
Chcemy choćby pokrótce przedstawić nie
wątpliwy talent naszego miłego i niedoce
nionego maiynisty. Sporadycznie tylko w 
„Naszych Sygnałach” ukazywały się opraco
wania, wspomnienia i listy Jerzego Tumani
szwili. W tece redaktorskiej jest szereg prac 
publikowanych w „Przeglądzie Polskim” 
(tygodniowy dodatek literacko-społeczny do 
„Nowego Dziennika” w Stanach Zjednoczo
nych) w przeciągu ostatnich dwóch lat, któ
re wyliczamy: „Zaślubiny z Polskim Mo
rzem” (28 lutego 1984) czy „Zapomniana Ma
rynarka Wojenna” (25 października 1984). 
Bardzo odważnym pisarsko zamierzeniem, 
który wydawać się może raczej niecieka
wym tematem po czterdziestu łatach dla czy
telników w dtizej mierze z młodych pokoleń 
— jest „Tajemnicza mina magnetyczna” (13 

grudnia 1984). Ciekawie i fascynująco napi
sano na temat techniczno-historyczny, któ
ry już prawie myszką trąci. Doskonałe osią
gnięcia. W zeszłym roku wspaniała seria 
„Polska Flota w Kampanii Norweskiej” 
(18 kwietnia, 25 kwietnia i 2 maja 1985) 
jest oczywiście staranna historycznie, styli
stycznie na wysokim poziomie i wspaniale i- 
lustrowana fotografiami z 1940 r. Do osta
tnich numerów Jerzy Tumaniszwili napisał 
wspomnienia ze Zjazdu Marynarzy w Kana
dzie (1985) i o bliskim mu wychowawcy i 
profesorze, śp. Mirosławie Kownackim 
(1986). Ten numer „Naszych Sygnałów” o- 
twieramy jego nieco skróconym przemówie
niem na sierpniowej akademi w Seattle, 
który w żywy, łatwy do przyjęcia sposób re
asumuje osiągnięcia naszej marynarki.

JERZY TUMANISZWILI

UDZIAŁ POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
W II WOJNIE ŚWIATOWEJ

(Przemówienie na uroczystości Święta 
Żołnierza w Seattle USA, w sierpniu 1986)

Na początek chciałbym przytoczyć krót
kie przemówienie generała Tomme — dowó
dcy garnizonu toruńskiego w latach Niepo
dległej Polski, który zaproszony na główne
go mówcę otwarcia stadionu sportowego tak 
powiedział: „Ludzie... dzielą się na dwie 
kategorie... tak skazać — Na «SZPORTO- 
UCÓW> i pataachow. «SZPORTOUCOM» 
cześć”

Wzorując się na tym krótkim, a dosadnym 
przemówieniu powinienem więc dziś stwier
dzić: — Ludzie dzielą się na dwie katego
rie: szczurów lądowych i marynarzy. Ale 
nie możemy, zapominać sławnych czynów 
husarii, ułanów, piechoty, artylerii, oddzia
łów pancernych, powstańców a w ostatniej 
wojnie — lotników, którzy złotymi zgłoska
mi zapisali się w pamiętnej książce historii 
ORĘŻA POLSKIEGO.

Polska od czasu odzyskania niepodległoś
ci w 1818 roku nie przejawiała specjalnych 
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aspiracji do morza. Dopiero w okresie dwu
dziestolecia, kied|y uzyskała maleńki dostęp 
do Bałtjyku, poczęła się afera miłosna społe
czeństwa z morzem, która trwa do dnia dzi
siejszego i jest podwaliną trwałego, silnego 
i stale powiększającego się udziału Polaków 
w sprawach morskich. Polska ze swą obec
ną flotą handlową, wielkimi portami przeła
dunkowymi, stoczniami, w których budują 
się statki najnowszej konstrukcji, z flotą ry
baków czynną na wszystkich oceanach świa
ta, jest zaliczana dzisiaj do państw mor
skich na równi ze Szwecją, Finlandią, Hola
ndią i Danią.

Ten zryw do morza zapoczątkował Nacze
lnik Państwa — Józef Piłsudski dekretem z 
dnia 28 listopada 1918 roku — tworzącym 
Polską Marynarkę. W latach 1919 i 1920 nikt 
właściwie nie wiedział, co z tym fantem zro
bić. Ale zaczęli zgłaszać się do służby Pola
cy, którzy służyli u zaborców. Fachowcy z 
dziedziny budownictwa, inżynierowie, me
chanicy, jak również oficerowie i podofice
rowie Marynarki Wojennej i Handlowej. 
Powstał więc narybek personalny — ludzi 
morza, talk potrzebny do rozpoczęcia rozbu
dowy. Jednym z nich był ojciec inicjatora 
dzisiejszego spotkania, komandora Wilhel
ma Pacewicza, jeden z pierwszych dowód
ców polskiego okrętu wojennego, który pó
źniej odszedł do służby w Marynarce Han
dlowej i jako kapitan Wielkiej Żeglugi do
wodził transantlantykami jiak SS Sobieski, 
Batory, Kościuszko i Pułaski.

Nie będę opowiadał o tych pierwszych la
tach, ani też o> planowanej rozbudowie pols
kiej marynarki handlowej, ani o tworzeniu 
marynarki wojennej, bo to wybiega poza 
dzisiejszy temat. Faktem było, że w dniu 
wybuchu wojny, 1 września 1939 roku, Pol- 
ska posiadała nowoczesny port Gdynię, mo
gła się pochwalić nowoczesnymi statkami 
pasażerskimi, jak również flotą frachtow
ców, których bandery biało-czerwone znane 
były na wszystkich morzach i oceanach, a 
Marynarka Wojenna przygotowała swe ka
dry do wojny na morzu. O tych właśnie wy
czynach Marynarki Wojennej będę mówił. 
W czasie ostatniego Święta Żołnierza 15 
sierpnia 1939 roku, na redzie Gdyni i Oksy
wia stały zakotwiczone niemalże wszystkie 
jednostki Marynarki Wojennej. A były to 
nowoczesne niszczyciele: Grom, Błyskawi
ca, Wicher i Burza, duży stawiacz min Gryf, 
okręty podwodne : Wilk, Orzeł, Ryś Żbik, 
Sęp, dywizjon minowców i okręty pomocni

cze. Nie było wśród nich dwóch okrętów 
przeznaczonych do szkolenia podchorążych: 
trymasztowego szkunera Iskry i trans
portowca Wiljii. Okręty te wyszły po
przedniego miesiąca na doroczną podróż 
szkolną. Znajdowały się one już wtedy na 
Morzu Śródziemnym. Komandor Pacewicz 
zaokrętowany był wtedy na Isfcarze a obec
ny na sali kapitan Michał Białowski był je- 
dinym z podchorążych odbywających szkolną 
podróż. Ja byłem wówczas zaokrętowany na 
niszczycielu Burza. Nie wiedzieliśmy o tym, 
że los nasz został już poprzednio zadecydo
wany. Szef Kier. Mar. Woj., admirał Jerzy 
Świrski, uzyskał zgodę Naczelnego Wodza, 
jak również rządu brytyjskiego na wysłanie 
w przededniu wybuchu wojny trzech polskich 
niszczycieli do Wielkiej Brytanii. Proszę so
bie uzmysłowić, jak nasz wywiad doskonale 
wiedział o dniu wybuchu wojny, bo właśnie 
te trzy niszczyciele opuściły Polskę 29 sier
pnia i dotarły do portu Wielkiej Brytanii 
wieczorem 1 września, czyli w kilkanaśice 
godzin po rozpoczęciu działań wojennych. A- 
by zrozumieć wkład naszej Mar. Woj. w woj
nę na morzu, trzeba słów parę .powiedzieć o 
dwóch wybitnych osobistościach, które przy
czyniły się do rozbudowy i wychowania kadr 
marynarskich, admirale Jerzym Swirskim i 
admirale Józefie Unruigu. Świrski był głów
nym architektem rozwoju Mar. Woj. ,nato
miast Unrug jako dowódca Floty był wy
chowawcą. Świrski był apolityczny nie legio
nista, nie związany z żadnym ugrupowaniem, 
nie należący do żadnego obozu politycznego. 
Wykazał oń fenomenalne zdolności lawiro
wania w zagmatwanych wodach polityki 
Polski Niepodległej, jak również już pod
czas wojny poza granicami podbitego przez 
wrogów kraju na międzynarodowym terenie. 
On też, widocznie patrząc w kryształową ku
lę czarodzieja, przepowiedział, że wojna nie 
zakończy się dla nas upadkiem Polski, a bę
dzie kontynuowana przez wiele łat przez 
Brytyjczyków. Stąd pomysł wysłania dywi
zjonu niszczycieli i tajny rozkaz do dowód
ców okrętów podwodnych o przebijaniu się 
do W. Bryt ani, po wykonaniu poruczonych 
im zadań. W dniu wybuchu wojny trzy na
sze niszczyciele: Błyskawica, Grom i Burza 
znalazły się w Wielkiej Brytanii, która dwa 
dlni później wypowiedziała Niemcom wojnę. 
Również, jak już poprzednio zaznaczyłem, 
na Morzu śródziemnym w Kasablance stały 
dwa polskie okręty szkolne z narybkiem na 
przyszłych oficerów.
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Wojna w Polsce zakończyła się dla wię
kszości jednostek naszej floty już w pierw
szych dniach września. Okręty nawodne zo
stały zbombardowane z powietrza i zatopio
ne w portach na Oksywiu i Helu. Okręty pod
wodne bez przerwy tropione i atakowane 
bombami głębinowymi wykonały zadanie 
stawiania min, po czvm jeden z nich, ORP 
Wilk, powziął decyzję przedarcia się do 
Wielkiej Brytanii pomimo poważnego uszko
dzenia. 19 września wszedł do portu brytyj
skiego. Inne trzy — też poważnie uszkodzo
ne, internowały się w Szwecji, a ORP Orzeł, 
który wszedł do portu estońskiego Talin w 
celu reperacji i wyokrętowania chorego do
wódcy, został siłą zaaresztowany wbrew pra
wu międzynarodowemu, uciekł dnia 18 wrze
śnia bez żadnych map i uzbrojenia. Po pew
nych działaniach zaczepnych na Bałtyku, 
przebił się wchodząc do portu brytyjskiego 
14 października. A więc już w pierwszych 
miesiącach wo jny na morzu znalazło się w 
Wielkiej Brytanii 5 okrętów polskich. W nie
długim czasie ■admirał Jerzy Swirski wraz z 
małym sztabem rozpoczął działać w Londy
nie, za zgodą Naczelnego Wodza generała Si
korskiego, otrzymując całkowitą niezależ
ność i pełnomocnictwa porozumienia się z 
admiralicją brytyjską. Ten fakt, że pięć pol
skich okrętów wojennych nie podzieliło losu 
tych pozostawionych w kraju, że pokłady ich 
były cząstką polskiej ziemi, że powiewała na 
nich bandera biało-czerwona z orłem z koro
ną, świadczył światu, że Polska nie zginęła 
i nie poddała się najeźdźcom z Zachodu i 
Wschodu. Nasza Marynarka była jedyną je
dnostką wśród wielu laliianckich, która utrzy
mała całkowitą niezależność administracyj
ną łączącą się z mundurowaniem, szkole
niem, promocjami, uposażeniem, werbun
kiem, księgowością itp. Nie nosiliśmy na na
ramiennikach oznak przynależności narodo- 
dowej, podobnych do : „Free French”, „Po
land” „Holland1” „Norway”. W bardzo krót
kim czasie daliśmy znać o swoich walorach 
wyszkolenia morsko/bojowych do tego stop
nia że admiralicja brytyjska uznała dowód
ców polskich za równych z dowódcami bry
tyjskimi, uznając ich w akcjach mieszanych 
za godnych prowadzenia. A więc dowódcy 
nasi będąc czasami starszymi rangą czy też 
starszeństwem promocji, stawali się auto
matycznie dowódcami zespołów alianckich. 
Ten fakt równości był chyba największym 
komplementem pod adresem naszych jedno
stek.

Jeszcze przed upadkiem Francji zaczął 
się werbunek wśród Polonii we Francji, a w 
latach 1940-1941 w Argentynie, Brazylii, Ka
nadzie i Stanach Zjednoczonych. Wielu zgło
siło się na ochotnika, zostali szkoleni w ba
zie zorganizowanej w porcie Plymouth, a pó
źniej w drugim ośrodku przeszkolenia w por. 
ciie w Glasgow. Do tych baz dołączali ucieki
nierzy z Polski, Rosji Sowieckiej, Niemiec, 
z całego świata, nawet z Japonii. A więc za
łogi nasze, które zaczęły odbierać nowe pro
sto z budowy okręty brytyjskie, były mie-. 
szaniną Polaków z całego świata. Na przy
kład: w 1941 roku pomagałem w organiza
cji nowego niszczyciela ORP Krakowiak — 
obsadziłem działa okrętowe w następujący 
sposób: Działo Nr 1 — załogą z Polski, 
Działo Nr 2 — ochotnikami z Francji, Dzia
ło' Nr 3 — tymi z Brazylii. Komendy i rozka
zy, jak również szkolenie było oczywiście w 
języku polskim, ale między sobą rozmawiali 
po francusku czy też- portugalsku. Ochotni
cy ze Stanów Zjednoczonych w większości 
wrócili na jednostki USA, kiedy Ameryka
nie wypowiedzieli wojnę Niemcom.

Wojnę na morzu w II wojnie światowej 
można podzielić na rozdziały według teatrów 
wojennych. Najważniejszym z nich była Bit
wa o Atlantyk. Tak nazwano w historii ten 
teren nieustających walk i zmągań, które 
rozpoczęły się niemalże w pierwszym dniu 
wojny, a skończyły się w kilka dni po podpi
saniu bezwarunkowej kapitulacji. Była to 
bezkompromisowa, bezwzględna, krwawa, 
nużąca walka o linie komunikacyjne, o dos
tawy surowców, materiałów, i żywności dla 
wysp brytyjskich. Ponieważ sam brałem u- 
diział w osłonie konwojów dążących czy też 
chodzących z W. Brytanii w paru słowach 
chciałbym przypomnieć istotę tej kampanii. 
Niemcy uważali, że walkę na morzu z Bry
tyjczykami rozegrać można pomyślnie tyl
ko za pomocą silnej floty okrętów podwo
dnych. Po stracie Bismarcka, jednostki na
wodne Rzeszy Niemieckiej przestały się ak
tywnie udzielać. Natomiast okręty podwo
dne stały się oczkiem w głowie admiralicji 
hitlerowskiej. Powiększono budowę tych „U- 
bootów”, rzucono dziesiątki, a później setki 
tych okrętów na Ocean Atlantycki w celu 
sparaliżowania. komunikacji dostaw brytyj
skich. Tonęły statki załadowane surowcami, 
materiałami ii wojskiem zdążającym do 
Wielkiej Brytanii. Tonęły okręty wojenne o- 
słaniające konwoje. Zdawało się Niemcom, 
że już prawie osiągają przewagę, która w 
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rezultacie zmusi Brytyjczyków do zawarcia 
pokoju. Oczywiście w tym okresie osłona 
konwojów, ciągła walka z Ubootami była 
najważniejszym zadaniem brytyjskiej Mar. 
Woj. Wszystkie nasze jednostki wojenne 
brajy czynny i chwalebny udział w Bitwie o 
Atlantyk, ścigacze, jak również niszczyciele 
klasy Hunt w kanale Angielskim, niszczycie
le floty na Atlantyku i morzach Północnym 
i Śródziemnym. Marynarze nasi przeżyli ge
hennę nieznaną w historii polskiego oręża. 
Przemoczeni do kości zalewającymi okręt 
falami, często bez gorącej strawy, wyrzuca
ni bezlitośnie z hamaków i koi przechyłami 
rozbujanego okrętu, który trzepany był fa
lami wielkości drapaczy chmur, często w a- 
larmach bojowych, niewyspani i zmęczeni do 
granic ludzkiej wytrzymałości, przemierzali 
Atlantyk tam i z powrotem. (Tu Jerzy Tuma- 
niszwili przedstawił chronologię wydarzeń 
wojennych i wymienił najważniejsze akcje 
poszczególnych jednostek kończąc podsumo
waniem) .

Marynarka nasza straciła w operacjach 
na Zachodzie: 23 oficerów, 8 podchorążych, 
137 podoficerów i 236 marynarzy, w sumie 
404 ludzi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 
personel pływający nie przekraczał 2000 — 

były to straty poważne sięgające 20%. Ran
nych było 13 oficerów i 178 podoficerów i 
marynarzy.

Zaczynając wojnę na Zachodzie z 3 nisz
czycielami i 2 okrętami podwodnymi, zakń- 
czyłiśmy z 1 krążownikiem, 6 niszczycielami, 
3 okrętami podwodnymi i 5 ścigaczami.'

Stoczono w sumie bitew z okrętami nawo
dnymi 40, Okrętami podWodhymi 175, pod 
obstrzałem i w bitwie z bateriami nadbrze
żnymi 50, w walce z nieprzyjacielem z powie
trza — przeszło 400.

Zatopiono — 7 okrętów nawodnych, 40 
statków hnadlowych, 5 okrętów podwodnych, 
zestrzelono 20 samolotów, uszkodzono 11 o- 
krętów nawodnych i 8 podwodnych, oraz 
przeszło 10 samolotów.

Własne straty były: ORP Orzeł, ORP 
Grom, francuski esikoirtowiec Medoc, ORP 
Kujawiak, ORP Jastrząb, ORP Orkan i ORP 
Dragon.

Do Polski powróciły: ORP Błyskawica, 
ORP Burza i internowane w Szwecji trzy o- 
kręty podwodne. Niektórzy członkowie za
łóg wrócili do Polski, niektórzy do kraju 
swego pochodzenia, reszta wybrała emigra
cję.
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JAN GOSK

Niechby zbłądziły...

Niechby zbłądziły pod bramy kordon
wiosny tułacze

Niechby sprawdziły jak lud pobożny
dopełnił znaczeń 

Jak z tym reduty oksywskiej mottem
może na wieki 

Palec historii oczom potomnych
katechizm zlecić

Bo tu wpisane w kościelne mury
sny marynarzy 

Których fałszywy prorok zakłócić
już się nie waży 

Wiosny wo jenne panny błądzące
po morzach siedmiu 

Czyście zebrały wszystkie modlitwy
zno jny ch przededni?

Wypatrywania aniołów ciszy
pod dachem piekła 

Gdy stal pokładu od krwi i ognia
w niewiarę miękła 

Wywoływania do dział obsługi
ostatnich świętych 

Gdy jeden tylko trwał celowniczy
duch nieugięty 

Życzenia — modły co rok te same
„oby następna 

w kraju.. .” gd;y bomby zamiast kropidła 
święciły święta 

Wiosny w konwo jach bezkwietne wiosny 
zadumań grzechy 

Ile na sterze ? . .. Dość zy gzakowań!
Za wielki przechył!!!

Stało się.. .! Boże!!. . . Torpeda!! Slepnę!!
Woda... nie majtka ..

Tratwą zbawienia buja ... coś słyszę
Dzwon . .. czy kołatkę

Wielkanoc. .. kościół tłum na kolanach
w ocean wpada

Wraz z Alleluja dzwoneczek płynie 
w niebiańskie stada

Wróćcie owieczki.. . wypijcie morza 
ocalicie nieba

Niech ziemskim gromem nas tylko razi 
wojny potrzeba

Lepka jak grzech pożądań ropa
odbiera oczom

Widok ostatni tych co nietknięci 
bój jeszcze toczą 

# * *
Byłaś natchnieniem i byłaś walki 

świadkiem stronniczym
Ty jedna z tamtych wojennych wiosen

Ilu policzysz
Tylu Ich sprowadź odszukaj wyłów 

dusze tęskniące
Za ziemskim światem za wolnym krajem 

za wojen końcem
Zmęczone wiosny strzępy bandery

niechby was przywiał
Ostatni rozdział Wiatru od Morza

„Chłopcom z Oksywia”
Tu was przygarnie cisza cmentarna

i zieleń wierna
Uśmiechem życia jak hymn nadziei

i Lux Aetema...
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ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI.

BŁYSKAWICA W DUNKIERCE
ORP Błyskawica zakończył swój udział w 

operacjach narvickich, 10 maja 1940 raku, 
uszkadzając poważnie podczas nalotu na 
Skjelfjord jednego Heinkla, drugiego praw
dopodobnie. Norwescy rybacy twierdzili, że 
uszkodzony Heinkel, od którego nasze poci
ski oderwały pokaźny szmat aluminiowego 
poszycia, wpadł do wody w Vestf jordzie.

Odchodziliśmy z Norwegii z uczuciem pe
wnego rodzaju zawodu.

Po przybyciu wojska Sprzymierzonych 
(w tym polska Samodzielna Brygada Strzel
ców Podhalańskich) i zjawieniu się lotnic
twa brytyjskiego w rejonie wojennym Nar- 
vik, oczekiwaliśmy decydujących akcji, prze
ciwko siedzącym i umacniającym się w tym 
rejonie Niemcom. Dałoby to nam okazję do 
udziału w wyrzuceniu Niemców z Narviku i, 
w pewnym stopniu, odpłacenia się za zato
pienie ORP Grom.

Nie mieliśmy jednak wpływu na planowa
nie władz operacyjnych. Podniósłszy kotwi
cę, o godz. 22 wyszliśmy ze Skjelfjord.

W Vestf jord dołączyliśmy do niszczyciela 
HMS Grafton i ORP Burza. „Grafton” objął 
dowództwo i nasz mały zespół pożegnał Nor. 
wegię, biorąc kurs na Wielką Brytanię.

Z ORP Burza nie widzieliśmy się od 20 
kwietnia, kiedy to, z powodu uszkodzenia ka
bla przeciwmagnetycznego, okręt ten zawró
cił z drogi do Narwik, udając się do Scapa 
Flow, celem dokonania napraw.

Na wody norweskie „Burza”, dowodzona 
przez kdr. ppor. Wojciecha Franckiego, 
przybyła 29 kwietnia.

Dnia następnego „Burza” wyratowała za
łogę z brytyjskiego ropowca, który wszedł 
na podwodną skałę i rozpruł sobie dno. Kil
ka godzin później statek ten eksplodował i 
zatonął.

Przez dwunastoćłniowy okres działań na 
wodach obszaru wojennego Narwik, „Burza” 
była bazowana na Harstad w Vaagsf jordzie. 
Przeszła tam przez kilka nalotów Luftwaffe, 
patrolowała wody przyległych fiordów, była 
w osłonie desantu francuskiego na brzeg 
Gratengcndfjordu i lądowania wojsk sprzy
mierzonych w Skaalamd.

4 maja „Burza” przewiozła uratowanych 
członków załogi ORP Grom z pancernika 

HMS Resolution na statek szpitalny. W dniu 
tym była wizytowana przez głównodowodzą
cego siłami Sprzymierzonych operujących w 
rejonie Narwik, admirała lorda Cork and 
Orrery, który złożył kondolencje z powodu 
straty „Groma”.

7 18 maja „Burza” miała na pokładzie 
szefa sztabu wojska francuskiego gen. Bet- 
hun, przybyłego niedawno na operację nar- 
vicką. Po południu, 8 maja (po wysadzeniu 
na ląd gen. Bethun z jego oficerami sztabu), 
„Burza” gościła dowódcę Samodzielnej Bry. 
gady Strzelców Podhalańskich gen. Szyszko- 
Bohusza, który przybył na okręt z kilkoma 
oficerami tej Brygady.

* * *

Atlantyk powitał nas sztormową i desz
czową pogodą. Fala rzucała nami gwałtow
nie, powodując kilka uszkodzeń na pokła
dzie. Jednak, po południu 11 maja sztorm 
zaczął się zmniejszać i na noc wypogodziło 
się całkowicie.

Następnego dnia (12 maja — Zielone 
Świątki), mieliśmy niemiłą niespodziankę. 
Nastąpiła awaria maszynki sterowej, co 
zmusiło nas do przejścia na sterowanie rę
czne. Szczęściem naszym było, że awaria ta 
nie powstała 6 maja, kiedy byliśmy bombar
dowani przez Luftwaffe w Ofotfjordzie. Mo
głoby to się było skończyć wpadnięciem 
„Błyskawicy” na skały.

Wieczorem tego samego dnia weszliśmy 
do Scapa Flow i przy pomocy holownika o- 
cumowaliśmy się przy burcie warsztatowca 
HMS Woolwich.

Od samego rana 13 maja wzięliśmy się za 
czyszczenie kotłów i reperację maszynki ste
rowej.

14 przed południem, admirał, dowódca ni
szczycieli (nazwiska nie pamiętam), prze
prowadził inspekcję „Błyskawicy”. Musiał 
już mieć meldunki od brytyjskich niszczycie
li o skuteczności naszych przeciwlotniczych 
Boforsów, bo długo i szczegółowo je oglądał.

Po południu 16 maja, „Błyskawica” odcu- 
mowała od burty HMS Woolwich i udała się 
do swojej dawnej bazy w Harwich.
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Przy zmiennej, przeważnie mglistej po
godzie, około południa dnia 18 maja, weszli
śmy na rzekę Stour i stanęliśmy na beczce, 
naprzeciw dobrze nam znanego Parkeston 
Quay, koło Harwich.

9 19 maja wieczorem przeszliśmy do nabrze
ża Parkeston Quay, celem zamiany kabla 
przeciwmiagnetycznego. Mieliśmy tu dosko
nały wypoczynek, przerwany dwoma czy 
trzema alarmami przeciwlotniczymi.

* # #

W dniu naszego wyjścia z Norwegii, czyli 
f 10 maja 1940 r., siły niemieckie przerwały 

dotychczasową wojnę „na niby” (the phony 
war) i uderzyły na Francję, Belgię i Holan
dię.

Podczas naszego postoju w Parkeston 
Quay, dochodziły do nas coraz bardziej nie
pokojące wieści z frontu zachodnioeuropej
skiego.

Niemieckie kolumny pancerne wcięły się w 
Belgię i Francję, jak przysłowiowy nóż w 
masło.

20 maja, czołgi gen. von Runstedt były już 
w Abbeville i doszły do Kanału Angielskie
go.

Wojsko francuskie szczycące się dotąd o- 
pinią najlepszego wojska w Europie (po 
wspaniałych bojach podczas I wojny świato
wej) , tym razem zawiodło na całej linii.

Były, oczywiście, jednostki, które według 
dawnej bojowej tradycji wojska francuskie- 

[, go walczyły dzielnie i ofiarnie. Walter Lord, 
w swej książce „The miracle of Dunkirk” 
cytuje wypadek, w którym jeden z młodszych 
oficerów francuskich, po wyczerpaniu mo
żliwości obrony, popełnił samobójstwo na 
stacji kolejowej Le Mans, wysławszy uprze
dnio kartę pocztową do premiera Reynaud 
ze słowami: „Odbieram sobie życie, Panie 
Prezydencie, zapewniając Pana, że wszyscy 
moi żołnierze walczyli odważnie, ale niemo- 

■u żliwym było powstrzymać czołgi ogniem ka
rabinów ręcznych”.

Jednakże, przeważająca część wojska 
francuskiego po prostu nie chciała walczyć.

Rząd francuski, już rano 15 maja doszedł 
do konkluzji, że wojsko francuskie zostało 
pobite.

Co prawda, gen. Gamelin, a potem gen. 
Weygand1 usiłowali ratować sytuację wojen
ną, ale wszelkie plany operacyjne pozosta- 

» wały przeważnie na papierze.

Przypomniały mi się opowiadania moich 
francuskich znajomych, w czasie mego- po
bytu we Francji od końca października do 
końca grudnia 1939, oraz w lutym/marcu 
1940 r., o propagandzie dywersyjnej szerzo
nej przez komunistyczną partię Francji.

Będąc sojusznikiem Niemiec (pakt Rib- 
bentrop - Mołotow, z 23 sierpnia 1939 r.). 
Stalin polecił komunistycznej partii Francji 
popierać wysiłek wo jenny Niemiec.

Został uknuty naiwny, ale łatwy do poł
knięcia argument, że Niemcy nie miały żad
nych pretensji ani zakusów terytorialnych 
przeciwko Francji. Jeżeli żołnierze francus
cy będą wysłani do walki przeciwko Niem
com, będą ginęli nie dla swej ojczyzny, ale 
w obronie polskich obszarników.

Rodzice żołnierzy francuskich, którzy po
zwolą swoim synom ginąć za polskich właś
cicieli ziemskich, będą winni ich śmierci.

Komuniści francuscy, posłusznie rozsiewa
li tą propagandę zarówno wśród personelu 
sił zbrojnych, jak i wśród społeczeństwa 
francuskiego.

Rozbrojenie moralne większości persone
lu francuskich sił zbrojnych, poparte dość 
licznymi błędami strategiczno - taktyczne - 
zaopatrzeniowymi, a w nie mniejszym stop
niu błyskawiczna taktyka niemieckich ko
lumn pancernych, wprowadziły chaos w o- 
bronie francuskiej.

Brytyjski Korpus Ekspedycyjny dowodzo
ny przez gen. Gorta znalazł się w niebezpie
cznej sytuacji, często- tracąc kontakt ze 
sprzymierzonymi wojskami beligijskimi i 
francuskimi.

Martwił nas brak wiadomości o losach 
polskich jednostek wojskowych i lotniczych 
zorganizowanych we Francji. 24 maja otrzy
maliśmy przykrą wiadomość o poważnym u- 
szkodzeniu ORP Burza, przez bomby lotni
cze, pod Calais.

„Burza” i dWa niszczyciele brytyjskie, 
prowadziły skuteczne bombardowanie czoł
gów niemieckich posuwających się szosą na 
wschód od Calais, w kierunku na Dunkierkę.

W sukurs czołgom -przyleciały nurkujące 
Junkersy. Z kilku wiązek bomb, które upa
dły niebezpiecznie blisko okrętu, dwie bom
by trafiły w dziobową część „Burzy”. Jedna 
bomba przebijając pokład i burtę wpadła do 
wody, gdzie wybuchła. Druga przebiła górny 
i główny pokład, eksplodując w dennej częś
ci dziobu. Wybuch wyrwał dziobową część o- 
krętu od dna, aż po główny pokład. Szczęśłi-
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wie, tylko jeden marynarz, Henryk Różańs
ki, był ranny.

Jeden z towarzyszących „Burzy” niszczy
cieli, HMS Wessex, został zatopiony, a dru
gi — HMS Vimiera, doznał poważnych usz
kodzeń, przez bomby lotnicze zrzucone w 
tym nalocie. Pokiereszowana „Burza”, po
konując duże trudności, zdołała dowlec się 
do Dover.

Miesiąc maj 1940 roku smutnie zapisał się 
w historii polskiej marynarki wojennej wal
czącej na Zachodzie.

ORP Grom zatonął pod Narwikiem od 
bomb lotniczych, 4 maja tego roku.

Dwadzieścia dni później, ORP Burza doz
nał ciężkiego uszkodzenia pod Calais, też od 
bomb lotniczych.

Nie wiedzieliśmy jeszcze wówczas, że o- 
kręt podwodny ORP Orzeł, który wyszedł na 
patrol 23 maja 1940 r„ nigdy już nie wrócił 
do bazy. Zginął z całą załogą na Morzu Pół
nocnym, w nieznanych okolicznościach.

EWAKUACJA DUNKIERKI

Po tygodiniowym wypoczynku w Parkes- 
ton Quay, podczas którego zmieniono nam 
kabel przeciwmagnetyczmy, 26 maja 1940 r., 
o godz. 8.00, HMS Codrington (jako dowód
ca) i ORP Błyskawica wyszły na patrol.

Linia naszego patrolu pokrywała trasę po
między boją North Goodwin naprzeciw 
Rams gate, a płycizną West Hinder na półno
cny Zachód od Ostendy.

Coś ważnego musiało się dziać w obszarze 
naszego patrolu, bo o godz. 11.25 HMS Cod
rington nakazał nam „trzymać parę w kot
łach dla pełnej, szybkości”. W dalszym ciągu 
jednak utrzymywaliśmy ekonomiczną szyb
kość około 15 węzłów.

Wiadomym nam było w ogólnych zary
sach, że na froncie zachodnim Europy nie 
działo się dobrze, ale nie znaliśmy ani szcze. 
gółów, ani rozmiarów niepowodzeń.

O godz. 20.30 przyszedł sygnał z dowódz
twa na lądzie ostrzegający nas o czterech 
niemieckich ścigaczach, meldowanych w na
szym rejonie.

Wzmożyliśmy czujność, ale ścigaczy nie 
napotkaliśmy.

O godz. 23.00, będąc w północno-wschod
niej części Cieśniny Dover, zaobserwowaliś
my na południe od nas bardzo rozległą czer
woną łunę. Potężny pożar musiał obe jmować 

pokaźny obszar gdzieś na brzegu flandryj- 
skim.

Około pierwszej godziny po północy, 27 
maja, na tle łuny strzeliły ku niebu dwa bły
ski jak od potężnych eksplozji.

Około 22.00, z naszej lewej burty, rozpo
znaliśmy ciemną sylwetkę okrętu. Skierowa
liśmy działa na tą sylwetkę i nadaliśmy sy
gnał rozpoznawczy. Odpowiedź przyszła pra
widłowa. Po wymianie sygnałów dowiedzie
liśmy się, że był to> niszczyciel HMS Javeli- 
ne, który zniknął w ciemnościach idąc swoją 
drogą.

Wkrótce potem, nasz towarzysz HMS Cod
rington powiadomił nas, że opuszcza patrol 
i odchodzi na wykonanie swego zadania, a 
my mamy kontynuować patrol na nakazanej 
trasie.

Tuż przed godziną piątą wyminęliśmy bry
tyjski okręt podwodny.

Wyczuwamy swego rodzaju rozgardiasz 
operacyjny. Spotkaliśmy podczas naszego pa
trolu własne okręty wo jenne i kilka statecz
ków brytyjskich, a nie mieliśmy oficjalnych 
informacji o ich istnieniu w naszym rejonie. 
Przy opóźnieniu sygnalisty z odpowiedzią na 
sygnał rozpoznawczy, mogło dojść do ostrze
lania własnego okrętu.

Nie wiedzieliśmy jeszcze, że niemiecki 
„blitzkrieg” złamał opór wojsk francuskich, 
spośród których jedynie niektóre formacje 
jeszcze walczyły dzielnie, a większość rezy
gnowała z oporu przy ukazaniu się niemiec
kich kolumn pancernych.

W rezultacie BEF (Brytyjski Korpus Ek
spedycyjny) znalazł się jak gdyby w potrza
sku i 26 maja rząd brytyjski zadecydował e- | 
wakuować do Wielkiej Brytanii jak najwię
kszą ilość formacji tego Korpusu.

Wieczorem tęgo dinia, wiceadmirał Bert- 
ram Ramsay, dowódca obszaru morskiego 
Dover, otrzymał rozkaz: ewakuację tą — 
która otrzymała kryptonim „Operation Dy
namo” — przeprowadzić.

Nąleży tu dodać, że adm. Ramsay, w prze
widywaniu takiej konieczności, już od poło
wy maja zaczął przygotowywać się do opera
cji ewakuacyjnej BEF, a sztab jego zbierał 
wszelkiego rodzaju statki od yachtów począ
wszy, poprzez łodzie ratunkowe, barki, sta
teczki wycieczkowe itp.

Wszystko to było daleko posuniętą impro
wizacją (nazywana przez sztab adm. Ram- 
sąy’a „kontrolowanym chaosem’), nic więc 
dziwnego, że kiedy ewakuację rozpoczęto, 
improwizacja w dalszym ciągu miała miejs

4
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ce i niedociągnięcia operacyjno - organiza
cyjne nadal istniały.

W początkowej fazie operacji „Dynamo” 
do ewakuowania oddziałów BEF zastosowa
no' niszczyciele, poławiacze min, stateczki 
wycieczkowe, dryftery itp.

, Około godz. 06.00 (27 maja), spotkaliśmy 
zespół okrętów złożony z krążownika HMS 
Galatea oraz niszczycieli HMS Galłant iHMS 
Vivacious. „Galatea” poleciła nam zająć po
zycję w jej osłonie.

Około 10.00, na horyzoncie, w kierunku na 
ląd flandryjiski, zaobserwowaliśmy silny o- 
gień przeciwlotniczy i kilka nierozpoznanych 
samolotów lecących w naszym kierunku.

Zarządziliśmy alarm przeciwlotniczy. Sa
moloty rzuciły bomby w pobliżu jakiegoś o- 
krętu, będąc daleko poza zasięgiem artylerii 
naszego zespołu, i odleciały w kierunku łą- 
dii.

O godz. 14.50 znowu alarm przeciwlotni
czy. Kilka niemieckich bombowców leciało 
w naszym kierunku. Znajdujący się najbliżej 
samolotów HMS Galłant otworzył do nich o- 
gień. Zanim jednak samoloty doszły do ata
ku na nasz zespół, nadleciało pięć brytyj
skich myśliwców. Heinkle zawróciły do brze
gu — myśliwce ruszyły za nimi w pościg zni
kając za horyzontem.

O godz. 15.30, w północno-wschodnim sek
torze ukazały się dwa ścigacze. Zadźwięcza
ły klaksony na alarm bo jowy HMS Galatea 
oddał dwa strzały w ich kierunku i polecił 
HMS Galłant udać się na rozpoznanie. „Gal- 
lant” zameldował, że ścigacze były brytyj
skie.

b Przed zapadnięciem zmroku, krążownik 
(HMS Galatea) odszedł do Sheerness, pole
cając obu brytyjskim niszczycielom i „Bły
skawicy” pozostać na patrolu.

Trasa naszego* patrolu obejmowała część 
trasy ewakuacyjnej wojska z Flandrii, ozna
czonej literą „Y‘, która przebiegała z Dun
kierki na północny wschód do „Kwintę 
Buoy” (na południe od West Hinder), potem 
w ogólnym kierunku zachodnim do North 

13 Goodwin i na południe i południowy zachód 
do Dover.

Inne dwie trasy ewakuacyjne „X“ i ,,Z“ 
były krótsze od trasy ,,Y“ i przebiegały bar
dziej na południe.

W nocy, 27 maja, otrzymaliśmy wiado
mość o groźnej sytuacji we Flandrii, która 
powstała na skutek kapitulacji Belgii. Woj
ska belgijskie bowiem walczyły, zresztą 
dzielnie, przeciwko naporowi niemieckiemu, 

na wschodnim skrzydle enklawy, w której 
skupiał się do* ewakuacji brytyjski Korpus 
Ekspedycyjny.

Kapitulacja Belgii odkryła skrzydło bry
tyjskie, które teraz trzeba było zasłonić i 
jak najszybciej ewakuować oddziały BEF 
już zebrane w Okolicy belgijskiej nadmor
skiej miejscowości La Pannę.

Zespół nasz („Galłant”, „Vivacious” i 
„Błyskawica”) otrzymał rozkaz podejścia 
pod plaże La Pannę, przy użyciu własnych 
łodzi załadowania jak najwięcej żołnierzy i 
odstawienia ich do* Dover. Sygnał dodał, że 
była to ostatnia szansa uratowania ich. Je
dnak dowodzący zespołem HMS Galłant mu
siał otrzymać następny — inny rozkaz, bo 
zamiast do La Pannę, wzięliśmy kurs na 
Dunkierkę.

Podchodząc do Dunkierki oświetlonej po
tężną łuną pożarów, z czarnym gęstym dy
mem zawisłym nad miastem i portem, pa
trzyliśmy na obraz, który na zawsze pozo
stał w naszej pamięci. Cały port i przyległe 
doimy były w płomieniach. Dalekonośna ar
tyleria niemiecka i lotnictwo bombardowały 
miasto i port. Powstawały coraz to nowe źró
dła płomieni. Zapalone zbiorniki i beczki z 
benzyną i ropą wybuchamy z głuchym hukiem, 
wyrzucając ku niebu czerwone języki.

W pobliżu wejścia do portu, w ciemno
ściach, wyminęliśmy wraki: francuskiego 
kontrtorpedowca (najprawdopodobniej był 
to „Jaguar” zatopiony przez torpedy niemie
ckich ścigacziy w nocy z 22 na 23 maja) i kil
ku mniejszych statków czy okrętów wojen
nych. Zatrzymaliśmy się w niewielkiej odle
głości od falochronu i zaczęliśmy przygoto
wywać łódź do spuszczenia na wodę.

W tym czasie nadleciał niemiecki samolot 
i na niskim pułapie, krążąc nad obszarem 
wejścia do portu, rozpoczął ostrzeliwać, po
czątkowo wraki, a potem zbliżył się do nas i 
oddał w naszym kierunku serię z karabinów 
maszynowych. Pociski chybiły „Błyskawi
cę”, znacząc bryzgami na wodzie linię swoich 
upadków.

Przyczajeni, nie odpowiedzieliśmy na a- 
atak, mając nadzieję, że weźmie nas za wrak 
i da nam spokój. Niemiec jednak, widocznie 
rozpoznał, że byliśmy „żywym kontrtorpe- 
dowcem i zbliżył się do nas po raz wtóry.

Tym razem, jak tylko ukazały się błyski 
strzałów kaemów samolotu, wygarnęliśmy 
do niego z obu Boforsów i Hotchkisów. Sa
molot wykonał unik spod naszych pocisków, 
odleciał i więcej nie powrócił.
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Wkrótce po tym incydencie, otrzymaliśmy 
informację, że oba brytyjskie niszczyciele 
pozostaną w dyspozycji „NOIC Dunikirk” 
(Naval Officer in Charge — był nim Captain 
Willian G. Tennant Royal Navy), a ORP 
Błyskawica otrzymał rozkaz odejścia na pa
trol na trasie ewakuacyjnej „Y“, pomiędzy 
boją North Goodwin, a boją Kwintę.

Po dojściu do trasy patrolu, rano 28 maja, 
do trasy patrolu, rano 28 maja, dołączyliś
my do sloopu HMS Vega, z którym mieli
śmy ubezpieczać ewakuację od strony Mo
rza Północnego.

Umówiliśmy się z HMS Vega, że będziemy 
patrolowali w szyku czołowym, a dla uni
knięcia nadmiernej sygnalizacji, ,,Vega” bę
dzie utrzymywać kurs patrolu, a „Błyskawi
ca” dopasuje się do jej kursów. Nie nasuwa
ło to trudności, bo kursy i punkty zmian kur
sów były dobrze znaczone na mapie.

Wobec okupowania przez siły niemieckie 
portów holenderskich, Admiralicja przewi
dywała możliwość wzmożonych ataków na 
ewakuujące okręty, ze strony niemieckich 
ścigaczy i okrętów podwodnych.

Obawy Admiralicji były pod każdym 
względem słuszne.

29 maja o godz. 0450, minęliśmy wraki: 
niszczyciela HMS Whitehall zatopinego o 
godz. 0400 tego dnia przez niemiecki ścigacz 
w pobliżu boi Kwintę, oraz niszczyciela HMS 
Graf ton, zatopionego o godz. 0250 przez o- 
kręt podwodny w tym samym rejonie. Nisz
czyciele te miały na pokładzie: „Whitehall” 
około 650, a „Grafton” około 800 ewakuowa
nych żołnierzy. Rozbitków zabrały małe sta
tki, które przyszły na miejsce katastrof.

W dniu tym (29 maja) miałem wachtę na 
pomoście od godz. 040Ó do 0800.

O godz. 0700 — po przejściu boi „Kwintę” 
(na południe od płycizny West Hinder), zo
baczyłem, że „Vega” zrobiła nie przewidzia
ny, ostry zwrot w prawo. Zaledwie zdążyłem 
wypowiedzieć słowa: „co tam Vega robi” 
kiedy obserwator na prawym skrzydle po
mostu krzyknął na całe gardło — Torpeda!

W odległości dwudziestu kilku metrów w 
prawo od dziobowej części okrętu, widoczna 
była linia baniek powietrznych wychodzą
cych na powierzchnię po przejściu torpedy.

Automatycznie zakomenderowałem — „le
wo na burt”. Nie wiem, czy miało to jakiś 
pozytywny skutek (chyba nieznaczne zmniej
szenie szybkości okrętu), bo zanm „Błyska
wica’ zaczęła robić cyrkulację, bańki po 

wietrzne ukazały się już z lewej burty, na 
wysokości działa Nr 1.

Obliczyliśmy później, biorąc pod uwagę na
szą szybkość, szybkość torpedy i czas potrze
bny na wyjście baniek powietrznych na po
wierzchnię, że torpeda wystrzelona przez nie
miecki okręt podwodny musiała przejść tuż 
przed naszym dziobem, omalże musnąwszy 
go.

HMS Vega, który był wyekwipowany w 
„asdiic” (sonar— aparat podsłuchowy do 
zwalczenia okrętów podwodnych), ruszył do 
kontraktu na podwodnego korsarza, bomba
mi głębinowymi. My, nie mając jeszcze „as- 
dicu”, dołączyliśmy do kontrataku, welług 
naszej przedwojennej taktyki — raczej „na 
oko”.

Nie było widać żadnych znaków, które by 
mogły potwierdzić skuteczność naszych kon
trataków. Wydaje się, że tylko postraszyliś
my Niemca wybuchami bomb głębinowych.

Niedługo po tym zdarzeniu, HMS Vega zo
stał odwołany z patrolu do jakiegoś pilnego 
zadania. „Błyskawica” pozostała jedynym u- 
bezpieczeniem armady ewakuacyjnej od pół
nocy. Podjęliśmy patrol z uczuciem radości, 
że szczęście „Błyskawicy” znowu jej dopisa
ło.

W ciągu niespełna dziewięciu miesięcy 
wojny, „Błyskawica” wyszła bez strat w lu
dziach i tylko z drobnymi uszkodzeniami z 
kilku wałik z artylerią brzegową i ciężkimi 
nalotami pod Narwikiem, a do tego zdołała 
uniknąć trzech torped wystrzelonych do niej,.

„CUD DUNKIERKI”

Od 26 maja 1940 r„ czyli od dnia, w któ
rym rząd brytyjski nakazał ewakuację Bry
tyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (BEF) z 
Flandrii, przez Dunkierkę i przyległe plaże, 
ORP Błyskawica operował w Kanale Angiel
skim.

Patrolowaliśmy jako osłona przed ataka
mi nieprzyjacielskimi od strony Morza Pół
nocnego, najpierw w zespołach z okrętami 
brytyjskimi, a od rana 29 maja przeważnie 
samotnie.

Ewakuacja Dunkierki była znana pod 
kryptonimem „Operation Dynamo”.

Przeprowadzana była z wielkim poświęce
niem ze strony Royal Navy, Francuskiej Ma
rynarki Wojennej, stateczków pasażerskich 
i wycieczkowych, a także ze strony tysięcy 
cywilnych wolontariuszy, którzy na yach- 
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itach, barkach, łodziach ratunkowych i ma
łych motorówkach — jedni z nich kursowali 
pomiędzy portami Kanału Angielskiego, a 
Dunkierką i plażami brzegu flandryjskiego, 
przewożąc ewakuowanych żołnierzy, a dru
dzy przewozili zabranych z plaż, do wię
kszych okrętów stojących na głębszej wo
dzie przed plażami.

Ewakuowani żołnierze ładowali się bezpo
średnio na większe okręty podchodzące do fa
lochronów avant-portu Dunkierki, albo na 
motorówki dobijające do kilku sztucznych 
mol, skonstruowanych, ad hoc, z opuszczo
nych samochodów ciężarowych. Inni wcho
dzili do morza, godzinami stojąc po piersi, a 
nawet po szyję w wodzie, w oczekiwaniu na 
transport. Wszystko to działo się przy, omal- 
że, nieustannych atakach lotniczych i ostrze
liwaniu przez artylerię niemiecką.

Wiele motorówek i łodzi wywracało się, 
kiedy żołnierze, tłocząc się w pośpiechu, usi
łowali zaokrętować się na nie. Wiele okrę
tów i łodzi zostało zatopionych lub uszkodzo
nych przez akcje nieprzyjaciela. Wiele żyć 
ludzkich poszło na dno razem z okrętami i 
łodziach lub zginęło od pocisków niemiec
kich.

Ewakuacja jednak trwała z niespotyka
nym uporem i ofiarnością.

* * *
Po kapitulacji Belgii, rano 29 maja, dowó

dztwo brytyjskie zdołało na czas zabezpie
czyć swoje prawe (wschodnie) skrzydła.

Od południa i zachodu brytyjskie wycofy
wanie się było kryte przez Pierwszą Francu
ską Armię generała Prioux, która walczyła 
nad wyraz dzielnie. Składała się ona z bitnych 
jednostek, owianych starą tradycją bojową 
wojska francuskiego. Zanotowanych było, z 
ich strony, szereg wypadków niecodziennej 
brawury i pogardy śmierci. Wydawało się, że 
pragnęli oni zamazać złą opinię stworzoną 
przez inne jednostki wojska francuskiego, 
od początku uderzeni aniemieckiego na Fran
cję i jej sąsiadów.

W ostatnich dniach ewakuacji, oddziały 
francuskie przejęły również ochronę wscho
dniego skrzydła Brytyjczyków, walcząc ofiar
nie aż do końca.

Należy tu wspomnieć, że w kwestii opera
cji „Dynamo”, zarysowały się zasadnicze róż
nice pomiędzy dowództwem francuskim i bry
tyjskim. Gen. Weygand chcliał utrzymać 
enklawę dookoła Dunkierki, jako przyczółek, 
zaopatrywany z Wielkiej Brytanii, do kontr- 

uderzenia na wojska niemieckie. Wydaje się, 
że nie zdawał sobie sprawy z tego, że nie miał 
na to ani sił, ani środków.

Brytyjskie dowództwo, po zważeniu sytua
cji wojskowej na terenie Francji (również 
Belgii i Holandii), od razu postawiło na wy
cofanie się z kontynentu europejskiego.

* * #
Jak wspomniałem na początku, „Błyska

wica” patrolowała w północnej części Kana
łu Angielskiego.

Po południu, 29 maja, we wschodniej częś
ci naszej trasy, spotkaliśmy przechylony na 
burtę i ledwie posuwający się naprzód nisz
czyciel HMS Greyhound. Był on dotkliwie u- 
szkodzony przez bliskie wybuchy bomb lot
niczych. Cały pokład i wszystkie zakątki o- 
krętu miał zatłoczone przez ewakuowanych 
z Dunkierki żołnierzy brytyjskich, Miał ich 
chyba okołoi tysiąca.

Podeszliśmy do „Greyhounda’, aby mu po
dać hol.

W tym momencie zjawiły się niemieckie 
samoloty.

Zadźwięczał sygnał na alarm przeciwlot
niczy. „Błyskawica” najeżyła się lufami bro
ni przeciwlotniczej, gotowa do odparcia na
lotu, podczas kiedy ekipa ruf owa, pod moim 
nadzorem, podawała hol na dziób „Greyhoun
da”. Samoloty niemieckie nie zaatakowały 
nas jednak — miały widocznie jakieś inne, 
słabiej uzbrojone jednostki na celu — a my, 
bez straty czasu podaliśmy i uregulowaliśmy 
hol.

„Błyskawica” powoli ruszyła naprzód, hol 
wziął wagę „Greyhounda” i tak, kabel po ka
blu, z szybkością nie przekraczająccą sześć 
węzłów, podążyliśmy w kierunku na Dover. 
Szczęśliwie, żmudhy proces holowania nie 
był przerwany przez żadne ataki nieprzyja
ciela. W nocy, na redzie Dover, oddaliśmy 
„Greyhounda” pod' opiekę dwóch holowni
ków.

Straty wśród okrętów zaangażowanych w 
Operac ji „Dynamo” wzrastały w tempie alar
mującym. W szczególności dotyczyło to nisz
czycieli, które przecież potrzebne były do 
wielu innych, pilnych operacji wojennych.

Poza wyżej wspomnianym, poważnie usz
kodzonym HMS Greyhound, w ciągu dnia 29 
maja zostały zatopione niszczyciele „Graf- 
ton”, „Grenade” i „Wakeful”, a uszkodzeń 
doznały „Gałlant”, „Intrepid”, „Jaguar”, 
„Montrose” i „Saladlin”. „Greyhound” był o-
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Riaitowtanlie brytyjskiego kontrtorpedowca HMS GREYHOUND przez 
Błyskawicę. „Greyhound” zastał szczęśliwie przyholowany do Anglii. 

Tyłem w kominarce autor kmdr. Tymiński.

statnim niszczycielem klasy „G“ (naszych 
towarzyszy z pierwszej flotylli niszczycieli 
z Harwiich), który wyszedł ze służby.

Wieczorem tego dnia (29 maja) Admirali
cja, ku wielkiemu zawodowi admirała Ram- 
sąy’a, wycofała z operacji „Dynamo” osiem 
nowoczesnych niszczycieli brytyjskich, pozo
stawiając mu osiemnaście niszczycieli star
szych typów.

Z nastaniem dnia 30 maja, weszliśmy do 
Dover celem uzupeninienia zapasu ropy. Do
wódca okrętu wysłał jednego z młodszych o- 
ficerów na dworzec morski dla telefoniczne
go załatwienia kilku spraw z kierownictwem 
Marynarki Wojennej w Londynie. Po powro
cie, oficer ten, ze wzruszeniem, opowiedział 
nam obraz widziany na dworcu.

Dworzec morski był przepełniony przez e- 
wakuowanych żołnierzy.

Jedni byli wyładowywani z niszczycieli, po
ławiaczy min i stateczków pasażerskich — 
inni z barek, yachtów ii różnej wielkości mo
torówek.

Wchodzili na dworzec tłumnie, bez żadnej 
organizacji oddziałowej, niemożliwej, zresz
tą, do utrzymania, przy pośpiesznym ładowa
niu pod gradem bomb i pocisków.

Dla oszczędzania mie jsca i wagi na okrę
tach, nie pozwalano ewakuowanym zabierać 
broni.

Wygląd ich był rozpaczliwy. Twarze nie 
golone od kilku dni, przemęczone, z wyrazem 
przygnębienia. Mundury brudne, często po
darte i niekompletne.

Ewakuowane tłumy ładowano do pociągów 
wysyłanych w głąb Wielkiej Brytanii. Na 
ich miejsce wtłaczały się już na dworzec no
we, zmizerowane rzesze.

Wtem, oczy wszystkich obecnych zwróciły 
się na niecodzienny widok.

Przez otwarte podwo je dworca, wmaszero- 
wał do poczekalni, sprężystym, dziarskim 
krokiem, z głowami uniesionymi do góry, 
zwarty pluton żołnierzy pod dowództwem 
młodego podporucznika, z sierżantem — sze
fem zamykającym formację. Byli to gwar
dziści, jeśli dobrze pamiętam, z „Welsh 
Guardls”. Wszyscy w plutonie mieli mundury 
sfatygowane, tak jak u innych ewakuowa
nych, ale nie widać było przygnębienia na 
ich obliczach, a co najważniejsze, każdy 
gwardzista pieczołowicie dzierżył swój kara
bin. Jak widać, jakimś wybiegiem, udało im 
się przekonać ewakuujący stateczek, że nie 
mogli "'"izstać się ze swoją bronią.
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Podporucznik, gromkim głosem komendy 
zatrzymał pluton i kazał im „rozejść się” w 
wybrane przez siebie miejsce.

Panie z Armii Zbawienia pośpieszyły do 
gwardzistów z kanapkami i herbatą.

, Zanim ten posiłek został spożyty, zjawił 
się sierżant - szef, który w międzyczasie 
gdzieś się zawieruszył. Przyniósł kilka szczo
tek i pastę do butów.

Cał;y pluton natychmiast zabrał się do czy
szczenia i polerowania swoich butów, jak 
przystało na Gwardzistów Królewskich.

Wkrótce po> południu, znowu byliśmy na 
patrolu.

f 30 maja było raczej pochmurno, co w du
żej mierze uchroniło armadę ewakuacyjną 
od nalotów lotniczych. Inne jednak niebezpie
czeństwa czyhały na każdym miejscu. Naj
pierw, w godzinach rannych, trawler brytyj
ski wszedł na minę i wyleciał w powietrze. 
Na miejsce katastrofy wysłaliśmy naszą 
łódź. Przyszły również dwa inne trawlery. 
Niestety, nie znaleziono1 na powierzchni mo
rza nikogo z zatopionego trawlera. Nieco pó
źniej otrzymaliśmy wiadomość, że francuski 
kontrtorpedowiec Bourasąue też uderzył mi
nę i zatonął. Znajdujące się w pobliżu okrę
ciki uratowały większość jego załogi i ewa
kuowanych żołnierzy francuskich.

Po północy, z 30 na 31 maja, francuski 
kontrtorpedowiec Cyclon został trafiony w 
dziób przez torpedę niemieckiego ścigacza. 
Torpeda rozerwała dziobową część okrętu, 
ale „Cyclon” był w stanie, co prawda z tru- 

, dem, o własnych siłach wziąć kurs na Dover. 
„Błyskawica”, patrolując w tym obszarze, 
baczyła na niego.

Nie upłynęła jeszcze godzina od uszkodze
nia „Cy clona”, kiedy stojący na sterze st. 
mar. Stanisław Wiarso krzyknął — „ściga- 
cze z prawej burty”. Byliśmy niedaleko od 
boi Kwintę. Znajdujący się na pomoście do
wódca okrętu, kdr. ppor. Stanisław Nahor- 
ski, skomenderował: „lewo na burt”. Oficer 

o artylerii skierował na ścigacza prawy Bo- 
fors i zdołał posłać w ich kierunku serię po
cisków. Scigacze zrobiły ostry zwrot od „Bły
skawicy” i zniknęły w ciemnościach nocy.

Podziwialiśmy „kocie oczy” st. mar. War- 
so. Jajko sternik miał wzrok utkwiony w o- 
świetloną różę kompasową, co zwykle ma e- 
fekt przytępiający wizję w nocy. Na chwilę 
musiał spojrzeć w prawo od dziobu i zoczył 
ścigacze, podczas kiedy około pół tuzina ob- nych przy dziennej operacji, zdecydowano

serwatorów, zaopatrzonych w lornetki, nie 
widziało ich. W tego rodzaju wypadkach, 
podczas wojny na morzu, ułamki sekund od
grywają zasadniczą rolę.

Czy ścigacze wystrzeliły torpedy do nas, 
nie wiedzieliśmy. Pewnym jednak było, że 
meldunek st. mar. Wiarso dał dowódcy cenne 
ostrzeżenie, umożliwiając mu wyprowadze
nie okrętu spod skutecznego ataku przez tor
pedy ścigaczy. (Niestety, późniejszy mat 
Stanisław Warso zginął razem z ORP Or
kan w październiku 1943 r.).

Po upływie niecałej godziny, z kierunku 
boi Kwintę usłyszeliśmy huk eksplozji. Fa
la akustyczna wybuchu, przekazana przez 
wodę, uderzyła w nasz kadłub, jak młot pneu
matyczny. Zawróciliśmy na kurs wschodni, 
w kierunku na miejsce eksplozji.

Zanim tam doszliśmy, błysk nowego wy
buchu rozjaśnił na chwilę ciemności i potę
żny jego pomruk wstrząsnął powietrzem. 
Był to francuski kontrtopedowiec „Sirocco”, 
który załadowany po1 brzegi wojskiem fran
cuskim podążał do Dover. Został on uszkodzo
ny przez torpedę ścigacza, miał jednak na
dzieję na do jście do portu o własnych siłach. 
Tymczasem przelatujący w tym obszarze 
bombowiec niemiecki spostrzegł uszkodzo
nego „Sirocco” i celną pombą posłał go na 
dno.

Podeszliśmy pod miejsce katastrofy, wy
syłając łódź okrętową po rozbitków. Łódź na
sza wyratowała z morza piętnastu ledwie ży- 
jących żołnierzy francuskich, w tym jedne
go oficera. Znajdujące się w pobliżu trawle
ry też podniosły z wody rozbitków, którzy 
nie zginęli od wybuchów torped i bomby. Od
daliśmy wyłowionych przez nas Francuzów 
na jeden z trawlerów idących do Dover.

Dzień 1 czerwca był piękny — słoneczny. 
Dało to okazję Luftwaffe do wzmożenia ata
ków na armadę, resztkami sił ewakującą 
wojska z Flandrii.

Tragiczne w skutkach wyniki nie dały na 
siebie długo czekać. W dniu tym zatopione 
zostały niszczyciele: „Havant”, „Baselisk”, 
,Keith’ i francuski „Foudroyant”, oraz po
ławiacze min Skipjack” i „Brighton Queen”. 
Poważnie uszkodzone były niszczyciele Ivan- 
hoe” i „Worcester” oraz poławiacz min 
,Westward Ho”. Razem 17 okrętów różnej 
wielkości wyszło w dniu tym ze służby.

W wyniku tych ciężkich strat odniesio- 
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się na ładowanie ewakuowanych żołnierzy 
tylko w nocy.

Po południu, 1 czerwca, adm. Ramsay wy
słał sygnał nakazujący, aby wszystkie nisz
czyciele niezwłocznie powróciły do portów. 
ORP Błyskawica otrzymał rozkaz zaprze
stania patrolu i odejścia do swej ostatniej 
bazy — Harwich. „NOIC Dunkirk”, cajpt. W. 
G. Tennant, R.N., planował zakończyć ewa
kuację nad ranem 2 czerwca.

Jednak na brzegu flandryjskim wciąż je
szcze znajdowało się około 40 tysięcy Bry
tyjczyków i około 100 tysięcy wojska fran
cuskiego.

Postanowiono więc zrobić jeszcze wysiłek 
i przedłużono ewakuację do rana 4 czerwca. 
Biorąc pod uwagę fakt, że już 1 czerwca 
Niemcy zajęli La Pannę, a 4 Dunkierek, „o- 
statni wysiłek” ewakuacyjny był robiony 
wprost spod nosa Niemcom.

4 czerwca 1940 r., o* godz. 14.23, operacja 
„Dynamo” została oficjalnie zakończona. 
Kosztem straty 243 okrętów, statków, ba
rek i różnego typu yachtów i motorówek za
topionych lub uszkodzonych (i niestety wie
lu żyć ludzkich), w ciągu dziesięciu gorących 
dni i nocy, zdołano ewakuować z Dunkierki 
i przyległych plaż 338 tysięcy żołnierzy (w 
tym około 123.000 wojska francuskiego).

Był to wynik nieoczekiwany. W począt
kach operacji „Dynamo”, Churchill miał 
przewidzieć możliwość wyratowania z Flan
drii około 30 tysięcy żołnierzy, podczas kie
dy adm. Ramsay podobno liczył na 45 tysię
cy.

Dowódcy wojsk niemieckich osaczających 
Korpus brytyjski w enklawie dookoła Dun
kierki twierdzili, że teraz tylko cud mógłby 
uratować Brytyjczyków. Brytyjczycy, ze 
swej strony, łącznie z Churchillem, po za
kończeniu operacji „Dynamo” wyrażali zda
nie, że sukces tej operacji, to był cud Dun
kierki. Pod tym też tytułem, w 1982 roku, 
wyszła książka Waltera Lorda.

„Cud Dunkierki” odegrał znamienną rolę 
w dziejach drugiej wojny światowej. Nie tyl
ko umożliwił Wielkiej Brytanii odbudować 
swoje wojsko, w oparciu o kadry spośród e- 
wakuowanych żołnierzy BEF i móc później 
skutecznie użyć je na globalnych teatrach 
wojny, ale też scalił społeczeństwo brytyj
skie w uporze walki, w zdawało się, bezna
dziejnej sytuacji militarnej 1940 roku.

POŻEGNANIE Z ORP BŁYSKAWICA

Odwołany z operacji „Dynamo” (ewakua
cja Dunkierki), ORP Błyskawica powrócił 
do swej bazy Harwich, w niedzielę 2 czerwca 
1940 roku. Okręt był mocno sfatygowany. 
Przestrzelmy w kadłubie, zadane przez nie
mieckie pociski pod Narwikiem, były tylko 
prowizorycznie załatane. Maszyny główne i 
mechanizmy pomocnicze potrzebowały prze
glądu. A nade wszystko, załoga, która od dzie
więciu miesięcy, z krótkimi tylko przerwa
mi, znajdowała się w ciągłej służbie patro
lowej i konwojowej oraz w akcjach przeciw
ko nieprzyjacielowi, często w sztormowych 
pogodach, też potrzebowała wypoczynku i 
odprężenia.

Największym zmartwieniem załóg na
szych okrętów, bazowanych w portach bry
tyjskich, była troska o rodziny pozostawio
ne w Kraju. Brak wiadomości z Polski oraz 
dochodzące różnymi drogami wiadomości o 
okrucieństwach niemieckiej okupacji, spę
dzały nam sen z oczu.

Pięć dni postoju w porcie, poza paroma ala
rmami przeciwlotniczymi, przeszły na ogół 
spokojnie.

7 czerwca zostaliśmy powiadomieni, że 
„Błyskawica” ma odbyć remont w stoczni 
J. Samuel White w Cowes na wyspie Wight, 
tej samej, w której 1 października 1936 r. 
była spuszczona na wodę.

Tego samego dnia wieczorem wyszliśmy 
z portu. Żegluga nie odbyła się bez przesz
kód. W Kanale Angielskim natrafiliśmy na 
gęstą mgłę, co zmusiło nas do dwukrotnego 
kotwiczenia, w oczekiwaniu na poprawienie 
się widoczności. Wreszcie, tuż przed północą 
8 czerwca, weszliśmy do Portsmouth i sta
nęliśmy na beczkach. W Portsmouth odbyli
śmy czynności przygotowawcze do remontu. 
Wyładowaliśmy torpedy, bomby głębinowe, 
amunicję od dział głównych i oddaliśmy nad
miar ropy.

11 czerwca rano dowiedzieliśmy się z ra
dia, że Benito Mussolini, urzeczony sukcesa
mi Hitlera, poprzedniego dnia wypowiedział 
wojnę Francji i Wielkiej Brytanii. Po połu
dniu tego dnia wyszliśmy z Portsmouth i pół
torej godziny później weszliśmy do Cowes.

Tu spotkało nas miłe przyjęcie. Zebrani 
na nadbrzeżu robotnicy stoczniowi (wielu z 
nich pracowało przy budowie „Błyskawicy” 
przed czterema łaty), zgotowali nam entu
zjastyczną owację.

4
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Następny dzień, 12 czerwca, wstrząsnął 
nami do głębi wiadomością, że okręt podwo
dny ORP Orzeł został uznany za stracony. 
Bohaterski ten okręt, dowodzony przez me
go serdecznego kolegę kdr. ppor. Jana Gru
dzińskiego, w pierwszych tygodniach wojny 
podstępnie internowany w Tallinie przez Es
tończyków, wyrwał si z internowania po 
północy, 18 września 1939 r„ i bez map (za
branych przez władze estońskie) zdołał prze
ślizgnąć się przez cieśniny duńskie i dotrzeć 
szczęśliwie do Wielkiej; Brytanii.

Stąd „Orzeł” wykonał sześć patroli (na 
piątym patrolu storpedował niemiecki sta
tek „Rio de Janeiro” idący z wojskiem na 
inwazję Norwegii). Na siódmy patrol „O- 
rzeł” wyszedł 23 maja 1940 r., z którego już 
nie powrócił.

Od rana 12 czerwca 1940 r. rozpoczęły się 
konferencje oficerów — kierowników dzia
łów okrętowych z przedstawicielami odpo
wiednich działów stoczni.

Rozpoczął się remont „Błyskawicy”. Naj
bardziej cieszyła nas wiadomość, że naresz
cie zostaniemy zaopatrzeni w aparat podsłu
chu podwodnego — Asdic (obecna nazwa So
nar) . Będziemy teraz mogli wykrywać U - 
boaty i zwalczać je na równi z okrętami bry
tyjskimi. Hydrofony, do wykrywania pracy 
śrub okrętów podwodnych, które mieliśmy 
zainstalowane na okręcie, jakoś nie wyka
zywały swej przydatności. Musieliśmy więc 
polegać przede wszystkim na obserwacji mo
rza w nadziei zoczenia peryskopu i wykony
wania ataków przestarzałą taktyką, teore
tycznie uzasadnioną, ale praktycznie, nie ro
kującą pozytywnych wyników — chybia 
przez przypadek.

Nadarzyła się też teraz sposobność do u- 
dzielenia urlopów części załogi. Dowódca o- 
krętu, jakby w przeczuciu czekającego mnie 
pracowitego okresu w niedługiej przyszłoś
ci, udzielił mi dwa tygodnie urlopu w pierw
szej kolejce — od 18 czerwca do 1 lipca. Ofi
cer nawigacyjny kpt. mar. Bolesław Biskup
ski otrzymał urlop na ten sam okres.

Zaczęliśmy się naradzać z Bolkiem Bisku
pskim, co mamy robić z naszym urlopem. 
Poza kilkoma portami i Londynem nie zna
liśmy Wielkiej Brytanii. Nie było sensu spę
dzać urlopu w Londynie. Był on już sporady
cznie bombardowany i pobyt w tym olbrzy
mim mieście, co prawda z wieloma atrakcja
mi, nie dałby nam należytego wypoczynku.

Przeglądając mapę Wielkiej Brytanii za
trzymaliśmy nasz wzrok na Wali — kraju 
górzystym, usianym jeziorami. Po dokład
niejszym zapoznaniu się z mapą Walii, w 
północnej jeji części znaleźliśmy miejsco
wość i jezioro naszące nazwę Bąla. Przy
pomniało to nam swoją nazwą egzotyczne 
Bali w (obecnej) Indonezji. Zdecydowaliśmy 
więc wybrać się do Bała.

Po spedzenu dwóch dni w Londynie, wie
czorem 20 czerwca znaleźliśmy się w małym 
miasteczku położonym nad pięknym dużym 
Jeziorem. otoczonym malowniczymi wzgórza
mi, na łąkach, których wypasały się stada 
owiec, pod opieką pasterzy i czujnych, dosko
nale wytrenowanych psów — owczarków.

Nie zawiedliśmy się w wyborze miejsca 
na nasz urlop. Spęlziliśmy tam osiem przy- 
iemnych i dających wypoczynek dni. Pozna
liśmy wielu obywateli misteczka Bała i oko
lic. którzy, aczkolwiek na ogół nie lubią An
glików, nas przyjęli bardzo przyjaźnie i goś
cinnie. Rządowy lekarz, Nowozelandczyk, ja- 
dąc na wizyty do farm, często zabierał nas 
ze sobą. Ku naszemu zdziwieniu stwierdziliś
my, że w Wielkiej Brytanii mogą żyć Bry
tyjczycy nie mówiący po angielsku. Walij
czycy bowiem zamieszkujący Północną Wa
lię używają języka walijskiego (celtyckie
go) , a ci, którzy mieszkają w odległych far
mach, szczególnie ze starszej generacji, zu
pełnie nie znają języka angielskiego.

Wracając z urlopu znowu spędziliśmy dwa 
dni w Londynie i wieczorem 1 lipca zameldo
waliśmy się na „Błyskawicy” Dowiedzieliś
my się, że poprzedniej nocy naleciał nad Co- 
wes niemiecki samolot, który został oświe
tlony przez reflektory. „Błyskawica” otwo
rzyła do niego celny ogień z przeciwlotni
czych Boforsów, na skutek czego Niemiec, 
robiąc unik spod pocisków ii reflektorów, nie 
rzucił bomb i zniknął w ciemnościach nocy..

Część remontu „Błyskawicy”, przypadają
ca na stocznię w Ćowes, została zakończona 
5 lipca. Przed południem, 6 lipca, przybył na 
okręt stary pilot, który prowadził „Błyska
wicę” podczas jej różnych manewrów przy 
zakończeniu jej budowy w 1937 r. W połud
nie, przy pomocy holowników, pilot ten wy
prowadził nas z Cowes i poprzez wody Spit- 
head zaprowadził do Southampton, gdzie we
szliśmy do suchego doku. Po zadekowaniu 
byliśmy zaskoczeni widokiem naszego steru. 
Jego pióro było zgięte — właściwie zwinię
te. Skoro przed pięcioma tygodniami weszli
śmy do Cowes sterując okrętem bez przesz
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kód, musieliśmy opierać się o coś sterem w 
basenie w Cowes i przy ruchach okrętu, spo
wodowanych pływami, doznał on uszkodze
nia.

10 lipca była pochmurna pogoda. Przed po
łudniem, poniże j chmur ukazał się niemiecki 
bombowiec. Ogłoszono alarm przeciwlotni
czy. Lądowa artyleria przeciwlotnicza roz
poczęła ogień, który był chaotyczny i bardzo 
niecelny. Heinkel musiał zoczyć „Błyskawi
cę”, Ibo skierował swój; lot na nas. Kiedy 
wszedł w zasięg naszych działek, Boforsy od 
razu osiągnęły „nakrycie”. Samolot zrobił 
gwałtowny zwrot i skrył się w chmurach. 
Patrzący na to robotnicy portowi nagrodzili 
artylerzystów „Błyskawicy” oklaskami. 
Twierdzili oni, że samolot ten był na pewno 
przez nas trafiony. Możliwe, że był on przez 
nas uszkodzony, ale jak nam mówiono póź
niej, zestrzeliła go artyleria przeciwlotnicza, 
kiedy przelatywał nad Portsmouth.

15 lipca po południu zostałem wezwany do 
Kierownictwa Marynarki Wojennej w Lon
dynie. Zameldowałem się tam rano 16. Zo
stałem powiadomiony, że w związku z zai
stniałą sytuacją, na skutek kapitulacji Fran
cji (Francja skapitulowała 22 czerwca 1940 
r.), otrzymałem przydział na dowódcę fran
cuskiego patrolowca „Pomerol”, stacjono
wanego w Devonport.

Szef Kierownictwa Mar. Woj. polecił mi 
objląć ten Okręt niezwłocznie. Załogę mia
łem otrzymać polską, ale ponieważ okręt na
leżał do Francji, otrzymałem rozkaz pod
nieść na nim banderę polską i francuską. 
Chociaż żal mi było opuszczać ORP Błyska
wica, na którym razem z jego- doskonałą za
łogą tyle przeżyłem w cągu ostatnich czte
rech miesięcy, byłem bardzo zadowolony z 
nominacji na dowódzcę patrolowca. Dwadzie
ścia minut po północy 17 lipca 1940 r. z 
dworca kolejowego Southampton odjecha
łem do Plymouth.
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ALEKSANDER GOSK

NA ŚCIGACZACH
WSPOMNIENIA ANDRZEJA JARCZEWSKIEGO

30 sierpnia koło godziny 13.00 otrzymaliś
my rozkaz wyjścia w morze. Gdy mijalśmy 
Hel, widziałem jak rozbierano górną część 
latarni morskiej. Wiedzieliśmy, że idziemy 
do Wielkiej Brytanii, liczyliśmy nawet, że w 
Kattegacie spotkamy flotę brytyjską.

1 września, już nia Morzu Północnym, ra
dio okrętowe podało wiadomość, że wojna 
rozpoczęta. Może to zabrzmi dziwnie, ale od
czułem ulgę i chyba nie tylko ja. Żyliśmy w 
tak wielkim napięciu w ciągu ostatnich tygo
dni, że z ulgą witaliśmy kres męczącej nie
pewności. Od tego momentu wiadomo było, 
co należy czynić.

Na „Burzy” odbyłem pierwsze wojenne 
patrole z baz brytyjskich. Pierwsze, chaoty
czne jeszcze ataki na okręty podwodne. Na 
naszych oczach wyleciał na minie u wyjścia 
z Harwich brytyjski niszczyciel „Gipsy”. 
Anglik nie odebrał sygnału, by boję ominąć 
— właśnie ze względu na miny — nieprawi
dłową stroną.

Gdy „Burza” poszła na remont, wyznaczo
no mnie wraz z trzema kolegami na specjali
styczne kursy, które przygotować nas miały 
do objęcia ścigaczy. Po ukończeniu kursów 
zameldowaliśmy się na ORP „Gdynia”, gdzie 
spośród zaokrętowanych oficerów i maryna
rzy mieliśmy wybrać sobie załogę.

W Cowes uczestniczyliśmy następnie w o- 
statnich stadiach budowy naszych ścigaczy, 
z przedwojennego jeszcze zamówienia. Z bu
dowanych dla nas ścigaczy, drugi jako „S— 
1“ uodhiósł polską banderę, jednak podczas 
prób na morzu wybuchł na nim pożar. Zało
ga, po zamknięciu wszystkich luków celem 
zaduszenia ognia, opuściła okręt. Niestety, 
dowódca znalazł śmierć w wodach Kanału.

W miejsce przejętego ścigacza, Brytyjczy
cy przekazali nam dwa mnie jsze śeiigacze ar
tyleryjskie „S—2“ i „S—3“. Podawanych o- 
becnie ich nazw — „Wyżeł” i „Wilczur” — 
nie używaliśmy zupełnie. Chyba nawet o 
nich nie wiedzieliśmy.

Scigacze przydzielono nam według lokat 
na nromocii oficerskiej: ,,S—2“ objął Ge
nio Wciślicki, II Lokata; ja legitymujący sie 
III lokatą objąłem „S—3“, Weszliśmy w 

skład 3 Flotylli ścigaczy artyleryjskich, sta
cjonującej w Portsmouth. Na ścigaczach 
pływałem z przerwami do końca wojny. 
Prócz tego byłem na „Garlandzie” w atlanty
ckich konwojach, na „Błyskawicy” m.in. w 
czasie znanego nalotu na Cowes, na „Krako
wiaku” w czasie inwazji w Normandii. Naj
silniej jednak związany byłem ze ścigaczami.

Służba na ścigaczach miała swą specyfi
kę, Zbliżającą ją do- służby w lotnictwie. Czę
ste wyjścia na stosunkowo krótkie patrole, 
duża szybkość i gwałtowność działań, utar
czki z niemieckimi ścigaczami, eskorta kon
wojów. By nie popadać w patos, chciałbym 
przypominać epizody, w których jest i nieco 
anegdoty, trochę szczęśliwej przypadkowoś
ci i wojennego dramatyzmu.

Pamiętam, eskortowaliśmy przybrzeżny 
konwój na wschód od Dover. Ciemna noc, za 
konwojem „S—2“, za nim „S—3“. W pew- 
nym moencie zauważyłem, że „S—2“ stra
cił orientac ję. Wyraźnie było widać, że nie 
bardzo wie, gdzie jest konwój. Zdeedowałem 
się, mimo zakazu używania sygnalizacji 
świetlnej, pomóc im. Sygnalista zaczął wy
woływać „S—2“, który wkrótce odpowie
dział. W tym jednak momencie złośliwy 
pech: wyczerpały się baterie od lampy, tak 
że nie byliśmy w stanie przekazać dalszej 
części sygnału. Po kilku minutach baterie 
podładowały si ę nieco powtórzyliśmy więc 
wywoływanie, lecz znów to samo. Wyczerpa
ne baterie uniemożliwiły przekazanie sygna
łu. W czasie tych naszych usiłowań dogada
nia się, konwój poszedł swoją drogą.

W pewnym momencie widzę, że poprze
dzający nas ścigacz stanął w poprzek nasze
go kursu. Co się stało? Mielizna! Dlaczego 
iednak namiar na niego nie zmienia się? 
Proste: my też siedzimy na mieliźnie. Z 
mroku dochodzi mnie głos Gienia: „Andrzej 
siedzę na mieliźnie, ściągnij mnie’. Łatwo 
powiedzieć. Daliśmy motorami całą wstecz. 
Jedynym efektem było uszkodzenie śrub. 
Wpakowaliśmy się, niestety, porządnie. Koń
czyła się noc, nadszedł odpływ. W świetle 
dnia stwierdzamy ze zgrozą, że nasze ściga- 
cze stoją spokojnie na piasku o 2 metry nad
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lustrem wody. Co było robić? Zamaskowali
śmy piaskiem, jak się dało, pokłady ściga- 
czy i czekaliśmy na wysoką wodę. W między
czasie przechodzić nad nami zaczęty forma
cje niemieckich bombowców kierujących 
się na Londyn. Zaczęliśmy więc nadawać ra
diem sygnały o nadlatujących wyprawach 
bombowych. Byliśmy w ten sposób najdalej 
na południe wysuniętym punktem obserwa
cyjnym i nasze meldunki zasłużyły na poch
wałę od zwierzchności. O mieliźnie nie wspo
minaliśmy. Ostatecznie, przyszła wysoka 
woda i „S—2“ podał nam hol- Tak skończyła 
się ta nietypowa przygoda.

Inpym razem użyto nas do specyficznego 
trałowania toru wodnego. W noc po naszym 
przyjściu do Dartmouth zaobserwowano sa
moloty rzucające u wejścia do portu miny a- 
kustyczne. Do wyjścia szykowała się 5 Flo
tylla brytyjskich niszczycieli. Polecono nam 
wyjść z portu na maksymalnej prędkości, 
by wywołać detonację ewentualnych min. 
Prędkość miała chronić nas przed skutkiem 
wybuchów. Szczęśliwie, na naszym torze min 
nie było. Niszczyciele bez szwanku wyszły z 
bazy naszym śladem. A, że prędkość nie w 
pełni chroni przed skutkami wybuchu miny,
przekonać się miałem później.

Z Dartmouth przeszliśmy do Fowey. Sci- 
gacz był remontowany w ramach normal
nych okresowych przeglądów. Coś tam było 
nie w porządku i miano nas niebawem wy
ciągnąć na ląd. Część załogi puściłem na ur
lopy. Nagle w nocy — alarm! Natychmias
towe wyjście w morze. Nad Kanałem roze
grała się bitwa powietrzna i mieliśmy iść 
ratować zestrzelonych pilotów. Miały tam 
już być wysłane trawlery i łodzie ratowni
cze, my mieliśmy objąć kierownictwo akcji. 
Doszliśmy w rejon poszukiwań, wysoka po- 
sztormowa fala, ale ani trawlerów, ani łodzi 
ratowniczych, ani rozbitków. Postanowiłem 
jednak prowadzić penetrację, na ile pozwoli ; 
zapas paliwa. Morze się w międzyczasie u- 
spokoiło. Śliczna słoneczna pogoda, woda jak 
lustro. Zdecydowałem, że czas wracać. Zało
gę miałem niepełną. Radiotelegrafista An
glik wskoczył na pokład na ochotnika tuż 
przed wyjściem. Wracamy więc. Marynarze 
pod pokładem przygotowują się do zejścia 
na ląd, wiadomo przecież, że po powrocie bę-

kłócić beztroski nastrój załogi. Mówię do 
sternika: „no, szefie, zrobimy im kawał” i 
naciskam przycisk alarmowy. Wyskoczyli 
niektórzy niekompletnie ubrani. Meldują, że 
samolot nadlatuje od rufy. Oglądam się i wi
dzę białe dymki w okolicy jego silników. Nie 
zdążyłem pomyśleć, gdy na wodzie pojawił 
się sznurek wodnych odprysków.

Nasz Oerlikon zaciął się od razu. Celowni
czego nie było, ładowniczy zacięcia usunąć 
nie potrafił. Karabiny maszynowe po pra
wej bez obsady, po lewej — też się zacięty. 
Byliśmy bezbronni. Niemiec powtarza nalot, 
idziemy pełną prędkością, unikami, utrudnia
jąc mu celowanie. Wyskoczył młody moto
rzysta, ochotnik z Francji: — Czy mogę 
strzelać, — woła. — Strzelaj, jak potrafisz! 
— Okazało się, że potrafi usunąć zacięcie i 
uruchomił kaemy. Trzeci nalot Nemec 
przeprowadził już z większej wysokości. Na 
szczęście skończyła się mu chyba amunicja, 
bo zostawił nas w spokoju. Okazało się rów
nież, że angielski radiotelegrafista pomylił

* * - grupę cyfr i nadał meldunek, że jesteśmy a-
dą nas wyciągać i będzie kilka dni luzu. ta kowani przez okręt podwodny.

Byliśmy już jakieś 5—7 Mm na południe Zaaferowany nie zredukowałem po nalo- 
od Fowey, gdy na wschód od nas dostrzegłem cie prędkości, a trzeba pamiętać, że szliśmy 
pojedyńczy samolot. Przekonany byłem, że na resztkach benzyny. W pewnej chwili, kie- 
to nasza maszyna. Postanowiłem jednak za- dy odwrócony byłem w kierunku rufy obser-

Porucznik Andrzej Jaroczewski jako 
dowódca ścigacza „S-7"
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wując odlatujący samolot, dostrzegłem za
trzęsienie jakby wody, po chwili biała piana 
i ogromna fontanna. Przejechaliśmy nad mi
ną. Z włazu wyfrunął operator motorów, 
mat Jędroszczyk i wylądował na Oerlikonie. 
Cudem uniknął śmierci. Na ścigaczu opera
tor siedzi pod włazem, na stołku między dwo
ma silnkami, regulując dźwigniami obroty. 
Jędroszczyk, gdy zorientował się, że nalot 
się skończył, wstał ze stołka i wyprostowa
ny stanął we włazie. Gdyby pozostał w swo
jej normalnej pozycji nie uszedłby z życiem. 
Oba motory wyrwało z fundamentów, zaczę
ło się również palić. Jędroszczyk mimo po
tłuczeń zatrzasnął klapę. Bandos, ten „fran
cuz” od kaemów, zatkał pakułami rury wy- 

r dechowe. Ścigacz tonął. Co by było, gdybym 
zredukował, jak powinienem, prędkość? 
Prawdopodobnie rozlecielibyśmy się w dro
bny mak. Drugą szczęśliwą okolicznością by
ły niemal puste zbiorniki. Nie było więc gro
źby eksplozji paliwa, a pojemność zbiorni
ków utrzymywała nas na powierzchni. Póź
niej, gdy wyciągnięto ścigacz na ląd, naliczy
liśmy 44 pęknięcia kadłuba, prawie tyle, ile 
nasz numer „45“ wypisany na burcie. Dob
rze, że w Dartmouth w czasie tęgo improwi
zowanego trałowania, nie trafiliśmy jednak 
na minę...

Później kilkakrotnie odchodziłem ze ści- 
gaczy, zawsze jednak wracałem. Koniec woj
ny zastał mnie na stanowisku dowódcy gru
py ścigaczy w Portland.

W myśl rozkazu Doenitza wszystkie U-bo- 
oty miały poddać się, kierując się do baz bry- 

I, tyjsfcich. Otrzymałem od Brytyjczyków wia
domość, że pierwszy U-boot ujawnił się w 
Kanale i, że przed wejściem do portu właśnie 
my, Polacy, mamy go obsadzić. Ściślej, zało
ga techniczna miała być angielska, pokła
dowa polska. Ęyła to dla nas nie lada grat
ka. Wszyscy chcieli iść. Ja również. Nie mo
głem jednak nadużywać stanowiska i wy
znaczyłem na dowódcę grupy por. Stanisława 
Kopeckiego. Sam pojechałem już później, 

o gdy U-boota postawiono na beczkach w ba
zie. Niemieccy podoficerowie i marynarze 
stali na dziobie, oficerowie za kioskami. W 
pewnej chwili jeden z naszych marynarzy 
melduje, że Niemcy pytają — czy mogą za
palić? Zgadzam się na pięć minut palenia. 
Gdy marynarz przetłumaczył moje słowa, a 
był to chłopak, który jeszcze przed rokiem 
służył w Kriegsmarine, dojrzałem kpiące u- 
śmieszki na twarzach jeńców. Postanowiłem 

ich przypilnować. Po pięciu minutach pole
cam, by wartownik przekazał, że czas pale
nia minął. Niemcy ostentacyjnie odwrócili 
się do mnie plecami nie przestając palić. Ma
rynarz niewiele myśląc złapał karabin za lu
fę i łupnął najbliższego kolbą w plecy, krzy
cząc jednocześnie „nie słyszeliście rozkazu 
polskiego oficera?!” Niemcy jakby dopiero 
teraz zorientowali się, że są w rękach Pola
ków. Papierosy poszły za burtę.

Sama ceremonia poddania się niemieckie
go okrętu była starannie wyreżyserowana. 
Odbyło się to w biurze komendanta bazy, w 
obecności dziennikarzy. Na pytanie zadane 
przez Anglika, czy się poddaje, niemiecki do
wódca — nie tracąc pewności siebie — 
stwierdził z naciskiem „ja dostałem rozkaz 
poddania się”.

* * *

Moja wojenna służba na ścigaczach zna
lazła swój nieoczekiwany epilog całkiem nie
dawno. Mniej więcej 10 lat temu zgłosił się 
do mnie pewien Anglik, oznajmiając że jest 
właścicielem.. . „S—3“. Szokujące! Co się 
Okazało? Otóż w zakamarkach portowych 
znalazł on gni jący kadłub ścigacza i za śmie
szną sumę 50 funtów, o ile dobrze pamiętam, 
wszedł w jego posiadanie.

Zainteresował się jednocześnie historią je
dnostki. Zwrócił się po informacje do Admi
ralicji, gdzie wraz z identyfikacją ścigacza 
podano mu moje nazwisko. Odszukał mnie i 
zaprosi na okręt, którego przed wielu laty 
byłem dowódcą. Stanowiło to dla mnie silne 
przeżycie.

Anglik kontaktował się jeszcze ze mną 
wielokrotnie, interesowało go wszystko co 
związane było ze ścigaczem. Remontując zaś 
swój nabytek, zwrócił się do nas, byłych ma
rynarzy, o pomoc. Wiele pomógł mu wspom
niany przeze mnie Jędroszczyk. Tylko on był 
w stanie doprowadzić do porządku silniki. O 
ile wiem, zupełnie nieźle na tym zarobił.

„S—3“ pływa więc do dzisiaj, wprawdzie 
już tylko jako jacht motorowy , tym niemnie j 
i w te j roli ma na swym własnym koncie wy
darzenia godne odnotowania, jak choćby pro
wadzenie defilady na Tamizie w 1977 r., z o- 
kazji jubileuszu 25 rocznicy panowania Kró
lowej Elżbiety II...

Przedruk w niewielkim skrócie z miesięcz
nika „Morze”, listopad 1985. Redakcja
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WOJCIECH FRANCKI

ZAPOMNIANI LUDZIE MARYNARKI WOJENNEJ
Do Marynarki Wojennej wstąpiłem zaraz 

po skończonej wojnie 1918-20 i zacząłem w 
niej służbę w stopniu marynarza. Spotkałem 
i patrzyłem się z poziomu bardzo niskiego 
na tych, którzy zaczynali budować Mar. 
Woj. w niepodległej Polsce. To przyglądanie 
się moje było o tyle ułatwione, że zaraz po 
wstąpieniu do Marynarki przydzielono mnie 
do Kierownictwa Marynarki Wojennej w 
charakterze kreślarza, by w ten sposób uła
twić mi skończenie szkoły i zdobycie matu
ry, gdyż na wojnę wyruszyłem jedynie z u- 
kończonymi 6-ciu klasami. Pracowałem w 
wydziale operacyjnym i planów, któremu 
szefował komdr por. Kilanowicz. Równocze
śnie ukończyłem 7 i 8 klasę, by zdać maturę 
potrzebną, by móc wstąpić do oficerskiej 
Szkoły Mar. Woj. Przez gabinet kmdr. Kila
nowicza przewijało się bardzo wielu ludzi, od
bywali oni tam wiele konferencji, narad i dy
skusji. Mój szef trzymał mnie wraz z ryso
wnicą stale w swoim gabinecie nie wiadomo 
dlaczego i mimo usiłowań jego pracowników, 
by mnie przenieść do innego pokoju, nigdy 
nie pozwolił, bym był z dala od niego. Ten je
go upór pozwolił mi wiele słyszeć i co naj
ważniejsze pozwolił mi na obserwację ludzi 
i zdarzeń.

Były to czasy, gdy przyszłość Marynarki 
nie wyglądała źle. Były nadzieje przede wszy
stkim, że nasze prawa w korzystaniu z Gdań
ska będą znacznie lepsze, niż to się okazało 
w praktyce, że przydział jednostek byłej flo
ty niemieckiej będzie bardziej hojny niż os
tateczne przekazanie 6 małych zmęczonych 
wojną torpedowców niemieckich. Przede 
wszystkim były duże nadzieje, że Ameryka 
pod wpływem Polonii odda Polsce 6 krążo
wników. Były ponadto usiłowania przystą
pienia do udziału w spadku po flocie jego Ce
sarskiej i Królewskiej Mości cesarza Au
strii, nie mówiąc już o nadziejach, że Zacho
dowi będzie zależało, by Polska na Bałtyku 
mogła być czynnikiem blokującym czerwo
nej flocie wpływy na środkowym Bałtyku.

W ciągu roku 1921 wszelkie te nadzieje 
zredukowały się do wspomnianych powyżej 
6 torpedowców, do zakupu 2 kanonierek od 
Kinlandii, która je budowała dla carskiej Ro

sji i 4 traulerów niemieckich, które przez ja
kieś kombinacje wystawiono na sprzedaż.

Nie o to jednak chodzi. Chcę pisać o lu
dziach, którzy budowali marynarkę wów
czas, a których widziałem oczyma 18-letnie- 
go chłopca. Tutaj muszę zaznaczyć, że wy
chowany byłem w centralnej Polsce, mimo 
że moja rodzina pochodziła ze Śląska. To wy
chowanie dało mi bardzo wiele niechęci do 
wszystkiego co rosyjskie, co zalatywało 
wschodem. Natomiast moje doświadczenia w 
czasie niemieckiej okupacji, oraz normalne 
dla ówczesnego młodego, Polaka wpływy 
Sienkiewicza i spędzenia wakacji u dziadka 
na pograniczu Śląska dało mi solidną niechęć 
do wszystkiego co niemieckie, temperowaną 
podziwem dla niemieckiego porządku, orga
nizacji i wydajności. Odnośnie Austrii, któ
rej nie znalem, wyniosłem jedynie pogardę, 
która została uformowana przez moje do
świadczenia w wojsku polskim, gdyż prawie 
cały 1919 rok przesłużyłem w formacji by
łej legionowej, gdzie wszystko co austriac
kie było bałaganem i kupą śmiechu, nie wy
łączając szabli, którą nosił Marszałek jesz
cze jako brygadier. Muszę też dodać, że do 
Austrii miałem wielką animozję za przero
bienie Wawelu na koszary i często wypom
nieniem tego faktu zamykałem dyskusję z 
Małopolanami, którzy mieli sentyment do 
nieboszczki Austrii, a czasy odbudowy Rze
czypospolitej określali powiedzeniem „gdy 
Polskę przyłączono do Galicji”.

Z takim zapleczem uczuciowym zacząłem 
się patrzeć na początkowy personel Mar. 
Woj. z punktu obserwacyjnego, jakim był 
dla mnie gabinet szefa wydziału operacyjne
go i planów Kier. Mar. Woj. na ulicy Chału
bińskiego w Warszawie.

Ówcześni oficerowie Mar. Woj. pochodzi
li bądź z marynarki rosyjskiej, bądź au
striackiej. Których było więcej, trudno mi 
dzisiaj powiedzieć. Raczej jestem skłonny o- 
ceniać, że było mniej więcej pół na pół, z 
przewagą wyższych szarż na korzyść mary
narki rosyjskiej. To się odnosi do oficerów 
korpusu morskiego, natomiast w korpusie 
technicznym była przewaga oficerów au
striackich. Z niemieckiej marynarki było 4 
oficerów morskich. Kmdr por. Unrug, por.
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Rychlewiski, kpt Bramiński i por. Ziółkow
ski. Dwaj ostatni z korpusu niemieckiego 
„deckofficer”. Technicznego oficera nie by
ło żadnego.

Pamiętam pierwsze moje wrażenie, że 
bardzo wielu byłych oficerów rosyjskich mó- 

, wiło źle po polsku, a niektórzy nawet bar
dzo źle w przeciwieństwie do austriackich, 
którzy w większości mówili nienaganną pol
szczyzną. Ma się rozumieć, to spostrzeżenie 
nastrajało mnie niezbyt obiektywnie do, nie
których. Tutaj od razu muszę zaznaczyć, że 
wybitnym wyjątkiem był admirał Porębski, 
adm. inż. Bobrowski, kmdr por. Frankow
ski, kmdr ppor. inż Garnuszewski i kmdr 
Swirski.

Sprawy morskie tak Marynarki Wojennej, 
jak Handlowej były powierzone Departamen
towi Morskiemu MS Wojsk od początku od
zyskania niepodległości w 1918 roku. Sze
fem tego departamentu został kontradmirał 
Porębski. Początkowo to stanowisko zajmo
wał kmdr Nowotny z marynarki austriac
kiej. Admirała Porbskiego mogłem często 
widzieć i obserwować, gdyż przychodził do 
gabinetu kmdr. por. Filanowicza czy po ja
kieś informacje lub nawet na dyskusje. Mó
wił dobrze po polsku, był bardzo przystępny, 
chętnie słuchał swych rozmówców, co było 
rzadką cechą wyższych oficerów. Robił wra
żenie bardzo kulturalnego i oświeconego, 
spokojnego człowieka. Nosił chętnie mundur 
generalski, gdyż kilkakrotnie słyszałem, że 
admiralski go krępował, ponieważ Polska 
nie posiadała w tym czasie okrętów poza My
śliwym Pomorzaninem i dwoma kanonierka- 

b mi i uważał, że przy takim stanie floty ad
miralski mundur w Polsce tak pasował jak 
w Panamie czy w Costa Rice. Odniosłem wra
żenie, że po kilku miesiącach 1921 roku zo
rientował się w ekonomicznym stanie kraju 
i z fiaska pomocy Zachodu w budowaniu pol
skiej siły na morzu i nabrał przekonania, że 
sprawy morskie mogą tylko postępować bar
dzo wolno i są zależne jedynie od rozwaju e- 
konomicznego kraju, który mógł być pole- 

e pszany bardzo wolno po ruinie wojny świa
towej. Toteż on przyczynił się w bardzo du
żym stopniu do spokojnego planowania bez 
egzaltacji i optymizmu bardzo zresztą czę
stego w owych czasach. Ponadto adm. Porę
bski bardzo wcześnie zauważył, że to co Pol
sce dał traktat wersalski, będzie przez Niem
ców szykanowane i że polski dostęp do mo
rza przez port gdański jest kompletną złudą. 
Pamiętam doskonale konferencję w gabine

cie Filanowicza, w której brał udział kmdr 
Metzer i inż. Wenda. Słyszałem, jak adm. Po- 
rębski stale powtarzał: „Pierwsza rzecz to 
zbudować port poza obszarem wolnego mia
sta, a potem myśleć o handlu morskim i ma
rynarce wojennej’.

Tutaj przejdę do sprawy Gdyni tak jak ja 
na to patrzyłem przed rysownicą w gabine
cie Filanowicza. Inż. Wenda mądry, spokoj
ny, o małym wzroście człowiek, był specjali
stą w budowie portów o dość dużym autory
tecie w Rosji carskiej. Był, zdaje się, auto
rem ulepszeń portu w Odessie i Mikołajew- 
sku. Z tych prac był znany Rosji jako jeden 
z lepszych inżynierów. Kiedy podczas konfe
rencji wersalskiej komisja Francuza Cam- 
bone opracowywała zachodnie granice Pol
ski, zaprojektowała granice niemiecko-pol
ską do Łaby i Słupska. Inżynier studiując 
przyszłe wybrzeże zaprojektował port na 
jeziorze Żarnowieckim. Przed tym rozważał 
również nrzebicie nasady półwyspu helskie
go i pogłębienie części północne j Zatoki Puc
kiej, by tam port wybudować między Swa
rzewem i Chałupami. Kiedy jednak granice 
Wersalu cofnięto doi jeziora Żarnowskiego, 
opracował projekt portu na torfowiskach 
między wsią Gdynia i Oksywie. Sprawy te 
znam dość dokładnie, gdyż dość długo wyry
sowałem zarysy portu tak w morskie, jak i 
lądowe mapy z planów inż. Wendiy, które by
ły zrobione bardzo szczegółowo w dużej po- 
działce. Jego projekt przewidywania nawet 
małych szczegółów nie różni się od dziesiej- 
szego zarysu Gdyni. Ponadto plany Gdyni o- 
pracowane przez niego również zawierały 
plany kolei Kokoszki - Gdynia, omijającej 
teren Wolnego Miasta, jak również zarys 
magistrali prostującej połączenie kolejowe 
Śląsk - Gdynia. Na podstawie tego, co widzia
łem — Gdynia to myśl inż. Wendy i admirała 
Porębskiego.
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JERZY KRAKUS

WRZESIEŃ 1939
1. PRELUDIUM

Odważnie i pełen najlepszych chęci zawia
domiłem sekretariat SMW, że na Zjeździe 
będę, mniej odważnie jednak przyznaję się 
do tego, że nie dotrwałem do końca i czuję 
się w obowiązku to wyjaśnić.

Zjazd SMW jest wydarzeniem ważnym 
choćby dlatego, że nie wszyscy na nim są pe
wni, czy następnego Zjazdu do czekają. Czy 
ten właśnie dla niektórych nie będzie ostat- 
tnim. Niemniej oprócz tych dla nas ważnych 
spraw, w życiu naszym tkwią jeszcze inne, 
te mniejsze, które w pewnych okolicznoś
ciach stają się nadrzędne. Tak się złożyło, że 
w dniu Zjazdu na warszawskim cmentarzu 
spoczął mój starszy brat, ostatnia i naj
trwalsza nić mojej łączności z krajem.

Rozmowa telefoniczna, którą miałem za
mówioną z warszawskim domem sprawiła, 
że w obradach dotrwałem tylko do połowy. 
Mimo tegoi coś niecoś z tego wyniosłem i po 
jąłem i... widziałem. Pozwoliło mi to na 
skojarzenie obecnych obrad SMW z moim 
pierwszym zjazdem, chyba w latach pięćdzie
siątych we własnym domu SMW. Dom jesz
cze pęczniał od ilości członków, szumiał gwa
rem, radością życia, energią i młodością. 
Dziś, kiedy wszedłem na salę obrad, kiedy zo
baczyłem siwe, pochylone troską i raczej nie
liczne głowy, powiało jakimś smutkiem, sza. 
rzyzną i żalem, jak straszliwe spustoszenie 
w szeregach naszych uczynił czas. Z obec
nych na sali nie poznałem nikogo. Był kmdr 
Busiakiewicz. Ale kmdr Busiakiewicz oraz 
p. Halina Wójcik — sekretarka SMW to już 
jakby atrybuty nieodzowne, własność nas 
pozostałych, i wraz z SMW przejdą dio histo
rii. Nie umniejszam zasług rzetelnej pracy 
tym wszystkim, którzy przy nich wytrwale 
stoją do dziś, ale... W tym właśnie „ale” 
tkwi złowrogie zrozumienie strasznej, a nie
uniknionej rzeczywistości, że my już stoimy 
na krawędzi istnienia wygasając i zamyka
jąc tym samym epokę niemal półwieczną. 
Wraz z nami kończy się pół wieku naszej hi
storii. Mamy już przecież dwa pokolenia doj
rzałe, zrodzone już tu na gościnnej, a prze
cież nam zawsze obcej ziemi. To jest prze
cież nasz największy Skarb Narodowy. Czy

R. - NA PINIE 
zadbaliśmy już o to i czy dalej dbamy, aby 
ten skarb, te pokolenia potrafiły przejąć, 
pielęgnować i utrwalić te walory i wartości 
ducha, jakie im przekazują w spuściźnie ci 
najwartościowszy, którzy już odeszli i ci, 
którzy tylko siłą rozpędu jeszcze trwają przy 
pracy. My ustępujący wiemy dobrze, co po
zostawiamy po sobie. Kto mógłby pewnie od
powiedzieć, co przed nami kryje przyszłość?

Nawiązując więc do minionego Zjazdu za
stanowiło mnie to, że wśród nielicznych ze
branych nie zobaczyłem ani jednej młodej 
twarzy. Sam wprawdzie nie mam legalnego 
potomstwa, ale przecież są polskie domy, są 
dzieci — a nawet już tych dzieci dzieci, któ
rych nie udało się ntm wciągnąć do pracy na 
naszym marynarskim sektorze polskiego ży
cia.

Wkrótce po Zjeździe przytłoczony niesz
częściem, jakie na mnie spadło, znalazłem 
się na cmentarzu, może dlatego że natura 
ciągnie do lasu, a może dlatego, że i tu kilka 
miesięcy temu pochowałem kogoś mi naj
droższego. Tam właśnie błądząc po alejach 
przysiadłem na chwilę przed Pomnikiem Ka
tyńskim. Tuż przede mną na kamiennym pro
gu klęczał stary człowiek opierając pobiela
łą głowę na rękach złożonych na ląsce. Cicho 
było i pogodnie, uroczyście i sennie. Tylko w 
wiosennej gęstwinie skrzydlata brać szalała 
radością budzącego się życia. Stary człowiek , 
pochylił nisko sędziwą głowę i znakiem krzy
ża oddawał cichy hołd wielkości męczeństwa 
zaklętej w martwym granicie. „Wiem, że pan 
Polak, bo tylko Polak tu ma prawo i powi
nien przyklęknąć, stracił pan też tam kogoś 
na tej wyklętej ziemi”. „Ja? Nie. Nikogo. A- 
le wszyscy, co tam zostali, to nasza krzywda 
i ból”.

Podszedłem bliżej do Pomnika zginając 
kolana, a potem (Rugo jeszcze zagubiony 
wśród nomników i krzyży błądziłem rozwa
żając słowa, starego człowieka. „Klęska któ
rą ponieśliśmy nie w pamiętnym wrześniu, 
ale dopiero później”. Klęskę w dosłownym 
znaczeniu może ponieść tylko ten, kto w 
zmaganiach przeciwstawia równowagę sił 
lub jest silniejszy. Klęskę poniósł legendar
ny Goliat w walce ze słabszym Dawidem, po
niósł ją Ksekses w Termopilach, Krzyżacy 



NASZE SYGNAŁY 23

na równinach Tannenbergu czy Półksiężyc 
pod Chocimem. We wrześniu Polska przegra
ła tylko bitwę. Polacy jednego pokolenia nie
podległości nie mogli być silni, zwarci i go
towi — jak głosił niedorzeczny slogan. Kie
dy zachodni najeźdźca runął na Polskę mor
derczą nawałą ognia i żelaza, kiedy pancerne 
zagony niemieckie przeorały wszerz i wzdłuż 
Europę, kiedy padały państwa, nie było na 
świecie potęgi militarnej, która by mogła 
sama zagrodzić drogę najeźdźcy. Nie byliś
my bici przez Niemca męstwem czy determi
nacją. Po prostu zostaliśmy przywaleni i 
zdrozgotani, jak reszta Europy masą, cięża
rem i plemienną nienawiścią. Polak cofał się, 
zaciskał bezbronne pięści, ale walczyć nie 
przestał.

2. RZECZ 0 PINIE

Dzień pierwszy września 1939 roku. Okręt 
mój wydzielony z drugiego bojowego dywi
zjonu Flotylli Pińskiej jako najbardziej uno
wocześniony i przystosowany do łatwiejsze
go pokonywania płycizn stróżował na progu, 
na ostatnim niemal Skrawku Rzeczypospoli
tej, dosłownie kilkaset metrów od wschod
niej granicy. Czuwaliśmy w ciągłym alarmie 
bojowym leżąc przy brzegu na tle przepysz
nej, cudnej, pogodnej jesieni, wtuleni dosło
wnie w gąszcze zieleni i złota i przylegają
cej szmerem życia i oddechu przywartej do 
burty puszczy. Nakazana cisza radiowa od
gradzała nas zupełnie od świata, czasami 

b tylko wysoko pod błękitem nieba sunęły z 
głuchym i złowrogim szumem w blaskach za
chodzącego słońca złote punkciki samolotów. 
Dnie mijały sennie i monotonnie, tylko serca 
tłukły niespokojnie nełne napiętego oczeki
wania. Pewnego ranka do burty dobił uzbro
jony kuter meldunkowy, doręczając rozkazy 
dla D-cy okrętu. Był właśnie 17 września.

Gwizdek bosmański poderwał załogę i za 
chwil staliśmy w zbiórce na pokładzie. Dzi
wnym i wręcz złośliwym zbiegiem okoliczno
ści dowódcą okrętu był najmniej popularny 
i najbardziej1 nielubiany kpt. mar. Kierkus, 
wiecznie ponury, zgryźliwy i po prostacku 
szorski. Zastępcą dowódcy oficer woisk lą
dowych (o iile pamiętam) por. Wojciechow
ski. D-ca przyiął od szefa załogi meldunek, 
jakiś czas chodżił nerwowo po pokładzie, 
wreszcie stanął przed załogą na szeroko roz
stawionych nogach i z wbitym w deski pokła- 

p du wzrokiem odezwał się skrzykliwym gło

sem: „Dziś z rana armia sowiecka przekro
czyła granice Polski w zamiarach pokojo
wych — głośny szum wichru i daleki odgłos 
puszczyka oraz głośny szmer i wcale nie ci
che przekleństwa załogi przerwały tragicz
ną ciszę, wreszcie dowódca czytał dalej — „z 
rozkazu D-cy Flotylli zarządzam: .. . opusz
czenie przez załogi jednostek bojowych po
zostawiając je w stanie nienaruszonym i 
pełnej sprawności bojowej. Załogi opuszczą 
okręty zabierając tylko własność osobistą, 
ręczną broń oraz granaty. .. polecam rozkaz 
wykonać niezwłocznie. Spieszone załogi ma
łymi oddziałami... przed opuszczeniem okrę
tu należy spuścić bandery i z tą chwilą Flo
tylla Pińska jako jednostka samodzielna 
przestaje istnieć... „Gówno” — ktoś 
wrzasnął przeraźliwym głosem.. . Dowódca 
podniósł niepewnie wzrok. Kto krzyknął?

— Ja — rzekł głośno i z szeregu wystąpił 
bosman pokładowy Dobosz.

— Ja bosmana o zdanie nie wzywałem.
— Ja też go o pana kaipitana nie proszę, 

a mówię to, co mi nakazuje serce — obowią
zek a mówię w imieniu wszystkich tu zebra
nych i prawych Polaków i pierwszy zapowia
dam, że kto dotknie Bandery w łeb jak wilko
wi strzelę i potępiony niech będzie ten, kto 
taki rozkaz; wydał i podwakroć ten, kto go 
wykona.

Przez dwuszereg załogi przeleciał głuchy 
pomruk, wreszcie jak na komendę odkryły 
się wszystkie głowy i w tej ciszy w poszumie 
drzew i przesiewanych przez gąszcz promie
ni słonecznych zrazu cicho, a później coraz 
potężniej runęła w niebo odwieczna pieśń 
,,. .. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Dowód
ca stał chmurny i wciąż z nakrytą głową, o- 
garnął wzrokiem zacięte, chmurne i złe twa
rze, wreszcie odkrył głowę i zwrócił się twa
rzą db powiewającej dumnie Bandery.

Ta sama motorówka miała odwieźć dowód
cę na okręt dowodzenia. „Panu — rzekł do
wódca do swojego zastępcy — zdaję obowią
zki dowódcy”. „Obowiązki przyjmuję, a roz
kaz wykonam już jako dowódca wg własne
go uznania”. Por. Wojciechowski zasaluto
wał i odwrócił się na pięcie. „Zwolnić zało
gę, szefie, a za godzinę proszę zebrać wszys
tkich na rufie w szyku luźnym”.

— Słuchajcie, chłopcy — zaczął porucz
nik, gdy się zebraliśmy na rufie — sytuacja 
jest tragiczna i wprost zła, ale nie jest bez
nadziejna. Nie takie potęgi i nie takie niesz
częścia biły już w nasz kraj, a przecież osta
liśmy się jakoś z Bożą pomocą, z tąże porno. 
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cą przetrwamy i doczekamy, że jeszcze nie 
Zginęła. Rozkaz, jaki otrzymaliśmy, jest nie
dorzeczny, hańbiący i uwłaczający naszemu 
honorowi. Nie po to warowaliśmy na tych o- 
statnich rubieżach Rzeczypospolitej, nie po 
to w trudzie uzbieraliśmy ten skromny doby
tek na chwałę i obronę Ojczyzny, by oddać 
go teraz nienaruszony we wraże czerwone 
łapy. Nikt w zamiarach pokojowych nie 
wkracza w granice kraju zaprzyjaźnionego 
przy chrzęście czołgów i bagnetów. Nie nale
ży ukrywać, że wobec takich dwóch wrogich 
potęg jesteśmy bezsilni i umiłowane jednos
tki musimy rzeczywiście pozostawić, ale po
zostawimy je tak, jak nakazuje obowiązek. 
Zarządzam więc: Zniszczyć na okręcie wszy
stko, co się da zniszczyć, zamki od dział po
topić, w komorach amunicyjnych, w pomie
szczeniach i magazynach podłączyć czasowe 
detonatory, lufy dział wszystkie na jedną 
burtę, przed opuszczeniem okrętu otworzyć 
wszystkie kingstony zatopienia, w ostatniej 
chwili podnieść wielką Banderę bojową na 
głównym maszcie, poprzecinać cumy, a o- 
kręt spłynie wraz z prądem i legnie w głów
nym nurcie, (zagradzając drogę wtórnemu na
jeźdźcy. W imię Boże, chłopcy. Za dwie go
dziny zbiórka na lądzie, a później . •.

Tak się też i stało. Już o wschodzie słońca 
okręt spychany rękami, wolny od uwięzi, od
chylony przez: prąd od rufy, obrócił się powo
li i jakby leniwie pchany prądem, ciężko po
chylony na jedną burtę odbijał się jeszcze 
chwilę od brzegu, wreszcie już tylko ruchem 
bezwładu i coraz ociężałej unosił tony bezu
żytecznego żelaza i... źal. Wkrótce po tym 
głuche detonacje targnęły powietrzem. Ten 
i ów wychylił się z gąszcza, ten i ów odkrył 
głowę, a hen daleko za zakrętem rzeki unosi
ły się gęste kłęby dymu i tylko na tle zieleni 
widać było leżący niemal maszt, a na rei ni
by na krzyżu bezwładną i opuszczoną biało- 
czerwoną banderę Okrętu Rzeczypospolitej. 
Taki sam ponoć los spotkał większość jed
nostek Flotylli, to zaś co się dostało w czer
wone łapy, nie przedstawiało już wielkiej 
wartości, bo wrodzy nam Białorusini rzucili 
się na zatopione wraki i ogołacali je tak, że 
nic co się dato unieść i zniszczyć nie pozosta
ło.

Oddział nasz liczył około czterdziestu głów 
i szliśmy właściwie donikąd, jak najmniej
szymi grupami przedzierając się na zachód, 
gdzie podobno jeszcze trwał jakiś opór i 
gdzieś jeszcze tam biła się resztkami sił dy
wizja gen. Kleberga. Zadanie nie było łatwe. 

Pozbawieni zupełnie dowództwa, nie ujęci w 
żadhe karby dyscypliny w braku łączności, 
kompletnie zdezorganizowani szliśmy po pro- 
stl jak banda włóczęgów. Tu i ówdzie napo
tykaliśmy luźne grupki lub pojcdyńczych 
żołnierzy z Korpusu Ochrony Pogranicza, po
licję, leśniczych, a w pewnym miejscu opu
szczone zupełnie wozy, pełne krótkiej broni, 
granatów i rakiet oraz pełne skrzynie pa
pierosów i całe paczki polskich banknotów. 
Nie miałem wiele amunicji d!o karabinu, roz
montowałem go* więc i zakopałem, a dozbro
iłem się dwowa ,,Visami” i małym, ślicznym 
belgijskim „Efenem”. Tak się złożyło, że żoł
nierze obcych nam broni odpryskiwali jakoś 
od nas i po krótkim pobyciu ginęli w gąsz
czach. Tworzyliśmy więc małą, ale zwartą 
gromadkę. Chciało mi się bardzo do Pińska, 
gdzie w małym dornku wśród zieleni, bzów i 
jaśminów zostawiłem młodą żonę, ale .;. 
Trudno mi dziś po minionych latach z przyć
mionej pamięci przywołać jakieś daty, miej, 
sca naszej wędrówki, lub mniej ważne szcze
góły. Jedlnak jedno zdarzenie utkwiło mi na 
zawsze w pamięci. Po długim marszu utknę
liśmy gdzieś w gąszczu przed wsią, która na
zywała się Ratno. Por. Wojciechowski zebrał 
nas do kupy i powiada tak:

— Słuchajcie, chłopcy, przekonakiśmy się 
już, że ludność tutejsza jest nam zdecydowa
nie wroga i liczniejsza od nas. To jest groź
ne, prawda, że mając dobrą broń w garści i 
będąc w kupie nie damy się łatwo* poszarpać, 
ale ... pójdę ci ja do onej wsi z dwoma chło
pakami i wywąchamy, jaka jest sytuacja, i 
czy może dadzą nam gdzie głowy przyłożyć, a 
i coś goącego uwarzyć, bo żyjemy jako i 
wille,y. Ale że się wszystko może przydarzyć, 
pamiętajcie o tym, że oprócz Boga nikt was 
z danej przysięgi nie może zwolnić, więc sta
rajcie się jej dotrzymać i niech nas wszyst
kich Bóg i Matka Najświętsza ma w swojej 
opiece. A ogni nie palcie i czekajcie mego po
wrotu.

I poszli. Minęła noc i ranek zastał nas 
przytulonych z chłodu do siebie, a porucznik 
nie wracał. Dzień już był dobry , kiedy na pol
nej drodze ukazał się stary chłop w siermię
dze i łapciach, a obok niego wyrostek szli ku 
nam.

— Wyjdlę ja do nich — mówię do bosma
na Dobosza — może jakąś wiadomość dobrą 
nam niosą.

— Siedź cicho na dupie i nie ruszaj się, a 
od nich lepiej się niczego nie spodziewaj. Zre
sztą jak będą bliżej, ja sam do nich wyjdę.



NASZE SYGNAŁY 25

Jakoż chłopi się zbliżyli na kilkanaście 
kroków i teraz dopiero spostrzegliśmy, że 
stary ma na rękawie czerwoną opaskę. Bos
man Dobosz wstał i wyszedł z zarośli. Chło
pi stanęli również.

— Niech będzie pochwalony — odezwał 
się bosman. Chłop był nie stary, o ponurej 
wilczej gębie pełnej dziobów po ospie i kose- 
go, nieufnego spojrzenia, w ręku trzymał 
sierp, a wyrostek karabin z obciętą lufą.

— Teraz boha niet — ozwał się stary 
— Pdlszy dalsze niet i panów niet, teraz pra
wowierna nasza sowiecka właść — panirna- 
jesz? A ty pan sam?

— Sarn — odparł bosman. Chłop się po- 
p chylił odstawiając wyprostowaną rękę z sier

pem od siebie i postąpił krok naprzód. Bos
man Dobosz, znany na flocie gimnastyk i do
skonały sportowiec zamiast się krok cofnąć, 
postąpił krok naprzód i straszliwym ciosem 
pięści w podbródek zwalił chłopa z nóg, wy
rostek odskoczył i porwał się do karabinu, 
gdy nagle świst noża i chłopak łapiąc się za 
brzuch zwalił się z nieludzkim skrzekiem na 
ziemię. W tej chwili za bosmanem stanął 
mar. Grzesik, łubiany bardzo i zwany popu
larnie „Skoczek”, jako że urodził się i wycho
wał dosłownie w cyrku braci Staniewskich. 
On to widząc trudną sytuację Dobosza rzucił 
bezbłędnie nożem marynarskim, teraz pod
szedł do leżącego już spokojnie wyrostka i 
nogą odwrócił twarzą do góry. Grzesik po
chylił się, wyciągnął leżącemu z brzucha nóż 
i siadł okrakiem na odurzonym jeszcze chło
pie.

Teraz dopiero dostrzegliśmy, że ów pluga- 
wiec miał na sobie kompletny — pod sier
mięgą, mundur polskiego żołnierza.

— Zostaw go — rzekł bosman — związać 
mu ręce, zedrzeć z niego ten łach i pognamy 
go do onej wsi przed sobą. — A wieś leżała 
cicha i spokojna, żadnego dymu z chałupy, 
żadnego głosu ani śladu życia.

— Słuchajcie, chłopcy •— mówił Dobosz — 
tak czy inaczej musimy przez tę zapowietrzo- 

e ną wieś przejść, czego się tam możemy spo
dziewać to ten drań „chachoł” pokazał. Pier
wsza to krew w tej wojnie i Bog łaskaw, że 
nie nasza, zbierajcie się, a czuj duch i broń 
mieć w pogotowiu, bo ktokolwiek zastąpi 
nam drogę — przyjacielem nie będzie.

Do wsi było kilkaset kroków, chłop szedł 
pierwszy kilkadziesiąt kroków przed nami, 
świecąc guzikami munduru. Kiedy sięgaliś
my już pierwszych opłotków, powietrzem 
targnął pojedynczy strzał. Chłop zawirował

Wkoło — zatrzepotał rękoma i zwalił się na 
ziemię.

Nie byliśmy starannie wyszkoleni w służ
bie połowoj, a już szczególnie w walce z ukry
tym i podstępnym, a wciąż niewidocznym 
wrogiem, jednak instynkt zachowawczy i 
zwykły, ludzki strach wystarczył za wszyst
kie szkoły. Przykucnął więc każdy, gdzie kto 
mógł, i czekał, ale we wsi panowała cisza, 
ten i ów się dźwignął, rozejrzał wkoło i sko
czył do przodu. Tak sięgnęliśmy pierwszych 
chałup i tu . ..

Na pochylonym w stronę drogi płocie wi- 
siał w dół trup młodej dziewczyny, rozcięty 
od rozkracza aż po brodę straszliwie topo
rem. Z opadniętych na twarzy włosów zwisa
ły sople zakrzepłej krwi, tworząc na ziemi 
brunatną plamę obsiadłą przez muchy i bą
ki. Dalej, przerzucony przez żerdzie, zwisał 
trup nagiego mężczyzny po katowsku zeszpe
cony, obok czapka oficera marynarki. Dalej., 
obok studni, obdarte i zeszpecone trzy trupy 
polskich żołnierzy pogranicza, a później już 
coraz częściej sponiewierane zwłoki już nie 
wiadomo kogo. Wojna jest straszna. Ale z 
nas każdy, który dopiero w tę wojnę wkra
czał. nie wyobrażał sobie, że jest aż tak 
straszna. Widok więc, który w nas uderzył, 
był równie straszny, jak niezrozumiały, bo 
przecież widać było, że nie odbyła się tu żad
na walka, a popełniono zwykły bestialski 
mord na bezbronnych, a popełniony przez lu
dzi. którzy na te j ziemi żyli, korzystali z tych 
samwh praw i dobrodziejstw jako i ci po
mordowani. Skąd więc ta straszna nienawiść 
i za co ta Zbrodnia,

W tei przecież chwili odurzeni makabrycz
nym widokiem nikomu na myśl nie przyszło 
dociekać przyczyn, ten i ów spojrzał wkoło 
iak błędny, przetarł zdumione oczy, ktoś za
klął szpetnie i splunął, wreszcie st. bosman 
— a może już wtedy chorąży — Piotr Kunc 
wyrwał zza pasa granat i krótkim łukiem 
uderzył w okno pierwszej chałupy. Zaraz też 
zza kominów, opłotków i rogów chałup posy
pały się strzały. Zapamiętali wściekłością 
parliśmy przecież do przodu zostawiając za 
sobą jedno morze płomieni i śmierci. Było 
nas ponad trzydziestu i czterech z nas ubyło, 
zanim przedarliśmy się przez wieś i zapadli- 
śmy w lasy. Po dwóch dniach forsownego 
marszu natknęliśmy się w lesie na czterech 
wisielców i dwie białoruskie wiedźmy z pode
rżniętymi gardłami: Wszyscy powieszeni to 
okoliczni chłopi, a każdy z nich w polskich 
saperkach i częściowo naszych mundurach.
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— To widać, że i nasi tędy szli — ktoś zwró
cił uwagę. Jakoż po kilku godzinach doszedł 
do nas swąd dymu i wkrótce ujrzeliśmy przez 
gąszcz błyskające ognisko i po chwili czte
rech przy nim ludzi w naszych mundurach. 
Zanim zdążyli się zerwać, stanął przed nimi 
bm. Dobosz z dworna naszymi. — Kto jesteś
cie — spytał bosman.

— My tutejsi, panie, Z Łunińca i Barano
wicz.

— Z jakiego pułku?
— Z 84 piliku piechoty.
— Gdzie pułk?
— Rozbili nas pod Kamieniem Koszyr- 

skim i pułk poszedł w rozsypkę.
— Kto- was rożbił?
— Czerwoni.
Żaden z nas nie miał mapy, a nikt też do

brze nie wiedział, gdzie ów Kamień Koszyr- 
ski.

— Wojsko jakieś nasze widzieliście gdzieś 
po drodze? — pytał dalej bosman.

— Wczoraj nad wieczorem widzieliśmy 
duży oddział polskiej kawalerii, ale to było 
daleko.

— A broń macie przy sobie?
— Rzuciliśmy. Mamy tylko granaty i ba

gnety.
— Granaty i bagnety zostawcie tutaj, a 

sami precz.
Stali z pospuszczanymi łbami ponuro pa

trząc w ziemię. Grzesik dobył wisa i zaczął 
ich obchodzić wkoło. Leniwie, ale bez oporu 
poczęli odpinać granaty spod płaszczy i od
pinając pasy z bagnetami, aż nagle jednemu 
z nich spod pasa wysunęła się na ziemię du
ża paczka polskich banknotów, zwinięta je
szcze banderolą.

— A to co? — pytał bosman też dobywa
jąc parabellum.

— Brali inni, to i my wzielim.
— A to ? Grzesik wysunął się do przo

du błyska jąc w ręku dużą srebrną paierośni- 
cą i zwisającym z palca ręcznym zegarkiem. 
— to skąd taka wasza mać — powtórzył. 
Bosman stał niezdecydowany. Z zciągniętych 
zawziętością pysków dezerterów wiało niena
wiścią i plugastwem. — Słuchajcie dranie. 
Powinniśce już tu wiseć ale... — Doboszo
wi też twarz się skurczyła jak u wilka ... 
zrzucajcie chamy i to szybko wszystko co 
polskie i wojskowe i w samych tylko gaciach 
precz nam z oczu, zanim mnie do reszty krew 
nie zaleje. Tak też z pospuszczanymi łbami 
wkrótce znikli w gęstwinie...

Był pierwszy października, zapadliśmy 
gdzieś pod jakimś wzniesieniem terenu tuląc 
się do siebie w wieczomeji wilgoci i chłodzie, 
wreszcie wstawał świt — poprzez świergot 
ptaków zdał się jeszcze daleko, ale zbliżał 
się jakoby szum silników i chrzęst żelastwa, 
ktoś się podniósł i w tej samej chwili przy- 
padł z powrotem do ziemi. Zanim zdążył się 
odezwać, zawisły nad nami trzy sowieckie 
czołgi i trzy lufy leniwie zniżyły się ku nam. 
Zamarliśmy w oczekiwaniu.

— Polacy zagrzmiał nad nami młody, a 
silny głos po polsku. — Armia polska prze
stała istnieć, niezwyciężona armia czerwo
na niesie wam wyzwolenie i wolność. Wszel
ki wasz opór przestał istnieć. Składajcie 
broń i z rękoma nad głową wstawać i nie ru
szać się.

Chwilę zapadła złowroga i straszna cisza, 
słychać było tylko szum motorów i swąd wy
dzielających się spalin. Pierwszy wstał st. 
mar. Dziambor — Ślązak. Miał wzniesione o- 
bie ręce do góry, w lewej zaciśniętej pięści 
zwisała bezwładnie chusteczka, prawą z za
ciśniętą dłonią zwróconą do tyłu. Chłop był 
duży i zwalisty, tak że półpłaszcz marynars
ki był dla niego- kusy z odstającymi na zew
nątrz kieszeniami. Zbliżył się do- czołgów, do
tykając niemal kolanami pochylonych luf. 
Dowódca czołgu w pięknym skórzanym kom
binezonie z naganem w ręku stał wyprosto
wany do połowy we włazie i jakby lekki u- 
śmiech igrał mu na przystojnej, młodej twa
rzy. • .

— Kryj się wrzasnął strasznym gło
sem Diziamibor i runął pod maskę czołgu. — 
Nic nie wiem, co było dalej. Ziemia się zako- 
lebała pode mną i rozstąpiła. Potworny huk, 
błysk, strzępy żelaza, trawy i ziemi i ciał lu
dzkich, obłąkane, przeraźliwe wycie rozszar
pywanych -ludzi, a później szalony zryw do 
tyłu i długi rozsadzający piersi bieg. .. Ta
kie było nasze pierwsze spotkanie z czerwo
nym najeźdźcą. W owej krwawej kotlince zo
stało naszych siedmiu.

Kiedy owe żelazne smoki zawisły śmiercią 
nam nad karkiem — mówił Grzesik — wi
działem że „Hanys” coś długo grzebał obok 
pasa, a przecież on był obwieszony wokół 
granatami, a dwa odbezpieczone trzymał w 
zaciśniętych pięściach. .. szaleniec czy boha
ter? — I tu jakby odpowiedź owemu staremu 
człowiekowi na cmentarzu. Taki żołnierz i 
taki naród nigdy nie poniósł klęski.
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Dnia 5 października dobiegła nas tragicz
na wieść, że pod Kockiem Dyw. gen. Kleber
ga zaprzestała beznadziejnego oporu. W 
święta Bożego Narodzenia powróciłem do 
Pińska. Dnia 5 stycznia 1940 roku znalazłem 
się w mińskim więzieniu, w celi nr 14. Wraz 
ze mną Piotr Kunc, bosman Kozłowski, 
kniaź Skirmunt, obszarnik Morgentaler, se
nator polski Gedroyć oraz były płatnik Flo
tylli, chor. Wieczorkiewicz.

Wspomnienie to pragnę dopełnić jeszcze 
pewnymi objaśnieniami. Zamrdowany okru
tnie przez wrogie nam chłopstwo we wsi Rat. 
no — był kpt. mar. Basiński, a dziewczyną 
nauczycielka. — Marta Stępień. W podzie
miach mińskiego więzienia został rozstrze
lany por. mar. Matuszyński i prawdopodob
nie por. mar. May. Por art. Wojciechowskie
go ani dwóch marynarzy, którzy wyszli z 
nim na rozpoznanie więcej nigdzie już nie 
spotkałem. Z ponurej celi więziennej nr 14, ■ 
najbardziej negatywne wspomnienia pozo
stawił — niestety chor. mar. Wieczorkie
wicz. Nękany chorobą żołądka i dokuczliwą 
egzemą załamał się zupełnie..

Bosman Piotr Kunc, gdy mnie spotkał na 
piaszczystym wypalonym słońcem perskim 
wybrzeżu w Pachlewi,. dosłownie rzucił mi 
się na szyję.

— Krakus — wrzeszczał — byku jeden 
żyjesz, masz nogę ? Przecież doszły nas wia- 
dómości, żeś stracił nogę, a później został 
rozstrzelany. Tak było istotnie. Kiedy upor
czywie rozsiewałem wiadomości, że Szwabi 
zdobyli Moskwę, w doraźnym sądzie dołożo
no mi trzy lata łagrów, a po obozach i tzw. 
„koloniach” Kotłasu, Uchty i ujśiia Pieczo- 
ry ogłoszono, że zastałem rozstrzelany za sa
botaż. Stary, poczciwy i najlepszy z ludzi 
Kunc i najserdeczniejsze po nim wspomnie
nie. Stare dzieje, stare niezatarte wspomnie

nia i niezapomniana krzywda, której symbo
lem pozostał ten Pomnik Męki, zaklętej w 
martwym granicie na londyńskim cmenta
rzu i ... w sercach.

3. POSTSCRIPTUM

Pomyliłem się nieco wspominając na po
czątku, że z obecnych na sali obrad SMW po
znałem tylko p. kmdr. Busiakiewicza i kpt. 
Jarczewskiego. Poznałem natychmiast kpt. 
Górskiego.

Rok 1932. Stare z czerwonej cegły ogrom
ne porosyjskie koszary w Berezie Kartu
skiej, a w nich ostatnia kadra Mar. Woj. Dca 
Kadry, kpt. mar. Pawłowski; dca pierwszej 
kompanii, por. mar. Galiński; dcy plutonów: 
ppor. mar. Piasecki, Górski (mojego) i Poto
cki. Biała od kurzu szosa wysadzana kocimi 
łbami obramowana topolami, a na niej pier
wsza kompania a w środku obok przy dru
gim plutonie ppor. Górski, groźny dla nas 
jak Jowisz, ze słońcem w oczach i o sercu 
dziecka. Wszyscy ci oficerowie to późniejsi 
dowódcy jednostek bojowych, -którzy krwią i 
wierną służbą pisali i tworzyli historię i 
chwałę Polskiej Mar. Woj. Kiep byłbym dziś, 
gdjybym twierdził przez kurtuazję, że kpt. 
Górki się nie zmienił. Patrzę od czasu do czasu 
w lustro, a czas minionych lat szedł przecież 
wraz z nami. Ppor. Górski miał takich, jak 
ja egzemplarzy ponad pięćdziesięciu, ale my
śmy mieli tylko ppor. Górskiego — a pierw
szego dowódcę nie zapomina się tak, jak 
pierwszej) kochanki.

Dziś po 54 latach już chyba jako ostatni z 
żyjących podiwładnych ppor. Górskiemu — 
po półwiecznej zawierusze zdarzeń — jakie 
się nad nami przewalimy — pragnę mu całym 
sercem zakrzyknąć: Czołem Kapitanie!
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MIECZYSŁAW WASILEWSKI

OKO W OKO
(Fragment wspomnień pt.

Lawirując na wąskiej drodze do Calcatog- 
gio obiecałem św. Antoniemu 5 franków, to 
nie fortuna, ale nie miałem ze sobą dużo go
tówki, a on pewno by nie uznał karty kredy
towej banku szwajcarskiego, jeżeli dojadę 
bezpiecznie do kościoła.

Wioska parafialna była tylko częściowo 
widoczna, bo stok był tak stromy, że widać 
było tylko dachy, ale kościoła ani śladu. Do
jechałem wreszcie do centrum, gdzie była ja
kaś karczma i sklep spożywczy w cieniu du
żych drzew rosnących dookoła tych budyn
ków.

Frekwencja w oberży była duża, bo przy 
stolikach wystawionych na świeże powietrze 
było niemało klientów. Zatrzymałem się na 
chwilę, aby zasięgnąć języka.

Siedzący przy stolikach i popijający kor
sykańskie wino autochtoni patrzeli jakoś 
nieprzyjaźnie, ale gospodarz zajazdu poinfor
mował mnie, że „kościół jest po drugiej 
stronie wsi”, i trzeba dojechać prawie do sa
mej bramy, aby go zobaczyć. Wracając do 
samochodu zauważyłem, że jedyny „fairway” 
pomiędzy drzewami został w międzyczasie 
zablokowany przez jakiś samochód z . .. nie
mieckimi numerami rejestracji na rufowej 
tabliczce. Kierowcy oczywiście ani śladu. Na 
szczęście niemiecki samochód mał otwarte 
przednie okno. Zdecydowałem się wejść do 
wnętrza i po znalezieniu klaksonu „nadawać” 
morsem SOS. Na tą demonstrację akustyczr 
ną amatorzy porannego wina niedzielnego 
zaczęli chórem wydawać protesty i coś, co 
brzmiało jak korsykańskie pogróżki i prze
kleństwa, jak przystało* na potomków Ro- 
mainetti’e*go, prawdziwy „U BUGNU COR
SU!'.

Aby uniknąć incydentu międzynarodowe
go musiałem oczywiście zaprzestać. W tym 
momencie podszedł do mnie jakiś wysoki i e- 
legancko ubrany blondyn, nie wyglądający 
na Korsykanina, ale raczej na gentehnena z 

Hanoweru. Robiąc gesty współczujące mo
jej sytuacji, a dla potwierdzenia mojej teo
rii skąd on jest zapytał: — Sprechen Sie 
deutch,

Moja znajomość niemieckiego po stażach 
w Bazylei, Lucernie i Zurichu była wystar
czająca, aby go zapytać, czy to jego samo- 

św. Antoni z Calcatoggio”)

chód blokuje mi drogę. Odpowiedział pię
knym „nein” i ofiarował się popchnąć samo
chód swego ziomka do góry, jeżeli „bitte” 
zwolnię hamulec i nastawię na bieg neutral
ny. .. Mimo że wyglądał na osiołka bardzo 
wątpiłem, czy byłby w stanie popchnąć we
hikuł choćby parę centymetrów pod tak stro
mą górę. Nie było jednak innego wyboru i 
rozpocząłem ten manewr wiedząc, że nic, czy 
nikt, poza moim osiłkiem nie chroniło* mnie 
od zjazdu „całą wstecz” do błękitnych wód 
zatoki Sagone. Kiedy po paru szarpaniach 
natrafiłem wreszcie na bieg neutralny, uwol
niony pojazd ruszył żwawo (wraz z Niem
cem) w stronę przepaści. Próbowałem hamo
wać pedałem nożnym i ostatecznie od kąpie
li polsko-niemieckiej* uratował nas hamulec 
ręczny, znaleziony na czas, może z pomocą 
św. Antoniego*.

Nie wiem dlaczego przypomniało mi się 
w tym momencie, jak w lutym 1943 (jak ten 
czas ucieka!) podczas konwoju ON-166, a 
więc 42 lata temu, też coś miałem osobiście 
do* czynienia z Niemcami. Ale w zupełnie in
nej sytuacji. W nocy. Podczas sztormu na 
Atlantyku. Na „Burzy”, dowodzonej przez 
kmdr. Franciszka Pitułkę, a więc w okresie 
największej sławy dla tego okrętu. Mimo mło
dego wieku (24 lata) i niskiego stopnia 
(ppor. mar.) oficer personalny KMW kmdr 
Wiktor Łomidze powierzył mi pierwszego* o- 
ficera broni podwodneji (drugiego nie było, 
bo wykruszyły się szeregi specjalistów tej 
broni). Do Niemców przemawiałem po pols
ku, ale w języku, który oni doskonale rozu
mieli: Ładuj Pal! Uwaga na Bombach. Na
stawienie takie i takie. I to samo w kółko. 
U 606 wyszedł na powierzchnię w celu podda
nia się. Ale myśmy już szukali innych, bo 
wciąż były nowe echa podwodne. I „Burza” 
z nimi znowu „rozmawiała”. W końcu w go
dzinę czy dwie później Niemcy mieli dosyć i 
ani eskorta amerykańska, ani polski okręt 
nie miał żadnych meldunków z Azdyka. Bu
rza mogła się wreszcie zaopiekować uszko
dzonym USS „Campbell” i Niemcami z U 606 
(7 oficerów i marynarzy co uszli z życiem, 
„Campbell” omyłkowo trzymał ich długo pod 
morderczym ogniem broni maszynowej po 
nieudanej próbie taranowania).
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Niemcy nadawali SOS i rycerskie serce 
kmdr. Pitułki nie zostało na ten apel oboję
tne. Podszedł blisko i poleciwszy por. Wikto
rowi Szabuni objęcia ode mnie prowadzenia 
okrętu (byliśmy już tylko w wachcie bojo
wej) wysłał mnie na rufę do zorganizowania 
akcji ratunkowej. Chyba nie było wielu wy
padków podczas Bitwy o Atlantyk (w każ
dym razie ani słowa o tym w „Cruel Sea”), 
żeby ten sam oficer, co dawał komendy do 
nastawiania głębokości bomb głębionowych 
i ich odpalania, po zakończeniu tej „brudnej 
roboty” osobiście zajmował się ratowaniem 
swojej „zwierzyny”. Niemcy po wciągnięciu 
przeze mnie na rufowy pokład z pomocą kil
ku torpedystów z wachty bojowej poszli pod 
opieikę z.d.o., który dostarczył im suche 
ubrania i ciepłe swetry. Poczem znaleźli się 
w mesie oficerskiej, gdzie przed powrotem 
na pomost na chwilę zajrzałem.

Rozpoznali mnie od razu j>ako ich ratowni
ka (nie mogli oczywiście wiedzieć, jaka by
ła moja faktyczna "funkcja). Jeden z nich wy
jął z kieszeni z „żelaznej racji U-Boata” ta
bliczkę czekolady i zrobił gest, abym ją sko
sztował. Czekolada (Ersatz?) musiała mieć 
smak słonej wody i wyglądała częściowo 
„nadgryziona” przez ofiarodawcę, więc oczy
wiście odmówiłem, to samo zrobili inni ofi
cerowie, którzy przypadkowo byli w tym mo
mencie w mesie, między innym pamiętałem 
tam obecnego' kapitana, dr. Ożegowskiego, 
lekarza okrętu. Ponieważ ten U-Boat był 
polskim „trofeum”, chciałem się dowiedzieć, 
jaką posiadał nazwę, którą miały niemieckie 
okręty poza ofcjalnymi numerami seryjny
mi. Zapytałem po angielsku mojego ofiaro
dawcę czekolady o nazwę jegO' okrętu. Zawa
hał się, ale po chwili odpowiedział „Hack- 
beil”. Nie znając jeszcze porządnie niemiec
kiego zapytałem, co to jest po angielsku. I 
on znowu zupełnie niezłym angielskim. „A 
chopper, to cut meat, you know. . .” i dostał 
natychmiast szturchańca od swego sąsiada, 
widocznie oficera Kriegsmarine. Bo znaczy
ło’ to, że ich „tasak” był przeznaczony do rą
bania alianckiego mięsa. Ale wojna jest woj
ną. W tym momencie mnie ta nazwa wcale 
nie dziwiła.

Zapytałem go, czy wie, że jest na polskim 
okręcie i jak się nasz okręt nazywał. Nie wie
dział. Szwargocący między sobą i słuchający 
jednym uchem członkowie Hackbeila, wido
cznie dobrze rozumiejący język angielski, za
milkli trochę zażenowani, ale widocznie za

interesowani. Powiedziałem „Polski Destro
yer Burza”. I o dziwo, wszyscy zdawali się 
znać nasz okręt. A przecież propaganda nie
miecka twierdziła, że wszystkie polskie okrę
ty, włącznie z ORP „Iskra”, zostały znisz
czone! Ten, co wyglądał na oficera, zwrócił 
się do mnie i z uśmiechem powiedział (prze
kręcając okropnie polskie słowo) : „Oyes ! 
Burca, a famous ship”. Pozostali Niemcy po
rozumieli się między sobą i dawali mi gesta
mi do zrozumienia, że też są dumni, że są na 
„Burcy”, ale nikt z nich nie odważył się mnie 
zapytać, co znaczy to słowo.

Mimo że ciekawiło mnie coś więcej się do
wiedzieć od „Herrenvoliku” pod polską opie
ką, obowiązek mi nakazywał szybko wracać 
na pomost bojowy, bo tam na pewno już się 
niecierpliwił pierwszy oficer artylerii okrę
tu, porucznik marynarki Wiktor Szabunia, 
który dublował moją rolę oficera na pomoś
cie, w wachcie bojowej.

Byłem już na schodniach prowadzących na 
pomost, gdy dobiegł do moich uszu głośny 
krzyk z mesy. Rozpoznałem głos dr. Ożegow- 
wskiego. Zbiegłem szybko z powrotem zoba
czyć, co się dzejei. Szwargotanie ustało i je
dyny „z prawem głosu” był lekarz okrętowy, 
który czerwony z oburzenia „rugał” za coś 
jeńców w ich własnym języku (muskeiii coś 
głupiego powiedzieć nie przypuszczając, że 
ktoś ich zrozumie). To, co im powiedział, mu- 
siało być dobitne, bo już nie mieli na twa
rzach tego aroganckiego półuśmiechu, przy
jęli postawę „na baczność” przed naszym za
gniewanym Eskulapem. Wielka szkoda, że 
nigdy nie było mi danym dojść do sedna spra
wy, czym Niemcy wyprowadzili z równowa
gi tak bardzo spokojnego i pełnego humoru 
doktora. Byliśmy wszyscy zmęczeni. Po cięż
kiej akcji nie było kontaktów towarzyskich 
czy koleżeńskich. Po powrocie do Szkocji 
nasz odznaczony Legią Honorową doktor (za 
inną akcję na Atlantyku) został przeniesiony 
na inny okręt, a po wojnie zginął tragicznie 
w Kanadzie. Nie wiem, czy byli jacyś inni 
świadkowie tej sceny. Może kiedyś ten incy
dent zostanie wyjaśniony historii. Ale teraz, 
pod koniec roku 1985, miałem nogi na su
chym, korsykańskim lądzie, miałem znowu 
do czynienia z Niemcem, zresztą dość sym
patycznym i który chciał. dla odmiany, mnie 

pomagać. Mój „blondyn z Hanoweru” był 
chyba w moim wieku, a więc, przynajmniej 
w teorii, mógł być jednym z siódemki „Hack
beila. .
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ANDRZEJ GUZOWSKI

Manuskrypt sprzed ćwierć wieku
Porządkując, jak zwykle bezskutecznie, 

po którejś tam nowej przeprowadzce swoje 
szpargały w starym biurku i w kilku karto
nach, znalazłem coś, co było wyraźnie pisa
ne dla „Naszych Sygnałów”. Pisałem to chy
ba jakieś 25 lat temu. Z zapomnianych dziś 
powodów nigdy tego nie dokończyłem i oczy
wiście nie wysłałem do Londynu. Ale czyta
jąc to, co wówczas napisałem, wydaje mi się, 
że właśnie w tym roku Pańskim 1986 wspo
mnienie to nabiera pewnej aktualności. W 
tym bowiem roku mija pięćdziesiąt lat, gdy 
ja i dwudziestu siedmiu innych maturzystów 
zostało przyjętych do SPMW. Z tego mojego 
tekstu sprzed dwudziestu pięciu lat wynika, 
że począłem go pisać pod wrażeniem publi
kowanych w owym czasie w „Naszych Sy
gnałach” wspomnień Komandora Eugeniusza 
Pławskiego z pierwszych miesięcy formowa
nia Marynarki Wojennej po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. A mój, ćwierć 
wieku temu pisany i nigdy nie dokończony 
tekst zaczyna się od zdania: „Synowie moi 
uczą się historii”. Już dziś historii nie u- 
czą, przynajmniej nie w szkole. Najstarsze
mu z moich czterech synów, wziętemu adwo
katowi, czterdziestka zagląda przez ramię, 
tak jak. mnie spoza coraz to ciaśniejszego ho
ryzontu wychyla się siedemdziesiątka. Ale 
wróćmy do rękopisu, znalezionego nie tyle 
„w Saragossie”, co w Monterey. Trochę go 
na końcu uzupełnię, ale podaję go tak, jak to 
pisałem przed ćwierćwieczem:

„Synowie moi uczą się historii. Szkoła ka
tolicka, więc im nawet tu i ówdzie wspomina
ją o Polsce — że to „Przedmurze Chrześci
jaństwa”. Znalazłem w ich podręczniku his
torii krótką wzmiankę o Władysławie Wa- 
reńczyku nieco dłuższą o Janie Sobieskim. 
Niewiele. Jest tam później jeszcze mowa o 
Kościuszce i Pułaskim, ale już w amerykań
skiej oprawie. Uzupełniam, jak mogę, te lu
ki w wiadomościach o dalekiej ojczyźnie ich 
ojca. Objawieniem dla nich okazali się 
„Krzyżacy”. Niestety — arcydzieło Sienkie
wicza czytają już tylko* po angielsku, w zna
komitym zresztą tłumaczeniu Alicji Tysz
kiewicz. Fascynuje ich dzielny Zbyszko i 
chytry Maćko i potężna armia królewska 
gromiąca Krzyżaków, zanim jeszcze urodził 
się Krzysztof Kolumb. „To Polska była po

tężnym państwem, na długo przed Ameryką” 
— mówią z niedowierzaniem, ale i z podzi
wem- Mówię im, że Polacy pierwsi poznali 
się na W iemcach i na Rosjanach. Podkreślam 
z dumą, że Polska pierwsza i jak dotąd jedy
na wygrała wojnę z Sowietami.

Słowo „pierwszy” bardzo przemawia do 
wyobraźni. Palma pierwszeństwa szalenie 
imponuje. Historia pełna jest tych „pierw
szych”. Kolumb pierwszy odkrył Amerykę. 
Magellan „pierwszy” opłynął kulę ziemską, 
Stany Zjednoczone „pierwsze” uchwaliły de
mokratyczną konstytucję w nowożytnych 
czasach, Lindbergh „pierwszy” przeleciał A- 
tiantyk, Gagarin „pierwszy” okrążył Ziemię 
po orbicie w kosmosie, Belina był „pierw- 
szyn’’ ułanem Legionów, Pławski „pierw
szy” podniósł polską banderę wojenną w Pu
cku.

Zrobiło mi się smutno. W czymże ja by
łem ,pierwszy”? Chyba parę razynastume- 
trówkę w gimnazjalnych czasach. I nagle ol
śnienie! Należałem do pierwszego rocznika 
SPMW, który promocję oficerską otrzymał 
już po wybuchu wojny. Właściwie czyni nas 
to ostatnim rocznikiem, kończącym szkołę 
w Polsce. No cóż — pierwszy czy ostatni — 
to tylko kwestia numeracji. Ale powód do 
wyróżnienia jest.

W swych wspomnieniach Komanlor Pła
wski fascynująco opowiada o pierwszych la
tach Marynarki Wojennej w niepodległej 
Polsce. Ileż tam uroczych postaci, barwnych 
wydarzeń, zaskakujących sytuacji. „Si non 
e vero, e ben’ trovato”, myślę sobie. Czar je
go opowieści tkwi nade wszystko w tym, że 
przebija z nich wspaniały optymizm, że prze
świetlone są blaskiem wschodzącego właśnie 
nad Polską słońca niepodległego bytu. Jego 
pokolenie, wchodząc w życie — budowało 
flotę polską na Bałtyku. Moje, u progu lat 
męskich, zobaczyło gruzy tych marzeń.

Czy warto wspominać czasy tragedii? Nie 
wiem. Wydaje mi się jednak, że chwytając 
na kanwę wspomnień czasy o dwadzieścia 
lat późniejsze od opisywanych przez Koman
dora Pławskiego, uda się może choć na chwi
lę ożywić tego ducha młodzieńczego entuzja
zmu, który memu pokoleniu kazał bez zwąt
pienia w ostateczne zwycięstwo strzelać z 
Yickersów i NKM-ów na Oksywiu i na Helu, 



NASZE SYGNAŁY 31

siać z RKM-u pod Kockiem, prowadzić w 
daloeelowniku „Pioruna” ogień do „Bismar
cka”, strzec konwojów murmańskich, topić 
statki pod Navarino i pad Bastią, rzucać do

mowego wyrobu granatami na czołgi nie
mieckie w Powstaniu Warszawskim.

To wszystko przyszło później. Ale zanim 
przyszło — byliśmy do tego gotowi. Gotowi 
nie tylko tradycją Skrzetuskiego i powstań 
narodowych. Gotowi przede wszystkim dobrą 
szkołą fachowości i patriotyzmu, otrzymaną 
właśnie z rąk tych „pierwszych” z pokolenia 
Pławskiego.

Szkoła Podchorążych Marynarki Wojen
nej zaczynała się, jak wiadomo, od egzaminu 
konkursowego. Zjechało się w początkach li
pca 1936 roku coś stu pięćdziesięciu matu
rzystów z różnych stron Polski. Stare, śred
niowieczne mury Koszar Racławickich nad 
wiślanym brzegiem w Toruniu zaroiły się od 
pstrokatego tłumu kandydatów na „wilków 
morskich”. Korzystnie wyróżniali się swym 
wyglądem absolwenci szkół kadeckich, któ
rzy przyjechali na egzamin w mundurach. 
Widać też było kilka mundurów podchorą
żych rezerwy z wojska. Żaden z nich nie zdał 
jednak egzaminu. Kadetów zdało sześciu. 
Przeważali więc cywile. Większość w niez
byt dobrze dopasowanych garniturach „ma
turalnych”, w aż nadto nowych, niezdarnie 
noszonych kapeluszach, częstujących się os
tentacyjnie „dozwolonymi” już papierosami, 
dodających sobie powagi laską lub pieczoło
wicie podhowanym wąsikiem.

Szkoła była opróżniona z podchorążych 
starszych roczników, którzy w tym czasie 
odbywali pływanie na Flocie. Pozostało tyl
ko kilku podoficerów funkcyjnych do pełnie
nia służby dyżurnej, którym na ogół schodzi
liśmy grzecznie z drogi, a tylko co śmielsi z 
nas wyciągali ich na nogaduszki o tym „jak 
to jest w tej Marynarce”. Później dopiero 
mieliśmy się przekonać, że ci, którzy naj
więcej opowiadali o niezwykłych przygodach 
morskich — nigdy nie pływali na żadnym o- 
kręcie. Ale w owych dniach każdy z nich był 
dla nas uosobieniem bohaterów Conrada i 
Jacka Londona czy też Pierre Lotti’ego lub 
naszego własnego Jima Pokera. Podoficero
wie ograniczali się do odczytywania nam 
przepisów porządkowych w sypialniach, w 
jadalni i na salach wykładowych w czasie e- 
gzaminów, zarządzali zbiórki poszczególnych 
grup, a co wieczór — odczytywali długą listę 
nazwisk zwalnianych do domu. Z dnia na 

dzień kurczyła się nasza grupa i po upływie 
dwóch tygodni pozostało nas wszystkiego 28.

Oficerów w ciągu tych dwóch tygodni wi
dywaliśmy niemal wyłącznie w salach egza
minacyjnych Od czasu do czasu, w czasie 
wieczornych wycieczek na miasto, wydawa
ło nam się, że poznawaliśmy tego lub owego 
oficera po cywilnemu czy to w Dworze Artu
sa, Pod Orłem, w Pomorzan.ee czy też w ka
wiarni Smoleńskiego. Bujna młodzieńcza 
fantazja kazała nam wierzyć, że obserwują 
bacznie nasze maniery towarzyskie w loka
lach publicznych, żebyśmy to — niby — nie 
przynieśli wstydu Polskiej Marynarce w za
granicznych „knajpach portowych”. Kto 
wie, czy ta naiwna wiara nie zgubiła tego i 
owego, który uznał, że marynarz musi poka
zać „krzepę” i począł się wyzywająco zacho
wywać wobec kelnerów i gości. Powszechne 
było wśród większości z nas mniemanie, że 
idąc do Marynarki wybieramy życie pełne a 
wantur, przygód miłosnych i wszelkiego ro
dzaju emocji. Był wśród nas jeden młody 
człowiek tal: święcie przekonany iż do 
świadczenie z kobietami jest najważniej
szym atrybutem kandydata do SPMW, że na 
pytanie w czasie egzaminu Komandora Mo- 
genstema, .zemu tak młodo łysieje, odparł 
nonszalancko, gładząc leniejącą czuprynę: 
„A to mężateczki, panie komandorze, męża
teczki. ..” Egzaminu nie zdał.

Im bardziej zbliżał się koniec egzami
nów i im bardziej topniała grupa kandyda
tów, tym ostrzej oczynaliśmy odczuwać o- 
piekę podoficerów. Rej wśród tych opieku
nów wodził mat Kozaków barczyste chłoipi- 
sko o rękach jak dwie łopaty i o śpiewnym, 
wołyńskim akcencie. (Zginął w roku 1942 
pod Maltą na „Kujawiaku”, odcięty wybu
chem miny w rufowej komorze amunicyj
nej) . Wiedzieliśmy, że był bokserem, jednym 
z czołowych w Polsce i znów różni niepopra
wni wśród nas fantaści opowiadali niewiary
godne (i słuszne) historie o licznych jego 
przewagach w zagranicznych knajpach por

towych.
Odjechali ostatni z nieprzyjętych i pozo

stała grupka poszła do szkolnego fryzjera, 
by rozstać się ze starannie nieraz pielęgno
wanymi fryzurami. Wyfasowaliśmy zestawy 
worków marynarskich od pana Dąbka w ma
gazynie mundurowym, zdali na przechowa
nie walizki i cywilne ubrania i przeszliśmy 
jeszcze jedne oględziny lekarskie tym ra
zem przed Komisją Poborową PKU Toruń, 

Pomorzan.ee
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która uznała nas za oficjalnie wcielonych do 
służby w Marynarce Wojennej.

W nocy pomaszerowaliśmy czwórkami pod 
komendą mata Kozakowa iprzez most na Wi
śle na dworzec kolejowy Toruń-Mokre, by za
ładować się do pociągu do Gdyni. Worki na
sze pojechały na stację konnym furgonem. 
Nawiasem mówiąc, nawet Komendant Szko 
ły miał w tym czasie do- służbowej dyspozy
cji nie samochód — a powóz i dwa konie z 
marynarzem jako stangretem na koźle. 
Marsz taki na pociąg gdyński mieliśmy jesz
cze odbyć dwa razy, po skończeniu Młodszego 
i Średniego, Kursu. Po Kursie Starszym, "w 
roku 1939, wyjeżdżaliśmy już z; Bydgoszczy, 
z nowego gmachu Szkoły, objętego po tak 
zwanej „Smorgonji’, to jest po szkole Pod
chorążych dla Podoficerów.

Nie zapomnę tej pierwszej w marynar
skim mundurze odbytej podróży z Trounia 
do Gdyni. Nigdfy chyba potem nie czułem się 
takim „wilkiem morskim”. I nie tylko ja. 
Zdaje się, że nikt z nas nie spał tej nocy, a z 
nastaniem światła dziennego1 snuliśmy się 
po korytarzach wagonów, by mieć okazję do 
niezdarnego salutowania jadących tu i ów
dzie oficerów i podoficerów różnych forma
cji. Zaczepialiśmy pensjonarki z jakiejś 
szkolnej wycieczki, blagując im niestworzo
ne rzeczy.

Jadący z nami — tyle że drugą klasą — 
porucznik marynarki Robert Kasperski, 
nasz oficer kursowy, wydawał się jakimś 
niemal półbogiem. Prezentował się zresztą 
znakomicie i doszliśmy do wniosku, że Wa- 
szyński, nakręcając film „Rapsodia Bałty
ku” głupio zrobił, że nie zaangażował do głó
wnej roli Kasperskiego' zamiast lalkowate- 
go Brodzisza...

Na tym urywa się rękopis odnaleziony w 
Monterey. Co tu więcej dodać ? Kurs rekruc
ki w Kadrze Floty na Oksywiu, pierwsze pły
wanie w ślepym rejsie na Wilii, potem na I- 
skrze, Dołączone z rozbrajaniem okrętu na 
zimę. W początkach listopada do Szkoły w 
Toruniu na przysięgę i mianowanie „star
szym marynarzem podchorążym” wróciło 
już nas tylko 23. Dwudziestu jeden pojechało 
pociągiem gdyńskim na podróż na ..Iskrze” 
no Młodszym Kursie. Na Kursie Średnim by
ło nas już tylko dziewiętnastu. Po Kursie 
Starszym z Bydgoszczy, najpierw na Pinę a 
potem do Gdyni, pojechało nas osiemnastu. 
I tych osiemnastu było właśnie „pierwszy
mi” oficerami Marynarki Wojennej promo

wanymi już po wybuchu drugiej wojny świa. 
towej. Sześciu z nas, zaokrętowanych po 
dwóch na „Gromie”, „Błyskawicy” i „Burzy” 
otrzymało swe promocje w Anglii. Pozosta
łych dwunastu — na Helu — przed pójściem 
do niemieckiej niewoli. Nikt z naszego rocz
nika nie zginął w czasie wojny, choć tych 
sześciu, którzy znaleźli się w Anglii, pływa
ło niemal nieustannie, na kontrtorpedow- 
cach, ścigaczach i okrętach podwodnych. 
Spośród naszej osiemnastki, która w roku 
1939 wyjechała z Bydgoszczy po skończeniu 
Starszego' Kursu, żyje jeszcze bodajże jede
nastu. Sześciu na Zachodzie, tych samych 
sześciu co na kontritorpedowcach dostali się 
do Anglii, i pięciu w Polsce. Gdy napisałem, 
że nikt z naszego rocznika nie zginął w cza
sie działań wojennych, to popełniłem błąd co 
najmniej w stosunku do dwóch. Mieczysław 
Uniejewski uciekł z niewoli, przedostał się 
do Warszawy i działał w AK. Aresztowany i 
storturowany przez Gestapo rozstrzelany zo
stał w gruzach Getta Warszawskiego. Jere
mi Hulanicki zginął wraz z liczną grupą ofi
cerów tak Marynarki, jak i innych broni od 
pocisku z sowieckiego' czołgu strzelonego w 
szopę w której spali po, wydostaniu się z o 
bozu jenieckiego w ostatnich dniach wojny. 
Już po' wojnie zginął w oddziałach leśnych 
Zbigniew Smoleński.

Tyle o tej grupce maturzystów, którzy pół 
wieku temu z roziskrzonymi oczyma wstępo
wali do SPMW i którym młodość kazała śnić 
o wielkiej przygodzie, o miłości i O' awantu
rze. Cześć tym, co odeszłli. Pozdrawiam tych, 
którzy żyją i być może dotrze do nich 
tych kilka słów, przypominających, jak to 
było pięćdziesiąt lat ternu. . .
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PRZYCZYNKI KOMENTARZE, INFORMACJE
NASI KANADYJSCY POBRATYMCY

W numerze 48 pisma „Głos Polski (La 
Voz de Polonia) w Buenos Aires, 29 listopa
da 1985 ukazały się dwa artykuły na temat 
Polskiej Marynarki Wojennej. Jeden z nich, 
kol. S.M. Wrzesińskiego, wspomina zaokrę
towanie na HMCS Restigouche, co dziś po
twierdza autor w obszerniejszym wspomnie
niu.

Redakcja

Dość dużo pisało się o okrętach kanadyj
skich, które współpracowały z R.N. i z naszą 
Marynarką Wojenną. Chcę dziś wspomnieć 
dwa inne kontrtorpedowce kanadyjskie, o 
których jeszcze nie pisaliśmy, a mianowicie 
HMĆS Restigouche i HMCS Fraser.

Jak opisuje kol. prez. K.O. Zubkowski w 
„Podchorążowie Rocznika 1938-1941“ w 154 
nr ,N.S.“, byłem w tym samym rejsie kandy
datem na sygnalistę na ORP Wilia i dzieli
łem te same przygody, aż do przyjścia do 
Wielkiej Brytanii na ORP Gdynię. W podró. 
ży statkiem francuskim Marrokech, z Casa
blanca do Bordeaux, załadowano nas do kali 
z czarnymi Senegailczykami i innymi wojaka
mi z Legii i innych pułków afrykańskich. A- 
le miałem wówczas 18 lat i na szczęście po
dróż nie trwała długo. W Landerneau tak, 
jak pisze kmdr Tymiński, dla nas marynarzy 
było bardzo przyjemnie, wygodne łóżka, nie
duże sale i dość dużo wolnego czasu. Wybie
raliśmy się często w okolice podziwiać bar
dzo* piękne krajobrazy, a wieczorem chodzi
liśmy do knajpki na wino czy koniak.

W Anglii okazało* się. że sygnalistów jest 
za dużo, ale brak innych specjalistów. Więc 
wybrano najlepszych, a reszta została arty- 
lerzystami (ja też). Po kilku dniach okazało 
się, że nasza marynarka potrzebuje podsłu- 
chowców (nowa specjalność). wiec czterech 
z nas i kurs kadetów z „Daru Pomorza” też 
zaokrętowani na ORP Gdynia, zostaliśmy 
wysłani dó szkoły podsłuchowców w Port- 
land. Za staliśmy tam bardzo wygodne warun
ki i byliśmy dobrze traktowani. Jak sie oka
zało. że jesteśmy snenialistami w topieniu 
„U-Rotów”. to* wróciliśmy na, ORP Gdynia.

9 czerwca 19^0 roku zostałem zaokrętowa
ny na HMCS Restigronche lako podsłucho
wi eic. bo im też brakowało* nodsłnohowców. 
Nasze zadanie było razem z HMCS Fraser i 

krążownikami HMS Columbus (nie jestem pe
wien nazwy) eskortować kilka statków pasa
żerskich między innymi M/S Batory na redę 
miasteczka Bayonne na południu zatoki Bis
kajskiej, gdzie talk jak w Dunkierce, różne ro
dzaje kutrów i łodzi rybackich dowoziły roz
bitków Wojska Polskiego i Angielskego. Ta
kich podróży do Anglii między Bayonne i Ply
mouth zrobiliśmy dwie.

Ciekawy był rejs drugi: W drodze powro
tnej na zatoce Biskajskiej w nocy podszedł 
pod -dziób HMS Columbus HMCS Fraser i zo
stał przecięty na wysokości działa nr 2 (typ 
okrętu ten sam co ORP Garland). Na naszym 
okręcie (w czasie wojny) zapalono główny 
reflektor i rozpoczęto akcję ratunkową. Ru
fa Frasera poszła w górę i, co się rzadko zda
rza, zatoka Biskijska była gładka jak stół. 
Podeszliśmy dó burty i większa część załogi 

. Frasera przeszła suchą nogą na nasz okręt. 
Dziób okrętu tak jak pamiętam był jeszcze 
nad wodą, lecz pomału zanurzał się. Kilku 
czy kilkunastu skoczyło do wody i trzeba 'by
ło wyciągać. Pomagając w tej akcji, o dzi
wo, słyszałem język polski. To był jeden z 
młodszych podoficerów, który po zatonięciu 
ORP Grom był na praktyce (nazwiska nie 
pamiętam). U nas też było* dwóch na prakty
ce mat (st. bosman) S. Sikora i mat (bos
man) S. Podlewski, obaj* maszyniści.

Następnego dnia zostałem ściągnięty z 
wachty, gdyż na naszym okręcie mieliśmy 
też pasażerów, dwóch generałów i kilkunas
tu oficerów, rozbitków Wojska Polskiego 
(jak się oni pomieścili w mesie oficerskiej 
w nocy?) i, co* dziwniejsze, dwie panie, Polki, 
które były ulokowane w kabnie lekarza i nie 
miały w co się ubrać, gdyż jak spały mesowy 
wszystko* posprzątał do szaf, a one po angiel
sku nie mogły się porozumieć. Okazało się, 
że mesowy mówi dobrze po francusku i p*anie 
też. więc moja pomoc okazała się zbyteczna. 
Jedna z nań była pianistką, a druga śpiewa
czką. wiec na zakończenie zaśpiewały mi pol
ską piosenkę. Wychodząc na pokład spotka
łem się z polskimi oficerami. Tak mnie dżi
nie i przyjemnie było, że generałowie i ofi- 
cerowe zwracali się do 19-letniego maryna 
rza przez „pan marynarz”. Obdarowałem ich 
papierosami, gdvż oni prócz franków fran
cuskich nie mieli nic.

7 litom 1940 zostałem przeokrętowany z 
HMCS Restigouche na ORP Gdynia. Później 
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pływałem na polskim śoigaczu, a po wybu
chu na minie zostałem zaokrętowany na 
ORP Garland, od 22 grudnia 1940 do 15 kwie
tnia 1941, gdzie często naszym towarzyszem 
w eskorcie konwojów był HMCS Ottawa i in
ny okręt, którego nazwy już nie pamiętam. 
Później pływałem na ścigaczu i na ORP Kra
kowiaku i od1 czasu do czasu obijały się o na
sze uszy nazwy kontrtorpedowców kanadyj
skich.

Wracając do HMCS Restingouche przypo
minam, że dowódca tego okrętu został od
znaczony Krzyżem Walecznych za ratowanie 
polskich żołnierzy. Jedynego marynarza, któ
rego pamiętam z tego okrętu, to mój bezpo- 
śrdni przełożony — leading seaman Norman, 
spotkałem go później w Dunoon na starszym 
kursie, gdy on był już podoficerem.

Myśiałem, że na tym skończyło się moje 
spotkanie z Marynarką Kanadyjską, ale jak
że się myliłem. Już po wojnie w Argentynie, 
chyba w róku 1965, dwa kanadyjskie okręty 
były z wizytą: Restigouche był jednym z 
nich.

Naturalnie złożyłem im wizytę. Jak się do
wiedzieli, że pływałem na HMCS Restigou
che, to byliśmy zaproszeni z całą rodziną (żo
na i dlwoje dzieci) do mesy i serdecznie gosz
czeni. Ale ten Restigouche to już zupełnie in
ny niż ten, na którym ja pływałem.

S.M. Wrzesiński

JESZCZE O „JASKÓŁCE"
Piszę w odpowiedzi p. Julianowi 

Czerwińskiemu

Jak spostrzegłem swą pomyłkę, że z Ba
bich Dołów zrobiłem Babią Wolę, po kilku 
tygodniach napisałem do „N. S“. (Redaktor 
przeprasza, że poprawkę przeoczył). Babi 
Dół był koło* Wąwozu Ostrowskiego w Zato
ce Puckiej.

Co do ORP Gryf to wiem, że nie popełni
łem pomyłki, bo jak Jaskółka wróciła na O- 
ksywie po nalocie nieprzyjaciela, to Gryf 
tam był zacumowany z prawej burty. Wtedy 
ostatni raz widziałem ORP Gryfa.

Pan Czerwiński ma rację o Nurku. ORP 
Nurek był dumą warsztatów Marynarki Wo
jennej, gdzie był zbudowany. Byłem kiłka- 
ktornie na pokładzie Nurka, nawet znałem 
D-cę Nurka, śp. chor. mar. Tomasiewicza.

Zatopienie Jaskółki miało miejsce 15 
września, chciałbym opisać ostatnie dni te
go okrętu.

O Kampanii Wrześniowej dużo czytałem, 
ale niektóre daty wydają się nieprawdziwe. 
Chciałbym o tym napisać. Po drugim ataku 
na minowce, 1 września, ORP Mewa był cię
żko uszkodzony. Jaskółka była niedaleko, a- 
le Rybitwa była bliżej i zabrała ją na Hel. 
Jak dostaliśmy się później do Jastarni, przy
szedł rozkaz, żeby zabrać swoje rzeczy i za
kwaterowano nas w szkole koło portu. Na o- 
kręcie zostało’ tylko kilku marynarzy przy 
dziale. Czytałem też, że ORP Jaskółka ze
strzeliła samolot niemiecki. Stało się to nie 
7 września, lecz 3, gdy Wielka Brytania wy
powiedziała wojnę. Tego dnia rano przyszedł 
rozkaz, żeby okręt był w pogotowiu. Przed 
9 przyszło na okręt kilku oficerów Mar. 
Woj., z nimi miał być Admirał Unrug. Okręt 
poszedł db Gdyni i zacumował koło magazy
nu z owocami. Mogliśmy wyjść na ląd, byle 
trzymać się blisko okrętu. Przechodząc koło 
schodów prowadzących do biur na górze usły
szałem, że ktoś nadawał radiotelegraf. Zapy
tałem cywilnego dozorcę, czy ktoś tam pra
cuje. Odpowiedział, że nikogo tam nie ma. 
Zameldowałem wówczas st. bosmanowi Stoji, 
a on przekazał z-cy d-cy, który zawiadomił 
żandarmerię. Później słyszeliśmy, że zaare
sztowano szpiega niemieckiego. Późno po po 
łudniu wracając do Jastarni byliśmy zaata
kowani przez samolot niemiecki, który zja
wił się z niskich chmur. Będąc blisko CKM 
Otworzyłem ogień po lewej burcie i po tylu 
latach ciągle widzę pilota pochylonego do 
przodu. Jak samolot wpadł do wody, to wy
buchł. Ten wybuch rzucił okrętem i troszkę 
go podniósł z wody. Zobaczyć można było tyl
ko ciemnożółtawą plamę na wodzie około 20- 
30 metrów od okrętu.

Chciałbym jeszcze wspomnieć o ataku na 
Jastarnię. 13 września okręt założył miny, a 
po założeniu w bardzo ciemną noc, wśród sie
ci rybackich niełatwo było znaleźć barkę z 
minami. Po załadowaniu 18-20 min już się 
robiło jasno, by powrócić do Jastarni i wie
czorem znów założyć miny. 14 września wie
czorem przyszedł rozkaz, żeby je zdjąć i zo 
stawić na molo. Okręt podpłynął pod Babi 
Dół. Jak wróciliśmy o 6-ej rano- to tylko ob
sługa działa i dalmierzysta, st. mar. Ludwik 
Sikora, zostali na okręcie. Ja byłem na dole 
z kolegą maszynowym nazwiskiem Koziołek, 
gdy Sikora krzyknął: „Samoloty niemieckie 
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lecą na Jastarnię”, to było o 8 godz. rano (a 
nie o 10.30). Poleciałem na górę zbudziłem 
śpiącego kolegę i otworzyliśmy ogień. Pierw
sza bomba spadła na rufę. Cały czas strzela
liśmy, aż jedna bomba spadła kilka kroków 
od nas na pokładzie i nie wypaliła. Wtedy był 
nić. Koło okrętu były dWa drewniane budyn- 
czas opuścić okręt. Biegliśmy, by się schro
nić. Koło okrętu były dwa drewniane budyn
ki, jak biegłem koło drugiego to bomba spa
dła w ten pierwszy. Uderzony latającymi ka
wałkami drzewa schroniłem się na plaży i 
nawet wtedy niemieckie samoloty strzelały 
do nas. Jaskółka się paliła blisko 2 dni. Nie 
było potrzeby zatopienia, bo okręt był pod 
wodą oprócz dziobu. Po przejściu ognia nikt 
nie mógł dostać się na okręt, bo 50 kg bom
ba leżała koło okrętu i min. Chcieliśmy wy
dostać zwłoki marynarzy. St. bosman i ppor. 
Józefiak pytali o ochotników, żeby przenieść 
bombę w bezpieczne miejsce. Zgłosiłem się 
z kolegą. Delikatnie, nie odwracając się, ja 
na przedzie bomby, kolega z tyłu zanieśliśmy 
ją 50-70 metrów i położyliśmy na piasku. 
Bałem się mocno, a jak się dotknąłem min, 
to były gorące. Zabraliśmy łódź z molo i z 
prawej burty okrętu zobaczyliśmy spalone 
ciało kolegi w połowie drogi do mesy oficer
skiej. Niemożliwe było zwłoki wydostać, ro
zebrałem się więc, wziąłem linkę i skoczy
łem do wody, zawązałem linkę wkoło jego 
ciała, ale cały czas ciało było w wodzie. Ko
ledzy linką ciągnęli uszkodzone zwłoki na 
przód okrętu i na molo. Jedna noga spadła do 
wody, ale już nikt jej nie szukał. Pojazdem 
na dwu kołach zawieźliśmy go na cmentarz 
w Jastarni. Nawet księdza nie było, gdy był 
pochowany jako nieznany marynarz.

Drugiego marynarza nie znalazłem — tyl
ko obcas jego buta. By się upewnić, też sko
czyłem do środka, ale nie mogłem go znaleźć 
w wodzie, bo bomba spadła tuż obok. Za tę 
akcję byłem odznaczony Krzyżem Walecz
nych, ale się nie doczekałem dekoracji, bo 
kilka dni później była kapitulacja. Ale jest 
rozkaz D-cy Floty. Działa zostały wymonto
wane z okrętów i przeniesione na drugą stro
nę basenu portowego, gdzie były złożone na 
belkach drewnianych. Dla ochrony kopało się 
trawniki, by stworzyć około 11/2 metrową 
osłonę. CKMmy były dalej od dział. Dalmie- 
rzysta, st. mar. Sikora, był wysłany na cypel 
Helski, bo ich dalmierzysta zginął. Nasze sta
nowiska były ostrzeliwane przez samoloty 
niemieckie. Działa nie strzelały dobrze i po 

5 czy 7 pociskach zacinały się. Każdej nocy 
dwóch marynarzy z minowców trzymało słu
żbę po drugiej stronie Jastarni, od 12 do 4 ra
no. Chodzenie po piasku 4 godziny było bar
dzo męczące. Wiedzieliśmy, że kaszubskie 
kompanie odmawiają posłuszeństwa. Gdy 
pancernik Schleswik-Holstein ostrzeliwał Ja
starnię, to zanotowaliśmy kilka ślepych po
cisków.

1 października dowiedzieliśmy się, że Hel 
się poddaje. Następnego' dnia i blisko całą 
noc rzucaliśmy pociski i amunicę do wody, 
by Niemcom nie oddać. 2 października rano 
przypłynął okręt niemiecki do basenu Jasta
rni. Jak się przedostał do basenu, nie wiem, 
bo zatopione kutry blokowały wejście. Z Ja
starni okrętami zabrali nas do Pucka. Póź
niej przenieśli nas do Wejherowa, gdzie nas 
trzymali przez tydzień. Stąd do Stalagu II C.

Bernard Ragus

KILKA DNI W NARWIKU

Sztokholm, 15 lipca 1986

Po kilkudniowym pobycie w Narwiku wró
ciłem dzisiaj do Sztokholmu i chciałbym po
dzielić się z Kolegami ostatnimi wiadomoś- 
cami z podróży:

I. Programowane od roku zejście ekipy nur
ków z norweskiej Mar. Woj. na dno fiordu 
Romback w miejscu zatonięcia ORP Grom 
nie doszło jeszcze do skutku z powodu braku 
specjalistów. Prawie cała flota norweska za
jęta jest od kilku miesięcy „płoszeniem” so
wieckich łodzi podwodnych, operujących bez
prawnie na norweskich wodach terytorial
nych. Mimo to, na wiosnę br, udało się Nor
wegom zejść do zatopionego w pobliżu ORP 
Grom pancernika NORGE, skąd wydobyto 
niektóre mniejsze przedmioty w celu umiesz
czenia ich w Muzeum.

II. W ciągu dwóch letnich miesięcy ubiegłe
go roku odwiedziło Muzeum Wojenne w Nar
wiku ponad 45.000 turystów przybyłych z 
różnych części świata. Muzeum rośnie, dobu
dowano kilka nowych pomieszczeń.

W imieniu Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej ofiarowałem Muzeum polską flagę z 
orłem w koronie i jeden proporczyk dowódcy 
ORP. Te dwa dary, przyjęte z wzięcznością 
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przez zarząd, zostały już umieszczone na po- 
ceisnym miejscu w gablotce, w której doty- 
chcas znajdowała się flaga i odznaczenia 
reżymu okupacyjnego PRL.

III. Na piętrze, w nowych pomieszczeniach 
niedaleko' wejścia i po prawej stronie, zmon
towano' trzy przylegające do, siebie gablotki: 
angielską, francuską i polską, mające zawie
rać odznaczenia wojskowe i oznaki jedno
stek, które tiały udział w wałkach o Narwik. 
Czwarta gablotka, umieszczona pod kątem 
prostym do polskiej' (na bocznej ścianie) mie
ści odznaczenia niemieckie.

Jako reprezentant Instytutu Polsko-Skan- 
dynawiskiego (jestem również jednym z 
trzech powierników Instytutu) ofiarowałem 
Muzeum komplet odznaczeń wojennych łącz
nie z orderem Virtuti Militari. W gablotce 
ma figurować napis:

FRIA POŁENS MILITARA 
UTMARKELSER

(Odznaczenia wojskowe Polski 
Niepodległej)

Oczywiście nie zapomniałem o Medalu 
Morskim i każdy order, krzyż czy medal po
siada swą „metrykę” podaną w trzech języ
kach: polskim, szwedzkim i angielskim. Ję
zyk szwedzki jest zrozumiały dla większości 
Skandynawów. W gablotce pozostało jesz
cze dużo miejsca na umieszczenie pp. oznak 
pułkowych Brygady Podhalańskiej (metalo
we czy płócienne), oznak specjalności mor
skich itp. Alianci i Niemcy już nas i tu wy
przedzili, ich gablotki są wykonane estetycz
nie, szczególnie francuska.

Sztokholm, 12 października 1986

Dnia 26 sierpnia br. zmarł na udar serca 
w szpitalu bosman Jarosław Pizuński, tor- 
pedysta-miner z ORP SĘP. Pogrzeb odbył się 
dnia 5 września br. na cmentarzu miejskim 
w Lund. Zmarły leży pochowany w pobliżu 
grobu jego najlepszego' kolegi, ppor. tyt. Teo
dora Farbisza. W uroczystościach pogrzebo
wych wzięło udział ok. 20 osób, w tym dwóch 
z Mar. Woj. Niestety odległości i wiek robią 
swoje.

Druga wiadomość dotyczy ORP GROM-u: 
Norwedzy znaleźli wreszcie dokładne miejs
ce spoczynku ORP GROM.

Po zawarciu umowy z ambasadą PRL w 
Oslo norweski Departament Obrony zlecił o- 
statnio dowódcy M/S Benjamin (odpowie
dnik naszego ORP NURKA) chorążemu Nil- 
sowi Borge, aby ten postarał się znaleźć 
GROM. Przy pomocy mini-ubootu zaopatrzo
nego w aparaty video znaleziono dnia 6 
paźdź. br. przepołowiony eksplozją ORP 
Grom na dnie fiordu Romback, w mule i pia
sku, kilem zwróconym do góry, na dwóch 
„półkach”: dziób łącznie z kominem na głę
bokości 85 m, natomiast rufa na głębokości 
105 m. Naokoło leżą porozrzucane torpedy, 
koję, maszyny, itp. Okręt znajduje się ok. 
600 m od miejsca, w którym przypuszczano 
wcześniej;, że się znajduje i zniesiony silnymi 
prądami we fiordzie nie spadł niżej (jak przy
puszczano) w tektoniczną rozpadlinę, o któ
rej pisałem w moim poprzednim liście.

Nie wiem, czy uda mi się zdobyć kopię fil
mu, ponieważ praca ta została wykonana na 
zamówienie ambasady PRL i do ostatniej 
chwili nikt w porcie nie wiedzał o tym przed 
sięwżięciu. Inaczej byłbym na miejscu brał 
udział osobiście.

inż. Tadeusz Głowacki

ANEGDOTA POLARNA

Działo się to 28 stycznia 1943 r. Przepro
wadziliśmy konwój do Rosji. Okręt zakotwi
czył się w porcie „Polamaja”. Na pokładzie 
spotyka mnie mat K. Gidziński.

Jesteś wyznaczony ze mną na wachtę przy 
trapie. „Dlaczego ja?” — pytam. „Za chwilę 
ma dobić motorówka z władzą portu i trzeba 
kogoś, kto włada rosyjskim językiem’ Stoi- 
my przy trapie. Po chwili dobija motorów
ka. Włazi dwóch komisarzy. Rozmawiają 
między sobą. W tyle idący powiada: „Wygla- 
dit choroiszo”. W przodzie chłop dobrze zbu
dowany z lekka obraca twarz do tyłu i mówi 
„Eto budiet nasz”.

Słysząc to ogarnął mnie bezwład. Zastana
wiam się: czy walka i ofiary nasze przynio
są to. o co' walczymy, Pogrążony w myślach 
nie słyszałem, jak Kaziu po raz; drugi pytał. 
„Co oni mówili?” Gdy mu powiedziałem, za
mruczał: „To skurczybyki, może źle zrozu
miałeś?'' — powiada.
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Niestety, zrozumiałem dobrze. Wątpiąc o 
wynik wojny, miałem rację. Lecz ORP Pio
run jako okręt angielski pozostał w Anglii.

Jan Mazur

FRANKOWSKI, KRUSZEWSKI, 
LASKOWSKI

Gdynia, 1) sierpnia 1986

Komandor Francki kończy swój artykuł o 
formowaniu obrony wybrzeża zdaniem: 
„Tych dwóch jenieckich mogił w Dobiegnie
wie i jedtoej rodzinnej w Nieszawie nie wolno 
nam zapomneć” — otóż „dwie jenieckie mo
giły w Dobegniewie” to nieścisłość, gdyż w 
Woldenbergu (Dobiegniewie) zmarł i został 
pochowany w październiku 1940 mjr inż. 
Kruszewski, po wojnie prochy zostały eks
humowane i pochowane w Gorzowie, kmdr 
Frankowski natomiast zmarł po operacji ra
ka w szpitalu w Bielawie koło Dzierżoniowa 
(26.9.1940) i tam został pochowany, po woj
nie prochy ekshumowano i przeniesiono na 
cmentarz we Wrocławiu, mianowany po
śmiertnie kontradmirałem, śp. Stefan Fran
kowski nigdy nie był w Dobiegniewie (Wol
denbergu) .

Julian Czerwiński

Toronto, 11 września 1986

Pragnę powiadomić, że dziś wysłałem Nr 
157 „Naiszylch Sygnałów” do córki śp. Admi- 
rałostwa Frankowskich, zgodnie z życzeniem 
kmdr. W. Franckiego i wobec odejścia śp. 
Marii-Róży Frankowskiej Szylling.

Przy tej sposobności zasugerowałem pani 
Jolancie Collins, córce pp. Frankowskich, a- 
by papiery, fotografie itp. pamiątki po adm. 
Frankowskim wysłała do SMW w Londynie 
do przejrzenia i przekazania do Archiwum i 
Muzeum im. gen. W. Sikorskiego. Zobaczy
my, co z tego wyniknie.

Część papierów i fotografii była w domu 
śp Pani Frankowskiej-Szylling, ale gros 
jest złożone w Canadian Archives w Ottawie.

Jeżeli Pani Jolanta nie zdecyduje się prze
słać tych cennych historycznych dokumen
tów do Londynu, to sądzę, że w Archiwum w 

Instytucie gen. W. Sikorskiego powinni wie
dzieć, gdzie się one znajdują.

Romuald Nałęcz Tymiński

Oliwa, 21 sierpnia 1986

Bardzo ciekawe są wspomnienia kmdr. 
Franckiego o tych międzywojennych działa
niach obronnych. A tak się składa, że syn 
majora Kruszewskiego to mój stary kolega 
z „Dalnom” gdzie razem przepracowaliśmy 
ponad 30 lat!

Oliwa, 29 wrzesień 1986

.. . Właśnie przedwczoraj otrzymałem dwa 
egzemplarze „N.S.“ Bardzo się cieszę i raz 
jeszcze pięknie dziękuję. Dziś właśnie spoty
kam się z Kruszewskim i wręczę mu ten nu
mer.

Stefan Bujniewicz

Seattle, 10 września 1986

Artykuł kmdr. Wojciecha Franckiego czy
tałem z wielkim zainteresowaniem. Ten wiel
ce rzeczowy opis formowania idei oraz tru
dności w wykonywaniu planu obrony wybrze
ża jest pełen rzeczowych i historycznych fa
któw. Sylwetki komandora Frankowskiego, 
mjr. siąp. Kruszewskiego i kmdr. ppor. inż. 
Laskowskiego! są scharakteryzowane dosko
nale. To wybitnie zasłużeni ludzie w historii 
rozwoju naszego wybrzeża w okresie Polski 
Niepodległej,. Nie powinni być zapomnieni.

Będąc młodszy od nich wiekem i stopniem 
mogłem obserwować pracę tych ludzi tylko 
z pewnego' dystansu, ale mieszkając na wy
brzeżu, w Gdyni od roku 1924 i pochodząc z 
rodziny marynarskiej, widzę w relacji ko
mandora W. Franckiego, bezstronną chara
kteryzację tych zasłużonych oficerów.

Przypuszczam, że czytelnicy „Naszych Sy
gnałów” zgodzą się, gdy zaproponuję Zarzą
dowi Głównemu S.M.W. i Redakcji „N.S“ a- 
by artykuł kmdr. W. Franckiego został prze
kazany do Instytutów Historycznych w Lon
dynie i w Nowym Jorku. Przypominam też, 
że Zeszyty Historyczne „Kultury” Paryskiej 
będą także żywo zainteresowane tym tema
tem!

Wilhelm Pacewicz
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Kmdr Stefan Frankowski z oficerami Łichodziejewskim i Tchórznickim podczas rewizyty Marynarki 
Wojennej w Niemczech zawezwani do przedstawienia kanclerzowi Hitlerowi.

$4r. 4 ♦ hf, 16o!

Willa Trzech Róż — rok 1037 — kmdr Stefan 
Frankowski z żoną Marią Różą z Dobrowolskich 
synem Stefanem Stanisławem i córką Jolantą 

Marią. Kamienna Góra •— Gdynia.
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ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA, SEATLE USA, 17 
SIERPNIA 1986

— marynarz polski w II wojnie światowe.

Od wielu lat biorę udział, albo sam orga
nizuję wśród tutejszego polskiego społeczeń
stwa obchody, rocznice, akademie lub inne 
uroczystości. W tym roku na dzień „Święta 
Żołnierza” miałem wielką pomoc z daleka, 
bo aż z Oregonu! Z Jurkiem Tumaniszwili 
utrzymuję kontakt od dawna, chociaż dzieli 
nas odległość 200 mil.

To on właśnie nie tylko pomógł, ale także 
był głównym prelegentem i inicjatorem wy
stawy fotografii „Polśkiej Marynarki Woje
nnej w II wojnie światowej” (patrz str. 1).

Uroczystą Mszę Świętą celebrował tutej
szy proboszcz ks. M. Szwej, w asyście ks. W. 
Piemikarezyka (ksiądz misjonarz z Zaire). 
Po Mszy św. odbyła się akademia w Domu 
Polskim. Mówiłem o „Roku 1920“, było krót
kie przemówienie członka „Solidarności”, był 
także skromny program artystyczny, ale naj
większe zainteresowanie wywołał swoim 
przemówieniem Jurek Tumaniszwili. Wysta
wa powiększeń fotograficznych naszych o_ 
krętów i akcji na morzu cieszyła się też du
żym powodzeniem.

Wilhelm Bacewicz

Kraków, 15 września 1986

ROCZNIK 1936
Co się dzieje ze Stasiem Kincem z naszego 

rocznika. W Polsce utrzymuję kontakt z 
Bronkiem Szulem (Gdynia) i Jurkiem Bro- 
niewiczem (Puławy). Zupełnie straciliśmy 
kontakt z Jurkiem Skowrońskim, po prostu 
nie wiemy, gdzie jest i czy jeszcze żyje (osta

tnio mieszkał w Warszawie). Ze starych ko
legów odwiedziłem Aleksego Czerwińskiego 
(Warszawa), a z młodszych J. Czerwińskie
go, J. Gośka, A. Pierzyńskiego, St. Błażeje- 
wicza (Gdynia) oraz B. Siemaszko (Zakopa
ne).

Przy tej okazji chciałem zawiadomić, że 
tego roku, 15 października, mija 50 rocznica 
naszej mominacjii: W związku z tym mam 
zamiar pojechać do Gdyni na kilka dni, mo
że 1-9wet z Jurkiem Broniewiczem, spotkać 
się z bronkiem Szulem, no i popatrzeć na na
sze morze 1 powspominać dawne czasy naszej 
górnej i chmurn?j młodości . ..

Zbyszek Węglarz

15.10.1936 — GDYNIA — 15.10.1986

Minęło pół wieku od promocji na O RP 
„Bałtyk”.

Zebrani na Abrahama w Gdyni u Małgo
rzaty i Żula Czerwińskich „Jubilaci: kmdr 
Bronisław Szul, kmdr ppor. Zbigniew Węg
larz — przesyłają najserdeczniejsze uściski 
Kolegom „Jubilatom”

Jerzemu Hedingerowi i Witoldowi Wojcie
chowskiemu z Kanady oraz Stanisławowi 
Kince gdzieś w Anglii.

Z tej promocji „Październikowej” (prze
dłużonego czasu studiów w SPMW) polegli: 
Nikodem Hernes na Oksywiu, Marian Mokr
sk! na ORP ,Orzeł”.

Zmarli tragicznie: Tadeusz Dąbrowski — 
w Anglii, Kazimierz Sadowski — w Argenty
nie.

Zmarł w Australii — Wiltold Szuster.

Julian Czerwiński
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Patent oficerski Zbigniewa Jerzego Węglarza. Warszawa 1936

Reprodukując fotokopię Patentu Oficerskie
go kol. Węglarza zasyłamy Jemu i Jego kole
gom z rocznika serdecznie gratulując na 50- 
lecie nominacji.

Redakcja „N.S.“

i
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NORMANDY
June 6th, August 20th 19

A limited edition Medal aavailable 
exclusively to veternas of the Normandy 

Campaign

I am delighted 'that the Normandy Vete
rans Association in the United Kindom have 
taken the initiative, following growing de
mand from their members, to produce this 
superb medal to commemorate the Norman
dy Campaign.

The expertise of the directors of Award 
Productions Ltd. and their agreement to 
sponsor the striking of the medal has at 
long last brought a dream to reality and I am 
pleased that the NVA wish to extend to vete
rans world-wide the opportunity to obtain 

this medal, a befitting tribute to all who took 
part in the historic campaign.

It s particulary pleasing to know that a 
percentage of the money raised from the sa
le of the medal will go towards alleviating 
the hardship suffered by many of our vete
rans throughout the world. This money is to 
be administered through the newly-formed 
Normandy Veterans Charitable Fund under 
the control of the committee of the NVA, 
and I am sure you will give this ventzre your 
full support.

The medal is of course, commemorative 
and may only .correctly be worn below offi
cial decorations and not as an addition — 
medal to be praud of.

General Sir John Mogg GCB, KCB, CBE,
DSO, DI



42 NASZE SYGNAŁY

Obverse:

The combined services operation is repre
sented by the flying eagle of the air force, 
the fouled' anchor of the navy and the bayo
net of the land forces. These symbols are pla
ced over a background of the two lions regar
dant from the arms of Normandy. The con
tribution of the American Forces is signi
fied by a ring of 13 stars, representing the 
original States of America, which also form 
part of the coat-of-arms of the US Army.

Featured also are code words from the ver
se by Verlaine as broadcast by the BBC to 
signal the comencement of the operation 
at 21.15 on June 5, 1944 — Blessent mon 
coeur d‘une langueur monotone (soothe my 
heart with dull languor).

Reverse:

A tank landing craft is depicted with its 
ramp on the beaches of France, symbolised 
by the fleurs-de-lis. The official dates of the 
campaign (June 6-August 20, 1944), appear 
on the extended ramp of the craft. The words 
„NORMANDY CAMPAIGN11 proudly pro
claim the message of the magnificent medal.

The wrd „NORMANDY11 also appears on 
the clasp which is attached to the ribbon.
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APEL ZENONA ANDRZEJEWSKIEGO

Przemyśl, dnia 28 października 1986 r.

Jestem nauczycielem historii, rodowitym 
przemyślaninem i zbieram materiay do pu
blikacji książkowej, w której pragnę upa
miętnić wojenne losy mieszkańców mojego 
rodzinnego miasta Przemyśla — byłych żoł
nierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Jeden z rozdziałów mojej książki zamie
rzam poświęcić przemyskim marynarzom, 
którzy w latach minionej wojny bronili ho
noru biało-czerwonej bandery-

Ponieważ po zakończeniu wojny wielu ma
rynarzy nie powróciło do rodzinnego Przemy 
śla, a niektórzy zginęli, bądź zmarli w czasie 
wojny i po wojnie — zebranie jakichkolwiek 
danych o przebiegu ich służby w Polskiej 
Marynarce Wojennej nastręcza bardzo, duże 
trudności. W kraju, z powodu braku źródeł 
archiwalnych jest to rzecz wręcz niemożli
wa do wykonania.

Dlatego też za pośrednictwem „Naszych 
Sygnałów” zwracam się z gorącym apelem 
do wszystkich żyjących na Zachodzie prze
myskich marynarzy oraz do rodzin i kolegów 
Zmarłych o nawiązanie ze mną kontaktu. 
Serdecznie proszę o listowne wypożyczenie 
zdjęć przemyskich marynarzy (indywidual
nych i grupowych) oraz o nadsyłanie wycin
ków prasowych, wspomnień i wszelkich in
formacji o ich wojennych i powojennych lo
sach. Interesują mnie zdjęciach ich grobów o- 
raz nazwy cmentarzy, na których spoczywa
ją-

Wszystkie wypożyczone zdjęcia i materia
ły, po wykonaniu reprodukcji fotograficz
nych, zobowiązuję się zwrócić właścicielom 
listem poleconym. Ręczę za za swoim sło
wem.

dolfa KUZIO, Władysława DAŃKO, Janusza 
GÓRECKIEGO, Bolesława DYKIEGO, Hen
ryka lub Franciszka WERNERA.

Gdyby powyższą listę ktoś uzupełnił o no
we nazwiska przemyskich marynarzy, był
bym niezmiernie wdzięczny.

Ponieważ ,,NS“ docierają do wsystkich 
środowisk polskich marynarzy kombatan
tów, bardzo liczę na Ich pomoc, i gorąco wie
rzę, że apel mó j nie pozostanie bez odzewu.

(Zenon Andrzejewski)
ul. Pstrowskiego 18/79

37-700 Przemyśl
POLAND

Może ktoś z Czytelników „N-S.“ posiada 
zdjęcia lub mógłby coś powiedzieć na temat 
wojennych i powojennych losów następują 
cych marynarzy: Rmana KOSTKI, Micha
ła WOJDYŁO, Jana SZAL, Włodzimierza 
KUZEMKO, Jana WITOSZYŃSKIEGO, Lu
dwika IGLANTOWICZA, Michała SA WIA
KA, Tadeusa CAROWICZA, Jana BIŁASA, 
Stefana STAPIŃSKIEGO, Alfreda CICHO
CKIEGO, Zbigniewa COMPLAKA, Francisz
ka BĄKA, Stanisława WINNICKIEGO, Ru-
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ZBYSZEK J. PAŻ

Z FLOTYLĄ NISZCZYCIELI (1944-45)

w Normandii — maj 1986
„Please arrange buf fet reception with me- 

mbers oif Polish Naval Association, at the 
Polish Eagle Social Club, on Friday 2nd of 
May 1986 at 8.00 p.m- for 75 people” — tak 
brzmiała depesza sekretarza lOth Destroyer 
Flotilla, pana Johna J.F. Bulla, do prezesa 
Stowarzyisenia Mar. Woj. Kpła Plymouth, 
Tadka Sroki.

Wielki Zjazd ku czci 10 Flotylli Niszczy
cieli (1944-45), w której brały udział polskie 
jednostki bojowe reprezentowane przez ORP 
Błyskawica i ORP Piorun i złożenie hołdu 
zatopionemu HMCS Athabaskan, rozpoczął 
się w Plymouth.

Koledzy z Plymouth, Glasgowa i Dundee 
dołączyli się do „wyspiarzy” z Londynu, Man
chesteru, Bristolu i Kornwallii, którzy przy
jechali luksusowym autobusem w pierwszym 
etapie podróży do Francji, przez kanał La 
Manche na Brittany Ferries, aby wylądo
wać w Roscoff w Normandii.

Spotkanie w Plymouth pełne emocji i nos
talgii, tematów do rozmów cała masa. Osta
tni raz niektórych pożegnaliśmy podczas 
wojny, innych w tranzycie przygotowaw
czym do życia w .cywilu” w „notorycznym” 
PRC. W latach 40-tych, prawie że pół wieku 
ternu .przystojni młodzieńcy, którzy impono
wali płci pięknej swoim zachowaniem i mun
durem, już spoważnieli, założyli rodziny, ale 
humoru im nie zabrakło. Po paru kielichach, 
przypominają się czasy wojenne, akcje w 
morzu i na lądzie, z nieprzyjacielem i przyja
ciółkami.

Zbliża się godzina 22, czas na opuszczenie 
klubu. Michał Kozicz zauważył, że Roman 
Chechłowski i Paweł Wiśniewski „winni” mu 
„drinka”, gdzie są ci „bażanci”, zapytuję Ja
sia Gajdę. który kieruje Pawła z Romanem 
w stronę baru, by napoić spragnionych. Pa
weł znany na terenie Plymouth 1‘ako ..Pablo 
Pollaco”, zauważył nieobecność Zbyszka Pa
zia, nyta więc roześmianego no uszy Albina 
Szvmusika co z nim mogło się stać- Otrzy
muje odpowiedź, że Zbyszek przecież obcho
dzi urodziny (3 maj), jak zwvkle dzień wcze
śniej, aby nie zapomnieć takiego wielkiego 
wydarzenia, kiedy przedwcześnie „zmusił’5 

swoją matulę do przedstawienia go światu 
swoim pierwszym płaczem i . .. pragnieniem.

Rozweselona twarz organizatora tej donio
słej uroczystości, pana Johna Bulla, Cocne- 
y‘a z East Ham London, który swoim kciu
kiem niedwuznacznie pokazuje drzwi, licząc 
opuszczających klub, jak gdyby . . . na jar
marku- .. ,,come, come boys, time please, no 
morę drinks”, thank you for your hospitali- 
ty and seryice, time to go, please”.

„Sczęśliwej podróży” — wołają Jasio 
Wojciechowski i Michał Kozicz, którzy re
prezentowali nas w pierwszym „reunion” 10 
Flotylli w Londynie w 1985, a którzy z przy
czyn osobistych nie jadą z nami. Bardzo 
szkoda.

Opuszczamy City Centre Plymouth, kieru
jąc się na Millbay Docks gdzie Brittany Fer
ries przyjmuje pod pokładem nasz luksuso
wy autobus.

Na statku bardzo wesoło, Torąuąy Athle- 
tic, Rugby Club, w drodze na kontynent, roz
wesela swoim dowcipnym śpiewem. Roze
śmiana od ucha do ucha facjata Albina Szy- 
musika, szuka na próżno towarzysza eska
pad popołudniowych, Pawła Wiśniewskiego, 
który właśnie pamiętając o 3 majowych uro
dzinach Zbyszka Pazia, zamówił butelkę, a- 
by złożyć mu kondolencje w dniu osiągnię
cia wieku emerytalnego, magicznej 65-tki. 
Wspólna pieśń „pij, pij, Zbysżku pij, na sta
rość torba i kij” rozwesela Pablo Pollaco- 
Wiśniewskiego

— Na dobrano, na zdrowie Twoje Kolego 
— brzęczy Pablo — „niech ci życie lekko 
płynie jak woda ze śledzia, niech ci buzia ob- 
rośnie jak- . . niedźwiedzia”, bardzo ci dię- 
kuję za podniesienie mnie na duchu, na To
bie zawsze można polegać .. ale teraz już 
czas uderzyć w „kimono”

W godzinach rannych wylądowaliśmy w 
Roscoff, aby udać się do hotelu „Regina” 
który jest nodczas naszego pobytu naszą ba
zą. Po odświeżeniu się autobusem jedziemy 
do Plouescat i Brignogan-Plage by złożyć 
hołd na grobach poległych zatopionego HM
CS Athabaskan,
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Prezes Koła Stów- Mar. Woj. Plymouth, 
Tadek Sroka, w asyście Pawła Wieśniewskie- 
go i Zbyszka Pazia, całe trio w granatowych 
blezerach, popielatych spodniach i granato
wych beretach z wojennymi orzełkami ma
rynarskimi, które dumnie zdołaliśmy prze
chować przez taki długi okres czasu, przy od
znaczeniach wojennych, Prees Koła w rę
kach pokrytych śnieżnobiałymi rękawicami, 
trzyma sztandar Klubu Polskiego Orła, do 
którego wszyscy należymy, sztandar ten 
wzbudził niesamowite zainteresowanie wśród 
obecnych na łych uroczystościach i był bez 
przerwy fotografowany i opisywany.

W uroczystościach w Brignogan wzięli u- 
dział dygnitarze icywilno-wojskowi z admira
łem Jean Drogou i Generałem B Pichon, o- 
raz Kanadyjczykiem Emile Beaudoin na cze
le, za nim delegacje kombatanckie, brytyj
skie, kanadyjskie, polskie, francuskie, czoło
wi przedstawiciele ruchu oporu, władze lokal
ne oraz organizacje społeczne, na honoro
wym miejscu, według rozkazu marszałka ce
remonii (Francuz) sztandar Polskiego Orła, 
wyhaftowany w łocie i srebrze Orzeł uko
ronowany, godło państwa, godło nasze, które 
my Polacy na obczyźnie tak cenimy i powa
żamy.

Wspaniałe przyjęcie w sali magistrackiej, 
gdzie podczas przemówienia nie zabrakło 
komplementów pod. naszym adresem ze stro
ny nie tylko prezydenta miasta, ale również 
dygnitarzy cywilno-wojskowych Następny 
dalszy ciąg etapu, to kierunek Brest, gdzie 
przy pomniku poległych podczas II wojny - 
światowej składamy wieńce i hołd tym, któ
rzy przeciwstawili się w walce z faszyzmem, 
oddając życie swoje, aby ocalić innych, co 
stracili wolność.

Podczas przyjęcia et salle de Congres, przy 
szampanie znaleźliśmy się w towarzystwie e- 
lity cywiino-wojskowej, które było nadzwy
czaj zaciekawione naszą gehenną wojenną, 
naszymi włóczęgami po globie, ażeby dojść 
do celu, jaką jest wolność, a o którą tak bo
hatersko Polacy walczyli niemal na wszyst
kich teatrach wojennych w walce o pokój, 
sprawiedliwość i zrozumienie między naro
dami, o których to walorach mówił w swoim 
końcowym przemówieniu Monsieur Augustę 
Le Got, Maire de Le Folgoet: ,,Que ce Con
gres constitue ujie nouvelle etape dans le 
rassemblement de toute les generation du 
feu que cclles-ci ceuvrent enbsemble pour le 
maintien de la paix”. Obecni Polacy mieli o

kazję odśpiewać „Jeszcze Polska nie zginę
ła”-

Wieczorem 3 maja wracamy do hotelu 
„Regina”, aby po śniadaniu udać się do Le 
Foiłget na paradę wojskową, w której wzięły 
udział jednostki francuskiej marynarki wo
jennej, kompanie honorowe armii i piecho
ty morskiej, oraz reprezentanci ruchu oporu 
w II wojnie światowej. Po obydwu stronach 
placu rynkowego, delegacje kombatankie z 
pocztami sztandarowymi, kompanie honoro
we prezentują broń, orkiestra gra hymny na
rodowe: brytyjski, kanadyjski, polski i fran
cuski. Na czołowym miejscu w centrum ryn
ku: Prefekt-maritine adjount, Admirał T. 
Sajous, Admirał Jean Drogou, contradmirał 
C. Talarman-President UNC, General S- Pi
chon, General Bazire Cdt. 37c, Colonel Ellie 
Boiisson, Colonel Pierre J- Krebsmilitary a- 
ttache w Warszawie (1965-68) salutują.

Dreszcze przechodzą nasze ciała, na obcej 
ziemi we Francji w Normandii, gdzie 42 lata 
temu polski żołnier wylądował, aby uwolnić 
Europę z kataklizmu hitlerowskiego. Po ty
lu latach nie tylko pamiętają, że polska krew 
pokrywała plaże Normandii, ale teraz jak 
gdyby z obowiązku, w powadze i wdzięcznoś
ci, salutują sztandar Polskiego Białego Or
ła, sztandar reprzentujący Naród, który na 
przestrzeniach wieków brał udział w obronie 
wolności narodów, które nigdy nie przyjęły 
kajdan niewoli.

W Mauzoleum ruchu oporu stojący od. lewej: 
Zbyszek Paź, admirał Jean Drogou, Paweł Wiśnie
wski, le Prefect Commiiissaiiire de la Repulblique 
Tadeusz Sroka ze sztandarem Polskiego Orła 

i Generał B. Pichon.
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— Baczność, w prawo zwrot — pada ko
menda — naprzód marsz — idziemy przez 
centrum miasta, gdzie tłumy publicności, a 
między nimi lokalni Polacy oklaskują nas, 
kombatantów II wojny światowej, Rodaków, 
których losy zmusiły żyć na obczyźnie.

Po dekoracji zasłużonych przez Monsieur 
le Prefet du Finistere, Commissaire de la Re- 
publiąue, udajemy się do salle du Congres 
przepełnionej po brzegi, a która została zre
konstruowana czasowo na kaplicę gdzie bis
kup Monsegneur Ballec Ancien Eveque de Pe- 
rpignan w asyście Monsieur Roger Calvez 
odprawili Mszę Świętą- Z prawej strony na
wy kaplicy setki pocztów sztandarowych na 
honorowym miejscu w centrum ołtarza nasz 
sztandar Białego Orła, a za nim koledzy z 
Plymouth: Tadek Sroka, Paweł Wiśniewski, 
Jasio Gajda, Zbyszek Paź i Albin Szymusik 
z żonami, dalej koledzy z Glasgow i Dundee 
— Jan Kurjanowicz, M. Kozłowski, M. Zawa
da (prezes Stów. Mar. Woj- Koło Glasgow) 
R. Okoński, A. Wiśniewski, T. Sowiński R. 
Madej z żonami, oraz pani Lily Kwiecień, 
wdowa po śp- Antonim. Msza św., kazanie 
przez Biskupa Belleca, w którym nie zapom
niał obecnych bojowników o wolność Pola
ków, a następnie Komunia święta.

Po Msizy św. Admirał Drogou podszedł do 
nas i uściskiem dłoni przypomniał nam, że 
spotkaliśmy się już wczoraj (bardzo takto
wnie to zrobił, gdyż on był w cywilu i domy
ślił się, że go nie poznaliśmy, co zresztą było 
faktem), pożegnał się z nami, życząc nam po 
angielsku „ałl the best” odpowiedzieliśmy 
„merci monsieur Admirał, au revoir”, po 
czym udaliśmy się na wspaniayły bankiet w 
hotelu De la Butte w Plouider, gdzie po paru 
lampkach wina Paweł Wiśniewski ze Zbysz
kiem Paziem poprosili kolegów z Glasgow do 
odśpiewania „Góralu, czy ci nie żal”, za do
skonałe wykonanie z piękną harmonizacją o- 
trzymali od 450 bankietowców niesamowitą 
owację.

Cała impreza dobrze zorganizowana przez 
„Union Nationale Des Combattants Du Feni- 
stre” była odzwierciedleniem przyjaźni brat
ni koismopolitańsko-kombatancikiej, gdzie nie 
brakło żartów, opowiadań i melancholijnych 
i smutnych historyjek wojennych, z którymi 
bardzo szczerze dzielili się nasi gospodarze. 
Na „szczęście” mieliśmy ze sobą Pawła W., 
który okazał się takim ekspertem — lingwi
stą, że po iego tłumaczeniu prawie, że mnie 
„wyprosili” z sali.

Byliśmy pod wrażeniem, że faktycznie je
steśmy mile widziani. Szczerzy gospodarze 
opiekowali się nami jak tylko mogli, zawsze 
okazywali kurtuaję i serdecność.

Kulminacyjnym punktem naszego pobytu 
we Francji to chyba fakt ocenienia naszego 
wkładu w programowaniu naszych dążeń i 
ideałów kombatanckich na arenie międzyna
rodowej, przez udekorowanie Prezesa Mar. 
Woj. koła Plymouth, Tadka Sroki, medalem 
L‘Union Nationale Des Combattants Du Fini- 
sters, przez pułkownika Ellie Boisson, które 
niezbicie wskazują, że o nas myślą ludzie au
torytetu i to na obcej ziemi. Tadek dizęku- 
jąc za takie wyróżnienie, podkreślił, że dzię
ki Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej Ko
le. Plymouth otrzymał to odznaczenie, za któ
re jego Stowarzyszenie jest bardzo wdzięcz
ne.

Droga powrotna i postój w Roskoff zakoń
czony przyjęciem w sali kongresowej, gdzie 
nie brakowało absolutnie niczego. Żona puł
kownika E- Boissona popisała się śpiewem 
po angielsku, a po szampanie, wprowadziła 
nas dó jakiegoś normandzkiego tańca, który 
każda narodowość inaczej interpretowała z 
humorem, ale zawsze z powagą.

Przed odjazdem President de L‘Union Na
tional des Combattante Jean Georg Crenau, 
któiy otrzymał z Londynu Order Polonia Re- 
stituta pokazując dyplom nadania mu tego 
wysokiego odznaczenia, który był w języku 
francuskim, a który przetłumaczył nasz ko
lega z Glasgow, Mietek Zawada, wyraził ży
czenia, że chciałby, aby obecny Polak Kom
batant zawiesił ten order na jego piersi. Ta
dek Sroka jako Prezes Koła. Plymouth z sa
tysfakcją spełnił życzenie Prezydenta Cre
nau, który skromnie zdążył odpowiedzieć 
„merci”.

„Gwizd trapowy” sekretarza lOth Destro- 
yer FlotiUa, pana J. Bulla zawiadomił nas, że 
czas pożegnać się z naszymi gospodarzami 
podziękowaliśmy za ich wspaniałą gościn
ność „vous etes tres aimable”.

Patrząc się z perspektywy minionych pa
ru itygodńi, konstatujemy w imieniu biorą
cych udział w tej uroczystości, jak również 
pod adresem tych, którzy nie mogli zrobić 
tej pielgrzymki, że solidarność międzynaro
dowa pomiędzy kombatantami może się wię
cej przyczynić do propagowania pokoju na 
święcie, niż konferencje międzynarodowe,
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ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

FLAGI I HYMN POLSKI W DIEPPE
Wkrótce po zakończeniu drugiej wojny 

światowej, kanadyjscy weterani i jeńcy wo
jenni z rajdu na Dieppe, przeprowadzonego 
19 sierpnia 1942 r. (w którym 2 Dywizja ka
nadyjska poniosła 68% strat), rozpoczęli or
ganizować „pielgrzymki” do tego miasta, w 
rocznicę rajdu.

W rajdzie tym uczestniczył ORP Ślązak, 
pod moim dowództwem.

Władze niunicypalne Dieppe chętnie popar
ły kanadyjską inicjatywę, współpracując z 
kanadyjskim Ministerstwem dla Spraw We
teranów przy organizowaniu tych dorocz
nych obchodów.

Wziąłem udział w „pielgrzymce” do Dięp- 
pe po raz pierwszy, w 25-tą rocznicę rajdu — 
od 18 do 20 sierpnia 1967 r- Przy tej okazji 
Admiralicja brytyjska uprzejmie zorganizo
wała dla mnie przejście z Portsmouth do Die
ppe na niszczycielu HMS Delight.

Od tego czasu uczęszczałem w obchodach 
rocznic rajdu w odstępach pięcioletnich, wy
stępując raczej półoficjalnie, dołączając do 
stowarzyszenia weteranów „Royal Regiment 
of Canada”, którego jestem dożywotnim 
członkiem. ORP Ślązak bowiem uratował 
spod plaż i z uszkodzonych barek desanto
wych około 85 Kanadyjczyków, w tej liczbie 
35 żołnierzy tego Regimentu.

W 40-tą rocznicę rajdu (1982 r.), postano
wiłem wystąpić oficjalnie, razem z członka
mi załogi ORP Ślązak jako delegacja Pol
skiej Marynarki Wojennej. Otrzymał© na 
to zgodę kanadyjskiego Ministerstwa dla 
Spraw Weteranów. Rozesłałem lity do osią
galnych kolegów, w wyniku czego na obcho- 
djy 19 sierpnia 1982 r. stawiło się nas 17 o- 
sób (w tym jedna „Mewka” P. Joanna Men
dyk z d. Szatny).

które prawie zawsze kończą się negatywniw 
i niewiele więcej przynoszą.

Warto zaznaczyć, że znany nam Polakom 
Flag Officer yiceadmiral Sir Robert Gerken 
KCB, CBE, baza Plymouth, życząc nam 
szczęśliwej i pomyślnej podróży na konty
nent był reprezentowany przez Harbour Ma
ster Devonport Base Captain S. McLeod RN 
OBE.

Ku naszemu wielkiemu zawodowi i rozcza
rowaniu, podczas przemówień po nabożeńs

twie na kanadyjskim cmentarzu, podkreślo
no udział w rajdzie wszystkich narodowości, 
nie wspominając ani jednym słowem o Pola
kach.

Po powrocie do Toronto napisałem list do 
ówczesnego Ministra dla Spraw Weterań- 
skich, przypominając mu o udziale w rajdzie 
ORP Ślązak, o poniesionych stratach i o ze
strzeleniu w czasie rajdu 4 niemieckich sa
molotów przez „Ślązaka” oraz 15 1/2 przez 
polskie lotnictwo. Suma sumarium, 19 1/2 sa
molotów Luftwaffe było zniszczonych, w 
tym pamiętnym dniu, przez Polaków. Otrzy
małem uprzejmą odpowiedź, podkreślającą u- 
znanie dla Polskich Sił Zbrojnych, ale była 
to już przysłowiowa „musztarda po Obie- 
dzie”.

Marynarki sprzymierzone, uczestniczące 
w rajdzie na Dieppe, straciły w tej operacji 
ponad 550 członków swoich załóg — zabi
tych zaginionych i rannych. Toteż, Stowa
rzyszenie 1 brytyjskiej Flotyllo niszczycieli 
(1952 - 1945), do której należały nasze ORP 
Krakowiak, Kujawiak i ślązak, postanowiło 
w roku bieżącym (1986), w 44-tą rocznicę 
rajdu, odsłonić w Dieppe tablicę pamiątkową.

Planowanie tej uroczystości znowu da
ło mli asumpt do zorganizowania oficjalnego 
wystąpienia delegacji polskiej Marynarki 
Wojennej.

Poszły listy do kolegów, zapraszające ich 
do wzięcia udziału w tegorocznej „pielgrzym
ce” do Dieppe.

Omawiając z Sekretarzem Stowarzyszenia 
1 Flotylli program obchodu, ustaliliśmy, że 
po odsłonięciu i dedykacji tablicy będą ode
grane hymny: kanadyjski, brytyjski, polski 
i francuski.

17 lipca, ku memu zdziwieniu i zrozumia
łemu oburzeniu, otrzymałem list od sekreta
rza 1 Flotylli niszczycieli z załączonym pro
gramem tegorocznych uroczystości, wyda
nym przez zarząd miasta Dieppe, w którym 
podano, że po dedykacji tablicy pamiątkowej, 
orkiestra 39-go pułku piechoty francuskiej 
odegra hymny: kanadyjski,, brytyjski i fran
cuski. Polski został pominięty.

Sekretarz Stowarzyszenia z zażenowaniem 
wyjaśnił, że program został zatwierdzony 
przez władze municypalne Dieppe i że nic nie 
może już w tej sprawie uczynić.
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Nie tracąc czasu, tego samego dnia wysła
łem listy —do znajomego prof esora Francu
za Jacąues Yoisine, zamieszkałego w Dieppe, 
oraz do redaktora periodyku kanadyjskich 
weteranów z rajdu na Dieppe, Jacąues Na- 
deau, z prośbą o interwencję. Równocześnie 
zasiadłem do pisania listu od siebie do Mai- 
re’a Dieppe. A że moja znajomość języka 
francuskiego! jest raczej utyntarno-portowa, 
udałem się do prof esora-romamnisty, doktora 
Witolda Morawskiego, który łaskawie „wy
cyzelował” mój list w formę klasycznej fran
cuszczyzny. W liście tym zaznaczyłem, że za
pewne „Monsieur le Maire” nie był powiado
miony o tym, że w rajdzie na Dieppe brał u- 
dział polski kontrtorpedowiec ORP Ślązak, 
który w tej bitwie był uszkodzony, miał 3 
zabitych i 13 rannych- Również podkreśliłem 
ilość zestrzelonych samolotów Luftwaffe, 
tak jak to uczyniłem w liście do Ministra dila 
Spraw Weteranów, cztery lata przedtem.

Wyraziłem nadzieję, że list mój wyjaśnia 
nieporozumienie i że będzie on uprze jmy za
łatwić, aby hymn polski był również grany 
podczas uroczystości.

Po przybyciu do Londynu, na początku 
sierpnia, zastałem w hotelu czekający na 
mnie list od prof. Voisine, powiadamiający, 
że jak mu powiedziano w zarządzie miasta 
Dieppe (Hotel de Viłle), poprzedni program 
uroczystości nie był ostateczny. Do listu prof. 
Voisine był dołączony nowy program, w któ
rym hymn polski został uwzględniony.

Spad! mi ciężar z serca bo już planowałem 
dernonstrancję naszego protestu przez wyco
fanie się z przewidzianego programu Stowa
rzyszenia 1 Flotylli niszczycieli, składania 
przeze mnie wieńca od marynarek sprzymie
rzonych oraz wycofanie delegacji polskiej z 
oficjalnej części uroczystości.

Odzew na rozsyłane „wici” był nadzwyczaj
ny. Na „Pospolite Ruszenie” do Dieppe (we
dług słów Mięcia Maja z Koła Francja) sta
wiły się 34 osoby, włączając w tą liczbę Sq. 
Leadera D.L. Stevensona, DFC, RAF (z mał
żonką) wyratowanego przez ORP Ślązak z 
Kanału Angielskiego, po zestrzeleniu jego 
Hurricana.

Z Koła Francja, pod egidą prezesa Janka 
Plewy (z małżonką Cecylią) i sztandarowe
go Edwarda Wiemickiego, przybyli: Kol- Jó
zef Blumel, Franciszek Faliński Stanisław 
Kulas, Marysia i Miecio Majowie, Henryk 
Mendyk z żoną „Mewką’ Joanną, Władysław 

•AbsMoąąnjj, trep i waij ąraMOją;
Kolegów z Wielkiej Brytanii reprezento

wali: Jan Bielecki, Joy i Wojtek Domżalscy, 
Tadeusz Hermaszewski, Eileen i Edward Li
ber, Krzysztof Miszewski, Józek Moszoro, 
Ann i Józef Ogonowscy, Zbyszek Plezia, Jó
zek Smoczyński, Witold Stankiewicz, Jurek 
Sitępowski i Leon Wolny z Koła Plymouth-

Kol. Pastor Oas Vincent Pruszyński z żo
ną Margaret przybyli ze Stanów Zjednoczo
nych, a składający niniejszą relację z żoną 
Jadwigą z Kanady.

19 sierpnia w rocznicę rajdu, od samego 
rana padał deszcz. Nie odstraszyło to jednak 
rzesz weteranów, ich rodzin i przyjaciół od 
udania się na kanadyjski cmentarz, na nabo
żeństwo za poległych. Przejeżdżając koło 
gmachu Zarządu Miasta, z satysfakcją zaob
serwowaliśmy dużą polską flagę narodową 
powiewającą u szczytu wysokiego drzewca, 
w' towarzystwie flag innych narodowości. 
Było to po raz pierwszy od rozpoczęcia „piel
grzymek” weteranów rajdu na Dieppe, kiedy 
miasto to podniosło polską flagę.

Z cmentarza, wciąż przy padającym desz
czu, cała motorkada udała się do Puy s, gdzie 
złożono wieńce pod tablicą upamiętniającą 
klęskę Royal Regiment of Canada, z które
go stanu tylko sześćdziecięciu kilku powró
ciło po rajdzie do Wielkiej Brytanii.

Dojeżdżając autobusem do „Rotonde de la 
Plagę” na promenadzie Dieppe, z przyjemno
ścią stwierdziliśmy, że deszcz ustał i niebo 
się rozjaśniło.

Tablica pamiątkowa przytwierdzona do 
muru budynku, przykryta flagami —■ brytyj
ską i francuską, miała z obu stron powiewa
jące małe chorągiewki państw, których jed
nostki uczestniczyły w rajdzie łącznie z pol
ską.

Po dedykacji tablicy, odmówieniu modlitw 
na zmianę przez kol. Pastora Cas Vincent 
(Marynarz Pruszyński z ORP Ślązak) i Pe- 
dre P.G. Osborn przybyły z Australii (Lieu
tenant RNVR podczas rajdu) przemówie
niach i złożeniu wieńców orkiestra 39 pułku 
piechoty francuskiej (przy asyście plutonu 
tego pułku), odegrała hymny narodowe: 
francuski, kanadyjski, brytyjski i polski.

Po południu, lampka wina w „Hotel de Vil- 
le” poczerń udaliśmy się do Ste Marguerite, 
gdzie złożyliśmy wieńce pod pomnikiem Nr 
4 Commando, i odwiedzieliśmy cmentarz 
w Janval. Znalazłem tam grób polskiego' lot
nika, por. Z. Słomskiego z 317 Dywizjonu My
śliwskiego który poległ 29 lipca 1942 r„ w 
wieku lat 27. Zamówiłem modlitwę za spokój 
jego duszy.
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Żałowałem, że tego dnia nie mogłem spę
dzić wieczoru z kolegami i ich rodzinami i 
podziękować im za tak cenne poparcie tego
rocznych uroczystości w Dieppe, gdyż byłem 
zaproszony z żoną na kolację przez prof. 
Jacgues Voisine (i jego żonę Czeszkę) który 
był uprzejmy interweniować w „Hotel de 
Ville” w sprawie hymnu polskiego.

Następnego dnia rano wyjechaliśmy do 
Bemeval-sur-Mer, na złożenie wieńców pod 
pomnikiem poległych żołnierzy Nr 3 Com
mando. Tu brygadier Peter Young opisał 
działanie swego „Troupe” Comandosów. 
Peter Young — major w czasie rajdii — i je
go 18 osobowa drużyna (troupe), byli jedy
nym oddziałem Nr 3 Commando, który wylą
dował w oznaczonym czasie na plaży Beme- 
val- Przecięli druty zasieków obeszli 6 calo
wą baterię niemiecką od strony lądu i zaata
kowali ją ogniem karabinów ręcznych i ma
szynowych. Utrzymywali na sobie uwagę ba
terii przez prawie dwie godziny, poczem, wy
czerpawszy amunicję i napierani przez od
dział niemiecki, wycofali się na plażę, zała
dowali się na oczekującą na nich motorówkę 
i mając tylko kilka rannych, powrócili do 
Wielkiej Brytanii.

Dalsza część Nr 3 Commando wylądowała 
ze znacznym opóźnieniem w biały dzień pod 
ogniem nieprzyjaciela. Poniosła duże straty 
pod ogniem nieprzyjaciela. Poniosła duże 
straty, a ci co ocaleli, musieli się poddać.

Na zaproszenie brygadiera Peter Younga, 
opisałem zebranym kilka epizodów z ucze
stniczenia ORP Ślązak w rajdzie na Dieppe. 
Wspomniałem między innymi, że przy pierw
szym brzasku 19 sierpnia 1942 r. będąc na 
patrolu z HMS Brocfklesby, ORP Ślązak zna
lazł się naprzeciw Berneval i został ostrzela
ny przez baterię niemiecką. Nie mogliśmy 
nawiązać pojedynku z tą baterią, w obawie 
rażenia własnych jednostek lądowych, gdyż 
w tym czasie miała ona być zdobywana przez 
Nr 3 Commando.

Jednak po oddaniu kilku salw, bateria za
przestała ognia, niewątpliwie z powodu za
angażowania przez „troupe” Peter Younga.

Po upływie 44 lat miałem okazję podzię
kować mu za to.

Był to ostatni punkt programu tegorocz
nych obchodów rocznicy rajdu na Dieppe, po 
którym udaliśmy się do portu i odpłynęliśmy 
na pokładzie Fery do Newhaven.

Kmdr Romuald Nałęcz-Tymiński składa kwiaty w 'imieniu sprzymierzonych marynarek,
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TADEUSZ LESISZ

XX LAT ISTNIENIA KOŁA SMW W MANCHESTER
W tym roku upływa 20 lat od założenia Ko

ła SMW w Manchester. W 1966 r., z inicjaty
wy kolegów J. Podbylskiego, T. Lesisza i S. 
Lewińskiego, na zebraniu organizacyjnym u- 
konstytuowało się nowe Koło SMW w Man
chester. Do Koła zwerbowano wszystkich 
znanych marynarzy w okolicy, jak również 
byłych marynarzy z marynarki handlowej. 
Pierwszym prezesem Koła został wybrany 
śp. kol. S. Lewiński, wiceprezesem kol. J. 
Podibylski, a sekretarzem kol- J. Pipka. Po 
dWóch latach koi. S. Lewiński musiał ze 
względów osobistych zrezygnować z prezesu
ry, którą objął koli. T. Lesisz.

Od samego zarania koło postawiło sobie 
za zadanie, oprócz pomocy kolegom i łączno
ści koleżeńsko-towarzyskiej, propagowanie 
wiadomości o Marynarce Wojennej, jej po
czątkach, jej krótkiej historii i wkładzie do 
wspólnej walki o wolność w 2 wojnie świato
wej. W ciągu tych 20 lat zdołaliśmy nie tyl
ko zapoznać tutejszą Polonię z działalnością 
Marynarki Wojennej, ale rozszerzyliśmy 
nasz udział w życiu tutejszego społeczeń
stwa. Takim wspaniałym wystąpieniem była 
wzrusza jąca uroczystość wręczenia Obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej tutejszemu 
biskupowi Tomaszowi Hollandowi. Podczas 
inwazji Europy, biskup Holland jakoi były 
kapelan Royal Navy, udzielił ostatnich Sa
kramentów zabitym i rannym kolegom na 
pokładzie tonącego ORP Dragon. W messie 
krążownika wisiał obraz Matki Boskiej Czę
stochowskiej, który ofiarowano za okazaną 
przysługę, kapelanowi Hollandowi, ale nies
tety, w zamieszaniu bitewnym, obrazu tego 
nie otrzymał. Po 25 latach, z inicjatywy ko
legi Lesisza, który był oficerem artylerii na 
ORP Dragon Polska Marynarka Wojenna 
dotrzymała słowa i obraz Matki Boskiej Czę
stochowskiej, przywieziony od przeora na Ja
snej Górze, został wręczony biskupowi Hol
landów!. Tak powstała historia „Jednego O- 
brazu”, o której kolega Lesisz pisał niegdyś 
w „Naszych Sygnałach”. W uroczystości tej 
wzięli udział ks. infułat W. Staniszewski, pre
zes SMW kol- B. Wroński oraz wielu gości z 
polskiego życia społecznego. Spośród gości 
angielskich obecni byli Cpt. H.R. Moore R. 
N., D.S.C., Officer Commanding Noirth, Com- 
mander R.H. Culyerwell R.N., oraz Coman- 

der N.G- Mitchell R.N.V.R., D.S.C. prezes 
Manchester Naval Officers Association, któ
rego kolega T. Lesisz jest członkiem od wie
lu lat.

Wręczenie obrazu biskupowi Hollandowi 
miało bardzo wielkie znaczenie dla współpra
cy tutejszej Polonii z Diecezją SalfordU. Bi
skup T. Holland, dziękując za obraz w gorą
cych słowach skierowanych do Polaków po
wiedział, że nauczył się cenić Polaków w cza
sie wojny i po wojnie jako naród podwójnie 
doświadczony i przez cierpienie w czasie woj
ny i przez krzywdę, która go spotkała po 
wojnie.

Jedną z pierwszych czynności Koła, było 
uczczenie pamięcii poległych kolegów w 2 
wojnie światowej. 2 lutego 1968 rolku z oka
zji święta Mar. Woj., odbyła się podniosła u- 
roczystość poświęcenia urpy z ziemią z po
bojowisk na Oksywiu i Westerplatte w pols
kim kościele Miłosierdzia Bożego w Manche
ster. Ziemię tę przywiozła pani Halina Wój
cik. Podczas uroczystej Mszy Świętej, z u- 
działem pocztu banderowego i pocztów sztan
darowych innych organizacji kombatan
ckich, urna został apoświęcona przez ks. pra
łata Jana Basa i wręczona koledze Lesiszo- 
wi, który przekazał ją kol. J. Podbylskiemu. 
Urna została umieszczona obok urn z ziemią 
z Wawelu i Rossy, umą 2 Korpusu z ziemią 
spod Monte Cassino, urną A.K. z ziemią ze 
Starówki, umą Lotników z ziemią z cmenta
rza w Newark, umą brygady spadochrono
wej z ziemią spod Arnhem i innymi. Wszyst
kie te wojenne urny okalają główny Ołtarz 
kościoła i stanowią jakoby szlak bojowy 
polskiego żołnierza w drodze do Kraju, do Oj
czyzny- Na tę uroczystość przybyli z Londy
nu komandor F. Pitułko i komandor dr B. 
Markowski. Po Mszy św. odbyło się otwarcie 
wystawy o Polskiej Marynarce Wojennej, 
przygotowanej przez kol. inż. T. Lesisza. Wy
stawa zawierała wiele pamiątek i ekspona
tów z czasów ostatniej wojny oraz w sposób 
plastyczny przedstawiała rozwój Marynarki 
Wojennej od 1920 do 1939 roku i jej dziłal- 
ność i osiągnięcia w czasie wojny od 1939 do 
1945 roku. Wystawa odniosła wielki sukces, 
bo w sposób obrazowy zapoznała tute jsze 
społeczeństwo z powstaniem i rozwojem Ma
rynarki Wojennej.
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Lord Mayor Manchester odbiera defiladę, na trybu
nie kol. Lesisz.

Wielką innowacją, które koło wprowa
dziło od początków swego istnienia, był Po
czet Banderowy, który bierze udział we wszy
stkich uroczystościach narodowych oraz wy
stąpieniach na zewnątrz, wraz z innymi pocz
tami sztandarowymi.

Z okazji Święta Niepodległości (Remem- 
brance Day) nasz poczet banderowy bierze u- 
dział w uroczystościach zorganizowanych 
przez angielskie organizacje kombatanckie. 
Kolega T. Lesisz, jako przedstawiciel Pol
skiej Marynarki Wojennej, składał wieniec 
na Cenotaph, prowadził polski kontyngent w 
paradzie i był również proszony na estradę i 
w towarzystwie Lorda Mayora Manchester 
odbierał defiladę.

Na wystawie urządzonej w Manchester 
„Space Museum” z okazji 40 rocznicy ,,D“ 
Day, kolega T. Lesisz wystawił eksponaty o 
Polskiej Marynarce Wojennej, banderę, fo
tografie ORP Dragon i ORP Błyskawica, o- 
raz inne pamiątki o naszym udziale w inwa
zji- W zeszłym roku, akademia z okazji Świę
ta Niepodległości była całkowicie poświęco
na Polskiej Marynarce Wojennej i Armii

Poczet sztandarowy iSMW w Manchester: kol. Bąk, 
Bieszke i Andre jak obok kmdr B. Wroński i kpt 

T. Lesisz.
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Krajowej, była to okazja zapoznania raz je
szcze polskiego społeczeństwa w Manche
ster z historią Marynarki Wojennej oraz ze 
szczegółami przybycia polskich okrętów w 
1939 roku do Anglii.

Spośród członków koła, którzy przyczynili 
się swoją pracą do jego istnienia i działalno
ści, należy wymienić kolegów: J. Podbyl- 
skiego, długoletniego wiceprezesa, kol. J. Pi
pkę sekretarza i skarbnika, z pocztu bande- 
rowego kolegów L. Bieszke, T. Kocżkę, W. 
Andrejka, S. Świątka oraz kol. Fr. Bąka, 
który teraz mieszka w Hiszpanii. Kolega B. 
Opeldus jest od wielu lat dyrygentem tutej
szego chóru im. St. Moniuszki, który swoim 
śpiewem uświetnia nasze coroczne uroczys
tości z okazji święta Marynarki Wojennej- '

Na uroczystość z okazji 20-łecia Koła, 
przyjechał do nas prezes SMW, kol K. Zub
kowski z uroczą małżonką. Po nabożeństwie 
w polskim kościele Miłosierdzia Bożego, za 
poległych i zmarłych kolegów i koleżanki z 
Marynarki Woj. i Handlowej, z udziałem po
cztu banderowego i innych pocztów sztanda
rowych oraz zaproszonych gości, odbył się 
tradycyjny obiad marynarski. W obiedzie 
wzięli udział prezes SMW, kol. K. Zubkow- 

ski z małżonką, proboszcz parafii ks. R. Wer
ner, pani W. Lesisz, prezes A.K. na północy 
przedstawiciel Rządu RP na Północ p. Z. Pią
tkowski, prezes koła SPK p. Wł. Pawlik, Ko
ła Polskiego (stara emigracja) p. S- Woizi- 
gnój oraz członkowie koła i ich rodziny. Goś
ci przywitał prezes koła, kol. T. Lesisz, i w 
kilku słowach nakreślił działalność koła w 
ciągu ostatnich 20 lat. W odpowiedzi kol. K. 
Zubkowski pogratulował członkom koła za 
ich pracę i osiągnięcia w ciągu 20 lat istnie
nia koła i podkreślił, że głównym celem pow
stania SMW była pomoc kolegom i zachowa
nie łączności koleżeńsko-towarzyskiej, oraz 
utrzymanie więzi ideowej i tradycji Marynar
ki Wojennej. Kolega Zubkowski dodał, że 
jest przekonany, że Stowarzyszenie Mary
narki Wojennej ze swoich zadań wywiązało 
się dobrze i pracuje dalej w miarę swoich mo
żliwości. I chociaż liczebnie siłą rzeczy Sto
warzyszenie Mar. Woj. maleje, jest w dal
szym ciągu żywotne, czego dowodem choćby 
ostatni Zjazd Koła Kanada-USA, w Kana
dzie, na którym to zjeździe obecny był pre
zes SMW, kol. K. Zubkowski. W miłej at
mosferze i przy śpiewie marynarskich i na
rodowych piosenek obiad przecąignął się do 
późnego popołudnia.

STANISŁAW KUTY

POLISH NAYY YETERANS
ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
STOWARZYSZENIE WETERANÓW

MARYNARKI WOJENNEJ

Podczas ostatniego zjazdu członków Sto
warzyszenia Weteranów Marynarki Wojen
nej Koło Nowy Jork, które odbyło się 20 
kwietnia br. w rezydencji p-twa Kazimierzo- 
Stwa Nagrodzkich przy 593 Pearl St. Ocean- 
side, L.I., N.Y. wybrano, nowy Zarząd Stowa
rzyszenia w składzie:

Stanisław A. Kuty — prezes, Karol Bro
żek — I wiceprezes, Leszek Stróżniak — II 
wiceprezes, Tadeusz Jaszkowski — sekr. 
korespondencyjny, Zdzisław Łopuch — sekr. 
finansowy, Kunió Grabę i Władysław Majka 
— członkowie zarządu. Z żalem żegnaliśmy 
ustępującego wieloletniego prezesa Tadeu

sza Jekiela i ustępującego wiceprezesa Ka
zimierza Nagrodzkiego. Obaj panowie z ra
cji przejścia na emeryturę przenoszą .się do 
słonecznej Florydy, życzyliśmy im dużo zdro
wia i radości w nowym miejscu zamieszka
nia.

W celu utrzymania cennej łączności z Lon
dynem, podkreślam nowy adres naszego Ko
ła, na który proszę łaskawie kierować wszel
ką korespondencję. W programie działalności 
Koła N.Y- planujemy koleżeński zjazd pikni
kowy we wrześniu, wspólny Bal Weteranów 
Polskich Sił Zbrojnych w listopadzie i bę
dziemy pracować nad możliwością zjazdu 
„Światowego” tj. Londyn - Kanada - Fran
cja itd. w roku 1987 na terenach polskiego 
Uniwersytetu Alliace College, Cambridge 
Springs, Pa. Zjazd na tak wielką skalę jest 
pomysłem kol. Jurka Tomaniszwili.
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Stowarzyszenie Marynarki Wojennej - Koło Kanada
Władze Koła Kanada na rok 1986/87, wy

brane przez Walne Zebranie w dniu 1 czerw
ca 1986 r., ukonstytuowały się jak poniżej : 
a) Zarząd: Prezes — kol. Romuald Nałęcz- 
Tymiński, sekretarz — Eugeniusz Miodoń
ski, skarbnik — Mieczysław Naranowicz, 
członkowie — Alfred Mrożek, Wiktor Wierz
bicki
b) Komisja Rewizyjna: Przewodniczący kol. 
Oskar Gliński, członkowie — Jerzy Newton 
i Barbara Starowicz.

Wśród najbliższych obchodów i uroczysto
ści w Toronto i Oshawie, dó udziału których 
zachęcamy wszystkich członków Stowarzy
szenia i ich przyjaciół, przytaczamy w „Na
szych Sygnałach”:

18 sierpnia, godz. 2000, Kanadyjska uro
czystość ku uczczeniu poległych w rajdze 
na Dieppe (19 sierpnia 1942 r. ORP Ślązak 
miał 3 zabitych i Wielu rannych), przy pom
niku Nieznanego Żołnierza, naprzeciw Stare
go Zarządu miasta (old City Hall) w Toron
to.

23 sierpnia — „Black Ribbon Day”, zor
ganizowany w szeregu krajów wolnego świa
ta, przez Komtet Narodów Ujarzmionych, 
celem potępienia zniewolenia 300 milionów 
Europejczyków przez Związek Sowiecki, za
początkowanego układem Ribbentrop-Moło- 
tow z 23 sierpnia 1939 r. Wszyscy wolni oby
watele proszeni są o poparcie tej demonstra-

WITOLD PORAY-WOJCIECHOWSKI 

cji przez: panie, przypięcie w tym dniu czar
nych kokard, a panowie, założenie na ramio
na czarnych opasek.

19 października — w Domu SPK — otrzy
mali koledzy z W. Brytanii! zaproszenie na 
Ucztę Posejdbna — nektar od godz- 18.00, 
ambrozja o 19.00 itd.

Kanadę i Toronto odwiedzili: kol. Maciej 
Bocheński z Małżonką z Nowych Hebrydów 
— Pacyfik, od 30 kwietnia do 5 maja. Kol. 
Krzysztof Miszewski z Małżonką, z Wielkiej 
Brytanii —19 maja. Kol. Jan Bielecki z Mał
żonką z Wielkiej Brytanii, 14 i 24 lipca.

W związku z uroczystością odsłonięcia ta
blicy pamiątkowej w Dieppe, ufundowanej 
przez sprzymierzone marynarki wojenne, bio- 
rące udział w rajdzie 19 sierpnia 1942 r (bry
tyjska, francuska i polska), kol. R. Nałęcz- 
Tymiński z Małżonką byli w Londynie i Diep
pe od! 5-22 sierpnia.

W sprawozdaniu z Walnego Zebrania w 
„Głosie Polskim” z 17 - 23 czerwca 1986, pi
sze kol. W. Poray Wojciechowski o trosce 
o przyszłość Stowarzyszenia ii konieczność 
za jęcia się testamentem SMW. Opinie wyra
żone na Walnym Zebraniu w Toronto zositały 
przekazane kol. Janczewskiemu, który w u- 
rzędtijącym Zarządzie SMW jest referentem 
spraw testamentowych-

Eugeniusz Miodoński

GAŚNICA GORAZDOWSKIEGO
W dniu 9 lutego 1986 r., na tegorocznym 

obchodzie 66 rocznicy Zaślubin Polski! z Mo
rzem, miałem przyjemność przedstawić i po
prosić pana Roberta Bleasby, O.B.E., E.D., 
honorowego gościa o zabranie głosu.

To, co p. Bleasby powiedział, było dla ze
branych ogromną niespodzianką, d la wielu, 
zwłaszcza byłych członków załogi ORP Bły
skawica — wzruszająca. Pan Bleasby o- 
siadły w Toronto od! wielu lat, emigrant z An
glii, wraz ze swym przyjacielem p. Charles 
Leggattem, również emigrantem z Anglii, 
biorą żywy udział w działalności Królewskie
go Yacht Clubu (Canada) i interesują się 
bardzo sprawami morza i ludźmi z nim zwią

zanymi. Pan Leggatt nabył niedawno, w skle
pie z antykami w Toronto, srebrny coctail 
shaker w formie gaśnicy. Zainteresował go 
napis wyryty na tarczy. Napis był w języku 
polskim i zawierał słowo BŁYSKAWICA. 
Ponieważ nazwia ta do dziś jest znana i sza
nowana przez ludzi: morza, zainteresowanie 
p. Leggatta wzrosło. W jego imieniu p- Blea
sby napisał list do miesięcznika „SEA BRE- 
EZES“, wychodzącego w Liverpool. List ten 
został ogłoszony w maju 1985 r. i w rezulta
cie autor otrzymał wiele listów z różnych za
kątków świata, m.in. list od naszego kolegi 
Michała Bilałowsikiego mieszkającego w Sea- 
ttle st. Waszyngton, USA. Kol. Białowski na
był miesięcznik na promie przewożącym go 
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z Anglii do Francji, dokąd zmierzał z Seattle, 
na objazd Europy... i trafił na artykuł p. 
Bleasby proszący o informacje. Po powrocie 
do Seattle kol. Białowski nawiązał kontakt 
z autorem artykułu oraz z sekretarzem Koła 
SMW KANADA kol. Wiktorem Wierzbic
kim- Nastąpiła seria kontaktów, w rezulta
cie iktórych niżej podpisany nawiązał znajo
mość z obu Anglikami dodając kilka przy
czynków do historii srebrnego shakera, zwła
szcza jego początku. Gdy w lutym 1940 ro
ku zastępca ORP BŁYSKAWICA odchodził 
na inne stanowisko, jtego koledzy postanowili, 
wedle tradycji uczczcić ogólnie łubianego, 
dziś już nieżyjącego kmdr. Tadeusza 
Gorazdowskiego, odpowiednim prezentem. 
Korzystając z kilkudniowego postoju okrętu 
w Ćhatham dla czyszczenia kotłów, ni
żej podpisany wraz z nieżyjącym dziś kmdr. 
Antonim Tycern zostali wydelegowani z 
BŁYSKAWICY do Londynu, aby wybrać i

zakupić odpowiedni prezent. Obaj, młodzi 
podówczas oficerowie, z garścią funtów an
gielskich, ale ze słabą znajomością języka 
angielskiego, „zabłądzili” na New Bond 
Street i w firmie Asprey’a nabyli ów Thirst 
Extinguisher po wygrawerowaniu odpowie
dniego napisu. Po ich powrocie na okręt mia
ła miejsce prezentacja, koleżeńska okazja, a 
tradycji stało się zadość. Tu historia „GAŚ- 
nicy” byłaby wytłumaczona, gdyby nie to, 
że zginęła w trakcie przenosin śp. kmdr. Go
razdowskiego. W jaki sposób znalazła się w 
antykwariacie w Toronto, nie wiadomo. Od- 
znalazł ją p. Charls Leggatt, zainteresował 
się nabytkiem i z iście angielską wytrwałoś
cią, przy pomocy p. Bleasby oraz kilku pol
skich marynarzy, przyczynił się do stworze
nia jeszcze jednej „gadki” o BŁYSKAWICY- 
Należy dodać, że p. Leggatt ma zamiar od
dać ten, historyczny dziś, zabytek w polskie 
ręce.

Byli członkowie załogi ORP Błyskawica iz Mr. Robert Bleasby, stoją od. lewej: Stanisław Suwary, 
Bronisław Linka, Piotr Walendzewicz, Mr. Robert Bleasby, Oskar Gliński. Siedzą. Feliks Jarosławski 
i Witold Poray-Wojciechowski, który trzyma gaśnicę. Na gaśnicy z jednej strony napis “The 
Thirst Extiinguislher instruction for tfiilling, z drugiej strony: “Kochanemu Zastępcy Dowódcy oficerowie 
ORP Błyskawica, Harwich 12.2.1940. Brak na fotografii kol. J. Senderackiego, który właśnie foto

grafował.
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Pan Bleasby przedstawił całą sprawę z du
żym poczuciem humoru. Może nawet celowo 
użył słowa „BOTTLEOFWHISKY*1, wyma
wiając nazwę BŁYSKAWICY. Istotnie, ma
rynarka królewska dó dziś używa tego popu
larnego w czasie wojny, miana okrętu, który 
wsławił się w walkach na morzu. Marynarze 
angielscy zawsze mieli skłonność do humo
rystycznych przekręcać nazw, okazując tym 
li tylko szacunek. GAŚNICA krążyła z ręki 
do ręki wśród biesiadników, stając się tema
tem wielu wspomnień, a świadcząc o mary
narskiej tradycji, przyjaźni i koleżeństwie, 
których nie zniweczy czas i nie rozdzieli prze
strzeń. Rzec by się chciało, że na uroczysto
ści 66 rocznicy ZAŚLUBIN POLSKI Z MO
RZEM, zamknął się jeden interesujący krąg 
czasu i przestrzeni. Między lutym 1940 i lu
tym 1986 upłynęło 46 lat — szmat czasu peł
nego wydarzeń ważnych tak jak wojna, jak 
i mniej ważnych. Krąg przestrzeni w tym 
mniejszym wydarzeniu objął nie tylko kon

tynenty, ale także kraje i miasta: Chatham, 
Londyn, Liverpool, Seattle, Toronto. Dla nas, 
marynarzy na uchodźstwie, nasze rocznice 
jak i szczegóły zdiarzeń powyżej opisanych 
pozostaną symbolami! idei niepodległościo
wej, dla której walczyliśmy na morzach w 
ciągu 6 lat wojny, tradycji, którą budowaliś
my wśród załóg na okrętach bojowych i ko
leżeństwa, które nas łączy mocnymi więza
mi. Po zakończeniu oficjalnej części uroczy
stości kol. Tadeusz Bernas podziękował goś
ciom i kolegom za ich obecność, kierując ró
wnież słowa pochwały dla organizatorów u- 
roczyStości, zwłaszcza dla kol. Wiktora Wie
rzbickiego, który zda się być spiritus mo- 
vens tego rodzaju marynarskich okazji. Na 
zakończenie goście i koledzy zabawiali się 
tańcem, gawędą i kielichami nie dopitego 
przy obiedzie wina.

Powyższe sprawozdanie ukazało się w 
„Głosie Polskim” — Toronto, 23 lutego 86-

„UCZTA POSEJDONA” W TORONTO
W godzinach wieczornych 19 października 

1986 r., członkowie SMW Koło Kanada, z gro
nem przyjaciół, zebrali się w domu Stowa
rzyszenia Polskich Kombatantów, Koło Nr 
20, przy 206 Beverley Str., Toronto, nla doro
czną kolację z tańcami.

Komitet „Imprezowy” pod wspólnym prze
wodnictwem — ustępującego kol. Wiktora 
Wierzbickiego i obejmującego kol. Eugeniu
sza Miodońskiego, przy udziale członków : 
kol. Ireny Bernas i kol. Witolda Poray-Woj
ciechowskiego (wykonawcy artystycznie wy
kaligrafowanego programu i menu), dołożył 
starań, ażeby tegoroczna zabawa dorównała, 
a jeśli można, nawet przewyższyła podobne 
imprezy z lat poprzednich.

W odróżnieniu od zeszłorocznego „Balu 
Marynarzy”, odbytego pod znakiem Bitwy 
pod Oliwą (ze stołami udekorowanymi fla
gami z nazwami okrętów szwedzkich i pol
skich) w br. impreza ta nosiła nazwę „Uczta 
Posejdona”, a stoły miały ustawione flagi z 
nazwiskami słynnych żeglarzy, poczynając 
od biblijnego Noego, poprzez polskich: Ja
na z Kolna, Mikołaja Kopernika (nie żegla
rza, ale astronoma), Krzysztofa Arciszew

skiego, Arendta Dickmana i Józefa Conrada 
Korzeniowskiego; odkrywców: Krzysztofa 
Kolumba, Aerigo Vespucci i Vasco da Ga
ma, kończąc na Horacym Nelsonie.

„Tryton”, Wiktor Wierzbicki, przekazał 
prezesowi Koła polecenie Posejdona, aby w 
Jego imieniu powitał biesiadników- Przy o- 
statnich słowach powitania, zaanonsowany 
hukiem grzmotów i piorunów, na ścianie sce
ny ukazał się oświetlony wizerunek Posejdo
na, wielkości człowieka (jak przedstawiony 
na okładce programu) — prezesując zebra
nym do końca uczty i pląsów.

Specjalną atrakcją wieczoru był występ 
doskonałej śpiewaczki, p. Teresy Romanow- 
skiej-Klimuszko, która przy akompaniamen
cie p. Sobolewskigeo odśpiewała wiązankę 
pieśni marynarskich i kilka arii operetko
wych. Po kolacji, zakrapianej dobrym fran
cuskim winem, przy dźwiękach świetnej or
kiestry „Tułacze”, całe towarzystwo ruszyło 
do tanów, które w doskonałym nastroju trwa
ły (dla bardziej wytrzymałych) do godziny 
pierwszej po północy.

R.N.T.
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POŻEGNANIE DZIELNEGO MARYNARZA
Śp. BOLESŁAW BOMBA

Bosman mat Bolesław Bomba, Kawaler 
Orderu Virtuti Militari, zmarł 14 września 
1985 i został spopielony 19 września 1985 w 
Crematorium na Old Kilpatrick w Szkocji, 
gdzie zebrali się głównie Szkoci, oprócz kil
ku marynarzy (kol- K. Wcisło z Kirkadly i 
K. Było, W. Gałaszewski, E. Skóra, F. Kle- 
czewski, Alex Nowicki, Źygf. Kozłowski, A. 
Sowiński i M. Zawada z Glasgow). Prezes Ko
ła SMW Glasgow poprosił o pozwolenie po
wiedzenia kilku słów. Na co duchowny uży
czył mu dwie minuty, ażeby przemówić po 
angielsku:

On behalf of the Polish Naval Associa
tion I convey our sincere condolences to Mrs. 
Winnie Young and her farnily. Bolesław 
Bomba as he was then known joined the Po- 
lish Navy in early 1939. At the end of Au
gust the same year he left Poland on the de- 
stroyer Burza and came to Scotland on the 
lst September. Next year he was transfered 
to the destroyer ORP Garland just given to 
us by the Royal Nayy- He fulfilled his duty 
well serving under the Polish flag. Bolesław 
will be best remebered as a brave petty 
officer partiCulary in the convoys to Mur
mańsk. In one of those convoys he was serio- 
usly wounded and had to be taken ashore for 
medical attention in a Russian hospital at 
Archangielsk. To keep Garland seaworthy 
repairs had to be executed and the crew mem- 
bers missing had to be replaced. A, Polish 

submarine was sunk in this area and part of 
their crew provided the replacement for the 
return to Great Britain. By this tirne Bole
sław was feeling better and joined his colle- 
gues on Garland. Of course he did not want 
to be left behind on this unhuman land and 
was glad to be amongst his shipmates. Few 
of them are here to day to pay their last tri- 
bute to a gallant sailor who for his hravery 
was awarded the „Virtuti Militari’ Cross V 
class.

Today he leaves us covered by the Polish 
flag.

I thank you all for your attendance and 
your pirayers for this brave departed sailor 
who greatly appreciated your hospitality 
when he madę his home in beautiful Scotland. 
May his memory live among us and may God 
give him eternal peace.

Mieczysław Zawada

W albumie Polska Marynarka Wojenna 
od pierwsze j do ostatniej salwy w drugie j 
wojnie światowej pod fotografią 124 czyta
my: ,Oto ci, co już nie wstaną. Jeden z zało
gi „Garlanda” cięko ranny, przeniesiony do 
kabiny oficerskiej, napisał na ścianie własną 
krwią „Polsko, jak słodko dla Ciebie umie.-.” 
(Nie dokończył i zemdlał). Nie umarł jednak, 
ale też nie wyzdrowiał. Jest inwalidą. Dostał 
Krzyż „Virtuti Militari”. To st. mar. Bom
ba”.

Redakcja

Stefan Dąbrowski

WSPOMNIENIE O JERZYM LUBELFELDZIE
Śp. kmdr ppor. Jerzy LUBELFELD zmarł 

28.4.1986 r. w Dayton, Ohio, USA, w wieku 
78 lat. Absolwent Szk- Pchor. Inżynierii w 
Warszawie, oficer Pułku Radio, student UW 
(2 lata na wydziale matematyki). W 1933 r. 
przeniesiony do Mar. Woj. pełnił funkcję re
ferenta od spraw radiotechniki w Szefostwie 
Służby Łączności, a jednocześnie jest wykła
dowcą radiotechniki na kursach oficerskich 
i podoficerskich w CWSF na ORP „Bałtyk” 
Od 1936 r. już tylko kierownikiem i wykła

dowcą na kursach radiotechników. Inteligen
cją, pode jściem do słuchaczy, ale przede wszy
stkim wybitną znajomością przedmiotów wy
kładanych. głównie przyczynił się do rozgło
su o wysokim poziomie wyszkolenia radio
techników Mar. Woj.

W kampanii wrześniowej 1939 r. — z-ca 
d-cy łączności Lądowej Obr. Wybrzeża. W 
obozach jenieckich bierze czynny udział w 
„uniwersytecie obozowym” jako wykładow
ca konspiracyjnych kursów radiotechniki i 
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jako słuchacz. Kontynuuje studia mat- do dy
plomu mgr., słucha wykładów z filozofii i so
cjologii.

Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii w 
1945 r. znów zostaje kierownikiem wyszko
lenia radiowego w Devonport, a potem w Oke
hampton.

W 1948 r. wyjeżdża do USA na kontrakt z 
uniwersytetem w Detroit jako asystent prof. 
matematyki. Od 1954 r. przenosi się dó The 
Airforce Institute of Technology jako asys
tent profesora, wkrótce zostaje profesorem. 
Ogłosił wiele artykułów w fachowych czaso
pismach, był członkiem licznych organizacji 
w swej specjalności oraz Polish Instutute of 
Arts and Sciences in America. Jest wymie
niony w „American Men of Sciences” 10 wyd., 

również w „Who is who in the Mid-West” 
1978. Był współautorem podręcznika prze
tłumaczonego na wiele języków, ostatnio na 
japoński. O tym pisał do mnie: „Pierwszy 
raz mi się zdarzyło, że nie mogę przeczytać 
tego, co sam napisałem”- Był bardzo dowcip- 
ny, to poczucie humoru nie opuszczało go do 
samego kńca. Na parę tygdni przed śmier
cią dzwonił do swego kolegi po fachu, prof. 
dr. Lesera: „Wiesz, znaleźli u mnie wszyst
kie choroby z wyjątkiem raka!“ Myślałem, 
że żartuje jak zwykle.

Odszedł od nas serdeczny kolega, — wybit
nie uzdolniony, ale zawsze chętny służyć po
mocą tym mniej uzdolnionym.

Niech spoczywa w spokoju wiecznym.

Śp. kmdr por. Władysław Salamon
Meldunek st. bosmana Andrzejewskiego

Szanowne Stowarzyszenie Mar. Woj. w 
Londynie,

Przesyłam wszystkim w Stowarzyszeniu 
jak najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia 
oraz dużo słońca w życiu na co dzień. Równo
cześnie melduję że odszedł na wieczną wach
tę kmdr por. w stanie spoczynku, Władysław 
Salamon- Cześć Jego pamięci.

Sopot 23 sierpnia 1986.
W załączonym nekrologu czytamy: W dniu 

16 czerwca 1986 roku zmarł w wieku 89 łat 
kmdr por. w st. spocz. śp. Władysław SALA
MON, kombatant trzech wojen, absolwent 
pierwszej promocji Oficerskiej Szkoły Ma
rynarki Wojennej w Toruniu w 1925 r.

Odbył podróż dookoła świata na krążowni
ku panc. „Jeanne D‘Arc” (1926-27) i pierw
szą podróż ORP „Iskra” (1928). Służył przez 
10 lat na okrętach podwodnych, dowodził 
ORP „Wilk” i „Sęp”. Internowany po wojen
nym uszkodzeniu ORP „Sęp” był komendan
tem obozu polskich okrętów podwodnych w 
Szwecji. Po wojnie przyprowadził ORP „Sęp” 
do Gdyni i do 1948 był pierwszym dowódcą 
Dywizjonu okrętów podwodnych PRL, nastę
pnie komendantem Portu Wojennego Gdynia 
do końca 1949 r-

Po przeniesieniu do rezerwy pracował dłu
gie lata w PRS w Gdańsku.

Do późnych lat czynny działacz Polskiego 
Związku Żeglarskiego, Kawaler Orderu Krzy- 
za Grunwaldu II klasy.

O śp. kmdr. W. Salamonie pisali do SMW 
m.in. Stefan Bujniewicz Wilhelm Pacewicz 
i Romuald Nałęcz Tymiński.

OSTATNI Z PIERWSZEJ PROMOCJI

Kmdr por. w st. spoczynku Władysław Sa
lamon ukończył w lipcu 1986 89 lat, zmarł w 
miesiąc później. Pochowaliśmy go na Oksy
wskim Cmentarzu w sobotę 23 sierpnia. Przy 
trumnie zgromadziło się ponad sto osób, w 
większości dawnych oficerów i podoficerów 
Mar. Wojennej.

Nad grobem żegnali Zmarłego przemówie
niami kpt- żag. jachtowej Groch, w imieniu 
Jacht Klubu Polskiego, i kmdr rez. Julian 
Czerwiński, w imieniu kolegów SPMW.

Tak więc zamknęła się jak gdyby karta 
historii absolwentów pierwszej oficerskiej 
promocji w Marynarce Wojennej.

Na kurs „Oficerskiej Szkoły Marynarki” 
w Toruniu przyjęto w sierpniu 1923 bez eg
zaminów 2 poruczników: Dzienisiewicza i 
Namieśniowskiego, podchorążego piechoty, 
Salamona oraz 4 kadetów: Kossakowskiego, 
Latoura, Podgórskiego i Wysockiego. Pięciu 
pozostałych, późniejszych absolwentów zda
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wało egzamin wstępny, byli to: J. Bartle- 
wicz, B. Jabłoński, W. Łomidze, L. Piątkow
ski oraz M, Romanowski.

Szkoła mieściła się w byłym kasynie nie
mieckim przy ul. Fredry w Toruniu-Przed- 
mieściu. Komendantem Szkoły do paździer
nika 1924 był kmdr ppor Adam Mołiuczy, a 
od października kmdr W. Panasewicz- Ofice
rem kursowym podczas pierwszego* roku 
szkolnego był kpt. mar. Roman Stankiewicz, 
a w ciągu drugiego — kpt. mar. Tadeusz Pod- 
jazd-Morgenstern.

Szkolenie trwało dwa lata. 29 październi
ka 1925 r. promowano 10 podporuczników 
Mar. Woj., przyznając im starszeństwo od 
dnia 1.7.1925. Uroczystość była skromna, 
odbyła się w budynku szkolnym w Toruniu- 
Prymus, Brunon Jabłoński, otrzymał kordzik 
z dedykacją od Prezydenta RP, szable oficer
skie nie były jeszcze wówczas wprowadzone 
w Marynarce. Zdjęcie z tej promocji zamieś
ciły „Nasze Sygnały” w numerze 131.

Tak się złożyło, że najmłodszy wiekiem 
podczas promocji, ppor. mar. Podgórski (20 
lat) żył najkrócej, a najstarszy wiekiem, 
ppor. Salamon (28 lat) — najdłużej, różne 
sa wyroki Opatrzności..a oto apel roczni
ka 1925:
Podgórki Jan —awansował na porucznika 

w 1928 i w rok później został zwol
niony ze służby z powodu stanu zdro
wia, zmarł w latach trzydziestych 
przed osiągnięciem 30 lat.

Romanowski Marian — awansował na ka
pitana w 1935 r„ uczestniczył w obro
nie Helu, zginął 27.9.1944 (w wieku 
42 lat) podczas bombardowania Ofla
gu VI B w Doessel przez lotnictwo al
ianckie.

Łomidze Wiktor — awansował na kmdr- 
por. w 1944 r„ ranny na ORP „Gryf” 
w 1939 r„ razem z kmdrem Hrynie
wieckim przedo*stał się kutrem na Ło
twę i przez Szwecję dotarł do Anglii. 
Zmarł w Londynie w 1956 r. ( w wie
ku 56 lat).

Piątkowski Leonard Tadeusz — awansował 
na kmdr. ppor. w 1946 r„ przez Rumu
nię przedostał się do Anglii. Zmarł w 
Anglii w 1966 r. (65 lat).

Wysocki Tadeusz — awansował na kapita
na w 1935 r., uczestniczył w obronie 
Helu, był w niewoli niemieckiej, po 
wojnie pracował w gospodarce mor
skiej, przez 5 lat był kapitanem portu 
w Gdyni. Zmarł nagle w 1967 r- pod
czas pobytu w górach (63 lata).

Dzienisiewicz Stanisław — awansował na 
komandora w 1945 r., ocalał z niewoli 
sowieckiej, wyszedł cało z katastrof 
okrętowych: z wybuchu kotła na 
ORP „Kaszub” (1925), ze zderzenia 
ORP „Iskra” (1928), z tonącego ORP 
„Kujawiak” (1942) i ze storpedowa
nego ORP „Dragon”. Zmarł w Londy
nie w 1979 r. (82 lata).

Namieśniowski Konrad — awansował na 
komendanta w 1946, tonął na ORP 
„Grom” (1940), dowodził ORP „Gar- 
landem” i „Błyskawicą”. Zmarł nagle 
w Kanadzie w 1979 r. (78 lat).

Latour Jerzy — awansował na kapitana w 
1940 r., w 1939 dowodził kanonierką 
„Zawzięta” na Flotylli Pińskiej, przez 
Węgry dotarł do Francji, służył na 
szaserach i w CWSF w Anglii. Zmarł 
w Szkocji w 1981 r. (78 lat)-

Bartlewicz Jan — awansował na kmdr, 
ppor. w 1946. Przez Litwę, Estonię i 
Szwecję dotarł do Anglii. Po wojnie 
powrócił do Kraju. Zmarł w Bydgosz
czy w 1981 r. (81 lat).

Kossakowski Jerzy — awansował na kapi
tana w 1934 r. Uczestniczył w obro
nie Helu, był w niewoli niemieckiej, 
po wojnie był kapitanem portów Hel, 
potem Łeba. Zmarł w Rumii w 1983 r. 
(82 łata ).

Jabłoński Brunon — awansował na koman
dora w 1946- Przez Rumunię i Bejrut 
dotarł do Francji. Ostatni dowódca 
ORP „Wilka”, szef wywiadu Mar. Wo
jennej i pierwszy zastępca dowódcy 
ORP „Conrad”. Długoletni sekretarz 
Stów. Mar. Woj. Zmarł w Londynie 
w 1984 r. (83 lata).

Salamon Władysław — awansował na kmdr, 
por. w 1945. Dowódca ORP „Wilk” i 
„Sęp”. Internowany w Szwecji był 
Komendantem Polskiego Obozu inter
nowanych okrętów podwodnych. W 
1945 r- powrócił do kraju na ORP 
„Sęp”. Był pierwszym dowódcą Dywi
zjonu Okrętów Podwodnych w PRL, 
potem Komendantem Portu Wojenne
go w Gdyni. Po zwolnieniu do rezerwy 
w 1949 r. miał trudńości ze znalezie
niem pracy, następnie do 1962 r. pra
cował w polskim Rejestrze Statków. 
Zmarł w szpitalu w Oliwie 18.8.1986 
(89 lat).

Julian Czerwiński
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
26.11.il982 zmarł w Plymouth bsm. Wilhelm 

Kałuża
28.4.1986 zmarł w Dayton USA kmdr ppor. 

Jerzy Lubelfeld
1010.1985 zmarł w Holandii bsm. Józef Cy- 

ronek
11.4.1986 zmarł w Holandii bsm. Tadeusz 

Fijałkowski
11.4.1986 zmarł w Zawierciu ochotnik z Fran

cja mat Czesław Maciążek
3.6.1986 zmarł w Uckfield, Sussex, kol. Bro

nisław Bąkowski
9.7.1986 zmarł w Sopocie poi', rez. Eugeniusz 

Hulanicki.
W kwietniu 1986 zmarła w Kanadzie pani 

Maria Róża Frankowska-Szylingowa

18.8.1986 zmarł w Gdyni kmdr Władysław 
Salamon

26.81986 zmarł w Lund w Szwecji bsm. Ja
rosław Pizuński

29.8.1986 zmarł nagle zagranicą dr Józef Ed
ward Krzywiec — zwłoki zostały spo
pielone 10.9.1985 w Bristolu

18.8.1986 zmarł w Warszawie, po powrocie 
z Argentyny, por. mar. Jerzy Dittmar 

We wrześniu zmarł w Szwecji bosmanmat 
S. Ter lecki

16 września 1986 zmarł w Gdańsku kol. Ste
fan Fudali

30 października zmarł w Vancouver - Kanada 
kmdr Aleksander Trzyna

Cześć Ich pamięci.

KRONIKA STOWARZYSZENIA
Odwiedzili SMW

W ostatnim okresie odwiedzili nasze Sto
warzyszenie :
pp. T. Bemasowie z Kanady 
kol. O- Gliński z Kanady 
pani F. Pitułko z Kanady 
pp. M. Bocheńscy z Vanuatu-Nowe Hebrydy 
kmdr ppor. K. Hess z USA 
kol. M. Wasilewski z Szwajcarii 
pp. R. Tymińscy z Kanady 
kol. E. Pokładnik z USA 
pp. M. Białowscy z USA

13.91986 w uroczystościach pod Pomni
kiem Katyńskim pełnił wartę przy pomniku 
w mundurze kol. T. Hermaszewski. Prezes 
SMW kol. K. Zubkowski reprezentował Sto
warzyszenie.

Składkę członka dożywotniego wpłacili kol:
K. Zubkowski £20.-
S. Tomaszewski £20-
J. Bednarz £20.-
E. Pokładnik £20.-
S- Reszitny £30-
Z.J. Szembek £20.-

Ostatnio dołączyli do naszego Stowarzysze
nia kol:
M. Traskowski
W. Stasiewicz
Kolegów, którzy dołączyli do naszego grona, 
witamy serdecznie.
Dnia 7 listopada kol. Jarczewski i Dulla wzię
li udział w Reunion Motor Torpedos Boats 
w Royal Thames Club.
9 listopada kol. Jarczewski i Dulla złożyli 
wieniec pod pomnikiem Coastal Forces Me
moriał w Poithsmouth.

KOMISJA OPIEKI
Od ostatniego numeru N.S. wpłacili na 

Komisj Opieki kol. kol-:

F. Wizła £25.00
M. Maj 10.00
Mrs Langton 5.00
L. Stróżniak 10.88

A. Todd 9.00
Liga Morska Odz. 2 i 7 29.79
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W. Lubowieecka 22.50 J. Busiakiewiczowie 20.00
Westminster Abbey 98.80 K. Łowczynowski 5.00
J- Mularczyk 6.00 A. Ponikiewski 25.00
E. Pokładnik 5.00 K. Reynert 20.00
M. Białowski 20.00 H- Gryko 5.00
Z. Wisznicka Pinto Pereira 20.00 M. Zabór 5.00
S. Tabaka 40.00 F. Balicki 50.00
J. Wańkowski 20.00 J. Bednarz 10.00
Dr J. Karnicka 20.00 E. Pawsowski 3.50
Z. Plezia 20.00 Dr B. Markowski 25.00
R. Bratkowski 1000 S. Reszitny 5.00
T. Paczkowski 10.00 J. Mazur 5.00
J. Kiłaczycka 20.00 B. Karczewski 500
M. Sawicki 5.00 Melody Bramwell 25.00
J. Pawłowicz 20.00 W. Lasek 2.00
C. Przybyłińsiki 20.00 W. Stankiewicz 10.00
Mrs M. Mentryka 10.00 T. Sroka 10.00
Dr W. Limonienko 20.00 L. Wolny 5.00
Mrs J Kuralk 10.00 E. Kostyniuk 5.00
E. Nowak 20.00 T. Głowacki 15.00
H. Skotarczak 15.00 A. Biskupska 1000
J. Gawlik 2.00 F. Kaczmarek 10.00
P. Surzyn 10.00 Inż. D. Szczerbik 100.00 doi.
A. Wacięga 50.00 J. Bychyne 1.00
W. Ostoja Starzewski 5.00 C. Iwański 1.00
P. Galia 3.00 W. Burko 1.00
Z. Pudliteki 2000 Koło SMW Brighton 5.00
J. Giertych 3.00 R. Dułla 1500
S. Tomaszewski 5.00 M. Nagurska 5.00
Zebrane przez p. S. Tomaszewskiego Dr S. Dzik-Jurasz 10.00
na zabawie Klubu Konserwatystów A. Browarski 20.00
w Okehampton 30.00 A. Jaraczewski 25.00
J. Stein 10.00 Cpt. W. Sheppard 10.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski 15.00 Z. Jagusiewicz 10.00
T. Łubieński 70.00 F. Jasłowski 2000
J. Anczykowska 1500 A. Górski 10.00
B. Andruszko 5.00 F. Preisner 10.00
C. Yorke 10.00 K. Hess 50.00 doi.
R. Jedyński 10.00
K. Miszewski 3.00
Maria Reyman 3.00
J. Smoczyński 5.00
C. Howard! 10.00
J. Kłamt 500
Dr B. Daniielewicz 20.00
B. żukowski 5.00
Dr J. Hofman 15.00 Na Fundusz Naszych Sygnałów wpłacili
Z. Morgnstem 10.00 kol. kol.:
B. Ragus 5.00
A. Kopotowski 30.00 Koło Francja £27.30
F. Minkiewicz 20.00 F. Wizła 25.00
S- Wiżbek 5.00 S. Tomaszewski 500
M. Wasilewski 10.00 W. Morgan 7.00
Z. Mossakowski 23.91 B. Ragus 2.00
W. Fara 25.00 doi. J. Jędroszczyk 10.00
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Na Kościół na Oksywiu wpłynęły następu
jące dary:

Z. Horniung 
Dr R. Francki 
B. Ragus

£10.00
20.00
10.00

Wszystkim Kolegom za otrzymane dlary 
serdecznie dziękujemy.

Lista ofiarodawców została zamknięta (2- 
go grudnia 1986 przy oddaniu numeru do 
druku-

Kol. Zdzisław Xiężopolski :ze Stanisławem Brodzkim 
pod tablicą pamiątkową Mar. Wbj. w Kanadzie.

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Coś się tam jednak musi zmienić, jeśli takieANGLIA

Dwa miesiące minęło, jak się przeprowa
dziliśmy dlo Axminster, który obchodzi 1200- 
ną rocznicę założenia i istnienia.

Od razu zadomowiliśmy się w domku wy
budowanym 3 lata temu. Nie tęsknimy za 
Londynem czy Edmonton, gdzie mieszkaliś
my prawie 26 lat. Już starszy syn Antoni 
(Toni) przyjechał na weekend. Młodszy Pa
weł też nas odwiedził i dwa małżeństwa przy
jaciół. My też w przyszłości wybieramy się 
do Londynu, bo- mamy tam dużo przyjaciół- 
Żona cieszy się, że powróciła do rodzinnego 
miejsca i choć rodzice jej już nie żyją, ma tu 
brata li dwie siostry.

Do morza mamy 5 mil, do Lyme Regis, 6 
mil do Seatom, a 7 mil do małej miejscowości 
rybacko-letniskowej Beer, gdzie żony siostra, 
Barbara, ma mały pensjonat. Wkrócte wy- 
bierzemy się do Plymouth, gdzie mam kilku 
kolegów z Marynarki. Jesteśmy zdrowi, choć 
stale biorę 3 tabletki dziennie na wysokie 
ciśnienie krwi i jestem pod kontrolą lekarza.

Wnuki rosną. Samantka ma 13 lat, Jan 12, 
a mały Henryk 6. A młodszy syn Paweł ma 
dwóch synów: Paul ma 8 lat, a Luka 6.
21. Lipc al986 Jan Bednarz

AUSTRALIA
Otrzymałem paczkę od Węglarza z bardzo 

dobrymi książkami drukowanymi w Kraju. 

książki są drukowane.
Otóż czas płynie i żona i ja przeżywamy 

już starość. Już skończyłem 82 lata, a żona 
79. Mój starszy syn, Bartek, ma 56 lat i już 
został dziadkiem. Ja dalej pracuję w tutej
szym radiu polskim. Czytam dużo, bo wzrok 
mój jeszcze funkcjonuje normalnie.

Jedyną niepozytywną sprawą, którą nasza 
Polonia doświadcza, są nowi przybysze z Kra
ju- Jest ich już tutaj przeszło 12.000. Są mię
dzy nimi trochę przyzwoici ludzie, ale dużo 
jest aroganckich i nieuczciwych. My, starzy 
emigranci, mamy wiele kłopotów z nimi.

Wojtek Francki 
KANADA

W zeszłorocznej podróży odwiedziłem Ko
legów, a właściwie szczątki tej dumnej! zało
gi „Burzy”, co trafiło do „Naszych Sygna
łów”, za co serdecznie dziękuję.

A teraz mała prośba: czytałem o najmło- 
szym marynarzu, co zginął na Gromie — 
Zbigniewie Gąsiorowskim. Jego ojciec był w 
Londynie, poszukując kolegów i pamiątek po 
synie. Na parę dni przed odejściem na Grom 
Zbigniew przeczuwał, że zginie., Zostawił na 
Burzy małą walizeczkę, którą oddałem Ad
miralicji w Londynie.

Przez 30 lat osamotniony cz;ytam i piszę 
po polsku, żeby ojczystego języka nie zapom
nieć, ale z gramatyką jest coraz gorzej.
19.5.1986 Yictor Mordasiewicz
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STANY ZJEDNOCZONE

Jeszcze normalnie pracuję w elektronice 
przestrzennej i mam nadzieję, że pomimo 
trudności, jakie nasz przemysł obecnie prze
chodzi, dojdę do pełnej emerytury. Cztery la
ta temu byłem już prawie na drugim świecie. 
Pękniętą aortę załatali mi rurką z dakronu 
i czuję się dosyć dobrze, choć muszę uważać. 
W pracy społecznej jestem zaangażowany 
jak za dawnych czasów i już 14 rok kieruję 
naszym programem radiowym. To- zajmuje 
sporo czasu. Mam dobrą redakcję i nasz pół
godzinny program każdego tygodnia jest na 
poziomie- Oczywiście stoimy na stanowisku 
niepodległościowym.

Czytając sprawozdania ze zjazdów SMW 
trochę dziwi mnie postawa niektórych kole
gów. Tutaj myśliy trochę inaczej i z linii 
niepodległościowej, dla której zostaliśmy za
granicą, nie schodzimy.

Z byłych marynarzy są tu dr T. Rowiński, 
bsm. B. Apanel i Pokładnik. Dr Rowiński, 
choć bardzo schorowany, jest nadal czynny 
w SPK. Apanel przeszedł na emeryturę i jest 
zadowolony z życia. Poza tym jest tu jeszcze 
Ewa Wnorowska (wdowa po śp., Wojtku). Do
brze wygląda i da je sobie dzielnie radę.

Żona moja ciągle pracuje i trzyma się do
brze. Danusia ukończyła studia uniwersytec
kie i jako mgr pielęgniarka pracuje w miej
scowym szpitalu dziecięcym.

Tadeusz Nowicki

Przeszedłem na emeryturę rok temu, je
dnak rónorodhych zajęć jest coraz więcej. 
W czerwcu postanowiłem zostawić to wszy
stko i wybrałem się samochodem na wycie
czkę. Wszerz Stanów Zjednoczonych do Wa
szyngtonu, na północ poprzez Nowy Jork do 
Halifaxu i poprzez Kanadę do Viancouver na 
wystawę.

Po drodze wstąpiłem odwiedzić Brodżkich 
i pozostałem tam tydzień. Akurat byli w swo
im letnim domku na Kaszubach. Uroczy do- 
mek zbudowany jest w lesie nad pięknym je
ziorem- Ma nawet prywatną plażę. Stasio i 
Myszka Brodzcy są na emeryturze, ale w 
dalszym ciągu pracują społecznie. Nie za
przestali od wylądowania w Kanadzie w r. 
52. Nie wiem, czy istnieje jakaś organizacja 
polonijna, gdzie by ich nie potrzebowano. Za
wsze są za jęci, zawsze coś organizują: wizy
tę Papieża, Zjazd Marynarki, Obozy Harcer
skie itd. Stasio jest naczelnym Harcmi
strzem na Kanadę. Myszka redaguje jedno z 
czasopism polskich. Zapał i poświęcenie o- 
bojga są rzeczywiście podziwu godne. Mysz
ka zrobiła nam zdjęcie przy tablicy pamiąt
kowej Zjazdu Marynarzy.

Brodzcy ugościli mnie wyśmienicie. Nawet 
utyłem na Myszkowych frykasach, a wspo
mnieniom oczywiście nie było końca. 
Serdecznie pozdrawiam.

Zdzisław Xięopolski 
25 sierpnia 1986

W czasie tegorocznych wakacji była w 
Londonie moja najmłodsza córka, Nina. Bra
ła udział w zlocie harcerek. Szkoda jednak, 
że Chicago jest tak daleko od Londynu. Chę
tnie bym wpadł i zobaczył znajomych.

Nasza gromadka w Chicago kurczy się 
gwałtownie i jest nam coraz trudniej nawet 
zebrać się. Staszek Korzeniowski przecho
dził bardzo poważną chorobę i jeszcze nie do
szedł do formy. Tym bardziej że i pani Ko
rzeniowska też ciężko chorowała.

U nas w domu coraz ciszej. Pozostała tyl
ko Nina — no i na godziny pracy Oleńki 
(córki starszej) odwiedza nas Kubuś, jej syn.

Kostek Siemaszko 
14 sierpnia 1986

PORTUGALIA

No i znowu dla mnie „Portowe światła 
lśnią”. Idę do Capetown no i kilka portów po 
drodze. Serdeczne pozdrowienia dla Pani i 
Kolegów-

Marek Ołdakowski 
21.9.1986
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

KALENDARZ
Gdy w pierwszych dniach czerwca wróci

łem z wakacji do Londynu, zaczęły się kore
kty, wyklejanie numeru, wybór fotografii, 
ostatnia korekta makiety i czekanie na go
towy 157 nr „Naszych Sygnałów". Dawno 
nie napisali czytelnicy tylu listów, w pierw
szym rzędzie na temat fascynującego arty
kułu kmdr. Franckiego, które częściowo cy
tuję w części PRZYCZYNKI, KOMENTA
RZE, INFORMACJE. Oczywiście nie wszy
stkie uwagi są komplementami. Te bardziej 
cierpkie biorę sobie do serca i obiecuję in
tensywniejszy wysiłek, by nie powtórzyły 
się błędy i niedociągnięcia. A więc nie będzie 
już nieudolnych wierszyków, bo panom w 
wieku emerytalnym nie można z pobłażliwo
ścią darować braku samokrytycyzmu, gdy 
chcą swe młodociane rymy zobaczyć w dru
ku. Zawsze wydawało mi się, że w „Sygna
łach”, które są tylko nasze, wszystko nam 
wolno. Ale bardzie j wybredni koledzy zaleca
ją skończyć z świadomą grafomanią Było 
parę drobnych pomyłek w nazwiskach, jedno* 
w dacie, jedno w szybkości nadawania tele
grafem (osiągnięcie niemożliwego rekordu), 
ale tak oczywiste, że nie męczę czytelników 
poprawkami. Ale nikt nie spostrzegł bardzo 
istotnego pominięcia, które nas kosztuje du
żo czasu, energii i znaczków pocztowych. W 
„N.S.“ nie napisałem, że Krzyż Kampanii 
Wrześniowej kosztuje £11.00 (lub £16.00 z 
miniaturką) i wszystkie aplikacje, które 
przychodzą bezpośrednio do Stowarzyszenia 
(bo Koła były poprawnie zawiadomione), 
muszą być przetrzymywane na finansowo- 
administracyjhe pertraktacje-

3 lipca 1986

W czwartek dowiaduję się, że „Nasze Sy
gnały” przyszły. Ofiarowują się przyjechać, 
by je zabrać na pocztę, ale kol. Halina nie 
jest pewna, czy wraz z kol. Prezesem zdążą 
je zapakować i zaadresować, bo mają gościa. 
Jest tego dhia w SMW p. Lusia Pitułko. Pi- 
szę Lusia nie przez poufałość, ale inicjały 
śp. Komandora i jego żony są F. Pitułko. Jak 
napisze się p. Lusia wiadomo, że chodzi o Pa
nią, która w tym felietonie osiąga mój pierw
szy rekord. Jak dalece sięgnąć mogę pamię-

REKORDÓW
cią w przemiłą serię powojennych spotkań 
organizowanych przez SMW, chyba się nie 
mylę twierdząc, że tylko p. Lusia zasiadała 
do fortepianu, by oczarować nas muzyką 
Chopina. Konkurencji wśród braci marynar
skiej nie miała- Pewnie im szum morza za
miłowanie do muzyki zagłuszył, lub po pros
tu zew morza z talentem muzycznym nie i- 
dzie w parze. W każdym razie ogłaszam p. 
Lusię nie tylko najlepszą, ale wręcz jedyną 
pianistką Mar. Woj.

Podczas swojego pobytu po tej stronie A- 
tlantyku p. Lusia Pitułko była z wizytą w 
Kraju, odwiedziła też w Londynie kmdr. Bu- 
siakiewiczów i dołączyła do rodzinnych ob
chodów rodziny Wrońskich.

Nie miałem okazji znosząc „Nasze Sygna
ły” do samochodu spotkać naszego miłego 
gościa. Może dobrze się stało. Gdy ostatnie 
paczki Wkładaliśmy z Kosikiem do* bagażni
ka, tylko parę kroków od nas czatowała wie
dźma, przepraszam, Lady Traffic Warden, 
by nam przylepić mandacik.

9 lipca 1986

Parę dini po tym, we wtorek, zbieramy się 
na zebranie zarządu SMW, na które Zbyszek 
Plezia przyprowadza kol. Maćka Bocheń
skiego. Gość nie przeszkadza w obradach, 
przysłuchuje się w milczeniu, a ja już wiem, 
że następny rekord zdobyłem nie tyle do 
Guiness book of records, ale do tego* felieto
nu. Kpt. mar. Bocheński Maciej trzyma re
kord pływania wśród oficerów Mar. Woj- 
Wśród odznaczonych medalem morskim z 
trzema okuciami jlest wypisany pierwszy z 
oficerów, pierwszy w środkowej kolumnie 
pierwszej strony Listy odznaczonych w na
szym albumie. A dziś jego podróż dookoła 
świata głośnym echem odbi ja się po polskich 
siedzibach. Pisze nam z Seattle kol. Wilhelm 
Pacewicz; „22 kwietnia br. odwiedził nas Ma
ciuś Bocheński z żoną. Zatrzymali się na kró
tko w drodze ze swoich wysp, Vanuatu, przez 
Kalifornię i wybrzeże amerykańskie Pacyfi
ku do Kanady. Jak pewnie wiadomo już w 
SMW, odbywają oni teraz (po dojściu do e- 
merytury) podróż naokoło świata. Ostatni 
raz widziałem Maciusia Bocheńskiego w 
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1945 r., tuż przed inwazją Francji, a jednak 
rozpoznaliśmy się od razu na dworcu kolejo
wym w Seattle 41 lat później. Michał i Jan
ka Białowscy odprowadzili ich w dalszą po
dróż do Kanady”.

Nawet z Kraju kol. Zbyszek Węglarz poda- 
je nam wiadomości z wyspy Bocheńskich, 
specjalnym kurierem do Polski przekazane.

16 lipca 1986
W czwartek jestem w kancelarii z kol. H. 

Wójcik i Kostkiem Zubkowskim, gdy do
łącza się do nas miły i da wno nie widziany 
kmdr Kazimierz Hess, następny rekordzista 
w ‘dzisiejszej kolekcji- Pani Halina już spot
kała Komandora podczas tegorocznej wizy
ty w Londynie u pp. Busiakiewiiczów parę 
dni temu. Dla nas to bardzo miła okazja, bo 
kol. Hess był oficerem kursowym Kostka 
Zubkowskiego jeszcze przed wojną. Gdy zaś 
pisizący te słowa po trzytygodniowym kursie 
artylerii został z ORP Gdynia, w Plymouth, 
zaokrętowany na ORP Piorun,, w październi
ku 1940 r., wówczas jeszcze por. mar. Hess 
był pierwszym oficerem artylerii i dla młode
go artylerzysty — prawie wodzem naczel
nym. Nim więc kol. Jaraczewski zdążył go, za
brać, opowiada nam Komandor, że nie dał 
się zwabić po wojnie obiecankami, które zre
sztą się nie spełniły i pozostał w marynarce 
handlowej amerykańskiej,. Dziś już na eme
ryturze, przemierza Atlantyk na M/S Uni
ted States, gdzie na każdym końcu podróży 
fotografują go przy trapie na pamiątkę, by 
zachęcić do następnej podróży ii. .. na dowód, 
że nikt chyba w naszym Stowarzyszeniu ty
lu transatlantyckich podróży jako pasażer 
nie odbył na najbardziej luksusowym stat
ku. Rozmowa schodzi na nowojorskie impre
sje, wrażenia londyńskie i marynarskie 
wspomnienia, przerwane niestety brakiem 
czasu- Andrzej Janczewski zabiera Koman
dora, a nasza wesoła trójka wraca do urzę
dowania.

29 Lipca 1986
Moje cotygodniowe poranne wtorkowe se

kretarskie urzędowanie w kancelarii SMW 
jest po szwajcarsku urozmaicone obecnoś
cią kol. Mieczysława Wasilewskiego, który 
żonę wyprawił odwiedzić rodzinę w Anglii, a 
sam swój czas poświęca starym kolegom. 
Kol. Wasilewski jest moim ulubionym auto
rem w „N.S." i rozmowa szybko schodzi na 

jego prace pisane jeszcze podczas wojny. Po
czątkowa spółka autorska ze śp. Erykiem 
Sopocko wyda je się dla nie wtajemniczonych 
raczej nieprawdopodobna. Mietek pisał, a 
Eryk recytował. Ale czas współpracy szyb
ko się skończył. Trzeba było zająć się woj
ną. Eryk zdążył napisać i wydać swą książ
kę, nim zginął młodo i tragicznie na ORP Or
kan. A Mietek po prostu nie miał czasu pi
sać wojując. Może tylko był czas na refle
ksje i filozoficzne dociekania. Ale filozofia 
mści się na nas, bo tylko nieubłagana logika 
zmusiła mnie brutalnie skrócić do jednego e- 
pizodu wspaniałe potpourri, gdzie w czaro
dziejski sposób przemieszane są słoneczne 
wakacje z żoną i szwagierką na Korsyce, z 
psychoanalizą Napoleona, tragedią Marii Wa
lewskiej, historią Korsyki i rodzinnym przy
wiązaniem do św- Antoniego w doskonałym 
„św. Antoni z Calcatoggio”. Przepraszam 
za to autora, ale . .. paru kolegom -odesłałem 
ich teksty jako tematycznie nie kwalifikują
ce. się do „N.S" i po prostu stchórzyłem, bo 
mogą mnie oskarżyć o stronniczość, gdy 
tekst kol. Wasilewskiego drukując, występu
ję przeciwko czarno na białym wyłożonej za
sadzie.

Po powrocie do La Convension koi. Mieczy
sław przysłał mi kartę swej marszruty z te
gorocznych wakacji w Anglii: „Odwiedzi
łem Niuśka i Joy Preisnerów i przekazałem 
Pańskie pozdrowienia. Dziękuję -za pokaza
nie mi drogi na M4 — Londyn nie jest dob
rym miastem dla kierowców z zagranicy. Wi
działem się z Jurkiem Pawłowiczem i Rom
kiem Dullą w Bognor Regis i oczywiście z 
Kostkiem Zubkowskim — wszyscy to kole
dzy z promocji 19411. Tak sarno jak „profe
sor”, Jasiek Wańkowski z Stourbridge, gdzie 
jakoś dotarłem moją „Nelly” (Peugeot 504). 
Po powrocie do Szwajcarii znalazłem ostatni 
numer „N.S" z tytułowym artykułem kmdr. 
W- Franckiego (doskonale napisany) o obro
nie naszego wybrzeża. Ja mam również ra
czej osobiste wspomnienia z nanoszenia „ba
terii Laskowskiego” na prowizoryczną ma
pę z raportem (przez mego ojca Wacława) 
do Kier. Mar. Woj. w Warszawie dla .. . za
pewnienia nienaruszalności tajemnicy woj
skowej obrony wybrzeża. Ale o tym innym 
razem. Ściskam serdecznie — Mietek.

Liczę, że to „innym razem” będzie wcale 
wnet i gratuluję Koledze spotkania prawie 
wszystkich kolegów ze swego rocznika w 
tak rekordowym czasie.
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Kol. Krzysztof Miszewslki z wizytą u Tadeusza 
Sadłowsikliegio w Kanadzie.

31 lipca 1986
Na spotkaniu „czerwonego goździka” u 

pp. Janczewskich nawiązałem żywszy kon
takt z Krzysiem Miszewskim. Pisze mi 
Krzyś 11 czerwca: „Właśnie wróciłem ze 
Stanów i Kanady, doskonale wypoczęty i zu
pełnie niezdolny do żadnej praęy- Byłem u 
syna w Iowa, a następnie zrobiliśmy z żoną 
turę przez Chicago, gdzie widziałem Staszka 
Korzeniowskiego, do Toronto, gdzie odwiedzi
łem kmdr. Tymińskiego. Próbowałem sko
munikować się z Witkiem Wierzbickim, lale 
bez powodzenia. W Ottawie odwiedziłem Ko
stka Reynert Śmigielskiego i Olgierda Celiń
skiego, od których zebrałem nieco wiadomo
ści o innych kolegach. W powrotnej drodze 
dwa dni spędziłem u Tadka Sadłowskiego, 
który miesiżka nad jeziorem Erie. Wszystkim 
dobrze się powodzi, a że są na emeryturze 
mają czas pogadać o dawnych czasach, żony 
ich prowadzą doskonałą polską kuchnię. Wró
ciłem pełen wrażeń i powoli zabieram się do 
odrobienia zaległości w gospodarstwie. Pro
ponuję, byś odwiedził nas z żoną w lipcu, bo 
w sierpniu zaczynamy żniwa”.

Przed żniwami więc, bo w ostatnim dniu 
lipca zajeżdżamy do majątku Miszewskich 
w Middleton, koło Saxmundham w Suffolk, 
i tu czekają nas przemiłe i fascynujące nie
spodzianki. Pani Caroline też prowadzi do
skonałą polską kuchnię. Śledź marynowany 
pod polską wódkę i zając w śmietanie Nig
dy jej tego nie zapomnę- Skromnie przyzna

li je się, że dobrze po polsku nie mówi ,iale za 

to dużo. Otóż tak nie jest, bo przyznali mi ra
cję Koinauoorsiwo Tymińscy, ze jej poiski 
jest oarazo biegły i poprawny. Okazuje się 
lez, że jej macka, zona procesora w Cambri
dge, prowadziła szkołę szermierki w Londy
nie, gazie cwiiczyi się ikrzys, mm zosicai pier
wszą szpadą Uniwersytetu w Cambridge i 
(rekordowy tytuł jaki mu dziś „N.S". nada
ją) pierwszą szablą Mar. Woj.

Ale tu nie koniec nowych dla mnie wiado
mości. Ojciec Krzysia sp. Antoni, po karie
rze zawodowego żołnierza od 1929 poświęca 
się wyłącznie sztuce i jest czołowym rzeźbia
rzem dwudziestolecia niepodległości. Jego 
rzeźby i pomniki ozdabiają wiele miast pol
skich. Najlepiej znany był pomnik Marszał
ka na komu, w Ostrowie Mazowieckim, w 
Szkole Podchorążych Piechoty. Nic więc dzi
wnego, że dom pp. Miszewskich pełen jest 
makiet, modeli i fotografii prac Antoniego 
Miszewskiego i .. • jego wnuczki Anny, też 
utalentowanej rzeźbiarki. Synowie Krzysia: 
inż. Antoni Miszewski pracuje w Gabon, w 
Afryce, a Jan, rolnik, jak ojciec jest specja
listą hodowlanym w Stanach Zjednoczonych. 
Przy moim prawie że zawodowym zaintere
sowaniu sztuką i wieloletnim „redaktorskim’’ 
zbieraniu marynarskich ploteczek, pobijam 
chyba rekord ignorancji ... bo tego nie wie
działem.

Umawiamy się na święto Niepodległości u 
nas w listopadzie, już po zasiewach oczywiś
cie, bo trzeba wracać do Londynu. Moje sta
re oczy nie nadają się już do prowadzenia sa
mochodu po ciemku.

12 sierpnia 1986
Ten rok dla mnie w redakcji ,,N.S.“ jest 

niewątpliwie rokiem Błyskawicy. Gdy we 
wtorek, 12 sierpnia, przyszedłem do kance
larii na moje tygodniowe urzędowanie, za
stałem tam kdr. Tymińskiego, który właś
nie bawi w Londynie przed uroczystościami 
w Dieppe- O jego wspomnieniach pisze Wil
helm Bacewicz: „Błyskawica w Narwiku”, 
to wiemy i fachowy opis akcji naszych i bry
tyjskich okrętów wojennych w Kampanii 
norweskiej 1940 roku. Opracowanie to po
winno też trafić do naszych instytutów his
torycznych, o ile mnie wolno wyrazić swoją 
opinię w tych sprawach. Wspominam o tym 
także dlatego, bo chcę podziękować autoro
wi za miłe słowa pod moim adresem. Przy 
następnej okazji wspomnę, skąd się tam zna
lazłem, niespodziewanie na redzie w Harstad 
i w Fiordzie Tsel-Sundet, w północnej Nor
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wegii. Napiiszę może o tym w następnym wy
daniu „Naszych Sygnałów”. To dłuższa his
toria.

Przypominam też kmdr. Tymińskiemu u- 
wagę kol. Czerwińskiego, że dobór fotogra
fii był fascynujący. Były to oczywiście jesz
cze nigdy nie publikowane fotografie z pry
watnego zbioru. Proszę o następne do tego 
numeru, na co się dowiaduję, że pod Dunkier
ką niie było czasu na fotografie. A szkoda.

Rok Błyskawicy, bo i Bujniewicz pisał w 
ostatnim, a Tymiński będzie jeszcze w nastę
pnym numerze „N.S“-, wspomniałem też na 
pierwszej stronie serię artykułów, które na
pisał Tumaniszwili do polskiej prasy amery
kańskiej, a Chelehowsiki i Kozicz przywieźli 
z Gdyni ostatnie wiadomości i serdeczne po
zdrowienia z Błyskawicy.

Była też sugestia przedrukowania kart z 
pamiętnika śp. Bohdana Wrońskiego, który 
był oficerem artylerii na Błyskawicy w Nar
wiku, by mieć inny pogląd i inne spojerzenie 
na te same wydarzenia.

"Państwo Tymińscy spotykają się w SMW 
z Janczewskim. Dołączam do nich się na chwi
lę i rozmowa zaczyna się wikłać nieco, bo 
panowie co chwilę identyfikują temat kon
wersacji, co brzmi poniekąd tak: „Moja Ja
dwiga to, a twoja Jadwiga itd”. Dorzucam 
więc nieśmiało, że moja żona też Jadwiga. 
Na to p. Halina, która właśnie odebrała te
lefon, przynosi propozycję jutrzejszego spot
kania od p. dr (oczywiście) Jadwigi Karnic- 
kiej. Przepraszam p. Jadwigę Janczewską za 
pomyłkę drukarską w jej nazwisku pod foto
grafią w ostatnim numerze „N.S“ i . • . wra
cam do domu nucąc pod nosem „Poszła Jadwi
ga na rydze. . .”

15 sierpnia 1986
Trzy dni później, w piątek, spotykamy ko

mandora i panią Jadwigę Tymińskich w SMW 
z kol. Haliną Wójcik i prezesem Konstantym 
Zubkowskim. Wymieniane są wrażenia ze 
Zjazdu Marynarzy w Toronto i pobytu w 
Londynie, gdzie pp. Tymińscy wolnej chwili 
nie mają, tak są rozrywani. Nastrój jest wy
jątkowo serdeczny i koleżeński. Obaj pano
wie Tymiński i Zubkowski w powojennych 
latach świat cały objechali i mają o czym 
ciekawie opowiadać. L ata w marynarce pa
kistańskiej, a potem na Bahamas, gdzie z- 
wsze znalazł się ktoś z młodszych kolegów 
faworyzowany przez kmdr. Tymińskiego. 
Moja pamięć też nie zawodzi, bo pamiętam, 

że EdWard Szczepanik kiedyś profesor eko
nomii na Polish Uniyersity College w Londy
nie, był przecież kolegą uniwersyteckim p. 
Jadwigi Tymińskiej,. Jako architekt, nie e- 
konomista, mogę tylko słuchać, jak Tymiń
scy wspominają spotkania z Edwardem 
w bardzo dalekich i egzotycznych częściach 
globu. Dziś prof. Edward Szczepanik jest u 
steru naszych politycznych i patriotycznych 
spraw na obczyźnie. Gdy zakładano koło ab
solwentów warszawskiej uczelni, Edward 
Szczepanik był prezesem, a Jadwiga Tymińs
ka sekretarką zarządu koła byłych absol- 
wentóW-ekonomistów.

Nie może cały ten numer ,,N.S“. być napi
sany przez Romualda Nałęcz-Tymińskiego. 
Trochę miejsca muszę zostawić choćby re
daktorowi. Dziś Tymiński jest na Błyskawi
cy i w Dieppe. Jego „Polskie Flotylle Rzecz
ne” muszą poczekać do następnego numeru, 
ale o tym za chwilę.

2 września 1986
Moja stara firma odwołała mnie z emery

tury z atrakcyjną propozycją wykonania je
szcze jednego projektu i to właśnie w Ply
mouth. Pojechałem więc tam służbowo we 
wtorek, by w środę, o 9 rano, rozpocząć pra
cę. Nadarzyła się więc miła okazja spędzić 
wtorkowy wieczór u kol. Leona Wolnego, z 
Tadeuszem Sroką, Romanem Chełchowskim, 
Michałem Koziczem i Zbyszkiem Paziem. Mi
ły gospodarz, jak zawsze, opowiada o Iskrze 
i ostatnim przedwojennym rejsie- Michał 
Chełchowski wspomina doskonale stosunki, 
jakie miał ze swym dowódcą kmdr. W. Łos- 
koczyńskim. Okazuje się, że kol. Roman był 
jednym podoficerem, na którego „Łokietek” 
mógł patrzeć z góry. Stąd sympatia. Przyno- 
miina też prowadzoną niedawno do Polski 
młodzieżową wycieczkę ukoronowaną wizytą 
na ORP Błyskawica. KoL Michał opowiada, 
jak spotkał się na miejscowym cmentarzu z 
anglikańskim proboszczem. Ten ucieszył się 
niezmiernie, gdy się dowiedział, że właśnie 
Pollak indentyfikuie groby poległych Kana
dyjczyków. A ksiądz właśnie na powitanie 
weteranów kanadyjskich przygotował kaza
nie. Zbyszek Paź cuda mi opowiada o moim 
rodzinnym Krakowie i przy wspaniałej za
kąsce i kieliszku wyborowej czas leci nam 
bardzo miło. Koło Plymouth jest w bezpośre
dnim kontakcie z weteranami w Kanadzie, z 
10 i 2 Flotyllą niszczycieli i oczywiście z mia
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stem i Royal Navy w Plymouth. O tym wszy
stkim szeroko: mi opowiada prezes koła, kol. 
Tadeusz.

6 września 1986
„Daily Telegraph” w tym dniu przynosi ne

krolog: dr Józef Edward Krzywice — Kaye 
zmarł 29 sierpnia w Bristolu- Wdowie pani 
Margaret i córce Sheryl przekazujemy nasze 
najszczersze wyrazy współczucia. Przypomi
nam swoje zaokrętowanie na ORP Błyska
wica jlako podchorąży, a potem świeżo upie
czony podporucznik. Doktor Krzywice nam 
najmłodszym w mesie zawsze służył radą, o- 
pieką i co niemniej ważne towarzystwem i 
uczestnictwem w naszych młodocianych eska
padach. Był to człowiek pełen humoru i ener
gii, niezapomniany i troskliwy, starszy kole
ga i przyjaciel. Gdy po bardziej „intensyw
nym” spotkaniu schodzili się przybici ofice
rowie do mesy na śniadanie, dr Krzywiec le
czył ich dwoma tajemniczymi tabletkami — 
za pół funta na Polski Czerwony Krzyż. Choć 
jak pamiętam, sam wołał cierpieć „katza” 
niż zażywać swoje cudowne lekarstwo. A 
wszystko to, mimo nastroju „moming after 
the night before” bardzo wesołe i koleżeń
skie. Wnioskując z akcentu, humoru i serde
czności, czy śp. doktor nie pochodził ze Lwo
wa?

19 wrzesień 1986
Chyba nie uda mi się odczepić od Ply

mouth. W piątek kol. Jan Mazur bawiąc w 
Londynie spotyka się z prezesem SMW Kos- 
tkiem Zubkowskim i z kolegami z Pioruna: 
Florianem Wiizłą i ze mną. Zapijamy skrom
ne śniadanie karafką wina i wspominamy ła
ta wojennej młodości. Anegdotkę Janka o 
Piorunie w Murmańsku zamieszczam na in
nej stronie tego numeru. Tu tylko chciałbym 
zanotować, że gdziekolwiek zbierze się paru 
marynarzy, od razu skromne spotkanie sta
je się pamiętną okazją, gdzie są wspomnie
nia i wrażenia wymieniane i. •. mimo pode
szłego wieku planujemy następne spotkania 
i okazje.

27 września 1986
„Tydzień Polski” w sobotę przynosi krót

ką notatkę: „Józef Biliński ustąpił na włas
ne żądanie z zajmowanego stanowiska. Że
gna czytelników, współpracowników i kry

tyków i życzy następcy powodzenia. KRONI
KARZ”.

A szkoda, bo przyzwyczailiśmy się do co
tygodniowego felietonu, który Józek, jąko 
redaktor, pisywał do „Tygodnika Polskiego”.

Na tydzień przed tą rezygnacją ukazuje się 
w „Tygodniu Polskim” wspomnienie pt. „Ka
mień Koszyrski”, podpisane JMB, które pra
wie, że zmieniło wygląd „Naszych Sygna
łów”. Oto teka redaktorska pełna jest prac 
o Flotylli Pińskiej, bo mamy oprócz wspom
nień Józka: Juliana Czerwińskiego — Pole
ski marsz Jana Sobiegraja; wspomniany po
wyżej Romualda Tymińskiego — Polskie 
Flotylle Rzeczne ; Zbigniew Brym-Zdunin — 
Szlakiem Bojowym Flotylli Pińskiej, a w 
tym numerze drukujemy Jerzego Krakusa, 
którego styl i treść żywo mi przypomina la
ta temu czytane nowele Eugeniusza Mała- 
czewskiego: „Koń na wzgórzu”. Taka sama 
wspaniała, wzruszająca proza; realistyczna 
i przejmująca. Przyszły rok być może będzie 
rokiem Piny, bo jeszcze Jerzy Pertek przy
słał nam swe ostatnie książki. Jedna z nich 
to „Marynarze Generała Kleberga”. Książ
ka jest tak rozrywana, że jej jeszcze nie u- 
dało mi się zdobyć. Recenzja w „Dzienniku 
Polskim” 13 października poda je, że autor 
przypomina. historię powstania i samozagła
dy Flotylli Pińskiej. Ale nie na tym kończy 
się „Polesia czar”. •. Proszę czytać dalej.

25 październik 1986

Wieczorem idziemy z żoną do pp. Zubkow- 
skich, naszych najbliższych sąsiadów, którzy 
zaprosili Danusię i Zbyszka Plezię i prosto, z 
USA Jankę i Michała Białowskich. Ale naj
pierw oddam głos kol. Jerzemu Tumaniszwi
li, który pisze dó Kostka Zubkowskiego. „Po
wiedź Zbyszkowi Plezi, że na ostatniej fot
ce z zebrania u Jaraczewskich wygląda naj- 
młodziej; w tej grupie starych dziadów. Wido
cznie życie mu w pełni dopisuje, jak również 
i zdrowie”, i doda je w liście z 19 września: 
„Słów parę w sprawie pewnych dokumentów 
i podręczników, które z Michałem Białow- 
skim znaleźliśmy w domu śp. Mirka Kowna
ckiego. Według mego zdania niektóre mają 
podkład historyczny i dlatego postanowiliś
my. że Michał przewiezie i doręczy osobiście 
na Twoje ręce. A więc bądź łaskaw przeka
zać dó Instytutu Sikorskiego, jeżeli zgodzisz 
się na nasza propozycje. Michał powinien wi
dzieć się z Tobą w październiku br”.
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Michał przypomina, że tzw. City Manager 
w Creston, gdzie mieszkał i zmarł kmdr 
Kownacki — p. Olszanowski, serdecznie opie
kował się naszym ukochanym profesorem i 
należy mu się szczera wdzięczność. Michał 
daje mi następny przykład amerykańskich 
odległości- Dość często zjeżdżaliśmy dó śp. 
Kownackiego, bo to stosunkowo blisko. Zy- 
pytany wyjaśnia, że w dwa dni z łatwością 
można dojechać A gdy rozmowa schodzi na 
strony ojczyste dowiaduję się, jak to się uda- 
je kol. Michałowi nas tak oczarować. Otóż 
to ten już powyżej cytowany z piosenki „Po
lesia czar”. Okazuje się, że Kanał Królewski 
łączył Pinę (dopływ Prypeci, a więc i Dniep
ru) i Muchawiec (dopływ Bugu, a więc Wis
ły). A właśnie Muchawiec płynie przez ro
dzinne strony kol. Michała Białowskiego. Z 
miłym gospodarzem Zubkowskim wspomina
ją wspólnych kolegów, o których powyżej o- 
powiadał Mieczysław Wasilewski. On też jest 
serdecznie wspominany przez obecnych.

A śkstant śp. Mirosława Kownackiego 
został złożony w Muzeum Instytutu gen. Wł. 
Sikorskiego z następującym listem.

„Londyn, 10 październik 1986. Snks+ant 
Nr 18886 był przydzielony do Szkoły Podcho
rążych Marynarki Woiennej Tonm-Bvd- 
goszcz w 1939 r. Został wysłany z podchorą
żymi w podróż szkolną na Iskrze- Główną o- 
pieke nad sprzętem szkolnym sn^awował dy
rektor nauk SPMW kmdr nor. Mirosław KO
WNACKI. Kolejne Tsoy wojny przerzuciły 

sekstant z Iskry na ORP Bałtyk, a później 
do odtworzonej Szkoły Podchorążych Mar. 
Woj w Bickley, Devon.

Po rozwiązaniu Marynarki Wojennej sek
stant znalał się na terenie Kanady- Przed 
śmiercią kmdr M. Kownacki prosił o zabez
pieczenie sekstantu i przekazał go Stowa
rzyszeniu Mar. Woj. przez koli. Michała Bia
łowskiego.

Stowarzyszenie uważa, że najbardziej 
wskazanym miejscem dla tego poniekąd his
torycznego instrumentu jest Muzeum im. Ge
nerała Sikorskiego”.

8 luty 1986
Spojrzenie w przyszłość! Ciężkie i męczą

ce czekają nas dni w najbliższej przyszłości. 
Grupa oddanych przyjaciół i nie za bardzo 
pracowitych współpracowników przygotowu
je obchód urodzinowy naszego londyńslrego 
„starszego na redzie”, pana komandora Jana 
Busiakiewicza, który w dniu wymienionym 
powyżej osiągnie wiek dojrzały lat 80. Życzy
my Mu zdrowia, energii w pracy w SMW i 
szczęścia osobistego, pijąc za Jego zdrowie 
wyszukane roczniki dobranych win, bo prze
cież „stare wino szumi”- A kol. Jaś jest pra
wie synonimem naszego Stowarzyszenia i 
jest nam tak drogi i bliski jak SMW.

Co za osiągnięcie, co za rekord. Przez os
tatnie czterdzieści chyba lat jest najmłodziej 
wyglądającym i najmłodziej czającym się 
komandorem Mar. Woj.
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