dowodami.

5. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Kampanii Wrześ
niowej 1939 roku” może być przyznany rów
nież pośmiertnie na prośbę rodziny lub osób za
interesowanych na warunkach jak w punkcie 4.

6. Odznaki pamiątkowej „Krzyż Kampanii Wrze
śniowej 1939 roku” nie mogą otrzymać osoby, 
które dopuściły się czynów niegodnych honoru 
Polaka.

7. Koszty związane z otrzymaniem odznaki pamią
tkowej „Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 
roku” pokrywają osoby zainteresowane.

MINISTER SPRAW WOJSKOWYCH 
Kmdr Bohdan Wroński 

P.S.
W związku z rozmową telefoniczną Jaraczewski- 

Morawicz w dniu 10 bm„ stwierdzam, że załoga 
ORP ISKRA i WILIA mają prawo do odznaki pa
miątkowej „Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 ro
ku”.

Inż. J.P. Morawicz, ppłk dypl. 
Minister Spraw Wojskowych

Zaintersowani koledzy są proszeni wypełnić tą formę, wyciąć i przesłać jaknajszylbciej do SMW.
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SŁOWNIK BIOGRAFICZNY OFICERÓW 
MARYNARKI WOJENNEJ

Po dwunastu latach gromadzenia materiałów oraz 
dwóch latach pisania, ukończyłem w 1985 r. Słownik 
biograficzny oficerów Marynarki Wojennej, obej
mujący 1296 notatek biograficznych ludzi, którzy 
służyli w Marynarce Wojennej od jej powstania w 
1918 r. do jej rozwiązania w Anglii, po II wojnie 
światowej.

Słownik składa się z 6 tomów, oraz indeksu.
Korpus Morski, 2 t. — 533 nazwiska;
Korpus Techniczny, 1 t. — 215 nazwisk;
Korpus Rzeczno-Brzegowy, 1 t. — 113 nazwisk;
Korpus Służb, 1 t. — 215 nazwisk;
Indeks.

Praca wykonana jest w jednym egzemplarzu, częś
ciowo jako rękopis, częściowo jako maszynopis. 
Wszystkie tomy zostały starannie oprawione przez 
mistrza introligatorskiego, Leopolda Gorzelanego 
z Gdańska.

Oprócz notek biograficznych każdy tom zawiera 
wykazy alfabetyczne oficerów poszczególnych kor

pusów oraz wykaz kandydatów do SPMW w 1939 
r., oraz:

Wykazy roczników poszczególnych korpusów wy
szkoleniowych w Marynarce Wojennej, 
od I Tymczasowego Instruktorskiego Kursu 
dla oficerów do powojennych nominacji oficers
kich w Anglii z 1946 i 1947 r.

Zestawienie losów prymusów i drugich lokat;
Zestawienia kursów specjalności oficerów i kur

sów taktycznych;
Wykaz uczestników pływań na francuskich krą

żownikach szkolnych;
Wykaz oficerów dyplomowanych;

Wykaz pierwszych dowódców OORP.
Wykazy odznaczonych orderami polskimi i ob

cymi;
Wykaz strat wojennych i prześladowań;
Wykaz oficerów Marynarki Wojennej w Oflagu 

II C Woldenberg;
Wykaz źródeł — Bibliografia.
Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości tej pracy. 

W notatkach biograficznych jest wiele luk, które 
mogą być jeszcze uzupełnione,, tym niemniej ze
brane wiadomości czczą pamięć tych, co odeszli, i 
tych, co żyją. Julian Czerwiński
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Kmdr Julian Czerwiński z opracowanym przez 
siebie Słownikiem biograficznym oficerów Mary

narki Wojennej.

lOth DESTROYER FLOTILLA

W ubiegłym roku powstało Stowarzyszenie pod 
nazwą lOth Destroyer Flotilla. Ponieważ ORP 
Błyskawica i ORP Piorun należały do lOth D.F 
więc sekretarz tego Stowarzyszenia zasypuje nas ko
respondencją i bardzo prosi o wzięcie udziału w pro
gramie Stowarzyszenia, jak np. Reunion, wizyta w 
Plymouth i Francji.

Zaproszenie dołączenia do Stowarzyszenia wyko
nane ozdobnie i adresowane do kolegów z OORP 
Błyskawica i Piorun podajemy w tym komunikacie:

lOth DESTROYER FLOTILLA 1944/5

Calling all shipmates of the above unit who serv- 
ed on Polish Destroyers Błyskawica and Piorun 
from 15th March and during 1944 — D. Day etc.

We have had reunion already and have others 
arranged, including a 4 day visit to France in 1986, 
at a very budget price.

If you served with us in the lOth Destroyer Flot
illa or the cruisers — Black Prince and Bellona 
during that time, send for particulars together with 
a S.A.E. to: John Buli, 8 Tilbury Road, Eastham. 
London E6.

FIRST DESTROYER FLOTILLA 1942-1945

Organizacja, której członkostwo jest otwarte dla 
załóg i jednostek militarnych, które operacyjnie lub 
przejściowo należały do Portsmouth. Członkami są 
głównie Anglicy z „Hunt Class” lub z M.T.B.s etc., 
niemniej bardzo pokaźne członkostwo marynarzy 
francuskich zadomowionych w Wielkiej Brytanii, 
jak też i we Francji. Należą również Norwegowie, 
Holendrzy i Polacy: E. Liber, kmdr Łoskoczyń- 
ski, kmdr R. Tymiński. Dawniej należał też bosmat 
Wojtyra, który później wyjechał do Polski.

Zjeżdżamy się (z żonami) na dwa czy trzy dni, 
zazwyczaj pod koniec października, w Portsmouth, 
zatrzymując się w Royal Sailors Home Club. Wy
chodzimy holownikiem w morze, by złożyć wieniec 
w Spithead, po czym następuje wizyta w Dock- 
yardzie na okręcie wojennym lub w muzeum. Wie
czorem jest „get together”, przed uroczystą za
zwyczaj kolacją.

Wymiana nazw okrętów jest hasłem do wspom 
nień. HMSs Brockelsby, Atherstone, Bleasdale, Pe- 
nylan, cała masa „Hunt Class, włączając La Com- 
batantte i ORP Krakowiak oraz Ślązak.

Sekretarzem jest Douglas Clare c/o Hulme Bun
galow. Glebe Rd., Newwent. Gloucestershire GL 18 
1BJ.

Sekretarz Ist D.F., D. Clare, w porozumieniu z 
merem miasta Dieppe zainicjował i zorganizował po
stawienie tablicy poświęconej pamięci poległych w 
ataku na Dieppe w 1942 r„ z napisem w języku an
gielskim i francuskim. Admiralicję będzie reprezen
tował oddział Royal Marines. Sekretarz zaprosił ko
mandora Tymińskiego do odsłonięcia tablicy w 
czterdziestączwartą rocznicę ataku, tj. 19 sierpnia 
1986 r. Na tej uroczystości będzie również obecny 
Rev. C. Vincent (ex ORP Ślązak) z żoną.

Wyjazd członków Ist D.F., biorących udział, ho
tel, transport etc. zorganizowano w porozumieniu 
z „Battlefields Tours”, Londyn.

W sprawie wyjazdu niestowarzyszonych członków 
Ist D.F., kmdr Tymiński napisał do kolegów Z. Ple- 
zi, T. Hermaszewskiego oraz innych w W. Brytanii, 
oraz do kolegi Plewy we Francji, by mogli się spot
kać na tej uroczystości starzy znajomi z ORP Ślązak 
oraz z innych okrętów.

T.Z. Sroka E. Liber
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SPROSTOWANIE I POPRAWKI

Czytelnikom „Naszych Sygnałów” należy się spro
stowanie. Otóż w notatce Tablice pamiątkowe na 
str. 21 jest nieścisła informacja. Tablice zostały 
wmurowane nie w ścianie przedsionka w kościele 
na Oksywiu, lecz w kościele Najśw. Maryi Panny 
przy ul. Świętojańskiej w Gdyni. Sytuacja była po
dobna do tej na kanadyjskich Kaszubach, gdyż wła
dze kościelne odmówiły w ostatniej chwili zgody na 
umieszczenie tablic na Oksywiu, natomiast pro
boszcz parafii gdyńskiej przyjął tablice bardzo ży
czliwie. Obecnie, oprócz tablicy „Wierni Bogu”, po
kazanej w „Naszych Sygnałach”, zostały wmurowa
ne tablice poświęcone pamięci kmdra Stefana de 
Waldena, kmdr. por. Kazimierza Szczęsnego, kmdra 
ppor. Tadeusza Konarskiego, kmdra ppor. Kazi
mierza Miładowskiego oraz ściętego w Królewcu 
kpt. mar. Antoniego Kasztelana.

Kol. Bernard Ragus zrobił z Babich Dołów — 
Babią Wolę (nie ma takiej nad Zatoką Gdańską), 
Gryfa wsadził do portu na Oksywiu, gdzie w dniu 
1 września 1939 (po nalotach) nie było tego okrętu, 
i wyjaśnił, że ORP Nurek — był zbudowany z drze
wa. Okręt ten, zbudowany przez Warsztaty Mary
narki Wojennej na Oksywiu był dumą warsztatow
ców, jako pierwsza jednostka całkowicie spawana. 
Pokład Nurka był poszyty drewnem. Tak samo nie
prawdziwe są jego uwagi o Wichrze, leżącym na 
brzegu Helu już 1 września. Data zatopienia Jas
kółki jest 14, a nie 15 września.

Błędy mogą się zdarzyć każdemu. Kmdr Tymiń
ski, pisząc o „Czterdziestych rocznicach bojów 
PSZ”, na str. 14 podał jako miesiąc bitwy kwiecień, 
zamiast czerwca, powtarzając błąd z „Marynarki 
Wojennej — dokumenty i opracowania”, Londyn, 
1968, str. 128, pierwszy wiersz — „Wyciąg z kroni
ki ORP Piorun”.

W dobrym i ciekawym wspomnieniu Stanisława 
Kutego o Gromie, też powstała nieścisłość. Otóż 
Grom nigdy nie wizytował Kłajpedy, lecz był w 
Tallinie i Rydze, i potem w Kopenhadze. Podczas 
wizyty w Tallinie i Rydze byłem zaokrętowany na 
Burzy jako bosmat podchorąży, ną niecałe dwa 
miesiące przed promocją.

Julian Czerwiński

APEL I INFORMACJE
Załączam kilka próśb, a mianowicie o:
a) kopie przebiegu służby kol. J. Busiakiewicza, 

J Chojnowskiego, B. Danielewicza, R. Dulli, A. Ja- 

raczewskiego, P. Jankowskiego, M. Hrynkiewicz- 
Moczulskiego, F. Minkiewicza, J. Pawłowicza, Z. 
Plezi, K. Zubkowskiego. To tak łatwo zrobić odbi
tkę i wysłać, a dla mnie pomoc duża. Gorzej z ty
mi, którzy już nie żyją . . .

b) Apel (już trzeci albo czwarty) do kolegów pod
oficerów: Przyślijcie jakieś swoje wspomnienia, u- 
wagi, szczególnie wypadki swoje, albo tych, którzy 
już „odeszli”. Apel ten zresztą dotyczy także i kole
gów z gwiazdkami, jeśli do tej pory nic nie nadesła
li.

Wreszcie mała niespodzianka dla tych, którzy o 
tym nie wiedzą (mogli się dowiedzieć od znajomych 
w Polsce). Otóż okręty flotylli rzecznej w Pińsku 
nie zakończyły swojej działalności we wrześniu 1939 
roku. Podjęte z wody przez Sowietów, wcielone zo
stały pod zmienionymi nazwami w skład „Dniepro- 
wskiej Floty” Pińsk, Witebsk, Toruń, Smoleńsk. 
Trzy dalsze, na razie nie wiem które, otrzymały 
nazwy Winnica, Bobrujsk i Żytomierz. Do walki z 
Niemcami weszły 26 czerwca 1941 r. na Berezynie, 
następnie 15.7.41 r. Ciekawa rzecz. Zniszczone zo
stały przez własną załogę we wrześniu 1941 r. To 
był drugi i pewnie ostatni raz. Wiadomość ta ukaza- 
'a się w sowieckim piśmie „Modelist Konstruktor” 
Nr 6/1985. Autorzy, bracia G. i W. Smirnow. W su
mie 4 bite strony maszynopisu.

S.M. Piaskowski

P.S. Za dwa tygodnie wyjdzie zeszyt pt. „ORP 
Iskra” $5.00 (plus porto).

P.S. Od 1 maja Jekielowie przenoszą się na stałe 
na Florydę.

CMENTARZ NA OKSYWIU

Kierownik cmentarza na Oksywiu przy kościele 
na Skarpie, p. Reszke, proponuje sarkofag z wnę
kami i drzwiczkami z brązu na składanie prochów 
zmarłych marynarzy i rodaków związanych z pols
kim morzem i wybrzeżem. Miejsc takich w jednym 
sarkofagu byłoby 16. Nazwisko na brązowych drzwi
czkach utrwaliłoby pamięć zmarłego. Koszta zare
zerwowania miejsca na prochy były około $100, o- 
czywiście cały projekt jest uzależniony od ilości zgło
szeń.

Zainteresowanych Kolegów proszę o skomuniko
wanie się z p. Reszke bezpośrednio, lub z kol. Ja
dwigą Karnicką na adres SMW.
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KSIĄDZ KAPELAN '
(Przedruk z dwutygodnika Gwiazda Morza, 

marzec 1986 r.)

9 lutego w kościele Matki Boskiej Częstochows
kiej w Gdyni-Oksywiu biskup Marian Przykucki u- 
roczyście poświęcił tablicę pamięci księdza Włady
sława Miegoma. Odsłonięcia dokonała p. Maria Sta- 
śkiewicz, siostra tego kapłana, który położył wielkie 
zasługi przy wznoszeniu murów świątyni. Jej histo
ria stanowi wymowny znak naszych czasów. Wybu
dowana dzięki staraniom kapelana wojskowego głó
wnie ze składek kadry marynarki Wojennej i dla 
niej przeznaczona, w czasie II wojny światowej za
mieniona została na magazyn wojskowy. Po wojnie 
długo jeszcze, bo aż do 1981 roku służyła temu celo
wi. Położony na wzniesieniu, niemal naprzeciw bra 
my Stoczni Marynarki Wojennej, kościół powoli 
powraca do swoich funkcji. Jeszcze chłód wieje z 
murów świątyni jeszcze nie usunięto wszystkich 
zniszczeń, nie odmalowano ścian (jedynie prezbite
rium zostało odnowione), ale już od kilku lat gro
madzą się tam wierni na modlitwach. Może teraz 
za sprawą budowniczego tego kościoła, uobecnione
go w nim na nowo poprzez tę tablicę z wymownym 
napisem: „TOBIE SERCA MARYNARZY”, prace 
nad renowacją zostaną przyspieszone.

Historia tablicy poświęconej ks. W. Miegoniowi 
sięga 1970 r„ z którego pochodzi list od Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej w Argentynie, a doty
czący ufundowania tablicy. Ponieważ do Argenty
ny dotarła wiadomość o zniszczeniu w czasie woj
ny kościoła budowanego przez księdza, zapropono
wano umieszczenie tej tablicy w innym kościele. Zo
stała ona wmurowana w starym kościele na Oksy
wiu. Po zwrocie Kościołowi obecnej świątyni, byli 
oficerowie Marynarki Wojennej podjęli starania o 
umieszczenie podobnej tablicy w jej murach. Nie
strudzonym w pokonywaniu wszystkich trudności 
na tej drodze był kapitan Jan Gosk, którego wspo
mnienie o księdzu Miegoniu wygłoszone podczas 
uroczystości publikujemy poniżej z maszynopisu w 
niecenzurowanej formie.

„A światłość świeci w ciemności, 
lecz ciemność jej nie przemogła”.

Niech te słowa apostoła św. Jana pozwolą nam 
mocniej przeżyć chwilę obecną. Komuż, jak nie 

nam, nielicznym już, zebranym w tej świątyni byłym 
marynarzom świadczyć po wspólnie przemaszero
wanej drodze, po służbie razem odbytej w porcie o- 
ksywskim, dać świadectwo tej światłości człowieka, 
najskromniejszego sługi Bożego, wielkiego naszego 
przyjaciela, którym był starszy kapelan, ks. Włady
sław Miegoń.

Przeżył cały swój dojrzały wiek z naszą Polską 
Marynarką Wojenną spod znaku orła z koroną. A 
było tych lat dwadzieścia. Urodzony 19 września 
1892 r. w Samborcu na ziemi sandomierskiej, a więc 
w samym sercu Polski, Polski jeszcze wówczas nie 
wyzwolonej, obrawszy stan duchownego, wstąpił do 
tworzącego się w 1919 r. Wojska Polskiego. Jako ka
pelan został skierowany do Batalionu Morskiego, 
zalążka przyszłej Polskiej Marynarki Wojennej, któ
ry powstał w Modlinie, a następnie przeniesiony do 
Aleksandrowa Kujawskiego. 10 lutego 1920 r. brał 
udział wraz z kompanią batalionu w historycznym 
akcie zaślubin Polski z morzem (szczególny to mo
ment, godny podkreślenia dla dzisiejszej uroczystoś
ci w przeddzień tej rocznicy). Batalion morski z cza
sem miał wejść w skład 1 Pułku Morskiego, formo
wanego w Toruniu, zbierającego wszystkich z zabor
czych armii marynarzy Polaków. Ksiądz Miegoń zo
stał kapelanem Pułku w liipcu 1920 r.

Zdumiewający fakt, że z mroku przeszło stulet
niej niewoli wyłaniające się Państwo Polskie, już w 
tym gorącym i tak przecież trudnym okresie, oczy 
społeczności kieruje na północne krańce, na morze. 
A drugi nie mniej zdumiewający — że szeregi mary
narskie zasili kapłan z głębi kraju. To jego dłoni wy
ciągniętej ponad stare mauzery i szable (bo i takie 
w rękach marynarskich się znalazły) — widzieli 
krzyż i szli w bój za swym księdzem, za drugim ks. 
Skorupką chłopcy granatowi, jak ich nazwie piosen
ka — wtedy jeszcze w większości szary był ich strój.

Może to wtedy, gdy zgłosił się jako ochotnik 
(fakt autentyczny) na zwiad w kierunku nieprzyja
cielskich pozycji, może wtedy Matce Najświętszej, 
którą później wybierze na patronkę oksywskiego ko
ścioła jako „Gwiazdę Morza” —oddawał serca swo
ich chłopców. Może to wtedy w upalnych dniach 
lipca 1920 r. pod Ostrołęką, gdy szedł do natarcia 
ramię w ramię z marynarzem Antonim Budziszem, 
synem tej ziemi, na której stoimy, słyszał i uczył się 
nowej pieśni, że „nigdy do zguby nie przyjdą Ka
szuby” ... Krzyż i karabin w marynarskich dło
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niach były zwiastowaniem nowego, wielkiego 
nowego: związku Kaszub z Polonią, powrotu na 
morski brzeg, a zrodzona tam na podlaskich łąkach 
przyjaźń księdza i marynarza-Kaszuby przetrwać 
miała, przetrwała i musi trwać w przekazie historii, 
jak grób Abrahama z niewydartym orłem korono
wanym. Jakiż to piękny symbol ta przyjaźń. Symbol 
nowego, które szło, jak mówi Antoni Gołubiew 
o wcześniejszym okresie naszej historii.

9 sierpnia pod Makowem ranny. Przyszły odzna
czenia. Sam wódz naczelny, Józef Piłsudski, zawiesił 
n,a jego piersi krzyż Virtuti Militari obok Krzyża 
Walecznych pod maryjnym szkaplerzem. Dla hasła 
Bóg i Ojczyzna przepiękną były ilustracją. Jak wspa
niale, jak wyraziście drobne te metalowe przedmio
ty określały sylwetkę księdza, żołnierza Polaka . . .

I zwyciężyli. Oparłszy się lawinie czerni wracał 
żołnierz do domu, do rodzinnych stron. Do nowej 
powstającej Gdyni szli marynarze. Najpierw był 
Puck, gdzie utworzono Komendę Portu Wojennego 
i tam był kapelanem ks. Miegoń, a dopiero w 1923 r. 
został przeniesiony wraz z Komendą do Gdyni.

Powstawała Flota. Nasza Flota. Zrazu mała z ro
dzącymi się ambicjami nie na wielką, na średnią. To 
skłoniło Księdza, aby swym marynarzom zbudować 
w ich bazie kościół. Udało mu się to. Krótko przed 
wojną ukończono budowę. Obrona Kępy Oksyws
kiej pochłonęła wiele ofiar, bo ponad 2 tysiące. Lecz 
wzruszenie, podziw dla łaski Najświętszej Panny mu
szą budzić w biografii kapelana te ocalałe z pożogi 
wojennej mury jego świątyni. Tędy, jak wszyscy bio- 
rący udział w obronie pamiętamy, szło również na
tarcie na szczyt wzgórza, na koszary, a jednak poza 
kilkoma śladami od kul mury przetrwały ... Samo
tny już, bez ludzi, bez swego gospodarza, został ko
ściół niepodobny do sławnych historii szańców — 
Trembowli, Zbaraża, Częstochowy, Warszawy czy 
Lwowa. Ksiądz widział bowiem swe miejsce gdzie 
indziej, w obronie rannych w morskim szpitalu. 
Tam też zastał go dzień tragicznego finału, upadku 
obrony — 19 września, jakby na ironię dzień jego 
urodzin. Wkrótce musiał ich zostawić. Scena roz
dzierająca serca towarzyszyła tej chwili, godna ma
larzy Grottgera czy hiszpańskiego Goi.

Wyprowadzany z sali szpitala Marynarki Wojen
nej pełnej rannych, chorych, pokiereszowanych 
niedawną walką, idzie, zwracając zwrok swój pło
mienny ku nim, ściska wyciągające się ku niemu 
ręce. Uśmiechem, którego nigdy nikomu nie szczę
dził, odpowiada na spojrzenia pełne rozpaczy ... 
Wrócę, wrócę na pewno, gdzież ja bym bez was . .. 
Nieświadom losu, który go czekał, wypowiadał mo

że te słowa. Nie wrócił. Zmuszony do zaniechania 
swej duszpasterskiej misji wśród chorych w szpita
lu — zgłosił się dobrowolnie do odjeżdżającego do 
Rzeszy transportu lżej rannych marynarzy. I tu nie 
chciał ich zostawić. Jako jeniec wojenny niedługo 
przebywał w Rothenburgu. Zabrany do Buchen- 
wałdu, potem do Dachau — wśród strzępów ludz
kiej godności, resztek powłok cielesnych, wyczerpa
nych nadziei, ginął powoli trawiony ciężką chorobą.

Helleńska rzymska średniowieczna
Indyjska elżbietańska wioska
Francuska nade wszystko chyba
Trochę weimarska i wersalska
Tyle dźwigamy naszych ojczyzn
Na jednym grzbiecie jednej ziemi

Lecz ta jedyna której strzeże
Liczba najbardziej pojedyncza
Jest tutaj gdzie Cię wdepczą w grunt 
Lub szpadlem który hardo dzwoni 
Tęsknocie zrobią spory dól

Tak jakby widział poeta Zbigniew Herbert scenę 
na dziedzińcu. Tłum widmowych postaci, głodnych 
nędzarzy rozgorączkowanych widokiem fury pełnej 
zgniłych, buraczanych liści — biegnie, depcząc jego 
ciało za słabe, by sprostać wyścigowi. Umiera 15 
października 1942 roku.

Non omnis .. non omnis — mówią do nas te 
mury dziś, gdy po wielu, wielu staraniach, zdobywa
jąc nowych, nierzadko dziwacznych przeszkód o- 
kopy, docieramy tu jednak, aby uczcić, nie dać za
ginąć pamięci Jego . . .

Tablica skromna, staraniem wdzięcznych mary
narzy, byłych towarzyszy broni w Londynie ufun
dowana niech świeci w półmroku przedsionka wiel
kiej nawy, gdyż i tak światłość świeci w 
c iemności, jak mówi św. Jan. apostoł.

Bądź tu z nami, księże Kapelanie, niech żadna 
pogańska dłoń nie zamknie, już po raz trzeci, bram 
twego kościoła, niech polski stoczniowiec spod zna
ku Solidarności, który go odzyskał, może u Twegęj 
boku chwalić Pana Swego ... jak my to dziś czy
nimy, śpiewając „Boże, coś Polskę .. .”.

* * *

O odsłonięcie proszę panią profesor Staśkiewicz, 
siostrę śp. księdza Władysława.

Jerzy Gosk
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Kpt. mar. Jarzy Gosk 
w otoczeniu braci 
, .Solidarnościowej’ ’.

Tablica pamięci ks. kapelana 
Władysława Miegonia
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Prochy śp. komandora Bohdana Wrońskiego a 
spoczęły na Cmentarzu Zasłużonych w Newark

Dnia 11 kwietnia 1986 r. odbyła się skromna i 
wzruszająca uroczystość złożenia urny z prochami 
kmdr. Bohdan Wrońskiego na wieczny spoczynek 
na cmentarzu poległych w czasie wojny lotników-? 
polskich oraz innych zasłużonych osobistości z gen. 
Władysławem Sikorskim, kolejnymi Prezydentami 
RP na Uchodźstwie, Raczkiewiczem, Zaleskim, 
Ostrowskim.

Właścicielem i gospodarzem tej części cmentarza 
jest Stowarzyszenie Lotników Polskich, dzięki któ
rych koleżeńskiej inicjatywie prochy Komandora 
spoczęły na tym właśnie cmentarzu.

W uroczystości wzięła udział rodzina Zmarłego w 
osobach żony, p. Ireny Wrońskiej, siostry przybyłej 
z Kraju, synów prof. Andrzeja i dr. Marka wraz z 
rodzinami i gronem wnuków.

Kondukt pogrzebowy otwierała delegacja ze Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej z kol. T. Herma
szewskim w mundurze marynarskim, niosącym po 
duszkę z odznaczeniami, kmdr. J. Busiakiewiczem, 
przyjacielem Zmarłego od czasów Szkoły Podchorą 
żych Marynarki Wojennej, niosącym urnę z procha
mi w asyście por. mar. woj. K. Okołow-Zubkows- 
kiego, prezesa SMW, kpt. mar. woj. A. Jaraczewskie- 
go, sekretarza SMW, por.-1 mar. inż. W. Krzyża
nowskiego oraz koleżanki Haliny Wójcik II ofic. 
Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet i długoletniej 
współpracowniczki Zmarłego.

Gospodarzy ze Stowarzyszenia Lotników Pols
kich reprezentowała delegacją w osobach mjr. p;l. 
T. Andersza, sekretarza gen. Stowarzyszenia Lotni
ków Polskich, T. Krzystka, kol. Lasoty, oraz przed
stawicieli Koła SLP Nottingham. Prezydenta RP na 
Uchodźstwie reprezentował płk inż. J. Morawic/, 
minister spraw wojskowych Rządu na Uchodźstwie. 
Z ramienia władz miejskich wziął udział Mayor mia
sta Councilor V. Dobson, wielki przyjaciel Pola
ków, wraz z Małżonką. Przedstawicielem Instytutu 
Polskiego był p. K. Węgrzecki.

Urnę z prochami oraz poduszkę z odznaczeniami 
Zmarłego złożono na banderze wojennej, po czym 
ksiądz Antoni Kapuściński, kapelan Stowarzyszenia 
Lotników Polskich odprawił egzekwie żałobne. Mo
wę pożegnalną, podkreślającą wartości Komandora 
jako człowieka i obywatela, jego zasługi jako wybit
nego oficera Marynarki, historyka, pisarza, człowie
ka zajmującego odpowiedzialne stanowiska w życiu 
emigracyjnym, wygłosił doskonałą angielszczyzną 
mjr pilot T. Andersz. Mayor miasta, Councilor Dob- 
son w krótkim przemówieniu powiedział, że społe
czeństwo miasta czuje się zaszczycone, chowając na 
swym terenie tak wartościowych ludzi.

Prezes SMW, kol. K. Okołow Zubkowski, imie
niem Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w :erde- 
cznych słowach żegnał Komandora, jako jednego z 
założycieli Stowarzyszenia, długoletniego Prezesa, 
którego odejście zostało bardzo głęboko odczute 
przez naszą społeczność i którego brak dotkliwie 
odczuwamy.

W imieniu Rządu RP na Uchodźstwie pożegnał 
Zmarłego płk inż. J. Morawicz.

W czasie składania urny z prochami do grobu o- 
statnie honory oddał swemu dowódcy gwizdkiem 
bosmańskim kol. T. Hermaszewski, po czym na urnę 
Komandora spadła garść ziemi ojczystej, którą z 
Kraju przywiozła jego siostra, p. Irena Woźniak.

Na zakończenie Sekretarz Zarządu Głównego Sto
warzyszenia Lotników Polskich w imieniu rodziny 
podziękował wszystkim obecnym za wzięcie udziału 
w uroczystości.

Na uprzejme zaproszenie Mayora miasta wszyscy 
obecni udali się do Town HalFu na herbatę.

JB

Od Redakcji: Powyższy opis ukazał w Dzienniku 
Polskim w dniu 8 maja 1986 r.
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LIST DO PANI IRENY WRONSKIEJ

Proszę wybaczyć, że dopiero teraz przesyłam wy
razy mojego głębokiego żalu i serdecznego współ
czucia z powodu zgonu śp. Pani Męża, komandora 
Bohdana Wrońskiego. Niech mnie wytłumaczy to, 
że kiedy smutna wiadomość z pewnym opóźnieniem 
do mnie dotarła, byłem obłożnie chory (przechoro- 
wałem całe lato) i trudno mi było wówczas dopeł
nić smutnego obowiązku złożenia Pani mych 
kondolencji.

Nie miałem szczęścia poznania Pani Męża osobi
ście, twarzą w twarz, chociaż przez długie lata by
liśmy w kontakcie korespondencyjnym i wzajemnie 
przesyłaliśmy sobie napisane przez siebie książki. Od 
wspólnych znajomych wiem, jak szlachetnym i uro
czym Zmarły był człowiekiem. Wyraża to także mo
ja żona, która w czasie swego pobytu przed kilku la
ty w Londynie miała przyjemność spędzić z Pani 
Mężem wiele godzin, gdyż był tak uprzejmy zawieźć 
ją do różnych ,godnych obejrzenia miejsc w Londy
nie i okolicy, i we wdzięcznej pamięci ma tę miłą 

wycieczkę i okazaną jej przez Komandora życzli
wość.

Zmarły był wybitnym badaczem i historykiem 
wojennych dziejów naszej „małej floty”. Jego zasłu
gi w tej dziedzinie są ogromne, a jego zgon stanowi 
w tej dziedzinie nieodżałowaną stratę, gdyż nikt nie 
będzie w stanie Go zastąpić. Polska Marynarka Wo
jenna utraciła swojego wielkiego dziejopisa.

Choć, jak pisałem, nie miałem szczęścia i zaszczy
tu osobistej z nim znajomości, jednak wiem, że po
zytywnie oceniał mą pracę we wspólnie drogiej nam 
sprawie i darzył mnie całkowicie odwzajemnianą 
sympatią. Dlatego śmierć Pani Męża odczułem do
tkliwie, jak stratę kogoś bardzo bliskiego i drogiego.

Raz więc jeszcze proszę przyjąć, również od mej 
żony, choć spóźnione, ale z głębi serca płynące wy
razy żalu i współczucia.

Z prawdziwym poważaniem i miłymi 
pozdrowieniami

Jerzy Pertek

Poznań, 12 grudnia 1985 r.

Jerzy TUMANISZWILI

ŚP. KMDR. POR. MIROSŁAW KOWNACKI
W sierpniu 1984 r. Pacewiczowie, Białowscy i ja 

z żoną Janeczką odwiedziliśmy Mirka Kownackie
go. Zamieszkiwał wtedy w Creston, miasteczku po
łożonym w zachodniej Kanadzie. Opowiedziałem ze 
szczegółami wrażenia z tej wizyty w 154 numerze 
Naszych Sygnałów, a więc będę się starał nie powta
rzać się pisząc te wspomnienia. Sądzę, że byliśmy 
ostatni z kolegów, którzy się z nim widzieli przed 
jego śmiercią. Odszedł od nas na „wieczną wachtę” 
dnia 4 grudnia 1985 r.

Komandor por. Mirosław Kownacki należał do 
pokolenia „Wychowawców Małej Floty”. Urodził 
się 16 grudnia 1900 r. w Mińsku Litewskim. Ojcem 
jego był Polak, a matką Litwinka. Podstawą wycho
wania narodowego był „Pan Tadeusz” Adama Mic
kiewicza: Litwo, Ojczyzno moja! ...

Mirek chodził do prywatnego gimnazjum rosyjs
kiego, a w demu bona Niemka uczyła go niemiec
kiego, zaś prywatna nauczycielka — francuskiego. 
Ojciec zmarł przedwcześnie. Matka wyszła po raz 
drugi za mąż za inżyniera elektrotechnika., który 
był dyrektorem miejscowej elektrowni. Mirek uczył 

się dobrze, nie miał żadnych trudności w opanowa
niu języków obcych. W czasie rewolucji szukał guza 
i tu i tam, ale zawsze marzył o służbie na morzu. W 
Sebastopolu wstąpił na ochotnika do Rosyjskiej Ma
rynarki Wojennej. Tam też ukończył kurs sygnalis
tów. Z dumą wspominał o rekordowym przekazy
waniu kluczem Morsa 100 słów na minutę.

Na wiadomość o tworzących się oddziałach wojs
ka polskiego uzyskał zwolnienie z Marynarki Wo
jennej (już wtedy Czerwonej) i dołączył do armii 
generała Żeligowskiego jako kawalerzysta. Brał 
udział w wojnie bolszewickiej, zdobywając Krzyż 
Walecznych. Do Marynarki Wojennej został przy
jęty na Pierwszy Kurs Oficerski. Pierwszego paź
dziernika 1922 r. został mianowany podporuczni
kiem Marynarki Wojennej, ukończywszy kurs z dru
gą lokatą. Prymusem Kursu był wtedy Tadeusz Sto- 
klasa. W czasie swej kariery w Marynarce, Kownacki 
specjalizował się w artylerii, jak również w nawiga
cji, locji i astronomii. Przeglądając Kronikę Pols
kiej Marynarki Wojennej Stanisława Piaskowskiego, 
dowiadujemy się, że w r. 1930 porucznik mar. M.
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Kownacki został wykładowcą przedmiotu Artyleria 
Morska i Przeciwlotnicza na Kursie Aplikacyjnym 
dla kapitanów i komandorów Korpusu Morskiego. 
W 1932 r., już jako kapitan Marynarki Wojennej 
wykłada o konżugatorze na kursie oficerskim ar
tylerii. Wkrótce zostaje dyrektorem nauk w SPMW 
w Toruniu, jak również wykładowcą i wychowaw
cą. A więc zaczął w Podchorążówce z rocznikiem 
Wilusia Pacewicza, a skończył w końcu wojny.

Osobiście pamiętam dobrze jego wykłady. Pamię
tam jak wchodził swoim charakterystycznym, chwie- 
jącym się krokiem prawdziwego zejmana i rzucał 
szeroko rozstawionymi niebieskimi oczami, lustru
jąc nas wszystkich stojących na baczność. Wykłady 
przeplatał najrozmaitszymi dowcipami, jak również 
opowiadaniami ze swego życia. Był wymagający, 
sprawiedliwy i zawsze chętny pomóc tym, którzy 
tego potrzebowali.

W czasie naszego pobytu w Kanadzie zaskoczył 
nas fenomenalną pamięcią. Z wielkim przejęciem i 
emocją opowiadał o fantastycznej mapie śp. Maria
na Morkskiego, którą skontrował iw czasie -brawu
rowej ucieczki z Talina na ORP Orzeł, jesienią 1939.

— Pomyślcie sobie — mówił Kownacki — ten mło
dy podporucznik dobrze sobie zapamiętał moje lek
cje związane z teorią mapy Merkatora. Widziałem 
się z Morkskimi po ich przybyciu do Szkocji . .. 
i wiecie co on powiedział? Panie Komandorze, to 
Pana zasługa ... pomyślcie sobie, cóż to za feno
menalny wyczyn, wypracowanie tej mapy. Leżała u 
mnie w biurze w Londynie . . . była to dla mnie naj
większa satysfakcja . . . ukoronowanie mego życia. 
Żadne medale, żadne odznaczenia czy też pochwa
ły nie przysporzyłyby większej satysfakcji. Później 
Stoklasa (komandor) i ja zaproszeni zostaliśmy do 
Stowarzyszenia Kapitanów Wielkiej Żeglugi (w Lon
dynie), Klubu o nazwie .. . coś tam związanego z 
kotwicą . . Anchor? anchor i coś jeszcze; chcieli 
w ten sposób złożyć nam swoje głębokie uznanie 
za tak niezwykły wyczyn absolwenta podchorążów
ki Marynarki Wojennej. Na pamiątkę dostali od nas 
kopię tej sławnej mapy.

Zasługi komandora Kownackiego najlepiej zosta
ły sprecyzowane w wypowiedziach kolegi i przyja
ciela Andrzeja Guzowski ego:

— Za sukcesy naszej floty w czasie drugiej woj
ny światowej otrzymywali odznaczenia od swoich i 
obcych, i słusznie — dowódcy, oficerowie i załogi. 
Ale fakt, że załogi te były świetnie wyszkolone, że 
rzemiosło morskie na polskich okrętach stało wyso
ko, fakt ten nie zrodził się jakoś samorzutnie, nie 

wyrósł z wielowiekowej tradycji morskiej, bo w Pol
sce takiej nie było ... Szkoleni w latach Niepodle
głej Rzeczypospolitej oficerowie i marynarze mieli 
na ogół szczęście do znakomitych instruktorów i wy
chowawców. Nie ma ich na liście kawalerów Virtu- 
ti Militari, nie ma na liście innych, ważnych odzna
czeń, ale to dzięki nim na listach takich znajdują 
się nazwiska tych, co wpojoną im wiedzę w klasach 
wykładowych, na kursach i w laboratoriach, stoso
wali w bojowych warunkach na morzu. Odszedł 
właśnie na wieczną wachtę jeden z najbardziej za
służonych wykładowców, przez ręce którego prze
szło dziesięć roczników absolwentów SPMW. W 
dniu 4 grudnia zmarł kmdr por. dyplomowany M. 
Kownacki.

W dniu wybuchu wojny, 1 września 1939 roku 
kmdr ppor. Kownacki zaokrętowany był na ORP 
Wilia jako dyrektor nauk rocznika naszego obec
nego prezesa Kostka Okołow-Zubkowskiego. Pod
chorążowie byli w dorocznej podróży na Morze 
Śródziemne. Część podchorążych zaokrętowana by
ła na ORP Iskra pod dowództwem kmdra ppor. Je
rzego Umeckiego, a część na ORP Wilia, pod do
wództwem kmdr. ppor. Wojciecha Franckiego. Mi
rek Kownacki, również w stopniu komandora ppor., 
był, jak wyżej już wspomniałem, zaokrętowany na 
ORP Wilia. W czasie tego krótkiego widzenia się z 
nim w Crestone opowiedział nam historyczne wy
darzenie na ogół mało znane:

— Pierwszego września Wilia stała w Casablance, 
a Iskra była na morzu, kierując się na Wyspy Ka
naryjskie. Dowódca Wilii gdzieś tam poszedł na ca
ły dzień. Zostałem sam na okręcie. Rankiem za
dzwonił telefon od jednego Polaka z miejscowego 
poselstwa. Zawiadomił mnie, że Niemcy bombar
dują kraj. Zaczęła się wojna. Poczułem się jak ten 
gość, co stoi na stołku z pętlą na szyi i czeka na 
upadek. Przecież żona i rodzina są tam właśnie, a 
ja tu z wydzielonym oddziałem podchorążych pod 
moim dowództwem, Wilia i Iskra niby to oddane 
nam z Floty. Pomio że obaj dowódcy okrę
tów byli ode mnie młodsi wiekiem, byli jednak star
si promocją na komandorów. Ppor. Umecki w 
swoim czasie był oficerem kursowym rocznika 
Franckiego, a ja byłem wykładowcą rocznika Ume
ckiego. Rozumiecie jaki to był dylemat? Ale wiedzia
łem, że muszę wziąć odpowiedzialność, że muszę 
właśnie teraz działać, nie czekając na powrót Franc
kiego.

Udałem się do Admiralicji ... francuskiej, oczy
wiście w Casablance. Najpierw zameldowałem się u
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Michał Białowski, Mirosław Kownacki 
i Jerzy Tumaniszwili.

szefa sztabu w Marinę National aux Marocco. Wcho
dzę do jego biura . . . siedzi za biurkiem, niby bar
dzo grzeczny, ale nie wstał przywitać się ze mną. 
To zimne, nieprzyjazne przyjęcie uderzyło mnie jak 
kawał lodu. Poprosiłem o dokument podróży do 
Paryża ze względu na obecną sytuację w Polsce. 
Nic nie odpowiedział, nawet ani słowa o tym, że 
przecież mieli to być nasi sojusznicy. Wtedy popro
siłem o widzenie się z Admirałem, dowódcą rejonu. 
Wkrótce meldowałem się w jego biurze; też siedział 
za biurkiem, też grzeczny, ale nie wstał i nie podał 
mi ręki, też zimny i formalny, a przecież mieliśmy 
ścisły sojusz z Francją, a on nic . .. tak jakby nie 
wiedział o co chodzi, a ja przecież muskałem dbać 
o całą załogę, podchorążych utrzymać i nakarmić, 
bo pieniędzy już było mało w skarbnicy naszego 
administratora, jak mi to Chojnowski referował. 
Nikt tu złotówek już nie przyjmie, a dolarów było 
mało. Admirał zachował się grzecznie, ale był zim
ny jak lód. Postanowiłem jechać do Paryża skon
taktować się z ambasadą i otrzymać instrukcje oraz 

specjalne upoważnienia dla grupy detaszowanej pod 
moimi rozkazami.

Po powrocie zawołałem Chojnowskiego i Wilusia 
Pacewicza, którego mianowałem swoim oficerem 
flagowym i zaczęliśmy pisać Rozkaz Numer 1 Gru
py Detaszowanej, składającej się z ORP Wilia i 
ORP Iskra, jak również z oddziału podchorążych. 
Francki jakoś nic nie powiedział, ani też TJmecki. 
po powrocie z morza, a przecież obaj byli starsi 
promocją. Później, już w Anglii, kiedy Francki był 
komendantem Grupy Południa i jemu bezpośrednio 
podlegałem, jakoś nigdy na ten temat nie mówił .. . 
nie miał pretensji. W czasie podróży statkiem z Ca
sablanki do Marsylii chodziłem po pokładzie z pa
sem ratunkowym, bo to już była wojna wypowie
dziana oficjalnie. W Paryżu nikt nie wiedział, co z 
nami robić, więc telefonowałem do Stoklasy, który 
był attache morskim w Londynie. Dobrze go zna
łem i poprosiłem, aby zorganizował przejazd na
szej grupy do Anglii. Obiecał pomoc. .. .

Niestety, na tym skończyła się opowieść Mirka 
Kownackiego; był zmęczony fizycznie i emocjonal
nie. Było już po jedenastej, trzeba było go odwieźć 
do domu, w którym samotnie mieszkał, a my udali
śmy się do motelu.

Obaj, Wiluś Pacewicz i Michał Białowski byli 
członkami tego Oddziału Wydzielonego. Od nich do
wiedziałem się o ich dalszych losach. Temat wart 
osobnego artykułu. Dopiero w końcu listopada opu
ścili Francję i dołączyli do Małej Floty działającej 
wtedy z bazy Plymouth. Wiluś też podkreślił zimne 
ustosunkowanie się Francuzów, a w superlatywach 
opowiadał o przyjęciu ich grupy przez Royal Navy 
na dworcu morskim w Portsmouth.

— Słuchaj — mówił Pacewicz — to było entu
zjastyczne „welcome” z oddziałem honorowym 
Marinsów, z orkiestrą, która odegrała nasz hymn 
narodowy, z „Wrenkami” uśmiechniętymi, podają
cymi nam koszyczki z jadłem. Na torze kolejowym 
stał już pociąg przygotowany specjalnie dla nasze
go zespołu. Czuliśmy wtedy tak, jakbyśmy wylądo
wali wśród swoich .. . szkoda, że ta bliskość, która 
nas wiązała w czasie działań wojennych, skończyła 
się już w parę dni po podpisaniu pokoju . . . skoń
czyła się niepowrotnie.

Mirek Kownacki ostatnie lata po śmierci żony 
mieszkał samotnie. Na szczęście miał w pobliżu o- 
piekuna, burmistrza miasteczka Creston, pana Bole
sława Olszanowskiego, pochodzącego z Torunia. 
Michał Białowski utrzymywał z Mirkiem bliski kon
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takt; jego też zawiadomił pan Olszewski o zgonie 
Komandora. Ostatnie tygodnie, nawet miesiące, nie 
były najlepsze. Mirek stracił pamięć, niektórych o- 
sób nie poznawał. Ostatni raz telefonował do mnie 

w styczniu 1985 r. z myślą o przekazaniu na moje 
ręce wynalazku uproszczonej matematyki.

Pozostanie w naszej pamięci uśmiechnięty, pełen 
dowcipu i humoru.

Zofia MILEWICZ

Osobiste wspomnienie o śp. Mirku Kownackim
Jako hołd pamięci Mirka chcę opisać parę szcze

gółów z naszej przyjaźni zapoczątkowanej na szkol
nej ławie w Mińsku Litewskim i trwającej — chyba 
całe życie — choć z daleka. Jak więc wspomniałam, 
poznaliśmy się i kolegowaliśmy w Mińsku Litews
kim w gimnazjalnych czasach. Mirek wcześniej „wy- 
był”. W kilka lat potem, gdy był już na morzu, na
pisał do mnie, by mu przysłać jakieś pomoce nauko
we, bo mają sporo marynarzy z niemieckiego zabo
ru, dobrych Polaków, zupełnie nie znających pols
kiego. Chce ich uczyć. Potrzebuje pomocy. Z tru
dem — bo to był chyba rok 1921 i wszystkiego bra
kowało — zdobyłam i posłałam mu elementarz. Na 
przełomie lat 1922 i 1923 odwiedził mnie w Wilnie, 
zawitawszy do Polski z szerokiego świata. Spędzili
śmy parę godzin na gawędzie o wszystkim, siedząc 
przy kominku — na dworze był mróz. Długie lata 
nie było między nami kontaktu. On pływał po sze
rokich morzach, ja kręciłam się w ciasnych grani 
cach Polski. Pod koniec wojny, chyba w 1944 r., 
spotkaliśmy się pośrednio, gdy przyjechałam do Gal- 
lawhill Hall (szpital polski dla gruźlików) odwie
dzić swoją siostrę, która pracowała jako siostra w 
tym szpitalu, i wtedy właśnie żona Mirka była tam 
pacjentką. Wojna nami rzucała; znowu długie la
ta nie było kontaktów ale w mojej pamięci i uczu
ciach był zawsze Mirek, czarujący gawędziarz, 
wierny w przyjaźniach, choć z daleka.

W latach 60-tych, może w początkach 70-tych 
byłam w Polsce odwiedzając swoją siostrę. W czasie 
mej bytności odwiedziła moją siostrę nasza szkolna 
koleżanka z Mińska Litewskiego, która właśnie 

przybyła z Francji, gdzie stale spotykała moją cór
kę, tam stale (po wojnie) mieszkającą. W czasie 
rozmowy pokazała mi list Mirka, już widocznie x>i- 
sany na ślepo. Okazało się, że Mirek był w stałym 
kontakcie z Misiem Protasewiczem, również stale 
mieszkającym w Paryżu, kolegą i przyjacielem nas 
wszystkich od czasów Mińska. Dowiadujemy się, 
że Mirek mieszka samotnie, wieczory spędza na we
randzie domku z roztaczającym się pięknym wido
kiem, z butelką wina pod ręką, i jest całkiem szczę
śliwy. W jednym z listów przysłał Misiowi gruby 
czek, żeby za niego w miłym towarzystwie spędził 
wieczór w najdroższym, najwyszukańszym lokalu 
w Paryżu. Tak. Mirek zawsze miał humor, fantazję i 
gest. List do naszej koleżanki, z którą nawiązał kon
takt przez Misia, w którym między innymi pisze o 
swych „ocznych” kłopotach, zawierał także „gruby” 
czek na „ciepłe majtki, szaliki i swetry” (dosłownie) 
dla — tu wymienia imiennie kilka koleżanek z na
szej zaprzyjaźnionej gromadki w Mińsku Litews
kim — bo przecież w Polsce jest bieda i pewno nie 
mają za co kupić, a on ma ogromną (!) emeryturę 
— żeby biedactwa nie marzły. Czy może być coś 
bardziej wzruszającego, rozczulającego? Tak się zło
żyło, że wymienione koleżanki miały się dobrze, więc 
były deliberacje na co przeznaczyć tę sumę. Nie pa
miętam co zdecydowały.

Od tego czasu Mirek jest i pozostanie w mojej 
pamięci siedzący na werandzie w wieczornej ciszy, 
ze szklanicą wina w ręku.

Niech spoczywa w spokoju i ciszy po burzliwym 
życiu.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Z ŻAŁOBNEJ KARTY F. Kaczmarek

J. Frohlke
10.00
5.00

13.6.1985 r. zmarł w Rugby kol. Adam Kwaśnica; T. Bernas 11.71
9.9.1985 r. zmarł w Glasgow kol. Michał Sąsiadek; J Bednarz 6.00
19.9.1985 zmarł w Glasgow kol. Bolesław Bomba; T. Sroka 5.00
13.11.1985 zmarł w Ottawie (Kanada) kol. Antoni L. Wolny 5.00

Cwalina; W. Kałuża 5.00
4.12.1985 zmarł w Kanadzie kmdr por. Mirosław E. Kostyniuk 5.00

Kownacki; F. Preisner 10.00
15.12.1985 zmarł w Brantford (Kanada) kpt. mar. T. Jaszkowski 67.89

Józef Wróbel; R. Tymiński 15.00
19.1.1986 zmarł w Los Angeles kmdr por. Czesław K. Mi szewski 3.00

Wnorowski; T. Woszczyński 10.00
22.1.1986 zmarł nagle w czasie urlopu w Szwajcarii W. Śliwiński 78.97

por. mar. inż. Stanisław Lewiński; K. Szalewicz 64.10
25.1.1986 zmarł w Londynie kol. Roman Laucher; M. Kobierzycki 15.00
1.1.1986 zmarł w Paryżu kol. Bruno Idczak; dr S. Dzik- Jurasz 10.00
22.1.1986 zmarł w Lambres-les-Douai kol. Max C. Abramowski 33.94

Wielgosz; J Pieńkowski 33.94
22.4.1986 zmarł w Glasgow po długiej chorobie kol. J Dobrodzicki 16.00

Julian Kolendo; B. Karczewski 5.00
31.3.1986 zmarł w Hove bosmat Mieczysław Mrs. McKenzie 20.00

Kurowski. K. Hess 33.94
Cześć Ich pamięci! J Hedinger

.1. Kubiakowski
A. Sitko

12.00
5.00

13.52
KOMISJA OPIEKI J. Koziołkowski

C. Wnorowski
50.00
16.95

Poniżej podajemy listę darów, które wpłynęły po R. Okoński 2.00
21.11.1985 r. M. Wasilewski 10.00

dr J. Karnicka 10.00 dr L. Ostrowski 20.00
S. Traszko 10.00 A. Hubicka 10.00
Z. Janowski 10.00 Mrs. Morriso-i 25.00
J. Mazur 5 00 Mr. Colvin 3.00
A. Browarski 12.00 J. Krakus 5.00
A. Grochowscy 9.00 T. Jekieł 43.09
A. Górski 10.00 dr K. Boreyko 33.75
K. Reynert 20.00 L. Stróżniak 16.88
J. Krawczyński 10.00 A. Heczko 10.12
R. Dulla 20.00 O. Gliński 50.00
J. Pizuński 15.00 S. Pohorecki 13.49
J. Dietrich 25.00 A. Guzowski 20.26
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J. Lubelfeld 27.01
Mr and. Mrs. Permanter 10.00
inż. J. Hupert 13.49
E. Szczepański 30.75
p. E. Sienkiewicz 8.62
Z. Janowski 5.00
W. Kołaciński 20.10
K. Siemaszko 46.59
J. Kiłaczycka 10.00
Mrs. A. Laucher 20.00
K. Hess 31.13
T. Rowiński 15.66
J Bednarz 5.00
T. Woszczyński 5.00
Z. Proszek 10.00

W pierwszą rocznicę śmierci śp. kmdr. B. Karnic- 
kiego złożyli na kościół na Oksywiu pp. d. Gulbiccy 
— £6.00.

Na kościół garnizonowy na Oksywiu złożyli: 
p. Maria Reyman dla uczczenia pamięci śp. komdr. 
Wrońskiego i kmdr. A. Reymana — £10.00.

Instytut Polski oddział Ealing — dla uczczenia 
pamięci śp. komandora B. Wrońskiego — £100.00.
C. Abramowski ■— £11.00;
K. Grabę — £11.60.

Na fundusz „Naszych Sygnałów”:

J. Bednarz 11.00
J. Dobrodzicki 10.87
J. Hedinger 12.00
O. Gliński 50.00
B. Żukowski 5.00
p G.M. Drozd 2.00

L, Stróżniak 11.60
T. Woszczyński 2.00

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

P.S. Lista podana jest do dnia 15 maja 1986 r.

OSTATNIO ZGŁOSILI SWOJE CZŁONKOSTWO 
DO SMW KOL. KOL.:

Bernard Ragus
dr Jadwiga Karnicka
Jerzy Dobrodzicki
S. Tomaszewski
Maksymilian Zabór
Maximilian Rogera (Brzeziński)
Stanisław Wizbek
p. Irena Wrońska

ODWIEDZILI SMW KOL. KOL.:

pp. A. Kłopotowscy z Malty;
pp. T. Woszczyńscy z Kanady;
W. Śliwiński z Irlandii;
B. Ragus z Colchester.

W UROCZYSTOŚCIACH WZIĘLI UDZIAŁ:

7 listopada 1985 r. — kol. K. Zubkowski w West- 
minster Abbey, przy składaniu krzyżyków;

10 listopada 1985 — kol. A. Jaraczewski w Remem- 
brance Day, Coastal Forces w Gospot;

10 listopada 1985 — koledzy Z. Zubkowski, Z. Ple- 
zia i J. Busiakiewicz w odsłonięciu tablicy Ma
rynarki Handlowej w kościele św. Andrzeja 
Boboli.
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Z KOLEGAMI PO S WIECIE
AUSTRALIA
Wojciech Francki
Forestville, 9.12.1985 i 1.1.1986:

... U nas nic nowego. Wnuczki wychodzą za mąż 
jak bułki od piekarza, a ja z żoną jakoś się trzyma
my. Najstarszy syn jest w Ameryce, bo go tam Au
stralia wypożyczyła, ale wraca w przyszłym roku. 
Żona trochę ma słabszy wzrok, ale to, co ja źle ro
bię, zaraz zauważy.

. .. Otrzymałem z Londynu wiersz śp. Bohdana 
Wrońskiego. Wiersz ten wzrusza nas Polaków bar
dzo głęboko. Dałem go przez tutejsze radio, jak ró
wnież wygłaszam na każdym większym zebraniu po
lonusów tutejszych. Jest to wielka pamiątka po nim. 
Powinniście to posłać do Kraju, nie tylko dlatego, 
że jest on serdeczny i ładny, ale też dlatego że dzi
siejsze pokolenie w Kraju tak okropnie zaśmieca 
mowę naszą i plugawi ją chamstwem.

Co do tych kosztów umocnień na Wybrzeżu, to 
pewien sprzęt, ale tylko sprzęt był kupowany nor
malnie przez budżetowanie ale było to robione przy 
okazji pożyczek francuskich, a więc 2 działa Canet 
(aby je wstawić na rufie kanonierek), 12 dział plot 
sprowadzono przy okazji jednej z pożyczek fran 
cuskich jako działa morskie. Jedynie bateria cyplo
wa (sprzęt i amunicja) była kupiona już po śmierci 
Marszałka normalnie przy okazji zwiększenia sprze
daży naszego węgla do Szwecji, a potem przed samą 
wojną kupiono drugą, ale wojna przeszkodziła jej 
wykończeniu (Szwedzi wykończyli ją i dostarczyli 
na kredyt Niemcom). Nasze depozyty (około pół mi
liona koron szwedzkich)/ złożone w bankach szwe
dzkich zaaresztował rząd szwedzki. Po interwencji 
Anglików suma ta została po kilku miesiącach od
blokowana i użyta przez rząd gen. Sikorskiego. Bar
dzo dużo jest dzisiaj Polaków, którzy uwielbiają 
Szwedów.

Podobnie było ze mną na ORP Wilia. Miałem da
ny czek na 500.000 franków na Credit Lyonnais, 
płatny w Casablance. Gdy wojna wybuchła suma ta 

została zablokowana przez francuski rząd i Anglicy 
pomogli to uruchomić, a ja musiałem sprzedać, zda- 
je się 200 ton węgla z zapasu Wilii, by wypłacić po
bory na 1 września 1939 r. załodze i podchorążym. ..

USA

Wacław Fara
Royal Oak, 26.9.1985 r.

. .. Mieliśmy w tym tygodniu wizytę pp. Bernas 
i dowiedzieliśmy się od nich o zgonie kmdr. Wroń
skiego. Pomyślałem: „Na mnie też już czas . . .”, 
jakkolwiek nie mam specjalnej ochoty na przeniesie
nie się na ten drugi, podobno lepszy świat. Mnie 
jest tutaj bardzo dobrze, a tam po drugiej stronie 
rzeki Styks — nie wiadomo. Wracając do Bernasów, 
wizyta jak zawsze bardzo miła i nawet obiecaliśmy 
odwiedzić ich za 4 tygodnie, kiedy będą obchodzili 
Ireny i Tadeusza imieniny. Spodziewają się na
wału gości, bo oni, w związku z Kanadyjskim Ko
łem Samopomocy Marynarki Wojennej mają bardzo 
rozgałęzione stosunki towarzyskie. Ale Irenie to od
powiada. Irena trzyma się wspaniale i jak zawsze 
jest czarująco urocza. Tadek, pomimo swojego wy
padku, przy którym stracił częściowo zwrok w le
wym oku, jest pogodny i przyjemny „kumpel” ma
rynarski. Cieszymy się na to spotkanie, czy u nas, 
czy u nich.

U nas, tutaj w Royal Oak, wszystko po staremu, 
bez zmian. Ewa nadal pracuje w tej dużej firmie 
jako architekt, a ja już od lat na emeryturze, zbijam 
bąki dzień w dzień. Szczęśliwie trzymam się zdro
wotnie jako tako. Na Boże Narodzenie wybieramy 
się do Arizony, gdzie dla przypomnienia dodaję, o- 
siedliła się cała rodzina. Ewy mama z mężem i na
sza córka z mężem i dziećmi. Bardzo przyjemna 
przerwa zimowa, u nas już śnieg i mrozy, a tam cie
pło i słońce i kąpiele w basenie. Nawet jak tempera
tura spadnie trochę (nigdy poniżej 60° F.), to ba
sen jest podgrzewany elektrycznie i woda jest ciepła. 
A słońce wciąż świeci i grzeje. ...
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Jerzy TumaniszwiU
Beavercreek, 21.3.1986

Nic właściwie nowego, nic specjalnie ciekawego 
do zakomunikowania. Wnuk nasz Aleksander, 
syn Stefana, wstąpił na ochotnika do Marynarki 
Wojennej i po zakończeniu kursu specjalistów zo
stał przydzielony na najnowszy krążownik, a więc 
dla mnie to wielka radość. Syn nasz Stefan, też od- 
bębnił przeszkolenie w Marynarce 20 lat temu, a 
więc to trzecie pokolenie. . . .

Zdzisław Xiężopolski
Castro Yalley

Wybierałem się do Kraju w tym roku i miałem 
szczery zamiar Panią odwiedzić i przy okazji za
sięgnąć języka o naszych kolegach. Stało się inaczej. 
Zmieniłem plany i odwiedziny muszę odłożyć przy
najmniej do przyszłego roku.

Dzięki Pani interwencji odwiedził nas Stasiu Bro
dzki z małżonką. Poznaliśmy się, mimo że minęło 
37 lat od chwili rozstania. Stasiu przeszedł na eme
ryturę w listopadzie ub. r., podobnie jak ja. Nie 
będę o nim opowiadał, bo przecież niedawno się 
Państwo widzieli. Opowiem raczej trochę o sobie, 
choć to nieciekawy temat. A więc: obie moje córki, 
krótko po ukończeniu studiów uzyskały pracę i wy
prowadziły się. Starsza Iwona — do pobliskiego 
miasta, młodsza — do Madrytu, gdzie wykłada na 
uniwersytecie w Instytucie Hiszpańsko-Amerykańs
kim i uczy prywatnie. Kontrakt jej kończy się w le- 
cie, istnieje więc możliwość że powróci. Jest jeszcze 
niezamężna, Iwona natomiast wyszła za mąż za le
karza Hiszpana. Także wykłada w miejscowych u 
czelniach wyższych. A więc radzą sobie. Majątku 
się nie dorobiłem, ale dzieci mają dobre wykształ
cenie. Żona (na imię ma Jenny) pracuje dorywczo, 
ja na pracę zarobkową niewiele mam czasu, jako że 
piastuję funkcję w kilku organizacjach. Wezmę so
bie jednak urlop, aby ewentualnie dotrzeć do Toron
to, gdzie Stasiowie mieszkają i zwiedzić część nasze
go kontynentu

KANADA
Jerzy Dobrodzicki
Ottawa, grudzień 1985

Dzięki za miły list i fotografie. Naprawdę ten nasz 
Zjazd to było coś! Jednak te wspólne przeżycia, po
przez Kadry Floty, Grabana, a potem wojnę, zosta
wiły w nas głębokie uczucia przyjaźni, które to na
sze spotkanie odnowiło. Szkoda, że nie zorganizo
waliśmy czegoś takiego wcześniej i częściej.

ANGLIA
S. Tomaszewski
Lydford nr Okehampton, 25.1.1986

Po sprzedaniu swojego interesu zamieszkałem na 
wiosce Vale Down-Lydford, 8 mil od Okehampton 
w stronę Tavistock i Plymouth. Okolice są bardzo 
ładne (przypominają mi nasze Bieszczady). Ja oso
biście urządzam sobie spacery na Dartmoor, zajmu
ję się ogrodnictwem, poluję z dubeltówką na dzikie 
gołębie i króliki. Czasem nawet gram w golfa. Naj
lepszą tu reputację z Polaków w miejscowych klu
bach mają koledzy Nusiek Preisner i Stach Tabaka, 
a ten ostatni ma lepszą reputację w piciu koniaku i 
czarnej kawy.

Żona i ja bierzemy czynny udział w społecznym 
życiu w Lydford, Okehampton i Tavistock.

Stoją od lewej: kol. S. Tomaszewski, Lady Tibbit, 
Vice Admirał Sir Anthony Tibbit KCB, RN, 

i pani S. Tomaszewska.
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W październiku 1985 r. zostaliśmy zaproszeni na 
oficjalny obiad wydany przez miasto Okehampton 
i Royal British Legion, z głównym gościem wicead
mirałem Sirem Antonym Tibittem KCB, RN, i Lady 
Tibbit. Okehampton jest miastem rodzinnym Adrni- 
> ała i jego żony.

Dnia 8 listopada 1985 r. udaliśmy się na ten ban
kiet. Przyjęcie odbyło się w dużej sali z obficie zao
patrzonym barem, w którym znalazłem żonę pogrą
żoną w ożywionej rozmowie z paniami w towarzy
stwie Admirała. Po przywitaniu się Admirał zapy
tał, czy brałem czynny udział w walce o Okehamp
ton ze spadochroniarzami (Red Berets). Odpowie
działem odmownie, bo w tym czasie byłem przy
dzielony do Grupy Ścigaczy w Felixtowe. Admirał 
stwierdził: „By Jove, you missed some excitement, 
we must have a chat after dinner”. Po obiedzie, ró
żnych przemówieniach i toaście Królowej, całe to
warzystwo przeniosło się do ładnie udekorowanej 
sali tanecznej. Po pewnym czasie żona i ja zostali
śmy zaproszeni do stolika Admirała i jego żony. Pod
czas rozmowy byłem przyjemnie zaskoczony, jak 
Admirał z szacunkiem wyrażał się o naszej Marynar
ce Wojennej: „Gallant Little Navy”. Następnie Ad
mirał przypomniał dwóch swoich kolegów, którzy 
podczas wojny służyli w Marynarce Wojennej, Rear 
Admirał Joseph Bartosik i Captain Eugene West- 
lake. W dalszej rozmowie Admirał stwierdził, że sły
szał jeszcze o innym polskim oficerze — nazwiska 
nie pamięta — który przeprowadził okręt podwod
ny „Zund”; zgaduję, że musiał to być komandor 
J. Grudziński lub komandor Krawczyk. Komandor 
B. Karnioki — that is the chap he was quite active 
on Mediteranean in the last war.

Następnie zbliżył się do naszego stolika fotograf, 
który z pozwoleniem Admirała zrobił nam zdjęcie, 
które załączam do listu.

O północy odśpiewaliśmy: „Auld Lang Syne”, 
„For he is a jolly good fellow”. Tak miasto Oke
hampton gościło swego dostojnego wychowanka i 
jego małżonkę

RYMOWANE POZDROWIENIA

Michał Hłasko
Naszemu Stowarzyszeniu, 
co 40 lat skończyło, 
posyłam życzenia, 
by się nie martwiło, 
Że stan się pomniejsza, 
Że współpraca ustaje

i że do zakończenia 
niewiele lat zostaj.e 
Bo członków nie przybędzie, 
stan się kurczyć zaczyna, 
aż zostanie ostatni 
Ten, niech sobie wspomina 
te czasy, ten okres cały, 
co nasi marynarze 
wnieśli do Księgi Chwały 
te pogasłe już twarze.

A ta Księga Chwały 
na stronach rozproszona, 
tc są „Nasze Sygnały”, 
i tam się mieści ona.
To nic, że wszystkich zbraknie — 
Zbiory Wspomnień zostaną 
i na tych wspomnień przykładzie 
nowe czyny powstaną!

K. Idzikowski

Minęło już przeszło czterdzieści lat 
od czasu, gdy niegdyś młody bosmanmat 
na Boże Narodzenie przystrajał choinki 
i zabawiał kolegów, czarował dziewczynki, 
a na ORP Iskra, jako prowiantowy 
przestraszał podchorążych, bomby głębinowe 
(we wzdętych puszkach zupy pomidorowe 
lub gulasz zamknięty, nieco zbuntowany) 
wyrzucając za burtę w słone oceany.
A dziś, moja Małżonka, taką daje radę: 
Pozdrów starych kolegów, choć raz na dekadę!

Jerzy Krakus

Drogi Kolego, Redaktorze, 
W nadziei, że pan mi pomoże 
składam życia ostatni błąd w pokorze 
i przyrzekam, że niczego już więcej nie stworzę. 
Niechże pan z lampy Alladyna dmuchnie i sprawi, 
Że pojemność Sygnałów z mojej urny puchnie, 
ale ich wartości nie pozbawi;
jeśli pan to sprawi, 
Że wszystko, com napisał i w gazetkę włożę 
bez zmian i opuszczeń, bo pójdziem pod noże. 
Proszę przyjąć wyrazy szacunku, 
ale ... po spełnieniu mojego warunku.

Od Redakcji:
Niech Kolegi Jerzego cholera nie bierze, 
co będzie, to będzie. . . — w następnym numerze.
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JESTEM WYKOŁOWANY
24 lipca 1985 r. na zebraniu Zarządu Głównego 

SMW przyjęte zostały wnioski nadania odznaki ho
norowej prezesom Kół lokalnych kolegom: 
Tadeuszowi Jekielowi, Romualdowi Nałęcz-Ty- 
mińskiemu i Mieczysławowi Zawadzie. Zanim po
proszę miłych Czytelników, by towarzyszyli mi „do
okoła świata w 15 minut”, chciałbym w paru sło
wach przypomnieć historię naszej odznaki.

Wniosek i regulamin odznaki opracował śp. kol. 
Tadeusz Budzyński. Dyplomy nadania odznaki o- 
pracował graficznie Witold Poray-Wojciechowski, a 
pierwszą kapitułę, która na wniosek Zarządu Głów
nego nadaje odznaki stanowili członkowie honorowi 
SMW, a mianowicie (w porządku alfabetycznymi 
kmdr Jan Busiakiewicz, mec. Władysław Nadrato- 
wski, kmdr Konrad Namieśniowski i kmdr Bohdan 
Wroński.

Na dwudziestopięciolec/e SMW w 1970 r. dekoro
wanych było dwunastu kolegów, a mianowicie: Boh
dan Wroński, Stefan Wolff, Jan Busiakiewicz i Jul- 
lia Mackus, Bolesław Lassa, Brunon Jabłoński, Wie
sław Krzyżanowski i Tadeusz Budzyński w Instytu
cie Sikorskiego. Nieobecni koledzy Konrad Namie
śniowski, Władysław Nadratowski, Kazimierz Gi- 
dziński i Zygmunt Kiciński otrzymali odznaki w pó
źniejszym terminie.

W książce „XXX lat Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej” piszę, że do Pierwszego Światowego Zja
zdu Marynarzy w 1975 r. ... „osiemnastu kolegów 
na wniosek Zarządów było udekorowanych Złotą 
Odznaką Stowarzyszenia”. Dziś zgodnie z regulami
nem poprawnie nazywamy tę odznakę „honorową”.

Lista żyjących kolegów dekorowanych, podając nu
mery kolejnej dekoracji, przedstawia się następują
co: 2. Jan Busiakiewicz, 3) Stefan Wolff, 8) Wie
sław Krzyżanowski, 13) Witold Poray-Wojciechow- 
ski, 14) Tadeusz Lesisz, 16) dr Bolesław Markow
ski, 18) p. Halina Wójcik, 19) dr Stanisław Nałęcz- 
Korzeniowski, 20) Karol Brożek, 21) Zdzisław Ło
puch, 22) Tadeusz Kutek, 23) Leon Wolny, 24) Kon
stanty Okołow-Zubkowski, 25) Mariusz Hrynkie
wicz Moczulski, 26) Florian Wizła, 27) Alfred Pie
chowiak, 28) Tadeusz Sroka, 29) Franciszek Preis
ner, 30) Tadeusz Hermaszewski, 31) Tadeusz Jekiel, 
32) Romuald Nałęcz-Tymiński, 33) Mieczysław Za
wada.

O odznaczonych, w dalszym ciągu wspomnianego 
tekstu piszę: „Pracowali oni na wszysktich polach 

działalności Stowarzyszenia wytrwale i bezintereso
wnie. Każdy, kto po wielu godzinach zarobkowej 
pracy choć krótką chwilę poświęcił naszemu Sto
warzyszeniu, zasługuje na koleżeńską wdzięczność 
i serdeczne podziękowanie. Za to, że w swych lis
tach, w rozmowach i bratniej szczodrości pamiętali 
o Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej, niech mi 
wolno będzie ich zapewnić, że to dzięki nim Stowa
rzyszenie istnieje, i że to właśnie oni są Stowarzy
szeniem”.

O dwóch kolegach z tej pierwszej dwunastki 
chciałbym dziś parę słów napisać. Śp. Kazimierz 
Gidziński, przeszedłszy po wojnie z Marynarki Wo
jennej do Marynarki Handlowej, z całego świata 
przesyłał listy i szczodre dary na SMW. Przez jakiś 
czas miał bazę lądową u Zdziska Łopucha w No
wym Jorku, a po zejściu ze statków osiadł w Chica
go. Tam go jeszcze widziałem w 1975 r. u dr. Stani- 
sławowstwa Nałęcz-Korzeniowskich. Z Kazimie
rzem i Stachem służyliśmy razem podczas wojny na 
ORP Piorun.

ARGENTYNA

O drugim koledze, który wsławił się swą „brat
nią szczodrością”, też dekorowanym w pierwszej 
dwunastce, przypomniał mi kol. Gosk swym wspo
mnieniem o odsłonięciu tablicy śp. ks. kapelana 
Miegonia. Sprawozdanie podaje, że koledzy z Ar
gentyny ufundowali tę tablicę w 1970 roku. Kole
dzy z Argentyny w 1970 r. to przede wszystkim śp. 
inż. Zygmunt Kiciński, który każdemu koledze w 
Argentynie pomógł, jeśli było potrzeba to dął pra
cę, a jego ofiarność była naprawdę bratnia i szczo
dra.

Zaczynamy więc naszą podróż w 15 minut dooko
ła świata od Buenos Aires, skąd o działalności ma- 
rynarsko-społecznej pisze p. Zyta Kicińska 28 stycz
nia 1986 r. „Nie pisałam nigdy do SMW, ale zawsze 
interesuję się jego losami. Przed kilku miesiącami 
nagły przypływ patriotyzmu kazał mi zająć się u- 
rządzeniem Święta Marynarki 28 listopada. Michał 
Serafin, którego czasem widuję, bardzo sceptycznie 
patrzył na mój zapał po tak długiej ciszy w działal
ności naszego Koła. Pomimo że utalentowany, nie 
chciał nawet napisać do naszego Głosu Polskiego. 
28 listopada jest u nas wiosna i można liczyć na o
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becność rodaków, bo 10 lutego są upały z pełnią la
ta i większość na wakacjach. Do naszego Głosu mu- 
siałam użyć materiałów z książeczki Marynarka Wo
jenna •— dokumenty i opracowania (1968), publi
kowanych w „Naszych Sygnałach” przed wielu laty. 
To wyszło bardzo dobrze — na pierwszej stronie, 
wraz ze wspomnieniami kol. Wrzesińskiego. W dru
gim numerze podaliśmy wiersz Ref-Rena też z „Na
szych Sygnałów”, nikomu tu nieznany, który wielu 
wzruszył. Teraz na 10 lutego będzie artykuł o Za
ślubinach (relacja płk. W. Wyssogoty-Zakrzewskie- 
go) oraz z „Naszych Sygnałów” wspomnienie śp. 
Bohdana Wrońskiego. Proszę o pozwolenie prze
druków z „Naszych Sygnałów”, bo na własne siły 
nie możemy zbytnio liczyć.

Myślę, że M. Serafin napisał o naszej Mszy św. 
1 grudnia 1985 i o późniejszym spotkaniu w Domu 
Polskim, gdzie obecni byli kmdr W. Maracewicz, 
inż. D. Szczerbik, M. Serafin, A. Starzeński, Zosia 
Ciecierska-Bławdziewicz, Zyta Kicińska, dwóch ko
legów z Marynarki Handlowej i paru naszych gości 
z seniorem gen. Jerzym Zawiszą. Kol. S. Wrzesiński 
nie brał udziału, bo złamał nogę. Ale już jest do
brze”.

Kol. Michał Serafin pisał, nawet dwa razy, choć 
nie zawsze w pogodnym nastroju, bo 26 listopada 
1985 r. zapytuje: „Nie wiem, czy doszło do Was, że 
we wrześniu zmarł kolega z naszego rocznika, J. 
Sławek w Żywcu. Ze starej wiary mam kontakt z 
Bartkiem Siemaszko i Tadziem Ko walcem, a Zby
szek Węglarz, dawniej najlepszy korespondent coś 
ostatnio nawalił. Niezawodny jest Jul Czerwiński”. 
Ale o nim za chwilę, bo w drugim liście z 6 marca 
1986 r. kol. Michał Serafin załącza kartę z Głosu 
Polskiego z 7/14 lutego 1986, ze wspomnieniami 
Wrońskiego i pisze: „Znowu załączam dowód, że 
Marynarka Wojenna, choć w skromnych wymiarach, 
jeszcze żyje w Argentynie. Czekam z niecierpliwoś
cią na „Nasze Sygnały”. Również jeśli chcecie wia
domość do Z żałobnej karty, to w październiku 
zmarła w Szczecinie nasza koleżanka wrenka Anto
nina z domu Tilcz Gromnicka, żona cichociemnego 
por. mar. rez. Zygmunta Gromnickiego”. W tym 
liście kol. Serafin pisze, do kol. Kostka Zubkowskie- 
go, że „w „Naszych Sygnałach” dla mnie zbyt ską
pe sprawozdanie ze zjazdu w Kanadzie, gdzie za 
mało podałeś nazwisk obecnych”. Drogi kolego! O 
naszych kolegach zawsze jest za mało ploteczek, 
wspomnień i gawęd, ale Kostek zrobił co mógł, a 
biedny redaktor nie mógł więcej nazwisk podać, bo 

lista obecnych była w całości drukowana w 156 nu
merze N.S. Zobaczymy jednak jak zareagowali „Ka
nadyjczycy”.

KANADA

Jak dotychczas koledzy z Kanady nie narzekali 
na „kanadyjski numer”. Dostałem od nich cztery li
sty i komunikat nr 11, mam więc czym podbudować 
swą półroczną gawędę. Myszka Brodzka pisze: „Sy
gnały nr 156, to perełka dziennikarska, świetnie u- 
jęta, doskonale dobrane artykuły, interesujące — 
trudno się od nich oderwać”. Nie mogę dalej cyto
wać, bo nie tylko jestem dwukrotnie z nazwiska wy
mieniony, ale i obsypany komplementami. Droga 
Myszko! Dziękuję, ale czytelnicy mogą pomyśleć, 
że to ja byłem inicjatorem twego listu. Zresztą bę
dzie list bardziej krytyczny, o czym za chwilę. Two
im listem byłem naprawdę wykołowany, jeśli to jest 
poprawny czasownik od koła (lokalnego oczywiście).

Stach Brodzki zawiadamia, że w lutym 1986 wyla
tują do Vancouver na wizytę jednostek harcerskich 
Potem do Seattle, by spotkać Bacewiczów i Białow- 
skich, i dalej na południe aż do Palm Springs, by w 
powrotnej drodze odwiedzić Zdzisia Xiężopolskiego 
i pp. Tumaniszwili. Ciekaw jestem, jak Brodzkim 
ta wyprawa się udała. Wie, że będzie mi zazdrość, 
pisze więc, by mnie pocieszyć: „Janika i Tadeusz Je- 
ruzalscy są z nami w stałym kontakcie. Cała nasza 
torońska czwórka uchwaliła, że powinniście przyje
chać do Kanady na wakacje. Obie rodziny dysponu
ją wygodnymi domami, letnimi posiadłościami w ka
nadyjskich lasach, nie licząc łodzi motorowych, sa
mochodów, rowerów, czy też apartamentów w po
łudniowej Florydzie”. Dziękuję za zaproszenie czy 
i kiedy skorzystam, nie wiem, bo po 157 numerze 
N.S. trzeba zacząć przygotowywać następny. Szcze
gólnie, że dawny oficer kursowy, Witold Poray- 
Wojciechowski przysyła dodatkowe materiały do o- 
pracowania (nie można dopuścić, by młodsze rocz
niki leniuchowały) i poprzedza je bardzo życzyli- 
wymi uwagami poprzedniego redaktora, skierowany
mi do obecnego: „Gratuluję ci rezultatów twojej 
pracy, tym bardziej, że nie miałeś lekkiego zadania 
w ułożeniu formy, jak i w wyborze treści. Całość 
wyszła doskonale, komentarze kolegów bardzo po
chlebne. Naturalnie, niektórzy (włącznie ze mną) 
czują się z lekka „zasromani” (wybacz to słowo — 
z braku innego) pochwałami, których im nie szczę
dziłeś w II części numeru. Część I wyszła bardzo go
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dnie, jak przystało na okazję odejścia zasłużonego 
kolegi, śp. Bohdana Wrońskiego.

Bardzo mi się podoba twój styl opisu zdarzeń, 
kontaktów z kolegami; rzucasz na papier sytuacje 
ogarniające czas i przestrzeń, a jednocześnie utrzy
mujesz ciągłość i zwartość treści”.

W komunikacie Nr 11 Wiktor Wierzbicki pisze 
o wspomnieniach powyżej Jeruzałskich, że „Zarząd 
Koła, na mocy artykułu 9 Statutu SMW Koło Kana
da, nadał członkostwo honorowe na zebraniu Za
rządu w dniu 30 września 1985, państwu Tadeuszo
wi i Janinie Jeruzalskim (kol. T. Jeruzalski wykona! 
bezinteresownie dla Stowarzyszenia projekt tablicy 
pamiątkowej za poległych marynarzy) i państwu 
Stefanowi i Lali Iwanickim (kol. S. Iwanicki bezin
teresownie wykonał dla Stowarzyszenia wyżej wy
mienioną tablicę. Tablica została umieszczona w 
kaplicy oo. Franciszkanów na Kaszubach Ontaryjs- 
kich w dniu 1 września 1985 r. podczas koleżeńs
kiego Zjazdu).

Na zebraniu Zarządu w dniu 6 listopada 1985 r., 
państwo Idalia i Marian Kasprzakowie otrzymali 
członkostwo honorowe. Pp. Kasprzakowie, od czasu 
założenia SMW Koło Kanada (20 czerwca 1981 r.) 
wykazali życzliwą współpracę ze Stowarzysze
niem, a latem 1985 r. udzielili informacji Prezesowi 
SPK Koło Nr 18 w Calgary o istnieniu naszego Ko
ła, dzięki czemu przekazał on przez pp. Kasprza
ków banderę z motorówki ORP Garland i orzełka 
marynarskiego, oddane mu na przechowanie przez 
marynarza Kanadyjskiej Marynarki Wojennej, wy
ratowanego przez ORP Garland po zatopieniu 
HMCS Ottawa w konwoju murmańskim we wrześ
niu 1942 r. Banderę i orzełka doręczyła Kołu kol. 
Ida Kasprzak w uroczystej ceremonii podczas Je
siennego Balu Marynarzy w dniu 5 października 
1985 r.”.

O tym jesiennym balu miałem relację od naocz
nego świadka. Edek Liber opowiadał mi, że po wa
kacyjnym objeździe Kanady wylądowali w Domu 
Polskim. Jest to specjalnie wybudowana siedziba, 
coś jak nasz londyński POSK, choć nieco mniejszy, 
bo nie ma sali teatralnej. Ale wspomnienia Edka o 
kolegach są raczej ograniczone — musiał się dobrze 
bawić. Nie będąc tam mógłbym zgadnąć że przy ba- 
rze siedział Oskarek Gliński i zabawne opowiadał 
historyjki. Ale Edek umieszcza przy barze, też pra- 
wie permanentnie, kolegę Miodońskiego. Wspomi- Kol. Stefan Bujniewicz, z mojego rocznika z Oli- 
na, że przy wejściu wraz z żoną Eileen przywitali® wy, pisze 10 lutego: „Z żalem dowiedziałem się o 
ich państwo Bernasowie, a później prezes Koła Ka-H śmierci M. Kownackiego. Zawsze dla niego miałem 
nada kmdr Tymiński z żoną, którzy dla każdegoduży szacunek i ciepło go wspominałem. Musiał

mieli serdeczne słowa i oznaki szczerej przyjaźni. 
Organizator Wiktor Wierzbicki i Witold Poray Woj
ciechowski (ciągle pamiętany i czytany w Glasgow) 
też byli na sali. Państwo Liberowie byli z przyjaciół
mi z wakacji w piątkę i dzielili stolik z architektem, 
który ten Dom Polski projektował.. W swym liście 
kol. Tymiński powiadamia, że wracają w kwietniu 
do Kanady, a w Londynie i w Dieppe będą w sier
pniu 1986 r. Numer NS uważa za bardzo udany i 
nie należy oczekiwać krytyki. Jeśliby się ktoś z kry
tyką znalalzł, to przypomniało by mi to ane
gdotę. Podczas regat jachtowych w Gdyni 
kiedy grupa „znawców żeglarstwa” stojąca 
na molo kuracyjnym, denerwowała się i kry
tykowała głośno poszczególnych żeglarzy, dlaczego 
manewrowali tak, a nie inaczej, admirał Unrug, 
zwracając się do swego otoczenia zauważył: „To 
wszakże najlepsi żeglarze znajdują się na lądzie”. 
Żegluję swobodnie, choć nie fachowo, doskonale 
zdaję sobie sprawę, że jeśli o redagowanie NS cho
dzi, najlepszy żeglarz naprawdę jest na lądzie; aby 
go spotkać, przenieśmy się do Kraju.

POLSKA

8 lutego 1986 r. pisze kol. Julian Czerwiński z 
Gdyni, serdecznie i przyjacielsko, ale z precyzją hi
storyka wytykając pomyłki i niedociągnięcia. Z wiel
kim taktem zaczyna od swojej notatki, o czym w 
„Przyczynkach-Komentarzach-Do Informacji”. Zga
dzam się, że „w imię dobra poziomu i rzetelności 
NS wiadomości zawarte we wspomnieniach powin
ny być zweryfikowane”.

Na innych stronach zamieszczam w dowód uzna
nia ogromnej pracy, fotografię kol. kmdr. Juliana 
Czerwińskiego wraz z jego imponującym dziełem. 
Ale ze wstydem muszę się przyznać, że bardzo słusz
nej uwagi i rady doświadczonego kolegi nie mogę 
przyjąć jako wytycznej w mej redaktorskiej pracy, 
bo niestety, nie potrafię. Naprawdę nie jestem his
torykiem czy skrupulatnym kronikarzem, ale jako 
bałaganiarski reporter apeluję do wszystkich kole
gów, a szczególnie do kol. Czerwińskiego o weryfi
kację i poprawki, uzupełnienia i wyjaśnienia, bo 
wspomnienia ukazujące się w NS niejednokrotnie u- 
ważane są za źródła historyczne.



NASZE SYGNAŁY 57

Lekcja astronomii na murawie 
w Bickleiigh w 1974 r.

mieć ponad 80 lat, prawda? Zdaje się p. Halina po
wiedziała mi, że smutną miał starość, to m. in. tra
cił wzrok.

Wczoraj byłem w kościele w Gdyni-Oksywie. 
Tym, którego budowę zainicjował kapelan Mary
narki Wojennej, ks. Władysław Miegoń — u starej 
kadry zwłaszcza bardzo szanowana postać. Odbyła 
się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej po
święconej jego pamięci, z udziałem biskupa i tłumem 
wiernych (mimo dość przenikliwego zimną na zew
nątrz i w środku). W najbliższy czwartek będziemy 
mieli, zdaje się, świąteczny obiad z racji dzisiejszej 
daty (10.2.)“.

Przy okazji listu Bujniewicza znalazłem fotogra
fię z przedostatniego rocznika podchorążówki uczo
nego przez śp. kmdr. Kownackiego, utrwalającą lek
cję astronomii na murawie w Biokleigh. Podchorą
żowie od lewej: Sulikowski, Nitecki, Pabian i Bujnie- 
wicz. Tyłem do aparatu kmdr M. Kownacki.

MANCHESTER

Przenikliwe zimno dało się odczuć podczas ob
chodów w lutym nie tylko w Gdyni. Rok temu, na 
uroczystym obiedzie w Londynie (patrz NS nr 155) 

gen. Klemens Rudnicki, opisując świtę gen. Hallera 
przypomniał, że w 1920 r. tak było zimno, że zale
dwie udało się dojechać nad Bałtyk. W tym roku 
w Anglii nie było lepiej, by się więc nie spóźnić, Ko
stek Zubkowski z żoną Totą i Azą (pies) wyjechali 
z Londynu w piątek 7 lutego i do córki dr Moniki 
Okołow-Green w zasypanym śniegiem Buckingham 
dojechali szczęśliwie na obiad. W sobotę rano, zosta
wiając psa pod opieką młodego pokolenia, ruszyli 
do Coventry, gdzie Marek Okołow-Zubkowski (syn) 
na „post graduate studies” przygotowuje się na ma- 
nażera. Po „lunchu” z synem, ostatni kurs wyzna
czony jest na Cheadle. Nawigację wg map i locji do
starczonych przez Tadeusza Lesisza prowadzi Tota, 
Kostek więc bez pudła zajeżdża pod dom, gdzie 
czekają mili gospodarze, Tadeusz i Wanda Lesiszu- 
wie. Nieprzewidziana a bardzo ciekawa wyprawa 
by obejrzeć dwa kościoły projektowane i budowa
ne przez Tadeusza (to tylko niewielka część dorob
ku sakralnej architektury7 kol. Lesisza) kończy się 
małą tragedią domową. Pod nieobecność gospoda
rzy kotek zjadł odmrażające się krewetki i czuł za 
to wdzięczność i sympatię dla gości.

Dziennik Polski z 4 kwietnia 1986 pisze o polskim 
Manchesterze: „9 lutego obchodzono święto Mary
narki Wojennej a zarazem dziejową rocznicę zaślu
bin Polski z Morzem. Z ramienia miejscowego Koła 
tej organizacji została odprawiona Msza św. za po
ległych, zaginionych i zmarłych marynarzy. W Mszy 
św. wzięły udział poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich. Mszę św. celebrował ks. prób. R. 
Werner. Po Mszy św. odbył się wspólny obiad ma
rynarski dla członków i zaproszonych gości Hono
ry gospodarza pełnił inż. T. Lesisz — prezes miej
scowego Koła MW”.

Spotykają się więc wszyscy w kościele polskim, 
bardzo pięknie i gustownie przerobionym przez kol. 
Lesisza z kaplicy metodystów. Bratnie organizacje 
przysłały reprezentacje — są poczty sztandarowe 
kombatantów i spadochroniarzy, a marynarze też 
są z banderą. Ojciec M. Jachym -wygłasza okoli
cznościowe kazanie, starannie opracowane history
cznie i bardzo dobrze przyjęte przez zgromadzo
nych wiernych. Z kościoła przenosi się brać mary
narska do restauracji w Domu parafialnym, gdzie 
w zaprojektowanych przez kol. Lesisza ruchomych 
przepierzeniach powstały bankietowe nisze. W na
szej niszy kol. Lesisz poprosił do stołu obu ojców, 
Wernera i Jachyma oraz prezesa SPK p. M. Pawli
ka, który na terenie Wielkiego Manchesteru jest je-



58 NASZE SYGNAŁY

Obiad marynarski na XX-lecie Koła Manchester. Od lewej: Antonina Zubkowska, 
Wanda Lesisz, Konstanty Okołów Zubkowski, Tadeusz Lesisz, proboszcz ks. R. 
Werner i p. Z. Piątkowski, przedstawiciel Rządu RP, na pierwszym planie J. Przy

bylski.

dnym z najbliższych jego współpracowników. Skarb 
Narodowy reprezentuje p. Z. Piątkowski.

Jak w Kanadzie były „Kaszuby” stworzone przez 
starą emigrację w prześlicznym zakątku nad jezio
rami, tak w Manchester też jest stara emigracja, wy
sadzona ze statków z Anglii (bo to taniej niż do 
Ameryki) sto lat temu. Parę pokoleń później na o- 
biedzie marynarskim starą emigrację wspania
le reprezentuje szarmancki, z sumiastym wą- 
sem, elegancki i imponujący p. S. Wozi- 
gnój. Koło SMW powstałe z inicjatywy c- 
becnego wiceprezesa, kol. J. Przybylskiego, 
oraz pierwszego prezesa śp. S. Lewińskiego, nie 
jest duże. Do stołu zasiadają jeszcze koledzy z ro
dziny marynarskiej: S. Świątek, J. Bukowski rada- 
rowiec, W. Andrejek, T .Koczka, J. Przęski, B. Pa
nek, L. Bieszke, S. Kulesza, T. Filipczak i Wieske. 
Wszyscy z rodzinami. Kołu sekretarzuje kol. J. Pi

ka, który jest mistrzem ceremonii. Stoły są gu
stownie przybrane banderkami, a miejsca oznaczo
ne wizytówkami. Kpt. Lesisz wita gości i kolegów i 
zaprasza do obiadu z dobrym winkiem w miłym ko
leżeńskim towarzystwie. Sroga pogoda nie pozwala 
na przeciąganie okazji. Kol. Zubkowski musi się za
raz po obiedzie żegnać, odebrać samochód i psa z 
Buckingham, by wrócić do Londynu dość późnym 
wieczorem.

Miło mi zanotować, że w dalszych „Dziennikach” 
z 14 i 15 kwietnia są fotografie pp. Lesiszów z oka
zji udziału w dekoracji odznaczonych kombatan
tów i wręczenia czeku na Fundusz Kościelny przy 
„opłatku” Koła Polskiego. Kol. Lesisz brał udział 
w tych uroczystościach jako prezes Zjednoczenia 
Polskiego, a pani Wanda Lesisz jako prezes oddziału 
Koła AK. O' pracy pp. Lesiszów w Manchester i oko
licy można pisać tylko z najwyższym uznaniem.
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LONDYN

W Londynie w tym roku obchodziliśmy rocznicę 
Zaślubin Polski z Morzem raczej skromnie i spokoj
nie. W sobotę 8 lutego dość pokaźna grupa maryna
rzy, rodzin i przyjaciół, zebrała się w kościele pol
skim Św. Andrzeja Boboli. Wspominając w modli
twach kolegów, którzy w tym roku od nas odeszli, 
braliśmy udział w Świętej Ofierze w pełnym poczu
ciu tradycji i przynależności do marynarskiej wspól
noty.

Na podwieczorek w niedzielę 9 lutego o godz. 4 
po południu, wielu kolegów przyszło w charakterze 
„słomianych wdowców”, bo zimowa pogoda skłoni
ła wiele pań, z moją żoną włącznie, do pozostania 
w domu przy ciepłym kominku. Nawet kol. 
Zielonka przyszedł sam, bo jego żona, nasza kole
żanka, była wrenka, wołała zostać w domu. Kole
dzy Giertych, Kmiecik, Traszko, Wolff i Busiakie
wicz też są bez lepszej połowy, choć ten ostatni 
przywiózł p. J. Anczykowską, J. Kiłaczycką i H. 
Wójcik, by zmniejszyć męską przewagę popołudnio
wego spotkania. Florian Wizła (też lutowy kawaler) 
zorganizował wspaniałe kanapki, ciasteczka i dosko
nałą kawę, tym milej widzianą, że temperatura na 
dworze spadała bardzo szybko.

Jako starszy na redzie kmdr Jan Busiakiewicz 
wita obecnych, a szczególnie serdecznie ko
legów z Marynarki Handlowej, których re
prezentuje prezes M. Umiński, i już pra
wie nasz własny kol. R. Jedyński. Dałyby 
mu żona, gdyby ośmielił się nie być. Kol. Edka 
1 ip. Eileen Liberów spotkałem na stacji Earls Court 
i w drodze na podwieczorek opowiadali mi o swo
ich przygodach kanadyjskich, o czym już pisałem 
Stolik dzielę z p. Jędrzejem Giertychem, F. Paczko
wskim i J. Smoczyńskim. Toczy się rozmowa na te
maty coraz to się zmieniające — porównujemy Pol
skę z Hiszpanią, polską historię z irlandzką, a na ko
niec, muszę się przyznać, nieprawdopodobnie impo
nuje mi kol. Giertych, gdy opowiada, że jego wnuki 
z ojca Hiszpana lub Irlandczyka dobrze mówią po 
polsku. Panny Giertych musiały z domu wynieść 
nie lada przywiązanie do mowy polskiej, i nie lada 
charakter, że mimo mężów cpdzoziemców, ich 
dzieci, a wnuki kol. Jędrzeja, znają język pra
dziadów i umieją go używać.

Do stołu, który dzieli kol. Busiakiewicz z pp. F. 
Minkiewiczami i pp. Jadwigą i Andrzejem Jaracze- 

wskimi, przysiadam na chwilę, by z czasem mieć o- 
kazję wymienić ploteczki z miłym kolegą Tomaszem 
Łubieńskim, który przypomina mi, że kol. Miszew- 
ski żyje (wygodnie) we wschodniej Anglii i być mo
że nawet zjawi się na Walnym Zjeździe. Pełen po
dziwu jestem dla pań — Jaraczewskiej i Minkiewi 
czowej, że dzielnie pokonały sztormy, by dobrnąć 
na podwieczorek i gratuluję p. Hermaszewskiej, że 
jest z nami bo Tadeusza na naszych spotkaniach ni
gdy nie brak. Są też w komplecie pp. Galla. Nieco 
proporcję poprawia przybycie p. Ity Korwin-Szyma- 
nowskiej, miłej towarzyszki z dawnych, weselszych 
lat, ale arytmetykę psuje mi Marek Ołdakowski (zła 
płeć), który niweczy równowagę, przeciągając ją na 
stronę płci brzydkiej. Rozmowy przy wszystkich 
stolikach są żywe i głośne; widać, że wszystkim 
obecnym jest dobrze razem. Starannie złożony 81 
numer NS z 1955 roku pozostaje u mnie w kieszeni. 
Wziąłem go ze sobą bowiem na wszelki wypadek, 
prawie jak p. Zyta w Argentynie, bo jeśliby popo
łudnie się dłużyło, zawsze mógłbym przeczytać 
wspomnienia gen. J. Hallera lub kmdr. T. Morgen
sterna, które drukowane były w tym numerze wraz 
z wierszem F. Konarskiego „Zaślubiny”, który tak 
się przydał, by uświetnić obchód w Argentynie.

BRIGHTON

W ostatnich tygodniach przed naszą rocznicą z 
zainteresowaniem i zazdrością przeczytaliśmy ogło
szenia w „Dzienniku Polskim” o zabawie urządzo
nej przez marynarzy wspólnie z komitetem parafial
nym. Zabawa odbyła się w sali ratuszowej, bo dla 
tylu gości potrzeba było więcej miejsca. Z Londynu 
przyjechał zespół „Bolek i Lolek”, by grać do tańca, 
a w punkcie kulminacyjnym całej imprezy na salę 
wszedł wspaniały Neptun eskortowany przez cztery 
nimfy (a mnie tam nie było, by to wszystko zoba
czyć), które śpiewały piosenki o morzu i niosły im
ponujący tren neptuńskiej szaty. Nie musimy zgady
wać — to jest oczywiste — że tren uszyła kol. Ja
dwiga Bechyne, kierowniczka Domu Marynarza w 
Hove. Gości serdecznie powitał prezes Koła Brigh
ton, kol. Cz. Iwiński i mimo bardzo lutowej pogody 
sala była pełna. Wśród obecnych był ks. proboszcz 
Leszek Wiśniewski. Dowiedziałem się od p. Jadwigi 
na Walnym Zjeździe, że właśnie dziś, tj. 27 kwietnia, 
ks. Wiśniewski odprawia ostatnią Mszę św. w Brigh
ton i przechodzi na inną parafię.
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PLYMOUTH

Kołowany (to ten czasownik od koła lokalnego) 
jestem dalej, bo tego samego dnia i w swym włas
nym stylu obchodzi Święto Marynarki Koło Ply
mouth w Klubie Orła Białego. Jak się dowiaduje
my z lokalnej prasy, pogoda w Plymouth też nie do
pisała. Można zaufać prezesowi kol. T. Sroce, że 
nie zabrakło na naszej zabawie przyjaciół Anglików, 
bo oto co czytamy w miejscowej gazecie: „The bad 
weather took its toll of Plymouth’® Polish Navy Day 
celebrations with fewer than usual attending. About 
60 people were at the party at the Polish Eagle 
Club in Ermington Terrace, Mutley. The celebrati- 
on marks the moment on February lOth 1920 when 
Poland reolaimed its Baltic coast after the First 
World War. The ceremony on that datę known as 
„The Marriage of Poland to the Sea”.

Mr. Tadek Sroka, chairman of Plymouth branch 
of the Polish Naval Association, said: „It was a very 
successful evening considering the bad weather. Ev- 
eryone enjoyed themselves”. Principal guest was Mr. 
Reg Jewell, new president of the Plymouth and Dis- 
trict Federation of Ex-Servicemen’s Associations. 
Mr. Harold Barclay, chairman of the Plymouth Roy
al Naval Association, was also a guest”.

GLASGOW

Tydzień później, w niedzielę 16 marca lecimy z 
kmdr J. Busiakiewiczem do Glasgow. 9 lutego był 
w Glasgowie „Śledź” urządzany przez komitet pa
rafialny, przełożony więc wspólny obiad w Glasgo
wie nie przeszkodził nam we wzięciu udziału w lon
dyńskim podwieczorku. Pisał do mnie kol. Zawada, 
jak bardzo mu zależało, by kol. Busiakiewicz przyje
chał. Sam już dawno się zaprosiłem i nikomu nie 
udało się mnie powstrzymać od glasgowskiej eska
pady. Program był bardzo bogaty: złożenie wieńca 
pod pomnikiem SMW o godz. 10 rano. Msza św. 
o 11 w kościele Św. Szymona. Obciąłbym tu zano
tować, że kol. Wacław Gołasiewski otrzymał dwa 
lata temu medal od swego miasta Clydebank, za 
wojenną służbę i akcję w Dunkierce. Medal ten ja
ko wotum oddał właśnie do kościoła Św. Szymona. 
Później ma okazję przypomnieć kmdr. Busiakiewi- 
czowi ćwiczenia w kadrze.

W południe złożono kwiaty pod tablicą katyńs
ką, po czym odbył się wspólny obiad o 14.30 w Do
mu SPK. Lecimy bardzo wygodnie samolotem, ale 
niestety, za późno na dwa pierwsze punkty progra

mu. Spotyka nas na lotnisku sekretarz Koła, kol. 
Zygmunt Zdrojewski z małżonką i w dwadzieścia 
minut zawożą nas pod Dom Sikorskiego, gdzie we 
frontowej ścianie wmurowana jest tablica katyńska. 
Państwo Zdrojewscy są przemiłymi gospodarzami. 
Dowiadujemy się, że mieszkają między Glasgowem 
a Edynburgiem. Pani Peggy, dwie córki (sister i 
staffnurse) i nawet syn, po studiach elektronicznych 
choć jest specjalistą komputerowym; wszyscy pra
cują w szpitalach.

Pod tablicą katyńską już czeka grupa kolegów. 
Witamy się z kol. prezesem Mietkiem Zawadą, R- 
man Okoński (kucharz z Błyskawicy) przynosi kwia
ty, i na prośbę prezesa kol. Busiakiewicz składa w 
imieniu marynarzy wiązankę kwiatów. Obok tablicy 
stoi poczet sztandarowy SPK Koła 105 — w poczcie 
jest syn śp. chorążego Ducha, kiedyś seniora mary
narskiej rodziny w Szkocji. Dziś najstarszy jest kol. 
Edmund Pawłowski, szef radiostacji na ORP Grom 
i Burza. Drugi starszeństwem to chyba Kazik Było, 
prawdziwa kopalnia wiadomości o kolegach w Szko
cji. Kazik pływał na Dziku i ścigaczach. Przypomi
na mi, że B. Bomba, który zmarł w ub. roku, to prze
cież ten, który sentencje patriotyczne pisał własną 
krwią, gdy był ranny na Garlandzie.

Po złożeniu kwiatów wchodzimy do Domu im. 
gen. Sikorskiego, gdzie kierownik, p. W. Bednarek 
zaprasza nas do swej kancelarii. W przyjemnej roz
mowie wspominał przede wszystkim kol. Poray-Woj- 
ciechowskiego, który przed wyjazdem do Kanady 
był bardzo czynny na tutejszym terenie i ciągle jest 
bardzo żywo i życzliwie pamiętany. Po kawie i pącz
kach, spacerkiem wzdłuż parku przechodzimy do 
Domu Kombatanta na wspólny obiad. Mam okazję 
odnowić znajomość z czasów Pioruna z Antkiem 
Sowińskim, który po ciężkiej wakacyjnej chorobie 
(Legionaires Disease) i stroku, wrócił jako tako do 
zdrowia i z powrotem dołączył do Koła Glasgow. O 
innym koledze z Pioruna, Kazimierzu Jurczyku, do
wiaduję się od Kazika Wcisło, który pływał na Bły
skawicy i Garlandzie, a dziś jest sąsiadem dawno 
niewidzianego Jurczyka. Kol. Tomek Szymczak tyl
ko dlatego nie zginął jako sternik na Orle, że roz
chorował się i został przeokrętowany na Błyskawicę, 
lecz opuścił nasze szeregi na zawsze, bo zmarł w u- 
biegłym roku. Kol. Romek Madej z Dundee, a w la
tach 1940-1945 na Błyskawicy, wspomina spotkania 
w Kraju z Romanowskim, Konem i Węglarzem w 
Krakowie. Jak widać na fotografii są jeszcze z na
mi Tadek Banach, kiedyś bosman Radzik z Gromu 
i Błyskawicy, a potem kpt. mar. handlowej, Edek
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Odznakę SMW kol. Mieczysławowi Zawadzie. Przy 
Kmdr Jan Busiakiewicz wręcza Honorową Odznakę 

Przy stole ks. Marian Lękawa.

Gatner, bosman sygnalista z Błyskawicy, Kazik Ko
wal, Mieczysław Kozłowski i Mieczysław Zięba.

Siadamy do stołów; jest nas chyba 60 osób. Kol. 
Zawada prosi do głównego stołu ks. Mariana Łęka- 
wę, przy nim siedzi kmdr Busiakiewicz, obok prezes 
Koła SPK p. S. Klimowicz oraz prezes i kurator Do
mu Kombatanta, p. P. Śliwka. Związek Inwalidów 
reprezentuje p. Pawlak. Po lewej stronie Mietka Za
wady posadzono mnie. Obok mnie siedzą 
Father Tierrey i reprezentujący Skarb Na
rodowy p. Lucjan Wojtczak, przyjaciel i 
współpracownik kol. Poray Wojciechowskiego. 
Rozmawiamy o pomniku cmentarnym. Płytę 
na ten pomnik ufundowała pani Janina Rydel, 
wdowa po śp. Henryku Baruku, wiceprezesie Koła. 
Wspominamy też panią Koczy, wdowę po Profeso
rze, która niestety nie mogła być z nami przy tej mi
łej okazji Święta Marynarki Wojennej. Specjalnie 
tak nazywam tę okazję, by zaznaczyć, że cywile i 
Liga Morska i Kolonialna bawili się na Święto Mo
rza. Nie mogła być z nami bardzo zasłużona na

Glasgow 1986: Stoją od lewej: P. Banach, K. Kowal, B. Chonebała, 
A. Sawiński, K. Było, M. Kozłowski i M. Zięba. Siedzą: K. Wcisło, E. 
Gatner, W. Krzyżanowski, M. Zawada, J. Busiakiewcz, i E. Pawłowski. 
W pierwszym rzędzie: Z. Zdrojewski, R. Madej, S. Sałaszewski i R. Okoński.
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tym terenie p. Ewelina Sobolewska, mgr praw, żona 
polonisty, wobec której mam duży dług wdzięczno
ści. Po obiedzie spada na mnie miły obowiązek 
przedstawienia zasług dekorowanego kolegi Zawa
dy. Pomógł mi p. Śliwka. Z ostatnich NS przeczytał, 
że to właśnie ja wprosiłem się na dekorację i ... 
kielich whisky. Słysząc swoje własne słowa wstaję i 
przypominam, jak w ciężkim okresie Mietek wylał 
na wzburzone wody oliwę i doprowadził do zgody. 
A co nie mniej ważne, na dzisiejszą okazję rozsta
wił na stole gąsiorki własnego czerwonego wina (do
skonały rocznik), które jest pite przez uczestników 
z serdecznym entuzjazmem. Nigdy mu tego wina 
nie zapomnę. Przypominam też, że Koło Glasgow 
powstało 35 lat temu i właśnie kol. Busiakiewicz a- 
systował 21 stycznia 1951 r. przy tak ważnych uro
dzinach. Z kolei pomaga mi p. Sobolewska, bo za
miast gadać, dalej czytam jej list, który przyjęto 
hucznymi oklaskami. „Żałuję bardzo, że z powodu 
choroby nie mogę wziąć udziału w dzisiejszych uro
czystościach, poświęconych rocznicy Zaślubin Pols
ki z Morzem. Ponieważ czuję potrzebę duchowego 
złączenia się z tymi, którzy godnie czczą ten pa
miętny dzień, piszę ten list. Pragnę również wyrazić 
podziw i uznanie dla pańskiej pracy w Stowarzysze
niu. Podziw — bo robi to Pan wraz ze swym Za
rządem w warunkach najeżonych różnorakimi tru
dnościami, uznanie za głęboką lojalność do Najjaś
niejszej Rzeczypospolitej Polskiej i za wierność nie
gdyś złożonej przez siebie przysiędze. A kontynuo
wanie tradycji wolnościowych uważa Pan za wyko
nanie rozkazu. Niech Pan Bóg przysporzy Panu i 
innym marynarzom zdrowia do dźwigania dobro
wolnie przyjętych na siebie patriotycznych obowiąz
ków. W tej pracy niech przyświeca myśl o Wolnej 
Polsce z silną Marynarką Wojenną”.

Imieniem zebranych kolegów proszę kmdr. Busia- 
kiewicza o dekorowanie zasłużonego kolegi. Kol. 
Busiakiewicz w krótkich słowach kreśli wartość i 
znaczenie Złotej Odznaki Stowarzyszenia i jej rolę 
w podtrzymywaniu tradycji polskich i marynars
kich. Utrzymanie tradycji to chyba najważniejszy 
warunek i równocześnie cel naszego istnienia jako 
mocno związanej grupy o wspólnych ideałach i ce
lach. Gratulujemy Mietkowi, słuchamy recytacji z 
poematu Poray-Wojciechowskiego, w którym duchy 
poległych marynarzy defilują przed bogiem morza, 
słuchamy występów chóru „Rysy”, który w naro
dowych strojach śpiewa wiązankę piosenek ludo
wych, żołnierskich i marynarskich. Zazwyczaj kro
nikarz, p .Bronisław March reportuje tutejsze życie 

organizacyjne i towarzyskie w „Dzienniku Polskim”. 
Tym razem nie znalazłem jego sprawozdania, sam 
więc musiałem napisać, bo i ja tam byłem, Mietka 
winko piłem. Po fotografiach i pożegnaniach pp. 
Zdrojewscy odwieźli nas na lotnisko.

Jeszcze trzy rzeczy chciałbym zanotować. Gdy 
przyjechał kol. Zawada na Walny Zjazd, przywiózł 
ze sobą smutną wiadomość, że wczoraj, tzn. 26 kwie
tnia 1986 r. odbył się pogrzeb kol. Juliana Kolendy, 
zmarłego po 7-letniej chorobie, która zaczęła się a- 
takiem serca i upadkiem ze schodów podczas ze
brania Koła. W ostatnim numerze NS, w Kronice 
Stowarzyszenia jest notatka, że p. Krystyna West- 
falowa złożyła dar dla uczczenia pamięci śp. Zyg
munta Grosickiego. Ten młody radiotelegrafista na 
ORP Piorun był najmilszym i najlepszym kolegą, a 
wspomnienie poświęcone w piśmie technicznym bar
dzo dobrze rysuje sylwetkę zmarłego Kolegi.

„The lives of certain people, while appearing on 
the surface to be rather straightforward and ordi
nary, can be found on closer examination to have 
been of quite extraordinary heroism; this was very 
much the case with Zygmunt Grosioki, senior lect
urer in the Fibre and Textile Research Unit of 
Strathclyde University, who died in April. He was 
born in 1925 in Lwow, Poland, son of a regular 
army officer. Following the occupation of Eastern 
Poland by the Soviet Union, he was deported to
gether with his mother to Soviet Central Asia, where 
he remainded in a labour settlement until 1941. 
Towards the end of 1941, after the formation of 
Polish Army Units in Russia, he volunteered and 
joinedthe rank'' of the Polish forces then being rais
ed by General Sikorski in Iran. He transferred to 
the Polish Navy as a wireless operator at the begin
ning of 1943, and took part in the landings at Saler
no, the battle of Taranto and in convoys, ironic- 
caly enough to Murmansk. At the end of the war 
he was joind by his future wife, Barbara, who had 
fought and been wounded in the uprising in Warsau, 
and they made their life in Scotland.

In 1950 he was appointed research assistant in the 
Department of Textile Technology in the Royal 
Technical College and remaiend in the College and 
the University from that time, lecturing on weaving 
technology. Zygmunt Grosioki became very well 
known as generations of students passed through 
his hands both in the West of Scotland and world
wide. He established a considerable reputation as 
an expert of weaving processes and was author of 
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one of the major treatises on weaving, now being 
used as textbook worldwide. It has received the un
usual accolade of being translated into Hindu by 
the Indian Ministry of Education. As might be exp
ected, Zygmunt Grosicki took a leading part in the 
first contacts made between the University of 
Strathclyde and the Technical University of 
Lodz and visited that establishment a num
ber of times before illness prevented fur
ther travel. For some years he was in failling 
health. His friends who saw him about the Univers
ity were painfully aware of his continuing decline 
but could only marvel at the fortitude and determi
nation tha enabled him to struggle on when others 
might well have given up. He did this through a 
sense of loyalty and commitment both to the Uni
versity and students for which he will be long rem
embered. He leaves his wife Barbara, son lack, and 
daughters Barbara and Jagoda”.

Byłem u Zygmuntów lata temu w ich wikarówce 
(mieszkali w domu, który ciągle nazywał się „The 
Manse”) z Witkiem Wiszniewskim. Jego syn Adrian 
Wiszniewski, o czym dowiedziałem się ze wspania
łego programu telewizyjnego, po skończeniu sta
diów architektury i raczej krótkiej pracy w tym za
wodzie, przerzucił się na sztukę. Program podał jako 
wstęp, ocenę, że nowa sztuka W. Brytanii rozwija 
się przede wszystkim w Glasgow, a najwybitniejszy
mi jej przedstawicielami są pp. Campbell i Adrian 
Wiszniewski. Obrazy ich, dość wielkie rozmiarami, 
a Adriana w ślicznych kolorach o raczej romanty
cznej tematyce, są dziś wystawiane w czołowych 
muzeach i galeriach.

LONDYN

'N połowie kwietnia otrzymałem list następującej 
treści: „Przez wiele lat zbieraliśmy się coroczme na 
koleżeńskich obiadach oficerów Marynarki Wojen
nej. W miarę jednak upływu czasu i wobec kurcze
nia się naszego grona, spotkania te przybrały formy 
skromniejsze i ograniczyły się do spotkań w przed
dzień Zjazdu SMW, który odbywa się co dwa lata. 
W tym roku Zjazd odbędzie się w niedzielę 27 kwie
tnia. Na uprzejmą sugestię pp. Jaraczewskich, spo
tykamy się w Ich gościnnym domu w sobotę dnia 
26 kwietnia o godz. 17.00 na naszym „party”, z tą 
odmianą, że prosimy nasze żony, by nam towarzy
szyły!”

Pani Jadwiga Janczewska 
i dr Bronisław Danilewicz

List podpisany jest — J. Busiakiewicz, P.O. Star
szego na „Redzie”. W sobotę więc z naszych stron 
jedziemy: Zbyszek Plezia z żoną Danusią, ze Zbysz 
kiem Jagusiewiczem, Kostek i Tota Zubkowscy spo
tykają się ze swoimi gośćmi „weekendowymi”, Wan
dą i Tadeuszem Lesiszami na miejscu, a my wstępu
jemy po Lule i Bolka Markowskich i jedziemy w 
wyjątkowo słoneczne popołudnie do pp. Jaraczew
skich, gdzie czeka na Bolka reszta służby zdrowia 
czyli dr Bronek Danielewicz. Panie, Jadzia Anczyko- 
wska, Barbara Busiakiewicz, Jadwiga Kamioka, Ha
lina Wójcik i Tota Zubkowska, zaprezentowały 
wspaniałe torty. Panie, Ada Biskupska i Irena Wroń
ska niemniej słodko wyglądały i bez tortu. „Cava- 
leria Rusticana”, bo przecież jesteśmy na zalesio
nym i zielonym Wimbledonie, to Józek Biliński, Ma
riusz Hrynkiewicz-Moczulski, Krzyś Miszewski i 
Mietek Tokarzewski. Tego ostatniego od lat już nie 
widzieliśmy, bo chyba od czasu gdy zszedł z Gar- 
landa jako ostatni komisarz. Kiedy dowiedzieliśmy 
się, że po technologicznej pracy zawodowej jego e- 
merytalne zainteresowania skłaniają się ku historii, 
staramy się wraz z Mariuszem przekonać go, jak 
ważna jest historia najnowsza. Mariusz, jako prak-
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W ogrodzie państwa Jaraczewskich. Od lewej: Zbyszek Plezia, Jan Busiakiewicz, Tadeusz Le
sisz,, Józef Biliński, Mariusz Hrynkiewicz-Moczulski, Wiesław Krzyżanowski, Lilka Jedyńska, 
Ada Biskupska, Konstanty Okołow-Zulbkowski, Wanda Lesisz, Jerzy Stein, Danuta Plezia, Irena 
Wrońska, Zbigniew Jagusiewicz, dr Jadwiga Karnicka, Jadwiga Jaraczewska, Feliks Min
kiewicz, Katarzyna Minkiewicz, Jadwiga Anczykcwslka, Lula Markowska, Antonina Zulbkowska, 
Ryszard Jedyńśki, Andrzej Jaraczewski, Jadwiga Krzyżanowska, Halina Wójcik, dr Bolesław 

Markowski.
Fot. Mieczysław Tokarzewski

tyk podkreśla, że każdy list, fotografia, przepustka, 
rozkaz i gazetka, jakie posiadamy z czasów wojny, 
może stać się w odpowiednim obramowaniu doku
mentem historyczno-społecznym, czasami nawet wca
le wartościowym. Z przekonaniem potwierdzam 
zdanie starszego kolegi, gdy woła mnie Feluś Min
kiewicz. Rozmawiamy o obecnych, pytam go więc, 
czy wie, kto to jest ta przystojna pani, która właśnie 
rozmawia z miłą gospodynią. To moja żona, Kata
rzyna, mówi Feluś. Stwierdzamy więc, że spotkania 
są zbyt rzadko. Mam okazję zrewanżować mu się, 
gdy pyta o przystojnego bruneta na środku poko
ju. To Lesisz Marynarki — informuje, dodając, ze 
jego bardzo miła żona właśnie rozmawia z moją 
lepszą połowę. Zabieramy Jurka Steina z żoną Bob- 
bie i całą gromadą ruszamy do ogrodu; pogoda po 

raz pierwszy w tym roku jest wspaniała i można u- 
stawić się do wspólnej fotografii.

Murawa jest sucha ,Andrzej i Jaga Jaraczewscy 
nie załamują więc rąk, że im naniesiemy błota do 
wspaniałego salonu. Zjawia się i młodsze pokolenie 
Jaraczewskich: syn Krzyś — architekt (po matce), 
z żoną Igą. Świeże powietrze i lampka wina lub 
szklanka whisky zaostrzają apetyty, wracamy więc 
z Markiem i Małgorzatą OłdakowSkimi na bufeto
wą kolację i torty, o których autorstwie już wspo
mniałem. Mam jeszcze okazję zamienić parę słów z 
pp. Jedyńskimi na temat dobrych stron mieszkania 
w uroczych, podmiejskich miejscowościach, jak pp. 
Jaraczewscy czy Jedyńscy. Pani Lilka, jako córka 
kmdr. Hermana, jest oczywiście naszą koleżanką z 
SMW. Jej mąż, Ryszard, który je wiernie towarzy
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szy na wszystkie nasze imprezy, jest nam 
już tak bliski, że podkreślamy ten związek 
, bruderschaftem”. Bardzo zadowoleni, szczę
śliwi i wdzięczni gospodarzom, że tak du
żą gromadkę zechcieli mieć u siebie, rozjeż
dżamy się wieczorem do domów, by wypocząć przed 
Walnym Zjazdem. Długie rozmowy, wspomnienia, a 
nawet plotki i olbrzymi, doskonały bufet, gęsto pod
lewany francuskimi winami, wymagał przynajmniej 
nocnego postu i spoczynku.

Oficjalna strona, jeśli tak można by ją nazwać, 
była bardzo zwięzła i do rzeczy. Kmdr Busiakiewicz 
(starszy na redzie) przeczytał pozdrowienia od ko
legów, którzy nie mogli do nas dołączyć i krótko, 
serdecznie i mądrze przemówił, podkreślając trady
cję Marynarki Wojennej i nie tak dawną, ale miła 
tradvcie spotkań czerwonego goździka.

Nie będę robił konkurencji sekretarzowi Zjazdu, 
kol. Tadeuszowi Hermaszewskiemu, ale dla nieobe
cnych chciałbym odtworzyć atmosferę tej okazji. 
Weryfikacja, wybór prezydium Zjazdu, sprawo
zdania, program pracy, wybory i wolne wnioski. 
Procedurą sprawnie kieruje kol. Mariusz Hrynkie- 
wicz-Moczulski; z wieku mu ten urząd należy. 
Tak wspaniale wygląda, że uwierzyć się nie chce, 
gdy nieprawdopodobne rzeczy o swoich 83 latach 
opowiada. Daj mu Boże jeszcze drugie tyle w do
brym zdrowiu. Jeśli chodzi o specyficzną atmosferę 
Zjazdu to tę nadaje bardzo logiczny wniosek kol. 
Busiakiewicza, by nowy Zarząd sformułował zasa
dy likwidacji SMW. Wniosek wyszczególnia cele, na 
jakie możną przekazać nasz, może niewielki, ale wła
sny i ceniony, majątek, a jeśli prace zacznie się te
raz, starczy czasu, by wszyscy mogli się wypowie
dzieć. Drugim, charakterystycznym osiągnięciem te
go Zjazdu jest wybranie Zarządu gdzie chyba po raz 
pierwszy w grupie budrysów jest płeć słusznie zwa
na piękną, choć niekoniecznie słabą, wspaniale re
prezentowana przez koleżankę Jadwigę Karnićką.

Podczas Zjazdu mam okazję rozmowy z kol. Za
wadą, by uzgodnić pewne szczegóły wizyty w Glas
gow. Nauczony doświadczeniem i przestrogami Ju
la Czerwińskiego, chciałbym do minimum zreduko
wać możliwości pomyłek. Oczywiście jest na to 
wspaniały sposób. Jeśli nic nie napiszę, to nikt mi 
błędów nie będzie zarzucał. Wydaje mi się, że do 
trzech razy sztuka i po tym trzecim już, przydługim 
reportażu w trzecim kolejnym numerze NS lepiej bę
dzie zostawić pisanie tym, co naprawdę mają coś do 
powiedzenia

Koleżanka Jadwiga Bechyne i kol. Tadek Sroka 
opowiadają mi o obchodach rocznicy 10 lutego w 
Brighton i Plymouth. Parę tylko słów mam okazję 
zamienić z kol. Krakusem. Jego wspomnienia z wę
drówek po dalekim świecie kiedyś wypełniały NS 
fascynującą prozą. W 1986 r„ czy pod koniec 1985, 
forma wierszowana wydaje się być w modzie. Ży
czenia noworoczne dla SMW, a nawet list kol. Kra
kusa są rymowane. Nie jest to być może wielka po
ezja, ale ma dowcipne i dobrze zaobserwowane mo
menty, jak można zauważyć, czytając umieszczone 
w tym numerze przykłady.

Na zakończenie bardziej prywatna anegdotka: 
koleżanka Zofia Wisznicka Pinto Pereira wspomi
na, że rok 1985 był w Portugalii dla nich bardzo 
ciężki. „Was też los nie. oszczędził, pisze dalej, i po
nieśliście bolesne straty. Zdawało się, że SMW mo
że przestać istnieć, ale pospieszyliście z pomocą, ty 
Wieśku i Andrzej Jaraczewski”. Bardzo serdecznie 
to napisane, ale chyba i Andrzej i ja zgo
dzimy się, że nie jesteśmy niezastąpiem 
i ktoś zawsze by się znalazł, by pomóc, 
bo straty w poprzednim roku były rze
czywiście bolesne. Witold Poray-Wojciechowski ży
czy mi, by współpraca redaktora NS (niby ja) i se
kretarza kol Jaraczewskiego, była tak owocna, jak 
współpraca kol. Wojciechowskiego i Karnickiego, 
gdy ci piastowali te funkcje. Wszystko układało 
się bardzo pomyślnie w 1985 r. przy wydawaniu 155 
i 156 numeru NS, ale Walny Zjazd zniweczył tak 
owocną współpracę. W nowej kadencji redaktor 
Krzyżanowski ma współpracować z sekretarzem 
Krzyżanowskim, a oni obaj mają na stare lata ra
czej kłótliwy i nieprzyjemny charakter. Mogę więc 
zameldować, że współpraca powinna być dobra, jak 
tego nam życzył Witold z Kanady.

Kol. Andrzej Jaraczewski podjął się prowadzenia 
spraw, gdzie cierpliwość, systematyczność i toleran
cja pomogą mu osiągnąć jak najlepsze wyniki jako 
delegatowi do Rządowego Funduszu PSZ i refera
towi formułującemu zasady likwidacji SMW i roz
porządzenia majątkiem, które mają być przez ogół 
przyjęte i zatwierdzone głosowaniem.

FRANCJA

Koło Francja liczy sobie 40 członków. Są też dwie 
koleżanki eks-wrenki w północnej Francji. Smutno 
mi zanotować, że w ostatnim roku odeszli z Koła: 
zmarły na raka mat Bronisław Idczak, azdekowiec
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BANOUET ANNUEL 
des 

ANCIENS MARINS POLONAIS 
de FRANCE (39-45) 

10 Mai 1986

,#■PLe-żfia •... .
Menue kol. Zbyszka Plezl.

z Pioruna, zawodowy piłkarz, elegancik z wąsikiem, 
i st. mar. Maksymilian Wielgosz. Mimo tych strat, 
23 członków stawiło się na doroczny bankiet. Za
czynając od Paryża, przyjechali Edwin Klukowicz i 
„delegue” paryskiego regionu naszego Koła, Franci
szek Wróbel odznaczony Krzyżem Orderu Yirtuti 
Militari za służbę na Garlandzie. Z Marsylii przybył 
Tadek Kotarba i żoną i Jan Dolny, a Bruno Cieśla 
dołączył znad Rodanu z Avignon. Na przyjęciu by
ło obecnych 156 osób, gdyż zaproszenie na bankiet 
urządzany przez „Amicale des Anciens Marins Po- 
lonais de France 1939-1945” jest uważane w okolicy 
za nie lada zaszczyt. Wszyscy więc z ochotą, walą 
z merem na czele do ratusza na bankiet. Jak zwy
kle nie zawiodła i zagranica. Z Kanady przyjechali 
Tadeuszowie Woszczyńscy, Stany Zjednoczone re

prezentują pp. Bernardowi© M. Malinowscy, dr Le
szek Ostrowski przyjechał z Birmingham, a Franek 
i Irena (też eks-wrenka) Rumińscy dołączyli z Koła 
Plymouth. W odpowiedzi na list kol. prezesa, kol. 
Janka Plewy, jako sekretarz Zarządu SMW piszę: 
„Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na wasz Wie
czór Marynarski, który odbędzie się 10 maja br. o 
godz. 18. Na pierwszym zebraniu nowego Zarządu 
SMW w dniu 27 kwietnia Zarząd poprosił kpt. mar. 
Zbigniewa Plezię i kol. Floriana Wizłę, by reprezen
towali Zarząd Główny na Waszej uroczystości. J- 
mieniem Zarządu przesyłam dla wszystkich obec
nych życzenia bardzo przyjemnego wieczoru i za
łączam kolżeńskie pozdrowienia”.

Zaproszenia na „Not-re Banąuet Annuel” podpi
suje sekretarz Władek P. Nowak, bardzo utalento
wany, czarujący eksradiotelegrafista z Pioruna. W 
sobotę 10 maja o godz. 18.00 w sali „de la Marie 
d‘Oignies” wita uczestników prezes Jan Plewa, asy
stują mu wiceprezesi Stanisław Kulas i Henryk Men
dyk. To już są koledzy lokalni, jak i skarbnik Józef 
Blumel, członkowie Zarządu: Stefan Michałowski, 
Leon Tepper, Franciszek Budny i Zdzisław Pudo. 
Sztandarowym jest Edward Wiernicki z Pioruna, a 
Franciszek Faliński i Rudolf Kalicki, też z Pioru
na, wraz z Michałem Majem ze Ślązaka, stanowią 
komisję rewizyjną.

Goście rozsadzani według imiennie oznaczonych 
kart menu zajmują cztery stoły. Jeden ze środko
wych jest stołem w przeważnej części marynarskim. 
Miejscowa Polonia składa się w dużej części z emi
grantów polskich, którzy w latach 1920-22 przenie
śli się z Niemiec, gdzie wówczas dało się we znaki 
nieprawdopodobne bezrobocie. Ta dwukrotna emi
gracja dała im znajomość języka niemieckiego, co 
ułatwiło im życie podczas okupacji niemieckiej w 
drugiej wojnie światowej. Po wojnie, miejscowi Fran
cuzi powitali naszych marynarzy jak bohaterów, mc 
dziwnego, bo własnych nie mieli. Dziś wszyscy już 
na emeryturze, która we Francji przysługuje w 60 
roku życia i jak mówi panna Krysia Plezia, która 
dbała, by ojciec jej nie zgubił się za granicą, wszy
scy chwalą się dziećmi i wnukami. Oczywiście sytu
acja naszych kolegów z Francji jest inna. Oni po 
wojnie w Anglii powrócili do domów i rodzin 
Lecz ich przywiązanie do marynarskiej tradycji i do 
okrętów, na których razem służyliśmy jest abso
lutnie przykładowe.

Od początku wieczoru orkiestra gra bez przerwy, 
a czas urozmaicają występy chóru Przyjaźni Pols
ko-Francuskiej z Mericourt. Chór, choć w swym gro
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nie ma wielu Francuzów śpiewa po polsku i oczy
wiście po francusku a nawet po jugosłowiańsku. Z 
podziękowaniem chcę zanotować, że chór nie zgodził 
się wziąć zapłaty za swe występy, które na dorocz
nym bankiecie są wystarczającym zaszczytem.

Nie będę podawał długiego menu, bo zazdrość 
może niektórym z nas poważnie popsuć apetyt na 
dietetyczną, skromną kolację. . . Po siódmym daniu 
Florian Wizła. w paru słowach w języku francuskim 
wprowadza kol. Zbyszka Plezię, który dziękuje za 
serdeczne przyjęcie i przekazuje pozdrowienia i naj
lepsze życzenia zdrowia i pomyślności od Zarządu 
SMW. Przypomina czasy, kiedy z obecnymi kolega
mi razem przeżywał dole i niedole marynarskiego 
życia. W 1940 r„ około 400 osiemnastoletnich en

tuzjastów z Francji zgłosiło się do Marynarki, po
zwalając nam obsadzić nowe okręty jak Garland, 
Piorun, Orkan, okręty podwodne i „Hunt class” 
kontrtorpedowce. Po wojnie powrócili do domów 
rodzinnych i są szanowani przez miejscową ludność 
za wkład w wysiłek wojenny. Choć ostatni Walny 
Zjazd zalecił Zarządowi SMW opracowanie schema
tu rozwiązania naszego Stowarzyszenia, kol. Zby
szek Plezia liczy, że jeszcze nieraz się spotkamy i 
przy okazji niejednego kielicha razem wypijemy.

Toast na zdrowie Koła Francja jest entuzjastycz
nie przyjęty gromkim odśpiewaniem „Sto lat”. Obok 
już wymienionych kolegów do wspólnego śpiewu 
dołączają koledzy Grobelny, Kalinowski, Trojanow
ski i Walasiak.

A saja.
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