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ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

POWRÓT NA ORP „BŁYSKAWICA”
Rano 24 października 1941 r. z 

radością w sercu wsiadałem w Ply
mouth do pociągu odchodzącego do 
Southampton. Otrzymałem przydział na 
ORP "Błyskawica", na poprzednio (do 
17 lipca 1940 r.) zajmowane stanowisko 
zastępcy dowódcy okrętu.

W międzyczasie przez prawie sześć 
miesięcy dowodziłem francuskim pat
rolowcem "Pomerol", piec miesięcy 
byłem zaokrętowany na okręcie - 
bazie "Gdynia", i przez niecałe 4 
miesiące miałem przydział do koszar 
Marynarki Wojennej w Devonport.

"Błyskawicę", na której odbyłem 
kampanię narwicką i ewakuację Dun
kierki, lubiłem i uważałem ją za 
szczęśliwy okręt, a wśród jej załogi 
miałem wielu przyjaciół. Toteż 
ponowny przydział na ten okręt, jak 
już wyżej wspomniałem, przyjąłem z 
radością.

ORP "Błyskawica" właśnie kończył 
remont w macierzystej stoczni w 
Cowes na Isle of Wight, gdzie został 
wybudowany i spuszczony na wodę w 
końcu 1936 roku.

Dowodzący "Błyskawicą" od lutego 
1940 r. kmdr ppor. Stanisław 
Nahorski zeszedł z okrętu ze względów 
zdrowotnych wkrótce po powrocie z

Na pomoście dowódca kmdr por. Stanisław Nahor
ski i sternik podczas patrolu w Kanale Angielskim, 

Marzec 1940
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ewakuacji Dunkierki, zdając dowództwo 
kmdr. ppor. Tadeuszowi Gorazdow- 
skiemu, po którym objął okręt kmdr 
ppor. Wojciech Francki.

Na okręcie znajdował się w tym 
czasie tylko personel potrzebny do 
nadzoru remontu oraz do obrony 
przeciwlotniczej i przeciwawaryjnej, 
składający się z siedmiu oficerów i 
około 80 podoficerów i marynarzy.

W czasie remontu ORP "Błyska
wica" został prawie całkowicie prze- 
zbrojony. Oryginalne 7 dział 120 mm 
Boforsa zastąpiono ośmioma uniwer
salnymi (do celów morskich, lądowych 
i lotniczych), 4 - calowymi działami 
Vickersa, a cztery dwulufowe enkaemy 
13.2 mm Hotchkisa zastąpiono czterema 
działkami przeciwlotniczymi 20 mm 
Oerlicona.

Z dawnego uzbrojenia artyleryjs
kiego pozostały na "Błyskawicy" 
jedynie dwa podwójne działka 40 mm 
Boforsa, które tak wspaniale spisały 
się podczas akcji pod Narwikiem i 
Dunkierką.

Wieczorem 24 października zamel
dowałem się u komandora Franckiego. 
Następnego dnia, jak to miało miejsce 
już od kilku tygodni, od wczesnego 
rana mrowie robotników stoczniowych 
przystąpiło do pracy na okręcie. Huk 
pneumatycznych młotów niesamowity. 
Stocznia była spóźniona z wykoń
czeniem prac i usiłowała przyspieszyć 
tempo remontu.

Wśród załogi zatrzymanej na 
okręcie na czas remontu, składającej 
się przeważnie ze starej obsady, 
panował doskonały nastrój. Wszyscy 
byli w przyjaznych stosunkach z 
robotnikami stoczni.

Z zainteresowaniem słuchałem 
opowiadań kolegów o dziejach "Bły
skawicy" od czasu mego wyokręto- 
wania w poprzednim roku.

Remont, w którym zostawiłem 
"Błyskawicę w lipcu 1940 r. został 
zakończony w końcu sierpnia.

Nareszcie okręt otrzymał "asdic" - 
aparat podsłuchu podwodnego do 

zwalczania okrętów podwodnych (znany 
obecnie pod nazwą "sonar"). Stał się 
więc pełnowartościową jednostką do 
walki z podwodnymi korsarzami. 
Również urządzenia dla bomb głębi
nowych zostały zmodyfikowane na 
modłę okrętów brytyjskich. Po wyj
ściu z remontu, stojąc przy nabrzeżu 
w Portsmouth celem pobrania amunicji 
i zaopatrzenia, w czasie jednego z 
nalotów na ten port "Błyskawica" 
zestrzeliła niemiecki samolot. Był to 
już jej czwarty samolot, zestrzelony od 
początku wojny.

Z Portsmouth "Błyskawica" odeszła 
do Scapa Flow na kilko tygodniowe 
ćwiczenia, następnie operowała w 
służbie konwojowej pod dowództwem 
"Western Approaches" w Liverpool, 
patrolowała w Kanale Angielskim w 
składzie 5 brytyjskiej flotylli nisz
czycieli (razem z OORP "Burza" i 
"Garland"), jako ubezpieczenie przed 
oczekiwaną niemiecką inwazją na Wielką 
Brytanię, szczęśliwie uniknęła torpedy 
wystrzelonej do niej przez niemiecki 
ścigacz, a po minięciu grozy inwazji 
powróciła do eskortowania konwojów, 
tym razem ze szkockiej bazy w Gre- 
enock, przechodząc przez kilka 
gwałtownych sztormów atlantyckich.

W październiku, powracając z 
jednego z konwojów, w ujściu rzeki 
Clyde "Błyskawica" doznała poważnego

Na pomoście w konwoju islandzkim. Od lewej: 
bosmat Kazimierz Łoch, nawiigaitar kpt. mar. Jan 
Seifert i dowódca kmdr ppor. Wojciech Erancki.

1942
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uszkodzenia w czasie kolizji z bryty
jskim trawlerem, który uderzył 
dziobem w burtę "Błyskawicy", 
wrzynając się głęboko w jej kadłub.

Po kilkutygodniowym remoncie w 
stoczni "Błyskawica" znowu powróciła 
do służby konwojowej, tym razem 
doświadczając kłopotów ze sterem, 
który zaczął się zacinać. Było to 
szczególniej niebezpieczne podczas 
sztormowej pogody panującej tej zimy 
na Atlantyku.

Po kilku naprawach i remoncie w 
doku Glasgow "Błyskawica" została 
odesłana do swej macierzystej stoczni 
w Cowes na Isle of Wight na dalszy 
remont i przezbrojenie i tam ją zas
tałem 24 października 1941 roku.

***
2 listopada przed południem 

przybył na okręt pilot P.M. Jacobs. 
Był to sympatyczny, starszy już pan, 
stary znajomy ORP "Błyskawica". 
Kilkakrotnie przedtem wprowadzał i 
wyprowadzał "Błyskawicę" do i z 
Cowes. I tym razem wyprowadził nas 
z basenu stoczni Samuel White, 
przeprowadził przez redę Solent i 
wprowadził do doku w Southampton.

Tu odbyliśmy okresowe dokowanie, 
sprawdzanie zaworów dennych i steru, 
czyszczenie i malowanie podwodnej 
części okrętu.

5 listopada prace w doku były 
ukończone. Rano następnego dnia 
wyszliśmy z doku i stanęliśmy przy 
nabrzeżu, gdzie po południu przybyła 
i zaokrętowała się reszta załogi 
"Błyskawicy".

Po skompletowaniu załogi od razu 
zrobiło się raźniej na okręcie. Nare
szcie posprzątaliśmy nieco, zorgani
zowaliśmy załogę i przystąpiliśmy do 
ćwiczenia ról okrętowych, alarmów, 
działoczynów itp.

Przed południem 7 listopada 
przybył na okręt FOIC (Flag Officer 
in Charge) Southampton Rear Admirał, 
Tillart. Obejrzał przeróbki i nowe 
urządzenia poczynione w czasie 
remontu, wyraził żal, że nie wszys
tkie prace zostały wykończone na czas 
i życzył nam "good luck".

8 listopada wyszliśmy z portu na 
próby kabla przeciwmagnetycznego 
(D. G. ) i na przestrzelanie nowo 
zainstalowanych dział głównych.

Strzelanie wypadło dość dobrze, 
chociaż pierwszy oficer artylerii miał 
eszcze jakieś zastrzeżenia. Ambicją 
ego bowiem było, co wszyscy ceni- 
ismy, by doprowadzić artylerię do 
szczytu sprawności.

Noc spędziliśmy na kotwicy, na 
redzie Cowes. Następnego dnia rano 
odbyło się odkotwiczenie, kompensacja 
i określenie dewiacji kompasów mag
netycznych, strzelanie sprawdzające z 
miotaczy bomb głębinowych i szereg 
przeróżnych ćwiczeń.

10 listopada weszliśmy do Ports- 
mouth celem pobrania amunicji, torped, 
prowiantu itp. Praca ta trwała dwa 
dni i wykazała, że wielu nowo zaok
rętowanych członków załogi szybko 
się męczyło, nosząc bądź co bądź 
ciężkie, bo ważące po 25 kg naboje do 
artylerii głównej, czy też skrzynki z 
amunicją do Boforsow i Oerliconów. 
Odbiło się to na szybkości pracy, 
która tym razem trwała dłużej niż 
poprzednio ze starą, zgraną załogą.

Na czas remontu i przezbrojenia 
ORP "Błyskawica", nadmiar załogi, 
niepotrzebny na okręcie podczas 
postoju w stoczni został przeniesiony 
na ląd i wysłany na kursy specjal- 
nościowe. Spędziwszy kilka miesięcy 
na lądzie, zyskali co prawda na 
wiedzy w swych specjalnościach, 
jednak stracili sprawność zgranego 
wykonywania czynności zespołowych, 
jak również odwykli od rutyny okrę
towej. Na lądzie szybko przywykli do 
uregulowanej służby oddziałów, 
przepustek, "week - endów" itp., i 
teraz musieli z powrotem przestawić 
się na zupełnie inny, twardy tryb 
życia i służby.

Podczas nocnych manewrów i 
alarmów młodzi marynarze, nie znający 
jeszcze dobrze rozkładu okrętu, nie 
umieli się szybko po nim poruszać, 
skutkiem czego upływało zbyt dużo 
czasu od sygnału alarmowego do 
gotowości do akcji. Toteż oficerowie - 
specjaliści i podoficerowie - szefowie 
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oddziałów musieli zakasać rękawy, by 
usunąć u podwładnych nawyki lądowe 
i stworzyć z nich zgrane zespoły 
obsługi dział, torped, bomb głębi
nowych, obsługi kotłów, maszyn, 
mechanizmów pomocniczych itp.

13 listopada rano wyszliśmy z 
portu do zachodniej części Solent, 
celem określenia dewiacji radiona
miernika. W drodze przećwiczyliśmy 
kilka alarmów. Noc przestaliśmy na 
beczce na redzie, a 14 rano powró
ciliśmy do Portsmouth.

14 listopada po południu przybył 
na okręt szef kierownictwa Marynarki 
Wojennej k - adm. Jerzy Świrski. 
Najpierw udekorował marynarzy Royal 
Navy, którzy byli z nami pod Nar
wikiem i Dunkierką, sygnalistów 
Walkera i Goldsmitha, i radiotelegra
fistę Johnsona. Następnie Admirał 
zrobił przegląd okrętu, specjalnie 
interesując się zmianami w uzbrojeniu, 
wprowadzonymi podczas ostatniego 
remontu. Był obecny przy działo- 
czynach jednego z głównych dział, 
rozmawiał z załogą, spędził kilkana
ście minut z oficerami w mesie ofi
cerskiej, odbył rozmowę z dowódcą i 
odjechał. Byliśmy zadowoleni z wizyty 
Admirała, bo dała nam możność 
przedstawienia mu szeregu problemów, 
z którymi musieliśmy się borykać.

W następnych dniach kontynuo
waliśmy ćwiczenia w porcie i na 
morzu.

18 listopada wyszliśmy na strze
lania - najpierw przeciwlotnicze do 
pocisku dymnego, które wypadły 
dobrze, a później strzelanie morskie 
do tarczy holowanej przez holownik. W 
strzelaniu tym dyscyplina była całkiem 
dobra i trzecia salwa już była w 
tarczy.

Po tym strzelaniu pierwszy oficer 
artylerii miał już bardziej pogodną 
minę.

Po południu przyszedł sygnał od 
dowódcy niszczycieli w Portsmouth 
(tak zwany Captain D - 1), zaadre
sowany do ''Błyskawicy'', i powtórzony 
do C. in C. Portsmouth, tej treści: 
"Congratulations on the excellent 

results you achieved on your firing 
practices to-day".

Wieczorem odwiedził mnie Lt. David 
Loeb RNVR, który pływał ze mną na 
patrolowcu "Pomerol", a teraz był 
zaokrętowany na jednym z niszczy
cieli. Opowiadał mi z zachwytem, że 
słyszał o doskonałych wynikach 
naszego strzelania i że w Portsmouth 
wśród personelu Royal Navy krąży 
opinia, że "załoga "Błyskawicy" jest 
tak nadzwyczajna, iż wieczorami na 
ochotnika chodzi do dział by ćwiczyć. 
Dodał potem: "U nas tego się nie 
spotyka".

Od lewej: Z. Budkiewicz i czterech rewelersów 
Błyskawicy: J. Kisielewski, A. Rosiek, J. Klamt, 

T. Piątek i opiekun mat Stall. Lipiec 1940
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ORP „BŁYSKAWICA'' WRACA NA PÓŁNOC
Nowo zaokrętowana część załogi 

okrętu (około 140 osób) miała znaczny 
odsetek marynarzy-ochotników z 
Francji i z zachodniej półkuli. Wśród 
tych ostatnich znalazło się dwóch 
Amerykanów anglo-saskiego pocho
dzenia. Byli to marynarze King i 
William Martin. Nie znali języka pol
skiego, zostali więc przydzieleni do 
obsługi dział, gdzie łatwiej mogli się 
nauczyć stereotypowych komend i 
automatycznego ich wykonywania.

Rano 31 listopada 1941 roku 
wyszliśmy z Portsmouth, udając się do 
północnej bazy marynarki brytyjskiej 
w Scapa Flow na Orkadacn, celem 
odbycia programowych ćwiczeń zwa
nych w Royal Navy "work-up”, sto
sowanych po dłuższych remontach i 
zaokrętowaniu nowej załogi.

Trasa nasza prowadziła wzdłuż 
południowego wybrzeża Anglii, w 
kierunku zachodnim, potem na północ 
przez Kanał Św. Jerzego, Morze 
Irlandzkie, Kanał Północny i Wyspy 
Hebrydzkie.

Minęliśmy kilka przybrzeżnych 
konwojów i okrętów wojennych w 
zespołach i pojedynczo, i gdyby nie 
trzy drobne incydenty, które wniosły 
nieco ekscytacji, nie czulibyśmy, że 
odbywaliśmy podróż, będąc na 
"ścieżce wojennej".

Pierwszego dnia podróży było 
pochmurno, z gęstymi, nisko lecącymi 
chmurami. Podchodząc do Lands End 
przed zmierzchem, usłyszeliśmy 
warkot motorów samolotowych. Dopiero 
gdy już przebrzmią! sygnał na alarm 
przeciwlotniczy z kabiny radarowej 
zameldowano echa samolotów, a parę 
minut potem przyszedł sygnał z lądu, 
że w naszym rejonie operowały 
samoloty nieprzyjacielskie.

Było to miejsce, gdzie o tej porze 
dnia przechodziły codziennie brytyj
skie konwoje, omijając Lands End; 
jedne szły z północy do portów 
południowej i wschodniej Anglii, inne 
w kierunku przeciwnym. Luftwaffe 
często atakowało tu tak ważną dla 
ekonomii brytyjskiej przybrzeżną 
żeglugę.

Przez półtorej godziny szliśmy w 
alarmie przeciwlotniczym, pilnie 
badając wzrokiem coraz bardziej 
zmniejszającą się widoczność i wytę
żając słuch.

Odwołaliśmy alarm dopiero w 
Kanale Św. Jerzego, kiedy było już 
całkiem ciemno.

Nieprzyjacielskie samoloty tym 
razem nas nie zatakowały; albo nas 
nie spostrzegły, albo czyhały jedynie 
na konwój, jako główny cel swej 
operacji. Tej nocy nie miały jednak 
powodzenia, bo jeden konwoj ominął 
Lands End w ciągu dnia i przed ich 
przybyciem poszedł na północ, a 
drugi, idący z północy, przeszedł 
koło Lands End w nocy . Minęliśmy oba 
te konwoje w Kanale Św. Jerzego.

Następnego dnia, przy ciągle 
zachmurzonej pogodzie i niskim 
pułapie chmur, około godz. 1300 dał 
się słyszeć głośny warkot silników 
samolotowych i bezpośrednio potem, w 
odległości około 1500 m, po naszej 
prawej burcie wyłonił się z chmur 
dwusilnikowy samolot i leciał wprost 
na nas.

Z naszego kąta kursowego niemo
żliwe było rozpoznanie typu samolotu 
i jego przynależności. Stałem na 
pomoście na wachcie. Rozkazałem 
działkom wachtowym (Bofors i Oerli- 
con) otworzyć ogień, zarządzając 
równocześnie alarm przeciwlotniczy. 
Zanim jednak działka zdążyły wziąć 
samolot na cel, przeleciał on nad 
naszą rufą w odległości nie większej 
niż 200 m, na wysokości około 400 m. 
Na kadłubie samolotu ujrzeliśmy 
oznakowania brytyjskie. Krzyknąłem 
na całe gardło: "Wstrzymać ogień!" 
Samolot za chwilę zniknął w chmura
ch.

Był to brytyjski "Hudson", pra- 
wdopodbnie na patrolu. Musiał być 
tak zaskoczony spotkaniem z nami, że 
nie zdołał nadać sygnału rozpozna
wczego.

Jak dnia poprzedniego tak i tym 
razem o zbliżaniu samolotu ostrzegł 
nas słuch, a nie radar. Straciliśmy 
zaufanie do naszego aparatu, zwanego 
wówczas R.D.F.286. (Zresztą w roku
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1941 radary jeszcze wciąż pozostawiały 
wiele do życzenia).

Trzeciego dnia podróży, 2 grudnia 
rano wyszliśmy z "The Minch" (pół
nocne przejście pomiędzy Wyspami 
Hebrydzkimi), mijając Przylądek Cape 
Wrath, wzięliśmy kurs na wejście do 
Scapa Flow.

Około ggodz. 1000, asdic uzyskał 
echo z prawej burty w odległości 1100 
yardów.

Dowódca, kmdr ppor. Wojciech 
Francki, niezwłocznie poprowadził 
okręt do ataku bombami głębinowymi.

Po wykonaniu pierwszego ataku 
zawróciliśmy i znowu uzyskaliśmy 
kontakt. Zastanowiło nas, że cel nie 
zmienił miejsca. Wykonaliśmy następny 
atak. Wyglądało na to, że cel został 
dokładnie nakryty bombami głębino
wymi.

Oczy nas wszystkich śledziły 
powierzchnię morza w oczekiwaniu, że 
lada moment wynurzy się uszkodzona 
U-hoat, a przynajmniej ukażą się 
plamy ropy i bańki powietrzne 
uchodzące z uszkodzonego kadłuba 
podwodnego korsarza. Nic jednak nie 
potwierdziło skuteczności naszych 
ataków. Kontakt w dalszym ciągu 
tkwił w tym samym miejscu.

Przez dwie godziny badaliśmy 
podwodne echo, atakując jeszcze 
dwukrotnie. Sytuacja pozostała bez 
zmian: kontakt wciąż był na swej 
oryginalnej pozycji i jedynie 
powierzchnia morza była wzburzona i 
spieniona od wybuchów naszych bomb 
głębinowych.

Wreszcie doszliśmy do przekonania, 
że atakowaliśmy leżący na dnie wrak 
zatopionego statku. Jeden taki wrak 
był oznaczony na mapie.

Z wyrazem zawodu na twarzach 
zaprzestaliśmy ataków i wzięliśmy kurs 
na Scapa Flow, gdzie weszliśmy tegoż 
dnia o godz. 1500.

Dobiliśmy do ropowca "El Ciervo". 
Podczas pobierania ropy odwiedził nas 
marynarz z tego tankowca. Był to 
Szkot ożeniony z Polką i czuł swego 
rodzaju spójnię z nami.

Po wzięciu ropy stanęliśmy na 
beczce.

W Scapa Flow przywitała nas nie
zwykle piękna pogoda. Zupełnie nie 
jak na Orkadach. Przyświecało piękne 
słońce, wiała lekka bryza i morze na 
redzie było zupełnie gładkie.

Nie trwało to jednak długo. Scapa 
Flow musiało zachować swą ustaloną 
opinię. 6 grudnia niebo zakryły gęste 
chmury, przyszedł wzmagający się na 
sile wiatr z SW. Wieczorem wiał już ze 
sztormową siłą 9 według skali Beau
forta.

Następnego dnia rano wiatr prze
szedł na NNW i wzmógł się do siły 
10-11. Gwałtowne szkwały na zmianę z 
deszczem, śniegiem i gradem obróciły 
nas rufą w kierunku beczki, na 
której stały trzy trawlery. Odległość 
między naszą beczką a beczką z 
trawlerami okazała się za mała dla 
"Błyskawicy" i zachodziła obawa zaha
czenia naszą rufą o tę beczkę. O 
wysłaniu marynarzy na beczkę, by 
odłączyli łańcuch, nie mogło być mowy 
przy takiej pogodzie. Odłączyliśmy 
więc na pokładzie jedno jego przęsło, 
zostawiając je na beczce, i ruszyliśmy 
na główną redę.

Kiedy weszliśmy w przejście 
pomiędzy dwiema wysepkami oddzie
lającymi nas od redy, przyszedł 
gwałtowny szkwał z gradem, zmniej
szając widoczność do kilkunastu 
metrów. Znaleźliśmy się w niebez
pieczeństwie wejścia na mieliznę lub 
wpadnięcia na Jakiś okręt na kotwi- 
cowisku. Szczęśliwie po paru minutach 
szkwał przeszedł, mogliśmy więc 
bezpiecznie zakotwiczyć na redzie.

8 grudnia wiatr zelżał, umożliwiając 
nam kontynuowanie programu naszych 
ćwiczeń, strzelań itp.

Podczas strzelań salwami z nowo 
zainstalowanych dział artylerii głó
wnej stwierdziliśmy, że uderzenia 
odrzutu na kadłub były tak silne, że 
powodowały szereg defektów, jak 
nadwyrężenie opraw iluminatorow, 
uszkodzenia przewodów wody do 
umywalek itp., czego z poprzednimi 
działami Boforsa nigdy nie doświad
czaliśmy. Dodatkowo stanęła jedna z 
zasilających turbo pomp w maszyno
wni. Naprawa tego defektu była poza 
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możliwościami naszych skądinąd dos
konałych maszynistów.

15 grudnia dobiliśmy do okrętu 
warsztatowego HMS Tyne. Do naszej 
burty dobił brytyjski niszczyciel HMS 
Icarus. Cała załoga tego okrętu 
łącznie z dowódcą Lt. cdr. Colinem 
Maud R.N., nosiła brody. Żeby nie 
umundurowanie Royal Navy można by 
było wziąć ich za Rosjan-kacapów 
starowierców, jakich widywałem w 
młodzieńczych latach.

Lt. cdr. Colin Maud R.N. był już 
wówczas uznany za jednego z naj
bardziej bojowych oficerów Royal 
Navy. Spotykałem go później kilka
krotnie. W czerwcu 1944 r. już jako 
Commandor był tzw. "Beachmasterem" 
podczas lądowania wojsk brytyjskich 
na plażach Normandii.

Warsztatowcy HMS Tyne rozebrali 
naszą uszkodzoną pompę zasilającą i 
orzekli że jej naprawa przekraczała 
również ich możliwości. Zreperowali 
nam kilka drobiazgów i obiecali 
zawiadomić o defekcie pompy władze w 
Greenock, które nią się zajmą, gdy 
tam dotrzemy. Dobrze że okręt był 
zaopatrzony w dwie pompy.

Na tym zakończyliśmy nasz 
"work-up" w Scapa Flow. Otrzymaliśmy 
rozkaz udania się do Islandii.

Odkotwiczyliśmy 17 grudnia 1941 r.
Wychodząc na morze spostrzegliśmy 

w oddali na naszym kursie zespół 
okrętów składający się z dwóch 
niszczycieli typu "Hunt", eskortują
cych tzw. Assault Ship (okręt do 
transportowania oddziałów wojska z 
ich motorówkami desantowymi, do 
operacji amfibijnych) . Po zbliżeniu się, 
rozpoznaliśmy na niszczycielach pol
skie bandery. Były to kontrtorpe- 
dowce OORP "Krakowiak" i "Kujawiak", 
eskortujące HMS Prince Albert.

Ucieszyliśmy się na ich widok, 
przesłaliśmy wzajemnie pozdrowienia 
wymachiwaniem czapek, wymieniliśmy 
życzenia świąteczne i rozeszliśmy się 
na kontr-kursach

ISLANDZKIE KONWOJE
17 grudnia 1941 r. po południu, 

wyszliśmy ze Scapa Flow. ORP 

"Błyskawica", zakończywszy dwuty
godniowe poremontowe ćwiczenia, 
otrzymał polecenie udania się do 
Islandii i wejścia do Hvalfjordu po 
dalsze rozkazy.

Jak tego należało oczekiwać, na 
północnym Atlantyku w okresie 
zimowym wiał wiatr z WNW o sile 6 
według skali Beauforta, i na oceanie 
rozkołysała się przykra, krótka fala. 
Przy szybkości 18 węzłów, przeciwnym 
wietrze i fali, okręt bił mocno dziobem, 
biorąc na pokład tony wody. Przez 
wentylatory i nieszczelności woda 
dostała się do pomieszczeń załogi, 
kabin oficerskich i messy. W pomie
szczeniach panowała wilgotna, duszna 
atmosfera. Wielu spośród młodej załogi 
chorowało.

Rano 18, fala wzmogła się i zer
wała z podstawy na śródokręciu 
prawej burty podwójny km Levisa, 
unosząc go ze sobą. Pod wieczór 
chmury się przerzedziły i z nastaniem 
zmroku niespodziewanie zaświeciły 
gwiazdy. Już mieliśmy nadzieję na 
polepszenie się pogody, kiedy niebo 
na nowo zaciągnęło się chmurami, a w 
okręt uderzył szkwał z deszczem. Nie 
trwał długo i przeszedł po kilku 
minutach; siła wiatru zmalała, wido
czność poprawiła się na krótki okres 
czasu, by ustąpić miejsca następnemu 
szkwałowi.

Cykl ten powtórzył się kilkakro
tnie w nieregularnych odstępach 
czasu. Po dwudziestu czy trzydziestu 
minutach gonitwy szkwałów dookoła 
naszego okrętu chmury ustąpiły i na 
NW od nas, w kierunku na Grenlandię 
ukazało się fascynujące zjawisko 
przyrody. Była to zorza polarna z 
warstwami pulsujących i falujących 
wstęg, jakgdyby cienkich, oświetlo
nych igiełek lodu zawieszonych w 
powietrzu. Omalże równocześnie 
ukażały się w dali światła latarni 
morskich na południowo-wschodnim 
wybrzeżu Islandii.

Około północy przyszedł silny 
szkwał z gradem wielkości kurzego 
jajka, który uderzał tak mocno, że 
przez wełnianą kominiarkę i "sudwe- 
stkę" (morskie przeciwdeszczowe
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Artylerzysta bosmat J. Hanczyk. Za Błyskawicą 
w szyku torowym Grom i Burza. Marzec 1940

nakrycie głowy) sprawiał ból. Aby 
się przed tym zabezpieczyć obsady 
pomostu i wachtowych dział nałożyły 
na wierzch "sudwestek" stalowe 
hełmy.

Nigdzie indziej nie spotkałem 
takiego kalejdoskopu pogody, jaki 
panuje w zimie na wodach islandzkich.

19 grudnia koło południa weszliśmy 
do zacisznego Hvalfjordu. Stały tu na 
kotwicach statki handlowe i kilka 
okrętów wojennych.

Wzięliśmy ropę z tankowca, odda
liśmy około 100 worków poczty, 
przywiezionej ze Scapa Flow dla 
okrętów stojących w Islandii i rano 
dnia następnego odeszliśmy do Rey- 
kjaviku, na którego redzie zakotwi
czyliśmy przed południem.

Nareszcie załoga miała możność 
rozprostowania nog na lądzie. 
Otrzymała zwolnienie do miasta na 
dwie zmiany.

Reykjavik - stolica Islandii - po 
zapadnięciu zmroku był rzęsiście 
oświetlony. Nie stosowano tu 
zaciemniania. Po ulicach i w sklepach 
przewalały się tłumy ludzi robiących 
zakupy przedświąteczne. Największy 
wówczas w Reykjaviku Borg Hotel , 
jego bary i restauracje pełne były 
amerykańskich i brytyjskich oficerów. 
Inne pomniejsze hotele i bary miały 
obfite zarobki od żołnierzy wszystkich 

stopni stacjonujących w Islandii, jak 
również od załóg okrętów wojennych i 
statków handlowych.

Islandia była ważna strategicznie 
dla walczących stron. Od 1918 roku 
była królestwem związanym unią 
personalną z Danią. Po okupacji Danii 
przez Niemcy w kwietniu 1940 r., 
Brytyjczycy nie mogli zezwolić na to, 
aby Niemcy zajęli również Islandię. 
Uczynili to sami. Założyli tu swoje 
bazy i objęli lotnisko w Keflaviku, 
gdzie między innymi przez pewien 
okres stacjonowało wojsko kanadyjskie, 
zanim przetransportowane zostało do 
Wielkiej Brytanii.

Po objęciu kontroli nad Islandią 
Brytyjczycy stanęli w obliczu zde
cydowanych antyalianckich nastrojów 
wśród pewnej części islandzkiego 
społeczeństwa. W dużej mierze było to 
wynikiem przyjaźni niemiecko-sowie- 
ckiej, zawiązanej paktem Ribbentro- 
pp-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku.

Jako sprzymierzeniec Hitlera Stalin 
zlecił partiom komunistycznym krajów 
Europy Zachodniej popierać wysiłek 
wojenny Niemiec. Stąd pronazistow- 
skie sympatie, istniejące już wśród 
części Islandczyków, zostały wzmoc
nione przez propagandę dość silnej w 
tym kraju partii komunistycznej.

Chociaż Hitler zerwał "więzy 
przyjaźni" ze Związkiem Sowieckim i 
zaatakował go 22 czerwca 1941 roku, 
pronazistowskie i antyalianckie nast
roje wciąż jeszcze istniały wśród 
niektórych odłamów islandzkiej lud
ności.

Opowiadali nam oficerowie Royal 
Navy, że często dochodziło do scysji, 
specjalnie z portowymi robotnikami i 
personel brytyjski zatrudniony w 
porcie był obrażany, a nawet czynnie 
znieważany.

Władze brytyjskie usiłowały 
łagodzić te konflikty, co jeszcze 
bardziej ośmielało islandzkich mili- 
tantów.

Na krótko przed naszym przyby
ciem, kontrolę nad Islandią przejęły 
władze amerykańskie.

Kiedy doszło do spięcia pomiędzy 
patrolem amerykańskiej policji wojs-
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kowej, a robotnikami w porcie, 
Amerykanie użyli siły na miejscu. 
Najpierw spoliczkowali kilku agresorów, 
a gdy w odwecie militanci chcieli 
poturbować Amerykanów, ci użyli 
broni i postrzelili kilku napastników. 
Od tego incydentu wszelkie prowo
kacje ustały i więcej kłopotów nie 
było.

21 grudnia otrzymaliśmy sygnał, że 
razem z brytyjskimi niszczycielami 
HHMS Havelock i Sherwood (eksame- 
rykańskie, czterokominowe niszczy
ciele, pamiętające piewszą wojnę 
światową) mieliśmy utworzyć grupę 
eskortową pod dowództwem HMS 

» Havelock, i wyjść na Atlantyk, na 
spotkanie z konwojem.

Odkotwiczyliśmy wieczorem i nas
tępnego dnia przed południem spot
kaliśmy konwój złożony z trzech 
po-pasażerskich statków używanych do 
transportowania personelu wojskowego 
(tzw. Troop Ships), eskortowany 
przez amerykański pancernik i 5 
niszczycieli.

Przejęliśmy pod naszą opiekę dwa 
statki -S.S. "Letitia" i S.S. "Cuba". 
Na pierwszym z nich byli jakoby 
transportowani z Kanady ochotnicy do 
Polskich Sił Zbrojnych.

Po północy z 22 na 23 grudnia, 
przy sztormowej pogodzie i mocno 
zachmurzonym niebie, S, S. " Cuba", 
nie mogąc utrzymać szybkości konwoju, 
zaczął odpadać i zniknął nie tylko z 
naszych oczu, ale też z ekranu 
radaru. Poważnie niepokoiliśmy się o 
los tego statku, bo niewątpliwie na 
tej często uczęszczanej trasie musiały 
węszyć niemieckie okręty podwodne. 
Wkrótce obawy te zostały potwierdzone, 
bo HMS Havelock o świcie uzyskał 
echo podwodne i wykonał kilka ataków 
bombami głębinowymi. U-Boata nie 

• zatopił, ale zmusił go do pójścia w 
głębsze zanurzenie uniemożliwiając mu 
wystrzelenie jego torped.

Przed południem S.S. "Cuba" 
ukazał się w odległości około 3 mil 
morskich za nami; po kilku godzinach 
dołączył do konwoju, aby następnego 
dnia rano (24 grudnia) znowu się 
zgubić.

W południe HMS Havelock prze
kazał dowództwo eskorty "Błyskawi
cy" . Życząc nam " good luck and 
happy Christmas", odszedł, szukając 
S.S. "Cuba".

W międzyczasie minęliśmy duży 
konwój idący na zachód, a nas minął 
brytyjski samolot "Hudson", lecący w 
kierunku wschodnim.

Wieczorem mieliśmy wieczerzę 
wigilijną. Ponieważ żywność nasza 
była na wyczerpaniu, stać nas było 
tylko na podanie do stołów bigosu, 
herbaty z rumem i sucharów. Do 
każdego pomieszczenia załogi udał się 
oficer. Wysłuchano przemówienia 
dowódcy okrętu, wygłoszonego przez 
rozgłośnię okrętową; z braku opłatka 
przełamano się sucharami, składając 
sobie nawzajem życzenia. Niejednemu z 
piersi wyrwało się westchnienie. Po 
wieczerzy nie zwlekając wstano od 
stołów - jedni na zmianę wachty, inni 
na spoczynek.

Miałem wachtę na pomoście od 
godz. 18.00 do 20.00. Na próżno 
wyglądałem gwiazd. Niskie chmury na 
moment pokazały sierp księżyca i 
zaciągnęły się na dobre. Zresztą nie 
było czasu na dłuższe marzenia o 
gwiazdach i rodzinie, będąc odpo
wiedzialnym za bezpieczeństwo kon
woju i własnego okrętu.

Przed północą pożegnaliśmy HMS 
Sherwood i S.S. Letitia, które wzięły 
kurs na Liverpool, a my udaliśmy się 
do Greenock, gdzie weszliśmy wcze
snym rankiem 25 grudnia.

W Greenock stał ORP "Burza". 
Miło było spotkać kolegów z tego 
okrętu i mieć ich u siebie.

Staliśmy w tym porcie do rana 29 
grudnia przy burcie warsztatowca HMS 
Sandhurst. Zreperowano nam kilka 
drobnych defektów, ale zasilającej 
turbo pompy, nieczynnej od kilku dni, 
nie tknięto.

Wychodząc z Great Harbour portu 
Greenock rozminęliśmy się z wcho
dzącym do portu ORP "Garland". 
Żałowaliśmy, że nie przyszedł wcze
śniej .

Byliśmy znowu wysłani do Islandii 
po konwoj. Do Hvalfjord weszliśmy
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przed północą 30 grudnia; wzięliśmy 
jak zwykle ropę, a wieczorem, 31 
grudnia zakotwiczyliśmy na redzie w 
Reykjavik.

Mieliśmy piękny widok na miasto, 
spotykające Nowy Rok fajerwerkami, 
rakietami i rykiem syren. Syrena 
"Błyskawicy" dołączyła do ogólnej 
kakofonii.

Sygnalista wachtowy, st. mar. 
Hliwa, zdjął rękę z dźwigni syreny 
okrętowej i odwrócił się do stojących 
na pomoście ze słowami: "Ot, szczę
śliwy kraj, bez wojny i "black-outu. A 
tam..." - zrobił nieokreślony ruch 
ręką, i nie kończąc zdania znowu 
pociągnął za dźwignię syreny. Nie 
potrzebował zresztą kończyć. Wszyscy 
myśleliśmy to samo.

Tak rozpoczęliśmy Rok Pański 
1942.

OSTATNIE MIESIĄCE NA ORP 
"BŁYSKAWICA"

1 stycznia 1942 roku, po południu, 
odkotwiczyliśmy z redy portu Reyk- 
javik, z konwojem statków transpor
tujących wojsko. Były to: polski 
motorowiec " Sobieski" i brytyjski S. S. 
Orbita.

Dowódcą eskorty był HMS Lanca
ster, który wyznaczył pozycję z lewej 
strony konwoju HMS St. Mary's, a 
ORP "Błyskawica" z prawej.

Noc przeszła bez specjalnych 
zdarzeń z tym, że jak zwykle o tej 
porze roku na wodach Islandii pogoda 
była zmienna. Niebo przeważnie 
zachmurzone, widoczność, w przer
wach pomiędzy przelatującymi falami 
mgły, na ogół dobra.

2 stycznia, około godz. 0630, na 
horyzoncie z prawej burty zaobser
wowaliśmy unoszący się w niebo gęsty 
słup dymu i buchające z niego pło
mienie. Dowódca eskorty polecił nam 
zbadać źródło tego pożaru na oceanie. 
Po przejściu około 9 mil morskich, 
ujrzeliśmy płonący statek handlowy, 
kołyszący się bezwładnie na długiej, 
oceanicznej fali. Z ładowni nr 3 
buchały płomienie, a lewa burta 
statku, na wysokości ładowni, była 
rozpalona do czerwoności. Ani na 

pomoście, ani na pokładzie nie było 
widać żadnego ruchu.

Obeszliśmy statek dwa razy doo
koła, aby się upewnić, że nikogo na 
nim nie ma. Wyglądało na to, że 
załoga opuściła statek, bo na jego 
prawej burcie nie było łodzi ratun
kowej. Szlupbelki były wykręcone na 
zewnątrz, a wyluzowane kluby z 
dolnymi blokami zaczepiającymi o wodę, 
huśtały się z przechyłami statku.

Oświetliliśmy reflektorkiem, roz
poznaliśmy szwedzką banderę i 
odczytaliśmy na rufie port macierzysty 
- Goeteborg. Nazwy statku nie udało 
nam się jednak ustalić.

Ponieważ pływający wrak stano
wiłby niebezpieczeństwo dla żeglugi, 
dowodca, kmdr ppor. Wojciech 
Francki postanowił go zatopić. Z 
bliskiej odległości oddaliśmy do statku 
kilka salw z głównych dział i zosta
wiliśmy go w stanie tonącym.

Doszliśmy do wniosku, że statek 
był opuszczony jakiś czas temu, 
prawdopodobnie kiedy jeszcze staliśmy 
w Reykjavik, w przeciwnym bowiem 
razie, będąc na morzu niewątpliwie 
słyszelibyśmy jego sygnał SOS, 
wzywający pomocy.

Mimo to, wracając do konwoju z 
wiatrem wiejącym od płonącego statku, 
pilnie badaliśmy powierzchnię oceanu, 
w nadziei spostrzeżenia łodzi ratun
kowej z załogą nieszczęśliwego 
Szweda.

Była to jedna z niezliczonych 
tragedii morskich. Nigdy nie dowie
dzieliśmy się, czy ten neutralny 
statek padł ofiarą niemieckiego ataku 
podwodnego, czy też był to wypadek 
pożaru powstałego w ładunku tran
sportowanym przez statek.

Do Greenock weszliśmy w południe 
4 stycznia. Nie popasaliśmy tam 
długo. Następnego dnia rano byliśmy 
już w drodze na Atlantyk, gdzie 
mieliśmy spotkać konwój idący do 
Liverpoolu.

Wyszedłszy z Greenock minęliśmy 
na kontr-kursie OORP "Krakowiaka" i 
"Kujawiaka eskortujące dwa okręty do 
przewożenia wojska i motorówek 
desantowych, typu HMS Prince 
Charles.
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Jak wkrótce dowiedzieliśmy się, 
okręty te wracały z rajdu na Wyspy 
Lofockie, dokonanego przez brjdyj- 
skich komandosów w okresie Bożego 
Narodzenia 1941 r. Był to rajd udany 
pod każdym względem. Niemcy byli 
całkowicie zaskoczeni. Jeńcy niemieccy 
wzięci wtedy do niewoli, mieli się 
uskarżać, że było to bardzo "nie po 
dżentelmeńsku" ze strony Brytyj
czyków napadać na nich w okresie tak 
wielkiego święta.

Komandosi zniszczyli instalacje 
niemieckiej bazy zaopatrzeniowej na 
Lofotach, wzięli jeńca i przywieźli do 
Wielkiej Brytanii kilkudziesięciu 
młodych Norwegów, ochotników do 
norweskich Sił Zbrojnych.

Na północ od Hebrydów spotkaliśmy 
brytyjski niszczyciel HMS Skate, z 
którym mieliśmy dołączyć do konwoju.

Na Atlantyku, na zachód od 
Orkadów, noc była tak przejrzysta, 
że przez lornetki, z odległości 5 mil 
morskich mogliśmy zaobserwować nasz 
konwój, składający się z 9 jednostek.

6 stycznia rano zajęliśmy nasze 
pozycje w eskorcie konwoju, który 
bez przeszkód doszedł do Liverpoolu 
po południu następnego dnia.

"Błyskawica" ocumowała się w 
Gladstone Dock, a do naszej lewej 
burty dobił HMS Skate. Przestaliśmy 
w tym basenie przez cały dzień 8 
stycznia. Dało to nam okazję do 
zapoznania się z oficerami HMS Skate. 
Byli to młodzi ludzie, bardzo mili, 
weseli i koleżeńscy.

9 stycznia po obiedzie, tuż przed 
alarmem odcumowania, podoficer 
ewidencyjny zameldował, że z lądu 
nie powrócił marynarz William Martin, 
ochotnik z USA anglo-saskiego 
pochodzenia. Wysłaliśmy o tym sygnał 
do władz brytyjskich i polskich i 
wyszliśmy z portu bez niego. Jak się 
okazało, mar. Martin zdezerterował z 
ORP "Błyskawicy", nie zdawał sobie 
jednak sprawy z tego, że wśród 
zorganizowanego i praworządnego 
społeczeństwa brytyjskiego nie jest 
rzeczą łatwą "zniknąć w tłumie". 
Został przychwycony i musiał ponieść 
konsekwencje swego postępku.

Z Liverpoolu wyszliśmy razem z 
HMS Skate i dołączyliśmy jako osłona 
do lotniskowca Eagle, z którym 10 
stycznia rano weszliśmy do portu 
Greenock.

Wieczorem tegoż dnia, razem z HMS 
Skate objęliśmy eskortę konwoju i 
wyszliśmy z Greenock. Pogoda jednak 
nie dopisała nam. Przyszła gęsta mgła, 
która zmusiła nas do zakotwiczenia w 
Firth of Clyde (ujście rzeki Clyde), 
gdzie znaleźliśmy się około północy.

Mgła niespotykanej gęstości, 
według określenia marynarskiego "jak 
wata", zaczęła się przerzedzać dopiero 
około południa 11 stycznia. Umożliwiło 
to nam usunięcie się z pobliża toru 
wodnego i przeniesienie się na kot- 
wicowisko redy Rothsay Bay.

Na wyspie Rothsay znajdował się 
obóz dla nadliczbowych oficerów 
polskiego wojska i lotnictwa, a w 
porcie tej wyspy stał nasz okręt 
podwodny ORP "Wilk".

Udałem się na ląd i przywiozłem na 
okręt moich znajomych pułkowników: 
Jana Malczewskiego i Swidzińskiego, 
jak również zaprosiłem do nas oficerów 
z "Wilka".

W międzyczasie mgła na tyle się 
rozwiała, że o 2120 mogliśmy razem z 
konwojem odkotwiczyć.

Wyszliśmy do North Channel, gdzie 
dnia następnego oddaliśmy konwój 
brytyjskim niszczycielom, a sami z 
HMS Skate powróciliśmy do Greenock. 
Po wzięciu ropy przycumowaliśmy się 
do ORP "Burza", stojącego przy 
Gourock Pier. Zawsze cieszyliśmy się 
z możliwości spotkania się z polskimi 
okrętami i ich załogami.

15 i 16 stycznia zostaliśmy przy
dzieleni do lotniskowca HMS Eagle, 
jako jego osłona przy ćwiczeniach 
lądowania samolotów na jego pokładzie, 
po czym dobiliśmy do warsztatowca 
HMS Sandhurst na czyszczenie kotłów, 
przegląd mechanizmów itp.

19 stycznia wizytował okręt Szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej; 
zrobił przegląd załogi i okrętu i 
wygłosił do załogi bardzo dobre 
przemówienie. Cieszyłem się z tego, 
bo ogólnie rzecz biorąc, admirał Jerzy 
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Świrski nie był zbyt dobrym mówcą.
Po południu dobił do naszej burty 

ORP "Garland". Okręt ten w sierp
niu-wrześniu 1941 r. brał udział w 
kanadyjskiej wyprawie na Spitzbergien, 
a potem, po ciężkim konwoju do Malty, 
operował w nie mniej ciężkiej atlan
tyckiej służbie konwojowej do Kanady 
i USA. Było więc o czym rozmawiać z 
kolegami z "Garlanda".

28 stycznia o godz. 2200 wyszliśmy 
z Greenock z zadaniem eskortowania 
do Islandii S/S Orbita. Rano 29, 
dołączył do nas HMS Skate.

Na Atlantyku, 30 stycznia około 
południa na naszym kursie zaobser
wowaliśmy samolot. Leciał przybliżonym 
kursem południowym na wysokości 
około 5000 metrów. Wyglądał na 
samolot pasażerski. Nie widać było 
oznakowań na kadłubie, a sylwetki 
jego nie mogliśmy znaleźć na tablicach 
własnych i niemieckich samolotów.

Zarządziliśmy alarm przeciwlotni
czy. Samolot przeleciał nad nami, nie 
przejawiając wrogich zamiarów. Ani 
"Błyskawica", ani HMS Skate nie 
otworzyły do niego ognia. Samolot 
odleciał na południe, a my odwołaliśmy 
alarm lotniczy.

Po upływie około pięciu minut ten 
sam samolot ukazał się w południowym 
sektorze, lecąc w naszym kierunku, 
tym razem na wysokości około 1500 
metrów. Nie nadał sygnału rozpoz
nawczego, ale i tym razem nie było 
reakcji z naszej strony. Na obu 
niszczycielach wszyscy jak urzeczeni 
patrzyli na zbliżający się samolot, nie 
otwierając ognia.

Samolot, zbliżywszy się do nas, 
spikował na S/S Orbita do pułapu 
około 600 m i rzucił 3 bomby. Upadły 
blisko Orbity, jednak chybiając.

"Błyskawica" oddała krótką serię z 
wachtowego Oerlicona. Bofors, który 
zawsze działał sprawnie, tym razem z 
jakiegoś powodu się zaciął. Blamaż 
był na całej linii. Mając tyle doś

wiadczenia z samolotami, i wiedząc, że 
jeżeli samolot się zbliża nie dawszy 
sygnału rozpoznawczego, winien być 
uważany za nieprzyjacielski . Daliśmy 
się wyprowadzić w pole. Bardzośmy 
się tego wstydzili.

Reszta podróży przeszła spokojnie. 
Do Hvalfjord weszliśmy 1 lutego o 
godz. 0305, a po południu tegoż dnia 
zakotwiczyliśmy na redzie Reykjavik.

2 lutego wczesnym rankiem znowu 
byliśmy na Atlantyku, eskortując 
razem z HMS Skate S/S Orbita, z 
przeznaczeniem do Greenock.

Tuż po północy z 2 na 3 lutego, 
nasz radionamiernik otrzymał namiar i 
podsłuchał sygnał z niemieckiego 
U-Boata, meldujący zauważenie kon
woju. Zmieniliśmy kurs na zachód. 
Prowadząc dalszy podsłuch stwier
dziliśmy, że komunikują się z sobą 3 
U-Boaty, z których dwa jak gdyby 
ruszyły do ataku. Rozpoczęliśmy 
patrol przeciwko okrętom podwodnym, 
krążąc dookoła "Orbity", ale ani 
radar, ani podsłuch podwodny nie 
otrzymały kontaktu. Natomiast z kilku 
namiarów wypadło, że jeden z 
U-Boatów był na naszym poprzednim 
kursie 5 do 10 mil morskich przed na
szą poprzednią pozycją. Dzięki 
zmianie kursu zrobiliśmy skuteczny 
unik przed atakiem U-Boatów.

4 lutego, przed północą, wpro
wadziliśmy S/S "Orbita" bezpiecznie 
do Greenock.

Wieczorem 5 lutego, dobił do 
naszej burty ORP "Piorun". Minęliśmy 
go na morzu poprzedniego dnia.

ORP "Piorun" pod dowództwem 
kmdr. por. Eugeniusza Pławskiego, w 
maju 1941 r. brał udział w pościgu za 
"zmylającym pogonie" pancernikiem 
"Bismarckiem"; był pierwszym okrętem 
spośród sił morskich w tej operacji, 
który spostrzegł nieprzyjaciela, nadał 
o tym sygnał, i jak Dawid z Goliatem 
nawiązał z nim nierówny pojedynek 
artyleryjski. Teraz okręt ten pełnił 
służbę konwojową pomiędzy Wielką 
Brytanią i Kanadą.

Do późnej nocy dzieliliśmy się z 
kolegami ostatnimi doświadczeniami i 
wiadomościami.
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Z nastaniem poranka "Piorun” 
odszedł wykonywać swój program, a 
my wraz z grupą brytyjskich, okrętów 
przez następnych kilka dni braliśmy 
udział w ćwiczeniach zwalczania 
okrętów podwodnych oraz w ćwicze
niach desantowych.

11 lutego po południu zakończy
liśmy naszą serię ćwiczeń i w 3 
godziny później byliśmy już w drodze 
do Scapa Flow. Przybyliśmy tam przy 
sztormowej pogodzie 12 lutego po 
południu.

Następnego dnia rano odkotwiczy- 
liśmy razem z HMS "Fury", jako 
eskorta warsztatowca HMS "Blenheim", 
udającego się do Islandii. Wieczorem 
14 lutego wzmocnił naszą eskortę 
niszczyciel HMS "Punjabi" - weteran 
bitwy o Narvik.

Bez większych kłopotów, poza 
nieprzyjemną pogodą, weszliśmy do 
Hvalfjord wieczorem 16 lutego, a 17 
przed południem odeszliśmy do Rey- 
kjaviku, na którego redzie rzuciliśmy 
kotwicę.

Wieczorem 19 lutego, razem z HMS 
"Marne" objęliśmy eskortę warszta
towca HMS "Hekla", wracającego z 
Islandii do Greenock, Najpierw wzię
liśmy kurs zachodni na Atlantyk, aby 
wyminąć skupienie niemieckich okrętów 
podwodnych, przypuszczalnie usy
tuowanych na trasie pomiędzy Islandią 
a Szkocją. Wieczorem 22 "Błyskawica" 
otrzymała rozkaz opuszczenia konwoju, 
udania się do Moville w Irlandii po 
ropę i dołączenia do innego konwoju 
na Atlantyku, idącego z Kanady.

23 lutego wieczorem dołączyliśmy 
do konwoju złożonego z 25 statków, 
jako wzmocnienie eskorty 2 brytyjs
kich niszczycieli i 4 korwet.

24 wieczorem, korwety musiały 
odejść do Londonderry (Irlandia) po 
paliwo, "rozcieńczając” eskortę do 
ilości tylko 3 niszczycieli.

25 lutego, wczesnym rankiem 
przyszedł sygnał z Admiralicji, że w 
pobliżu naszego konwoju operują 
niemieckie U-Boaty. Wzmocniliśmy 
czujność.

O godz.:. 0730 jeden ze statków 
konwoju wystrzelił białą rakietę. Oba 

brytyjskie niszczyciele ruszyły do 
kontrataku. "Błyskawica" pozostała 
jedyną osłoną konwoju z przeciwnej 
jego strony. Niszczyciele musiały 
uzyskać kontakt z nieprzyjacielem, bo 
rzuciły po kilka salw bomb głębino
wych, po czym HMS "Saladin" pozo
stał, aby utrzymywać U-Boaty w 
zanurzeniu, a HMS "Sardonix" pow
rócił do eskortowania.

26 lutego rano, bez dalszych 
przeszkód weszliśmy do Greenock. Tu, 
wśród poczty czekającej na nas, 
znajdowało się pismo z Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, dotyczące mnie 
bezpośrednio. Było to polecenie, abym 
niezwłocznie wyokrętował się z ORP 
"Błyskawicy" i udał się do Newcast- 
le-on-Tyne, gdzie miałem zameldować 
się u Commandera Day R.N. w biurze 
"Superintendant Contract Building 
Ships". Prywatnie dowiedzieliśmy się, 
że jakoby budował się tam dla pols
kiej Marynarki Wojennej kontrtorpe
dowiec, którego miałem zostać 
dowódcą.

Zdałem obowiązki zastępcy dowódcy 
okrętu pierwszemu oficerowi artylerii 
kpt. mar. Bohdanowi Wrońskiemu, 
odmeldowałem się z ORP "Błyskawicy" 
i rannym pociągiem wyjechałem 28 
lutego 1942 r. z Glasgow do Newca- 
stle-on-Tyne.

DALSZE DZIEJE ORP "BŁYSKAWICA"

Z ORP "Błyskawica" zostałem 
wyokrętowany w dniu 27 lutego 1942 
r. i otrzymałem przydział na dowódcę 
ORP "Ślązak", który był w stadium 
wykańczania przez stocznię Hawthorn 
Leslie w Hepburn-on-Tyne.

Zawsze jednak miałem dla "Błys
kawicy" wielki sentyment, toteż będąc 
na innych kolejnych przydziałach z 
zainteresowaniem śledziłem jej dalsze 
losy. Na tym okręcie bowiem prze
szedłem chrzest bojowy, odbyłem 
dwie ciężkie kampanie w pierwszym 
okresie wojny - Narvik i Dunkierkę - 
szereg konwojów w ciężkich pogodach 
Północnego Atlantyku, i uważałem 
"Błyskawicę" za szczęśliwy okręt.
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Po moim zejściu z ORP "Błyska
wica" okręt ten przez następnych 5 
tygodni kontynuował konwoje islan
dzkie, przerywane wypadami na 
Atlantyk dla wzmacniania eskort 
konwojów, opędzając się U-Boatom i 
zwalczając gwałtowne atlantyckie szto
rmy.

W pierwszych dniach kwietnia 1942 
r., na trasie z Islandii do Greenock 
ORP "Błyskawica", razem z eskor
towanym konwojem, trafił w wyjątkowo 
silny sztorm. Pod naporem fal "Bły
skawica" doznała poważnej awarii 
kadłuba. Z Greenock odesłano ją do 
Southampton i Cowes na remont, oraz 
dodatkowe uzupełnienia i przeróbki w 
uzbrojeniu.

Podczas postoju "Błyskawicy" w 
stoczni Samuel White w Cowes, 24 
kwietnia 1942 roku rano Luftwaffe 
dokonało niespodziewanego nalotu na 
stocznię i miasto, co mogło skończyć 
się tragicznie dla okrętu. Słyszałem i 
czytałem o tym nalocie w kilku 
wydawnictwach.

Jesienią 1985 roku miałem okazję 
rozmawiania z mieszkającym obecnie w 
Mississauga (Ontario) byłym członkiem 
załogi ORP "Błyskawica", p. Broni
sławem Linką. Dało mi to możność 
poznania "z pierwszej ręki" od 
uczestnika tego epizodu bogatej his
torii "Błyskawicy".

Według relacji p. Linki, 28 kwie
tnia rano, bezpośrednio po pobudce, 
udał się on do łazienki. Zaledwie tam 
wszedł, usłyszał wybuchy bomb i 
przez iluminator ujrzał kilka samolotów 
lecących na niskim pułapie, tuż ponad 
dachami miasta Cowes. Tak jak stał w 
spodenkach wybiegł z łazienki i 
dopadł do lewoburtowego działka 
przeciwlotniczego. Kiedy siadał na 
siodełku celowniczego, klakson 
okrętowy ogłaszał alarm przeciwlot
niczy. Ledwie załadował działko, 
niemiecki myśliwiec bombowy, Focke 
Wolf 190 nalatywał już na "Błyska
wicę" z kursowego kąta 240 stopni (od 
rufy z lewej burty). P. Linka 
otworzył ogień i trafił w samolot, któ
ry zwolnił bombę o ułamek sekundy 
za wcześnie, poderwał się do góry, 

skręcił w lewo i odleciał. Bomba 
upadła w błoto pomiędzy nabrzeżem a 
burtą "Błyskawicy", pod trapem 
przerzuconym z nabrzeża na lewą 
burtę okrętu. Siła wybuchu zerwała 
umocnienia trapu, podrzucając go w 
powietrze. Trap zawadził o maszt tuż 
pod reją, złamał go i spadł częściowo 
na pokład, a częściowo do wody, 
zaczepiając się jedną rolką o połą
czenie głównego pokładu z pokładem 
dziobowym. Górna część masztu zwisła 
z prawej burty. Trap albo też maszt, 
spadając ugodził dalmierzystę bieg
nącego prawą burtą do swego sta
nowiska alarmowego, uszkadzając mu 
poważnie krzyż.

Wybuch bomby wyrzucił również na 
"Błyskawicę" masę błota, które ją i 
jej uzbrojenie oblepiło cuchnącą mazią.

Zakończywszy swe opowiadanie p. 
Linka wyjął z kieszeni małą książeczkę, 
wydaną w Polsce przez Wydawnictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej, pt. 
"Na pokładzie "Błyskawicy", pióra 
Andrzeja Kuczery. Otworzył ją na 
str. 77 i wskazując palcem końcowy 
paragraf tej strony i jego dokończenie 
na stronie następnej, powiedział: 
"Proszę to przeczytać. Czynności 
wykonane przeze mnie, dzięki którym 
samolot chybił "Błyskawicę", autor 
książeczki przypisał niesłusznie 
marynarzowi (powinno być matowi) 
Zdzisławowi Dutkiewiczowi. Nie zap
rzeczam, że mat Dutkiewicz był 
dzielnym marynarzem i podoficerem, 
weteranem spod Narwiku i Dunkierki. 
Rano 28 kwietnia był on podoficerem 
wachtowym i najprawdopodobniej to on 
nacisnął klakson na alarm przeciwlo
tniczy. Za akcje przeciwlotnicze w 
Cowes był on odznaczony orderem 
Yirtuti Militari V Klasy, ale nie sądzę 
by to było za akcję rano 28 kwietnia 
1942 r.

Następny, bodajże jeden z naj
cięższych nalotów na Cowes miał 
miejsce od północy do około godz. 
0400 5 maja 1942 r.

W stoczni tego miasteczka na 
wyspie Isle of Wight stale przebywało 
po kilka niszczycieli i ścigaczy w 
remoncie, jak również nowo budowane
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{‘ednostki dla Royal Navy. Stocznia ta 
>yła więc ponętnym celem dla Luft- 

waffe.
Znajdujące się w Cowes okręty i 

baterie lądowe prowadziły gęsty ogień 
przeciwlotniczy. Najlepiej przeciwlo
tniczo uzbrojona "Błyskawica" góro
wała natężeniem i skutecznością swego 
ognia. Ponadto, jak to obrazowo 
opisał w miesięczniku "Morze", 
wychodzącym w Polsce (mam kserok- 
sową kopię artykułu bez daty) 
ówczesny starszy marynarz, a obecnie 
kapitan żeglugi wielkiej, Józef Miło- 
bęcki w doskonałym artykule pt. 
"Patrząc na kalendarz morza" 
dowódca okrętu polecił część załogi 
niepotrzebnej przy strzelaniu prze
ciwlotniczym wysłać do miasteczka 
celem gaszenia pożarów i niesienia 
pomocy. Również - podaje Miłobęcki - 
wyżej wspomniany mat Zdzisław 
Dutkiewicz zaproponował dowódcy, aby 
wynieść z okrętu boję do stawiania 
zasłon dymnych na nawietrzną stronę 
Cowes i zadymić miasto. Dowódca 
chętnie przyjął tę propozycję i dzięki 
zasłonie dymnej, postawionej przez 
załogę "Błyskawicy" większa część 
miasteczka i stoczni uniknęła znisz
czenia, bo bombowce niemieckie, nie 
widząc celu zrzuciły znaczną część 
bomb na pola poza Cowes, albo do 
wody Cieśniny Solent.

Obywatele Cowes wysoce ocenili 
akcję "Błyskawicy" w obronie ich 
miasta. Ich delegacja przybyła na 
okręt, by złożyć podziękowanie 
załodze, prezentując dowódcy pamią
tkowy medal tego miasta.

Ukończywszy remont ORP "Błys
kawica" odbył nieodzowne ćwiczenia w 
Scapa Flow, po czym od 1 sierpnia 
1942 r. został przydzielony do służby 
konwojowej na Atlantyku, z bazy 
portu Greenock. Przez dwa miesiące - 
tym razem po dowództwem kpt. mar. 
Ludwika Lichodziejewskiego - ORP 
"Błyskawica" wzmacniał eskorty 
konwojów atlantyckich, tropiąc i 
atakując podwodnych niemieckich 
korsarzy.

W początkach października 1942 r. 
ORP "Błyskawica" odbył serię strzelań 

do celów lądowych. 19 października, w 
towarzystwie dwóch niszczycieli bry
tyjskich ORP "Błyskawica" odszedł do 
Gibraltaru. Zastano tam wielkie 
skupisko okrętów i barek inwazyj
nych.

W końcu października, ORP 
"Błyskawica" wziął udział w osłonie 
lotniskowca HMS "Furious" z samolo
tami dla Malty, a w tydzień później, w 
składzie Armady udającej się na 
inwazję północnej Afryki, określaną 
kryptonimem "Torch", odkotwiczył z 
Gibraltaru.

Zespół inwazyjny na rejon Algieru 
był osłaniany przez lotniskowiec, trzy 
krążowniki i pięć niszczycieli. Osłona 
niszczycieli była pod dowództwem 
kpt. mar. L. Lichodziejewskiego - 
dowódcy ORP "Błyskawica".

Lądowanie wojska brytyjskiego w 
rejonie Algieru odbyło się po północy 
8 listopada 1942 r.

Przez trzy dni, osłaniając jedno
stki inwazyjne, ORP "Błyskawica" był 
w ciągłej walce z lotnictwem niep
rzyjacielskim i dwukrotnie z okrętami 
podwodnymi.

11 listopada "Błyskawica" objęła 
eskortę statku transportującego wojsko 
i następnego dnia rano doprowadziła 
go na redę portu Bougie.

Tu ORP "Błyskawica" i jego 
podopieczny transportowiec zostały 
zaatakowane przez lotnictwo niemie
ckie . Po odparciu napastników i 
odesłaniu transportowca do zajętego 
już przez sprzymierzonych portu, ORP 
"Błyskawica" dobił do ropowca z 
zamiarem uzupełnienia paliwa.

Nagle z prawej burty okrętu 
wynurzył się U-Boat. "Błyskawica" 
rzuciła cumy i ruszyła do ataku na 
okręt podwodny, który natychmiast 
się zanurzył. Dalsze ataki na pod
wodnego korsarza musiały być 
przerwane, bo "Błyskawica" została 
zaatakowana przez chmury samolotów.

Był to bodajże najcięższy atak 
lotniczy na ten okręt w ciągu całej II 
wojny światowej. Chyba cięższy nawet 
od ataków dnia 6 maja 1940 r. pod 
Narwikiem.

Tym razem przysłowiowe szczęście
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"Błyskawicy" doznało uszczerbku. W 
walce pod Bougie zostali zabici 
marynarze: Władysław Figas i Tadeusz 
Grzebień, oraz sygnalista Royal Navy, 
Gallagher. W szpitalu zmarł z ran 
bosmanmat Władysław Musserowicz.

Do szpitala odesłano 33 ciężko 
rannych podoficerów i marynarzy, 
między nimi wyżej wspomniany Bro
nisław Linka z roztrzaskanym łok
ciem. W różnych częściach kadłuba 
naliczono około 200 przestrzelin od 
odłamków bomb.

Po prowizorycznym załataniu 
uszkodzeń w Gibraltarze, ORP 
"Błyskawica" pełnił dalszą ofiarną 
służbę na Morzu Śródziemnym, 
zwalczając niezliczoną ilość ataków 
lotniczych, szczęśliwie wymanewro- 
wując torpedy lotnicze oraz tropiąc i 
atakując okręty podwodne.

Władze marynarki brytyjskiej, w 
uznaniu sprawności i skuteczności ORP 
"Błyskawica" i jego załogi w walkach 
z nieprzyjacielem, dzięki czemu okręt 
ten obronił wiele statków z wojskiem i 
zaopatrzeniem, nadały dowódcy okrętu, 
kpt. mar. Ludwikowi Lichodziejews- 
kiemu odznaczenie "Distinguished 
Service Order".

Po przeszło półrocznej służbie w 
zachodniej części Morza Śródziemnego, 
11 maja 1943 r. ORP "Błyskawica" 
został odesłany do Wielkiej Brytanii. 
Po tylu przejściach, wstrząsach i 
nadużywaniu mechanizmów, "Błys
kawica" weszła do swej macierzystej 
stoczni w Cowes na kapitalny remont.

Z remontu ORP "Błyskawica" 
wyszedł pod dowództwem kmdr. por. 
Konrada Namieśniowskiego w końcu 
lipca 1943 r.

Bazowana na porcie Greenock, ORP 
"Błyskawica" znowu pełniła służbę 
konwojową na Atlantyku, do Islandii i 
na Morzu Irlandzkim.

W czasie jednego z islandzkich 
konwojów, w dniu 7 lutego 1944 r. 
miał miejsce tragiczny wypadek. 
Podczas szalejącego sztormu fala 
zmyła za burtę mata Tadeusza 
Czerwińskiego. Cały okręt był do 
głębi wstrząśnięty tą tragedią. Mat 

Czerwiński był młodym, obiecującym i 
powszechnie łubianym podoficerem 
motorzystą. Na ORP "Błykawica" był 
zaokrętowany z podwodnych okrętów.

Trzy tygodnie później "Błyskawica" 
miała przykry wypadek kolizji z 
niszczycielem HMS "Musketeer", który 
uderzył ją dziobem w rufę. Usunięcie 
uszkodzenia zajęło dwa miesiące w 
Newcastle-on-Tyne.

Po wyjściu z remontu ORP "Bły
skawica" brał udział w kilku operac
jach w północnej części Morza Pół
nocnego, a 23 maja 1944 r., razem z 
ORP "Piorun", otrzymał przydział do 
10 Flotylli niszczycieli bazowanej na 
Devonport.

Dowódcą Flotylli i równocześnie 
dowódcą 19 dywizjonu (4 niszczyciele) 
był HMS "Tartar", a dowódcą 20 
dywizjonu (też 4 niszczyciele) był ORP 
"Błyskawica".

W składzie 10 Flotylli znajdowały 
się kanadyjskie niszczyciele HMCS 
"Haida" i HMCS "Huron*.

W książeczce wydane w Kanadzie 
pt. "HMCS Haida", autor opisuje 
dołączenie do Flotylli dwóch polskich 
niszczycieli. Między wierszami można 
wyczytać, że Kanadyjczycy nic nie 
wiedzieli o ich bojowych wartościach. 
Podczas pierwszego wyjścia Flotylli na 
morze, koło Land's End zjawił się 
samolot, który latał (nie rozpoz
nany) w oddali. Wszyscy we Flotylli 
zdawali się być zadowoleni, że nueli \ 
"własny" samolot na patrolu. Kiedy 
samolot przybliżył się do zespołu, ku 
konsternacji wszystkich na HMCS 
Haida, "Błyskawica" otworzyła ogień 
do "własnego" samolotu. Autor kon
kluduje opis zdarzenia stwierdzeniem: 
"They were right"! To był samolot 
niemiecki.

10 Flotylla niszczycieli w czasie 
inwazji Normandii (D-Day) ubezpie
czała operacje przeciwko niemieckim 
okrętom podwodnym oraz siłom 
nawodnym od strony Brestu.

9 czerwca 1944, wkrótce po pół
nocy (czwarty dzień po D-Day) 10 
Flotylla, a w jej składzie ORP "Bły
skawica" , jako okręt dowodzący 
dywizjonem nr 20, zaatakowała 4 

j
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niemieckie niszczyciele w pobliżu 
wyspy Quessant. W wyniku tej bitwy 
dwa niszczyciele niemieckie uległy 
zniszczeniu (jeden zatonął, a drugi 
wysadził się na brzeg), a dwa usz
kodzone zdołały ujść.

15 lipca dywizjon niszczycieli w 
» składzie: HMS "Tartar", ORP "Bły

skawica” i HMCS "Haida" zaatakowały 
niemiecki konwój koło wyspy Ile de 
Croix, niszcząc dwa transportowce i 
jeden eskort.

8 listopada 1944 r. ORP "Błys
kawica" został przeniesiony do 8 
brytyjskiej Flotylli niszczycieli, 
pozostając nadal w bazie Devonport. 

» Zadaniem tej Flotylli były patrole 
przeciw okrętom podwodnym i służba 
konwojowa.

6 grudnia znowu dotknęła "Błys
kawicę" tragedia. Podczas eskorto
wania statku transportującego wojsko 
do brzegów Normandii, sztormowa fala 
uniosła za burtę bosmana Albina 
Jabłońskiego. Wieść o stracie tego 
doskonałego podoficera dotknęła mnie 
osobiście, bowiem znałem go i wysoce 
ceniłem jeszcze od czasów przedwo
jennych.

Od początku lutego do początku 
lipca 1945 r. ORP "Błyskawica" odbył 
dobrze zasłużony remont w Cowes i 
Souhampton. A więc koniec wojny 
zastał go w stoczni.

Jak gdyby uwieńczeniem służby 
ORP "Błyskawica” był jego udział, 
znów pod dowództwem kmdr, por. 
Wojciecha Franckiego, w operacji 
"Deadlight”. Tym kryptonimem naz
wano operację zatopienia sześciu 
wziętych do niewoli niemieckich 
okrętów podwodnych. Dnia 25 listo
pada 1945 r. zatopiono przy pomocy 
ładunków materiałów wybuchowych 
pięć U-Boatów, szóstego zaś zatopiła 

* "Błyskawica" ogniem swoich dział.

EPILOG

5 lipca 1945 r. Wielka Brytania i 
USA, a z nimi większość państw 
zachodnich cofnęły uznanie legalnego 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na 
Wygnaniu.

Po wielu naradach, naciskach ze 
strony tzw. Rządu Jedności Naro
dowej w Polsce i protestach ze strony 
legalnego Rządu RP oraz Szefa Kie
rownictwa Marynarki Wojennej w 
Londynie, władze brytyjskie przyjęły 
zasadę, że okręty przybyłe z Polski 
do Wielkiej Brytanii przed i na 
początku II wojny światowej, stano
wiły własność Polski, wobec tego 
miały być zwrócone Polsce. Okręty 
cedowane w czasie wojny Polskiej 
Marynarce Wojennej przez Royal Navy, 
wciąż stanowiły własność brytyjską i 
miały wrócić do Royal Navy.

Na podstawie tej decyzji dowódca 
okrętu, kmdr por. Wojciech Francki, 
otrzymał polecenie, aby 28 maja 1946 
r. spuścić polską banderę na ORP 
"Błyskawica" i przekazać go pod 
nadzór Royal Navy. 30 czerwca 1947 
r., pod dowództwem kmdr. ppor. 
Bolesława Romanowskiego (byłego, 
doskonałego dowódcy okrętu podwo
dnego ORP "Dzik") i z załogą 
skompletowaną z personelu, który 
zgłosił się na powrót do Polski, 
podniesiono na okręcie polską banderę, 
proporzec i znak dowódcy, a po 
południu tego dnia ORP "Błyskawica" 
wyruszył do Gdyni, którą opuścił 30 
sierpnia 1939 roku.

4 lipca, rano, podchodząc do 
trawersu Rozewia, ORP "Błyskawica" 
nadał sygnał morsem na punkt 
obserwacyjny.

"Dzień dobry. Jestem "Błyskawi
ca". Czy macie coś dla mnie?"

Po dłuższym oczekiwaniu odczytano 
odpowiedź:
"Nie mamy dla was rozkazu".

Niewątpliwie odpowiedź ta była 
przyjęta na okręcie z uczuciem 
zawodu.

Dopiero około godz. 0900, wcho
dząc do basenu Marynarki Wojennej w 
Gdyni, zaobserwowano na nabrzeżu 
kompanię honorową, orkiestrę i grupę 
oficjałów z dowódcą Marynarki 
Wojennej, k-admirałem Włodzimierzem 
Steyerem (jego poprzednik, k-adm. 
Adam Mohuczy, został zamęczony w 
lochach UB) i jego zastępcą do spraw 
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"polityczno-wychowawczych" , kmdr. 
Józefem Urbanowiczem na czele.

Po powrocie do Polski ORP "Bły
skawica" od razu wszedł do służby 
czynnej.

W latach 1955, 1962 i 1964 "Bły
skawica" była z wizytą w Wielkiej 
Brytanii (w Portsmouth, Londynie i 
Chatham).

W 1966 r., w towarzystwie nowego 
ORP "Grom", "Błyskawica" złożyła 
wizytę w Narwiku. W drodze do tego 
portu, na Morzu Północnym opusz
czono na wodę wieniec, by uczcić 
pamięć załogi ORP "Orzeł", który 
zginął w nieznanych okolicznościach 
w 1940 roku. W Narwiku odbyły się 
uroczystości uczczenia pamięci ORP 
"Grom" i żołnierzy Samodzielnej 
Brygady Podhalańskiej, którzy oddali 
swe życie w bitwach o Narwik w 1948 
r. W uroczystości tej wzięło udział 
dwóch członków załogi ORP "Grom", 
którzy zostali uratowani po zatonięciu 

ich okrętu. Byli to chor. mar. P. 
Górski i bosman rez. J. Bryłka.

W sierpniu 1967 r. ORP "Błys
kawica" doznał tragicznej awarii kotła 
(prawdopodobnie wybuch), podczas 
której zginęło kilku członków załogi. 
Na skutek tego smutnego zdarzenia 
"Błyskawica" została wycofana z 
czynnej służby.

W 1976 r., po odremontowaniu, ORP 
"Błyskawica" został ocumowany nap
rzeciw Skweru Kościuszki w Gdyni, i 
użyty jako okręt-muzeum, zastępując 
w ten sposób poprzedni okręt-muzeum, 
zasłużony podczas II wojny światowej 
( specjalnie w konwojach atlantyckich) , 
ORP "Burza".

Jak się dowiaduję, w r. 1987, w 50 
rocznicę podniesienia bandery na ORP 
"Błyskawica" i wejścia jego w skład 
Polskiej Marynarki Wojennej, plano
wane są w Gdyni uroczyste obchody 
dla uczczenia tego wspaniałego 
okrętu.

i
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Pięćdziesięciolecie „Błyskawicy”

»

Okręt -—- Muzeum Błyskawica

PRZYPOMINAMY, ŻE W 1987 r., 
A WIĘC 50 LAT TEMU, PRZYSZEDŁ ZE 
STOCZNI SAMUEL WHITE W COWES 
ORP "BŁYSKAWICA". ROCZNICA TA 
BĘDZIE UROCZYŚCIE OBCHODZONA 
NA "BŁYSKAWICY", KTÓRA JEST 
OBECNIE OKRĘTEM-MUZEUM 
MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI. 
SMW NIE BĘDZIE REPREZENTOWANE 
NA ROCZNICOWYCH OBCHODACH, 
ALE KOLEGÓW, KTÓRZY SŁUŻYLI NA 
"BŁYSKAWICY" I CHCIELIBY, BYĆ 
MOŻE PO RAZ OSTATNI, OKAZAĆ 
SWE PRZYWIĄZANIE DO SWEGO 
SZCZĘŚLIWEGO OKRĘTU, ZAWIA
DAMIAMY, ŻE UROCZYSTOŚĆ 

OBCHODU 50-LECIA ICH OKRĘTU 
ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 CZERWCA 
1987 NA OKRĘCIE - MUZEUM ORP 
"BŁYSKAWICA" W GDYNI.

KOLEGOM, KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ, 
ŻYCZYMY SZCZĘŚLIWEJ PODRÓŻY, 
PRZYJEMNEGO SPOTKANIA I PROSIMY 
PODZIELIĆ SIĘ WRAŻENIAMI Z 
CZYTELNIKAMI NS, KTÓRZY NIE 
MOGLI POJECHAĆ, I PRZEKAZAĆ OD 
NAS POZDROWIENIA TYM BYŁYM 
CZŁONKOM ZAŁOGI ORP "BŁYSKAWI
CA", KTÓRZY NIE SĄ ZRZESZENI W 
SMW.

REDAKCJA "NASZYCH SYGNAŁÓW"
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MARIAN KADULSKI

SZCZĘŚLIWA GWIAZDA „BŁYSKAWICY”
Artykuł poniższy Autor przedsta
wił już w r. 1980, ale ówczesny 
redaktor miał zastrzeżenie co 
do ujęcia tematu, z którym autor 
się nie zgadzał; przedstawiony 
ponownie podajemy bez zmiany.

Redakcja.

Czas - koniec kwietnia 1940. 
"Zimna" wojna zaczyna się rozgrze
wać. Niemcy wylądowali w środkowej i 
południowej Norwegu i prą przez 
zadrzewiony i skalisty kraj ku klu
czowemu Narwikowi (ruda żelazna ze 
Szwecji). Obie strony koncentrują swe 
siły.

Miejsce - Kwatera Główna Floty 
U - Boatów w Kieł, biuro samego 
dowódcy, admirała Doenitza. Siedzi on 
przy biurku zawalonym papierami. 
Przez grube, dębowe drzwi słychać 
przytłumione odgłosy aktywności: 
telefony dźwięczą, Hughes stuka 
rytmicznie, gońcy i adiutanci biega
ją- - -

Admirał wygląda zatroskany. 
Marynarka jak dotąd nie wyszła 
świetnie, już były duże i trudne do 
pokrycia straty, a wkład jego własny 
- jego U-Boatow - stanowczo mógłby 
być poważniejszy. Coś nie jest w 
porządku - wyczuwa, choć nie 
zupełnie zdaje sobie sprawę co. 
Słychać pukanie:

- Herein! - to jeden z jego 
adiutantów. - Herr Admirał - już 
niemal w biegu melduje, -podając 
sygnał. - Narwik potwierdza rozpo
znanie.

Admirał krótko spojrzał na sygnał 
i zadysponował: - Niech zamelduje się 
u mnie dowódca U-9. Czekając na tego 
oficera podjął jego niedawny raport ze 
stosu aktów, by go jeszcze raz 
przestudiować.

- Herr Admirał, ich meide mich 
zu Befehl! - Oto stał przed nim

wyprężony, młody, ale już obiecujący 
oncer, z własnymi kopiami raportu w 
ręku z niedawno ukończonego patrolu. t
Wiedział, po co go tak wysoki prze
łożony zawezwał. Doenitz przyjął 
zasadę, że każdego dowódcę wysłu
chiwał osobiście po patrolu bojowym. 
("Dowiaduję się wielu rzeczy, których 
suchy papier mi nigdy nie powie. I 
morale też to podnosi"). Postać ofi
cera zdradzała pewność siebie i 
zadowolenie, jakie się ma po dobrym i 
wykonaniu trudnego zadania. Ambitny, 
jak każdy normalny, młody człowiek.

- Kapitan - Leutnant Luth 
spodziewa się pochwały. Na patrolu, 
choć były i chybienia (Ten "Silvin 
Trypkovich" niepotrzebny) miał 
strzały, dające najwięcej satysfakcji: 
zatopienie okrętu wojennego. I to - 
Polaka! Admirałowi nie uszła uwagi 
butna pewność siebie podkomendnego. 
Wskazując krótkim gestem krzesło, 
rzucił:

- Nehmen Sie Płatz, Luth. Mnie 
specjalnie interesuje to zatopienie 
Polaka. Jak to tam było?

Rozłożywszy przed sobą pewnym 
gestem kilka arkuszy swoich raportów, 
do których od czasu do czasu zag
lądał, młody dowódca rozpoczął: - 
Było to w kwadracie 7945 No. 6, 
czyli nieco ponad szerokością Bergen, 
gdy dostrzegłem dwa okręty wojenne 
idące w szyku torowym, kursem 
przybliżonym NO. Zarządziłem alar
mowe zanurzenie się. Stan morza był 
6, mglistawo. Okrętem było trudno 
sterować. Początkowo sądziłem, że 
jednostki były albo typu " Jervis", al
bo "Thunder bolt". Ostatecznie jednak, 3 
będąc bliżej, rozpoznałem je przez 
typowe kominy, jako byłe (tak! - 
M.K.) polskie kontrtorpedowce klasy 
"Grom’’.

Odwróciwszy stronę raportu dalej 
służbiście raportował dowódca:

O godz. 12.40 znalazłem się 
nareszcie w kącie trafienia 100 st. w

3
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stosunku do mego wybranego celu, 
drugiego okrętu w szyku (tu pokazał 
admirałowi na drugiej stronie

Schussmełdung szkic sytuacji.) 
Odległość już miałem ocenioną w tym 
momencie na 700 m, szybkość celu na 
15 węzłów, przy kursie 20 st. 
Odpaliłem dwie torpedy, zgodnie z 
Angrifftabellen - tablice ataku. 
Zapalnik magnetyczny. Natychmiast 
zanurzyłem się na 40 m. Sekundomierz 
wskazywał 48 sekund, gdy usłysze
liśmy dużą detonację. Potwierdził ten 
odstęp czasowy moją ocenę odległości 
(ścisła była 720 m).

Obserwujący go cierpliwie ale 
bacznie admirał przerwał pytaniem: Co 
skłoniło pana, by sądzić, że go pan 
zatopił, jak to wynika z raportu? I że 
na pewno.

Dowódca U - 9 nie tracił pewności 
siebie. - Jak to zaznaczyłem w 
arkuszu Schussmełdung, Herr
Admirał, chybienie uważam za 
wykluczone, bo odległość była mała. 
Detonacja potwierdziła moją ocenę 
odległości strzału. Kontrtorpedowiec 
o 4-metrowym zanurzeniu, przy nas
tawieniach hydrostatu na 4 m i 
zderzaka magnetycznego na strefę 
działania (Zoneeinstellung),minus 
cztery, musiał wylecieć: w powietrze, 
mając torpedę pod dnem. Potwierdziła 
to detonacja, po której nastąpiła 
druga, innego rodzaju, jakby wybuchł 
kocioł. Załoga i oficer wachtowy 
słyszeli (!) przed wybuchem dwa 
okręty, a po nim tylko jeden. Pot
wierdziło to krótkie szukanie hydro- 
fonem (Horchgerat) Gdyby miał 
miejsce przedwczesny zapłon (Fru- 
hzundung) słyszelibyśmy drugą 
torpedę. Odpalenie było w odstępie 8 
do 9 sekund.

Twarz Admirała nie zdradzała 
reakcji, gdy jakby od niechcenia 
rzucił następne pytanie: - To jednak 
nie widział pan go tonącego?

Zaniepokojony tym naleganiem o 
dowody Luth stwierdził: Nem, Herr 
Admirał. Ale jak tylko mogłem, 
wynurzyłem się, by rozpoznać miejsce 
strzału. Niestety, widać było maszty 
statku handlowego na horyzoncie.

Spieszyłem przeto dogonić ten doda
tkowy cel. "Silvin Trypkowich" stał 
się celem jednej torpedy pod wieczór. 
Jak wykazałem w następnym meldunku, 
mimo starannego strzału i korzystnych 
warunków, torpeda jednak chybiła. 
Wydaje mi się__

Doenitz znów przerwał: - Mimo, że 
pan nie widział tonięcia, nadał pan 
sygnał tegoż wieczora o zatopieniu. 
Nieprawda, Luth? Mówię o tym Polaku. 
- Tutaj sięgnął admirał po niedawno 
przyniesiony sygnał i wręczając go 
dowódcy dodał: - To sygnał dziś 
otrzymany z Narwiku. Niech go pan 
głośno przeczyta.

Kapitan od razu oczekiwał jakiejś 
nieprzyjemnej niespodzianki w tej 
przymusowej lekturze i już skons
ternowany czytał depeszę głosem, 
który wyraźnie tracił na decybelach, 
im jaśniej przenikała mu do świado
mości jej treść.

- "Oba kontrtorpedowce, wspom
niane w sygnale, są bez wątpienia 
jednostkami polskimi typu "Grom" — 
Ambitny, młody człowiek stracił już 
przy ostatnim słowie resztki pewności 
siebie, ale odruchowo wyrwało mu się:

Unmoglich__ 1 Urwał jednak
spostrzegłszy się, że powiedział 
nonsens, a poza tym zrobił faux 
pas. Wtedy Już tylko gorąco pragnął, 
by go jakaś magiczna siła błyskawi
cznie przeniosła na jego okręt, by 
mógł się wystrzelić wraz z jedną ze 
swych torped.

Admirał przez dłuższy czas, celowo, 
mierzył go swym stalowym spojrze
niem. Luthowi te minuty wydawały się 
dłuższe od jakiegokolwiek patrolu.

- Niech to będzie dla pana nauczką, 
Luth - przerwał wreszcie ciszę 
przełożony. Po czym, miększym już 
tonem, jakby od niechcenia rzucił 
pytanie: - Co według pana było 
powodem tego niepowodzenia?

Młody człowiek nareszcie dostrzegł 
pływający pas ratunkowy. - To 
musiał być przedwczesny zapłon. Ten 
magnetyczny zderzak! - ratował się. 
- Gdybym był chybił, to by nie było 
żadnego wybuchu po 40 sekundach, 
dopiero po zakończeniu całego biegu 
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torpedy, jak to miało miejsce później z 
handlowcem, po 12 minutach.

Herr Admirał - zaryzykował 
swą ostatnią kartę zrozpaczony 
dowódca - nasze torpedy regularnie 
zawodzą! Tak mnie, jak i wielu innym 
kolegom wydają się zawodzić także 
hydrostaty. U mnie musiał z tym 
handlowcem "Silvin Tr.", czy jak tam 
się nazywał. Szybkość celu śmiesznie 
mała, około 8 węzłów, a odległość 
zaledwie 500 m. Zderzak magnetyczny 
tym razem działał (bo później wybu
chł), a jednak coś zawiodło, mimo że 
to bardzo łatwy strzał.

Tutaj twarz admirała zdradziła, że 
podwładny trafił w czuły punkt. 
Nastąpiła znów dłuższa cisza. Doenitz, 
zamyślony już, spoglądał przez okna 
kwatery na dziedziniec. Po chwili, 
jakby raczej podświadomie, przytaknął 
głową i rzekł:

- W tym może pan mieć rację, 
mein Kapitan". Właśnie się tą sprawą 
zajmujemy.

Pochylając się ku swemu podwła
dnemu z pewnym naciskiem Doenitz 
wyjaśniał: - Pańskim grzechem, Luth, 
nie było chybienie. Zawsze gdy pan z 
odwagą i zręcznie wykorzysta daną 
sytuację taktyczną i dojdzie do 
pozycji strzału, o ile pan wykona tę 
kulminacyjną czynność - strzał tor
pedowy - ku czemu właśnie prowadzą 
lata i koszt szkolenia pana i jego 
załogi, to strzał wykonany w każdym 
szczególe z matematyczną precyzją fpo 
to daje się wam Angrifftabellen J - 
nikt do pana nie może mieć pretensji, 
nawet gdy pan chybi. Nikt na wojnie 
nie może gwarantować Volltreffer.

Ale absolutnie nie wolno panu 
sygnalizować zatopienia jako pewne 
bez obserwacji tonięcia, lub bez 
dostatecznych śladów wraku na 
powierzchni. To prowadzi do fał
szywej oceny stanu sił nieprzyjaciela. 
Pan winien był najwyżej donieść o 
prawdopobnym zatopieniu.

Teraz, wskazując na stos papierów 
na biurku, dorzucił z uśmiechem: - 
Jeden z sygnałów w Narwiku mierzy w 

pana, Luth. Oto skarżą się nasi 
koledzy, że pański nieboszczyk, ten

Polak, odmawia pozostawania w 
trumnie. Z humorem użyli angielskiego 
wyrażenia is alive and kicking. I 
artyleria mocno im życie zatruwa. - 
Widząc reakcję podkomendnego Doenitz 
zdecydował się kończyć.

Wysoka i szczupła postać admirała 
podniosła się. Podszedłszy do swego 
podwładnego, już przyjaźnie podając 
mu rękę, zakończył przesłuchanie 
słowami: - Co do Polaków, to już im 

Luftwaffe obiecała się nimi zaopie
kować. Nie dałbym jednego Pfenig 
za ich przeżycie następnych paru 
tygodni w tamtych wąskich fiordach 
Norwegii (racja co do "Groma" - 
M.K.). A pan i pańska załoga teraz 
wypoczniecie. Czeka was wkrótce nowy 
patrol. A czasy idą gorące__

***
Scena przenosi się onego pamięt

nego dnia 20 kwietnia 1940 roku na ów 
"drugi okręt w szyku". Dzionek już 
dochodził do połowy i wciąż był szary, 
bo to nawet dalej na północy niż 
Wyspy Szetlandzkie. Mglisto, nudno; 
właśnie myślimy siadać do obiadu w 
messie oficerskiej, a tu naraz:

- B - R - R - Rum! - Jakby 
gigantyczny młot stalowy rąbnął w 
"Błyskawicę".

W mig jesteśmy na pokładzie. Tam 
"mój" bosman, Guziałek, pokazuje wir 
wody jeszcze kołyszącej się i niedaleko 
brudnawy, kołyszący się dymek. (W 
swoim dzienniczku z owych dni czytam 
dziś: "po prawej burcie ok. 40 m od 
rufy"). Pędzę na pomost, aby lepiej 
widzieć. Tam już jest dowódca, 
Nahorski. Na pytanie, co to było, 
mam gotową odpowiedź. Jak się 
wkrótce okazało, byłem jedynym na 
obu okrętach, który odgadł. Po 
prostu dlatego, że niedługo przedtem, 
będąc na stażu na kt. "Whitshed", 
pożyczyłem sobie od nich "torp" 
instrukcje, z których, ku swemu 
zdumieniu dowiedziałem się, że już 
około roku 1918 Brytyjczycy mieli 
"zderzaki" magnetyczne torped. Nasze
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francuskie torpedy musiały dosłownie 
uderzyć w kadłub by wybuchnąć. 
Dla modelu brytyjskiego - a teraz 
wiemy, że i niemieckiego - wystar
czyło znaleźć się w polu tego olb
rzymiego magnesu, jakim jest nowo
czesny stalowy okręt__

Cóż, kiedy mojej teorii ani rusz 
nie chciano przyjąć. Nahorski 
twierdził, że to wypadła jedna z moich 
bomb hydrostatycznych. Nastąpiła 
ożywiona wymiana sygnałów między 
"Gromem" - ten pierwszy w szyku - i 
"Błyskawicą". Jak to potwierdza 
kopia Dziennika Wojennego, którą mam 
przed sobą, skłaniano się ku teorii, 

* że to była bomba z samolotu. A no, 
bo widziano taki niedawno przedtem 
(zresztąbrytyjski) . Żadnego szukania 
op nie probowano, bo to nie miało 
sensu. Musiał się już dawno wynurzyć, 
a my poza dostrzeżeniem peryskopu 
(cudem) innego środka nie mieliśmy, 
by go wymacać i obrzucić bombami. 
Nasze trzy "Wilki” i dwa "Gromy" 
poszły na wojnę jak w 1918 r.

Wyjaśniam że jeszcze nie zainsta
lowano nam owych świetnych, bryty
jskich asdiców. Okręty nasze były 
stale w kampanii, a takie rzeczy 
robiło się w okresie remontów.

Wątpliwości rozproszył pod wieczór 
nasz sygnałowy, Kon. Oto niemieckie 
radio donosiło tryumfalnie, że jesteśmy 
już na dnie morza.

Dla mnie takie bezpośrednie zet
knięcie się z chybioną salwą torpedową 
było specjalnie fascynujące. Wszak sam 
byłem nie tylko specjalistą torpedowym, 
ale ponadto ekspodwodnikiem. Mało. 
Tuż przed wojną wypracowałem (jak 
Czytelnicy NS pamiętają) praktyczne, 
ale starannie przygotowane tablice 
salw torpedowych. Miały one dać 

• możność dowódcom oop w warunkach 
bojowych szybkiego decydowania, ile 
torped użyć i jak je rozstawić, aby 
mieć jak najlepsze szanse tra
fienia. (Zresztą, jak wiadomo, mój 
projekt był szorstko odrzucony) . Stąd 
nieraz rozważałem, jakie mogły być 
powody zbłaźnienia się dowódcy 
niemieckiego op.

Latami drzemiące w podświadomości 
zapytania i dyskusja na tych szpaltach 
na temat salw torpedowych, najdo
godniejszych i proponowanych przez 
piszącego te słowa tablic sprawiły, że 
starałem się, i udało mi się dostać 
dane z ’‘Militararchiv" w Freiburgu.

Dziś mam je przed sobą wraz z 
odpowiadającym im Dziennikiem 
"Błyskawicy". Mogłem odtworzyć cały 
obraz i niemal wszystkie pytania mogą 
teraz znaleźć odpowiedź. Sądząc, że 
może to interesować moich kolegów, 
którzy też ten dzień przeżyli, nie 
pakuję tych materiałów do szuflady, 
lecz dzielę się nimi.

W scenie początkowej, ta najważ
niejsza dla nas część rozumowania 
Lutha, zawiera całe zdanie po prostu 
przepisane z jego Kriegstatbuch" na 
ową datę, albo z dłuższych jego 
wywodów w Schussmeldung Arkuszu 
Strzału. Dane odnośnie Doenitza 
oparte są na jego pamiętnikach.

Ten Schussmeldung Dcy U - 9, 
który mam przed sobą, to prawdziwy 
pomnik iście teutońskiej systematy
czności i Grundlichke. Bo na dwóch 
arkuszach gotowego formularza musiał 
dowódca (i załóżmy - jego oficer 
torpedowy) odpowiedzieć na nie mniej 
niż 23 pytania odnośnie uzbrojenia 
głowicy torpedy, typu torpedy, 
elementów celu założonych przy 
strzale, nawet własnej szybkości a 
nawet jaki trym miał op, odpalając. 
Musiał dokładnie zadeklarować, czy 
użył Angrifftabellen ("Tablice ata- 
kowe"), czy jakiegoś przyrządu do 
rozwiązania trójkąta strzału i punktów 
celowania. Na drugim zaś arkuszu 
musiał wykreślić szkic sytuacji z kur
sami okrętów. (Z dziwnym uczuciem 
oglądałem ten drugi z dwóch okrę
tów). To nie wszystko. Musiał też 
zanotować pewną ilość wydarzeń, np. 
jakie działanie na cel miało trafienie? 
Jaka była wysokość słupa wody? Czas 
tonięcia celu? itp....

Jakież to dalekie od naszego, 
polskiego ustosunkowania się do tych 
samych rzeczy, już nie tylko ze 
strony (po fakcie) sprawozdawczej, 
ale w ogóle do samego strzału. Gdy

&
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Fotokopia “Schussmeldujig” Fotokopia "Schussmeldung”

to dowódcy (zapewniano nas na tych 
szpaltach, że wszyscy zgodnie) 
naszych oop nie tylko zdecydowali iść 
na wojnę bez żadnych tablic i strzelać 
na oko, lecz samą ideę takich 
tablic, ich Alfa i Omega (Kłocz) 
określił jako równoznaczne z "cho
dzeniem na kaczki z konżugatorem".

Ale zapewne każdego specjalistę 
ciągle jeszcze intrygować będzie 
zasadnicze pytanie: Jak trafnie Luth 
ocenił elementy celu? Odpowiedź 
oparta na dokumentach obu stron: nie 
mógł lepiej. Co do węzła: szybkość, 
co do stopnia: kurs. Czy nie miał on 
do tego jakiegoś Rechengerat, które, 
oparte na hydrofonie, potrafiły z 
czasem wiele rzeczy zautomatyzować? 
(pod koniec wojny).

Tego dnia ta niemiecka inżynieria i 1 
gruntowność poszły na marne__
Zneutralizowane przez szczęśliwą 
gwiazdę naszego okrętu. A pomógł, 
być może, admirał, komendant tor
pedowych zakładów niemieckich i 
poszedł pod sąd.

Pomyśleć, że już tyle lat temu my, 
" Błyskawicznicy" mogliśmy się cał
kiem błyskawicznie meldować u , 
zdziwionego, ale zawsze gościnnego 
św. Piotra.

P.S. Luth stał się "super-asem" i 
otrzymał najwyższe odznaczenia 
bojowe. Ze szkicu dowódcy op wynika, 
że zapalniki zadziałały zbyt wcześnie.
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r JERZY KRAKUS

NIEKARANA
Dla mnie wojna zaczęła się dopiero 

( w pierwszych dniach marca 43 roku, 
kiedy w jakiś mroczny i zakatarzony 
ranek wylądowałem w Liverpoolu na 
pokładzie niezatapialnej "Maurytanii" 
po zatopieniu na płd. Atlantyku 
"Empress of Canada". Po krótkim 
wypoczynku i przeszkoleniu radio- 
radarowym na szkolnym statku RN 
zostałem zaokrętowany na pierwszy, 
polski krążownik "Dragon" a po 
przymusowej zaś przesiadce na 
" Conrada". Trochę krwi jaką uroniłem 
na "Dragonie" nie dawało mi jeszcze 
patentu bohatera, a więc nie pisałem 
ani nie tworzyłem historii. Pisały ją i 
utrwalały OORP "Wicher", "Orkan", 
"Orzeł", "Grom", płonąca Gdynia i 
ogniem ziejące Westerplate, Hel i 
Oksywie. W całej swojej wojnie zabiłem 
tylko trzech ludzi - i o zgrozo - 
nie-Niemców. Największą jednostką, 
jaką dowodziłem była szybkobieżna 
motorówka d-ców "Dragona" i "Con
rada" .

__ W ostatnim numerze NS 
wspominałem o swoim pierwszym D-cy, 
dziś już nie żyjącym a nieodżałowanym 
kpt. mar. Górskim. No cóż, wiemy o 
tym, zresztą sami się przekonamy, że 

j, śmierć jest o tyle taktownym zjawis
kiem, iż przychodzi tylko raz i... 
nigdy nie zawodzi. Chciałbym parę 
słów poświęcić mojemu ostatniemu 
zwierzchnikowi.

Świat strząsał z siebie powoli 
straszne widmo wojny, która gdzieś 
jeszcze głuchymi pomrukami dogo
rywała naturalną śmiercią. ORP 
"Conrad" poza sporadycznymi wypa
dami na kontynent czy do Skandy
nawii, pełnił już tylko służbę 
porządkową. Leżeliśmy więc raczej 
bezczynnie uwiązani do "beczek" na 
rzece w Rosyth. Wskutek etatowego 
zmniejszenia załogi w obsadzie 
dowodzenia zaszły już pewne zmiany. 
Następnym po dowódcy był pierwszy 
oficer (a z czasem z.d.o) kmdr J.

KROTOCHWILA
Busiakiewicz. Służba radio-radarowa 
prawie się już dla mnie skończyła, 
ktoś więc życzliwy wylansował mnie na 
pisarczyka w kancelarii ról okręto
wych. Prawda, że wtedy już "role" 
nasze się właściwie skończyły, 
niemniej okręt żył, a tryb życia wciąż 
wymagał normalnego tętna i pierwszym 
jego impulsem był właściwie pierwszy 
oficer. Barometrem nastroju koman
dora była ilość wygranych robrów. 
Jeśli były wszystkie, na liście do 
karnego raportu nikt nie figurował, 
pierwszy oficer miał słońce w sercu, 
a na ustach szczególnie umiłowaną 
przez siebie "cholerę" wymawianą 
przez niego z jakimś osobliwym 
wdziękiem. Wchodził więc do kance
larii, (a kancelaria była tak duża, że 
adoptowany i formalnie zaokrętowany 
pies, kiedy do niej wchodził, 
odurzony dymem z papierosa musiał, 
kichając, wycofać się tyłem), i mówił: 
"Dziś, oprócz służby, którą szef 
wyznaczy według kolejności, jest tylko 
jeden okólnik na powielacz i tablice do 
wiadomości załogi. Acha! Chollllera. 
Skąd bosman wie, że Stalin umarł? 
Załoga już z radości pije". Tak z całą 
pewnością, panie Komandorze, to 
jeszcze nie wiem, ale wszyscy mu 
tego serdecznie życzymy". - Prawda 
jest - mruknął komandor - a na dobrą 
sprawę to nie tylko jemu. Pierwszy 
oficer zapalił papierosa, i ruszył w 
"Polskę" po wszystkich pokładach. Ja, 
z uwagi na swoją funkcję, jako najb
liżej rufowego olimpu, na pomiesz
czeniu bosmańskim zwykle byłem 
nękany pytaniami: - Co słychać w 
"górze?" W górze właściwie oprócz 
klaskania kart i dźwięku kieliszków 
nie słychać było nic, czasami tylko z 
messy chorążych słychać było piękny 
baryton chorążego Chmary, który 
ukołysany wolnocłowym nastrojem 
śpiewał tęsknie: "Hejże ojcze atamanie, 
Ukraina śpi w najlepsze". Chorąży 
Chmara, piękny, dorodny mężczyzna
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z wieczną zadumą w oczach, w latach 
dwudziestych kawalerzysta w zwadzie 
z Budiennym, na okręcie kierownik 
maszyn, wrócił do Polski i wkrótce 
naprzeciw mu wyszła śmierć. Ważny 
swojej misji usiadłem w messie bos
mańskiej i rzekłem tak: Chłopaki! W 
górę serca! Admiralicja Brytyjska w 
nagrodę zasług i wiernej naszej służby 
postanowiła wszystkie nasze okręty, 
które stoją dziś pod polską banderą 
przekazać Polsce na własność. Hur
ra!!! wrzasnęła bosmańska brać. 
Bosman Kasjanowicz zebrał wszystkie 
szklanki i krzyczy: Chłopaki! Idziemy 
w szyku torowym. Pierwszy, flagowy 
to my... Gówno, ktoś przerwał - 
pierwsza "Błyskawica", "Burza", 
później flagowy za nim "Piorun", 
" Ślązak", "Garland" i łodzie podwodne, 
a później "Gdynia" i__ "Bałtyk".
Przybiera od__ łez. Kasjanowi coś w
piersiach zawyło i wtedy jakaś wielka 
cisza zapanowała w pomieszczeniu. 
Oby się twoje słowa sprawdziły - 
przerwał ciszę bosman Zurkowski - 
jedno mi tylko dziwne i raczej nie
wiarygodne. Pamiętajcie że Pierwszym 
Lordem Admiralicji jest... minister 
wojny a ten... już się raz nam 
przysłużył. Taka jego mać. Cicho. 
Nie kracz ktoś dodał - nawet premier 
Brytyjskiego Imperium powinien być 
czasami człowiekiem. Czekajcie chło
paki, to jeszcze nie wszystko. 
Ponieważ wkraczamy znowu w epokę 
odrodzenia, w Kier. Marynarki 
Wojennej najtęższe głowy pracują już 
nad tym, aby wraz z trującym osadem 
strząsnąć z siebie wszystko co 
angielskie, przestawić trzeba całą 
terminologię morską, jako że Polacy 
też nie gęsi... a więc: d-cą okrętu 
będzie dziedzic, zastępcą rządca, 
pierwszy oficer to ekonom, rufowe 
pomieszczenie dworem, dziobowe zaś 
czworaki. Krążownik podniesiony do 
godności zamku a...

... Słuchaj draniu! Jeśli jeszcze 
powiesz, że dca Floty to kniaź Jarema 
i obszarnik ziemski dostaniesz zaraz w 
mordę, a później zginiesz marynarską 
śmiercią - od czegoś się do tego czasu 
wymigał. Mat Cygan stał w drzwiach 

z syfonem w ręku. Słuchaj Wicek - 
mówię - ja tylko podaję wam jeszcze 
nie zatwierdzoną wiadomość, ale 
bosman Paliga już robi miejsce w 
magazynach żywnościowych na beczki 
z kapustą, ogórkami i... musowo ze 
śledziami - dodał grubas bosman 
Skowroński. Na razie to wszystko 
tajemnica ale nasza Marynarka Hand
lowa już wprowadziła owe inowacje i 
tak statek nosi nazwę folwarku, 
załoga podzielona na dworską i fol- 
warczą, a nawet zwykły poler to od 
dziś - pachołek. Po kilku godzinach 
"tajemnica" huczała śmiechem i 
okrzykami radości po wszystkich 
pomieszczeniach. Na wszelki jednak 
wypadek, nie bardzo pewny życia, 
wołałem noc spędzić w swojej kance
larii, gdzie mając pod głową maszynę 
do pisania, miałem szanse jeszcze 
dożyć do rana. A rano, szef kance
larii ewidencyjnej, mat Kazio Idzi
kowski - uchylił małe okienko i 
powiada: Słuchaj Jurek, wiesz, że 
jestem z niewielu, którzy cię lubią, 
więc módl się bracie i... omijaj 
pierwszego. Nie huragan ale jakaś 
furia wywaliła drzwi, w progu stał 
kmdr Busiakiewicz z gradem w oczach 
i cholllerą skamieniałą za zaciśniętymi 
szczękami. Pomiędzy jego nogami 
wcisnął się pies, na wszelki wypadek 
pozostawiając ogon za progiem. Do 
południa - zaczął z miejsca pierwszy 
oficer - zda bosman kancelarię i 
pouczy o obowiązkach bosmana 
Sikorskiego. Uciekać nie miałem gdzie, 
ale robiąc dobrą minę do nie bardzo 
niewinnej sytuacji próbowałem sięgnąć 
po pokorę, co mi nigdy łatwo nie 
przychodziło. Spytałem więc skrom- 
niutko: - Czy dostałem nowy przy
dział panie Komandorze?

- Dostanie go bosman i to szyb
ko, a przydziałem zajmie się dca 
okrętu ze szczególnym uwzględnieniem 
tego "dziedzica", a "ekonomem" już ja 
się sam zajmę. "Będzie mi ciepło" - 
pomyślałem słowami genialnego Zag
łoby. - Rozkaz panie Komandorze - 
mówię - ale bosman Sikorski nie pisze 
na maszynie. - Cholll... to musi być 
dziś wszystko załatwione - rzucił na 
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maszynę plik papierków - jakieś 
chmury bosmanie zbierają się nad nami, 
proszę to załatwić zaraz, natychmiast! 
- A bosman Sikorski, panie Koman
dorze? Pierwszy oficer machnął ręką. 
- O tym kiedy indziej, zresztą bosman 
Sikorski nie pisze na maszynie a i 
powielacz "chodzi" na spirytusie, co 
przy Sikorskim zupełnie go uniesz
kodliwi. Acha! Jeszcze jedno. Bosman 
na godz. trzecią w stroju wyjściowym! 
- Do raportu karnego? - spytałem. 
Usłyszałem tylko cichutkie... mać a 
później głośno: - Nie, jeszcze nie. 
Dca bardzo zajęty. Pojeazie bosman 
motorówką do mostu po gości a między 
innymi kmdr. Franckiego. Te dwa 
pisemka natychmiast d-cy do podpisu. 
Kiedyś jeszcze pogadamy, o tym 
"ekonomie"! Twarz Komandora przy
brała swój dobry, serdeczny wyraz, 
tylko na cieniach pod powiekami i na 
czole zbiegły się zmarszczki jakiejś 
wielkiej troski. Pierwszy oficer 
wyszedł. "Zejman" zrobił do mnie oko, 
szczęknął przyjaźnie i leniwie poru
szył zapomnianym za progiem ogonem. 
Byłem uratowany...

Chmura, jaką zapowiedział kmdr 
Busiakiewicz, zwaliła się na nas nie 
gradem a gromem. Mamy chyba 
wszyscy to do siebie, że z każdych 
wspomnień sięgamy raczej po te miłe, 
dobre i czyste. Nie chcemy pamiętać 
złych, dlatego też nie pamiętam daty 
ani miejsca, ale pamiętam to wszystko, 

czego nie można zapomnieć. Wzdłuż 
całego pokładu drugiego i ostatniego 
krążownika Polskiej Marynarki 
Wojennej, w głuchym posępnym mil
czeniu stała polska granatowa załoga. 
Na rufie Dowódca Okrętu, z-ca kmdr 
Busiakiewicz. Cicho zawarczał werbel, 
jeszcze ciszej trąbka dyżurnego 
sygnalisty. "Banderę opuścić" - padł 
ostatni rozkaz Dowódcy. Bandera 
wiatrem omotana wokół drzewca jakby 
z oporem, z jakimś krzykiem protestu 
spłynęła na dół. I wtedy właśnie bez 
rozkazu pod chmurne angielskie niebo 
z piersi całej załogi zerwała się pieśń 
"Jeszcze Polska nie zginęła". Grupa 
angielskich marynarzy obejmująca 
okręt stała z opuszczonymi głowami. 
Oficer łącznikowy salutował, chmurne 
oczy zakrywając wciśniętym głęboko 
na oczy daszkiem. "Załoga, przygo
tować się do opuszczenia okrętu" - 
zabrzmiało przez rozgłośnię okręto
wą. Na końcu po trapie schodzili kmdr 
Jan Busiakiewicz, zastępca dowódcy i 
ostatni z ostatnich Dowódca Okrętu 
kmdr Romuald Tymiński. Wtedy zro
zumieliśmy że wydarto nam spod stóp 
ostatni skrawek Ojczyzny... Pierwszy 
Lord Admiralicji, Minister Wojny i 
Premier brytyjski nie dotrzymał nam 
wierności i stał się Judaszem po raz 
drugi...

Byłemu i ostatniemu swojemu 
pierwszemu oficerowi z ostatniego 
krążownika poświęcam te wspomnienia.

JÓZEF A. ZUR - ORSEN

OSTATNI REJS „WILII"
Po raz pierwszy zobaczyłem "Wilię" 

przycumowaną do mola w Port Lyautey 
w Maroku. Obok "Wilii" chybotała się 
również przycumowana tam "Iskra".

W danej chwilii wiadomo było, że 
tej nocy mamy na "Wilii" spać. Ale 
był to dopiero wczesny wieczór a my, 
tu na uboczu w porcie, otoczeni 
drutem kolczastym i do tego z wido
cznym niedaleko miastem. Nie pozos

tało nic innego jak przeprawić się 
poprzez druty i do miasta.

Przebyliśmy dosyć duży szmat 
drogi. Z Vogezów, frontu wojennego 
na Zachodzie, z terenu działań 
wojennych naszych polskich Pierwszej 
i Drugiej Dywizji.

Wytworzona tam sytuacja nie 
pozwoliła nam pójść na internowanie 
do Szwajcarii i na motocyklach poje-

k
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chaliśmy na południe - aż do portu 
Yendres w Południowej Francji. 
Stamtąd zabrano nas statkiem do 
Oranu w Algerii, potem koleją do 
Casablanki i znowu dalej już na 
naszych motocyklach do portu Lyautey 
- na pokład "Wilii”.

Było nas coś 12 - resztka Oddziału 
Rozpoznawczego II Dywizji Strzelców 
Pieszych, pod dowództwem por. 
Borysa Żaryna.

Na koniach w Polsce, na siodłach 
motocykli we Francji, a teraz mary
narze na "Wilii”.

Rzeczywiście zrobiono z nas 
marynarzy. Jak tylko załogę "Wilii" i 
"Iskry” jako tako zlepiono, wypły
nęliśmy ńa morze.

Pożeglowaliśmy do Gibraltaru. Tam 
nas solidnie zaprowiantowano i po 
doświadczeniu jeszcze jednego więcej 
nalotu niemieckiego na Gibraltar, 
sformowano konwó], ale bez "Iskry” 
wyszliśmy na Atlantyk - do Anglii.

Autor tych wspomnień, czuły na 
morską chorobę, poszedł ochotniczo na 
smarownika okrętowego, kalkulując, że 
w dolnych czeluściach statku nie 
będzie mocno chybotało. Ale wpadł z 
deszczu pod rynnę.

Ot, zdarzyło się, że właśnie 
podczas jego wachty i to dwukrotnie, 
w hali maszyn nawaliły pakunki izo
lacyjne okrętowych rur parowych i 
uchodząca para z uszkodzonych rur 
rozchodziła się po hali.

Ciśnienie pary spadło, maszyny 
okrętowe pracowały na coraz wolnie
jszych obrotach i w rezultacie "Wilia" 
traciła szybkość i pozostała poza 
konwojem, chybocąc się bezsilna na 
fali.

Dyżurny mechanik Zawadzki pra
cował nad uszkodzonymi pakunkami.

Trudno nam było oddychać, para nas ’ 
zalewała, lała się po ciele, pchała się 
w oczy i usta. Zupełnie mokry kom
binezon przylepiał się do ciała.

Słyszę Zawadzkiego jakby modlą
cego się i wreszcie już jego silny głos 
pełen ulgi - zrobione.

"Wilia” znowu płynęła na własnej i 
parze na niebezpiecznych wodach 
Atlantyku. Wokół nas pełno szczątków 
desek, pak itp. Widocznie nasz 
konwój był atakowany. Ale na naszą 
bezbronną "Wilię" nie warto było 
Niemcom zmarnować ani bomby, ani 
torpedy - zapewne sama zatonie.

Pakunki jednak nie dały za wyg
raną. Popuściły znowu i cały wysiłek 1 
na ich reperacje trzeba było zacząć od 
nowa.

W znoju i pocie mechanik Zawadzki 
naprawił jednak co trzeba było - aby 
tylko "Wilia" pływała.

I tak dzień po dniu wolniusieńko 
dopłynęliśmy do Liverpoolu, powitani 
zdziwionym głosem oficera angielskiego 
z mola "Who are you?".

Nas, żołnierzy, wyokrętowano. 
Dostaliśmy pochwałę w rozkazie 
dziennym i ruszyliśmy do Szkocji - 
znowu do czołgów i ciągników oraz na 
siodełka motocykli, "Wilia" zaś spo
częła na dnie Kanału Angielskiego, 
służąc do budowy wojennego nadb
rzeża portowego, a jej marynarze 
rozproszyli się na pokładach "Gar- 
landa" i "Błyskawicy"

Powyższe wspomnienie przesłał 
autor kmdr. Wilhelmowi Pacewiczowi, 
stwierdzając, że więcej na ten temat 
nie może napisać i określając swój 
tekst jako opowiadanie, a nie żaden 
raport czy sprawozdanie. Redakcja.

ł 
t
*
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ZBIGNIEW BRYM - ZDUNIN

SZLAKIEM BOJOWYM FLOTYLLI PIŃSKIEJ

Minęło 45 lat, blisko pół wieku, a 
nie ma jeszcze opracowania pełnej 
historii naszej wojny obronnej 1939 r. , 
mimo że wciąż odczuwa się zapotrze
bowanie i niedosyt opracowań litera
ckich bogatego tematu.

Szczególnie mało napisano i skąpa 
jest powszechna wiedza o historii walk 
i losach Flotylli Pińskiej. A przecież 
zarówno trudna, bogata i barwna 
droga wojenna tej jednostki, jak i 

męstwo, dzielność oraz bohaterska 
postawa jej żołnierzy wpisały się 
złotymi zgłoskami do łnstorń tej 
wojny.

W 1939 roku Flotylla Pińska roz
poczęła wojnę w składzie: 4 monitory 
("Toruń”, "Warszawa", "Pińsk" i 
"Horodyszcze") wszystkie opancerzone 
i uzbrojone w działa i karabiny 
maszynowe, 3 małe kanonierki opan
cerzone i uzbrojone podobnie "Zaw-

KolegiaŁa i klasztor w Pińsku
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Okręty Flotylli w porcie w Nyrozy

zięta", "Zuchwała" i "Zaradna"), 2 
monitory mniejsze ("Kraków" i "Wilno") 
uzbrojone w haubice 100 mm i działa 
37 mm, 3 statki ("Gen. Szeptycki", 
"Gen. Sikorski" i "Hetman Chodkie
wicz") uzbrojone w działa, km!y i 
miny, statek sztabowy "Admirał 
Sierpinek" i 1 statek minowy "Mątwa", 
uzbrojony w km'y i miny rzeczne typu 
"rybka", 8 kutrów trałowych, w tym 
tylko 4 uzbrojone, 21 kutrów uzbro
jonych (L.K.U.), różnej budowy i 
wyposażenia, ponadto kilka jednostek 
gospodarczych, statek szpitalny, 

olowniki, motorówki i krypy bez 
własnego napędu.

Organizacyjnie Flotylla składała się 
z: 3 dywizjonów bojowych, każdy po 2 
monitory, 1 statku uzbrojonego i 4 - 
5 kutrów uzbrojonych i meldunko
wych. Następnie grupy kanonierek (3 
kanonie rki opancerzone), oddziału 
łączności, eskadry lotniczej, oddziału 
zaopatrzenia i bazy w Nyrczy.

Szybki ruch wojsk niemieckich z 
Prus Wschodnich na południe spo
wodował konieczność zabezpieczenia 

walczących w głębi kraju naszych 
armii przed obejściem od wschodu. W 
tym celu Naczelny Wódz zarządził 
utworzenie silnej zapory na linii 
Brześć - Pińsk. Zadanie to powierzył 
gen. brygady Fr. Kleebergowi (d-cy 
Okręgu Korpusu IX). W ten sposób 
doszło do stworzenia Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej "Polesie", w skład 
której weszła m. in. Flotylla Rzeczna 
w Pińsku. W dniu 13 września gen. 
Fr. Kleeberg, w swym rozkazie ope
racyjnym nakazał siłom rzecznym 
dozorować przejście przez Pinę i 
Prypeć, zabezpieczyć wszystkie mosty 
i przygotować je do ewentualnego 
niszczenia. Kadrę Flotylli, która 
znajdowała się w Pińsku, i z której po 
demobilizacji utworzono dwa bataliony 
morskie, włączył w skład odwodu 
Grupy rozmieszczonego w rejonie 
Pińska.

W ramach organizacji obrony, 
wzdłuż Prypeci, Piny i Kanału Kró
lewskiego skierowano w rejon Pińska 
grupę kanonierek i monitor "Wilno", 
do Mostów Wolańskich - monitor 
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"Kraków". Natomiast lekkie jednostki, 
kutry - na rzekę Strumień. Większość 
sił, w tym pozostałe dwa dywizjony 
monitorów, otrzymały rozkaz stop
niowego przesuwania się na zachód.

W dniu 17 września wojska 
radzieckie przekroczyły granice i 
weszły na teryrorium Polski. W tej 
sytuacji gen. Kleeberg rozkazał 
komandorowi Zajączkowskiemu zatopić 
okręty i statki rzeczne Flotylli, siły 
żywe podporządkować d-cy brygady 
"Polesie" Korpusu Ochrony Pogranicza, 
jednej jednostki SGO " Polesiewyco
fać się na południe do Pińska, w 
kierunku m. Pohost Zarzeczny. 
Dowódcą batalionów morskich, które 
stanowiły główną część odwodu SGO 
"Polesie", został kmdr ppor. Alojzy 
Pawłowski. Realizując ten rozkaz, 
kmdr Zajączkowski ustalił natych
miastowe zatopienie większych jed
nostek, natomiast mniejszym, więc 
monitorom ("Kraków" i "Wilno"), 
oddziałowi kanonierek i grupie kutrów 
uzbrojonych polecił przed samozato- 
pieniem bronić mostów i przepraw na 
rzekach Jesiołdzie i Strumieniu.

Tak więc dzień 21 września 1939 r., 
w którym nastąpiło zatopienie ostat
niego okrętu o większej wartości 
bojowej, ORP "Kraków", wraz z 
jednostkami pomocniczymi kończy 
dzieje wojennej Rzecznej Flotylli 
Pińskiej w wojnie 1939 r. Marynarze 
Flotylli, żołnierze Polskiej Marynarki 
Wojennej walczyli dalej, większość w 
ramach SGO "Polesie" gen. Kleeberga. 
Dalsze dzieje wojenne zarówno 
marynarzy Flotylli, jak również elewów 
Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej, ewakuowanych na początku 
września z Bydgoszczy do Pińska, 
złączone są z epopeą SGO "Polesie". 
Wprawdzie nie wszystkich, gdyż jedna 
grupa żołnierzy Flotylli dostała się 
do niewoli sowieckiej jeszcze na 
Polesiu, a młodszy rocznik uczniów 
Szkoły Podchorążych, odbywający 
kurs szkoleniowy na ORP "Wilii" i ORP 
"Iskrze" na wodach Marroka nie wziął 
udziału w działaniach wojennych na 
terenie Polski. Uczestniczył natomiast

w ratowaniu marynarzy francuskich z 
krążownika minowego "Pluton", 8
września w Cassablance, uzyskując 
odznaczenia francuskie m.in. Legię 
Honorową i "Medaille Militaire". 26 
września, jak wspomniałem, ostatnie 
jednostki Flotylli uległy samozato- 
pieniu. To właśnie 1 dywizjon, nie 
mogąc się przedrzeć przez Kanał 
Królewski na zachód do Brześcia 
zatopił swoje jednostki pływające, 
zgodnie z wcześniejszym rozkazem 
gen. Kleeberga.

Dzieje tego dywizjonu w jesiennej 
kampanii 1939 r. stanowią ciekawą i 
barwną epopeę, do której podobną 
wpisywały zapewne pozostałe dywiz
jony Flotylli.

Przedstawiając historię walk tej 
jednostki opieram się na relacji 
autentycznego uczestnika, podcho
rążego Marynarki Wojennej, a for
malnie jeszcze wtedy mata z cenzusem, 
Zygmunta Kraszewskiego. On, razem z 
oddziałem, przebył cały szlak bojowy 
dywizjonu, z Ottonówki nad samą 
granicą polsko-rosyjską na rzece 
Prypeci, do Kocka w centrum Polski, 
gdzie po wygranej bitwie podzielił los 
wszystkich żołnierzy SGO "Polesie" i 
dostał się do niewoli. W końcu sier
pnia (1939) 1 Dyon Flotylli otrzymał 
rozkaz udania się do Ottonówki, tuż 
przy granicy rosyjskiej, zajęcia sta
nowiska przy prawym brzegu Prypeci, 
zamaskowania się równo z lądem i 
patrolowania rzeki i brzegów. W 
wypadku ataku flotylli rosyjskiej, miał 
pozwolić przejść straży przedniej 
jednostek rosyjskich i uderzyć na nie 
od tyłu.

W pierwszych dniach dywizjon 
pozostawał w miejscu na stanowiskach. 
Od czasu do czasu słychać było 
dalekie strzały i wybuchy bomb, 
czasami wysoko przechodziły samoloty. 
Dnia 8 września w południe docho
dziły już odgłosy bliższych wybuchów 
bomb. Przyszła wiadomość, że bom
bardowane są Mosty Wolańskie nad 
rzeką Prypecią, w odległości 75 km od 
Pińska a około 60 km od placówki 
dywizjonu. Most kolejowy łączący ze 
Stolinem, został zniszczony.
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To właśnie grupa niemieckich wojsk 
(korpus pancerny gen. Guderiana), 
szybko postępując z Prus Wschodnich 
na południe, dążąc do obejścia wojsk 
polskich, gromadzonych w południowo 
- wschodniej części kraju, zbliżyła 
się już do rzeki Prypeci. I to było 
bodźcem dla Naczelnego Wodza powo
łania SGO "Polesie".

14 września I dywizjon otrzymał 
rozkaz, nakazujący pierwszej grupie 
kutrów udać się na Kanał Królewski i 
zaminować jego mosty.

W Kanale Królewskim dowódca 
kutra Nr 17 ( Z. Kraszewski)
otrzymał rozkaz posuwania się dalej, 
wybadania terenu, dojścia do mostow 
i zorientowania się, czy w pobliżu nie 
ma Niemców. 17 września dotarł do 
mostów i tak przedstawił wydarzenia 
tego dnia: Idę z załogą na ląd. 
Zarządzam: "bagnet na broń!
zachować kompletną ciszę!" Rozpo
czynamy rozpoznanie. Niemców w 
pobliżu nie ma. Po moście kołowym 
maszerują nasze wojska, wycofujące 
się na wschód. O zmroku podchodzę 
do filaru mostu swym kutrem. Usta
wiamy drabinę, opierając jeden jej 
koniec o kuter, drugi o filar. Po 
moście, bez przerwy maszerują nasze 
wojska: piechota, kawaleria, artyleria. 
Ja jako dowódca kutra, przeżywam 
ciężkie chwile; mam odpowiedzialną 
robotę. Po moście bez przerwy 
przesuwa się wojsko, drabina kręci 
kutrem na wszystkie strony. Mary
narze trzymają drabinę; miner po 
ciemku minuje most, a ja modlę się, 
aby wszystko udało się szczęśliwie. 
Nie chodzi przecież o mnie, ale o tych 
ludzi, co przesuwają się przez most. 
Miner skończył wreszcie, zszedł z 
drabiny i pędzi do mostu kolejowego 
aby go zaminować. W górze słychać 
samoloty niemieckie oraz huk dział. 
Wracamy do niezbyt odległej bazy. 
Ledwie zakotwiczyłem, marynarz 
wachtowy melduje: "Panie mat, Rosja 
przekroczyła nasze granice!" Zro
zumiałem, że jesteśmy straceni. Mosty, 
które minowałem, mają być wysadzone 
po przejściu wojsk. Wykonaliśmy 
zadanie, wracamy do Pińska, aby 

połączyć się z Flotyllą. Radio podaje, 
że "nie jesteśmy w stanie wojny z 
Rosją i nie należy walczyć z jej woj
skami" .

Kuter wpływa do Pińska w połu
dnie 19 września. Port jest opanowany 
przez cywilów, rabują maszyny. 
Obsada portu odeszła już z poste
runku. Cywile, widząc wracające 
statki, zapalili SS "Gen. Sikorski". 
Marynarze zajęli port i czekają dal
szych rozkazów. Wiadomości pocho
dzące od uciekinierów podawały, że 
jednostki Flotylli zostały zatopione. 
Pozostał I Dyon. Podpalony statek 
dywizyjny SS "Gen. Sikorski" nała
dowany był amunicją. Płonął już i co 
chwila wybuchał jakiś pocisk, robiąc 
dziurę w pokładzie wylatywał w 
górę. Na statku została działająca 
radiostacja, potrzebna przecież żoł
nierzom w dalszej walce. Mat Z. 
Kraszewski postanowił ją uratować. 
Wbiegli razem z wezwanym do pomocy 
matem, Sylwestrem Sokolskim, na 
pokład płonącego okrętu i przy kano
nadzie wybuchających pocisków, 
niepomni mogącej w każdej chwili 
nastąpić eksplozji głównej, która 
przyniosłaby kres zarówno samemu 
okrętowi, jak również rozbitkom 
radiostacji, szczęśliwie wymontowali i 
wynieśli ją na ląd. Przydała się 
później w drodze do Kocka. Służyła 
sztabowi gen. Kleeberga obsługiwana 
przez bosmana Józefa Kułakowskiego i 
mata Sylwestra Sokolskiego.

Ostatnie dwa dni działalności 
dywizjonu na wodzie tak opisuje mat z 
cenzusem, Kraszewski: "Noc z 19 na 
20 września była moją pierwszą 
przespaną od 14, to jest od chwili 
odkotwiczenia znad granicy rosyjs
kiej. Spałem w pasie i pełnym ryn
sztunku. Byłem bardzo zmęczony. 
Rano, 20 września otrzymuję rozkaz 
udania się z patrolem na ul. 3 Maja, 
gdzie zająłem miejsce przy ul. 
Dominikańskiej. W odległości od pla
cówki cca 200 m jest zakręt i droga na 
most przez rzekę Pinę. Przy moście 
zajął stanowisko kpt. mar. Małszyński, 
dowodzący minerami. Naszym zdaniem 
jest pilnowanie porządku w mieście,
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’ nie dopuszczanie do żadnych rozru
chów, czekając aż do wejścia wojsk 
rosyjskich. Następnie mamy bez walki 
wycofać się do portu i odkotwiczyć w 
kierunku na Kanał Królewski. Pój
dziemy na pomoc Warszawie, która się 
broni.

Cały dzień wycofują się wojska 
polskie, różne formacje. Przechodzą 
przez most i następnie ul. 3 Maja do 
krzyżówki i skręcają w ul. Domini
kańską. Przykro było patrzeć na te 
masy wojska, które nie wiedziały 
gdzie mają się udać, szukając odpo
czynku i schronienia. Około 17 
pokazały się odwody a za nimi wozy z 

( rannymi ranni piesi. Pierwszy pocisk 
padł na miasto o godz. 17.30 i trafił 
w wieżę kościoła katedralnego (Kole
giaty Jezuickiej). Katedra stanęła w 
płomieniach. Następny silny wybuch 
spowodował kpt. Małszyński, wysa
dzając most na Pinie (sam zginął pod 
mostem). Na zakręcie ulicy ukazały 
się tankietki rosyjskie. Wycofaliśmy 
się pośpiesznie do portu. Motory na 
kutrach już pracowały. Jak na złość, 
na moim nawalił motor, więc mat 
Iwaniec z kutra nr 18 podał mi hol. 
Ruszyliśmy w górę Piny, ostrzeliwani 
z obu stron przez tankietki rosyjskie.

Zarządziłem alarm. Załoga pod 
pokład. Sam usiadłem na wieżyczce 
przy sterniku, by lepiej z góry 
obserwować rzekę i nie osiąść na 
mieliźnie. Strzały z brzegów i pociski 
bijące o pancerz kutra nie robiły na 
mnie żadnego wrażenia. Zapatrzony w 
płonącą Katedrę uświadomiłem sobie, 
że na ziemie naszej Ojczyzny spada 
ciemność i barbarzyństwo. Motorzysta 
uruchomił wreszcie motor. Kazałem 
puścić hol. Ciągnąłem za kutrem 
szalupę, naładowaną amunicją. Płas- 
kość nizinnego terenu pozwalała mi 

t długo oglądać palącą się katedrę w 
Pińsku. Tankietki rosyjskie pozostały 
z tyłu, myśli płynęły naprzód. Co 
będzie dalej? Ciemna noc i brak 
odpoczynku, nieprzespane noce i 
beznadziejna przyszłość, wszystko to 
kręciło się w mym umyśle. Wreszcie 
dopłynęliśmy do Kanału Królewskiego. 
Nie mogąc płynąć dalej zatapiamy 

okręty i kutry. Idziemy do walki na 
ląd".

Gdy około godz. 14.15, zatonęła 
ostatnia jednostka - monitor "Kraków", 
w bliskości m. Koźliczyn, w rejonie 
zwalonego mostu kolejki Janów Poleski 
- Kamień Koszyrski dywizjon rozpo
czął działania na lądzie. Kmdr 
Kamiński prowadzi marszami nocnymi, 
swój 1 Dywizjon do Kamienia 
Koszyrskiego, gdzie był wyznaczony 
punkt zborny. Noc bowiem czyniła 
bezpieczniejszym przesuwanie się 
wojsk z miejsca na miejsce i pozwalała 
działać przez zaskoczenie. Dopiero o 
godz. 21 wyruszono w drogę. Do 
Pasieczna kolumna dotarła 22 września 
o godz. 1 w nocy. I znowu o godz. 
21 dnia następnego udano się w drogę 
do Kamienia Koszyrskiego, do którego 
przybyli 23 nocą. Tu kmdr Kamiński 
postanawia wykorzystać okazję i 
skrócić czas przesunięcia swych 
żołnierzy bliżej frontu. Dowiedziawszy 
się, że ma odejść pociąg do Kowla, 
zajętego już wprawdzie przez wojska 
rosyjskie, załadował swój oddział na 
wagony z zamiarem opuszczenia 
pociągu przed dotarciem do miasta.

Tego wieczora osiągnęli miejscowość 
Kaczyń; zbliżała się niedziela, 24 
września. W niedzielę, przed 
wymarszem w dalszą drogę kmdr 
Alojzy Pawłowski, w tym czasie już 
d-ca odwodu gen. Kleeberga, na 
odprawie z podoficerami przedstawił 
nową sytuację i zadania. Aby pójść 
dalej, trzeba przekroczyć szosę 
prowadzącą z Brześcia do Kowla. Na 
szosie tej poruszają się stale czołgi 
niemieckie i rosyjskie, należy więc 
zachować kompletną ciszę i uwagę, 
nie wolno używać broni palnej, w 
wypadku koniecznym, użyć bagnetów. 
Na dowódcę szperaczy wyznaczył mata 
z cenzusem, Kraszewskiego*

Szli nocą przez las, a 25 września 
po dojściu do szosy przekroczyli ją 
skokami i zatrzymali się na postój w 
jakiejś spalonej wsi na drodze do 
Krymna. Po postoju o godz. 17 
ruszyli dalej i do Krymna dotarli 25 
września o godz. 4. Z Krymna 
wyruszyli również o godz. 17 do



34 NASZE SY GNAŁY

Włodawy, do której dotarli 27 wrze
śnia w godzinach popołudniowych.

We Włodawie, po reorganizacji, 
dywizjon wszedł w skład 182 pułku 
piechoty, jako morski batalion 
"śmierci". Dowódcą morskiego bata
lionu pozostał kmdr ppor. Stefan 
Kamiński, a podch. mar. Zygmunt 
Kraszewski dowodził drużyną, w 
której byli: mat Ślesiński (z-ca), st. 
mar. Staniaszek st. mar. Wnęk; 
marynarze: Gałka, Stachyra, Wiel- 
gocki, Szog, Zacharzewski, Talenda i 
Fedek. Dowódcą plutonu był bosman 
Leopold Holm.

Spieszono się na pomoc Warszawie. 
29 września batalion maszeruje drog^ 
polną z Włodawy do Jabłoni. Choć 
dotarła już wiadomość o kapitulacji 
stolicy, nie zmieniono kierunku mar
szu. W czasie marszu na drodze 
stanął ksiądz w komży i zwrócił się do 
żołnierzy: "Zdejmijcie czapki i poz- 
wólcie, że udzielę wam ostatniego 
rozgrzeszenia; za chwilę pójdziecie w 
ogień walki, gdzie możecie się spotkać 
ze śmiercią z rąk nieprzyjaciela". Tym 
nieprzyjacielem były wojska rosyjskie, 
które okrążyły batalion. Aby iść 
naprzód trzeba było się przebijać. 
Rozkaz: "nie używać broni palnej, 
jedynie bagnety, szanować amunicję!"

Wyszli drogą z lasu na otwarte 
pole i tu dopadły ich samoloty rosy
jskie . Zrzucały bomby i ostrzeliwały z 
broni pokładowej. Dzięki szybkiej 
orientacji dowódcy kompanii, kpt. 
mar. Wojciechowskiego, który rozkazał 
ułożyć się w szczerym polu, ignorując 
okopy zrobione przez poprzednio 
przechodzące oddziały, jak również 
omijać stertki gnoju, wywiezione przez 
gospodarzy na pola do zimowych 
zasiewów, wyszli cało z opresji. W 
zapadającym mroku lotnicy rosyjscy 
dostrzegli okopy i sterty gnoju, lecz 
nie mogli wypatrzeć leżących żoł
nierzy. Gospodarz nie musiał pra
cować - nawóz miał już rozrzucony.

Dzień 30 września minął znowu na 
potyczkach z Rosjanami. Jeńcy rosy
jscy stwierdzali, że już od miesiąca 
mieli maszerować na wojnę z Polską.

Po przerwaniu łańcucha wojsk 
rosyjskich, 1 października batalion 
morski zatrzymał się na postój w 
Krasowie, następnie przeszedł w lasy 
Okrzei.

Ostatni etap szlaku bojowego i 
ostatnie walki marynarzy Flotylli tak 
relacjonuje Kraszewski: "4 paździer
nika wiedzieliśmy, że mamy w pobliżu 
wojska niemieckie, na które będziemy 
nacierać. Następnego dnia doszliśmy 
do skraju lasu i stanęliśmy przed 
otwartym polem... Na końcu pola, na 
wzgórzu usadowili się Niemcy. Leżąc 
na skraju lasu i obserwując Niemców 
szykowaliśmy się do ataku na bag
nety. Artyleria niemiecka rozpoczęła 
ogień na las. Przyszedł rozkaz: 
"Bagnet na broń"! "Do ataku"! 
Przestrzeń, którą mieliśmy przebyć 
była dość duża, ale na to nikt nie 
zwracał uwagi. Z krzykiem: "Hurra!" 
ruszyliśmy naprzód, dopingując jeden 
drugiego. Sądziliśmy, że Niemcy nie 
zdzierżą, nie wytrzymają nerwowo i 
przestraszeni będą uciekać. Tak było 
rzeczywiście. Przepędziliśmy Niemców.

Nie pozwolono nam długo odpo
czywać; ruszyliśmy dalej, bo mieliśmy 
wiadomość, że Niemcy w Dęblinie 
ładują się do pociągów i mają zamiar 
opuszczać ten teren. Ten nowy atak 
był ostatnim. W połowie pola, na 
wzgórzu, silny ogień niemieckich 
ckm'ów położył i przycisnął nas do 
ziemi. Otrzymaliśmy rozkaz: "Okopać 
się!" nie mieliśmy łopatek więc robi
liśmy sobie osłonę bagnetami. Zapadł 
zmrok. Okopywanie było bardzo 
trudne, gdyż Niemcy, usadowieni na 
wzgórzu podpalili jakieś budynki i 
widzieli każdy nasz ruch. Toteż 
ostrzał był silny i skuteczny. Nad 
ranem miałem spory nasyp przed 
sobą. Czekaliśmy z utęsknieniem na 
hasło do ataku, jako najwłaściwsze w 
tej sytuacji. Już 6 przyszedł po Unii 
rozkaz, ale o zawieszeniu broni dla 
pogrzebania zabitych. Zeszliśmy z 
linii po to tylko, aby usłyszeć słowa 
gen. Kleeberga: "... Amunicja i 
żywność są na wyczerpaniu. Dalsza 
walka nie rokuje nadziei, tylko rozleje 
krew żołnierską, która jeszcze 
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przydać się może". Poddajemy się. 
Niemcy już nas otoczyli. Zostało nam 
jedynie zagrzebać amunicję i granaty, 
oraz połamać karabiny. Tak też 
zrobiłem. Koniec walki! Niewola!

Epilog tej barwnej epopei wojennej 
jest na ogół znany. Żołnierze SGO 
"Polesie" gen. Kleeberga w 1939 r. 
złożyli broń jako ostatni.

Podchorąży Marynarki Wojennej, 
Zygmunt Kraszewski pozostawał w 

niewoli niemieckiej do zakończenia 
wojny w obozie jenieckim, Kriegsge- 
fangenlager - Stamlager XIA w 
Altengrabow. Po wojnie ożenił się, 
naturalnie z Polką, i osiedlił w 
dalekiej Australii, gdzie przez lata 
był działaczem polonijnym. Wychował 
troje dzieci w atmosferze polskiej, 
patriotycznej rodziny. Dzieci, które 
władają językiem polskim odwiedzały 
wraz z matką i poznawały rodzinny 
Kraj Ojca. Zygmunt czekał aż Polska 
będzie taką, o jaką walczył. Niestety, 
nie doczekał się. Zmarł na zawał 
serca w listopadzie 1983 roku.

Lekki kuter uzbrojony LKU Nr 17 w akcji
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JANISŁAW ADAM WAŃKOWSKI

ORP S3 W AKCJI POD CALAIS
na dzień 4.X.1941)

tylko załogi bombowców są tak zgrane 
jak załogi ścigaczy, naszych polskich 
zwłaszcza. Czas pędzi z szybkością 
naszego bojowego cacka; na ćwicze
niach staram się dać z siebie jak 
najwięcej, aby nie stracić pokładanego 
we mnie zaufania. Maciek Bocheński, 
nasz dowódca, nie ufa jeszcze mojej 
nawigacji. Boże, co to za nawigacja! 
Szybkość kolosalna; ciągłe zmiany 
obrotów motorów bynajmniej nie 
wpływają na zwiększenie dokładności 
pozycji; częstotliwość zwrotów także 
temu nie sprzyja. A pozycja być musi, 
no i iść trzeba szybko tam, gdzie się 
chce. Miejsca dużo, ale i pól minowych 
czasem więcej. Najlepiej nie poprawiać 
map, i nie robić poprawek noszenia 
nowych zaminowanych odcinków z 
kilkudniowym opóźnieniem; w prze
ciwnym razie niemiłe uczucie niepe
wności ogarnia człowieka już przed 
rejsem po takim pólku, nie mówiąc już 
o samych momentach smarowania przez 
nie. Najlepiej więc poprawić mapy po 
operacjach nocnych, to wtedy te pola 
minowe nie wydają się tak groźne. W 
ogóle z perspektywy brzegowej - 
szczególnie po powrocie z operacji - 
wszystko wydaje się zabawką, a każdy 
strach w porcie wydaje się być 
śmiesznym, przesadzonym i nie 
poważnym. Ćwiczenia nocne wypeł
niają nam niemal każdą noc: próby 
motorów, strzelanie. Stawianie barier 
minowych. Chłopcy strzelają jak na 
Polaków przystało... jak marzenie. Z 
takimi strzelcami choć do piekła - lub 
choćby tylko na niemiecką stronę 
kanału.

Pewnego dnia wyszliśmy do naszej 
stałej bazy operacyjnej 5). No i 
zaczęła się codzienna praca ścigaczy. 
Na mojej głowie leżało przygotowanie i 
utrzymanie tego warczącego pudełka w 
gotowości bojowej, od map i ołówków 
począwszy, na minach skończywszy. 
Miałem roboty dość, ale wiedziałem, 
że mogłem w 100, a nawet w 101 
procentach polegać na marynarzach,

(Wyjątki z pamiętnika
Po zejściu z przydziału na HMS 

Sennen 1) - którego oby syreny 
strzegły przed niemieckimi torpedami 
- odwiedziłem Krzyśka Dobromirskiego 
2) w jego stacji lotniczej. Chłopak ten 
ma taką robotę, że słowo bohater to 
mało na określenie jego wyczynów - 
nie mogę teraz niestety o tym pisać 3) , 
ale doprawdy "Bajka z tysiąca i 
jednej nocy" to fraszka wobec jego 
wyczynów. On rzeczywiście odgrywa 
się na niemieckich okupantach. 
Odżyłem trochę w jego towarzystwie, 
korzystając z prawdziwie przyjaciel
skiej atmosfery, jaka tam u lotników 
panuje. Potem wysłany zostałem na 
przydział na ścigacze - marzenia moje 
się spełniły. Jechałem na ten przy
dział pociągiem, a zdawało mi się, że 
się unoszę na skrzydłach mych mło
dzieńczych marzeń; że z szarego 
człowieka zaklęty zostałem w błysz
czącego zbroją rycerza, którego 
oszalałe, lecz posłuszne parowe konie 
niosą do krainy walki i szczęścia. 
Wiedziałem, że jadę na krótki przy
dział, na zastępstwo - a może nawet 
na długo, na bardzo długo, na nie
wolę lub wieczność. Słyszałem coś o 
pracy tych okręcików z dykty 
mahoniowej i cieszyłem się, że i mnie 
wreszcie nadarza się okazja na nich 
służyć.

A więc na ORP S3. w...4). Nowe 
motory ścigacza są w trakcie wsta
wiania. Przejmuję naprędce obowiązki 
zastępcy dowódcy okrętu, no i zag- 
rzebuję się w pracy. Jestem tak 
zajęty, że wprost nie mam czasu na 
posiłki, ani na listy, ani "na żadną 
inną rzecz, która jego jest...". Jestem 
bardzo zajęty i dlatego bardzo 
szczęśliwy!

Wiem, że jestem tu obcym - nowo 
przybyłym - i wiem, że muszę zrobić 
wszystko, aby dorównać tym ludziom 
we wszystkim, czego się od nich - no 
i ode mnie - wymaga. Są to ludzie 
nieskomplikowani, twardzi, zuchwali i 
zgrani. Zgrani jak nikt nigdzie - może
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którzy z prawdziwą polską staran
nością bojową chodzili koło swej 
broni i w ogóle koło uzbrojenia 
okrętu. A mechanicy wkładali w 
motory tyle pracy, że nie da się tego 
opisać żadnymi słowami czy sprawo
zdaniami; jak ci ludzie pracowali, 
chyba nikt nie mógł pracować lepiej! 
Matka nie dba o dziecko tak jak 
starszy marynarz Chomik dbał o swój 
Oerlicon. Ach, co tu gadać, kochani i 
pewni ludzie, których wady - któż z 
nas nie ma - nikły w powodzi zalet 
bojowych. Z takimi ludźmi pracować 
było naprawdę satysfakcją.

A więc patrole, patroliki, zadania. 
Nawigacja wciąż jeszcze drażni Maćka, 
dopiero po paru nocnych przygodach 
nabiera do mnie przekonania. A 
szczególnie po jednej nocy, gdy 
doprawdy wprost na wyczucie wyk
reśliłem kurs, mając za punkt 
zaczepienia jedynie niepewne niemie
ckie światła portowe, kilka w pamięci 
zanotowanych zwrotów w prawo i w 
lewo oraz z grubsza określone zmiany 
obrotów silników Merlinowskich. Kurs 
ten pamiętam do dziś: N.56W. Dziś 
pewnym głosem podałem ten kurs 
sternikowi dodając, że idąc z tą samą 
szybkością za 22 minuty powinniśmy 
wyjść na boję (powiedzmy sobie) X. 
Wróciłem natychmiast do kabiny 
nawigacyjnej, a ściśle mówiąc, do 
mego stołu nawigacyjnego z zabru
dzoną rękami mapą, i zacząłem robić 
nowe obliczenia, zakładając że byliśmy 
gdzieś indziej, i określając okolicz
ności w jakich możemy się znaleźć. 
Zdawałem sobie sprawę, że kurs 
podany sternikowi prowadzi na mie
liznę , przy której musieliśmy się 
natknąć na jakieś boje, no i tam 
dopiero miałem zamiar zacząć nawi
gację porządnie, tak jak na ściga- 
czowego nawigatora przystało. Jednak 
chodziło mi o to, aby się nie zbłaźnić 
z tymi obliczeniami, bo przez to raz 
na zawsze straciłbym zaufanie, nie 
tylko Maćka, ale i całej załogi, która 
przecież doskonale w całej sytuacji 
się orientowała i wiedziała, że ode 
mnie zależało wcześniejsze położenie 
się spać po przyjściu do portu.

Po dwudziestu minutach wylazłem 
znów na pomost licząc, że już 
powinniśmy zobaczyć światło owej boi 
X -..., upłynęła minuta, a tu nic, 
upływa druga nic; upływa trzecia; w 
tej chwili Maciek zapytuje: "Gdzie do 
cholery ta Pańska boja? No, podaj Pan 
jakiś lepszy kurs!" Przez chwilę 
głupio mi się zrobiło, bo wiedziałem, 
że wychodzę na bałwana. I nagle 
ogarnęła mnie złość. Czegóż do diabła 
oni chcą ode mnie? Czyż to ja Duchem 
Świętym jestem, żebym po tylu 
zwrotach i zmianach szybkości, bez 
żadnego pewniejszego punktu zacze
pienia określił idealnie pozycję okrętu, 
nie mając nawet możności obserwować 
kompasu, bo w czasie tych wszystkich 
ewolucji pod niemieckim brzegiem 
siedziałem na burcie przy moim 
sprzężonym Lewisie, zwracając większą 
uwagę na obserwację, niż na mane
wry ścigacza? Diabli nadali taką 
ciemną noc, że na dwieście yardów 
nic nie widać, a oni chcą dokładnej 
pozycji! No, ale ostatecznie to moja 
robota. Zrezygnowany, już miałem 
zamiar wyprostować kurs na północ, 
bo zacząłem się obawiać, że wysią
dziemy na piasku mielizny, gdy 
sygnalista zameldował coś czarnego 
przed dziobem ścigacza. Wolno 
wykonaliśmy zwrot, skierowując naj
pierw działko i broń maszynową na 
owe monstrum, i dopiero po chwili 
zbliżyliśmy się stwierdzając że to jest 
boja. Nie świeciła diablica, no więc 
nie ta co powinna być na kursie. Na 
wszelki wypadek oświetliliśmy ją ref- 
lektorkiem, stwierdzając, że to jednak 
ta, na którą wykreśliłem kurs. Jednak 
ta... a to, że nie świeci, to już nie 
moja wina. Ucieszyłem się jakby mi 
ktoś w kieszeń napluł. Jednak moja 
nawigacja była na poziomie. Wiedziałem, 
że przez ten mały fakt zdobywam 
sobie uznanie i zaufanie całej załogi, 
a przede wszystkim Maćka. No więc 
dobrze jest, teraz parę zwrotów i 
wchodzimy do portu - jesteśmy w domu!

W parę dni później, po paru 
jeszcze patrolach wyszliśmy na naj- 
niewinniejszy wświecie, lub powiedzmy 
w kanale, sektor, aby stamtąd dać
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nura pod Francję... Nie, stanowczo 
nie mam siły już więcej pisać; spać mi 
się chce tak solidnie... znużenie 
wielkie, a więc może kiedy indziej 
opiszę ten parominutowy boj, który 
tak wiele silnych wrażeń zostawił w 
pamięci - a jednak mieliśmy szczęście!

* * *

Dwudziesty czwarty października. 
Spędzam uczciwie ostatnie dni urlopu 
po powrocie z mojego krótkiego 
przydziału na ścigaczach i postana
wiam wreszcie skończyć ten zeszyt 
myśląc, że i na tym zakończę okres 
notowania moich morskich wrażeń. To 
będzie koniec mojej pisarskiej słabo
ści. A więc wracam myślą pod Cala
is. ..

* * *

Walimy więc całą szybkością pod 
francuski brzeg. Motory warczą 
jednostajnie, jak wysypiające się koty. 
Mamy zadanie zaatakowaó małą jed
nostkę nieprzyjacielską idącą wzdłuż 
wybrzeża. Noc dosyć ciemna. (Chwi
leczkę, muszę się skupić, aby odt
worzyć sobie okoliczności i sytuację 
przed naszą morską potyczką). Tak, 
noc była ciemna i chmurna, morze z 
lekka zmarszczone, ale na ogół gła
dkie. Idziemy szykiem skośnym, 
bardzo ścisłym, co chwilę nadając 
znaki lampą Aldisa. Czasami poprze
dnik nasz, Anglik, pod dowództwem 
Francuza (ścigacz z załogą brytyjską 
pod dowództwem oficera francuskiego) 
niknie nam z oczu zupełnie; widzimy 
tylko białą plamkę zmieszanej jego 
śrubami wody - na nią się steruje, 
dodając nieco obrotów na motory. Nie 
mogę dalej być na pomoście, bo 
otrzymuję co chwilę meldunki sytua
cyjne. Badam więc trochę nerwowo 
mapę, kalkuluję pozycję, obliczam 
suwakiem szybkość, czas i tak dalej; 
nanoszę wszystko co potrzeba na mapę, 
skreślam i poprawiam kurs nieprzy
jaciela i znów zmieniam wykresy na 
skutek nowych sygnałów co chwila 
doręczanych przez radiotelegrafistę. W 

międzyczasie staram się zapamiętać 
wszystkie boje i punkty jakiego 
takiego zaczepienia, patrzę na zegarek 
i wskakuję na pomost. Według moich 
obliczeń powinniśmy już zrobić zwrot 
w prawo, na kurs spotkania. W 
międzyczasie pakuję sobie do kieszeni 
jeden służbowy pistolet, zaciskam 
szalik na szyi i włażę na pomost, 
potrącając sternika i sygnalistę, bo 
miejsca mało. Maciek stoi na swoim 
podnóżku i obserwuje w milczeniu.

Dziwnie blisko błyskające przed 
dziobem światło! Aha, jesteśmy 
prawdopodobnie w odpowiednim miejscu, 
jeżeli Niemcy nie zmienili czegoś na 
tym brzegu. Tak, to już światło "G"; 
napewno ''beakony" lotnicze. Melduję 
Maćkowi o zwrocie, co on zdaje się 
ignoruje zupełnie krzycząc coś, ponad 
warkot motorów, do sygnalisty. "No, 
co masz? Czytaj, czytaj...!" "Kolejny 
zwrot w prawo o 90 stopni". Ścigacz 
pochyla się na zwrocie, no i już czas 
najwyższy, zdawało mi się, że wle
cimy na boję, lub w ogóle wyskoczymy 
na rysujący się czarną ścianą brzeg. 
Zdaję sobie sprawę, że teraz żartów 
nie ma. Lecimy ponad "międzynaro
dowymi" polami minowymi, o których 
istnienie stara się zarówno Admiralicja 
brytyjska, jak i niemiecka. Wybrzeże 
teraz tak blisko, że aż za blisko! 
Żeby tylko nie zaczęli iluminować 
reflektorami i pociskami oświetlają
cymi. No, ale już czas na mnie znów 
włażę do swej nawigacyjnej dziury. 
Młody motorzysta spogląda na mnie 
pytającym wzrokiem... tak, za chwilę 
się spotkamy. W milczeniu pociągam 
palcem po mapie, pokazując gdzie 
jesteśmy.

Chłopak orientuje się doskonale w 
sytuacji i widać, że już przywykł do 
tego wszystkiego. Spogląda na 
manetki motorów i mówi: "Aby nam 
konie nie zdechły, panie poruczniku, 
to już jakoś wytrzymamy". Nowy 
sygnał - tak to już tutaj; na pokład; 
już nie czas na kalkulacje nawigacyjne, 
teraz one i psu na buty się nie 
zdadzą. Powinniśmy już zacząć 
strzelać. Melduję Maćkowi, że już 
powinien coś widzieć. W tym momencie 
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przed dziobem migać zaczyna zielone 
światło - K.. K.. K.. nadają Niemcy 
morsem. Francuz idący przed nami 
odpowiada "uprzejmie" tą samą literą 
6) i grzeje wprost na światło. I znów 
ten denerwujący zew! Maciek gwiżdże 
- uwaga przy broni! W tym momencie 
z ciemności nocy wyłania się przed 
dziobem jakaś ciemna plama, która 
rośnie w miarę zbliżania się i ustala 
się w kształty wysokich burt trawlera 
- cholernie blisko... uf... gorąco się 
zaczyna robić! Motory grają teraz 
wściekle na pełnych obrotach - wyją i 
jęczą z wysiłkiem tytanów. Nagle z 
poprzedzającego nas ścigacza wylatują 
roje czerwonych i jasnożółtych pta
szków, i lecą chmurą na ów czarny 
cień i nikną gdzieś w czerni wysokich 
burt. Dowódca zespołu otworzył ogień 
i teraz odchyla się od nieprzyjaciela 
zwrotem w prawo. Teraz nasza kolej.

Nagle w pół naszego zwrotu widzę 
tuż po prawej burcie jakiś wysoki słup 
i coś ciemnego przy nim. Obecnie 
klęczę już przy moim sprzężonym 
Lewisie i dość gorączkowo ciągnę za 
rączki zamków... Nasza broń szczeka 
teraz całą orkiestrą spluwających luf. 
W tym momencie od strony Niemca 
zaczyna lecieć do nas grad czerwo
nych, otyłych ptaszków. Lecą nam 
najpierw ponad głowami, ale nisko. Oh, 
jak bardzo nisko, śmiercionośnym 
ognistym korowodem... brr... co za 
piekielny sznur zabójczych korali. 
Płaszczę się jak mogę, klęcząc na 
pokładzie, i czekam na okazję 
otworzenia ognia; moje Lewisy są na 
prawej burcie i jeszcze nie mam pola 
do obstrzału! Klnę z zacięciem po 
cichu, myśląc że powinienem się 
raczej modlić. Nagle zdaję sobie 
sprawę z całej sytuacji. Nieprzyjaciel 
grzeje o wiele cięższą i obfitszą 
□ronią, niż nasze Oerlicony i półca- 
owe, sprzężone ciężkie karabiny 

maszynowe. Od nieprzyjaciela leci 
teraz na nas tak rzęsisty deszcz 
pocisków, że robi się jaśniej... ba, 
nawet całkiemjasno. Rozróżniam teraz, 
że z dwóch źródeł jgrzeją do nas po 
dwie pary Bouforsow. Duże, czer
wone ptaki wolno lecą poczwórnymi 

palcami, starając się nas dosięgnąć. 
Chwilami zdaje mie się, że nie są one 
groźne, szczególnie gdy lecą nad 
głowami, jakby unikając zetknięcia. 
Lecz nagle niektóre z paluchów 
obniżają swój chwyt i lecą wprost na 
nas. Nie mogę strzelać i... oh... 
ciężko się robi na duszy. Kulę się 
jeszcze bardziej i nagle czerwone 
ptaki dopadają wody, zdaje się, że 
tuż przed burtą i... wesołymi już 
łukami, odbijając się rykoszetem, 
wędrują znów ponad nami. Za nisko 
psubraty! Teraz już zaczynam być 
wściekły z bezsilności, wściekły na 
siebie, bo nie mając co robić zaczynam 
się bać, wściekły na wojnę i na 
pozycję moich Lewisów, z których nie 
mogę strzelać do wroga.

Holender idący za nami grzeje 
celnie za rufę, ale zasłania mi pole 
obstrzału. W świetle pocisków widzę 
st. marynarza Chomika wtulonego w 
chwyt Oerlicona, który grzeje teraz 
długimi seriami, dość celnie. Z 
zachwytem śledzę te nasze ptaszki, 
jak lecą i nikną w ciemnej plamie 
trawlera. Dobrze im tak, w tej chwili 
ogarnia mnie radość, przecież my im 
też trochę stracha napędzamy!

Jakie długie wydają mi się te 
zdania, a przecież to wszystko kwe
stia ułamków sekundy. Nagle, z 
prawej burty, gdzieś z rufowego 
sektora Holendra, od strony miniętego 
palaboi, prysnęła w nas gęsta salwa; 
zaświszczało coś potwornie tuż nad 
ścigaczem i czerwono - złote ptaki 
zaczęły wędrować poniżej mostku i an
teny. Wciągnąłem kolby w ramiona i 
naciskam na języki spustowe. Lewisy 
zagrały niebiańską dla mnie muzyką i 
w tej chwili nie myślałem o niczym, 
tylko o tym, aby dwie smugi moich 
pocisków sięgnęły jak najbliżej dwóch 
ogników wybuchających z luf zdrad
liwego gada. Odległość była bardzo 
mała - nie wiem czy sto, czy dwieście 
metrów; nie wiem, nie pamiętam! Wiem, 
że wydało mi się, iż ręką można by 
dosięgnąć to czerwone małe ścierwo o 
kształtach patrolującej motorówki. 
Wiem tylko, że grzałemm ze swych 
Lewisów, starając się zamortyzować 
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skoki ścigacza, które uniemożliwiały 
mi trzymanie mych smug pociskowych 
na celu. A to szczenię, pomyślałem - 
taki mały i taki bezczelny. Holender 
idący za rufą zwrócił widocznie uwagę 
na to zaskoczenie i strzelił w tym 
kierunku ze swych dwulufc eh 
Hispano. Jedna krótka seria i nagle 
ogień z motorówki umilkł, jak kop
nięty w zęby wściekły pies. Musiał 
dobrze dostać.

Przestałem już strzelać - nie było 
po co - Holender dał mu szkołę. 
Zwróciłem więc uwagę na nasz pomost, 
na ścigacz i na akcję rozgrywającą się 
poza moimi plecami. Na chwilę wszy
stko ucichło. Dwa czarne punkty za 
nami ucichły i nasze działa też nie 
szczekały i tylko miarowe, lecz 
zachłystujące się pomruki motorów 
śpiewały teraz nad wodą, unosząc nas 
dalej i dalej. Zdałem sobie sprawę, że 
jednak nas nie trafili. Lżej mi się 
trochę zrobiło na duszy i już chcia- 
łem odejść od Lewisa i udać się do 
nawigacji, gdy od strony rufy wyt
rysnęły znów drapieżne, czerwone 
pazury pocisków Boforsa i zaczęły się 
zbliżać do nas, z początku jakby 
wolno i majestatycznie, gile jasno i 
nieubłagalnie. "Maciek, w prawo, na 
Boga, w prawo!’’, pomyślałem, i 
ścigacz jednomyślnie szedł w prawo, 
a śmiercionośna siatka minęła nas z 
lewej burty i znikła w przestrzeni 
nocy, wybuchając gdzieś przed nami 
na horyzoncie. Teraz leciało ich 
więcej, jakby się Niemcy nareszcie 
połapali co i jak. I znów, nieunikalnie 
prawie, drapieżnymi szponami zaczęły 
obmacywać i ogarniać nasz zespół. 
Boże, co za niesympatyczne uczucie 
niemocy. Nasze działa już ich sięgnąć 
nie mogły, a oni nas jeszcze mogli 
macać.

Maciek kręcił teraz w lewo. 
Francuz idący z lewej burty nie 
uniknął jednak śmiercionośnego palca 
nieprzyjaciela, bo nagle błysnęło mu 
coś ogniem na ścigaczu - to pocisk 

rozerwał się na nim, ale szedł z 
nami. Byliśmy teraz w końcowej 
zaporze rozrywających się pocisków 
nieprzyjaciela, które jak grad, po 
4000 metrów, rozsypywały się po 
morzu. Po chwili przeszliśmy przez 
zaporę, i to był ostatni dreszczyk 
bojowy. Odstawiliśmy motory, kiwając 
się z burty na burtę na małej fali. 
Cisza! Nikt nie był ranny. Wracamy 
do portu. Nikt nic nie mówi. Rano 
znaleźliśmy parę dziur u podstawy 
anteny i odłamek w burcie, tuż pod 
moim Lewisem.

Tego wieczora, gdy trwoga to do 
Boga, modlitwa była gorętsza za 
całość ścigacza i załogi, z którą 
spędziłem jeden z najpiękniejszych 
okresów służby na morzu. Jakżebym 
chciał do tej służby powrócić. Znów 
wsłuchiwać się po nocy w huk motorów 
i mknąć wzdłuż fosforycznie świecą
cych ścian wybrzeża Dowru. Znów 
wychodzić co noc w nieznane i wracać 
zmęczony, niewyspany, ale wewnęt
rznie silny i zadowolony, że gotowym 
się jest iśc na wszystko, na co tylko 
fantazja młodości zdobyć się potrafi.

1. Zatopiony w akcji lądowania
2. Zginął śmiercią lotnika na 

Malcie.
3. Dostawy i łączność z Armią w 

Polsce oczywiście w czasie wojny nie 
można było o takich szczegółach 
pisać.

4. Ta sama reguła dotyczyła bazy 
w Dover.
5. Ramsgate.

6. Natychmiastowe sygnalizowanie 
tej samej litery hasła rozpoznawczego 
czasami zdezorientowało nieprzyjaciela, 
umożliwiając zbliżenie i pierwszeństwo 
w otworzeniu ognia. Ten znany zre
sztą, chwyt taktyczny bywał efek
towny gdy szło do ataku od strony 
portu nieprzyjaciela i można było być 
uważanym za niemieckie jednostki. Tak 
też było w tej potyczce.
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ZBYSZEK J. PAŹ

JESZCZE O ŚCIGA CZACH

W Numerze 158, lipiec - grudzień 
1986, ukazał się artykuł A. Gośka "Na 
Ścigaczach" - wspomnienia Andrzeja 
Jaraczewskiego. Autor artykułu 
wymienia ścigacze artyleryjskie S2, S3, 
wymienione są bazy: Cowes, (gdzie 
były, budowane), Dartmouth i Fowey 
w Kornwalii. Nic więc dziwnego, że 
jako były członek załogi S7, który 
był ścigaczem torpedowym dowodzonym 
przez por. Andrzeja Jaraczewskiego 
(nawigacyjnym był ppor. Browarski) 
byłem bardzo zdziwiony nieścisłością 
publikacji. Czytelnik odnosi wrażenie, 
że grupa polskich ścigaczy to tylko S2 
i S3, które były ścigaczami artyty- 
leryjskimi. Pominięty jest SI, na 
którym w drugim dniu po podniesieniu 
bandery, podczas prób w morzu 
wybuchł pożar. Dowódca, por. Janusz 
Sokołowski, obawiając się eksplozji 
zbiorników z paliwem, polecił załodze 
opuścić jednostkę, a sam walcząc z 
żywiołem ognia, próbując go zlokalizo
wać, oddał swoje życie, ratując od 
zatopienia ścigacz, który pomimo 
wielkich uszkodzeń został ocalony. 
Jego nowym dowódcą został por. 
Tadeusz Dąbrowski. Po opuszczeniu 
Szkoły Podchorążych w Bickleigh 
(marzec - kwiecień 1944) znalazłem 
się w Rams gate na grupie ścigaczy 
pod dowództwemkpt. Witolda Szustera, 
zaokrętowany na ścigaczu S7.

S7 był ścigaczem torpedowym; nie 
był on wcale pierwszym w tej kate
gorii, bo już 5.7.1943, admiralicja 
brytyjska wydzierżawiła Pol. Mar. 
Woj. kuter torpedowy S4, który 
zastąpił ścigacz artyleryjski S3. Flotę 
ścigaczy torpedowych stanowiły S4 
zastąpiony w dniu 3 maja 1944 r. 
przez S5, S6, S7, S8, S9 i wreszcie 
ostatnia jednostka SIO, wcielona do 
floty pod biało - czerwoną banderą 
31 października 1944. Bazami tych 

okrętów były, Rams ga te (Kent) i 
Felixtowe (Suffolk). Jednostki te, o 
wyporności 47 ton miały 2 wyrzutnie 
torpedowe: na dziobie 1 działko 57 mm, 
1 działko 20mm, 2 ciężkie karabiny 
maszynowe, oraz 14 ludzi załogi.

Nie mogę zupełnie zrozumieć w jaki 
sposób autor "Na Ścigaczach" (nr 158), 
powołując się na wspomnienia kpt. A. 
jaraczewskiego, kompletnie pominął te 
fakty, bez których czytelnik jest 
całkowicie zdezorientowany w fakty
cznym stanie Grupy Ścigaczy naszej 
Marynarki Wojennej podczas 2 wojny 
światowej.

Abstrahując od powyższych faktów, 
znajduję bardzo ciekawą relację o S2 i 
S3, które znalazły się na mieliźnie. 
Autor nie wymienia daty, więc trudno 
jest się zorientować, kiedy ten 
wypadek nastąpił.

Dziwnym zbiegiem okoliczności idąc 
na S7 (d-ca A. Jaraczewski) późną 
jesionią w 1944 r. z Ramsgate do 
Felixtowe ugrzęźliśmy na mieliźnie 
przy ujściu Tamizy. Odpływ był 
bardzo szybki i nawet łódź motorowa 
przysłana przez dowódcę wieżtwierdz, 
które były zbudowane na Kanale La 
Manche, nie mogła do nas dojść. 
Pamiętam doskonale spojrzenie, które 
d-ca rzucił w kierunku ppor. Bro- 
warskiego, jego nawigacyjnego (źle 
odczytał znaki nawigacyjne, "ozda
biające" boje przy ujściu Tamizy).

Czy kpt. A. Jaraczewski dwa razy 
znalazł się na mieliźnie w okresie 
jednego roku? Czy, jak ja uważam, 
jest to nieścisłość co do faktów i 
jednostek, które miały nieszczęście 
znaleźć się w takiej sytuacji. Zwracam 
się do zainteresowanych o wyjaśnienie 
tych wydarzeń, które są ciekawe, ale 
być może nieściśle opisane na łamach 
"Naszych Sygnałów".
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JERZY TUMANISZWILI

SREBRNA PAPIEROŚNICA
Przesyłam serdeczne Bóg zapłać za 

tak miłe słowa uznania na łamach 
ostatniego numeru "Naszych Sygna
łów". Tym bardziej radosne, bo 
niespodziewane. Uważam to za wielki 
zaszczyt być tak wyróżnionym. 
Traktuję to podobnie do tego, co spo
tkało mnie w początkach roku 1943. 
Pamiętam, jak opuszczałem ORP 
"Krakowiak" w lutym tego roku, 
odchodząc na inny przydział, zostałem 
zawiadomiony o zbiórce oddziału 
marynarzy na pomieszczeniu dziobo
wym. Kiedy mat Ładowski meldował o 
tej zbiórce, spytałem: - Cóż to za 
zbiórka? Ja nie zarządziłem! - Panie 
Poruczniku - odpowiedział - oni tam 
już czekają, proszę iść. - Kiedy 
schodziłem do pomieszczenia, usły
szałem komendę: - Baczność! , a po 
chwili jeden z marynarzy podszedł do 
mnie i salutując powiedział: Panie 
Poruczniku, melduję, że my, tu 
zebrani, życzymy Panu wszelkiej 
pomyślności na tym nowym przydziale 
i w dowód naszej wdzięczności poz
walamy sobie to Panu Porucznikowi 
sprezentować. Po czym wręczył mi 
pięknie zapakowany pakiecik. Odsa- 
lutowałem służbowo i zakomendero
wałem: Spocznij! - uścisnąłem jego 
dłoń i zacząłem rozpakowywać. Po 
chwili wyjąłem piękną, srebrną 
papierośnicę, a wewnątrz znalazłem 
wyryte na pozłoconym podkładzie te 
oto słowa: W dowód szczerej przyjaźni 
- Oddział I ORP "Krakowiak" L 115, 
1941-42.Zatkało mnie z wrażenia, i 
dopiero po pewnym czasie wykrztu
siłem: - Dziękuję... Dziękuję... 
będzie mi Was brak. ..

Później nie kryłem się mówiąc, że 
ta srebrna papierośnica otrzymana z 
rąk marynarzy, z którymi pływałem 
blisko dwa lata, była mi równa naj
wyższemu odznaczeniu bojowemu, 
które otrzymałem w czasie wojny. 
Przechowuję ją do dnia dzisiejszego 

wśród najcenniejszych pamiątek mojego 
życia.

Kiedy kilkanaście lat temu, na 
wielkim bankiecie jeden z moich 
przyjaciół zauważył, że nie noszę 
miniaturek odznaczeń po lewej stronie 
smokingu, tak jak wielu panów 
zgromadzonych na tym balu, odpo
wiedziałem, że przy medalach nie ma 
miejsca na papierośnicę. Oczywiście 
nie wiedział, o czym mówię i przy
puszczalnie pomyślał, że za dużo 
wypiłem. Otóż teraz będę miał pod
wójny kłopot, bo jak to przypiąć 
"Nasze Sygnały"? Dziękuję, raz 
jeszcze dziękuję - zrobiliście mi wielką 
przyjemność.

Sprowokowany tym wyróżnieniem, 
jak również tymi wspomnieniami 
związanymi ze srebrną papierośnicą, 
podzielę się teraz z Kolegami tą bli
skością załogi "Krakowiaka". Najpierw 
byliśmy załogą francuskiego nisz
czyciela "Ouragan", na którym 
przeszliśmy ciężką zaprawę morską 
zimą 1941 roku w Scapa Flow. Był to 
stary okręt, nie nadający się do 
służby na Północnym Atlantyku. W 
międzyczasie Brytyjczycy zapropo
nowali oddać Polskiej Marynarce dwa 
nowiuśkie niszczyciele klasy Hunt. 
Były to okręty specjalnie budowane do < 
walki z nieprzyjacielem z powietrza, a 
więc o dobrym uzbrojeniu przeciwlo
tniczym. Trzy podwójnolufowe działa 4 
- calowe, czterolufowy Pom Pom 40 mm 
i dwa sprzężone (dwie lufy) Oerlicony 
20 mm stojące po obu burtach. Nie 
było torped, a więc nie był to tor
pedowiec, ale oczywiście były bomby 
głębinowe, jak również najnowszy < 
sprzęt asdykowy do walki z okrętami 
podwodnymi. Na "Ouraganie" byłem 
oficerem broni podwodnej, a więc 
pospolicie zwanym torpedystą, a tu 
raptem dostaję przydział na "Kra
kowiaka" jako oficer artylerii. Niby to 
dlatego, że zastępca dowódcy, Michał 
Różański, był fachowym artylerzystą 
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starej daty, a więc "to on tobie 
pomoże" - tłumaczył mi ten przydział 
dowódca, Tadeusz Gorazdowski. Nic 
dziwnego, że niechętnie patrzyli na 
mnie podoficerowie artylerzyści, 
którzy najpierw pływali na "Gromie", 
a później na "Ouraganie". Jasnym 
było dla nich, że na artylerii mało 
się znam.

Wysłano marynarzy, część podo
ficerów, podporucznika Edwarda 
Libera i mnie na intensywny kurs 
artyleryjski do Szkoły Marynarki 
Królewskiej w Portsmouth. Tam się 
czegoś nauczyłem i już zbliżyłem się 
do tych, za których miałem być 
odpowiedzialny w najbliższej przysz
łości. Po zakończeniu kursu zostaliśmy 
zaokrętowani na "Krakowiaku", który 
właśnie kończył ostatnie próby 
sprawności technicznej na wodach 
otaczających wyspę Cowes. Skierowano 
nas do Plymouth. Tam zacząłem ćwi
czenia działoczynów, bo byłem 
przekonany, że sprawność w tej 
dziedzinie jest podstawą do spraw
ności całej artylerii. A więc wyrażając 
się po marynarsku, ćwiczyliśmy 
działoczyny do u__ nej śmierci.
Marynarze byli wściekli i patrzyli spo
de łba, bo zabierałem im te cenne 
godziny wyjścia na ląd. Podoficerowie 
szemrali głośno - "on zwariował". 
Nawet zastępca Różański kiedyś 
powiedział: - Poruczniku, chyba to 
już dość__ -. Ale dla mnie odpo
wiednikiem postępu była ilość strzałów 
na minutę. A więc gdy osiągnęliśmy 
10, następnym celem było 12, a jak i 
to już osiągnęliśmy, to 15, potem 18. 
Wtedy poczyłem się pewniejszy, bo 
wiedziałem, że osiągnięcia te są 
bardzo ważne, świadczą o sprawności, 
szybkości i dyscyplinie naszej załogi. 
Później, gdy już w akcji z nieprzy
jacielem waliliśmy jak w kaczy kuper, 

wtedy, gdy odpędzaliśmy Heinkle i 
Junkersy, gdy przepędzaliśmy wrogie 
ścigacze, a w osłonie konwojów 
nazwano nas "Polish Ship Good Shep- 
hard", poczułem się pewny, że jestem 
godny miana oficera artylerii. Przy
pieczętował to mocnym uściskiem i 
pocałunkiem bosman Kubiak, szef 
artylerzystów na "Krakowiaku", 
mówiąc w czasie przyjęcia w messie 
oficerskiej na Nowy rok 1942 w Scapa 
Flow, zaraz po powrocie z wyprawy na 
Lofoty: - Panie poruczniku Jerzy, na 
miłość Boską, tyś to taki sam skur
czybyk, jak my wszyscy!

Na zakończenie wspomnę o niez
wykłym spotkaniu w początkach lat 
siedemdziesiątych w Sopotach. W 
restauracji wytwornego hotelu szu
kaliśmy z żoną wolnego stolika w 
zapełnionej sali. W pewnej chwili 
zauważyłem pewnego pana w średnim 
wieku, który machał ręką, dając znak, 
abym się do niego zbliżył. Widocznie 
usłyszał, że rozmawiamy po angielsku, 
bo zwrócił się do nas w tym jężyku: 
"Please come and join us". Obok niego 
siedziała ładniutka i młodziutka Polka. 
Usiedliśmy zadowoleni, po czym 
przyjrzałem się mu bliżej i powie
działem już po polsku: - A Pan to był 
działowym na ORP "Krakowiak"? - On, 
zdumiony patrzył teraz z kolei dłu
ższy czas na mnie i wstając na 
baczność odpowiedział: - Tak jest, 
panie poruczniku! - Rzuciliśmy się 
sobie w objęcia. My byliśmy na kró
tkich wakacjach w Kraju, mieszkając 
stale na Florydzie w USA, a on 
spędzał też tutaj swój urlop, stale 
mieszkając w Plymouth. Co za spot
kanie! Spędziliśmy dzień i noc, 
hulając i wspominając stare czasy 
służby na morzu.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
8.9.1986 zmarł w Plymouth st.mar. 

Maksymilian Mościcki;
8.11.1986 zmarł w Gdyni kpt. mar. 

Władysław Kiecol;
28.9.1986 zmarł w Łodzi mar.

Antoni Salamon. Przeżył 71 lat;
29.11.1986 zmarł w Swindon mat 

Arkadiusz Sikora - Sikorski;
15.10.1986 zmarł nagle w Chicago, 

w czasie wizyty u siostry, por. mar. 
Aleksander Sulikowski;

23.12.1986 zmarł nagle w Londynie 
kpt. mar. Alfons Górski;

31.12.1986 zmarł nagle w Durbanie 
(Płd. Afryka) bosmat Gwoździecki - 
Grant;

ANDRZEJ BROWARSKI

JERZY DITTMAR

"On reviens toujours'a son premier 
amour"

Z odległej Argentyny, Jerzy Dit
tmar, inżynier, porucznik marynarki, 
porucznik broni pancernej, gorący 
patriota, pełen rycerskich cnot, moj 
przyjaciel, powrócił do ukochanej 
Ojczyzny i Warszawy, by tam 
zakończyć swoją własną gehennę 
życia.

Z Jurkiem spotkaliśmy się w Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej w 
Bydgoszczy tuż przed wybuchem 
wojny 1939 roku.

Jego rocznik techniczny właśnie 
powrócił z letniej praktyki na Flocie, 
podczas gdy mój rocznik przyjechał z 
Gdyni po zakończonym kursie rek
ruckim na Oksywiu.

Losy wojenne rzuciły nas razem do 
kompanii ckm., dowodzonej przez śp. 
por. mar. W. Wyrostka w pierwszym 
Batalionie Morskim sformowanym w 
Pińsku.

Jako podchorąży starszego rocznika, 
Jurek otrzymał funkcję oficerską, 
zostając dowódcą plutonu, a ja, 
podchorąży młodszego kursu, zostałem 
jego zastępcą.

17.12.1986 zmarł w Kalifornii bsm. 
Józef Malan - Malanowicz;

2.1.1987 zmarł w Long Grove 
Hospital, Epsom (Surrey), mar. 
Kazimierz Loster;

18.1987 zmarł w Chatham st. bsm. 
Czesław Jędroszyk;

We wrześniu 1986 zmarł w Makowie 
Podhalańskim ks. kapelan Eugeniusz 
Hlibowicki;

W grudniu 1986 zmarł w Casablance 
kmdr por. Kazimierz Szalewicz.

Cześć Ich pamięci!

WSPOMNIENIE

Z Kampanii Wrześniowej najbardziej 
utkwił mi w pamięci obraz tego dobrze 
zorganizowanego i dzielnego mło
dzieńca. .. Więcej niż średniego 
wzrostu, szczupły, raczej blady i 
zbyt poważny na swój wiek, opano
wany, skromny i uczuciowy. Zawsze 
nosił za pasem pistolet krajowego 
wyboru "Visa", lornetkę połową oraz 
dwa zaczepne granaty.

W obliczu nieprzyjaciela świecił 
przykładem męstwa, ignorując pociski 
artylerii, moździerzy oraz serie 
karabinów maszynowych. Po kryjomu 
ronił łzy nad każdym poległym 
marynarzem z plutonu, znajdując 
zawsze czas na opatrywanie rannych 
lub ich pocieszenie.

Dnia 6 października, na rozkaz 
Dowódcy Grupy Operacyjnej "Polesie" 
gen. F. Kleeberga zaprzestaliśmy 
walk, składając broń w pobliżu wsi 
Lipiny pod Kockiem. Osobiście z 
niewoli uciekłem po pół godzinie, 
natomiast Jurek wylądował w Oflagu, 
a później w obozie koncentracyjnym, 
skąd uwolniły go wojska amerykańs
kie.

Z nadwątlonym zdrowiem Jurek 
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zgłosił się do Polskiego Korpusu we 
Włoszech, gdzie został przyjęty w 
stopniu ppor. broni pancernej. Kiedy 
jego jednostka wylądowała w Anglii, 
Jurek zameldował się w Kierownictwie 
Marynarki, gdzie, niestety, nie spo
tkał się z serdecznym przyjęciem, na 
jaki, sądził, zasługiwał. Rozczarowany, 
powrócił do broni pancernej, a po 
demobilizacji i po PRC (Polish Reset- 
lement Corps) wyemigrował do 
Argentyny, gdzie pracował jako 
technik inżynier przy projektowaniu 
sieci elektrycznych wysokiego 
napięcia.

Ale życie w Argentynie nie ukła
dało mu się za dobrze. Gorący i 
wilgotny klimat Buenos Aires, duża 
inflacja, wybuchowy temperament 
tubylców, cenzura listów, dyktatura, 
stan wojenny, prześladowania opo
zycji, wreszcie klęska falklandzka nie 
sprzyjały schorowanemu i pragnącemu 
spokoju emigrantowi.

Poprzez cały okres pobytu Jurka w 
Ameryce Południowej, byliśmy w 

stałym kontakcie korespondencyjnym. 
Z przyjemnością otrzymywałem jego 
listy, które, poza wymianą informacji, 
tchnęły poprawną polszczyzną, pra
ktyczną wiedzą techniczną, logicznym 
ujęciem wydarzeń światowych oraz 
realistyczną wizją Polski.

Wbrew moim radom, w lipcu ub. 
roku Jurek zdecydował się na powrót 
do kraju. Od tego momentu nasza 
korespondencja się skończyła. Toteż 
ze smutkiem przeczytałem jego nek
rolog w "Naszych Sygnałach .

Jurek osierocił syna w Argentynie 
i pozostawił w żalu żonę, która 
wróciła wraz z nim do Polski.

Polonia zagraniczna oraz nasza 
Ojczyzna straciła swego walecznego 
obrońcę, wartościowego człowieka, a 
my serdecznego kolegę.

Niech Bóg Łaskawy przyjmie do 
swego grona szlachetną duszę Jerzego 
Dittmara, bo życie doczesne poskąpiło 
mu zbytniej radości, doświadczając go 
nadmiarem cierpień.

KRONIKA STOWARZYSZENIA
KOMISJA OPIEKI K. Zubskowski

Mrs J. Lubelfeld
20.00
19.97

Od wydania ostatniego numeru Naszych ~ .w 5.00
Sygnałów wpłynęfy następujące dary od Ko- *• KUbiakowsku 
ito.crńiw • -tleCZKO

3.00
13.31

Mrs A. McKenzie 20.00
C. Abnamowski £ 35.05 J. Starzycki 10.00
J. Dietrych 40.00 Liga Morska w Ameryce
A. Grochowscy 10.00 Oddz. gen. Kwaśniewskiego 3.33
J. Krakus 10.00 L. Sitko 13.00
Felicja Piitułko 30.00 J. Tumaniszwili 13.31
Koło MSW — Kanada 100.00 Dr K. Boreyko 33.28
I.Z. Nowacki 48.00 O. Gliński 30.00
Z. 'Proszek 10.00 Mrs A. Hubicka 10.00
T. Woszczyski 10.00 B. Wrońska 10.00
Dr L. Ostrowski 20.00 C. Abramowski 20.00
R. Tymiński 15.00 W. Bacewicz 10.00
M. Maj 10.00 p. Krystyna Bacewicz 10.00
S. Pohorecki 13.63 L. Stróżniak 31.47
K. Domański 25.00 K. Wachtel 9.50
P. Żelazny 19.97 Koło MSW — Nowy York 62.91
A. Kneczke 5.00 E. Szczepański 28.47
S. Traszko 10.00 P. Cieślak 3.14
Z. Homung 6.87 T. Jekiel 3147
S. Wolff 5.00 A. Guzowski 18.88



46 NASZE SYGNAŁY

Mr & Mr R. Morrison dla uczczenia
pamięci śp. Ojca Adama Kwaśnica 25.00

M. Regers 2.00

L. Kawernińscy 30.00
K. Idzikowski 3.00
T. Jaszkowski 47.21
Dr J. Hupert 12.59
W. Pstruszeński 9.54
Dr T. Rowiński 18.88
MacRoberts Fund 100.00
S. Lipka
Mrs Gwoździocka-Grant

44.00

dla uczczenia śp. Męża 25.00
Z. Mossakowski 10.00

Na Fundusz Naszych Sygnałów
Z. Wisznicka Finto Pereira £10.00
S. Pohorecki 13.00
O. Gliński 30.00
W. Wołek 21.00
W. Pacewicz 7.00
K. Brożek 18.88
M. Piotrowska 10.00

Na Kościół Garnizonowy w Polsce
M. Piotrowska £ 5.00
D.M. Gulbicey 6.00

Wszystkim ofiarodawcom serdeczne po
dziękowania.

Odwiedzili SMW
W ostatnim okresie odwiedzili SMW 
pp. A. Kłopotowscy z Malty 
kmdr T. Jekiel z USA

Ostatnio dołączyli dó naszego Stowarzy
szenia kol.:

Dr Wo jciech Domżalski
Zygmunt Szemhek
wpłacając składki członkostwa dożywot

niego.
Kolegów, którzy dołączyli do naszego gro

na witamy serdecznie.

KORESPONDENCJA

Otrzymaliśmy szereg listów z 
podziękowaniami za upominki gwiaz
dkowe. Wyjątki z niektórych listów 
przytaczamy.

Z wielką radością i dużą wdzię
cznością uprzejmie informuję, że 
otrzymałem Waszą zapomogę, za którą 
wyrażam moje najserdeczniejsze 
podziękowanie. Wasza zapomoga 
sprawiła, że Święta Bożego Naro
dzenia przeżyłem bardzo radośnie i 
dostatnio, a na stole wigilijnym zna
lazły się słodycze i inne produkty 
żywnościowe, które w normalnym moim 
budżecie byłyby nieosiągalne. Przy 
wigilii byłem z Wami mysią. Jeszcze 
raz serdecznie Wam wszystkim bardzo 
dziękuję i wszystkich Was serdecznie 
pozdrawiam.
J.M. *

I wish to thank you for your 
generous gift at Christmas. It enabled 
me to buy a few luxuries I could not 

otherwise afford. My best wishes to 
you all.
J.D.R. *

Uprzejmie zawiadamiam, że prze
syłkę pieniężną otrzymałem. Ze swej 
strony ślicznie dziękuję za czułą 
pamięć o byłych marynarzach. Miło i « 
przyjemnie, że o nas pamięta Sto
warzyszenie Marynarki Wojennej. 
Pieniądze te bardzo pomagają w naszym 
gospodarstwie.

Jeszcze raz ślicznie dziękuję, 
życząc dużo zdrowia. Niech Bóg 
wszechmocny ma Stowarzyszenie w 
opiece.
E.C. *

Serdeczne Bóg zapłać za prezent, 
który otrzymałem. Naprawdę, Sza
nowni Koledzy, wprost nie wiem, jak 
mam Wam podziękować za opiekę nade 
mną. Życzę Wam zdrowia, szczęścia i 
wszystkiego dobrego. Niech Wam Bóg 
dopomoże.

E.O. b. marynarz ORP "Piorun"
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Za przesłany mi dar, który jest 
wzruszającym dowodem Waszej pamięci 

serdecznie dziękuję kochanym 
Ofiarodawcom.

A.S. b. członek załogi "Wichra"

Serdecznie dziękuję za miły i 
niespodziewany czek. Jednocześnie 
składam moje najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne i noworoczne.
J.C. *

Śpieszę podziękować, gdyż parę 
dni temu otrzymałam znowu tak piękny 
prezent gwiazdkowy, za który wprost 
ze łzami w oczach nie znajduję słów 
podzięki, nie mogąc się przy obecnej 
drożyźnie czymś zrewanżować za tak 
wielkie serce z Waszej strony. Przy 
wieczornym pacierzu zawsze serde
cznie dziękuję za tak wielką i bezg
raniczną opiekę Bogu nade mną w 
tych ciężkich i pełnych niespodzianek 
czasach i przy mojej chorobie. Jeszcze 
raz stokrotnie dziękuję, gdyż to duża 
dla mnie pomoc.
M.S. *

Piszę tych parę słów i jestem 
bardzo zadowolony, że jednak 
pamiętacie o tych, co razem walczyli o 
dobro nasze i wszystkich ludzi. Jestem 
zachwycony, bo wcale nie spodzie
wałem się, że mnie coś takiego spo
tka. Otrzymane pieniądze bardzo się 
przydadzą w tych dobrych czasach. 
Składam serdeczne podziękowanie tym, 
którzy przyczynili się do tego. Życzę 
Wam dużo zdrowia i wesołych świąt 
Bożego Narodzenia. Nie mam słów 
wdzięczności dla Was. Serdeczne Bóg 
zapłać!

K.K.
*

Serdecznie dziękuję Komisji Opieki 
za przesłanie nam czeku. To jest duża 
pomoc dla nas w tej porze roku, 
zwłaszcza teraz, gdy mamy opłacić 
dwa duże rachunki za gaz i elektry
czność. Także uciecha dla starszej 
osoby, że pamiętacie o nas. Zawsze 
wdzięczny wszystkim
A.B.

Przesyłam serdeczne podziękowanie 
i potwierdzam odbiór przesyłki. Jestem 
Państwu bardzo wdzięczna za pomoc 
finansową, tym bardziej, że to pre
zent gwiazdkowy. Bardzo się ucie
szyłam; znajduję się w kłopotach 
finansowych i od dłuższego czasu 
choruję. Poważnie choruje moja córka. 
Jeszcze raz składam W.Państwu ser
deczne Bóg zapłać!
M.G. *

Serdecznie dziękuję za przesłany 
upominek gwiazdkowy. Jestem wzru
szona pamięcią Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej o mnie. W obec
nych trudnych czasach kwota ta jest 
mi bardzo pomocna, szczególnie na 
zbliżające się Święta. Jeszcze raz 
gorąco dziękuję.
Z.K.

Warszawa 5.12.86

Najserdeczniej dziękuję za pamięć o 
mnie i piękny prezent gwiazdkowy. 
Uważam, że jest to dowód stałej 
pamięci o moim Mężu i wzruszona tym 
jestem bardzo. Przesyłam najlepsze 
życzenia Drogim Panom i ich Rodzi
nom.

A.M.

ALEKSY CZERWIŃSKI

W WARSZAWIE
Dnia 10 lutego 1987, w Katedrze 

Warszawskiej niewielka grupka spot
kała się na corocznej Mszy św. w 
intencji poległych, zmarłych i żyją- 
cych marynarzy sprzed 1945 r.

Od chwili poświęcenia Tablicy 
Pamiątkowej Marynarki Wojennej w 
1982 roku, katedra gromadzi nas 
zawsze na uroczyste okazje, niestety, 
przeważnie żałobne.

Tym razem spotkało się trzech 
żyjących i mieszkających w Warszawie 
oficerów: kmdr Aleksy Czerwiński, 
kmdr Kazimierz Kraszewski i lotnik 
MD LOT kpt. mar. Józef Rudzki, wraz 
z członkami rodzin i wdowami, których 
jest coraz więcej.
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Msza św. była uroczyście celeb
rowana w pięknej kaplicy Męki Pań
skiej przed cudownym Krucyfiksem.

Wobec kolegów, którzy poszli Mu 
podziękować, celebrans dał wyraz 
wzruszeniu, z jakim odprawiał * tak 
doniosłą jego zdaniem Mszę św

Imiennie wymienieni zostali ostatnio 
zmarli komandorowie: Borys Karnicki, 
Bohdan Mańkowski i Bohdan Wroński.

Rozstaliśmy się serdecznie, radzi 
że mogliśmy się spotkać.

A. LEWANDOWSKI (SPK Glasgow)

GLASGOW - ŚWIĘTO POLSKIEJ
MARYNARKI WOJENNEJ

"Dziennik Polski" z 5 marca 1987
Bardzo czynne w pracy niepodle

głościowej Koło Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w G las go wie pod 
prezesurą M. Zawady obchodziło 
uroczyście Dzień MarynarKi Wojennej.

Dnia 15 lutego delegacja mary
narsko - kombatancka wraz z ks. 
prób. M. Łękawjj udała się na polski 
cmentarz pod główny Krzyż - Pomnik 
na działce marynarskiej. W imieniu 
Stów. Marynarki Wojennej wieniec 
złożył M. Zawada a z ramienia SPK P. 
Śliwka. Delegacja liczyła 14 osób.

Następnie w kościele św. Szymona 
ks. M. Łękawa odprawił Mszę św. w 
intencji poległych i zmarłych mary
narzy, którzy oddali swe życie za 
Ojczyznę, służąc swą niepodległoś
ciową postawą i wiernością Banderze 
Rzeczypospolitej Polskiej. Sztandar 
Koła SPK nr 105 uświetniał uroczys
tość. Polscy marynarze na obczyźnie 
protestują przeciwko ponownej oku
pacji Polski. "Pozostaliśmy na wolnej 
ziemi, by słowem prawdy walczyć o Tę, 
do której polscy marynarze nie dop
łynęli" .

Wieczorem Koło Stów. Mar. 
Wojennej i SPK urządziły wspólnie 
"dinner dance" w Domu Kombatanta. 
Gościem honorowym był Lord Provost 
Glasgowa z małżonką. Rejon Strathc- 

lyde reprezentował ławnik Cllr John 
Gray. Przybyła także delegacja RAF 
Assoc. z prezesem P. Hart z Prest- 
wick. Atrakcją był oryginalny szkocki 
kobziarz (The Pipet), który melodią, 
drogą dla szkockiego ucha - "Scotland 
the Brave" powitał przyjazd i wejście 
na salę Lorda Provosta z małżonką 
przy hucznych oklaskach obecnych 
osób, czekających na przyjazd dos
tojnych gości.

Mistrzem ceremonii był p. Śliwka - 
prezes Klubu Kombatanta. Udzielił on 
głosu S. Klimowiczowi, który pełniąc 
rolę gospodarza, powitał Lorda Pro- 
vosta z małżonką, Cllr. J. Gray’a i 
prezesa RAF Assoc. p. Harta z 
delegacją, wszystkich przedstawicieli 
polskich organizacji i licznie zebra
nych uczestników "dinner dance".

Jako pierwszy przemówił prezes 
Stów. Mar. Woj. w Glasgowie - M. 
Zawada. Nakreślił on pokrótce dzieje 
walki Polaków o niepodległość w 
czasie 1 wojny światowej i przedstawił 
dzieje uzyskania małego 50 - kilome
trowego własnego wybrzeża, dostępu 
do morza, bez własnego portu ( Gdańsk 
został Wolnym Miastem).

"Musielismy budować marynarkę i 
nowy port Gdynię na piaszczystym 
wybrzeżu bałtyckim. A jednak 
dopięliśmy swego i polska marynarka 
dumnie strzegła polskiego wybrzeża i 
portu. Kiedy przyszła historyczna 
próba, stawaliśmy dzielnie obok 
największej wówczas marynarki 
wojennej - The Royal Navy. Swoim 
wysiłkiem zdobyliśmy uznanie i sza
cunek u aliantów i wrogów.

Symbolicznego aktu złączenia 
Polski z morzem dokonał gen. Józef 
Haller, dowódca Błękitnej Armii Pol
skiej, przybyłej z Francji do Polski. 
Aktu tego dokonał przez wrzucenie 
pierścienia w nadpływające fale Bał
tyku, łącząc w ten sposób symboli
cznie Polskę z morzem.

Po wojnie nie wróciliśmy do Gdyni, 
Gdańska i Szczecina, ale jesteśmy tam 
duszą i myślą naszą i mocno wierzymy, 
że bandery okrętów niepodległej Rze
czypospolitej Polskiej będą jeszcze 
dumnie powiewały na okrętach 
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wojennych RP w wolnych portach 
polskich".

Następnie przemawiał Lord Provost, 
serdecznie dziękując za zaproszenie i 
za współpracę z Kołem Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej i SPK.

Potem przygotowano salę do tańca. 
Grała świetna orkiestra "La Paloma". 
Loteria dała na czysto Ł70. Około 
godz. 22.45 pożegnaliśmy Lorda 
Provosta melodią: "Will ye come back 
again".

Bal zakończono o północy szkocką 
melodią "Lang Syne" i odśpiewaniem 
hymnów polskiego i angielskiego.

ZBYSZEK J. PAŹ

PLYMOUTH - GOODBYE SIR ROBERT

Flag Officer (baza Devonport) 
wiceadmirał Królewskiej Marynarki, 
Sir Robert Gerken KCB, CBE, jest 
dobrze znany w kołach SMW na 
terenie Plymouth. Osobiście spotkałem 
go już przeszło dwa lata temu na 
"coctail party" w Royal Naval Associa
tion, gdzie nasze Stowarzyszenie 
reprezentował Tadek Sroka, Roman 
Chechłowski i piszący te słowa. W 
przyjęciu tym wzięli udział między 
innymi admirałowie Thomas, Drink- 
watter, Sir Robert Gerken oraz 
komandor Richard Rusk CBE i wielu 
innych oficerów Royal Navy.

Można sobie wyobrazić jak wielkim 
powodzeniem cieszy się takie przyję
cie. Organizacja nie do pobicia, 
wspaniały bufet i cała masa tematów 
do rozmowy, to elementy, które w 
rezultacie zapewniają wielki sukces. 
Byliśmy zainteresowani znajomością 
spraw polskich, okazaną przez 
naszych gospodarzy i ich chęcią 
prowadzenia konwersacji na polskie 
tematy.

Nic więc dziwnego że znowu 
otrzymaliśmy zaproszenie przez Ex - 
Service-men Association na przyjęcie 9 
lutego 1987 w Royal Navy Ofricers 

Club, Mount Wise, Devonport, aby 
pożegnać odchodzącego ze stanowiska 
oficera flagowego bazy w Devonport 
wiceadmirała Sir Roberta Gerkena KCB, 
CBE., i jego żonę, Lady Ann.

W rozmowie z nami admirał przy
pomniał, że jako młody oficer na HMS 
London odwiedził Gdynię i mówił 
również o jednym obcokrajowcu, który 
doszedł do rangi admiralskiej w Royal 
Navy, były oficer Polskiej Marynarki 
Wojennej, Józef Bartosik, który jako 
bardzo wymagający był postrachem 
podchorążych R.N.

Członkowie Stowarzyszenia, którzy 
skorzystali z zaproszenia, to prezes 
Koła Tadek Sroka z żoną Heleną, 
sekretarz Roman Chechłowski z żoną 
Betty, wiceprezes Michał Kozicz z 
zawsze uśmiechniętą Muriel, Jan 
Wojciechowski z dumną ze swej zna
jomości języka polskiego żoną Winie, 
skarbnik Leon Wolny, który po pię- 
ciotygodniowym pobycie w kraju 
wrócił właśnie do Plymouth, Paweł 
Wiśniewski, Irena i Franek Rumińscy; 
z nim pływałem na ORP "Ślązak".

(Dokończenie na str. 67)

KANADA
"Tydzień Polski" z 7.3.87 przynosi

"Święto Marynarki Wojennej. W 
niedzielę 15 lutego br. w lokalu SPK 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 
Oddział Kanada obchodziło swoje 
doroczne święto z okazji 67 rocznicy 
"Zaślubin Polski z morzem".

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, 
chociaż zorganizowane tylko kilka lat 
temu, wykazuje swoją żywotność 
organizacyjną. Dwa lata temu zorga
nizowany był Światowy Zjazd Kole
żeński, który zgromadził około 100 
kolegów z terenu Ameryki Północnej i 
Anglii.

Co roku obchodzone są spotkania 
towarzyskie.

Prezesem Koła od jego założenia 
jest kmdr Romuald Nałęcz - Tymiński, 
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były dowódca ORP "Ślązak" - okrętu 
wsławionego w bitwie morskiej w 
Dieppe, oraz ORP "Conrad".

Spotkanie było wyrazem, jak 
Marynarze polscy kontynuują tradycje 
swojej broni".

Z Komunikatu Nr 14 Koła dodajemy, 
że "pragniemy podziękować koledze

Ignacemu Zembaty - Nowackiemu za 
hojny dar w wysokości doi. 100.00 na 
Marynarzy Inwalidów i będących w 
potrzebie. Suma ta, po zamianie na 
funty angielskie, będzie wysłana do 
Komitetu Opieki Zarządu Głównego SMW 
w Londynie w imieniu kol. I. Zembaty 
- Nowackiego, razem z darem Koła 
(Ł100.00)".

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Montery, Kalifornia 
19 lutego 1987 roku

Dostałem właśnie 158 numer 
"Naszych Sygnałów" (lipiec - grudzień 
1986), który prawdopodobnie przebył 
Atlantyk na wiosłowej łodzi, a kon
tynent północnoamerykański konnym 
pocztylionem. Stempel pocztowy na 
kopercie głosi: "Ealing, 23 Dec. 1986" 
a numer otrzymałem 17 lutego 1987 
roku, czyli rowno po upływie ośmiu 
tygodni! Ale taki już widocznie jest 
koszt technicznego postępu, albo jak 
mawiałśp. BolcioRomanowski "Tryumf 
techniki nad zdrowym rozsądkiem". 
Ale grunt, że "Nasze Sygnały" 
doszły. Ich przybycie to zawsze 
pewnego rodzaju święto, tym razem 
niemal że się zbiegło z obchodzoną 
przeze mnie dwa ani wcześniej sie
demdziesiątą rocznicą moich urodzin. 
Przeczytałem numer od deski do deski 
i chcę pogratulować Redaktorowi, 
który umie jakoś do każdego numeru 
znaleźć dużo interesującego materiału. 
Jedyną uwagą jest to, że drukarnia 
Veritasu popełnia pewną ilość dru
karskich błędów. No, wyobrażam 
sobie, że trudno znaleźć czas na tak 
żmudną robotę jak robienie korekty. 
Przy okazji chciałbym dać jeszcze 
jedno sprostowanie, a może raczej 
historyczne uzupełnienie. Kolega 
Wiesław Krzyżanowski w swym 
"Kalendarzu Rekordów" pod datą 3 

lipca 1986 między innymi pisze: "... 
ogłaszam panią Lusię (Pitułko) nie 
tylko najlepszą, ale wręcz jedyną 
pianistką Marynarki Wojennej". Tak 
się złożyło, że nigdy nie miałem 
przyjemności słuchać gry pani Lusi na 
fortepianie. Pewno i dlatego, że z 
Anglń do Stanów Zjednoczonych 
wyjechałem już w roku 1947 i przez 
następne 40 lat tylko rzadko i na 
krótko wpadałem do Londynu. Mogę 
jednak z pełnym autorytetem 
stwierdzić, że pani Lusia Pitułko nie 
jest "jedyną" pianistką Marynarki 
Wojennej. Żona moja, Dorota, ukoń
czyła Królewską Akademię Muzyczną 
(Royal College of Musie) ze złotym 
medalem, dała w swym życiu wiele 
koncertów i recitali fortepianowych, 
między innymi w Plymouth w 1944 roku, 
w Dundee w latach 1945 i 46 i w 
Londynie w roku 1947. W Dundee 
grała "Warsaw Concerto" z towarzy
szeniem niewielkiej orkiestry symfo
nicznej sformowanej przy Czwartej 
Dywizji Piechoty, dywizji, której 
dowódcą był generał Kazimierz Gla- 
bisz. W rezydencji generała Glabisza 
na przyjęciu dla Witolda Małcużyńs- 
kiego grała szopenowskie mazurki na 
specjalną prośbę Małcużyńskiego. Po 
przybyciu do Stanów Zjednoczonych 
dała szereg koncertów w Nowym Jorku 
i w Waszyngtonie, na różne polskie i 
polonijne cele, a później, w okresie 
mojej służby w amerykańskiej dyp
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lomacji w takich miastach, jak Leo- 
poldville (dziś Kinshasa), Monrovia w 
Liberii, Yientiane w Laosie i w Paryżu, 
wreszcie tu w kalifornijskim Monterey 
i w San Rafael koło San Francisco. 
Tak więc Dorota Guzowska jest co 
najmniej drugą pianistką Marynarki 
Wojennej. Nie zgadzam się też z 
twierdzeniem kol. Wiesława Krzyża
nowskiego, że "zew morza nie idzie w 
parze z talentem muzycznym". Jurek 
Koziołkowski na przykład grał bardzo 
dobrze na fortepianie, może nie klasa 
koncertowa, ale niewątpliwie miał mu
zyczny talent. Pewno nadal go ma, 
nie widziałem go od wieków.

Tymczasem u nas jeszcze jedna 
wielka zmiana, jeszcze jedna przep
rowadzka, tym razem chyba ostatnia. 
A mieliśmy tych przeprowadzek w 
życiu bardzo wiele. Trudno nawet 
porachować. Otóż w marcu przenosimy 
się na stałe na Maltę, na rodzinną 
wyspę mojej żony. Ciągnęło nas tam 
od dawna. Tam poznaliśmy się w 
roku 1943 i tam się pobraliśmy tego 
samego roku. A fakt, że mieszka tam 
mój serdeczny przyjaciel, Andrzej 
Kłopotowski, też nie jest bez zna
czenia. Cała piątka naszych dzieci już 
dawno dorosła, pozakładała własne 
rodziny. Porozrzucani są jednak po 
całym kontynencie amerykańskim. 
Łatwiej nam będzie raz na rok przyle
cieć z Malty i wszystkich po trochu 
odwiedzić. Nie wiem jeszcze, czy w 
drodze na Maltę zatrzymamy się 
wystarczająco długo w Londynie, by 
odwiedzić SMW. Jak nie teraz, to 
zrobimy to w jakimś późniejszym 
okresie, bo z Malty wszystkie drogi 
wiodą przez Londyn.

W tym ostatnim numerze "NS" jest 
kilka wzmianek o Maćku Bocheńskim. 
Bocheńscy odwiedzili nas w Monterey 
bodajże w kwietniu ubiegłego roku i 
spędziliśmy miły wieczór, wspominając 
stare czasy. O ich wizycie w Gdyni 
słyszałem też od Andrzeja Pierzyńs- 
kiego i jego żony a mojej siostry 
Krystyny.

Andrzej Guzowski

Naugatuck, 11.2.1987
Przesyłam kopie swoich referencji, 

jak też dyplomów otrzymanych przeze 
mnie na tutejszym terenie, a spec
jalnie moją nominację na członka i 
przewodniczącego Komisji Doradczej, 
do gubernatora naszego stanu. Jestem 
z tego dumny, jako marynarz ORP 
"Ślązak".

(Kopie dokumentów kol. Heczko 
przesłaliśmy kol. S. Piaskowskiemu. 
Redakcja)

Naugatuck, 17.11.1987
"Dnia 14 lutego otrzymałem NS. 

Była to dla mnie naprawdę duża 
niespodzianka, ponieważ jest to 40 - 
lecie mojego współżycia małżeńskiego, 
które dzieci moje zawsze upamiętniają. 

Przed przyjściem dzieci czytałem NS 
tak, że zastały mnie w nastroju 
wspomnień. Po małej kolacji i roz
mowie z dziećmi i po ich odejściu, 
zacząłem pisać dla siebie tak jak już 
dawniej".

Antoni Heczko
Kol. Heczko załącza wzruszające 

wierszyki, z których najciekawszy - 
"Tam moja Ojczyzna" ma nieco filo
zoficzny temat. Przypominając, że tam 
piękniej kwiaty pachną i ptaki pięk
niej śpiewają, zdaje sobie sprawę że: 
"To nie moja Ojczyzna, gdzie teraz 

mieszkamy, 
Choć tu jest dobrobyt, wolność 

wielką mamy, 
Lecz to nie Ojczyzna, do której 

ja wzdycham".
Ale zgadza się, że kiedyś, jeśli 

nie dzieci, to wnuki będą podobnie 
wspominać Amerykę, gdyby je los w 
inne strony świata zagnał.
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

REFERAT PERSONALNY
Wybieraliśmy się do Zbyszka Plezi 

na 18 listopada - 69 urodziny. 
Obchodziłem więc lokalne sklepy z 
napojami wyskokowymi, poszukując 
whisky, o której jako młodzi ludzie 
mówiliśmy, że podaje telefon papieża: 
VAT 69. Bo to i odpowiadałoby wie
kowi i zmieniającym się z wiekiem 
zaiteresowaniom, ale— tej whisky już 
dostać nie można. Gdy więc Zbyszek 
datę spotkania przełożył, zdecydo
wałem się nie popierać pijaństwa, 
zaoszczędziłem parę funtów i wraz z 
Jasiem Busiakiewiczem i Kostkiem 
Zubkowskim pojechaliśmy do Pleziów w 
rocznicę "Nocy Listopadowej" 29. 
11.1986, gdzie już na nas czekał

dr GRZEGORZ WESOŁOWSKI, 
krewny Danusi Plezia, i jak się 
później dowiedzieliśmy, też śp. kmdr. 
Heliodora Laskowskiego. Lecząc, czy 
badając paru starszych oficerów 
naszej marynarki, zainteresował się 
ich opowiadaniami i wspomnieniami. 
Dziś jest prawdziwą encyklopedią 
wiadomości o personelu marynarki 
wojennej od najwcześniejszych czasów, 
od zarania. Zdajemy sobie sprawę, że 
o karciochach mowy być nie może, bo 
młody i naprawdę czarujący doktor 
pompuje od nas wiadomości ile się da, 
szczególnie personalne szczegóły, 
dane ewidencyjne czy anegdoty o 
przedwojennej starszyźnie. Oczywiście 
najwartościowszym źródłem wśród 
obecnych jest kmdr Busiakiewicz. 
Pozostali goście mają czas próbować 
śledzika i innych smakołyków przy
gotowanych przez Danusię, oraz 
doskonałych napitków z świetnie 
zaopatrzonej piwniczki miłego gos
podarza. Gdy dr Grześ dowiedział się 
z ostatnich NS, które mu wysłaliśmy, 
o urodzinach kmdr. Busiakiewicza, 
przesłał mi przez pp. Pleziów 
życzenia, które w tym miejscu kwituję 
i zawiadamiam, że czekamy na opra
cowania biograficzne personelu naszej

marynarki przez tak miłego entuzja
stę. .

Gdy przyszedłem do kancelarii SMW 
9 grudnia czekał na mnie list ze 
smutną wiadomością, że zmarł nasz 
kolega, 
ppor. mar. ALEKSANDER SULIKOWSKI 

Pisze do nas p. Danuta Gnat z 
Chicago, że przyjechał do niej z 
Nowej Zelandii brat i zmarł podczas 
wakacji w USA 15 października 1986. 
W mym rodzinnym Krakowie były 
przed wojną sklepy złotnicze i 
zegarmistrzowskie Sulikowskich. Na 
jednym, mniejszym z nich, był napis 
"właściciel M. Kostrzewska". Piszę 
więc do siostry śp. Olka Sulikows
kiego. "Dla mnie osobiście wiadomość 
jest tym bardziej smutna, że po ośmiu 
latach na jednej ławie szkolnej z 
Jurkiem Kostrzewskim uważaliśmy się 
z Olkiem, jak go nazywaliśmy w 
Marynarce, za kuzynów. Błażek (tak 
go wołano w rodzinie) był rozmiło
wanym w morzu marynarzem, uzdol
nionym i wykształconym nawigatorem i 
oddanym i wręcz czarującym kolegą". 
Olek osiadł w Nowej Zelandii chyba 
już w 1956 r. Był kapitanem statku na 
rejsach do wysp na północ od Nowej 
Zelandii, o nazwach jakby żywcem 
wziętych z bardzo egzotycznych 
powieści Conrada.

Gdy schodziliśmy się na zebranie 
Zarządu Głównego SMW w naszej 
kancelarii 11 grudnia 1986 r. dowie
dzieliśmy się w bardzo cywilizowany 
sposób, że

kol. ALFRED PIECHOWIAK
się ożenił. Przed każdym z nas 

czekał kieliszek whisky by wypić 
zdrowie nowożeńców. Bardzo to 
wyjątkowy wypadek w naszej mary
narskiej gromadce. Nawet jeśli ktoś 
wstąpił do Marynarki w 1945 r. jako 
18 - letni chłopak, dziś raczej kwa
lifikuje się na młodego dziadka, niż na 
pana młodego. Pannę Barbarę Antczak, 
młodą uczoną z Poznania, widzieliśmy
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w Londynie, gdy wraz z Alfredem 
zbierali materiały do napisania His
torii Stowarzyszenia. Na początku te
go roku p. Barbara Piechowiak 
przesłała na adres prezesa kol. 
Zubkowskiego kartkę: "Moc najlep
szych życzeń noworocznych z dale- 

r kiego Poznania przesyłam - jako nowa 
entuzjastka Stowarzyszenia - wszys
tkim przyjaciołom Alfreda a obecnie i 
moim, o co proszę. Barbara Piecho
wiak". Zapewniam Panią Barbarę, że 
czujemy się bardzo szczęśliwi, że 
zaprasza nas na przyjaciół i wza
jemnie witamy ją serdecznie w zwię
kszającym się (na odmianę) kole 

■f marynarskiej rodziny.
23 grudnia z kol. Haliną Wójcik 

pakujemy zagraniczne przesyłki 
ostatnich NS. Gdy są wszystkie 
paczki gotowe, dzwonię o pomoc do 
Kostka Zubkowskiego i znoszę worki 
poczty z kancelarii na dół. Zawozimy 
je na pocztę i— nie mogę dostać 
połączenia, by powiadomić kol. Halinę, 
ile pieniążków na to wydałem. 
Dowiaduję się od niej, że właśnie 
dzisiaj rano zmarł

kpt. mar. ALFONS GÓRSKI
i telefon był zajęty przez panią 

Górską, kmdr. Busiakiewicza i pre
zesa koL Zubkowskiego. W numerze 
NS, który właśnie zawiozłem na 
pocztę, na str. 27 jest wzruszające 
wspomnienie Jerzego Krakusa o kpt. 

k Górskim, którego już śp. kapitan nie 
przeczytał i me otrzymał na czas. 
Fons, jak wołali kpt. mar. Alfonsa 
Górskiego koledzy, był człowiekiem 
bardzo uważającym, starannym, 
dobrze wychowanym, rzeczywiście bez 
zarzutu. Jakiś złośliwy chochlik to 
sprawił, że na Jego pogrzebie ksiądz 
pomylił się w Jego imieniu, a gdy 

> doszło do spopielenia zwłok, tak się 
uwinął, że prezes SMW nie zdążył 
wystąpić z pożegnaniem Kolegi. Jakaś 
niewytłumaczalna ironia losu sprawiła, 
że ta ostatnia posługa była tak nie w 
charakterze zawsze "korekt" i cza
rującego Fonsa. Rozumiejąc dziwne 
zrządzenia losu, z szczerym żalem 
żegnali Kolegę p. Ada Biskupska, 

kmdr Jan Busiakiewicz, kol. Tadeusz 
Hermaszewski, pani Wisia i Jerzy 
Hobot, kol. Kajetan Łowczynowski, 
kpt. Feliks Minkiewicz, kpt. Zbigniew 
Plezia, kol. Józef Smoczyński, kol. 
Halina Wójcik, p. Antonina i prezes 
SMW Konstanty Zubkowski, oraz 
znajomi, sąsiedzi i przyjaciele zmar
łego.

W liście p. W. Conrada, sekretarza 
Koła SPK - Natal, z 3 stycznia 1987 
r. czytamy: "W imieniu żony kol. 
S. G. G. zawiadamiam, że
bosman STANISŁAW GWOŻDZIEWSKI

zmarł nagle na atak serca w środę 
31 grudnia. Pogrzeb odbędzie się w 
poniedziałek 5 stycznia w kościele sw. 
Józefa w Durbanie". Na mój list do 
pani Gwoździewskiej, w którym 
zawiadamiam, że "w sobotę 7 lutego na 
Mszy św. za zmarłych w tym roku 
kolegów nazwisko śp. kolegi Stanis
ława będzie odczytane przez księdza 
od ołtarza, a obecni koledzy dołączą 
do wspólnej modlitwy", otrzymuję 
następującą odpowiedź: "My family and 
I appreciate calling my housband's 
name in your Cali of Honour at the 
Mass to be held in London, as he 
was a man of honour held in high 
esteem by all who knew him. He held 
many decorations... The ships which 
he served on were OORP Wilia, Wicher, 
Kujawiak, Żuraw, Piorun, Dragon and 
Conrad, he finished his Naval career 
as Petty Officer - Navigation. Father 
Jaworski is holding a Mass for him in 
Durban on 8th February. I have in my 
possesion the original Polish Flag of 
ORP Dragon, which my husband took 
off the snip, when it was sinking at 
invasion of France in 1944. I would 
like to send it to your Association 
after the 8th February, as i am laying 
it on the Altar steps for Mass. I met 
my wanderful husband Stanisław in 
Glasgow in 1941 and had 43 years of 
a perfect marriage, which produced 3 
lovely daughters, plus 4 grandchil- 
dren. You wiH be receiving soon a 
donation in remembrance oi my late 
husband of Ł25.00 from the Royal 
Bank of Scotland. I and my family 

>
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send your Association every good 
wish for the futurę. I am very pro- 
ud for my connection with such 
wanderful people as the Poles, 
especially all I have known during the 
war years galant and brave men. 
Yiolet Gwoździewska - Grant".

3 lutego podziękowałem listem Pani 
Gwoździewskiej "For your friendly and 
informative letter which I may take 
the liberty of using in "Nasze Syg
nały". That may remind many colle- 
agues of your late husband of the 
ships and occasions they shared with 
him... I thank you for your most 
generous gift and your laudable idea 
of depositing the flag of ORP Dragon 
with the Polish Naval Association .

W środę 7 stycznia jadę do Sax- 
mundham w Sufrolk, gdzie spotyka 
mnie na stacji por. mar. Krzysztof 
Miszewski i zabiera do siebie na farmę, 
gdzie próbuje zrobić zjazd naszego 
rocznika (nominacja 4.1.1945). Rze
czywiście, dokładnie w południe, tak 
jak zapowiedział, zajeżdża

WOJTEK DOMŻALSKI.

Nie odmawiam mu tytułu naukowego, 
ale jak napis zę dr Domżalski mogę go 
niedomagający niepokoić o porady i 
diagnozy, a przecież Wojtek jest 
doktorem geologii i konsultantem nie 
medycznym, a fachowcem w poszu
kiwaniu bogactw mineralnych, ropy 
naftowej itp. Był prawie w każdej 
części naszego globu. Najlepiej udał 
mu się chyba pobyt w Australii, skąd 
wrócił z piękną i czarującą żoną Joy. 
W parę minut po nich przyjeżdża

KAZIK MALAWSKI,
i od razu zaczynają wymieniać 

obserwacje i wspomnienia z Połud
niowej Afryki. Kazik kpt. w.ż. w 
British-India na emeryturze osiadł 
wraz z żoną Yvonne w Durbanie. 
Pamiętam ich wizytę w Londynie z 
córką Lynne chyba w 1965 r., gdy 
pojechaliśmy do mojego domku w 
Hampshire na piknik. Dziś Lynne jest 
mężatką, mieszka stale w Anglii, a 
rodzice przyjeżdżają co roku na parę

7-go stycznia 1987 u Miszewskich:
od lewej: Kazimierz Malawski, Wojciech Domżalski, Wiesław Krzyżanowski, Jerzy 

Hobot, Krzysztof Misizewski
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Prtzed domem MilszeAwsklidh;
Yvonne Malawska fotografuje od lewej, stojących: W. Krzyżanowski, Cairołtne Miszew- 
stka, K. Malawski, JaldwSiga Hobot, K. Miiszewski, Joy Domżalska i J. Hobot 

(fotografował W. Domżialski)
miesięcy, by ją zobaczyć. Niestety, 
przed naszymi spotkaniami morskimi w 
lutym wrócili do domu. Pani Yvonne 
Malawska jest z pochodzenia Połud
niową Afrykanką. Gdy przyjechał

JUREK HOBOT
z Wisią, obecne panie reprezen

towały cztery narodowości. Przemiła 
Caroline Miszewska Anglię, Wisia 
Polskę. Dowiaduję się o następnych 
koneksjach w naszej marynarskiej 
rodzinie. Szkolną koleżanką Wisi była 
Lilka Hermanówna. A mąż jej Rysio 
Jedyński, pływał jako młody oficer z 
kpt. Andrzejewskim (ojcem Wisi), 
który do 1935 r. był w Marynarce 
Wojennej (rocznik kmdr. Hulewicza i 
Hermana). Dostaliśmy wspaniały obiad, 
a jako że nie prowadzę samochodu, bo 
przyjechałem pociągiem, wypiłem 
galony doskonałego wina. Zawzięcie 
się fotografujemy i miły gospodarz 
odwiózł mnie na stację. Bóg zapłać 
Karolinko i Krzysiu za staropolską 

gościnność w Suffolk. Mam okazję 
spędzić dwugodzinną podróż do 
Londynu, czytając "Tysiąc lat historii 
polskiego narodu", 3-tomową książkę, 
którą właśnie przysłał mi tydzień 
temu

mgr JĘDRZEJ GIERTYCH.
Ale na ten temat lepiej zacznę od 

początku. W 1986 r. w londyńskim 
"Dzienniku Polskim" ukazało się 
sprawozdanie ze złotych godów Pań
stwa Giertychów, gdy dzieci (z 
wyjątkiem jego syna, który nie mógł 
przyjechać z Rzymu) i wnuki wys
tawili w sali parafialnej przy Devonia 
Road, "Wesele" Stanisława Wyspiań
skiego. Jako z pochodzenia "Krako
wiaczek ci ja" mam niezmierny sen
tyment dla Wyspiańskiego - największy 
dramaturg polski, największy drama
turg tego stulecia, wielki poeta, 
wspaniały malarz, który polskie 
malarstwo poprowadził na nowe 
kolorystyczne tory, w pastelach chyba
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jedyny (obok Degasa) naprawdę 
genialny artysta i... dość o Wys
piańskim, wracam do Giertycha. Bo 
oto zamiast złapać za pióro i skrobnąć 
list gratulacyjny, choć spóźniony na 
Złote Gody, przychodzi mi pomysł 
felietonu do NS: Kalendarz Rek. 4ów 
i najlepszy epizod który daje pomysł 
i__ jest zagubiony! Tymczasem, w
biurku sekretarza SMW, którym 
właśnie zostałem, znajduję awizo 
nowej pracy historycznej Jędrzeja 
Giertycha. Załatwiam na zebraniu 
Zarządu, że tę pracę ogłosimy w NS: 
telefonuję zadowolony do kol. Gier
tycha, który mi oznajmia, że NS 
ukażą się za późno, by jego książkę 
ogłaszać w przedpłacie. Rzeczywiście 
trzytomową pracę otrzymałem parę dni 
po NS, bo oczywiście od razu 
skorzystałem z okazji i wypełniłem 
zamówienie, zapewniając sobie wieczory 
wspaniałej i fascynującej lektury. Ale 
nie jest to lektura łatwa, czy pod
nosząca na duchu. Raczej inna 
interpretacja, która podkreśla niep
rzejednanie obu stron, tej z trady
cyjnej interpretacji i tej przekony
wująco przedstawionej przez autora. 
Może ten brak sympatycznego zro
zumienia drugiej strony jest powodem 
że nie łatwo jest w naszym rodzin
nym kraju zakwitnąć demokracji. A na 
końcu książki, na liście przedpłaci- 
cieli, znajduję swoje nazwisko w 
dobrym towarzystwie marynarskim, bo 
jest tam Wojciech Francki, Alfred 
Piechowiak i

p. ZOFIA WISZNICKA 
PINTO - PEREIRA, 

od której, w związku z rocznicą 
lutową dostaliśmy 22.1.1987 list z 
Portugalii, w którym pisze o prob
lemach ze zdrowiem, mimo raczej 
smutnych wiadomości, z typowym dla 
niej optymizmem i szybko zmienia 
temat: "Przyjaźń moją z Jasiem 
Busiakiewiczem mogę porównać do 
bezchmurnego, pogodnego dnia let
niego, gdy nic radości przebywania ze 
sobą nie mąci, a która z każdą 
upływającą chwilą nabiera mocy i 
ciepła. Doznałam od niego dużo 
dowodów uczynności i oddania, 

łączyły nas razem z Basią długie 
rozmowy "od serca" przy każdej 
okazji— Najlepsze życzenia jak naj
bardziej udany i wesoły obiad 
"czerwonego goździka". Będę myślą z 
Wami!" A ja odświeżam wspomnienia 
patrząc na fotografię Nr 321 w naszym 
Albumie Marynarki Wojennej.

Dowiaduję się od kol. Teofila 
Paczkowskiego, że zmarł

st. bosman CZESŁAW JĘDROSZYK.
Pogrzeb odbędzie się w piątek o 

godz. 10.30 w Chatham. Kolega 
Paczkowski załatwia pobranie z SMW 
bandery wojennej, by nakryć nią 
trumnę śp. Jędroszyka, a ja wspo
minam rok 1940, gdy zostałem zaok
rętowany na ORP "Piorun", gdzie 
przez parę lat podoficerem prowian
towym był bosmanmat Jędroszyk. 
Przez jakiś czas prowadził też kantynę 
okrętową. Niewątpliwie pracował w 
odpowiadającej mu specjalności, bo 
jego humor, przedsiębiorczość, 
pomysłowość i zażywna postać paso
wały do obowiązków, które sumiennie 
i z talentem wypełniał. Czesław 
Jędroszyk wstąpił do Marynarki w 
roku 1933, urodził się w r. 1912 a 
zmarł 18 stycznia 1987 w Gillingham 
przeżywszy 74 lata.

Wracając do opisanych "koneksji" w 
rodzinie marynarskiej przypomnieć 
powinienem, że w tej samej szkole, z 
której wyszła Wisia Hobot, znaleźli 
żony Tadeusz Bernas - Irenę, Kostek 
Zubkowski - Totę, i
kpt. mar. ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI

- Barbarę, z którą właśnie przy
jechali z Malty na zakupy do Lon
dynu. W styczniu, w okresie poś- 
wiątecznym linie lotnicze ofiarują 
atrakcyjne przeloty i niedrogie hotele 
w centralnym Londynie, by utrzymać 
ruch. W środę 21 stycznia kol. 
Andrzej odwiedza nas w SMW, cie
kawie opowiada o życiu na Malcie, 
gdzie nadchodzącą zimę poznaje się po 
tym, że coponiektóry Maltańczyk 
nakłada__ sweter, i chwali kuchnię
maltańską, która ma raczej charakter 
francuskośródziemnomorski. Ale ślinka 
idzie, jak opisuje jedno z nielicznych,
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typowo maltańskich dań - królika w 
śmietanie (gęsto też oczywiście pod
lewanego lokalnym winem). Ale naj
ważniejsza wiadomość, jaką nam 
podaje, to zmiana postoju pp. 
Guzowskich z Monterey na Maltę. 
Życząc im jak najlepszych lat na 
Malcie nie wątpię, że powrót na 
rodzinną wyspę p. Guzowską cieszy, 
a kol. Andrzeja chcę przy okazji 
przeprosić za zmianę tytułu jego 
wspomnień. Mimo mocnej aluzji do 
Potockiego "Rękopis znaleziony w__ "
zmieniłem z Monterey na "sprzed 
ćwierć wieku", by nie rozpraszać 
uwagi czytelnika na niemarynarskie 
sprawy. Na Andrzeja Kłopotowskiego 
czekamy w SMW z kmdr. Busiakiewi- 
czem, prezesem SMW Kostkiem Zub- 
kowskim i naszym miłym gościem, bo 
właśnie przyleciał z Florydy

kmdr TADEUSZ JEKIEL.
który entuzjastycznie opowiada o

tym emerytalnym raju. Przede wszy
stkim mieszka na wschodnim wybrzeżu 
Florydy - nad zatoką meksykańską, a 
więc z dala od tłoku ludzi i hoteli po 
stronie Miami. Rano, nim jest gorąco, 
łatwo mu znaleźć zajęcie w dość dużym 
ogrodzie. A gdy zrobi się gorąco 
przenosi się do "aŁr-conditioned" 
wnętrza na lekturę, korespondencję, 
lub jeszcze mimo złożenia prezesury 
Koła w ręce St. Kutego, zajmowanie 
się sprawami SMW. Przywiózł ze sobą 
wydane ostatnio zaproszenie na Zjazd 
Marynarzy w Catskill N.Y. Opisuje 
okolice, mówi o przygotowaniach, 
nakreśla plany zjazdu, który być 
może będzie tak wielkim sukcesem, jak 
zjazd w Kanadzie w 1985 r. A tym
czasem obaj koledzy spotkani w 
Londynie w środę 21 stycznia proszą 
o przekazanie serdecznych pozdrowień 
dla zebranych na obiedzie 7 lutego.

Przed kościołem św. Andrzeja Boboli 7-go lutego 1987;
od lewej: Paszkowski, Smoczyński, Hobot, Minkiewicz, Jagusfewicz, dr Markow
ski, p. Hubicka, Traszko, p. Jedyńska, Krzyżanowski, mjr Kurzempa, płk Mora
wica, dr Karnicka, Plezia, p. Wójcik, p. Biskupska, Busiakiewicz, Balicki, 

Piechowiak, p. Wizbek, Giertych, Hermaszewski, p. Anczykowska
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31 stycznia w "Tygodniku Polskim" 
ukazało się zawiadomienie, że w 
sobotę 7 lutego o godz. 11 w kościele 
św. Andrzeja Boboli odprawiona zos
tanie Msza św. za poległych i zmar
łych kolegów; w załączonym nekrologu 
wymienione są nazwiska kolegów, 
którzy w ostatnim roku od nas ode
szli. Długą listę, bo aż 27 nazwisk 
liczącą przygotowała

kol. HALINA WÓJCIK
zorganizowała nabożeństwo, roze

słała imienne zawiadomienia o pro
ponowanych spotkaniach a w ostatnim 
dniu wydała końcowe instrukcje do 
Klubu Lotników, podając ilość ucze
stników. Często w tych ostatnich 
latach istnienia naszej organizacji pada 
pytanie, jak długo jeszcze możemy 
działać jako czynne Stowarzyszenie. 
Dla mnie, który mam zaszczyt być se
kretarzem Zarządu Głównego i reda
ktorem "Naszych Sygnałów" odpowiedź 
jest jasna: jak długo p. Halina 
wszystko organizuje, załatwia i o 
wszystkim pamięta, ja mogę jako 
sekretarz i redaktor przy niezbyt 
wielkim wkładzie pracy zbierać gra
tulacje za wydawanie "Naszych Syg
nałów" , czy podziękowania za listy , z 
moim podpisem. Dopiero gdy się jest 
wciągniętym w cotygodniową pracę, 
można docenić olbrzymi wkład p. 
Haliny w "wszystkie nasze dzienne 
sprawy", ich prowadzenie, załatwianie 
i służenie zawsze bardzo wartościową 
radą.

Tym razem na wici przez nią 
rozesłane schodzi się w kościele nas 
wcale liczna gromada. P. Anczykowska 
z córką i zięciem, p. Biskupska, 
Busiakiewicz, Giertych, Hobot, p. 
Hubicka, Hermaszewski, Janowski, dr 
Karnicka, Krakus, Krzyżanowscy, dr. 
Markowscy, Minkiewicz, Paczkowski, 
Piechowiak, Plezia, Smoczyński, 
Traszko, Wacięga, Wójcik i Zubkow- 
scy. Przyjaciołom i sympatykom SMW 
przewodzi płk J. Morawicz, który po 
śp. Wrońskim kieruje sprawami obrony 
narodowej w emigracyjnym Rządzie. Po 
Mszy św. śpiewamy "Boże coś Polskę", 
składamy biało-czerwone kwiaty pod 
Tablicą Mar. Woj. i rozchodzimy się 

wypocząć przed wieczornym spotkaniem 
na dorocznym obiedzie oficerów. Ale 
nie wszyscy, bo

kpt. mar. ZBIGNIEW PLEZIA,
by sprawić nam przyjemność prosto 

z kościoła jedzie daleko na wschód 
Londynu, skąd przyjedzie z nim kpt. 
Witold Sągajłło, dawno z powodu 
nadwerężonego zdrowia nie widziany, 
by wziąć udział w dzisiejszym obie
dzie i jutrzejszym spotkaniu. Zbyszek 
gości też u siebie Zbyszka Jagusie- 
wicza, który zawsze przyjeżdża z 
Dorset na nasze okazje. Zbyszek 
Plezia wraz z kol. Haliną Wójcik i 
Kostkiem Zubkowskim są projekto
dawcami albumu dla naszego Soleni
zanta. Wszyscy więc uczestnicy 
dorocznego obiadu schodzą się w 
barze u Lotników i podpisują wlepione 
w album pamiątkowy Jana Busiakie- 
wicza życzenia na 80 urodziny. 
Przypinamy czerwone goździki. Witamy 
się, ba nawet przedstawiamy, bo co 
najmniej czterech kolegów dopiero po 
raz pierwszy jest na naszym spot
kaniu , co notuje

por. mar. KONSTANTY OKOŁOW 
- ZUBKOWSKI,

gdy o godz. 19.30 prosi wszystkich 
do restauracji, do stołu ubranego 
kwiatami, kandelabrami z "Błyskawicy" 
i winem.

Po chwili milczenia, by uczcić tych 
kolegów, co od nas odeszli, Kostek 
przekazuje pozdrowienia od tych, 
którzy choć nie mogli przyjechać, 
pamiętają o nas, a więc: Brodzki, 
kmdr dr Danielewicz, kmdr Hess, 
kmdr Jekiel, kpt. Kłopotowski, kpt. 
Lesisz, kmdr Tymiński oraz Panie: 
Zofia Wisznicka Pinto-Pereira i Halina 
Wójcik. Z kolei wita przybyłych po 
raz pierwszy; (są to chyba Konstanty 
Chrapowicki, Wojciech Domżalski, 
Jerzy Lisowski i Zygmunt Szembek) 
przypominając im, że mogą wkupić się 
w łaski starych bywalców starym 
winem. Obecnie przyjmują to śmiechem, 
ale za chwilę spostrzegam pertrakta
cje Wojtka z kelnerem i... wino się 
zjawia. Kończąc Kostek dziękuje SMW 
za życzliwą pomoc w zorganizowaniu 
i... życzy smacznego. Przy kawie na 
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mnie spada miły obowiązek pierwszego 
toastu. Przypominam z "self evident 
codę" sygnał RPC, którym zapraszało 
się kolegów z innych okrętów na 
kielicha w południe i stwierdzam, że 
dziś powinno się go tłumaczyć: 
"Reąuest privilege of company" 
naszego starszego na redzie, któremu 
postanowiliśmy dać album pamiątkowy 
na jutrzejsze urodziny, obchodzone 
już dziś. Sortując materiały do albumu 
uderzyło mnie to, że pół swego życia, 
bo 40 lat, nasz Jubilat poświęcił pracy 
w SMW. Zauważa te regularności w 
swym liście

kmdr ROMUALD NAŁĘCZ - TYMIŃSKI,

który odczytuję: "60 lat temu 
przeżywaliśmy razem "dnie górne" 
pełne nadziei światłej przyszłości 
(kiedy szefowałem waszemu kursowi w 
Oficerskiej Szkole Mar. Woj.). Ponad 
czterdzieści lat temu razem 
przeżywaliśmy "dnie chmurne" oddając 
Brytyjczykom nasz ORP "Conrad". 
Ciężko było nam wówczas tracić ten 
ostatni skrawek Wolnej Ojczyzny. Dziś 
przeżywamy razem szczęśliwy 
dzień, kiedy mam przyjemnść powitać 
Ciebie, tym razem, w ekskluzywnym 
klubie zasłużonych osiemdziesięciola

Obiad oficerów Mar. Woj., 7-go lutego 1987;
od lewej: Wiltold Sągajłło, Jędrzej Giertych, Jerzy
-Stein, Jan Busiakilewicz, Mariusz Hrynkiewicz- 

Moczułski

tków, składając Ci najserdeczniejsze 
życzenia długich i szczęśliwych lat 
członkostwa, Twój oddany Romek 
(Bey)" W ogromnym skrócie przypo
minam służbę kmdr. Busiakiewicza na 
"Iskrze", "Mazurze", "Krakowiaku" 
jako zdo i jako artylerzysta na 
"Burzy", "Wichrze", "Gromie" i w 
bateriach Gdyni i Helu. W okresie 
najświetniejszym naszej Marynarki, w 
okresie wojny, gdy okręty nasze 
okrywały się chwałą w walkach na 
morzach i oceanach, zabrakło w ich 
załogach wspaniale wyszkolonego, 
dzielnego, doskonałego oficera, któ
rego losem było ciche bohaterstwo lat 
niewoli. Stwierdzam, że strata była 
też po stronie marynarki pozbawiając 
ją jednego z czołowych oficerów 
liniowych - Kostek wymienił tych co 
przesłali życzenia i pozdrowienia. 
Proszę Panów, toast: Marynarka 
Wojenna i Nieobecni Koledzy!

Drugi najistotniejszy toast wieczoru 
jest przemiłą niespodzianką, bo 
wzniesiony jest w wdzięcznych stro
fach, które wesoło i prawie że liry
cznie naświetlają kariery mówcy i 
solenizanta i ich powikłania życiowe. 
Poemat nagrany na taśmę trwa 8 minut 
i 20 sekund (podaję go w skrócie) jak 
go napisał i nagrał
kpt. mar. MARIUSZ HRYNKIEWICZ 

- MOCZULSKI:
I

... W roku dwudziestym i piątym 
(w dwudziestym wieku rzecz ma się) 
kilku młodzieńców siedziało 
w egzaminacyjnej klasie,
w małym pomorskim miasteczku, 
(przez które spławiano zboże) 
W Państwowej Szkole Morskiej 
zeszli się - idąc na morze.

Wzrostu raczej skromnego 
Moczulski Manusz-Hrynkiewicz 
i wzrostu niezbyt słusznego 
nasz zacny Jan Busiakiewicz.

Ich losy (zbliżność to czysta) 
tak dziwnie się ułożyły, 
z nich każdy artylerzysta, 
ten przyszły, a ten - już były ...
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... I tak się wszystko układa, 
że dopiero po wielu 
latach spotkają się w służbie 
I nie na morzu - lecz w Helu ...

II
... W tych trudnych latach raz drugi 
Łaska ich Boża - nie minie, 
Znów się spotkają, po wojnie, 
w - już prawie polskim - Londynie ...

III
... Jak dawniej, tu się też zdarzą 
w sztorm rejsy i w złą pogodę, 
kiedy nie morskie bałwany 
ciągną SMW pod wodę.

W najcięższej tej nawigacji 
(wśród wirów różnych koterii) 
Jan Busiakiewicz wciąż walczy, 
choć nie ma już artylerii.

Rzuca się w odmęt finansów, 
prowadzi boje zażarte
z tax-inspektorem. - Zwycięża! 
Nasz morski Buonaparte.

Że dobre to porównanie 
przyznacie. Bo w tej materii 
wzrostem są obaj dobrani 
i obaj są z artylerii.

Gdy gospodarcze niuanse 
stan naszej kasy odmienią - 
ratuje nasze finanse 
swą własną, hojną kieszenią .. .

IV
Więc uczcić już czas nadchodzi 
naszego tu Jubilata, 
co w SMW nam dowodzi 
prawie 42 lata ...

... Zbolałej chwytam się głowy, 
któż mi pomoże w tej biedzie?
Jakimiż mam uczcić słowy 
tego Starszego na redzie?

Jak tu wystrzelić salutem? 
Jakich tu szukać kryterii? 
kiedy zabrakło nam armat 
z Busiakiewicza baterii ...

... I zwracam się do sąsiada 
nowogrodzkiego sarmaty, 
(z toastem też raz miał kłopot, 
i także nie miał armaty).

Pragnę poradzić się Pana, 
Adamie. Jak zgłoskę nową 
znaleźć - by uczcić dziś Jana 
słów salwą - choć nie burtową.

Więc zwrotkę, którą dla Zana 
napisał kiedyś Mickiewicz, 
kończę ... By uczcić zaś Jana 
"palnę z butelki szampana" 
Wiwat nam Jan Busiakiewicz!

W wigilię urodzin wielkiego - 
duchem Jasia pijemy jego zdrowie, 
oklaskami nagradzamy rymowany toast 
Mariusza, a dygresje artyleryjskie 
przypominają życzenia, które przysłał:

kmdr KAZIMIERZ HESS:
"Dostojny Jubilacie! Najlepsze 

życzenia czerstwego zdrowia i wytr
wania na wachcie życiowej aż do 
Wolnej Polski, byśmy 90 urodziny 
obchodzili w naszej Gdyni pod polskim 
orłem z koroną. Starszemu na redzie 
w Armacie Morskiej - młodszy kano- 
nier K. Hess". W odpowiedzi na toast
—

kmdr JAN BUSIAKIEWICZ,
mówiąc o utrzymaniu tradycji, 

przypomina pierwszy powojenny obiad 4 
oficerów, gdy nasza starszyzna sie
działa wraz z adm. Świrskim na czele 
stołu (on sam wówczas zaliczał się do 
młodzieży) i admirał gorąco zachęcał, 
by obiady oficerskie odbywały się jak 
najdłużej, by stały się naszą ustaloną 
tradycją. Ta tradycja jest zewnętrznym 
wyrazem przyjaźni, która nas łączy. A 
dziękując za życzenia przyznaje się, a 
że sprawiły mu dużo radości, tym 
milszej, że niespodziewanej. Wspomi
nając swoje lata wojenne po obronie 
Helu spędzone w niewoli anegdotą o 
cygarach dla adm. Unruga ofiar cwa
nymi przez niemieckiego komendanta 
obozu, który nawiązując do służby w 
niemieckiej marynarce poucza admirała, 
że być może na złego konia postawił.
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W sławnej odpowiedzi stwierdza Unrug, 
że wyścig się jeszcze nie skończył. 
Anegdoty z niewoli o admirale Unrugu 
przypomina także

por. mar. JERZY STEIN,
który był w tym samym sławnym 

obozie Colditz. Kolega Giertych 
wspomina anegdotę z Murnau. Wydaje 
się, że gdy razem zasiądą do stołu 
nasi oficerowie i po obiedzie zacznie 
się ogólna rozmowa, wcześniej czy 
później jej głównym tematem będzie 
ceniony przez wszystkich jak najwyżej 
admirał - wychowawca Unrug. Kostek 
Zubkowski z lat powojennych przy
pomina wizytę u Admirała w Agadir w 
dniu 3 maja, gdy przed przyjęciem 
młodszego kolegi admirał wyraźnie 
sprawdził w liście starszeństwa z kim 
ma do czynienia. A skończyło się 
wszystko z wielką pompą przyjęciem w 
porcie. Prosimy też o parę słów

kpt. mar. WITOLDA SĄGIEŁŁO, 
który w paru zdaniach przypomina 

swoje przeżycia w Armii Krajowej. Na 
początku wojny zameldował się u 
starszych oficerów Marynarki Wojennej, 
którzy stwierdzili, że powinien 
zgłosić się na komendę niemiecką. 
Stamtąd zwolniony na słowo honoru 
przez wyrozumiałego komendanta, za
biera niezbędne rzeczy i nie łamiąc 
danego słowa, zgłasza się do niewoli. 
Ale z transportu ucieka i w Armii 
Krajowej jest dowódcą rejonu.Przy
pomina, że w AK było olbrzymie 
zainteresowanie akcją Polskiej Mary
narki. Wspomnienia swe z lat 1940 - 
1946 spędzone jako komendant rejonu 
AK w górach Świętokrzyskich opisał 
w wspaniałej książce "The man bet
ween" .

Zanim wymienię Jeszcze nie ws
pomnianych uczestników, chcę zano
tować, że p. Chojnacki, który wido
cznie przysłuchiwał się naszym roz
mowom, zapewnia nas, że zrobiło to 
na nim potężne wrażenie, przypomi
nając mu jego ojca generała. Namawia 
nas do śpiewów chóralnych przy stole, 
co mu się nie udaje, ale szlachetnie 
postawione wino jest za jego zdrowie i 
ku chwale z wdzięcznością wypite 
przez obecnych, jak

por. mar. FRANEK BALICKI, 
który na obiad oficerów przyjechał 

z torbą jabłek - prosto z farmy. Tak 
byłem załatany w sobotę, że prak
tycznie nie miałem okazji choćby paru 
słów z Frankiem zamienić. Muszę więc 
jako referent od spraw personalnych 
zanotować, że p. Halina podzieliła się 
jabłkami i piszący te słowa notuje z 
uznaniem, że bardzo wysoko sobie 
ceni te niezakazane owoce z sadów 
kol. Balickiego. Daj mu Boże obfite 
zbiory w 1987 r. Z dotychczas nie- 
wymienionych byli też z nami Jurek 
Hobot, Andrzej Jaraczewski, Zbyszek 
Jagusiewicz, który przyjechał z Plezią 
i dr Markowski, który przyjechał z 
Zubkowskim, Edek Liber, Feluś 
Minkiewicz, Tomasz Łubieński i Krzyś 
Miszewski z East Anglia, kmdr Edward 
Nowak, Marek Ołdakowski, Stefan Re- 
szitny i aż z Stourbridge, West Mid- 
lands,

por. mar. JANISŁAW WAŃKOWSKI 
który już 14 stycznia, zgłaszając 

swój udział pisze: "Odpowiadając na 
twój apel o materiały i nawiązując do 
idącej serii o ścigaczach (wywiad p. 
A. Gośka z A. Jaraczewskim przed
rukowany z miesięcznika "Morze" - 
Red. ) , strzeliło mi do głowy przesłać 
wyjątek z moich pamiętników (mam trzy 
czy cztery bruliony związane sznur
kiem) , opisujący epizodziki z mojej 
parotygodniowej służby na S3__
Oczywiście przedruk w całości naj
lepiej by mi się podobał, dając pełny 
obrazek w duchu i języku sprzed 45 
lat". I tak drukujemy epizod pamię
tników kol. Wańkowskiego, który w 
dalszym ciągu drugiego i bardzo 
ciekawego listu podkreśla znaczenie 
dokumentarne publikowanych w NS 
materiałów, przyrównuje przejście na 
emeryturę ze zmianą klasy z "wor- 
king" na "leisure", a odpoczywając po 
ciężkim roku akademickim obmyśla, co 
napisać, by wykorzystać materiały 
wieloletniej psychologicznej praktyki. 
Natomiast z Cheadle pisze

kpt. mar. TADEUSZ LESISZ:
"Bardzo mi przykro, że nie będę 
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mógł być z wami. W niedzielę 8 my 
również obchodzimy w Manchesterze 
Święto Marynarki Wojennej i po 
nabożeństwie za kolegów o 12 mamy 
wspólny obiad. Będę myślami z wami i 
życzę wszystkim obecnym przyjemnego 
wieczoru i wszelkiej pomyślności w 
roku 1987". Życzenia przesłane przez 
Tadeusza dla kmdr. Busiakiewicza 
włożyłem w album, który w niedzielę 
sprezentowaliśmy mu na spotkaniu 
lońdyńskich kolegów w Stowarzyszeniu 
Lotników o 16.00, i w którym wszyscy 
uczestnicy podpisują się na pamiątkę. 
Dostajemy reńskie wino i bardzo 
smaczne kanapki i nim wino zdąży się 
zagrzać Kostek Zubkowski woła mnie, 
bym obecnym i Jubilatowi przedstawił 
nasz album. Na zakończenie z ostat
niej strony albumu czytam toast, 
który przygotował nieobecny (usp
rawiedliwiony chorobą)

kol. JERZY KRAKUS:
"Szanowny Panie Komandorze, 
Proszę Państwa, o Święcie Mary

narki Wojennej wiemy już wszystko, bo 
powtarza się co roku i tak długo 
będzie powtarzane, jak długo istnieć 
będzie Polska. A więc wiecznie. To 
prawda, że obiecane wino pomogło, 
ale nie ono było tą busolą, która nas 
sprowadziła dziś na święto inne, 
bliższe jedyne i niepowtarzalne: 
Osobiste święto kmdr. Busiakiewicza. 
Dziś właśnie ku powszechnej radości 
osiągnął on szczyt swego późnego 
"średniowiecza", z którego 60 lat 
poświęcił Polskiej Marynarce Wojennej 
i do chwili obecnej wiernej i niest
rudzonej pracy w powstaniu, przet
rwaniu i trwaniu naszego Stowarzy
szenia, którego był pionierem i 
pozostał żywym tętnem. Nie miniony 
czas, lecz wartość przeżytych lat jest 
sumą jego zasług i długiej, ofiarne], a 
docenianej przez wszystkich, rzetelnej 
i pozytywnej pracy. Dlatego jego 80 - 
te urodziny są świętem dla nas 
wszystkich i dziś nie tylko ode mnie, 
nie tylko od wszystkich, ale z całego 
świata, gdzie tylko biją polskie 
marynarskie serca, płyną najserde
czniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i w 

osiągnięciach ku chwale i pożytkowi 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. W 
górę więc szklanice, a jeszcze wyżej 
serca. Pan Komandor Jan Busiakiewicz 
- niech żyje!"

Pijemy zdrowie, śpiewamy "sto lat" 
(po raz pierwszy),

kmdr JAN BUSIAKIEWICZ
wyznaje, że jest wzruszony, bo 

choć uważa się za skromnego, nie 
odmawia przyznania się do wielkiej 
satysfakcji, jaką mu koleżeńskie 
uznanie jego pracy sprawiło. Wśród 
nas, Jasio chyba mówi najlepiej. 
Pełnymi, poprawnie zbudowanymi 
zdaniami, bez eh, ah, i tego i tego, i « 
tak... krótko i do rzeczy. Ale w 
związku z świętem marynarki przy
pomina defiladę, gdzie oddział bata
lionu morskiego był prowadzony przez 
obecnego dziś na sali kmdr. Edwarda 
Nowaka. Wydaje się to tak niedawno, 
a przecież ostatnia defilada w Gdyni 
miała miejsce prawie 50 lat temu. 
Muszę się przyznać, że jestem niep
rzyzwoicie wzruszony i do równowagi 
przyprowadza mnie solidny łyk wina i 
rozmowa, do której przy naszym 
stoliku wciąga mnie

kpt. mar. ANDRZEJ JARACZEWSKI, 
przyznając, że był w błędzie, gdy 

sądził, iż najdłużej ze wszystkich zna 
dzisiejszego solenizanta. Poznał go na 
jakiejś defiladzie w Warszawie, gdy 
jeszcze był młodym chłopcem, lata 4 
przed Marynarką. Ale przekonał go 
swym wystąpieniem wczoraj Mariusz 
Hrynkiewicz Moczulski, zagarniając tym 
palmę pierwszeństwa. Z kolei Andrzej 
przypomina moje uwagi w ostatnim 
numerze NS na temat urodzaju na 
Jadwigi. Dzisiejszego popołudnia przy 
naszym stole jest urodzaj na urodziwe 
Jadwigi, które pozwolę sobie wymienić 
(niekoniecznie wg wzrostu): Jadzia 1 
Anczykowska, Wisia Hobot, Jaga 
Jaraczewska, Jadzia Krzyżanowska i

dr ISIA KARNICKA,
która nie tylko przełamała wielo

letnią męską wyłączność w Zarządzie 
SMW, ale przypomina mi jeszcze jedną 
koneksję w naszej marynarskiej 



NASZE SYGNAŁY 63

rodzinie, która nawiązuje do wspom
nianych powikłań. Otóż p. Ryszard 
Jedyński, mąż Lilki Hermanówny, 
chodził do szkoły w Radomiu z Isią 
Karnicką. Można by powiedzieć, jaki 
ten świat mały, ale chyba ładniej 
jest zaśpiewać "Piękna nasza Polska 
cała". Nie bardzo wiem dlaczego, ale 
to ładnie brzmi a

kpt. ż.w. RYSZARD JEDYŃSKI,
dziś wraz z pp. M.R. Umińskimi 

reprezentuje bratni Związek oficerów 
Marynarki Handlowej. Otrzymujemy od 
nich zawsze bardzo żywo redagowany 
"Okólnik". W numerze 154 na rok 1986 
czytamy o oficerach Marynarki 
Wojennej, którzy pracowali przy 
transportowaniu ochotników do armii 
polskiej z Francji naS/S "Warszawa" ; 
"Kierownictwo Marynarki Wojennej wy
znaczyło Komendanta Wojskowego 
(Morskiego). Funkcję tę pełnił 
początkowo kpt. mar. Piątkowski 
Tadeusz od 1.9.39 do 10.1.40 r. i 
następnie kmdr ppor. Borowski Michał 
od 10.1.40 do 9.1.41 r.". Dawne 
czasy, ale przypominam, że na Prima 
Aprilis 1940 byłem na S/S "Warszawa" 
gdzieś w Cieśninie Messyńskiej w 
drodze do Marsylii i kariery żoł- 
niersko-marynarskiej.

Zdążyłem jeszcze porozmawiać z 
Hermaszewskim, przywitać się z 
Liberami, posłuchać wyjaśnień Sąga- 
jłły, że skoro ludzie nie lubią na ogół 
czjrtać o sobie prawdy, nie pisze więc 
do NS. Z radością, że choć zawsze 
piszę prawdę, nikt mnie jeszcze nie 
nawalił, z zazdrością słucham jak 
Stach Traszko opowiada jakie wina 
piją na Downing Street, o czym on 
wie z racji swego zawodu, a ja nie 
wiem, bo nie udało mi się zostać 
premierem W. Brytanii, o czym dumam 
przy stoliku, od którego właśnie 
wstał organizator niedzielnego spot
kania kol.

kol. FLORIAN WIZŁA,
i z wielkim szumem wprowadza na 

salę tort urodzinowy ( z jedną świeczką 
na pierwszą osiemdziesiątkę) i 

energicznie intonuje sto lat, po raz 
drugi. Tym razem śpiewamy żywiej, 

energiczniej i z ochotą jeszcze więk
szą. Widocznie wino pomogło, ale 
cieszą się wszyscy na tort. Od wielu 
kolegów i gości słyszałem wyrazy 
uznania za przemiłe spotkanie i 
chciałbym tym zdaniem podziękować 
Florianowi za zorganizowanie, a 
Jasiowi Busiakiewiczowi, że swymi 
urodzinami dostarczył dodatkowej 
okazji radosnych celebracji i bardzo 
licznej frekwencji na tę rocznicę.

A w samą rocznicę 10 lutego 1987 
obchodzili nasze święto Koledzy w 
Gdyni skąd

kmdr JULIAN CZERWIŃSKI
przesłał nam "Sygnał", który 

ukazał się 6 lutego w Dzienniku 
Bałtyckim: "W dniu 10 lutego 1987 
roku, jako w rocznicę Zaślubin Polski 
z Morzem oraz Święta Marynarki 
Wojennej do 1945 roku w kościele 
Najświętszego Serca Jezusowego w 
Gdyni, zostanie odprawione o godz. 
18.00 uroczyste nabożeństwo za dusze 
Tych, którzy służyli i walczyli pod 
banderą wojenną. Koledzy - mary
narze" . Wzruszająca dokładność 
imponuje. Ks. biskup Andrzej Śli
wiński celebrował nabożeństwo, Jan 
Gosk recytował poezje, a Julian 
Czerwiński wygłosił prelekcję na 
temat ćwierćwiecza lutego w Mary
narce Wojennej. Pozdrowienia od 
obecnych brzmią: "Zebrani na kole- 
żeżeńskim obiedzie w gdyńskiej 
"Polonii" przy okazji Święta Marynarki 
Wojennej dnia 10 lutego 1987 wnoszą 
toast za pomyślność drogich kolegów 
ze Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
(podpisali) - Stefan Bujniewicz, 
Tadeusz Bykowski, Edward Ćhybiński, 
Julian Czerwiński, Jan Gosk, Zbigniew 
Kowalski, Jerzy Lipiński, Edmund 
Pappelbaum, Andrzej Pierzyński, 
Władysław Trzciński i (gość) Grzegorz 
Wesołowski". Przyjemniej było dostać 
od kmdr. Czerwińskiego listę obec
nych na koleżeńskim obiedzie, niż 
listę pomyłek, niedociągnięć i błędów 
redakcyjnych NS, popełnionych w 
ostatnim numerze. Sądzę, że jeszcze 
nie otrzymał wysłanego egzemplarza, 
bo chwilowe złudzenie, że nareszcie 
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udało mi się bezbłędnie wydać numer, 
rozwiał swym listem

kpt. mar. ANDRZEJ GUZOWSKI, 
wytykając mi parę poważnych, 

delikatnie mówiąc, nieścisłości. Bro
niąc się jak mogę, przyznaję się, że: 
a) powodem 8 - tygodniowej zwłoki w 
doręczeniu NS jest to, że wszystkie 
druki wysyłamy "surface mail", b) ze 
zdaniem "trudno znaleźć czas na tak 
żmudną robotę, jak robienie korekty" 
zgadzam się, bo każdy tekst druko
wany w NS czytam i poprawiam co 
najmniej pięć razy. 1. Przy selekcji 
materiałów; 2. przed oddaniem 
maszynopisów do druku; 3. przy 
pierwszej korekcie, 4. przy wykle- 
janiu numeru i 5. przy korekcie 
makiety. Palcami od poprawek spla
mionymi czerwonym atramentem 
otwieram numer przyniesiony przez 
listonosza i... szukam tych błędów, 
którym się udało przemycić. c) Pisząc 
felieton "Kalendarz rekordów" nap
rawdę zapomniałem, że pani Dorota 
jest pianistką. Tłumacząc się tym, że 
nie byłem na recitalach pani Doroty w 
Dundee, Plymouth, w Nowym Jorku, 
Waszyngtonie, Yientiane, Paryżu, 
poważnie zastanawiam się nad nast
rojeniem fortepianu, by był gotowy 
gdy pp. Guzowscy, znowu Europej
czycy, zjawią się w Londynie, być 
może na jeszcze jeden recital. Prze
praszam panią za pomyłkę, ale... 
ciągle twierdzę, że marynarska 
rodzina jest raczej niemuzykalna mimo 
p. Guzowskiej, p. Pitułko, kmdr. 
Koziołkowskiego i jeszcze dodam ppor. 
Kazika Żmijewskiego i bsm. Romana 
Szymańskiego (szef radiostacji), dwóch 
utalentowanych akordeonistów. I co 
gorsze, nie obiecuję poprawy. Bo 
moja pomyłka sprowokowała kol. 
Guzowskiego do ciekawego listu i jeśli 
coś podobnego zdarzy się w przysz
łości, znowu będę się kajał, ciesząc 
się w duszy z dodatkowego materiału.

W "Dzienniku Polskim", z 16 marca 
87, jest jeszcze jedno sprawozdanie z 
obchodu w Glasgowie. Poprzednie 
podajemy w całości. Tym razem 
sprawozdanie podpisał

MIECZYSŁAW ZAWADA, 
a ponieważ pisze o mnie, wrodzona 

nieskromność zmusza mnie do zacy
towania tego paragrafu jako uzupeł
nienia sprawozdania. Pisze więc Mietek, 
że:

"Mistrz ceremonii, p. Śliwka, 
prezes Domu Kombatanta, przekazał 
pozdrowienia Zarządu Głównego SMW i 
przeczytał list W. Krzyżanowskiego - 
sekretarza Zarządu, w którym 
stwierdza, że nasi marynarze miesz
kający na południu Anglii, muszą się 
chyba szybciej starzeć, bo z podziwem 
i zazdrością czytają, że Glasgow ma w 
programie tańce do północy. Przy
pomina też moje domowego wyrobu 
wino, którym gościliśmy go rok temu 
u nas, a które klasyfiKuje jako "cru 
exceptionnel vin rouge".

Młoda Clare Alf er w stroju naro
dowym wręczyła kwiaty Lady Provost, 
a ja, jako prezes Koła SMW, w paru 
zdaniach starałem się opisać histo
rycznie nasze święto.

Odzyskanie niepodległości w 1918 
r., zaślubiny z morzem w 1920 r., 
budowanie marynarki i polskiego portu 
w Gdyni".

Tak więc dzięki uprzejmości Mietka 
moje nazwisko znalazło się w praw
dziwej gazecie.

Bardzo miły i fascynująco ciekawy 
list datowany 10 marca 87 przysłał z 
USA,

ZBIGNIEW BRYM - ZDUN1N, 
który tak pisze o drukowanym w 

tym numerze NS "Szlakiem bojowym 
Flotylli Pińskiej":

"Opowiadanie to napisałem w 1980 
r., gdy byłem jeszcze w Kraju. 
Naturalnie że do jego napisania zdo
pingował mnie list mego kuzyna śp. 
Zygmunta Kraszewskiego, w którym 
opisywał swoje przeżycia z wojny 1939 
r. Na jego też relacji bazowałem swój 
szkic. Ale zarówno treść, jak fakty i 
daty skonfrontowałem z materiałami, 
które były mi dostępne w Kraju. 
Stamtąd też czerpałem informacje do 
uzupełnienia historii Flotylli.

Niestety, to moje opracowanie nie 
miało szczęścia. Mimo że brak jest 
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zupełnie publikacji na ten temat, w 
Kraju nie uzyskałem zgody cenzury na 
publikacje, a usiłowałem wydrukować 
mój szkic w okresie "wielkiej odwilży" 
Solidarnościowej.

Ofiarowany "Tygodniowi Polskiemu" 
(Londyn), "Gwieździe Polarnej" (USA) 
i "Wiadomościom Polskim" (Sydney w 
Australii), jedynie red. Dunin - 
Karwicki (Sydney) skorzystał z 
propozycji".

Dodaje też parę zdań o sobie: "Nie 
byłem marynarzem, nie jestem też 
historykiem z profesji. Jestem 
wychowankiem Szkoły Podchorążych 
Saperów, żołnierzem Września 
(podobnie jak śp. Zygmunt Kraszewski, 
swój udział w wojnie 1939 r. koń
czyłem pod rozkazami gen. Kleeberga 
pod Kockiem), następnie żołnierzem 
SZP, ZWZ i AK, uczestnikiem Pows
tania Warszawskiego, gdzie dowodziłem 
dużym oddziałem (tzw. "Żelazna 
Reduta" z placówkami: "Dworzec 
Pocztowy", "B orman", "Hartwig" i 
inne), później jeńcem wojennym w 
Oflagu V11A w Murnau. A po powrocie 
do Kraju (1945 r.) byłem m.in. 
czynnym działaczem niepodległościo
wym. Byłem trzkrotnie ranny, zos
tałem wielokrotnie odznaczony: 
Krzyżem Virtuti Militari V kl., 
Krzyżem Walecznych, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz 
innymi. Historia, to moje hobby. 
Interesuje mnie zwłaszcza historia 
ostatniej wojny światowej (1939-1945)".

Niezmiernie żałuję, że nie udało 
nam się wydrukować pracy p. 
Brym-Zdunina w 1980 r., ale nawet z 
paroletnim opóźnieniem ilustrowana 
fotografiami przysłanymi przez autora 
jest i dziś bardzo cennym dodatkiem 

do naszych opracowań historycznych. 
Z Ottawy pisze

JERZY DOBRODZICKI
do Kostka Zubkowskiego, że w 

historii naszych ścigaczy jest duża, 
milcząca^ luka, którą stara się 
wypełnić. Niestety, list jego i uwagi 
dostaliśmy zbyt późno - w tym 
numerze zelektryzowani wywiadem z 
Andrzejem Jaraczewskim luki wypeł
niają Wańkowski i Paź. W następnym 
numerze "N.S." będzie Dobrodzicki 
i... może ktoś jeszcze o ścigaczach 
napisze. Ale w swoim liście obok 
szczodrego czeku załączone są takie 
wiadomości:

"Z prawdziwą radością dowiedzie
liśmy się o planowanym zjeździe 
marynarskim na jesieni 1987, w USA. 
Ciągle mile wspominamy nasze pop
rzednie spotkanie w puszczy kana
dyjskiej. Na pewno Maślak Kawer- 
ninski i ja zameldujemy się z żonami. 
Obaj jesteśmy na emeryturze po 
odpracowaniu 30 lat w National 
Research Council of Canada. Maślak 
pasjonuje się ogrodem i jeziorem, ja 
sportami, w lecie tenis, żaglowanie, w 
zimie narty i siatkówka. Niedawno 
wróciłem z dwutygodniowych wakacji 
narciarskich w Austrii, w kwietniu 
jadę w Góry Skaliste”.

I to mnie skłoniło, by gratulując 
kol. Jerzemu sukcesów sportowych 
zamieścić sprawozdanie Koła Nowy 
Jork na końcu numeru, by jeszcze raz 
wszystkim, którzy otrzyniedi indywi
dualne zaproszenia na Światowy Zjazd 
Marynarzy, przypomnieć, gdzie i 
kiedy się spotkamy w najbliższej 
przyszłości.
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STOWARZYSZENIE WETERANÓW MARYNARKI WOJENNEJ W NOWYM JORKU

Głównym tematem zebrania w dniu 
7 grudnia, było ostateczne ustalenie 
daty i miejsca Zjazdu Koleżeńskiego 
personelu Polskie] Marynarki Wojennej 
z II wojny światowej, i ich rodzin. 
Ponieważ będzie to już początek 
jesieni, kiedy i apetyt się wzmaga, 
dlatego wypróbowana już, smaczna 
polska kuchnia pensjonatu zadowoli 
każdego. Wygodne pokoje posiadają 
urządzenia ao ogrzewania w wypadku 
obniżenia się temperatury. Jest jednak 
wskazane posiadanie ciepłego ubrania, 
zwłaszcza wieczorem po zachodzie 
słońca. •

Pensjonat "HilPs" znajduje się w 
Callicoon Center w górach Catskill w 
stanie New York w odległości około 
100 mil na północ od Nowego Jorku i 
około 8 mil od drogi Nr 17. Miasteczko 

"Liberty" jest największym w tej 
okolicy.

Zjazd koleżeński odbędzie się w 
dniach 11, 12 i 13 września 1987 
roku. W 3- dniowym programie są 
przewidziane: nabożeństwo, zwie
dzanie przyległych miejscowości, 
relacje ze specjalnych wydarzeń 
wojennych, wycieczka statkiem doo
koła miasta New York.

Przewodniczącym Komitetu Zjazdu z 
urzędu został prezes Stanisław Kuty, 
sekretarzami, ze względu na szeroko 
spodziewaną korespondencję, zostali 
wybrani koledzy: Kunibert Grabę i 
Karol Brożek; członkami Komitetu 
koledzy: Zdzisław Łopuch, Lech 
Stróżniak, Tadeusz Jaszkowski, 
Władysław Majewski i Stefan Mazur.

Zdbrajiie organizacyjne Zjazdu Marynarzy u pp. Kuty na Boże Narodzenie 1986
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ZGŁOSZENIA NA ZJAZD KOLE
ŻEŃSKI PERSONELU POLSKIEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ Z II WOJ

NY ŚWIATOWEJ ORAZ ICH RODZIN, 
W DNIACH OD 11, 12 i 13 WRZEŚNIA 
1987, Z PODANIEM ILE OSÓB Z 
RODZINY WEŹMIE UDZIAŁ - PROSZĘ 
KIEROWAĆ DO:

KOL. K. BROŻEK
3 CUMBERLAND DRIVE 
YONKERS, N.Y. 10704 
USA (TEL. (914)237 - 2612

KOL. K. GRABĘ 
781 PELHAM ROAD 
NEW ROCHELLE N.Y. 10805 
USA (TEL. (914)235 - 6588

KOLEDZY W N.Y. MOGĄ ZOR
GANIZOWAĆ TRANSPORT Z LOTNISKA 
KENNEDY, NEWARK ALBO LA 
GUARDIA, ORAZ ZAREZERWOWAĆ 
POKÓJ W PENSJONACIE "HILL'S" NA 
ZJAZD. KOSZT Z PEŁNYM UTRZY
MANIEM OKOŁO 40$ DZIENNIE.

(Dokończenie ze str. 49)

Sir Robert w swoim przemówieniu 
nawiązał do obecnej międzynarodowej 
sytuacji politycznej między mocarst
wami, twierdząc że jedność i siła 
NATO, może gwarantować pokój na 
świecie, do którego niewątpliwie 
obydwie strony dążą kierując się 
własnymi ideologiami polityczno-eko
nomicznymi, które często są inaczej 
interpretowane, ze względu na ich 
koncepcje w obydwu obozach, pozo
stawiając elementy wzajemnej nieuf
ności i podejrzeń. - Ingerencja broni 
jądrowej jest bardzo ważnym czyn
nikiem - powiedział admirał - dlatego 
też rozmowy prowadzone w Genewie i 
kontynuacja dialogu na wysokim 
szczeblu, mogą się tylko przyczynić 
do prolongacji pokoju.

Sir Robert przypomniał zebranym 
gościom, że wśród nich znajduje się 
grupa byłego personelu Polskiej 
Marynarki Wojennej, którzy swoim 

wkładem wojennym dodawali bodźca i 
inspiracji tym, którzy nie zawsze ich 
doceniali. Polacy, informuje admirał, 
to naród, który na przestrzeniach 
wieków walczył często osamotniony nie 
tylko o swoją wolność ale naród, który 
przelał swą wartościową krew za 
innych w walce z tyranią o wolność i 
pokój, aby w konsekwencji żyć już 
bez obawy w nadziei na lepszą 
przyszłość. Polacy - mówił dalej 
admirał - to naród, który swoją 
determinacją, godnością i poświęceniem, 
zdobył wielkie poważanie wśród nas, 
tak władz wojskowych, jak i cywil
nych. Swoją ciężką pracą, swymi 
zapatrywaniami i patriotyzmem, dają 
nam często przykład.

W nadzwyczajnie przyjaznej atmo
sferze, przy szklance "bitra", którego 
admirał jest koneserem, pan J. Jewell 
(prezydent Ex-Servicemen Ass.) 
wręczył odchodzącemu admirałowi i

(Zakóńczene na str. 68)
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(Dokończenie ze str. 67)
jego małżonce Lady Ann, dwie łup
kowe płyty (slates) dzikich pól Dar- 
tmoor, które artysta malarz ozdobił 
oryginalnymi, charakterystycznymi 
akcentami. Prezent ten rozweselił 
admirała, który skonstatował jego 
praktyczność, gdyż mieszkając na 
"moore", gdzie są częste burze 
niszczące dach, będzie miał w 
rezerwie dwie dachówki, i to tak 
pięknie ozdobione. Uwagi admiralskie 
wywołały ogólną wesołość i zasłużone 
oklaski.

Admirał i Lady Ann, która okazała 
się bardzo czarująca, zmieszali się z 
gośćmi.

Wkrótce wspaniale zastawiony bufet 
zaczął się kurczyć w szybkim tempie 
na skutek niesamowitego najazdu, a 
bardzo smaczne zakąski zachęciły by 
odwiedzać bar.

Wokół Lady Ann zebrały się nasze 
panie. Nawet nie zaangażowany 
obserwator musiał zauważyć, jak dużo 
czasu Sir Robert i Lady Ann spędzili 
w polskim towarzystwie. Ich zainte
resowanie sprawami polskimi, ich 
życzliwość i poczucie humoru sprawiły, 
że całe przyjęcie było wielkim suk
cesem i z takimi wrażeniami wyszliśmy 
z tego wieczoru.

Plymouth, 17 luty 1987.
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