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W NIECO INNEJ SZACIE
Pod wpływem nacisków ze strony 

Czytelników i ze względu na ilość 
materiału w tece redaktorskiej "Nasze 
Sygnały" muszą zwiększyć swą roczną 
zawartość. Choć w 1988 r. prawdo
podobnie ukażą się trzy numery, 
niełatwo będzie utrzymać tę często
tliwość wydawania. Życzliwy i łatwy do 
współpracy "Veritas" wprowadził 
komputerowe udoskonalenia, ale 
drukowanie dużego numeru może zająć 
10 tygodni. A przedtem trzeba go 
napisać i zredagować, a potem spa
kować i wysłać. Wydanie trzech 
dużych numerów na rok oznacza 12 
miesięcy ciągłej pracy. Zwiększenie 
numeru do 96 stron, mimo lżejszego 
papieru osiąga granicę przesyłki 
pocztowej i chyba tej granicy już nie 
powinno się przekroczyć. Większe 
numery też mają swoich krytyków. 
Niektórzy Czytelnicy twierdzą, że 
długie "kolubryny" są mniej ciekawą 
lekturą. - "Znowu cały numer napisał 
Tymiński" - było reakcją tej grupy 
na wspaniałą serię o "Błyskawicy" w 
nr. 157-159. Redakcja "NS" jest 
zdania, że dzielenie opracowań na 
kolejne numery obniża ich wartość, 

gdy druga część ukazuje się pół roku 
później. Rozwiązanie zaakceptowane 
uchwałą Zarządu Głównego w dniu 
10.12.1987 r. wprowadza dodatek do 
"NS", zawierający jedną pracę w 
formie krótkiej monografii. '"Kolub- 
rynę" można opuścić i czytać lżejsze 
wagą "NS". Ale staramy się materiały 
nadesłane przez Kolegów publikować 
czy dla ich wartości historycznej, czy 
ceż czysto koleżeńskiego znaczenia. 
Projektowane pierwsze monografie 
poświęcone są Flotylli Pińskiej.

Z Kraju Koledzy piszą o ufundo
waniu tablicy ku czi Flotylli. Ogła
szamy więc (nieoficjalnie) ROK PINY, 
lansując nasz dodatek. Ma "The 
Times" swój "Literary Supplement" 
TLS, uważany przez wielu za wyro
cznię spraw literackich, mają "Nasze 
Sygnały" (NS) w tym roku wprowa
dzony swój Dodatek Monograficzny (M), 
który autorzy mogą na miejscowym 
"Xerox’ie" kopiować, by mieć więcej 
egzemplarzy.

Gratulujemy kol. Romualdowi 
Nałęcz-Tymińskiemu, że Jego opra
cowanie stanowi PIERWSZĄ MONO
GRAFIĘ. Redakcja.
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S.M. PIASKOWSKI

„PRAWDA" O PINIE
Okazuje się, że "zapomniana Flo

tylla Pińska" nagle zaczyna dawać o 
sobie znać i to głównie w Kraju. 
Przyczyna tego jest dość prosta. 
Flotylla ta była jedyną częścią naszej 
Marynarki Wojennej, która zalała 
Sowietom sadła za skórę w latach 1920 
i 1939. Szkoda, że tak mało, ale i to 
cieszy rodaków tak sprzed jak i zza 
Bugu. Ucieszy ich pewno tekst tłu
maczony z otrzymanych odbitek 
"Prawdy" z 1939 r. Jeden odcinek o 
wcieleniu "Torunia" do flotylli 
sowieckiej, a drugi dotyczy tzw. 
"bitwy pod wsią Jabłoń". W wydaniu 
sowieckim brzmi dość sensacyjnie, ale 
stwierdza ponad wszelką wątpliwość, 
że walczyli tam Sowieci, a nie Niemcy, 
jak to pisze p. Pertek w "Marynarzach 
gen. Kleeberga". Dostałem kilka dni 
temu list od niego, ale nie odpisuje mi 
na moją korektę książki, wysłaną 
jeszcze w zeszłym roku, tylko prosi o 
II tom "Kronik". Oczywiście wyślę. 
Przy okazji mała uwaga. II tom roz
chodzi się najlepiej w Kraju, gdzie 
zainteresowanie historią Dwudziesto
lecia ciągle wzrasta. Trzeba dodać, że 
swoje książki wysyłam tam bezpłatnie 
i podaję, że dotąd sprzedałem 26 
egzemplarzy, w tym jeden w UK, a 
bezpłatnie rozesłałem 54 (głównie do 
Polski - indywidualnie oraz instytucjom 
i bibliotekom). Nie zrażony tymi 
"osiągnięciami" ślęczę teraz nad III 
(ostatnim) tomem Kronik. Jeszcze mam 
w przygotowaniu 2 tomy "Dziejów 
okrętów RP".

A teraz kilka słów na temat tzw. 
"side effect" mojej pracy. Mam na 
myśli zaczęte już dość dawno opra
cowanie współpracy sowiecko-niemie
ckiej na morzu. Znalazłem w bibliotece 

uniwersyteckiej kopię dokumentu 
podpisanego przez Wilhelma II, ze
zwalającego na pomoc finansową dla 
"niejakiego pana Lenina, który obie
cał drogą rewolucji zlikwidować nie- 
miecko-rosyjski front wschodni". To 
był początek. Ciąg dalszy to już po I 
wojnie światowej sowieckie próby 
uzyskania pomocy dla rozbudowy 
"kulawej" marynarki wojennej. Cała ta 
historia ciągnęła się aż do czerwca 
1941 r.

Z Polski (Uniwersytet w Toruniu) 
otrzymałem sugestie, aby napisać 
artykuł "Jak powstały "Kroniki PMW". 
Chciałem to napisać do "NS", ale nikt 
tego nie proponował, a samemu trudno 
się pchać.

Gorąco prosimy o artykuł. Reda
kcja "NS" .

TROFEA DNIEPROWSKIEJ 
FLOTYLLI WOJENNEJ 

("Prawda", 9.10.1939)

W kijowskim porcie wojennym stoi 
okręt ostro wyróżniający się swoim 
zewnętrznym wyglądem od pozosta
łych. Jest to "Toruń", jeden z 
okrętów wojennych polskiej rzecznej 
flotylli, zdobyty przez marynarzy 
Dnieprowskiej Flotylli i przetrans
portowany do Kijowa.

Polacy, uchylając się od walki, 
otworzyli zawory denne i zatopili 
"Toruń" na Prypeci. Zatopili okręt w 
pośpiechu na płyciźnie. Marynarzom 
udało się szybko go podnieść.

W oficerskich kabinach pozostały 
ślady pośpiesznej ucieczki Polaków 
porozrzucane konierzyki, spodnie, 
czapka zapomniana na stole itd.
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Ocalało całe uzbrojenie okrętu. 
Bosman porzucił swój pejcz - atrybut 
bosmańskiej władzy na polskich sta
tkach. Pejcz przechodzi z rąk do rąk 
marynarzy. Długi, stożkowaty, 
zakończony pętlą z ciasno splecionego 
sznurka. Stary bat, o którym nasi 
marynarze czytali w opowiadaniach 
Staniukowicza, niespodziewanie 
pojawił się przed nimi w całej swej 
okazałości - oczywiście wywołał 
niemałe zdziwienie.

- Proszę zobaczyć, jak tutaj żyli 
marynarze - zwraca się do nas młody 
marynarz.

Schodzimy do marynarskiego 
kubryku. Kilka gołych ławek... i nic 
więcej. Marynarze doprowadzają ten 
kubryk do porządku, krzywiąc się z 
obrzydzenia. Pełno brudu, pluskiew, 
karaluchów.

- Widać, że marynarze klepali 
biedę. Musieli żywić się na własny 
koszt - zauważa jeden z marynarzy.

Pokazuje oryginalne trofea znale
zione na okręcie: kawałki słoniny, 
kilka jajek, skórki chleba; wszystko 
to ewidentnie marynarze polscy 
kupowali na własny koszt i musieli 
chować przed oficerami.

Obok "Torunia" jeszcze dwa zdo
byczne okręty: krypa minowa i 
pływające warsztaty. Porzucając krypę 
Polacy założyli na niej kilka "pie
kielnych maszyn", licząc na to, że one 
wybuchną, kiedy krypa dostanie się w 
ręce radzieckich marynarzy. Zamiar 
ten jednak spełz na niczym. "Piekielne 
maszyny" zostały wykryte i rozbro
jone. Kawaler Orderu, tow. Stiepanow, 
pokazuje metalowy cylinder z ukrytym 
wewnątrz mechanizmem zegarowym i 
bateryjką, która powinna była spo
wodować wybuch....

(Fotostat tekstu rosyjskiego jest u 
kol. Piaskowskiego.

BATALION KAPITANA MAŁYSZEWA 
("Prawda", 8.10.1939)

I oto nastąpił historyczny dzień 17 
września. Batalion kapitana Mały- 
szewa otrzymał rozkaz przekroczenia 
granicy, ruszenia na pomoc uciśnionym 
braciom-robotnikom zachodniej Bia
łorusi. Kapitan Małyszew ustawił w 
szyku batalion przed pułkowym 
sztandarem. Żołnierze złożyli przy
sięgę, że przeniosą sztandar pułku 
przez całą zachodnią Białoruś oraz 
postanowili sztandar przechodni 
uczynić sztandarem bojowym pułku.

17 września batalion kapitana 
Małyszewa przekroczył granicę w 
pobliżu tego miejsca, gdzie przed 
kilku laty pełnił straż młody żołnierz 
straży granicznej, Małyszew, marząco 
przyjściu z pomocą chłopom zachod
niej Białorusi. Teraz nie był to już 
chłopak, a odważny kapitan, komu
nista, prowadzący do boju swoich 
żołnierzy.

Zaczęły się dni pochodu, dni 
zbrojnych starć z nieprzyjacielem. W 
tych dniach batalion kapitana Mały
szewa bywał niejednokrotnie ostrze
lany. Niejednokrotnie zdarzało mu się 
rozbrajać polskie bandy, brać udział 
w walkach. Dziesiątki polskich ofi
cerów wzięto do niewoli, setki kara
binów, tysiące naboi zdobyli żołnierze 
batalionu po drodze do Brześcia 
Litewskiego. W warunkach bojowych 
kapitan Małyszew sprawdzał swoich 
żołnierzy! I był z nich bardzo 
zadowolony! Żołnierze go nie zawo
dzili. Każdy wiedział o co walczy i 
szedł w bój nie szczędząc życia.

27 września w rejonie Brześcia 
Litewskiego batalion zwiadu kapitana 
Małyszewa otrzymał zadanie od 
dowódcy dywizji. Wypełniając rozkaz, 
kapitan Małyszew wysłał jeden 
szwadron na zwiad. Nazajutrz Mały
szew otrzymał następujące informacje: 
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szwadron został otoczony przez nie
przyjaciela. W potyczce zostali ranni 
dwaj żołnierze, a zabity szeregowiec 
Jabłoczkow. Szeregowcy Armii 
Czerwonej okazują prawdziwe boha
terstwo. Żołnierz Krasnickij, otoczony 
przez 15 Polaków, odepchnął oficera, 
kolbą karabinu zabił dwóch wrogów, 
rzucił granat w pozostałych, zmusza
jąc ich do ucieczki.

Kapitan Mały szew z głównymi 
siłami batalionu natychmiast wyruszył 
na pomoc szwadronowi. Głęboką, 
ciemną nocą zetknęli się z nieprzy
jacielem. Wróg okopał się w lesie w 
pobliżu wsi Jabłoń. Jak wyjaśniło się 
później, była to wielka banda, uzbro
jona w karabiny maszynowe i arty
lerię. Przeciwko niewielkiemu 
oddziałowi Małyszewa walczyła prawie 
cała brygada ułanów. Artyleryjskimi 
pociskami Polacy unieruchomili nasz 
jeden samochód pancerny, zapalają
cymi pociskami podpalili samochód 
sztabowy, w którym znajdowały się 
wszystkie dokumenty batalionu.

Małyszew postanowił dokładnie 
ustalić siły nieprzyjaciela. Batalion 
ruszył na rozpoznanie bojem. Trwał 
ogień z lasu. Polacy starali się 
przebić przez Parczew na Warszawę. 
Niedobitki polskiej oficerskiej solda- 
teski próbowały ujść przed Armią 
Czerwoną, niszcząc po drodze wsie i 
osady.

W nocnym boju Małyszew dzięki 
umiejętnej taktyce, mimo silnego ognia 
nieprzyjaciela nie stracił ani jednego 
żołnierza; ranni zostali trzej szere
gowcy i młodszy lejtenant Wiłonow.

Nieprzyjaciel próbował otoczyć i 
zniszczyć batalion Małyszewa, licze
bnie znacznie słabszy. Dowódca 

dywizji wysłał na pomoc kompanię 
piechoty z dwoma działami. Zażarty 
bój toczył się 4 godziny. Nieprzyja
ciela wyparto z lasu, batalion zajął 
wieś i tocząc walkę ruszył do przodu.

W tym czasie stracono łączność z 
dywizją, zużyto wszystkie naboje i 
granaty, zginęło kilku żołnierzy. 
Zostaje ranny w głowę lejtenant 
Babiczew, pada trafiony kulą nie
zwykle dzielny młodszy dowódca Gre- 
czuchin.

Małyszew dalej prowadzi walkę. 
Wskutek ogromnych strat Polacy 
muszą zmniejszyć ogień. Wkrótce 
dołącza do batalionu dywizjon haubic. 
Nieprzyjaciel wycofał się, nastąpiła 
przerwa. Małyszew jednak działa 
nadal. Odprawiwszy na tyły 5 zabi
tych i 6 rannych, postanowił iść 
naprzód. Należało zniszczyć resztki 
polskiej oficerskiej soldateski i żan
darmerii. Zadanie zostało z powo
dzeniem wykonane: batalion zadał 
nieprzyjacielowi ciężkie straty i 
zmusił wroga do odwrotu.

Stoimy z kapitanem Małyszewem na 
skraju lasu. Rozmowa toczy się o 
niedawnej potyczce, o poległych 
bohaterach - wspaniałych żołnierzach 
Armii Czerwonej. W głosie kapitana 
wyczuwa się głębokie wzruszenie, gdy 
wspomina o swych poległych i rannych 
przyjaciołach.

Wieczór. Słońce chyli się ku 
zachodowi. Za lasem widać purpurową 
łunę. Niedaleko płonie las i dym 
zasnuwa cały horyzont. Słychać 
pojedyncze strzały. Kapitan Małyszew 
wzywa starszego lejtenanta Teleszewa 
i wydaje rozkazy odnośnie dalszych 
działań batalionu.

Brześć Litewski A. Isbach
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ZBIGNIEW HEINDRICH

W MOJEJ SŁUŻBIE NA FLOTYLLI
I.

Mam 72 lata i na stałe mieszkam w 
Szwecji. Z pochodzenia jestem przed
wojennym warszawiakiem, byłym 
marynarzem Flotylli Pińskiej.

Po wojnie starałem się dowiedzieć, 
jak się ona skończyła dla marynarzy 
Flotylli i tych, którzy z różnych 
powodów kierowani byli do Pińska.

Wydano wiele książek na temat 
walk w 1939 r., ale na temat drogi i 
walk spieszonych marynarzy niewiele 
napisano, choć udało mi się zebrać 
różne fragmentaryczne opisy. By 
pisać o wszystkim trzeba by książki, 
podam jednak w dużym skrócie waż
niejsze szczegóły.

Napływ rezerwistów do Pińska był 
tak duży, że nie dla wszystkich 
starczyło granatowych mundurów. 
Niektórych ubrano w zielone. Na 
rozkaz kmdr. W. Zajączkowskiego 
wszystkie jednostki pływające roz
mieszczone były prawie na całej 
długości Prypeci i Horynia. 17 
września 1939 r. (wkroczenie wojsk 
sowieckich do Polski) wydano rozkaz, 
by opuścić i zatopić pływające jed
nostki, zabrać tylko to, co niezbędne 
i maszerować na zachód przez okro
pnie męczące bezdroża. Marsz 
odbywał się w grupach, które 
wymieniam według położenia od gra
nicy sowieckiej, a więc: 1) grupa 
marynarzy od samej granicy; 2) grupa 
z bazy wysuniętej Nyrcza; 3) grupa 
od przewozu Łachwa; 4) trzy grupy 
od Mostów Wolańskich; 5) grupa z 
rzeki Horyń i inne.

Między grupami faktycznie nie było 
żadnej łączności. Na domiar złego, 
maszerujące różnej wielkości oddziały 

ostrzeliwane były z zarośli czy z 
lasków przez nieprzyjazną ludność 
lokalną. Przez te uzbrojone bandy 
zostali zamordowani w bestialski 
sposób: kpt. Bronisław Bończak, 
kpt. Edmund Jodłowski, kpt. Jan 
Kierkus, por. mar. Jan May, kpt. 
art. Władysław Jasik, kpt. Narcyz 
Małużyński, por. mar. Janusz Mar- 
ciniewski, kpt. art. Bogusław 
Rutyński, chor. Szefer, st. bosm. 
Wacław Szwarc, chor. Bolesław 
Chabałowski i wielu innych, razem 30 
do 33 osób. Kilka dni potem zamor
dowany został kpt. mar. Czesław 
Basiński oraz trzech marynarzy. Z 
tego, co wiem, na rozkaz gen. F. 
Kleeberga wszyscy ci, którzy uważają, 
że i tak nic nie zdziałają, mogą 
opuścić szeregi. Wielu z tego 
skorzystało, nieraz z tragicznym 
skutkiem. Większe grupy jakoś dawały 
sobie radę, mniejsze zostały po prostu 
wymordowane.

Rola kmdr. W. Zajączkowskiego 
według niektórych relacji marynars
kich była raczej nie ustalona w 
wyniku ciągłych zmian w dowodzeniu 
poszczególnymi zgrupowaniami i roz
kazów gen. F. Kleeberga. W konse
kwencji kmdr W. Zajączkowski z paro
ma oficerami i marynarzami opuścił 
Zgrupowanie, przedostał się do 
Warszawy, skąd w przebraniu udał 
się do Białegostoku, Kowna i Rygi a 
następnie do Sztokholmu i przez Paryż 
w styczniu 1940 r. do Anglii, gdzie 
dołączył do Polskiej Marynarki 
Wojennej.

Znane mi losy marynarzy Flotylli 
podaję w ogromnym skrócie. Na 
przełomie lat 1942/1943 część mary
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narzy została aresztowana i wywie
ziona do Związku Radzieckiego i po 
porozumieniu Sikorski-Stalin została 
przewieziona do Anglii i wcielona do 
jednostek bojowych. Internowani w 
Rosji oficerowie zginęli w Katyniu. Po 
odkryciu grobów katyńskich widziałem 
w obozie koncentracyjnym w Niem
czech na ścianie jednego z baraków 
listę z nazwiskami oficerów zamor
dowanych w Katyniu. Lista była 
niepełna.

(Kończąc swój pierwszy opis, kol. 
Heindrich przytacza nazwiska, które 
pamięta po tylu latach i wymienia jako 
współtowarzyszy: 8 oficerów, 11 
zawodowych podoficerów, 10 nad
terminowych i 32 marynarzy. Red.

... Podam jeszcze, że z zatopio
nych jednostek wojska sowieckie 
wydobyły i odremontowały część, a 
mianowicie: Monitor ORP "Warszawa", 
(na którym pływałem) nazwano 
Winnica; monitor ORP "Toruń" - 
nazwano Witebsk; monitor ORP "Pińsk"- 
nazwano Żytomir; monitor ORP 
"Horodyszcze" - nazwano Smoleńsk i 
monitor ORP "Kraków" - nazwano 
Bobrujsk.

Pozostałe jednostki, tzn. kano- 
nierki i kutry też wydobyto, ale nazw 
nie znam.

Z chwilą inwazji wojsk niemieckich 
w 1941 roku wszystkie jednostki 
bojowe pływające zostały albo znisz
czone przez Niemców, albo zatopione 
przez wojska sowieckie.

19 września 1987 r.

Mimo upływu tylu lat wiele 
szczegółów pamiętam tak jakby to 
było niedawno. Podaję początek 
ostatniego rozkazu gen. Kleeberga:

S.G.O. "Polesie", L.dz. 1/5/op. 
M.p. dnia 5.10.1939 r. godz. 19.30.

Żołnierze! Z dalekiego Polesia, 
znad Narwi, z oddziałów, które się 
oparły demoralizacji, 
zebrałem Was pod komendę, by wal
czyć do końca... itd.

Podkreśliłem słowo "demoralizacja". 
Jeśli do niej doszło, postaram się 
opisać jaka była przyczyna. Są to 
wyłącznie moje odczucia.

W dniu 1 lub 2 września 1939 r. 
Szkoła Podchorążych Marynarki 
Wojennej w Bydgoszczy, której 
komendantem był kmdr Tadeusz 
Podjazd-Morgenstern, opuściła Byd
goszcz, udając się do bazy Flotylli 
Pińskiej. Dotarła tam prawdopodobnie 
7 września. W Pińsku, prawdę mówiąc, 
było trochę bałaganu, bo już od 1 
września zaczęli napływać mary- 
narze-rezerwiści, których sporą część 
umundurowano w Piechocińskie mun
dury pobrane z magazynów 84 pułku 
piechoty w Pińsku. Butów starczyło 
dla wszystkich; w większości były to 
saperki. Rozkazem kmdr. Witolda 
Zajączkowskiego wszystkie bojowe 
jednostki pływające oraz krypy mie
szkalne, paliwowe oraz inne pomoc
nicze, zostały rozmieszczone na całej 
długości Prypeci, to jest na długości 
250 km w ośmiu miejscach, z tym, że 
krypy paliwowe i część amunicyjnych 
były tuż przy granicy z Sowietami. 
Sporym problemem była łączność 
radiowa. Najlepsza i najsprawniejsza 
była łączność szybkimi łodziami 
("ślizgacze", czyli "glisery"). To były 
łodzie lekkie, wykonane z dykty, z 
motorami przyczepnymi. Motory-silniki 
firm Penta, Ewinrude czy Johnson. W 
czasie kampanii letnich ich stałe 
miejsce postoju było około 1.5 km od 
Mostów Wolańskich w dół Prypeci. Jak 
pamiętam, w każdą sobotę zarządzano 
ogólne sprzątanie jednostek. Byłem 
motorzystą, każda więc rurka, 
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zaworek, kran, nie mówiąc już o 
silniku, musiały być wypucowane do 
połysku, bo w niedzielę, po nabo
żeństwie odbywał się przegląd.

Gdy 1 września wybuchła wojna, 
każdy myślał, co będzie dalej, jaka 
przypadnie nam rola. Jak te sobotnie 
sprzątania normalnie były naszą 
udręką, tak w pierwszym dniu wojny 
wszyscy bez rozkazu samorzutnie 
zaczęli sprawdzać, czyścić, dokręcać 
każdą śrubkę, aby wszystko było jak 
najlepiej, choć nikt z przełożonych 
tego nie wymagał.

17 września 1939 roku wojska 
sowieckie wkroczyły do Polski, co 
było zaskoczeniem dla wszystkich. 18 
września gen. T. Kleeberg wydał 
rozkaz zniszczenia wszystkich jed
nostek pływających. Kmdr W. Zają
czkowski rozkaz ten uzupełnił, 
polecając nie niszczyć jednostek, tylko 
je zatapiać, otwierając zawory denne. 
Zatapiać tam, gdzie jest większa woda, 
zarośla, krzewy i drzewa, które 
częściowo zamaskują jednostkę. Przy 
samej granicy zatopiono stojące tam 
krypy oraz transportowce. Koło 
Nyrczy, gdzie Horyń wpływa do 
Prypeci, zatopiono pozostałe krypy, 
na Horyniu ORP "Sierpinek", przy 
Przewozie Łachewskim kilka jednostek, 
przy Mostach Wolańskich monitory 
"Toruń", "Pińsk", "Horodyszcze", 
"Warszawa". Tak zatopiono wszystkie 
większe jednostki.

I tu przeżywamy wstrząs niepew
ności: co z nami będzie po zatopieniu? 
Po co tak pielęgnowaliśmy nasze 
jednostki, które do tej pory były 
naszym domem, naszą bronią? Mary
narze i rezerwiści zaokrętowani na 
jednostkach nie posiadali nic osobis
tego za wyjątkiem munduru i kara
binu. Natomiast marynarze nadter
minowi, zawodowi podoficerowie i 
oficerowie, posiadali swoje własne 
mundury i wiele osobistych rzeczy. 

Gdy opuścimy jednostkę, kto potem 
będzie nas żywił, gdzie znajdziemy 
kwaterę? Sprawy te wydawały się nie 
do rozwiązania. Nie było kuchni poto
wych. Jednostki nie stały przy 
drodze i po ich opuszczeniu trzeba 
będzie maszerować moczarami i wer
tepami. Dokąd? Już pierwszego dnia, 
pod koniec pierwszego etapu wielu 
marynarzy, szczególnie ci w nowych 
saperkach, miało okropnie pood- 
parzane nogi. Najgorsze było to, że 
prawie od początku marszu idących 
ostrzeliwano z zarośli. Początkowo nie 
było wiele ofiar tych skrytobójczych 
strzałów, bo strzelano z tzw. 
"obrzynów", starych karabinów 
jeszcze z pierwszej wojny światowej, 
które miały obcięte kolby i lufy. 
Prawie za każdą grupą marynarzy 
szły w pewnym oddaleniu wrogie 
bandy. Kto pozostał w tyle - ginął. 
Pozostawić w jakiejś wiosce chorego, 
niezdolnego do marszu, nie sposób. 
Niektórzy już po prostu się wlekli, 
pomagając sobie wzajemnie. Miejscem 
postoju kmdr. W. Zajączkowskiego 
było Moroczno, około 75 km na 
południe od Pińska. Tam dążyły 
grupy marynarzy, by potem, po 
szeregu reorganizacji i przegrupowań 
dojść do Kocka. Nie wiem dokładnie 
jak to było, ale rozkazem gen. Klee
berga część marynarzy pod dowódz
twem kmdr. ppor. Pawłowskiego 
podporządkowana została ppłk. dypl. 
Paszkiewiczowi. Marynarze oczywiście 
narzekali, że są pod komendą ppłk. 
Paszkiewicza, a nie kmdr. Zajączko
wskiego. Na domiar złego, te pod
porządkowane oddziały (dwa bataliony) 
zostały zgubione przez ppłk. Pasz
kiewicza. 22 września kmdr W. Zającz
kowski przejął je z powrotem. Chyba 
23 września gen. F. Kleeberg, widząc 
pewien chaos w podległych mu jed
nostkach wydał zezwolenie, by ten, 
kto zwątpił w dalszą walkę, lub ci, 
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którzy pragną połączyć się z rodzi
nami (a dotyczyło to zawodowych 
podoficerów z Pińska) wrócili do 
domów. Jest faktem, że wielu opuściło 
szeregi. Powodem niewiary i zwąt
pienia była wiadomość, że władze 
państwowe już opuściły Polskę i są już 
w Rumunii. Tragiczną decyzją dla 
marynarzy, podoficerów i oficerów był 
powrót do Pińska. Niewielu udało się 
cało tam dotrzeć. Kpt. mar. Czesław 
Basiński, oficer oświatowy i paru 
marynarzy zostało zamordowanych 
przez Ukraińców. Ci, którzy wrócili 
do rodzin do Pińska zostali natych
miast aresztowani przez Sowietów i 
wywiezieni.

We Włodawie, jeszcze przed dojś
ciem do Kocka, kmdr Zajączkowski 
został przydzielony do sztabu grupy, 
ale bez funkcji. Otrzymał pozwolenie 
działania na własną rękę, więc z 
majorem W. Szczekowskim i kpt. mar. 
W. Trzebińskim oraz paroma mary
narzami opuścił sztab i udał się do 
Warszawy. (O losach kmdr. Zającz
kowskiego pisałem w pierwszej częś
ci) . Major Szczekowski był w War
szawie żołnierzem AK; zginął 
zamordowany przez Gestapo. Kpt. W. 
Trzebiński przedostał się do Anglii, 
do Polskiej Marynarki Wojennej.

Podaję te szczegóły, bo niewielu 
wie, co przeszli marynarze Flotylli 
Pińskiej.

Na koniec parę uwag ogólnych:
W roku 1939 nikt nie przypuszczał, 

że Sowiety uderzą na Polskę. Nikt nie 
wiedział, że ludność zamieszkująca 
tereny wschodnie jest tak wrogo 
nastawiona i że tu zostanie popeł
nionych tyle morderstw.

Nikt nie przewidział, że może 
zdarzyć się konieczność długich 
marszów i że to nieprzygotowanie do 
marszu pochłonie tyle ofiar. Pewne 
jest tylko, że ci, którzy przetrwali od 

początku działań do końca, a potem 
szli do niewoli, nie na darmo prze
lewali krew.

Jeszcze parę słów o uczestnikach. 
Wraz z kmdr. W. Zajączkowskim 
dotarli do Anglii kmdr por. Henryk 
Eibel i kmdr Tadeusz Morgenstern. H. 
Eibel był dowódcą ORP "Garland", a 
Morgenstern attache morskim w 
poselstwie polskim w Sztokholmie.

Pomijając okres wojny, lata służby 
w Marynarce to dla mnie najpiękniej
sze chwile życia. Przez rok byłem 
motorzystą na kutrze P3 w bazie 
wysuniętej Nyrcza. Było nas tam 
chyba ośmiu. Do Dawidgródka, gdzie 
stacjonował oddział KOP-u, jeździliśmy 
dość często około 28 km. Rolą pla
cówki "Nyrcza" było kontrolowanie li
nii telefonicznej od placówki KOP-u 
nad samą granicą Nyrczy i dalej do 
Dawidgródka. Taka służba to wakacje. 
Ryb było pod dostatkiem. Oprócz nas 
nie było w Nyrczy nikogo. Mały 
dworek księcia Radziwiłła był o jakieś 
1.5 km od nas.

A teraz trochę o sobie. Mieszkamy 
z żoną w Markarydzie; to mała, 
czysta mieścina wśród jezior i lasów. 
Tylko to nie są lasy jak w Polsce, a 
raczej dżungla: mokro, teren nierówny, 
wertepy. Mieszkamy w domu o czte
rech klatkach schodowych, a tylko o 
jednym piętrze. Nasze mieszkanie na I 
piętrze ma 2 pokoje, kuchnię i 
łazienkę. Źyjemy z renty. Mamy tzw. 
minimum socjalne, to znaczy że na 
życie starcza, a na coś innego musimy 
odkładać. Na szczęście jesteśmy 
oszczędni. Po tylu wojennych przej
ściach jeśli ma się gdzie mieszkać, w 
co się ubrać i coś do garnka włożyć, 
to można czuć się szczęśliwym. Ze 
zdrowiem to różnie bywa. Przy 
zmianie pogody łamie po kościach, ale 
to normalne w tym wieku. Dzięki Bogu 
jakoś się nie dajemy. Jeśli jest możliwa 
pogoda lubię jeździć rowerem, aby 
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utrzymać się w dobrej kondycji i 
obcować z przyrodą, bo okolice są tu 
naprawdę piękne.

12 stycznia 1988 r.

III.

Najgorzej jest z datami. Łatwo 
można się pomylić. Bo same fakty 
głęboko utkwiły mi w głowie. Pamiętam 
sylwetki dowódców i rozmaite, nawet 
drobne szczegóły. Pamiętam, że z 
pobranych do Flotylli w 1936 roku 
tylko jeden był żonaty, niejaki Nie
wiadomski z Jabłonny pod Warszawą. 
Albo inny drobny fakt: bodajże w 
roku 1937 kmdr W. Zajączkowski 
otrzymał terenowy samochód, więc 
szukano kierowcy. Jak pamiętam, było 
tylko dwóch kierowców: Niewiadomski, 
o którym wspomniałem powyżej, oraz 
Cytrycki z Łucka. Kierowcą został 
Cytrycki. Przedtem kmdr. Zajączkow
skiego przywożono do portu bryczką.

Jeśli ktoś będzie czytał to, co 
piszę, a zna Flotyllę, to się przy
pominam: na imię mam Zbigniew, ale 
nikt tak mnie Nie nazywał, tylko 
Felek. Było nas dwóch, którzy mieli 

instrumenty: Władek Foks z Warszawy, 
radiotelegrafista z ORP "Sierpinek" 
miał banjo-gitarę, a ja miałem gitarę 
zrobioną na zamówienie - cała czarna 
z wykładziną z masy perłowej, wię
ksza od normalnej. Dlatego moja gitara 
była znana i wielu pożyczało ją do 
fotografii. To było trochę śmieszne, 
bo niejeden z nich nie umiał grać, ale 
chciał się z gitarą fotografować.

W czerwcu 1939 roku, w czasie 
ostrego strzelania na poligonie koło 
Nyrczy na skutek pomyłki w poda
waniu celownika (zamiast go wydłużyć, 
skrócono) kmdr ppor. Paweł Klin- 
genberg stracił nogę, bo pocisk 
trafił w punkt obserwacyjny. Zginęli 
wtedy st. mar. Olędzki, mar. Gur- 
niaszek, mar. Szczygielski i inni, 
razem chyba sześć osób. Pomyłkę tę 
prawdopodobnie popełnił (choć tego 
nie twierdzę) artylerzysta mat Fiuk, 
bo do niego to pasowało, gdyż był 
zawsze bardzo przejęty, a praca 
wymagała skupienia. Znałem go, bo z 
nami, motorzystami prowadził dzia- 
łoczyny, i gdy tylko w pobliżu był 
dowódca, Fiuk zaczynał się plątać, a 
chciał jak najlepiej.

3 lutego 1988 r.



10 NASZE SYGNAŁY

STANISŁAW OLSZOWSKI

Z DESZCZU POD RYNNĘ
ORP „Jastrząb" - ostatni patrol

W dniu 2 maja 1942 r. okręt 
podwodny "Jastrząb" przebywał na 
północny-zachód od Troms0 w nowo 
wyznaczonym sektorze. Zadanie: 
osłona konwoju PQ 15 idącego do 
Murmańska. W akcji tej uczestniczyły 
trzy inne alianckie okręty podwodne. 
W miarę posuwania sę konwoju sektory 
o.p. były przesuwane w północno- 
wschodnim kierunku, zgodnie z 
zarządzeniami otrzymanymi drogą 
radiową. To już był ósmy dzień od 
wyjścia z bazy Lerwick na Szetlandach, 
a zarazem szósty dzień błąkania się po 
arktycznych wodach. Nawigacja była 
prowadzona na zliczenie podług 
żyrokompasu i liczników obrotów śrub 
okrętowych, bo okręt nie był wypo
sażony w log. Panująca od dłuższego 
czasu zła pogoda nie pozwalała na 
sprawdzenie pozycji okrętu podług 
obserwacji astronomicznych.

Po załadowaniu akumulatorów 
poprzedniej "nocy" (różnica pomiędzy 
dniem a nocą o tej porze roku w tych 
szerokościach geograficznych jest 
tylko nominalna, gdyż słońce wcale 
nie zachodzi) okręt przebywał w 
zanurzeniu. Powierzchnia morza dość 
wzburzona, niebo zachmurzone, 
przelotne śnieżyce. Widoczność waha 
się od 2 mil do prawie zera. Efek
tywność okrętu w jego zadaniu kon
centrowała się na podsłuchu hydro- 
akustycznym i na obserwacjach przez 
peryskop, z tym, że na głębokość 
peryskopową wychodziło się tylko w 
pewnych odstępach czasu, bo 

utrzymanie okrętu w uszkodzonym 
stanie na tej głębokości i przy 
wzburzonym morzu było dość proble
matyczne. Co do aparatu podsłu
chowego nikt na okręcie nie miał 
żadnych złudzeń. To był archaiczny 
typ, którego funkcjonowanie na pos
toju sprawdzało się przez uderzanie 
kopuły szumonamiernika młotkiem!

W takich warunkach około godz. 
1400 nastąpiło wykrycie niemieckiego 
U-boata, idącego na powierzchni dużą 
szybkością. Najpierw podsłuch 
zameldował szum śrub, a po wyjściu 
na głębokość peryskopową dowódca, 
kpt. Romanowski, zidentyfikował 
niemiecki o.p. z niedużej już wtedy 
odległości (w rozmowie ze mną po 
akcji, dowódca stwierdził, że na 
pomoście widział jednego "szwaba"). 
Szybko spuszczając w dół peryskop - 
żeby nie zdradzić obecności "Ja
strzębia" , zarządził przygotowanie 
aparatów torpedowych do strzału i 
dostosował kurs okrętu, by nadać 
torpedom odpowiednie wyprzedzenie. 
Być może U-boat dostrzegł nasz 
peryskop lub usłyszał szum naszych 
śrub, bo gdy dowódca, po otrzymaniu 
raportu o gotowości aparatów torpe
dowych do strzału, ponownie wysta
wił peryskop, U-boata już nie było 
na powierzchni. Dowódca mógł wysłać 
w ślad za szumem śrub spekulacyjnie 
jedną lub dwie torpedy. Szanse tra
fienia żadne. Prawdopodobnie więc 
pomny dość niepewnych wędrówek 
naszych torped podczas ćwiczeń na 
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Loch Long, słusznie uznał, że przed
stawiałyby większe niebezpieczeństwo 
dla nas niż dla przeciwnika!

Po takim doświadczeniu samopo
czucie załogi wcale się nie poprawiło. 
Sam nawet podzielałem opinię dwóch 
innych oficerów okrętu, że ORP 
"Jastrząb" nie bardzo się nadaje do 
bojowych operacji, a po doznaniu w 
ciągu pierwszych dni patrolu uszko
dzeń, między innymi dziobowego steru 
zanurzania, uważałem, że okręt powi
nien wrócić do bazy. Lecz taką 
decyzję niełatwo było podjąć dowódcy 
okrętu.

Podczas przebywania pod wodą 
obowiązywała nas nocna rutyna, tzn. 
poza pełniącymi wachtę, załoga 
odpoczywała. Po podnieceniu wywo
łanym nieudanym atakiem na U-boata 
wszystko wróciło do względnej 
rutyny.

O godz. 1800 nastąpiła zmiana 
wachty - ostatniej na tym okręcie. 
Przejąłem obowiązki oficera wachto
wego w centrali. Równocześnie nas
tąpiła zmiana całej obsady centrali, 
składającej się z trzech sterników 
(jeden przy kole steru kierunkowego, 
a dwóch przy kołach sterów 
zanurzenia), operatora podsłuchu, 
operatora pneumatycznych przekaź
ników do zaworów i operatora przy 
tablicy rozdzielczej prądu elektrycz
nego. Zaraz po objęciu wachty przy 
kole rufowego steru zanurzenia st. 
mar. Niedzielski, młody ochotnik z 
Francji, zaczął opowiadać o swym 
śnie bezpośrednio przed przyjściem na 
wachtę. Mówił, że przyśniły mu się 
"białe łabędzie" i co najmniej dwu
krotnie wracał do tego tematu. 
Pozornie nikt nie wykazał żadnego 
zainteresowania jego zwierzeniami; 
raczej zapadła "głupia cisza". 
Obserwując reakcje innych spotkałem 
się ze spojrzeniami "starszyzny", z 
których wynikało, że oni też podzie

lają moją cichą zgrozę. Przecież taki 
sen według ludowych przesądów - 
przynajmniej w tej części kraju, z 
której się wywodzę - przepowiada 
bliską śmierć! Otrząsnąłem się z 
pierwszego wrażenia i podszedłem do 
st. mar. Niedzielskiego, karcąc go za 
gadulstwo i każąc mu koncentrować 
swą uwagę na sterze i głębokościo- 
mierzu. Na całe szczęście odwrócony 
do mnie plecami Niedzielski nie mógł 
widzieć wyrazu moich oczu. Zaraz też 
zarządziłem wyjście na głębokość 
peryskopową i dłużej niż normalnie 
przeszukiwałem zamglony horyzont.

W ten sposób odprężony, udawałem 
obojętność, sumiennie obserwując 
ruchy okrętu i co pewien czas 
wychodząc na "peryskopową" w celu 
obserwacji nawodnej, lecz nie mogłem 
oprzeć się brzydkiemu przeczuciu. 
Starałem się więc w myślach wrócić do 
szczęśliwych wydarzeń w czasie służby 
na tym okręcie, ale w każdym frag
mencie wspomnień "odwijał się" coraz 
to inny, nieprzyjemny aspekt.

Myślałem więc o wspaniałych 
przyjęciach, jakie zgotowali nam 
rodacy, kiedy przyjechaliśmy do bazy 
amerykańskich okrętów podwodnych w 
New London, aby przejąć okręt 
podwodny S 25, ale równocześnie 
przypomniałem sobie rozczarowanie ja
kiego doznałem, kiedy po raz pier
wszy zobaczyłem ten okręt i zszedłem 
na jego pokład, porównując go mimo 
woli ze swoim pierwszym okrętem 
podwodnym ORP "Orzeł", który był 
przecież cudem techniki w porównaniu 
z tym "gratem". Przypomniałem sobie 
w dodatku notatkę, jaką wyczytałem w 
Jane's Fighting Ships jeszcze przed 
wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych, 
którą tu przytaczam:

"Notę on S Class Submarines - An 
official report in 1925 stated that 
'experience in manoeuvres indicates 
that these vessels cannot be consi- 
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dered as a satisfactory type of fleet 
submarines'. Ali were taken in hand 
for refit and recommissioning in 
1940-41".

D-ca kpt. mar. B. Romanowski i ORP Jastrząb 
New London Connecticut

Ale nasi rodacy w New England, 
którzy nas zabierali spod bazy po 
ćwiczeniach - półprzytomnych ze 
zmęczenia i braku snu - na przyjęcia, 
kościelne nabożeństwa i całonocne 
zabawy, uważali nas prawie za 
bohaterów narodowych. A takim nie 
wolno przecież wyrazić ani jednego 
słowa krytyki właśnie przejmowanego 
okrętu.

Potem miało miejsce niby tryumfalne 
przejście przez Atlantyk zimową porą. 
Nic to, że doznaliśmy poważnych 
uszkodzeń i że w ostatnim momencie 
pompy zęzowe musiały pracować przez 
cały czas. Zjawiliśmy się na wyzna
czonym miejscu spotkania z eskorto- 
wceni przy Barra Head z półgodzinnym 

tylko opóźnieniem. Następny podobny 
okręt podwodny, S26, nie miał 
szczęścia. Zatonął w styczniu 1942 r. 
Nawiasem mówiąc, nas też niejedno
krotnie spotykał taki los podczas 
pozorowanych ataków w symulatorze 
o.p. w amerykańskiej bazie.

D-ca z Matką Chrzestną i jej mężem Ambasadorem RP 
po przyjęciu S25 od US Navy

Kiedy weszliśmy do suchego doku w 
Blyth, przekonaliśmy się co znaczyła 
owa uwaga: "all were taken in hand 
for refit". Między innymi odkryto całe 
rzędy nitów przerdzewiałych do tego 
stopnia, że niektóre z nich można 
było ołówkiem wepchnąć do środka, 
jak to zademonstrował nasz oficer- 
mechanik inżynierowi w stoczni.

Po remoncie odbyły się ćwiczenia i 
próby wokół Firth of Clyde. To był 
względnie przyjemny okres choć nie
jednokrotnie i tak pokazywały się 
usterki urządzeń. To podrywało do 
pewnego stopnia zaufanie do okrętu. 
Najbardziej nas zaniepokoił wynik 
prób zmierzających do ustalenia 
rozmiaru hałasu, z jakim pracowały 
nasze elektryczne silniki i urządzenia 
elektryczne. Podobno w 3 Flotylli 
Okrętów Podwodnych byliśmy rekor
dzistą pod tym względem. A tu 
wszystkim wiadomo jak doskonały był 
niemiecki podsłuch. Przecież na ORP 
"Orzeł", który miał nowoczesny, 
niemiecki aparat podsłuchowy, pod
czas jednego z patrolów wykryto 
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żaglowiec z odgłosu fal odbijających 
się od burty.

Nadszedł wreszcie dzień wyjścia na 
patrol. Żeby umożliwić szybkie 
zanurzenie, okręt na powierzchni 
szedł w półzanurzeniu, tzn. z 
otwartymi klapami zbiorników balas
towych lecz z zamkniętymi odwietrz- 
nikami. W tej sytuacji okręt jakby 
siedział na poduszkach z lekka 
sprężonego powietrza w górnej części 
balastów. Trzeba zauważyć, że w 
balastach była powierzchnia swobo
dnej cieczy, co oczywiście zmniejszało 
stateczność okrętu. Zanurzenie przez 
szybkie otwarcie odwietrzników 
balastów wymagało zgrania wielu 
czynności, by okręt mógł bezpiecznie 
wejść pod wodę w ciągu 20 sekund 
plus. Sygnał do zanurzenia był 
nadawany z pomostu, i w wypadku 
ORP "Jastrząb" powodował ryk kla
ksonu we wszystkich przedziałach. 
Załoga pomostu momentalnie zbiegała w 
dół (najczęściej spadała) do centrali, 
a ostatni (normalnie oficer wachtowy) 
zamykał i ubezpieczał właz. Zanim 
okręt z odpowiednim przechyłem na 
dziób, wszedł pod wodę, trzeba było 
wyłączyć silniki Diesla i przejść na 
elektryczne motory. Dużą rolę w 
sprawnym zanurzeniu odgrywały stery 
zanurzenia.

Po przejściu przez Atlantyk przegląd uszkodzeń 
przez d.-cę

Zaraz po wyjściu z bazy Lerwick 
odbyło się próbne szybkie zanurzenie. 
Wszystko odbyło się pomyślnie i 
sprawnie. Będąc wtedy oficerem 
wachtowym, po zabezpieczeniu włazu 
zatrzymałem się przez pewien czas w 
kiosku, żeby przez grube szkła 
okrągłych okien obserwować wcho
dzenie okrętu pod wodę. Mniej więcej 
5 sekund po zabezpieczeniu włazu 
powierzchnia wody podeszła na 
wysokość włazu. Zadowolenie z 
wykonanego manewru było ogólne. W 
ciągu tego zanurzenia z-ca dowódcy, 
por. Anczykowski, dokonał dokład
nego wyważenia okrętu, po czym 
wyszliśmy z powrotem na powierz
chnię .

Marynarze na pomoście ORP Jastrząb

Tego samego dnia wieczorem, albo 
następnego poranka nastąpiło niepo- 
zorowane, szybkie zanurzenie, kiedy 
nagle z chmur wyleciał niezidentyfi
kowany samolot. Tym razem coś się 
nie udało, bo przy następnym 
odbiorze sygnałów radiowych z bazy 
dowiedzieliśmy się, że to własny 
samolot zapędził nas pod wodę, a po 
naszym zanurzeniu na powierzchni 
została plama ropy 2 mile długa i 50 
jardów szeroka.

Po opuszczeniu bezpiecznego rejonu, 
ciągle idąc na powierzchni w półza-
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nurzeniu do wyznaczonego sektora, 
zaczęliśmy zygzakować - i to w sposób 
dowolny, choć w pewnych granicach 
odchyleń od kursu (a nie na stereo
typową modłę podług książki), gdyż 
uważano, że tego rodzaju zygzako
wanie miało większe szanse zdezorien
towania przyczajonego U-boata. Nie 
mając jednak "plotting table", 
utrzymanie przeciętnego kursu i 
określenie przebytej odległości wzdłuż 
wykreślonego na mapie kursu, stało 
się od tego czasu dość spekulacyjne.

Drugie gwałtowne zanurzenie miało 
miejsce krótko przed wejściem do 
pierwotnie wyznaczonego sektora, 
kiedy to z niskich chmur w niedale
kiej od okrętu odległości wyłonił się 
samolot, tym razem niewątpliwie 
niemiecki. Ewakuacja pomostu i 
zanurzenie odbyło się w błyskawi
cznym tempie, tylko niestety dziobowe 
stery zanurzenia zacięły się w kry
tycznym ich położeniu. Trzeba zdać 
sobie sprawę, że na tym eks-amery
kańskim okręcie dziobowe stery (dla 
ich ochrony na powierzchni) były 
złożone do środka pod ujemnym kątem, 
mniej więcej 20 stopni od poziomu. W 
pierwszej fazie zanurzenia się okrętu 
stery te były rozkładane, co ze 
względu na ich korzystne nastawienie 
powodowało nadanie odpowiedniego 
przechyłu na dziób. Gdy już zostały 
rozłożone pod kątem prostym do osi 
okrętu, wtedy dopiero można je było 
nastawić na odpowiedni kąt natarcia, 
żeby regulować przechył na dziób w 
trakcie schodzenia na bezpieczną 
głębokość, a potem wyrównać okręt. 
Warto dodać, że w tym manewrze 
rufowe stery zanurzenia także od
grywają zasadniczą rolę. Ponadto w 
trakcie zanurzania przed samolotem 
kładzie się ster kierunkowy w lewo 
lub prawo na burt, w zależności od 
sytuacji.

W ciągu tego drugiego zanurzenia 
przed samolotem dziobowy ster zaciął 
się jeszcze przed osiągnięciem pros
topadłej pozycji rozłożenia, co przy 
szybkości, jaką nadały okrętowi sil
niki elektryczne spowodowało szybko 
się zwiększający przechył na dziób. 
Groziła katastrofa, bo gdyby nawet 
udało się przy pomocy rufowych 
sterów przeciwdziałać zwiększaniu się 
przechyłu na dziób, okręt znalazłby 
się na zbyt wielkiej głębokości, na co 
kadłub nie miał odpowiedniej wy
trzymałości. Nie było więc innego 
wyjścia, jak tylko zatrzymać motory i 
szasować zbiorniki balastowe (przy 
pomocy sprężonego powietrza z butli). 
To oczywiście w konsekwencji spo
wodowało wynurzenie się okrętu rufą 
do góry, a potem wyrównanie prze
chyłu na powierzchni. Nie trudno 
wyobrazić sobie, co się działo we
wnątrz okrętu przy takich zmianach 
przechyłu. Pomimo wszystko bezi
miennym mechanikom udało się szybko 
usunąć awarię steru tak, że okręt 
mógł z powrotem szukać schronienia w 
głębiach oceanu. Można snuć różne 
przypuszczenia, dlaczego ORP "Ja
strząb" nie został tymczasem zaata
kowany przez samolot.

Po tej przygodzie zdecydowano 
zostawić dziobowe stery w rozłożonej 
pozycji, ale niedługo, bo na skutek 
sztormu nastąpiło uszkodzenie lewego 
steru. Na dobitek spod pokładu 
wysunęła się manilowa cuma, która 
omotała głowicę uszkodzonego steru. 
Próbowałem na ochotnika odwinąć tę 
grubą linę, ale operując tylko jedną 
ręką (bo drugą trzeba było czegoś się 
trzymać), i raz po raz zanurzając się 
w lodowatej wodzie, uznałem się za 
pokonanego. Gdy w nocy z 1 na 2 
maja zbadano sytuację, lewy ster 
zwisał bezwładnie, a na nim odcinek 
manilo we j liny.
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Od rozpoczęcia ostatniej wachty 
minęło już około półtora godziny i 
wykonano co najmniej trzy ekscytujące 
wyjścia na głębokość peryskopową. 
Już prawie zdążyłem zapomnieć o 
zwierzeniach rufowego sternika, gdy 
nagle obserwując st. mar. Kuncewicza 
przy podsłuchu, zauważyłem jego 
ożywienie i wytężoną koncentrację. Po 
chwili padł meldunek: - Słychać szum 
śrub okrętowych w namiarze - - Bez 
zastanowienia się zarządziłem wyjście 
na głębokość peryskopową, i wychy
lając głowę przez właz wodoszczelnej 
grodzi, wezwałem dowódcę. Zanim 
okręt wyszedł na peryskopową, 
dowódca był już w centrali i od razu 
podszedł do operatora podsłuchu, by 
stwierdzić namiar, skąd nadchodził już 
coraz bardziej sprecyzowany szum. 
Zarządził alarm bojowy i zanim jeszcze 
okręt osiągnął odpowiednią głębokość, 
podniósł peryskop do maksymalnej - 
jak na jego wzrost - wysokości. 
Widać było, że patrząc przez pery
skop czekał na moment wynurzenia 
się górnych szkieł. Peryskop był 
nastawiony na przybliżony namiar 
źródła szumu i w pewnym momencie, 
prawie że nerwowo dostosowując 
pozycję peryskopu, dowódca skon
centrował swoją uwagę. Widać, że 
uzyskał kontakt wzrokowy z nawodną 
jednostką. W centrali wszystkie oczy 
skierowane były na jego twarz. Teraz 
stosunkowo szybko "objechał" hory
zont, sprawdzając czy nie ma jakichś 
innych jednostek w pobliżu. Wrócił 
do pierwotnego namiaru i po dalszym 
zbadaniu obiektu, w pewnym 
momencie ogłosił: - To okręt nawo
dny. Wygląda mi na 4-kominowy 
kontrtorpedowiec amerykański! i 
zwróciwszy się do mnie (jako oficera 
wachtowego) powiedział: - Proszę 
popatrzeć! Bez dostosowywania 
soczewski, bo wiem, że mam wzrok 
podobny do dowódcy, patrzę przez 

peryskop. Przy ograniczonej wido
czności widzę w odległości około 1000 
jardów prawą burtę starego typu 
małego okrętu, idącego pod kątem 
mniej więcej 50 stopni (czyli na zbli
żenie). O rozpoznaniu bandery przy 
tej widoczności nie było mowy. Już 
podczas krótkotrwałej obserwacji fale 
raz po raz zalewały szkła peryskopu. 
Niewątpliwie w tym czasie okręt tracił 
zanurzenie peryskopowe. Dowódca 
przejął ponownie peryskop, ale 
widocznie nic więcej nie mógł zoba
czyć. Od razu zwrócił się do z-cy 
dowódcy, któremu podczas alarmu bo
jowego podlegała ekipa sterowa, i 
zarządził jak najszybszy powrót na 
głębokość peryskopową. Następnie 
zapytał, co myślę o zauważonej jed
nostce. Zgadzając się z jego spo
strzeżeniami powiedziałem, że to mo
że być równie stary, 4-kominowy nor
weski torpedowiec (typu Drang), 
dowódca był jednakże przekonany, że 
to eksamerykański, uzasadniając swoją 
opinię charakterystyczną sylwetką 
tego typu. Widać było, że dowódca 
niecierpliwi się, bo jakby na złość 
okręt opierał się manewrom sterów 
głębokościowych nawet przy zwię
kszeniu szybkości. Odniosłem wrażenie, 
że okręt stracił wyważenie i zrobił 
się cięższy na dziobie. To przypu
szczenie uzasadniłem przesunięciem 
się kilkunastu członków załogi w 
związku z alarmem bojowym. W nor
malnych warunkach takie zakłócenie 
równowagi można było pokonać sterami 
głębokościowymi, bez przesuwania 
wody w zbiornikach wyrównawczych, 
ale z uszkodzonym - a właściwie 
częściowo przeszkadzającym - sterem 
dziobowym nasza sytuacja stawała się 
z minuty na minutę coraz bardziej 
tragiczna.

Zanim okręt zdołał się podnieść na 
obserwacyjną głębokość, hydroakustyk 
zameldował, że słyszy transmisje 
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azdyka (czyli nasza obecność została 
wykryta), a krótko potem ogłosił, że 
"okręt idzie do ataku" i że "sposób 
atakowania jest brytyjski". Niewąt
pliwie poznał to ze skróconych tran
smisji. Te i inne fachowe uwagi st. 
mar. Kuncewicza (syna słynnej Matki) 
zasługują na szczególne uznanie, a 
jego zachowanie się podczas całej tej 
akcji było godne pochwały. Kiedy 
wreszcie okręt wyszedł na głębokość 
peryskopową, wystarczyło jedno 
spojrzenie dowódcy przez peryskop, 
żeby potwierdzić groźną sytuację, w 
jakiej znalazł się "Jastrząb". Zresztą 
wtedy już można było słyszeć "na 
gołe ucho" uderzenia fal transmisji 
azdyka o kadłub okrętu. Padły 
bezpośrednio po sobie następujące ko
mendy: - Oba motory cała naprzód. 
Zanurzenie 300 stóp (co było ma
ksymalną bezpieczną głębokością 
zanurzenia tego okrętu, zbudowanego 
25 lat wcześniej). Wystrzelić świecę 
dymną! (której kolor był zmieniany co 
6 godzin i co miało służyć do umoż
liwienia rozpoznania własnego okrętu 
podwodnego).

Wówczas skupiłem całą swoją uwagę 
na repetytorze żyrokompasu i głę- 
bokościomierzu, raz po raz zerkając w 
kierunku st. marynarza Kuncewicza, 
który w ciągle wzrastającym szumie 
śrub okrętowych w pewnym momencie 
zameldował: - Bomby głębinowe 
wyrzucone! - i spokojnie odjął od 
uszu słuchawki, trzymając je w dal
szym ciągu przed sobą. Po kilku 
sekundach nastąpiła kanonada 
wybuchających bomb głębinowych 
blisko okrętu. Igła głębokościomierza 
zatańczyła gwałtownie raz po raz, a 
gdy ustały wybuchy, został się z niej 
tylko "ogryzek", który po wyimagi
nowanym przedłużeniu pokazywał 
głębokość mniej więcej 200 stóp, i 
rzecz dziwna, w dalszym ciągu się 
poruszał w kierunku większej głę

bokości. Nie ulegało wątpliwości, że 
okręt doznał poważnych uszkodzeń, 
ale w dalszym ciągu reagował na stery, 
a co najważniejsze, motory elektryczne 
funkcjonowały poprawnie. Nasza 
świeca dymna została wystrzelona. 
Należy żywić nadzieję, że zobaczywszy 
kolorowy dym atakujący domyślą się, 
że to nie U-boat i pozwolą nam się 
teraz wynurzyć. I tym razem nadzieja 
okazała się być "matką głupich".

St. mar. Kuncewicz wznowił pod
słuch i od razu zameldował, że drugi 
okręt podchodzi do ataku. Nie jestem 
pewny kiedy ten drugi okręt, jak się 
później okazało brytyjski trałowiec 
"Seagull", został po raz pierwszy 
wykryty, ale to nie była obserwacja 
przez peryskop. Głębokość w dalszym 
ciągu wzrastała. Dowódca, kierując 
się meldunkami z podsłuchu, w tym 
drugim ataku wydawał się być o wiele 
lepiej przygotowany i zrobił jakby 
lepszy unik przez zwiększenie w 
odpowiednim momencie szybkości i 
położenie steru na burt. Czy to 
ostatecznie pomogło, nie sposób 
określić. Nastąpiła drugia seria 
gwałtownych wybuchów, po których 
igła głębokościowa w centrali zupełnie 
znikła. Wiele innych instrumentów 
zostało zrujnowanych, stanęły motory. 
Syk uciekającego sprężonego powietrza 
zagłuszał centralę. Poczuliśmy zapach 
chloru. Kurz z korka, którym były 
wysłane ściany pomieszczeń i wnętrze 
kadłuba, zmniejszył widoczność. 
Zewsząd dochodzą meldunki o powa
żnych uszkodzeniach. Jeden meldunek 
wydaje się być szczególnie groźny: w 
pomieszczeniu dziobowym głębokoś- 
ciomierz wskazuje głębokość ponad 300 
stóp i głębokość wzrasta. Pada 
komenda: - Szasować wszystkie 
balasty. - To oznaczało, że dowódca 
zdecydował się wyjść na powierzchnię 
w celu uratowania życia załogi. Taki 



NASZE SYGNAŁY 17

był na razie "deszcz". Czekała nas 
jeszcze "rynna" po wynurzeniu się.

Nie byłem jednym z pierwszych, 
którzy wyszli na pomost po 
wynurzeniu się okrętu, bo zdecydo
wałem zaopatrzyć się w pas ratunkowy, 
przechowywany w kabinie. O skutkach 
wybuchów przekonałem się, kiedy 
starałem się otworzyć drzwi. Wido
cznie rama była tak zniekształcona, 
że musiałem użyć impetu całej swej 
15-stonowej wagi, aby drzwi wybić.

Otwarcie włazu na pomost zwia
stował gwałtowny spadek ciśnienia 
wewnątrz okrętu, co spowodowało 
chwilowe otępienie słuchu. Wróciłem 
do centrali i dołączyłem do kolejki 
wspinających się po drabince na 
pomost, nie zdając sobie sprawy, co 
się na górze dzieje. Kiedy stanąłem na 
pomoście po prawej burcie, uderzył 
mnie niesamowity widok: eks-amery- 
kański kontrtorpedowiec, kołysząc się 
leniwie stał obok "Jastrzębia" tak 
blisko, że zasłaniał jedną trzecią 
widnokręgu po tej stronie. Na 
pomoście i na nadbudówce widać 
poszczególnych członków jego załogi, 
a tu ze skrzydła pomostu coś błyska 
z wielką częstotliwością. Boże, to 
karabin maszynowy! W pewnym 
momencie poczułem ostry ból w górnej 
części klatki piersiowej. Z lekkim 
stękiem upadłem na kolana. W blasze 
nadburcia ukazują się oczom brzydkie, 
rozszarpane dziury. Widzę dwa dalsze 
postrzały w lewą rękę i nawet nie 
czuję bólu. Po raz pierwszy zauważam, 
że dokoła mnie są inni ranni. Stukot 
karabinu maszynowego słychać jeszcze 
przez kilka sekund, a ponad nim jęki 
rannych i okropne przekleństwa. 
Nagle karabin maszynowy przestaje 
strzelać i przez megafon słychać 
pytanie: - Are you Germans? Kto 
może krzyczy: - We are Polish! I znów 
w pewnym momencie odzywa się 
karabin maszynowy, ale szybko 

przestaje strzelać. To już koniec tej 
"rynny".

Teraz każdy kto może podnosi się 
i przeprowadza inspekcję swych ran. 
Tuż obok leży st. bosman Czub, 
twarzą w dół i z wielką dziurą w 
plecach. On chyba już nie żyje. St. 
marynarz Czerwiński ma skrwawioną 
twarz i ogląda zwisającą rękę. Pod
chodzi do mnie mat Kędziora. Jego 
brzuch jest na wysokości mojej głowy. 
Widzę trzy lub cztery dziurki w jego 
brzuchu, jedną w marynarskim pasie. 
Nie widać wprawdzie krwi, ale 
pomyślałem: "Ty, bracie, nie masz 
żadnej szansy", lecz staram się 
uśmiechać do niego. Dalej leży spo
kojnie st. mar. Niedzielski, któremu 
śniły się białe łabędzie. Poprzez 
nadburcie pomostu zwisa angielski 
telegrafista, Martin Dowd, a przy nim 
lampka aldis. Tam por. Anczykowski 
próbuje stanąć na nogach. Jedna noga 
zgina mu się pod śmiesznym kątem do 
przodu, tam, gdzie nie powinna. Siada 
na ławeczce i obiema rękami stara się 
tę nogę wyprostować. Dziwię się, że 
nie krzyczy z bólu. Podsuwam się do 
niego i pytam: - Popatrz się na moje 
plecy i powiedz jak wygląda rana z 
tyłu. On kiwa głową, ale stara się 
uśmiechać. Dowódca, wyraźnie ranny, 
siedzi na wzniesionej części pomostu 
z tyłu, a obok niego leży bandera, 
której kilku leżącym już nigdy nie 
będzie dane służyć. W oczach dowódcy 
rozpacz na widok, który się przed 
nim otwiera. Wszędzie jasnoczerwona 
krew, która szybko przesiąka białe, 
marynarskie swetry. Na pomost 
przychodzą inni; starają się pomóc, 
choć nie Wiedzą jak.

Do prawej burty dobija łódź wio
słowa z kontrtorpedowca. Nieporo
zumienie. Marynarze norwescy starają 
się wejść po balaście na pokład, a 
nasi spychają ich z powrotem do łodzi, 
wskazując na rannych, których chcą 
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im przekazać. Czyżby w dalszym ciągu 
myśleli, że to U-boat, którą mają 
rozkaz abordażować? Słychać rozmowy 
prowadzone równocześnie w trzech 
językach, przeplatane przekleństwami 
i niedwuznacznymi gestami. Wreszcie 
dochodzi do porozumienia. Zaczyna 
się przekazywanie rannych, dość 
sprawne jak na tamte warunki. 
Podziwiam naszych marynarzy. Pokład 
okrętu jest już dość blisko powierz
chni kotłującego się morza. Skaczę 
resztkami sił z pokładu i wpadam do 
łodzi pomiędzy ławki, jak worek 
ziemniaków. Lepiej tak, niż ślizgać 
się po burcie i ewentualnie wpaść do 
wody, której temperatury nie mogłem 
znieść, kiedy byłem w o wiele lepszym 
stanie niż obecnie. Potem odbijamy się 
od burty, i ostatnie spojrzenie rzucam 
na okręt, który wydaje się być teraz 
o wiele milszy niż kiedy go po raz 
pierwszy zobaczyłem. Już niedługo 
zanurzy się po raz ostatni.

Na kontrtorpedowcu, którym 
okazał się być "St. Alban" z norweską 
załogą, niemałe zamieszanie, gdy łódź 
została podniesiona na pokład. Odnosi 
się wrażenie, że dopiero teraz zdają 
sobie sprawę z ogromu tragedii, do 
której się przyczynili, a na widok 
zbroczonych krwią sprzymierzeńców 
reagują w różny sposób. Niektórzy 
podchodzą, aby pomóc nam wysiąść z 
łodzi, inni wycofują się poza nad
budówkę. Większość rannych umie
szczono w mesie oficerskiej na rufie. 
Ten okręt niewątpliwie nie posiadał 
ani środków medycznych, ani wykwa
lifikowanego personelu, aby nale
życie opatrzyć rannych. Owinęli nas 
po prostu w bandaże, karmili i zao
patrywali w papierosy. Ja zostałem 
uplasowany w wygodnym fotelu, do 
którego raz po raz przylepiałem się, 
osłabiony upływem krwi.

Tej pierwszej nocy, narzekając 
jedynie na zimno, zmarł "leading 

signalman", Thomas Beard, oraz mat 
Kędziora w okropnych boleściach. 
Następnego dnia odbył się ich morski 
pogrzeb. Podczas krótkiej ceremonii 
głos dowódcy się załamał, a wielu z 
załogi miało łzy w oczach. Przywią
zany linką do krzesła i tak wynie
siony na pokład byłem tego naocznym 
świadkiem.

Nadzieja wszystkich rannych, 
którzy przeżyli tę pierwszą dobę po 
wypadku koncentrowała się na szpi
talu w Murmańsku, odległym jeszcze o 
co najmniej trzy dni rejsu, z których 
pierwszy upłynął przy akompania
mencie dział, odpierających ataki 
lotnicze. Wokół "St. Alban" spadło 
kilka bomb. Pomimo wielkiego niebez
pieczeństwa, jakie nam jeszcze gro
ziło przy okrążaniu tego wybitnie 
niegościnnego wyrostka europejskiego 
kontynentu, naszym, może większym 
zmartwieniem było: co z nami będzie, 
gdy trafimy do Związku Radzieckiego 
i czy stamtąd wrócimy. To był okres 
zwiększonej ofensywy hitlerowskiej na 
froncie wschodnim - najbardziej chyba 
ważki okres w historii II wojny 
światowej. Co do tej pierwszej sprawy, 
nasze obawy okazały się wręcz 
śmieszne. Wystarczy tu stwierdzić, że 
Sowieci zrobili dla nas wszystko, co

Od lewej: st. mar. Kmiecik Michał, st. mar. Niedzielski 
Władysław, starszy radiotelegrafista Martin Dowd, 

niżej st. mar. Czerwiński Tadeusz
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mogli i dzielili się z nami wszystkim, 
co mieli - a sami nie mieli wtedy zbyt 
wiele.

Zanim zostaliśmy wyleczeni 
nadarzyła się okazja do szybkiego 
powrotu do baz brytyjskich. Tą 
okazją była planowana przeprawa, 
przy wielkiej szybkości częściowo 
naprawionego krążownika HMS "Tri- 
nidad" (ciężko uszkodzonego w drodze 
do Murmańska) w eskorcie dwóch 
brytyjskich kontrtorpedowców. Na 
tych okrętach miała też wrócić załoga 
krążownika "Edinburgh", zatopionego 
tego samego dnia co ORP "Jastrząb". 
Ze względu na przeładowanie 
tych trzech okrętów zgodzono się 
zabrać z naszego szpitala tylko oficera 
łącznikowego "Jastrzębia", Sub.Lt. 
Maurice Hanburego, któremu wyraźnie 
nie odpowiadały warunki w sowieckim 
szpitalu. Krążownik, na którym był 
zaokrętowany Hanbury, został trafiony 
bombami z samolotów niemieckich już 
prawie poza zagrożoną strefą, i 
zatopiony. Hanbury został wyratowany 
z tonącego okrętu i na noszach 
szczęśliwie dowieziony do Scapa Flow 
przez jeden z kontrtorpedowców. Po 
tych wszystkich tarapatach musieli mu, 
niestety, amputować nogę.

Jedynie por. Anczykowski pozostał 
w Związku Radzieckim w szpitalu w 
Archangielsku. Reszta rannych - 
prawie już wyleczonych - wraz z ura
towaną większością załogi "Jastrzę
bia" została zaokrętowana na ORP 
"Garland", po jego bohaterskiej 
przeprawie z konwojem PQ16 do 
Murmańska. Tym razem poszczęściło 
się "Garlandowi", bo przechodząc w 
drodze powrotnej wraz z konwojem 
QP13 przez najbardziej zagrożoną 
strefę, skorzystał z błogosławieństwa 
arktycznej mgły. Konwojowi, z którym 
się minął na południowy-zachód od 
Wysp Niedźwiedzich, niestety, tak

Por. mar. Stanisław Olszowski 
na pomoście ORP Jastrząb 

się nie poszczęściło. To był tragiczny 
konwój PQ 17, który brzydko się 
zapisał w dziejach Marynarki Króle
wskiej .

Załoga nieszczęsnego "Jastrzębia" 
wróciła do bazy okrętów podwodnych 
w Holy Loch, i po należytym odpo
czynku objęła nowy okręt podwodny, 
ORP "Dzik", pod dowództwem kpt. 
Romanowskiego. ORP "Dzik" zasłynął 
na Morzu Śródziemnym, dając świa
dectwo wysokich walorów i męstwa 
dowódcy i całej swojej załogi. W 
grupie okrętów podwodnych nie 
zapomniano jednak o "Jastrzębiu", bo 
do piosenki "podwodniaków" dołączono 
zwrotkę:

Na północy wielka głębia. 
Na północy wielka głębia. 
Tam jest zimny grób "Jastrzębia", 
Tam jest zimny grób "Jastrzębia".
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POST SCRIPTUM

Autor opiera powyższe relacje na 
własnych wspomnieniach i częściowo 
też na opisie akcji zatopienia ORP 
"Jastrząb" , sformułowanym przez ś. p. 
Bolesława Romanowskiego, i przed
stawionym "władzom" zaraz po po
wrocie z Murmańska na bazę okrętów 
podwodnych w Holy Loch. Własną 
kopię tego opisu autor przekazał 
red. Pertkowi w 1968 roku, a ten 
obiecał po wykorzystaniu materiału 
przesłać ją do właściwego urzędu w 

Warszawie, zajmującego się zbieraniem 
tego rodzaju dokumentów.

Autor pominął udział por. Guzo- 
wskiego, jedynego oficera ORP "Ja
strząb", który nie został ranny w ak- 
kcji ratowania załogi tego okrętu, 
gdyższczegóły tej akcji nie są mu 
znane. Żywiąc nadzieję, że te relacje 
pobudzą kol. Guzowskiego do wypowie
dzenia się w tej, i być może, w in
nych sprawach dotyczących historii 
tego nieszczęsnego okrętu, autor 
śle mu swe serdeczne pozdrowienia i 
życzenia samych tylko słonecznych 
dni w spokojnej Malcie.
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JERZY STRASZAK

CICHOCIEMNI
Szereg osób opisuje w ten czy w 

inny sposób swoje wspomnienia 
wojenne w "Naszych Sygnałach", i 
naturalnie biorąc pod uwagę, że pismo 
to jest organem Marynarki Wojennej, 
tematyka w większości wypadków 
dotyczy bezpośrednio służby na morzu, 
lub rzeczy z nią związanych.

Ponieważ w drugiej części ostatniej 
wojny brałem udział w działalnościach 
Marynarki Wojennej, o których tzw. 
"normalni" marynarze nie wiele wiedzą, 
chciałbym za namową kmdr. Tymiń
skiego, jak również kolegów z Ottawy, 
Jurka Dobrodzickiego i Pucka 
Kawernińskiego, napisać parę słów na 
ten temat.

Chodzi tu o wywiad Marynarki 
Wojennej, który działał na terenie 
Polski jako część Armii Krajowej oraz 
o sposób, w jaki odbywała się rekru
tacja do tej tajemniczej organizacji, 
jakie było przeszkolenie i wreszcie 
imiennie, z jakimi ludźmi się spotkałem 
w trakcie tych działalności w Anglii i 
we Włoszech.

W pierwszym rzędzie napiszę po 
krotce, jak to się stało, że się tam 
znalazłem, tzn, o przypadku mojego 
werbunku. Bo to był rzeczywiście 
raczej przypadek.

Do Marynarki Wojennej w Anglii 
wstąpiłem w grudniu 1939 r. jako 
marynarzochotnik w wieku lat 17, 
eks-uczeń najmłodszego kursu Pańs
twowej Szkoły Morskiej, który znalazł 
się na "Darze Pomorza" w Szwecji w 
dniu wybuchu wojny. Nasze ówczesne 
władze przetransportowały wszystkich 
uczniów do Anglii już w końcu lis
topada 1939 r. W Marynarce Wojennej 
służyłem na HMCS "St. Laurent" 
(jako podsłuchowiec na stażu, gdyż

MARYNARKI
nasze okręty nie miały jeszcze 
Asdiku), potem na "Burzy" , "Sokole" , 
i "Wilku", do kwietnia 1942 r. W lecie, 
po otrzymaniu rocznego urlopu z 
Marynarki Wojennej w celu ukończenia 
Szkoły Morskiej, doczekałem się 
nareszcie swojej kolejki pójścia na 
dokształcające kursy nawigacji, które 
prowadziła Marynarka Handlowa w 
Southampton dla swoich eks-elewów. 
Zameldowałem się tam w sierpniu 1942 
r.

O wywiadzie Marynarki Wojennej i 
roli cichociemnych dowiedziałem się w 
luźny sposób od swoich starszych 
kolegów ze Szkoły Morskiej, Norberta 
Gołuńskiego (ppor. Mar. Woj. rez. - 
skakał do Polski w nocy 16/17 
września 1943 r.) i jeszcze jednego, 
którzy tę drogę przede mną wybrali. 
Byli związani tajemnicą wojskową i 
właściwie nic więcej poza tym, że w 
końcu skacze się do Polski i że w 
międzyczasie wszystko jest "very 
hush-hush", nie mogli mi powiedzieć, 
ale dali mi kontakt w wywiadzie 
Marynarki Wojennej. Ku mojej radości 
okazało się, że szefem wywiadu 
Marynarki Wojennej (w hotelu 
"Rubens" niedaleko stacji Yictoria w 
Londynie) był kmdr Bruno Jabłoński, 
mój były dowódca z "Wilka".

Zaraz więc po ukończeniu Szkoły 
Morskiej w Southampton na początku 
sierpnia 1943 r., już jako oficer 
Marynarki Handlowej (ale jako starszy 
marynarz Marynarki Wojennej, nadal 
na urlopie) zgłosiłem się w te pędy do 
kmdr. Jabłońskiego, który mnie 
doskonale pamiętał. Wcale nie był 
zdziwiony moim ochotnictwem do 
wywiadu (ja się zawsze na wszystko 
zgłaszałem) i powiedział mi trochę 
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więcej o roli cichociemnych marynarzy, 
przestrzegając mnie jednak na temat 
ewentualnych niebezpieczeństw i 
radząc się nieco zastanowić nad swoją 
decyzją. Powiedział mi, że po wysz
koleniu, skoku do Polski i aklimaty
zacji w Warszawie, oficerowie wywiadu 
morskiego będą przerzuceni na 
Pomorze, by pracować tam wewnątrz 
sieci wywiadu Armii Krajowej, jako 
specjaliści w swoim zakresie.

Wszystko na temat tej pracy mi 
odpowiadało: świadomość przynależ
ności do tak ekskluzywnej grupy, 
wyzwanie fizyczne, tak drogie sercu 
młodego człowieka i miłość przygody 
wiązały się u mnie z chęcią służenia 
Polsce w taki właśnie indywidualny 
sposób. Byłem więc natychmiast 
gotowy, jeżeli mnie tylko zechcą, i je
szcze tego samego dnia wieczorem 
znalazłem się w pociągu w drodze do 
Glasgowa, do Polskiej Szkoły Wywiadu, 
prowadzonej przez płk. dypl. Stefana 
Mayera.

Szkoła ta ukrywała się pod kryp
tonimem Polish Military Administration 
Training Course i szkoliła oficerów 
wywiadu (Oddział II) wszystkich 
broni. Byli więc tam oficerowie armii, 
lotnictwa i marynarki - tych ostatnich 
tylko czterech w tym czasie (Kier z - 
kowski, Buntkowski, i ja - i jeden, 
który później odpadł).

O ile mogłem się zorientować ze 
swego własnego doświadczenia (które 
zresztą potwierdza Jędrzej Tucholski w 
swojej książce "Cichociemni", Instytut 
Wydawniczy Pax, Warszawa 1985), 
rekrutacja do cichociemnych oparta 
była na zasadzie właśnie takiego 
indywidualnego, ochotniczego zgło
szenia i naturalnie także na pochle
bnej opinii zwierzchnika (w moim 
wypadku przypuszczalnie kmdr. 
Jabłońskiego). Z książki Tucholskiego 
dowiedziałem się, wiele lat później, że 
werbunek cichociemnych (pomimo, że 

zawsze ochotniczy) w armii odbywał 
się w bardziej zorganizowany sposób, 
niż miało to miejsce, jak sądzę, w 
Marynarce Wojennej. Normalnie 
Komenda Główna w Kraju zgłaszała 
zapotrzebowanie na skoczków w 
określonych specjalnościach: tylu a 
tylu do wywiadu, tylu od dywersji, 
łączności, mikrofotografii czy fał
szerstwa dokumentów - wywiad morski 
z pewnością stanowił w takim zapo
trzebowaniu bardzo niewielki procent. 
Tak, że o ile wiem (a mogłem nie 
wiedzieć, gdyż podczas swojej służby 
na morzu nie byłem oficerem, nikt mi 
więc nie proponował tak ezoterycznej 
służby, jak wywiad), nie robiło się 
żadnych specjalnych wysiłków, by 
rekrutować oficerów wywiadu pomiędzy 
oficerami morskimi, których nie było 
za wielu i którzy byli bardzo po
trzebni właśnie do służby na morzu. 
Na pewno dowódcy niechętnie by 
patrzyli na ewentualne odejście mło
dych, bojowych, ideowych, a co 
najważniejsze, wyszkolonych ludzi z 
przydziałów, w których ci byli 
natychmiast użyteczni, na jakieś inne, 
niejasne miejsce, gdzie "może" byliby 
przydatni. Strzegli ich więc zazdro
śnie. Zresztą ustosunkowanie się 
dowódców jednostek lądowych do 
swoich "najlepszych" ludzi w podob
nej sytuacji było analogiczne. A 
marynarzy było przecież znacznie 
mniej i byli bardziej trudni do za
stąpienia. W każdym razie wydawało mi 
się, że Marynarka Wojenna okazywała 
nieukrywaną ochotę w akceptowaniu do 
tej służby ochotników z innych broni 
raczej niż 'z zawodowego wydziału 
morskiego Marynarki Wojennej.

Najchętniej widzianym narybkiem 
byli "ludzie morza", nawet jeżeli nie 
mieli za sobą podchorążówki Marynarki 
Wojennej, a których można by 
wyszkolić w wywiadzie. W następnej 
kolejności byli przenoszeni do Mary
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narki Wojennej oficerowie wywiadu z 
innych broni, opierając się na zasa
dzie (może słusznej), że wywiad to 
wywiad i technika wywiadowcza 
pozostaje ta sama, bez względu na 
środowisko, w którym się operuje. 
Oficerowie przenoszeni z sił lądowych 
do wywiadu morskiego (tak jak por. 
Bernard Kierzkowski, por. Aleksander 
Charłoziński i ppor. Lech Buntkow- 
ski) przechodzili, po kursie wywia
dowczym w Glasgow, krótki kurs 
identyfikacji okrętów i byli egzami
nowani przez komisję złożoną z wyż
szych oficerów Marynarki Wojennej w 
Kierownictwie Marynarki Wojennej w 
Londynie, zanim zostali formalnie 
przeniesieni do wywiadu morskiego. Ja 
zresztą, pomimo mego morskiego 
zaplecza, też musiałem ten kurs 
przejść - tak dla porządku przypu
szczam.

Program szkolenia w Glasgow 
obejmował: studium Niemiec, naukę 
wywiadu, fotografię, elementy fał
szowania dokumentów, chemię do celów 
wywiadowczych, elementarne radio 
(Morse codę), zajęcia "ślusarskie", 
(np. włamania, robienie skrytek, 
wychodzenie z kajdanek), naukę o 
broni i strzelanie (z różnego rodzaju 
broni ręcznej, włącznie z pistoletami 
maszynowymi), gimnastykę, zaprawę 
fizyczną, naukę jazdy i język nie
miecki, który wszyscy trochę znali. 
Kurs wywiadu trwał około 6 miesięcy.

Gdzieś w końcu listopada 1943 r. 
posłano nas na kurs spadochronowy 
do Samodzielnej Brygady Spadochro
nowej płk. dypl. (później generała) 
S. Sosabowskiego w Largo House pod 
Leven, Five. Ten intensywny kurs 
trwał 2 lub 3 tygodnie i odbywał się 
w tzw. "Małpim gaju" (bo były tam 
różne trapezy, liny, drabiny, jak 
również wieża spadochronowa); uczył 
nie tylko techniki skoku, ale także po 
prostu fizycznej wytrzymałości.

W grudniu, natymiast po Largo 
House, pojechaliśmy całą grupą do 
Ringway pod Manchester na skoki. W 
tym czasie (bo to się nieraz zmieniało) 
każdy miał ich sześć, w tym 2 z 
balonu (bardzo nieprzyjemne, bo 
człowiek długo spada jak kamień) i 4 
z samolotu, dwumotorowego bombowca 
Whitley'a. Skakaliśmy z otworu w 
podłodze, a nie przez drzwi. Technika 
tego jest dziecinnie prosta. Skacze 
się z niedużej wysokości (jakieś 600 
stóp), spadochron otwiera się auto
matycznie wyszarpywany z pokrowca 
przez taśmę statyczną, której drugi 
koniec zamocowany jest w samolocie. 
Każdy z nas pamiętał tylko dwie 
rzeczy przed skokiem: kilkakrotne (i 
niepotrzebne) sprawdzanie, czy 
naprawdę jest przyczepiony i jak bar
dzo chciałby posiusiać.

Po skokach my marynarze poje
chaliśmy do Londynu na kurs iden
tyfikacji okrętów i formalne przyjęcie 
do Marynarki Wojennej - w moim 
wypadku nominację na podporucznika 
Marynarki Wojennej czasu wojny (ze 
starszego marynarza - i to wtedy 
jeszcze bez matury, "ye gods and 
little fishes!), w wypadku Kierzko- 
wskiego i Buntkowskiego na porucz
nika i podporucznika Marynarki 
Wojennej - czwarty marynarz, starszy 
oficer Marynarki Handlowej, z jakiegoś 
powodu odpadł albo zrezygnował. I 
tak, jeśli chodzi o marynarzy, 
wypadliśmy nieźle - podobna selekcja 
w czasie szkolenia była tak ostra, że 
jedynie co czwarty kandydat na 
cichociemnego pomyślnie kończył pełny 
kurs szkoleniowy.

W lutym 1944 nasza trójka pozos
tałych marynarzy z ostatniego kursu 
wywiadu (Gołuński był na wcześniej
szym kursie i wyskoczył wcześniej) 
udała się do Audley End, zakonspi
rowanego pałacu jakiegoś lorda, 
niedaleko Londynu, na mniej więcej 
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miesięczny kurs odprawowy. Audley 
End był prowadzony przez S.O.E. 
(Special Operation Executive) i pełen 
był cichociemnych różnych narodo
wości. Podczas kursu odprawowego 
każdy sobie układał "legendę" z 
pomocą kilkunastu specjalistów z 
polskiej, całkiem licznej sekcji. A 
specjaliści byli ze wszystkich możli
wych fachów; byli więc tam eks- 
policjanci, instruktorzy dywersji i 
ćwiczeń terenowych, strzelcy i znawcy 
broni, chemik, fotograf, artysta, 
spece od łączności, mechanik, szewc i 
krawiec - wszyscy w ten czy w inny 
sposób pomagali w ułożeniu "legen
dy". Legenda była misterną kombi
nacją logicznych kłamstw dopasowa
nych do nowej osobistości, do której 
pasowały fałszywe dokumenty i 
zewnętrzny wygląd. W tym czasie 
kompletowaliśmy cywilne ubranie i 
zaznajamialiśmy się szczegółowo z 
warunkami życia w Polsce, które były 
tam tak inne niż tutaj - proste, 
chwilowe niedopatrzenie lub igno
rancja ciągle obostrzanych przepisów 
niemieckich mogły doprowadzić do 
aresztowania lub śmierci - najgroź
niejsze były chwile bezpośrednio po 
skoku i podczas pierwszych dni w 
drodze na punkt kontaktowy w War
szawie. Znajomość struktury akows
kiej i organizacji niemieckich, a 
zwłaszcza jej organów policyjnych i 
Gestapo była konieczna. Czytaliśmy 
więc szmuglowane z Polski gazety 
konspiracyjne, pisma okupacyjne, wy
dawnictwa polskie i niemieckie, różne 
instrukcje i mieliśmy od czasu do 
czasu wykłady kurierów, którzy 
niedawno z Polski wrócili. Poza tym 
przerabialiśmy ćwiczenia związane ze 
skokiem, z pracą placówki odbiorczej, 
zachowaniem się po skoku, szukaniem 
"kontaktu", etc., no i spędzaliśmy 
wszystkie wolne chwile na strzelaniu.

Po tym ostatecznym zakwalifiko
waniu na skok w Kraju, przybraniu 
pseudonimu i otrzymaniu dokumentów, 
każdy z nas pobrał 6-miesięczną 
własną gażę w dolarach (aby się 
uniezależnić od niepewnego chyba 
systemu płatniczego w Kraju), złożył 
przysięgę na Rotę AK i został wysłany 
na stację wyczekiwania niedaleko 
Londynu.

Stacje wyczekiwania, w czasie gdy 
loty odbywały się jeszcze w Anglii, 
były, praktycznie biorąc, stacjami 
ostatniego kontaktu przed lądowaniem 
w Polsce (czy też gdzieś indziej w 
Europie), ale od niedawna, po inwazji 
Włoch, loty odbywały się z połu
dniowych Włoch, skąd było bliżej i 
mniej niebezpiecznie. Mieliśmy więc tu 
czekać na transport do Włoch, zała
twiając jeszcze ostatnie rzeczy, które 
pozostały do zrobienia. I było to 
naprawę "la vie de chateau", bo 
stacje wyczekiwania miały zewnętrzny 
aspekt i wewnętrzne warunki domów 
wypoczynkowych. Ponadto były 
prowadzone przez czarujące, kobiece 
ramię S. O. E., the F. A. N. Y. (First 
Aid Nursing Yeomanry).

Przez te ostatnie dni spokoju 
kompletowaliśmy cywilne rzeczy 
(cywilne ubranie, 3 p. skarpetek, 3 
chustki do nosa, nakrycie głowy, 
szalik, sweter, 2 koszule, 2 komplety 
bielizny, płaszcz, buty, rękawiczki, 
teczka i osobiste drobiazgi wszystko c 
charakterze krajowym, lub niemieckim, 
oraz ekwipunek bojowy: kombinezon w 
barwach ochronnych, elastyczny, 
gumowy hełm, bandaże elastyczne, 
gumowe wkładki do butów, skórzane 
rękawice, 2 pistolety z amunicją - 50 
pocisków na pistolet - nóż składany, 
łopatka do zakopania spadochronu, 
latarka elektryczna, kompas, scyzoryk 
i apteczka osobista). Wszystkie te 
rzeczy miały być rozmieszczone w 
licznych i pokaźnych kieszeniach 
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kombinezonu i na wszystko było 
miejsce, ale "only just". Po ubraniu 
na siebie tego rynsztunku i nałożeniu 
spadochronu, człowiek wyglądał jak 
garbaty Michelin, z tą tylko różnicą, 
że nie uśmiechał się tak słonecznie.

Ze stacji wyczekiwania pojechaliśmy 
pociągiem do Liverpoolu, a potem 
statkiem do Włoch (Neapolu), skąd 
ciężarówką odstawiono nas pod 
Brindisi, w obcasie włoskiego buta.

Przyjechaliśmy na włoską stację 
wyczekiwania (również prowadzoną 
przez Fany's) na początku maja 1944 
roku i tam poznałem poruczników 
rezerwy Marynarki Wojennej, Adolfa 
Gałackiego i Zygmunta Gromnickiego - 
obydwu w przeciągu następnych paru 
dni zrzucono do Polski, więc znałem 
ich bardzo krótko. Oprócz nich był 
tam jeszcze porucznik Marynarki 
Wojennej, Aleksander Charłoziński, 
czekając na swoją kolejkę zrzutu.

Na włoskich stacjach odprawowych, 
których było kilka w okolicach 
Brindisi, czekało szereg skoczków na 
swój turnus. A to mogło potrwać; 
niektóre grupy latały i wracały kil
kakrotnie, bo nie było odpowiednich 
warunków do ich przyjęcia (zła pogoda, 
zagrożenie). Poza tym zrzuty sko
czków były przerwane na lipiec, gdyż 
noce były za krótkie i loty za długie 
- wracające samoloty około godz. 3 lub 
4 nad ranem były zwykle nad Węgrami, 
a robiło się już jasno, były więc nie
potrzebne straty w maszynach i 
ludziach, na skutek akcji niemieckich 
myśliwców. Ja sam, wyekwipowany w 
rynsztunku bojowym, z parcianymi 
pasami pieniędzy dla AK i pigułką 
trucizny dla siebie (tak jak Kier z- 
kowski i Buntkowski na pewno, a wy- 
daje mi się także Charłoziński) latałem 
dwa razy nad Polską - pierwszy raz 
w nocy z 30 na 31 lipca 1944 (Hali- 
faxem - wróciliśmy po 10 godzinach, 

bo nikt na nas nie czekał), a drugi 
raz, po wybuchu Powstania Warsza
wskiego, w nocy z 1 na 2 sierpnia 
1944 r. (tym razem Liberatorem). Za 
drugim razem otworzono już dziurę - 
widać było palącą się Warszawę, bo 
mieliśmy być zrzuceni niedaleko, w 
Puszczy Kampinoskiej - ale widocznie 
istniało zagrożenie, bo po chwili 
światła na dole zagasły i po półgo
dzinnym krążeniu pilot zdecydował 
wrócić. Dobrze się pewnie stało, bo 
pogoda była podła, lało i kto by 
chciał w takich warunkach chodzić 
po lesie?

Następnego dnia, zupełnie nie
spodziewanie odwołano sygnałem z 
Londynu dalsze loty dla wszystkich 
pozostałych marynarzy (było nas 
wtedy czterech: Charłoziński Kierz- 
kowski, Buntkowski i ja) i po zwy
kłych opóźnieniach administracyjnych, 
przetransportowali nas z powrotem do 
Anglii na początku grudnia 1944 roku. 
A 6- miesięczne pobory, dane nam a 
conto też kazali nam oddać we Wło
szech razem z bojowym ekwipunkiem.

Gołuński, Gałacki i Gromnicki 
brali bezpośredni udział w Powstaniu 
Warszawskim, jako oficerowie sieci 
wywiadu morskiego, i o ile wiem, 
wojnę przeżyli.

Pomimo, że dla mnie osobiście, 
podobnie jak dla kilku innych z 
wywiadu marynarki, nasze długie 
przeszkolenie skończyło się w pewnym 
sensie niewypałem, wspominam ten 
bardzo ciekawy okres w moim życiu z 
rodzajem tęsknoty. A może po prostu 
wspominam młodość, która przeminęła 
i już nigdy nie wróci.
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ZBIGNIEW WĘGLARZ

25 LISTOPADA 1937 i 1987
Podniesienie bandery na ORP 

"Błyskawica" miało miejsce 25 listo
pada 1937 roku w Cowes w W. Bry
tanii. Na tę rocznicę dowództwo 
Marynarki Wojennej zorganizowało w 
Gdyni małą uroczystość o charakterze 
raczej wewnętrznym z uwagi na to, 
że okręt-muzeum został odholowany z 
Gdyni na teren Stoczni Marynarki 
Wojennej na Oksywiu w celu dorocz
nego remontu. Zaproszenia zostały 
wysłane tylko tym osobom, które z 
różnych względów nie mogły wziąć 
udziału w zasadniczych uroczystoś
ciach w czerwcu 1987 roku.

Tak więc z kombatantów byli 
obecni koledzy: Aleksy Czerwiński z 
Warszawy, Bolesław Zalewski z Gdyni, 
Otton Malina z Krakowa, Józef Sawicki 
z Gniezna oraz Zbigniew Kotowski z 
Krynicy. Tylko A. Czerwiński i O. 
Malina byli w Cowes jako członkowie 
Załogi ORP "Błyskawica" podczas 
pierwszego podniesienia bandery 50 
lat temu, i okręt ten dnia 4 grudnia 
1937 roku przybył do Gdyni.

Dnia 25.11.1987 r. dość wcześnie, 
bo o godz. 0720 autobus Marynarki 
Wojennej odwiózł gości z Hotelu 
Garnizonowego w Gdyni na Oksywie, 
na teren Stoczni Marynarki Wojennej, 
gdzie ORP "Błyskawica" stała zacu
mowana do nadbrzeża lewą burtą. 
Przed okrętem stała kompania hono
rowa Marynarki Wojennej wraz z 
orkiestrą i liczne oddziały marynarzy 
bez broni. Na pokładzie stali zapro
szeni goście: byli dowódcy, kilku
nastu kombatantów oraz przedstawi
ciele cywilni Stoczni Marynarki 
Wojennej, wśród których był natu
ralnie p. Józef Grzonka, syn chor. 

mar. J. Grzonki, który zginął na ORP 
"Orkan".

Okręt jak zwykle pięknie się 
prezentował, pogoda, niestety, była 
fatalna: zimno, wiatr i przelotny 
deszcz. O godz. 0755 na pokład 
przybył obecny dowódca Marynarki 
Wojennej, k-adm. Piotr Kołodziejczyk. 
O godz. 0759 sygnalista wachtowy na 
pomoście ogłosił "Minutę Przed", 
oddziały na lądzie i na pokładzie 
stanęły na baczność.

O godz. 0800, na sygnał "Czas 
upłynął" - została podniesiona uro
czyście bandera i wielka gala ban- 
derowa. Potem dowódca Marynarki 
Wojennej wygłosił krótkie przemó
wienie związane z tą uroczystością. 
Następnie kol. Aleksy Czerwiński wy
głosił swoje przemówienie wspomnie
niowe, trwające około 7 minut, jak to 
niegdyś było w Cowes podczas 
pierwszego podniesienia bandery 
polskiej na tym okręcie, przy czym 
podał nazwiska najbardziej zasłużo
nych oficerów Polskiej Marynarki 
Wojennej z tego okresu. Na zakoń
czenie kombatanci udali się wraz z 
innymi gośćmi na "salę kaprów" na 
"Błyskawicy", (przerobione pomiesz
czenie mesy oficerskiej, oraz 
pomieszczenie marynarzy na dziobie). 
Tam podano kawę i ciastka oraz 
pokazano kolorowy film "video" z 
uroczystości czerwcowych. Następnie 
ci, którzy mieli ochotę, poszli zwie
dzać w porcie wojennym okręty 
rakietowe oraz pomnik śp. Bolcia 
Romanowskiego. Na tym uroczystość 
się skończyła i wszyscy odjechali do 
kasyna hotelu garnizonowego w Gdyni 
na obiad.
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EDMUND PAWŁOWSKI

NIEOFICJALNIE 0
W wieku takim jak mój (blisko 

osiemdziesiątki) nie wszystko się 
pamięta, jednak co zapamiętałem, 
opisuję:

Artykuły kmdr. Tymińskiego o 
"Akcjach wojennych ORP "Błyskawica" 
czytałem z wielkim wzruszeniem; 
wszak służyłem na tym wspaniałym 
okręcie przez okres długich siedmiu 
lat przed wojną i podczas wojny.

Do Marynarki Wojennej wstąpiłem 
jako ochotnik w roku 1928. Po kursie 
rekruckim w Świeciu w roku 1929 
zostałem skierowany do ORP "Bałtyk" 
w Gdyni na kurs radio-telegraficzny. 
Pamiętny to rok, gdyż cała zatoka 
gdańska zamarzła, unieruchamiając 
statki handlowe. Z Oksywia na ląd do 
Gdyni szło się po lodzie przez kanał 
kopany wówczas w kierunku Chylonii. 
Pierwszym postojem braci marynar
skiej na lądzie była knajpa "Pod 
Dębem" na ulicy Portowej. Chodników 
jeszcze nie było, a na ulicy 10 Lutego 
budowano pocztę. Skwer Kościuszki, 
to tylko park.

Po młodszym kursie radiowym 
otrzymałem przydział na torpedowiec 
ORP "Kujawiak", i na nim stawiałem 
pierwsze, chwiejne kroki jako operator 
radiowy, inaczej radzik. Rok później, 
ponownie na "Bałtyku", ukończyłem 
kurs podoficerski tej samej specjal
ności. Na tym kursie był ze mną 
kolega Winnicki, wspominany w osta
tnim numerze "Naszych Sygnałów". 
Tenże Winnicki, po 4-letniej służbie 
ochotniczej w Marynarce Wojennej 
zwolnił się i pracował w cywilnym 
lotnictwie. Niestety, niedługo, gdyż 
zginął w katastrofie samolotowej.

„BŁYSKAWICY"
Po kursie podofic erskim oitrzyiriałem 

przydział na torpedowiec "Ślęzak", 
którego dowódcą był prz^yiemny i 
łubiany kpt. mar. Mieszkov/ski. Nie 
przypuszczał on wówczas,, że po 
wojnie spotka go tak tragiczny los.

Wydaje mi się, że nik\ jeszcze nie 
wspomniał o tychi byłych okrętach 
niemieckich, które po pierwszej wojnie 
światowej zostały przyznane Polsce 
wraz z ich pluskwami i karaluchami. 
Na tych okrętach odbywały się ćwi
czenia torpedowe do celu - tarczy. 
Niekiedy trudno b yło odnaleźć wy
strzelone torpedy. Strzelania artyle
ryjskiego nie było, bo po prostu nie 
było odpowiednich dział. Jedno za
rdzewiałe działo 57 nam. zamontowane 
na dziobie, dawało pozór, że jego 
nosiciel jest okrętem wojennym. Ale 
zapaleni strzelcy nie stali na stra
conej pozycji, bowiem mieliśmy okręt 
artyleryjski ORP "Mazur", na którym 
szkolono późniejszych świetnych 
artylerzystów czasu wojny.

Te stare okręty miały, według 
ówczesnej umowy międzynarodowej, 
nadzór nad portem gdańskim. Nasze 
wizyty na tych okrętach w Gdańsku 
często kończyły się awantury i bija
tyką między naszymi marynarZami i 
gdańskimi cywilami.

Na "Błyskawicy" zostałem za
okrętowany w kwię.tniu 1937 r. okręt 
ten był wówcz^s w stadium budowy w 
Cowes na Txsle of Wight. Moim obo- 
wiązkien\ i>yio zapoznanie się z ins- 
talacij^ i działaniem aparatury radiowej 
dostarczonej z Polski przez PZT. Jako 
pierwszy szef działu radiowego byłem 
wówczas bodaj najmłodszym stopniem i
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wiekiem ze wszystkich szefów działów, 
przybyłych do Cowes na budowę 
okrętu. Przypomnę nazwiska tej 
pierwszej grupy podoficerskiej: Kempa, 
Kuźmiński, Luterek, Iglantowicz, 
Słomiany, Lichwała, Skalski, Łusz
czewski, Chlasta i ja.

Interesującą ciekawostką jest 
pierwsze podniesienie bandery pol
skiej przy odbiorze okrętu przez 
marynarkę Wojenną w dniu 25.11.1937 
r., oraz ostatnie jej opuszczenie przy 
zdaniu okrętu w Rosyth pod nadzór 
władz brytyjskich w dniu 28.5.1946 r. 
przez tego samego sygnalistę, 
Edwarda Gartnera, który służył bez 
przerwy na "Błyskawicy" od czasu 
zaokrętowania w Cowes 25.11.1937, 
poprzez wszystkie lata wojenne do 
dnia opuszczenia przez niego bandery. 
Naprawdę piękny rekord. Gartner 
mieszka w Glasgow. Widuje się go 
także, rześkiego, jak za czasów jego 
chwalebnej służby na zasłużonym 
okręcie.

Akcje wojenne ORP "Błyskawica" 
są dobrze znane. Chciałbym jednak 
dodać kilka zdań od siebie.

Miałem dwóch dobrych kolegów, 
obaj niestety już śp.: Bosman 
Tadeusz Ficek i bosman Stanisław 
Pawiński. Ten ostatni, artylerzysta, w 
akcji pod Bougie został ciężko ranny 
i otrzymał Krzyż Yirtuti Militari. 
Ficek, dalmierzysta, w Narwiku sie
dział przy dalmierzu i gdy zobaczył 
jakieś głowy niemieckie, podawał na 
pomost kierunek i odległość, a działo, 
które zawsze było załadowane, 
odpalało jeden czy dwa pociski we 
wskazane miejsce. Tak było przez 
kilka dni. Pewnego dnia stałem na 
pokładzie przy tylnych torpedach. 
"Błyskawica" wówczas we fiordzie 
Rombaken podeszła bliżej do brzegu, 
może na odległość 1500 metrów. 
Niemcy to wykorzystali i ostrzelali 
okręt. Jeden z ich 88 mm pocisków 

eksplodował w kuchni marynarskiej. 
Nikogo tam nie było, gdyż podczas 
alarmu bojowego kucharze byli przy 
podawaniu pocisków. W trakcie 
wymiany strzałów - bo i nasza arty
leria nie próżnowała - okręt został 
trafiony jeszcze trzema pociskami. 
Widziałem, jak jeden z nich trafił w 
zbiornik sprężonego powietrza pod 
tylnymi torpedami i rozerwał się. 
Jeden z odłamków, jeszcze gorący, 
podniosłem "na pamiątkę". Nie tak 
dawno temu przekazałem go do Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Pozostałe pociski przebiły burtę, 
eksplodując w maszynowni i uszka
dzając główny zawór parowy, unie
ruchamiając jednocześnie prawą tur
binę. Odłamki zraniły również, na 
szczęście lekko, czterech maszynistów, 
bosmana Iskrę, bosmata Wasia i 
marynarzy Drabuta i Gębisia. Nasi 
artylerzyści "odgryźli się" dobrze 
Niemcom, niszcząc na pewno kilka 
stanowisk na lądzie.

Po tej akcji okręt został wycofany 
spod Narwiku w celu naprawienia 
kadłuba w Skjelfiordzie. Resztę 
uszkodzeń naprawiono we własnym 
zakresie.

Na naszą opuszczoną pozycję 
przybył nieszczęśliwy "Grom", i co 
się stało, wiemy wszyscy dobrze i do 
dziś opłakujemy poległych wówczas 
kolegów.

Zmarły kilka lat temu w Glasgow 
chorąży Łasa, można powiedzieć 
szczęśliwie się wówczas uratował. Właz 
do jego pomieszczenia "D" został 
przez wybuch bomby zablokowany, 
awaryjnego wyjścia nie było (a 
powinno być!), a iluminatory były za 
małe na ewakuowanie ludzi. Wszyscy 
starsi podoficerowie przebywający w 
tym pomieszczeniu w chwili ataku 
bombowego, zginęli. Bosman Łasa tuż 
przed atakiem wyszedł z pomiesz
czenia "D" do toalety na poziomie
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głównego pokładu obok włazu, któ
rego nie był w stanie odblokować.

Ludzie mają pecha i okręty też. 
Było to podczas konwojów atlantyckich 
"Błyskawicy". Wyszliśmy z Reykjavik, 
aby dołączyć do eskorty konwoju, 
który szedł z USA. Po pewnym czasie 
azdykowiec zameldował echo. Okręt 
rozpoczął polowanie i rzucanie bomb 
głębinowych. Trwało to może godzinę, 
a w tym czasie konwój znikł za 
horyzontem. Zapadła gęsta mgła, atak 
wstrzymano, okręt doganiał konwój. 
Taka była intencja. W pewnym 
momencie jeden z marynarzy krzyknął: 
"Okręt podwodny z prawej burty 

płynie kontra-kursem". Po chwili 
znikł we mgle. Nie było możliwości 
szukać go na powierzchni, bo radaru 
w tym czasie jeszcze nie było. Nadal 
gonimy konwój, lecz po nim ani śladu. 
Dowódca rozkazał mi przerwać ciszę 
radiową, wywołać dowódcę eskorty i 
zażądać namiaru na konwój. Po 
radiowym połączeniu nadałem dwie 
długie kreski na kluczu i po chwili 
otrzymałem peleng na konwój, który 
podałem na pomost. Tam powstało 
wielkie zamieszanie, bo goniliśmy 
konwój w przeciwnym kierunku. Było 
to powodem awarii żyro-kompasu, a 
nikt nie sprawdzał okresowo funk
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cjonalności żyra przez porównanie go 
z kompasem magnetycznym. Oto przy
kład zbyt wielkiej wiary w przyrządy 
mechaniczne, które mogą czasem 
nawalić.

Jeszcze jedno, może nie wszystkim 
znane wydarzenie z mej służby na 
"Błyskawicy" - tragiczne dla Royal 
Navy zderzenie. Otrzymaliśmy rozkaz: 
- "Błyskawica" z drugim kontrtor- 
pedowcem RN oraz krążownik 
"Curacao", typu "Dragon", wyjdą na 
spotkanie RMS "Queen Mary" na 
zachód od Irlandii. Statek ten płynął 
z wojskiem na pokładzie do Gourock. 
Po spotkaniu, my z prawej burty, RN 
Destroyer z lewej, a przed dziobem 
olbrzymiego statku wspomniany Cru- 
iser. Szybkość 25 węzłów nie wy
starczała, więc trzeba było zapalić 
trzeci kocioł w celu dorównania 
szybkości statku, który płynął chyba 
30-węzłową szybkością. Stojąc na 
pokładzie patrzyłem na "Queen Mary". 
W pewnym momencie wydało mi się, że 
wykonała zygzak na prawo. Patrząc 
dalej spodziewałem się zobaczyć 
krążownik po drugiej burcie, lecz HMS 
"Curacao" znikł bez śladu z 
powierzchni morza. Uratowanych nie 
było. Statek z lekko uszkodzonym 
dziobem popłynął jakby nigdy nic w 
dalszą drogę do portu. Wyszedł 
rozkaz, aby o tym smutnym i tragi
cznym wydarzeniu nic nikomu nie 

mówić. Dopiero później świat się o tym 
oficjalnie dowiedział.

Akcje "Błyskawicy" na morzu też 
są znane. Po powrocie z tej akcji do 
Anglii w 1944 roku, z wielkim żalem 
musiałem opuścić ukochany okręt i 
objąć takie samo stanowisko szefa 
działu radiowego na pierwszym pol
skim krążowniku, ORP "Dragon". 
Podczas inwazji Francji okręt trafiony 
torpedą na francuskiej plaży zakoń
czył swój wieloletni żywot, lecz krót
kotrwałą służbę pod biało-czerwoną 
banderą. "Dragona" zastąpił "Conrad", 
na którym ja i znaczna większość 
byłej załogi storpedowanego poprze
dnika została zaokrętowana. Ale wojna 
już się kończyła. Była wizyta w 
Wilhelmshaven, gdzie stało kilka 
niemieckich okrętów podwodnych oraz 
w suchym doku ich krążownik "Prinz 
Eugen". Ten piękny okręt padł ofiarą 
doświadczalnej amerykańskiej bomby 
atomowej na Pacyfiku.

Były jeszcze wizyty "Conrada" w 
Oslo i w Kopenhadze.

A na zakończenie parę słów do 
Krakusa. - Jurek, masz duży talent 
do pisania, ale nie tylko. Również 
talent i szczęście do pokera. Na 
"Conradzie" ogrywałeś nas jak 
chciałeś. Nie było na Ciebie rady. 
Życzę pomyślności i chęci do dal
szych ciekawych artykułów.
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JAN BEDNARZ

„BŁYSKAWICA" W10 FLOTYLLI
W nr. NS 160 pisze kmdr Tymiński 

w artykule "Powrót na ORP Błyska
wicę", że 23 maja 1944 r. "Błyska
wica" i "Piorun" otrzymały przydział 
do 10 Flotylli w Devonport. Wydaje mi 
się, że "Błyskawica" operowała w 10 
Flotylli już z początkiem kwietnia. 
"Piorun" dołączył trochę później. 
Moje twierdzenie opiera się na tym, że 
z nami były dwa kanadyjskie nisz
czyciele: "Tribal" Class Athabaskan, 
i "Haida". Czytając napis Athabaskan 
miałem trudności z wymową. Na pewno 
tak, jak Anglicy z "Błyskawicą". Już 
w kwietniu 1944 roku wychodziliśmy 
na wypady nocne aż pod brzegi 
Francji, w dwa lub trzy niszczyciele. 
Pamiętam, że Athabaskan był z nami 
parę razy. Celem tych wypadów była 
prowokacja potężnych dział w tak 
zwanym "Atlantic Wall". Podczas tych 
patroli te działa były skrzętnie 
bombardowane. W czasie inwazji 

Niemcy często otwierali do nas ogień. 
Jedynie dzięki natychmiastowemu 
zwiększaniu szybkości uchodziliśmy 
cało. Na jednym z takich wypadów, 
Athabaskan, ale bez nas, został 
zaatakowany i storpedowany przez 
niemieckie ścigacze 29 kwietnia 1944 
roku. Część załogi z dowódcą zginęła, 
a część dostała się do niewoli. Na 
miejsce zatopionego okrętu przyszedł 
inny kanadyjski niszczyciel "Huron".

Czytałem, że Pan Komandor jest 
zapraszany przez marynarzy z "Haida", 
"Hurona" i przez członków Athabaskan 
Association. Może przez Pana 
Komandora uda się pozdrowić wszys
tkich byłych kolegów kanadyjskich z 
10 Flotylli, wyrazić im podziw i 
uznanie za ich bohaterskie poświę
cenie i podziękować za przyjaźń 
okazywaną polskim marynarzom z 
"Błyskawicy" i "Pioruna".
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Proszę przyjąć gratulacje za dobry 
i ciekawy numer. Doskonałe były 
opracowania M. Kadulskiego z foto
kopią "Schussmeldung", brawo!, oraz 
kmdr. Tymińskiego o "Błyskawicy". 
"Referat personalny" nadzwyczaj 
udany, czytałem z dużą przyjemnoś
cią. Usterki były drobne, przeważnie 
małe pomyłki druku, np. zniekształ
cone nazwy Ileś de Croix (było 
Groix), oraz dat wizyty "Błyskawicy" 
w 1966 zamiast 1965 r. oraz bitwy o 
Narwik w 1948, zamiast 1940 (w 
artykule Tymińskiego). Błędną 
informację podał Brym-Zdunin o 
śmierci kpt. mar. Matuszyńskiego 
(nazwisko zniekształcone na Mał- 
szyński); otóż kapitan ten dołączył 
19.9.1939 r. do Batalionu w Starych 
Koniach i nie zginął pod mostem w 
Pińsku, lecz rozstrzelany w Mokranach 
25.9.1939 r. W Pana "Referacie per
sonalnym" jest błędne imię kmdr. 
Nowaka - Edward zamiast Edmund 
(relacja o Busiakiewiczu) oraz nie
ścisłość w notce R. Jedyńskiego, a 
mianowicie kpt. mar. T. Piątkowski 
nie pełnił funkcji komendanta wojs
kowego na MS "Warszawa" od 1.9.1939, 
bowiem 1.9.1939 był w Głównej 
Składnicy Materiałów w Modlinie i 
dopiero później przedostał się do 
Rumunii.

W imieniu kolegów złożyłem kwiaty 
i zapaliłem znicze przy tablicach OORP 
naszego Oksywskiego Panteonu 
Pamięci, oraz na grobach śp. Kolegów: 
Karnickiego, Dehnela, Salamona, 
Rychła, Lichodziejewskiego, Kazubka, 
Poważę i Talagi. Oksywski cmentarz 
pełen był ludzi; przy naszym ołtarzu 
odprawiano uroczystą Mszę św. za 
zmarłych, od ołtarza ksiądz głosił 
kazanie do licznie zebranych wier
nych oksywian. Cmentarz oksywski 
spowity był lekką mgiełką, wśród 
której migotały tysiące świateł. Na 
myśl przychodziły słowa Gałczyń
skiego, umieszczone na tablicy ORP 
"Dragona": - "Jest gdzieś taki 
cmentarz, może w niebie lub przy 
porcie, gdzie kończą się zbłąkania".

Nie pominąłem również symbolicz
nego grobu adm. Unruga oraz tablicy 
pomordowanych oficerów Marynarki 
Wojennej. Przy tej tablicy było 
szczególnie dużo zniczów, świec i 
kwiatów.

Na zakończenie ze smutkiem 
zawiadamiam o śmierci śp. Lesława 
Grossa (lat 67), zmarłego w Sopocie 
11.10.1987 r. Był on siostrzeńcem 
kmdr. Stoklasy, kandydatem SPMW w 
1939 r., mianowany podchorążym 
Marynarki Wojennej w Pińsku; ucze
stniczył w walkach G.O. "Polesie" w 
październiku 1939 r. Żołnierz AK w 
czasie okupacji.

7.11.1987 r. Julian Czerwiński 7.11.1987 Julian Czerwiński



NASZE SYGNAŁY 33

1-SZA FLOTYLLA

Wraz z żoną wzięliśmy udział w 
towarzyskim Zjeździe - "Reunion of 
Ist Destroyers Flotilla (1942-1945) 
Association", w dniach 23-25 paź
dziernika, zatrzymując się w Royal 
Naval Sailors Home Club w Ports- 
mouth.

Program zjazdu objął wyjazd 
holownikiem do zewnętrznej boi Spit- 
head, gdzie uroczyście rzucono 
upamiętniające wieńce, wygłoszono 
przemowy a kapelan RN odmówił 
modlitwę. Trębacze roznieśli sygnał.

Później pojechaliśmy na HMS 
"Warrior", pierwszy brytyjski paro- 
wo-żaglowy pancernik, odremontowany 
do bardzo dobrej kondycji. Dla 
uciechy zwiedzających, maszyna jest 
odwracana. Ciekawe, że nie miał 
pomostu w takim sensie, jaki znamy, 
a natomiast były tylko dwie pozycje, 
od burty do burty, jako podwyż
szenie do wysokości burt, jedne 
trochę do przodu, drugie trochę do 
rufy od śródokręcia. Imponująca 
artyleria dział ładowanych "od 
przodu", jak też i "nowych" z zam
kami . Późne, ale świetne eksponaty do 
wykładów artylerii płk. Gąsiorows- 
kiego. Interesująca linowa transmisja 
sterowania.

Wieczorem odbyło się oficjalne 
przyjęcie na 150 osób, z udziałem 4 
admirałów francuskich, Naval attache 
oraz Comander RN. Na sali widać 
było bandery łącznie z banderą ORP 
"Ślązak", którą przysłał z Ameryki 
rev. Vincent. Były toasty, a nawet 
tańce.

W niedzielę, przy obecności "szarży 
francuskiej", oficera RN i orkiestry 
odbyła się zbiórka sztandarów i 
Weteranów z medalami i przemarsz do 
kościoła St. Ann. Niosłem z dumą 
banderę ORP "Ślązak", w towarzys
twie weteranów angielskich, francu

skich i norweskich. Było wielu 
Francuzów z okazji poświęcenia 
sztandaru weteranów zatopionej "La 
Combatantte". Uroczystość miała 
charakter formalny, lecz atmosfera 
trzydniowego spotkania bardzo ser
deczna.

11.11.1987 Edek Liber

SPRAWY POLONIJNE (1)

Only today I have received a letter 
from Mrs. W. Lesisz from Cheshire, a 
one time Polish resistance member, 
who writes: "It is true that these TV 
programmes (The Struggles for Poland 
and Shoah) show only the worst about 
the martyred Polish Nation, and 
present us to the viewing public in 
the bad light. Personally, I consider, 
that a great injustice is being done to 
our nation. During the Nad occupa- 
tion my mother sheltered a little 
Jewish boy whose parents have been 
killed by the Germans.

In recent years this one-time little 
boy, Piotruś, now a 50 years old man, 
Citizen of Israel, has found me and we 
have corresponded with him. In March 
1988 I will travel to Israel, at their 
government invitation, to plant a tree 
in the Alley of the Righteous.

It is beyond my understanding 
that neither of the recent Channel 4 
TV programmes, which found so mu^h 
to show and to say about the alleged 
"Polish guilt" in the holocaust, in 
neither of the productions had men- 
tioned the many, many trees in the 
Alley of the Righteous in Israel 
planted by Poles who risked their 
own and their families1 lives to save 
Jews from the same holocaust!"

11.11.1987, "Tydzień Polski"
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KOMANDOR BORYS KARNICKI

"Marynarski worek wspomnień" 
Borysa karnickiego (Warszawa, 1987, 
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 
Narodowej) należy do gatunku lite
rackiego, w którym utrwalone zostały 
przeżycia i czyny autora. Zarejes
trowane fakty upamiętniają sylwetkę 
komandora Karnickiego (1907-1985), 
zastępcy dowódcy okrętu podwodnego 
"Wilk" i dowódcy "Sokoła", zaanga
żowanego, po wydostaniu się na 
Zachód, w kampanię śródziemnomorską, 
uczestnika wielu walk, przez które 
pomyślnie przeprowadził swój okręt i 
załogę. Z lektury wyłania się postać 
niezwykła i barwna, obdarzona darem 
opowiadania ciekawych historii. Toteż 
wspomnienia czyta się gładko, zwra
cając uwagę na ich anegdotyczny ton, 
lekkość w rysowaniu środowiska 
morskiego w Gdyni przed wojną, na 
dowcipnie przedstawione postacie 
kolegów i przełożonych.

Częś; wojenna zaczyna się dra
matycznym akcentem stawiania min - 
operacją wymagającą odwagi, kompe
tencji i wysokiego poziomu wyszko
lenia załogi. Oceniając tę akcję po 
latach, Karnicki pisze:

Ci, którzy nas, podwodników 
trzydziestego dziewiątego roku kry
tykują - a są tacy - powinni (... ) 
zrozumieć, co składało się na to 
stawianie min. Wspaniałe wyszkolenie 
załóg i dzielność dowódców. Angiel
skie okręty stawiające miny zostały 
chwalebnie opisane. Ich dowódcy, 
którzy stawiali miny tam, gdzie 
wrogich okrętów nie było nawet widać, 
zostali wysoko wyróżnieni. (...) A o 
nas nikt nie napomknął nawet ani 
słowem.

Przedostanie się "Wilka" przez Sund 
do Anglii jest jednym z tych epizodów, 
które rozpalają wyobraźnię czytają

cego. A przecież prawda tych nie
słychanych zmagań, ogromnego ryzyka 
i dyscypliny musiała przekraczać 
wszystko, co składa się na pojęcie 
"romantyki" łodzi podwodnych.

Pobyt w Szkocji został scharak
teryzowany w szeregu luźnych fra
gmentów natury obyczajowej, profe
sjonalnej i prywatnej. Dopiero udanie 
się na Morze Śródziemne, na Maltę, 
wnosi informacje o historycznej wadze. 
Uzupełnia je dodany na końcu książki 
tekst Rafała Witkowskiego, pt. 
"Kampania śródziemnomorska ORP 
"Sokół" (1941-1942)", w którym 
zawarte są następujące słowa: ... 
akcja "Sokoła" stała się znana i 
sławna nie tylko wśród marynarzy 10 
Flotylli na Malcie. Podziwiano deter
minację, odwagę i umiejętności 
dowódcze kapitana Karnickiego, 
wysoko oceniano morale i fachowość 
całej załogi. O tej akcji pod Navarino 
wspomina także książka wydana przez 
brytyjskie Ministerstwo Informacji, 
nazywając ją "jedną z najdziwniejszych 
przygód okrętów podwodnych państw 
sojuszniczych, w porcie zajętym przez 
nieprzyjaciela".

"Marynarski worek wspomnień" 
wnosi ciekawe elementy do polskiej 
literatury marynistycznej, nie obfi
tującej w zbyt wiele pozycji. Dlatego 
każdą pamiątkę i dokument traktuje 
się jako poważny wkład do tej dzie
dziny wiedzy. Osobowość Borysa 
Karnickiego została dodatkowo 
wzbogacona poprzez zamieszczenie w 
książce "Pożegnania przyjaciela" - 
przemówienia, które wygłosił 
komandor Bohdan Wroński podczas 
uroczystości pogrzebowych w Lon
dynie 22 lutego 1985 r.

28.11.1987 Maja Elżbieta Cybulska 
"Tydzień Polski"
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DOBRZE Ml TAK!!!

Nareszcie ostatni numer "Naszych 
Sygnałów" nie zamieścił nic mojego, a 
przecież nie obeszło się beze mnie. 
Odnośnie "Poprawek historycznych" J. 
Czerwińskiego przyznaję, że popeł
niłem błąd, umieszczając ORP "Pińsk" 
w zespole drugiego Dywizjonu Flotylli 
Pińskiej, ale obecność moja pod 
dowództwem kpt. mar. Kiekusa ten 
błąd tłumaczy, bo od tych pamiętnych, 
tragicznych dni wrześniowych mija 
prawie pół wieku i tyle samo zaciążyło 
na mojej pamięci. Pamiętam, że Flo
tylla Pińska po leżu zimowym rozpo
czynała okres pływania w dniu 3 maja 
podniesieniem wielkiej gali banderowej 
i uroczystym nabożeństwem w ślicznie 
położonym, starym kościółku, góru
jącym nad malowniczo położonym 
jeziorem Horodyszcze. Po przeglądzie 
okrętów i załóg przez ówczesnego dcę 
Flotylli, kmdr. por. Zajączkowskiego, 
dywizjony kolejno "rozpływały się" na 
wyznaczone miejsca postoju, rozpo
czynając 6-miesięczne szkolenie.

Od maja do września upłynęło dużo 
dni, a od 1 do 17 tyle, że w swojej 
krótkiej wędrówce poleskim szlakiem 
przekonałem się, że wojna jest nie 
tylko straszna, ale i ohydna. 
Widziałem rzeczy nie tylko pełne 
grozy, zaprzeczające wszelkiemu 
człowieczeństwu, ale i rzeczy upo
karzające, uwłaczające godności i 
honorowi polskiego żołnierza i... 
marynarza. Polska miażdżona między 
buforami dwóch odwiecznych wrogów 
nurzała się w krwi. Czy w takim 
huraganie zdarzeń ważne było, kto, 
kiedy i za co był awansowany, gdzie 
stała jakaś jednostka Flotylli, i kto 
nią dowodził? Czy ważne było, kto, 
gdzie zginął w jakimś szaleńczym 
ataku, czy został zamordowany?

Jeśli w słoneczne jesienne niebo na 
ostatnim krańcu Rzeczypospolitej 

runęła pieśń: "nie rzucim ziemi skąd 
nasz ród", pragnąłem i wierzyłem, że 
pieśń ta zahuczy gromem nad całą 
Polską, że ją podejmie każdy Polak 
wierny przysiędze, że "twierdzą nam 
będzie każdy próg"!

Dowódcę okrętu i jego zastępcę 
przedstawiłem jako dwa przeciwieństwa, 
jakim powinien być (nieważne kto), i 
jakim być nie powinien.

W swojej długoletniej korespon
dencji do "NS" nigdy nie powoływałem 
się na autentyczność faktów, czy 
zdarzeń, nadając im raczej styl i formę 
gawędziarską. Nie jestem, nie byłem i 
nigdy nie będę historykiem, ani nawet 
kronikarzem. Historia dobrze na tym 
wychodzi.

Wędrując przez poleskie bezdroża 
zagarnąłem w siebie tej prawdy tyle, 
że przestałem zaglądać bezczelnie jej w 
oczy. Wkroczyłem na własną ścieżkę 
wojny, ponurą prawdę zostawiając 
historykom, mocą wyobraźni tworząc 
prawdę taką, żeby tym, co po nas 
przyjdą, wmówić to wszystko, czego 
całym sercem pragnąłem, choćby... 
to było tylko legendą.

Oto moje grzechy, które popełniłem, 
i o dziwo! wyrzutów sumienia nie 
czuję, tak dalece, że nie obiecuję 
poprawy. Niechże więc Czytelnik "NS" 
sięgnie po ten największy skarb życia 
codziennego, jakim jest uśmiech 
pobłażliwy i tolerancyjny i wszystko 
wybaczy!

19 grudnia 1987 Jerzy Krakus

Drogi Panie Redaktorze!

Stare to przysłowie, że kogo 
swędzi, ten się drapie. Jakkolwiek 
"Poprawki historyczne" p. J. Czer
wińskiego są rzeczowe i słuszne, 
niewątpliwie tryskające z prawdziwego 
źródła, to jednak połaskotały mnie 
nieco. Mam nadzieję, że "grzechy", 
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jakie popełniłem, nie są aż tak cięż
kiego kalibru, aby skierowały his
torię na złą drogę, a wszelkie zarzuty 
popełnionych nieścisłości aż tak 
poważne, żeby wymagały mojej 
obrony. Wymagają one jednak pewnych 
wyjaśnień, dlatego proszę Pana 
Redaktora o zamieszczenie listu, 
nawet kosztem mojego "karambolu" z 
kmdr. Franckim, chociaż obie kore
spondencje traktują o innej tematyce, 
jedna po prostu w kwestii formalnej - 
a więc pilna - druga zaś dla tych, 
którzy bez żalu mogą przeoczyć owe 
"Poprawki historyczne" (???).

I jeszcze coś do historyków. Może 
mi któryś z Panów odpowie: czy Sens 
istnienia Flotylli Pińskiej pokrywał się 
w swej końcowej fazie z jej działaniem 
po siedemnastym września? Sprawa 
Flotylli jako jednostki samodzielnej 
jest nieco inna, aniżeli sprawa roz
proszonych, zdezorientowanych i nie- 
zorganizowanych załóg. Konkretnie, 
czy Flotylla Pińska spełniła swoje 
zadanie, warując na wschodnim krańcu 
Polski? Na samozatopienie był zawsze 
czas. Ale (po staremu) "danie wstrę
tu" nieprzyjacielowi było obowiąz
kiem. A że historia winna mówić 
prawdę, więc tym razem pewnie 
zamilknie.

Jerzy Krakus

P.S. W czasie mojego pobytu na 
Flotylli Pińskiej, pamiętam, że kpt. 
mar. (po przemundurowaniu) S. 
Kamiński, był dcą ORP "Warszawa" 
albo "Horodyszcze"; że dcą II albo III 
Dyonu był kpt. mar. Kanafoński; że 
por. wojsk lądowych (art.) był Woj
ciechowski i por. był N. Matuszyń
ski. O awansach z prawa wojny nic 
nie wiedziałem.

Jerzy Krakus

KPT. MAR. NARCYZ MAŁUSZYŃSKI

W związku z notatkami w numerze 
160 "Naszych Sygnałów" na str. 10 i 
na str. 9, że kpt. Marynarki Narcyz 
Matuszyński został zamordowany w 
Mokranach dnia 23.9.11939 r., pragnę 
donieść co następuje:

W obozie jeńców w Lubece, w 
którym przebywałem od 1941 do 1944 
roku, Niemcy doręczali nam (stale 
zresztą doręczali) gazetę niemiecką, w 
której była pierwsza lista nazwisk 
polskich oficerów, odkopanych przez 
Niemców w Katyniu. Na liście tej było 
nazwisko: kapitan Narcyz Matuszyń
ski. Lista zawierała i inne nazwiska 
oficerów Marynarki Wojennej, których 
nie pamiętam. Pamiętam tylko, że był 
na tej liście admirał Czernicki..

Zakładam, i zawsze zakładałem, że 
nazwisko kapitana N. podane było w 
sposób omyłkowy i że nie był to 
kapitan Matuszyński, lecz Matuszyń
ski. Przemawia za tym to, że imię 
Narcyz jest imieniem rzadkim i że 
zdaje mi się, iż wymieniony był jako 
oficer Marynarki (nie jestem tego 
jednak pewien).

Nazwiska i stopnie komunikat 
niemiecki podawał wedle dokumentów, 
znalezionych w kieszeniach pomor
dowanych .

Jedno z dwojga: albo kapitan 
Matuszyński nie zginął w Mokranach 
lecz dostał się do Katynia, albo też 
ktoś inny ubrany był w jego mundur 
z dokumentami na jego nazwisko.

Gazety niemieckiej z tymi danymi 
nie zachowałem, gdyż Niemcy nam 
zabierali przechowane gazety i 
wycinki.

P.S. Kapitana, pierwotnie podpo
rucznika Marynarki Wojennej, Narcyza 
Matuszyńskiego znałem z Kadry 
Marynarki Wojennej w Świeciu, gdzie 
spędziłem 2 miesiące w 1927 roku, 
oraz z ćwiczeń rezerwy, jako pod-
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chorąży i podporucznik w latach 1928, 
1930, 1933 i 1935, na Flotylli Pińskiej, 
gdzie spędziłem, stale w kontakcie z 
Narcyzem Matuszyńskim, w sumie 6 i 
pół miesiąca.

9 stycznia 1988 Jędrzej Giertych

SPRAWY POLONIJNE (2)

... Jedna rzecz leży mi trochę na 
sercu, to jest stałe pomijanie nas, to 
jest Marynarki Wojennej, w akademiach 
z okazji świąt narodowych oraz innych 
uroczystościach o tym charakterze w 
Londynie i w innych miejscowościach. 
Miałem zamiar już od dawna zwrócić 
się do Was w tej sprawie. Dla przy
kładu: Jak wiesz, w 1985 r. 11 lis
topada odbyła się wielka akademia w 
teatrze POSK-u, podczas której 
oddano piosenką i wierszem historię 
wkładu naszych sił zbrojnych w 2 
wojnie światowej. O Marynarce 
Wojennej nie było ani słowa, ani 
najmniejszej wzmianki. Kiedy po roku 
ten sam program miał się powtórzyć u 
nas, na interwencję prowincjała ks. 
Chrystusowców, ks. Jana Wojczyń- 
skiego i innych, dodano tango mary
narskie , ponieważ przewodniczącym 
Zjednoczenia w Manchester jest 
marynarz i nie chciano mu zrobić 
przykrości. Gdy w zeszłym roku 
powtórzono ten program w Londynie, 
było coś i o nas.

W serialu "Struggles for Poland" 
nie było ani słowa o Polskiej Mary
narce. Napisałem w tej sprawie 
artykuł do "Dziennika Polskiego". 
Artykuł wyszedł pt. "Zapomniana 
Marynarka Wojenna".

Podobnych przykładów jest więcej. 
Od czasu, jak wybrano mnie na 
przewodniczącego Zjednoczenia w 
Manchester wprowadziłem ciekawą 
rzecz. Co roku główne przemówienie 

na Akademii Święta Niepodległości ma 
prelegent z coraz to innej siły 
zbrojnej, z uwypukleniem wkładu tej 
właśnie broni w ogólny wysiłek Pol
skich Sił Zbrojnych. Taka prelekcja 
odbyła się o Marynarce Wojennej i o 
Armii Krajowej, Spadochroniarzach, 
Lotnictwie i o Monte Cassino, a nie 
jak zwykle jedynie o kawalerii i pie
chocie. Zdaje mi się, że rezultat tego 
jest bardzo zadawalający. Czy by nie 
było warto porozumieć się z organi
zatorami podobnej akademii w Lon
dynie, by nasze polskie społeczeństwo 
uświadomić trochę o naszym wkładzie!

W zeszłym roku obchodziliśmy w 
Manchester 40-lecie pierwszej polskiej 
parafii na obczyźnie po 2 wojnie 
światowej. W czasie tej uroczystości 
umieszczono obok Urn również his
torię (w skrócie) Polskiej Marynarki 
Wojennej, oraz historię wręczenia 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
biskupowi Hollandowi, b. kapelanowi 
Royal Navy, który udzielał ostatniej 
posługi zabitym i rannym na ORP 
"Dragon" przy brzegach Normandii. 
Ta książka pójdzie w świat do wielu 
osób, duchownych i świeckich, i może 
dotrze.do tych, co tak mało wiedzą o 
Polskiej Marynarce Wojennej.

9 stycznia 1988 Tadeusz Lesisz 

TADEUSZ CZERWIŃSKI

W sobotę 16.1.1988 r. otrzymałem 
ostatnie wydanie Nr 160 "Naszych 
Sygnałów", w którym ukazał się mój 
list na temat śp. Tadeusza Czerwiń
skiego, a już dzisiaj nadszedł list 
zwracający mi uwagę na fakt, że st. 
mar. Tadeusz Czerwiński, który 
został ranny na "Jastrzębiu" 2 maja 
1942 r., a mat Tadeusz Czerwiński, 
który został zmyty za burtę "Błys
kawicy" 7 lutego 1944 r., to dwie 
różne osoby. Uwagę zwrócił mi - 
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zresztą bardzo grzecznie i po przy
jacielsku, były członek załogi "Ja
strzębia", kol. Czesław Zielonka, któ
ry znał obydwu Tadeuszów, przybyłych 
podobno z Polski na ORP "Wilk". Co 
za zbieg okoliczności, że w tak małej 
grupce podwodniaków znalazło się 
dwóch motorzystów z takim samym 
nazwiskiem i imieniem. A dla niżej 
podpisanego "pstryczek w nos" i nie 
pierwsza tego rodzaju nauczka: Nie 
skacz do konkluzji!

18.1.1988 Stanisław Olszowski

Na wspólnej herbatce z okazji 
Święta Marynarki Wojennej w sobotę 6 
lutego br. poinformowł mnie kol. 
Władysław Żurawski, że Tadeusz 
Czerwiński, ten, który stracił rękę, 
raniony na "Jastrzębiu" był szefem 
mesowym w mesie podchorążych w 
Bickleigh, a po wojnie zamieszkał w 
zachodnim Londynie. W.K.

WIGILIA W "DOMU MARYNARZA" 
W HOVE

Garstka marynarzy Polaków 
zasiadła do wieczerzy wigilijnej w 
pięknym salonie; inż. Bolesław Te- 
lesz, Władysław Burko, Feliks 
Budziński, Konrad Mekla i zawsze 
uśmiechnięty Genio Noga.

Garstka - bo część szczęśliwców 
została zaproszona na wigilię do 
znajomych. Smutne twarze rozjaśniły 
się, gdy wszedł ks. proboszcz 
Krzysztof Kozakiewicz. Spóźnił się, 
gdyż owiedzał chorych w szpitalach i 
domach, a jest ich coraz więcej i 
więcej. Któż ich odwiedzi, połamie się 
opłatkiem i zaniesie im ciepłe słowa 
pociechy w ich chorobie? Kto? Tylko 
dobry ksiądz Proboszcz.

Wigilię postanowił spędzić w Domu 
Marynarza, mimo że był zaproszony do 
zamożnych domów na wykwintną 

wigilię. Przyszedł do tych samotnych, 
którym jakoś nie ułożyło się w życiu. 
Przybyli do Domu Marynarza jak 
rozbitkowie do przystani, by pozostać 
tu do końca życia, bo dokąd teraz 
pójść?

Stół był nakryty białym obrusem, 
przybrany gałązkami świerkowymi, 
zapalone świeczki, białe opłatki na 
talerzyku i śledzie w oleju przyrzą
dzone przez marynarza W. Burko - to 
wprowadzało nastrój świąteczny.

Ksiądz Proboszcz odmówił krótką 
modlitwę, łamał się opłatkiem i 
składał życzenia. Potrawy wigilijne: 
barszcz z uszkami, pierogi z kapustą 
i grzybkami oraz kompot z suszonych 
owoców przez szereg lat przygotowuje 
im kierowniczka Domu Marynarza, p. 
Jadwiga Bechyne, jako prezent 
gwiazdkowy dla samotnych marynarzy.

Pod pięknie ubraną choinką i 
gwiazdą, taką, z jaką w Polsce chodzą 
kolędnicy, robili zdjęcia i śpiewali 
kolędy aż do Pasterki.

W Święto Trzech Króli znowu 
marynarze gościli księdza Proboszcza; 
przyszedł z "kolędą". Pokoje wysprzą
tali, jak kabiny na okręcie. Ksiądz 
z kolędnikami-marynarzami odwiedzał 
wszystkich w ich pokojach. Najdłużej 
zatrzymał się u marynarza prof. 
Andrzeja Dolińskiego, który (ku 
zmartwieniu kierowniczki Domu) 
zamienił mieszkanie w bibliotekę (5.000 
książek)! Posiada również cenne 
zbiory, pamiątki z Wilna i innych 
polskich miast.

Na zakończenie kolędy wszyscy 
zebrali się w salonie, by porozmawiać, 
poczęstować ks. Proboszcza herbatką 
i prosić, by częściej ich odwiedzał, 
jak prawdziwy polski, wojskowy 
kapelan.

Jadwiga Bechyne 
"Dziennik Polski" 
28 stycznia 1988 r.
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REDAKTOROWI O NR. 160

Miał Pan rację, zapisując w swoim 
notesiku: Jan Jerzy Dietrich - pod
porucznik tego imienia i nazwiska 
służył bowiem w marynarce Wojennej. 
Według danych archiwum Ministry of 
Defence urodził się 13.2.1922 r. 
Przyjęto go do Polskich Sił Lądowych 
w Anglii 5.10.1940 r., a następnie 
przydzielono do Marynarki Wojennej 
15.10.1942. J.J. Dietrich wymieniony 
jest w "rzymskim" albumie (str. 
XXIII) na liście odznaczonych medalem 
Morskim. Nominację na stopień ppor. 
mar. otrzymał 1.10.1947.

Kolega K. Dietrich, uczestnik 
Zjazdu w Callicoon Hills, jest zapewne 
inną osobą o tym samym nazwisku. 
Jakie były dalsze losy ppor. mar. 
J.J. Dietricha nie wiem; może ktoś z 
Czytelników "NS" potrafi odpowiedzieć 
na to pytanie? W każdym razie note
sikowi naczelnego Redaktora należą 
się brawa!

Proszę przyjąć również wyrazy 
uznania za całe 96 stron 160 numeru 
"NS" - masa interesujących wiado
mości o Kolegach, zwłaszcza w bły
skotliwej relacji "Nasi za granicą".

Solidaryzuję się też z jasno 
wyłożonym stanowiskiem Stowarzy
szenia, wyrażonym w "p.s." do listu 
prezesa Koła Plymouth (str. 55). 
Przyszła mi na myśl przestroga apo
stoła, że nie do pogodzenia jest 
chcieć zasiadać przy Stole Bożym i 
jednocześnie przy stole Jego wroga...

Przestudiowałem dokładnie (jak 
zwykle) numer 160 i zauważyłem 
nieznacznych parę potknięć, niech 
więc Kolega redaktor nie bierze mi za 
złe, że je wymienię: Na str. 26: Z. 
Gąsiorowski poległ nie na "Gromie", 
lecz na "Orkanie" (rok 1943); na str. 
43: daty śmierci śp. kolegów Iwa
nickiego, Przybylińskiego i Reknera 
nie zgadzają się z datami wymienio

nymi w "Nasi za granicą": na str. 50, 
53 i 56. Wreszcie w liście J. Gośka 
(str. 62) data wizyty Ojca św. w 
Gdyni (10.6.) nie zgadza się z datą i 
tytułem mego opracowania "Gdynia 11 
czerwca 1987" (str. 17). Nazwisko 
rzeźbiarki Zabrockiej zostało znie
kształcone na Zabrucka (str. 19).

22 stycznia 1988 Julian Czerwiński

Brawa, jakie kmdr Czerwiński 
kieruje do mego notesika są niezas
łużone, bo jak tylko mogę, polegam na 
pamięci, by nie psuć koleżeńskiej 
okazji energicznym notowaniem. Przy 
spotkaniach z kmdr. Hessem nie 
zapamiętałem, lub źle zgadłem szereg 
szczegółów, które kmdr Hess uprzej
mie w swym liście prostuje. Red.

SPROSTOWANIA I WYJAŚNIENIA

1). "Nasze Sygnały" Nr 158, str. 
64: Re - Przemierzanie Atlantyku na 
S/S United States: NECATIVE;

a) Moje transatlantyckie rejsy 
odbywam ostatnio jako turysta, na 
angielskiej "Queen Elizabeth 2", a nie 
na -United States, z tej prostej 
przyczyny, że S/S United States stoi 
w rezerwie od 25 lat, w Norfolk - 
Virginia i nie wiadomo, czy jeszcze 
wróci na morze. US Navy trzyma go 
na wypadek wojny, ze względu na 
szybkość - ponad 35 węzłów no i 
pojemność pasażerską. Wspominam o 
tym, bo moi znajomi żartowali sobie: 
"jakto ja przemierzam Atlantyk na 
statku, który jest uwiązany na stałe 
przy molo?

b) Re: Pływanie w Amerykańskiej 
Marynarce Handlowej: NECATIVE.

Po przybyciu do Ameryki (1947) 
pływałem pod banderą panamską na 
S/S "Yillar", około 1 i 1/2 roku, a po 
wybuchu wojny w Korei (1957) do
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stałem się do Marynarki Wojennej 
Amerykańskiej (US NAVY), gdzie 
pływałem do roku 1980, ostatnie 18 
lat w służbie hydrograficznej na 
USNS. Bowditch, na którym to 
przemierzyłem Atlantyk około 40 razy, 
więc rejsy na QE2 są tylko konty
nuacją moich bliskich powiązań z 
Atlantykiem, lecz w Marynarce Han
dlowej Amerykańskiej w ogóle nie 
pływałem.
2) . "Nasze Sygnały", Nr 160, str.42

Re: Zdjęcie na dalocelowniku ORP 
"Piorun": por. mar. Hess i mat 
Gajda.

a) Zdjęcie powyższe plus 8 innych 
- wszystkie z ORP "Piorun", ukazało 
się w angielskim tygodniku ilustro
wanym "Picture Post" (Hulton's 
National Weekly), z dnia 22 lutego 
1941 r., vol. 10, No 8 (mam ten 
numer).

Jest to czołowy artykuł na 5 
stronach tekstu i zdjęć pod tytułem: 
"At Sea with our Allies", i zaczyna 
się słowami: "The Polish Navy is 
young, but already it has a fine 
fighting tradition", etc. etc., w 
przyjaznym dla nas i pochlebnym 
tonie; autor U. Ferraby.

Zdjęcia zostały zrobione przez 
oficjalnego fotografa (ów) admiralicji, 
gdy ORP "Piorun" był w Greenock 
między konwojami, na ćwiczeniach 
asdicowych i torpedowych w zatoce 
Clyde, dla: Ministry of Information, 
British Official Photograph Nr A2505; 
mam to zdjęcie z taką właśnie pie
czątką na odwrocie. Dlaczego admi
ralicja tak uhonorowała ORP "Piorun", 
to ciągle tajemnica wojenna, lecz dla 
Marynarki b. pochlebna.

b) Skąd i jak zdjęcie to trafiło do 
"Wolnych Francuzów" - to druga 
tajemnica wojenna i mogę się tylko 
domyślać, że może przez ministra 
Strońskiego, frankofila pierwszej klasy 
(Londyn). Nasze Biuro Informacji było 

w jego resorcie i miało kontakty z 
innymi Aliantami, m. in. z Francuzami, 
którym mógł to zdjęcie ofiarować, lub 
też Francuzi dostań je wprost od 
Ministry of Information, gdzie jakiś 
oficer Marynarki Francuskiej zauważył 
je i otrzymał od Anglików dla 
wykorzystania, co uczciwie zrobił, 
podając że to są Polacy, a nie Fran
cuzi. Jeszcze jedno przypuszczenie 
można pokryć francuskim powiedzeniem: 
"Cherchez la femme", lecz to już 
całkiem inna historia.

3) "Nasze Sygnały" Nr 158, str. 
29 + Nr 160, str. 10:

Re: kpt. mar. dr Andrzej Oże- 
gowski - Odznaczenia i śmierci.

Kpt. mar. dr A. Gżegowski 
otrzymał od Anglików Order of the 
British Empire OBE, a nie MBE - 
Medal tegoż Imperium, za uratowanie 
życia marynarzowi francuskiemu na 
korwecie Wolnych Francuzów, na 
środku Atlantyku, w ciężkiej, 
sztormowej pogodzie, uniemożliwiającej 
przyjęcie korwety do burty ORP 
"Piorun" (konwój), gdzieś w r. 1942. 
Doktor ofiarował się dostać na kor
wetę na tratwie ratunkowej, którą 
spuszczono na wodę, po czym doktora 
+ sanitariusza korweta podebrała; 
doktor udzielił potrzebnej pomocy 
lekarskiej i tą samą drogą wrócił na 
ORP "Piorun", cały, tylko mokry i 
zziębnięty. Możliwe, że Francuzi 
odznaczyli go Legią Honorową, lecz 
nie jestem tego pewien; poza tym był 
odznaczony Krzyżem Walecznych oraz 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mie
czami. Zginął tragicznie po wojnie w 
Kanadzie, dokąd wyemigrował, 
zamordowany przez pacjenta Ukraińca, 
który przebił go nożem i uciekł. 
Doktor zmarł z upływu krwi, bo nie 
było nikogo w pobliżu, by mu 
udzielić pomocy. Niech Mu ziemia 
lekką będzie!!
4 lutego 1988 Kazimierz J. Hess
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STANISŁAW POHORECKI

Z ŁAWY SZKOLNEJ

Mając około ośmiu lat zostałem 
całkowicie osierocony. Rodzinna 
admiralicja, składająca się z ciotek, 
wujków i babek zadecydowała zao
krętować mnie w bursie dla sierot im. 
Tadeusza Kościuszki, ul. Dwernickiego 
nr 1, we Lwowie.

Wówczas Lwów głodował, więc 
wiadomo co było w bursie. S zczęśliwcy, 
którzy mieli krewnych po wsiach lub 
na majątkach, dostawali paczki i byli 
w lepszym położeniu.

1 września rozpoczął się rok 
szkolny. Załoga bursy małymi kon
wojami, dwójkami udała się pod 
komendą starszych uczniów do 
odpowiednich gimnazjów. Moje było 8, 
gdzieś na początku ulicy Łyczakow
skiej .

Po krótkiej modlitwie i jeszcze 
krótszym przemówieniu rozpoczęła się 
nauka. W przerwie obiadowej wszyscy 
się gdzieś rozbiegli. W klasie pozostał 
tylko mój sąsiad z lewej, i ja.

Wyciągnąłem z kieszeni piekielnie 
twardy suchar i zacząłem się nad nim 
znęcać. Sąsiad rozpakował z wosko
wanego papieru dwie olbrzymie pajdy 
wiejskiego chleba z ładnie zarumie
nioną skórką i bogato wysmarowanego 
smalcem ze smażoną cebulką. Jak to 
ujrzałem, coś aż dziobnęło mnie w 
dołku. Sąsiad powoli wyciągnął nożyk, 
ostrze wytarł o rękaw, przekroił 
pajdy na dwie połowy, i podając mi 
jedną powiedział: - To i tak dla mnie 
za dużo, weź to i zjedz, a suchar 
wyrzuć do śmieci, bo połamiesz sobie 
na nim zęby.

Sąsiadem tym był Franek Pitułko. 
Do zamknięcia szkoły pozostałem na 
jego wikcie. Czasami jego mamusia 
zapraszała mnie do siebie na smaczny, 

niedzielny obiad. Nieraz po obiedzie 
zwracała się do mnie: - Staszku, 
zdejm marynarkę, przyszyję ci guzik 
i zaceruję łokieć. - Potem z Frankiem 
wybieraliśmy się na długi spacer, na 
Wysoki Zamek, poza Lwów lub do 
Parku Łyczakowskiego. To był park 
parków. Położony w kotlinie o stro
mych zboczach, z których jedno 
jeżdżący tu w zimie narciarze nazwali 
"diabelski szus". Poza tym znajdowała 
się tam Panorama Racławicka. Za 
parkiem kwitnął sport. Było tu dużo 
boisk sportowych, włącznie z boiskami 
piłki nożnej drużyn "Pogoni" i 
"Czarnych". Obaj z Frankiem byliśmy 
zakochani w "Pogoni", znaliśmy 
nazwiska i zawody wszystkich graczy. 
Do tej chwili pamiętam kilka nazwisk: 
na bramce sławny był Goerlitz, w 
ataku w centrum Wacek Kuchar, 
kierownik drużyny, doktor wszelkich 
sportów i właściciel sklepu sporto
wego. Po bokach - dr Jóźko Slonecki 
i dr Garbień.

Niejeden raz przeżywaliśmy dreszcz 
podniecenia na zielonej trybunie, gdy 
"Pogoń", najlepsza drużyna nie tylko 
we Lwowie, ale w tym czasie i w całym 
kraju; strzelała gole.

Później Ukraińcy zajęli Lwów. 
Wstąpiłem do obrońców Lwowa. Do
stałem zaszczytną funkcję donoszenia 
lekkiej amunicji do okopów, gdzieś w 
pobliżu Korpusu Kadetów Nr 1. Ani 
razu nie wystrzeliłem i dostałem Krzyż 
Obrony Lwowa i Orląt.

Nasze drogi z Frankiem się roze
szły. Ja w Korpusie Kadetów, Franek 
w gimnazjum, ale pamięć o Jego 
dobrym sercu pozostała na zawsze w 
mej pamięci.

Minęły lata i niespodziewanie 
spotkaliśmy się ku naszej wielkiej 
radości i miłemu zaskoczeniu na 
egzaminach wstępnych do Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu
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TADEUSZ HERMASZEWSKI

DIEPPE 1942-1987

W roku bieżącym upłynęło 45 lat od 
pamiętnego dnia 19 sierpnia 1942 roku, 
kiedy to ORP "Ślązak" brał udział w 
próbnej inwazji umocnionych pozycji 
Kontynentu. Raid ten po raz pierwszy 
z udziałem armii, lotnictwa i mary
narki miał za zadanie w ciągu jednego 
dnia zbadać możliwości przyszłego 
lądowania na plażach Francji, celem 
uwolnienia Zachodniej Europy spod 
okupacji niemieckiej.

Wypad ten na brzeg francuski, 
wspomagany był przez lotnictwo oraz 
marynarkę wojenną, które również 
poniosły ciężkie straty w ludziach i 
materiale. Lotnictwo straciło ponad 
100 samolotów, w tym wiele polskich; 
Marynarka 1 kontrtorpedowiec oraz 33 
duże barki desantowe. Najbardziej na 
wschód wysunięty odcinek lądowania 
osłaniał swym ogniem ORP "Ślązak", 
zestrzeliwując w tym dniu 4 samoloty 
nieprzyjacielskie. W pielgrzymce 
zorganizowanej przez Związek Pierw
szej Flotylli Kontrtorpedowców, do 
której należał wówczas ORP "Ślązak" 
pod dowództwem kmdr. R. Tymińs
kiego wzięło udział kilku członków 
jego załogi. Podczas trzydniowych 
uroczystości w Dieppe odwiedziliśmy 
wszystkie miejsca lądowań Kanadyj
czyków na dość szerokim odcinku 
francuskiego brzegu.

w czerwcu 1937 roku. Przeszliśmy 
Szkołę, lata służby w Marynarce 
Wojennej, aż przyszła wojna i historia 
zapisała chlubnie imię kmdr. por. 
Franciszka Pitułko na kartach dziejów 
naszej Marynarki.

Na poszczególnych plażach naoczni 
świadkowie raidu wyjaśniali szczegó
łowo lądowanie, przebieg natarcia i 
obrony od strony lądu. Miejsca te 
upamiętnione są obecnie wieloma 
pomnikami ku czci kanadyjskich żoł
nierzy, których pozostało na plażach 
około trzech tysięcy z ogólnej liczby 
pięciu tysięcy biorących udział w 
raidzie.

Na najbliższej plaży, przy której 
lądowanie wspomagał ORP "Ślązak" 
przed pomnikiem poległych pochyliły 
się sztandary, oddając hołd poległym 
w tym dniu marynarzom ORP "Ślązak", 
a uczestnicy obchodu: T. Herma
szewski i J. Smoczyński złożyli wie
niec z biało-czerwonych róż od byłej 
załogi tego dzielnego okrętu Rze
czypospolitej Polskiej.

Szkoda, że w tym roku nie było 
wśród flag narodów biorących udział, 
flag polskich, ani nie grano polskiego 
hymnu narodowego. Nawet na ban
kiecie, w którym wzięło udział chyba 
kilkaset osób, udział Polaków nie był 
wspomniany, mimo listu kmdr. Nałęcz- 
Tymińskiego do Maire miasta Dieppe 
z 22 lipca 1987 r., z którego przy
taczam:

"... Cette annee, sera presente a 
Dieppe une delegation des anciens 
members de 1'eąuipage du contre- 
torpilleur polonais O.R.P. Ślązak" 
compose'e de 1'Amicale des Marins 
Polonais de France.

Je suis convaincu que cette annee 
et dans annees a venir, vous aurez 
1'amabilite', Monsieur le Maire, de 
donner des ordres necessaires pour 
ąue soit hisser le drapeau polonais et 
ąue soit jouer le hymne polonais 
pendant la ceremonie anniversaire du 
raid.
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Cette pratiąue soulignera d’une 
belle maniere la longue amitie, 
1'alliance et la fraternite d'armes qui 
sont deja historiąues che z nos deux 
nations....

Osobiście protestowałem do Maire'a 
Dieppe i do obecnego przy nim mera 
miasta New Haven, który występował 
oficjalnie jako przedstawiciel portu, z 
którego wyruszyła flota z raidem na 
Dieppe.

Nie pomógł też list dowódcy 
"Ślązaka" do "the Honorable George 
Hees, Minister of Yeterans Affairs, 
Ottawa", na którym po argumentacji 
polskiego stanowiska kmdr Tymiński 
stwierdza:

"... It is regretted, I will be 
unable to go to Dieppe for this year's 
commemoration of the 45th Annivers- 
ary of the raid.

However, several of my former 
crew members, domiciled in the United 
Kingdom and in France, will be there.

I have the honour to reąuest that, 
in your speeches at the Memoriał 
Service at the Cemetery, as well as 
at the reception in the Hotel de Ville, 
you kindly mention the participation 
of the Polish Destroyer "Ślązak" and 
the Sąuadrons of the Polish Airforce 
in the raid.

Ais o, if and when the National 
Anthems of the participants in the 
raid are played, the Polish National 
Anthem is included....

Mimo jak najpozytywniejszej 
odpowiedzi z 13 sierpnia 1987 r. 
udział PSZ nie był wspomniany, czy 
uczczony, choć wszyscy dygnitarze, 
do których się zwróciłem obiecali 
pamiętać - w następnym roku.

JERZY KRAKUS

ZDERZENIE**  Z KOMANDOREM FRANCKIM
Był maj! Miły Boże, kiedy się nie 

ma jeszcze trzydziestu lat, a na 
ustach słodycz minionej nocy, kiedy 
ranek jest jeszcze mokry od rosy, a 
już przesiany promieniami wschodzą
cego słońca, wolno jeszcze być 
szczeniakiem, zwłaszcza kiedy nikt 
tego nie widzi, i wraz z szalejącą 
wiosną skrzydlatą hołotą w gęstwinie 
dziękować Bogu za łaskę życia i 
potęgę stworzenia.

W taki właśnie ranek jeszcze ciepły 
od snu przekraczałem bramę naszego 
"kampu" w Okehampton, przelatując 
tylko tranzytem w jakiejś podróży 
służbowej do Szkocji. Cicho jeszcze 
było i sennie; rozkołysany nastrojem 
minionej nocy i nucąc jakąś melodyjkę 
z "Krainy uśmiechu", korzystając z 
bezkarności obsunąłem węzeł krawata 
aż do pępka, trzymając w jednym ręku 
piękną, jasną skórzaną teczkę w 
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drugim zaś za wieszak marynarkę. 
Gdzieś zza chaty mignęła mi jakaś 
dziewczęca postać w dość przejrzystej 
materii, i trzymając w ustach klipsy 
wspinała się wdzięcznie na palce, 
zawieszając jakieś mgiełki i koronki. 
Nagle z zachwytu nad tak uroczym 
zjawiskiem wyrwał mnie i ukamienował 
silny, męski głos:

Witam szanowne ggo pana! 
Obejrzałem się. Nikogo z szanownych, 
oprócz mnie, nie było. Po drugiej 
stronie ścieżki usianej kwiatkami, stał 
mąż słusznej postawy, w dokładnie 
majowym stroju, trzymając w ręku 
koneweczkę.

- Podejdź no tu bliżej, serdeńko!
Podszedłem, wyciągając rękę. - 

Witam pana. Dzień dobry. Jestem 
bosman Krakus. Z kim mam honor? - 
Pan spojrzał na mnie zdumiony, potem 
popatrzył na moją rękę, następnie na 
swoją, otarł ją nieznacznie o górną 
część majowego stroju i wyciągnął 
dłoń. - Znasz mnie? - zapytał. - Nie 
miałem dotychczas przyjemności. - 
Zaraz ją będziesz miał!

Pan obszedł mnie wkoło, obejrzał 
dokładnie sińce na szyi, narosłe 
przez noc, podciągnął mi węzeł 
krawata aż mi się oparł o kręgosłup, 
stanął i... - Świnia! - warknął mi za 
uchem. - Kto?! - To! - odparł pan, 
wskazując na teczkę. - Nie boisz się 
mnie? - Spojrzałem na ten majowy 
strój. - Nie jestem bardzo płochliwy, 
proszę pana! Oprócz tego rad bym 
nareszcie wiedzieć, kogo wypadało by 
mi się bać? - Pan zakołysał się na 
piętach, założył ręce do tyłu i 
cichutko szepnął: - Francki jestem! - 
Francki, to Francki - pomyślałem 
sobie. Nagle ziemia zakolebała się 
pode mną, poczułem mrówki od pięt aż 
do czubka głowy i zdało mi się, że 
pobliskie chaty zatrzęsły się w 
posadach i ze śmiechu runęły w 
gruzy. Francki? Ow komandor Fran

cki? Ten legendarny na Flocie 
komandor Francki, najgroźniejsze 
memento i bicz Boży zawisły groźnie 
nad wszelkim gatunkiem łazików, leni 
i przeróżnych kund opieszałych w 
służbie?

Długo przełykałem ślinę, wreszcie 
kiedy poczułem ziemię pod nogami, 
wykrztusiłem niepewnie: - Pan 
komandor Francki? - Na razie jestem 
panem, później będę komandorem. 
Chcesz w mordę?

Pytanie było tak nieoczekiwane, a 
przy tym propozycja sama była 
wypowiedziana z takim wdziękiem, z 
iskierkami rozbawienia w oczach 
Komandora, że postawiłem na ziemi 
teczkę i odrzuciłem marynarkę. - Nie 
zwykłem zaciągać długu, proszę pana, 
nie spłacając go natychmiast! 
Komandor się roześmiał. - Kozak 
jesteś! powiedział - a ja lubię takich. 
Słuchaj, kochasiu, normalnie raport 
przyjmuję o godzinie jedenastej, 
zameldujesz się jednak u mnie o 
trzeciej. A teraz umyj gębę i precz 
spać! Acha! Któraż to tak cię urzą
dziła, że wyglądasz jak rozdeptana 
cytryna?

Regulamin służby morskiej uczy 
między innymi zachowania tajemnicy 
wojskowej, zresztą moja "tajemnica" 
pewnie jeszcze nie śpi, bo także 
wróciła po północy...

* * *

Bosman Krakus do raportu 
karnego, Panie Komandorze - zamel
dował podoficer służbowy.

- Dobrze, dawaj go tu, a sam 
przygotuj mi na rano profosa aresztu 

Przekroczyłem próg z sakramen
talnym: "Bosman Krakus melduje się 
do"...
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- Głupiś - mruknął Komandor. Ile 
chcesz?

- Ja nie wiem właściwie, panie 
Komandorze, ale teczka jest piękna, z 
prawdziwej świńskiej skóry z rasowej, 
niemieckiej świni. Wygrałem ją w 
karty i nie rad bym sprzedawać.

Komandor Francki w pełnej gali 
złota i orderów postąpił ku mnie krok 
i naparł na mnie niemal piersiami.

- Ja nie pytam, synaczku, o 
rodowód świni, tylko ile chcesz 
kryminału.

- Co łaska, Panie Komandorze. 
Kryminał mi nie nowina i kilka dni 
mniej czy więcej nie zrobi różnicy, 
zresztą sam fakt, że stoję przy 
raporcie karnym już dla mnie jest 
karą.

- Czekaj no. Nie mam tu twojej 
karty ewidencyjnej, gdzieżeś to już 
siedział i kiedy? W sowieckich wię
zieniach, w łagrach, kopalniach? 
Byłeś w Rosji?

- Byłem!
- Długo?
- Za krótko, żeby zdechnąć, dość 

żeby nie zapomnieć.
- Bili?
- W tej Rosji, w której ja byłem, 

nie bili.
- Nie bili? - spytał Komandor ze 

zdziwieniem.
- Nie. Tam zabijali!
Komandor odwrócił się do otwartego 

okna. Długo panowała cisza.
Czy mogę odejść, Panie 

Komandorze?
- Nie. Znasz kapitana Pawłows

kiego? - wszak jedziesz do Szkocji? 
Tam jest kapitan Pawłowski, a to 
prawdziwy skarb. Dam ci list pole
cający do niego.

Kapitana Pawłowskiego znałem 
jeszcze z czasów kadry Marynarki 
Wojennej, a opinię o nim mogłem 
wyrazić tylko tak:

Według odwiecznych praw 
przyrody, Panie Komandorze, praw
dziwy skarb powinien od dawna leżeć 
w ziemi.

- Prawda - rzekł po namyśle 
Komandor - ale widzisz, natura też 
czasem coś sknoci.

- Czy mogę odejść, panie Komando 
rze?

- Nie, poczekasz na moją łaskę.] 
- Mam prośbę, panie Komandorze. 
- Przy raporcie karnym o nic się 

nie prosi, tylko bierze. Gadaj!
- Zamelduję się po odbyciu kary na 

parol po skończeniu podróży służ
bowej .

- Głupiś - mruknął Komandor po 
raz drugi. Wolny jesteś, a listu do 
kpt. Pawłowskiego nie będzie. Wolny 
jesteś - powtórzył i znowu odwrócił 
się do okna.
A za oknem wiosna szalała od bzów.

* * *
Pod potężną kratą mostu obijała 

się z cichym pluskiem o kamienne 
molo motorówka dowódcy ORP "Con
rad". Kpt. Jaraczewski, stojąc już 
wewnątrz, podawał rękę dostojnej 
Pani. Tą Panią była pierwsza Dama 
Niepodległej Polski, Aleksandra Pił
sudska; tuż za nią, w oficerskim 
mundurze, córka Pani Marszałkowej - 
później młoda Pani Jaraczewska, i 
wreszcie młoda "podfruwajka" w lot
niczym mundurze. Ta umknęła zrę
cznie kapitana ręki i unosząc wdzię
cznie spódniczkę do granic przyzwo
itości, zręcznie wskoczyła do moto
rówki. Ostatni wchodził kmdr Fran
cki. Kapitan dał znak ręką i ruszy
liśmy. Uznawałem i kochałem tylko 
dwie szybkości - cała naprzód, lub 
wstecz. Motorówka, natychmiast 
porwana przez złośliwe wiry, 
wypełzając zza ogromnych filarów 
mostu zarzuciła kapryśnie rufą, 
obróciła się wkoło, aż mi sterowe koło 
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zadrżało dziwnie w ręku. Wreszcie 
skoczyliśmy do przodu. Krótka, 
złośliwa, rudo-zielona fala ukosem na
pierała na prawą burtę, nakrywając 
nas wachlarzem spienionej wody. 
Lecieliśmy tak wśród kurzawy wodnego 
pyłu, dosłownie przeskakując bruzdy 
zbełtanych fal. W pewnej chwili po
słyszałem pukanie w szybę. Odwróciłem 
głowę. Zobaczyłem najpierw zaciśniętą 
w pięść kosmatą rękę otoczoną złotem 
i tuż obok przylepiony i spłaszczony 
na szybie lekko zadarty nosek i modre, 
pełne zachwytu oczy. To młode pisklę 
rwało się wraz ze mną do tego sza
leńczego lotu. Przysiadłem jednak 
nieco rufą, zwalniając szybkość. 
Nagle kpt. Jaraczewski wyszedł na 
odwietrzną burtę, i zasłaniając usta 
wskazał mi coś ręką. Szyby były 
białe od soli, ale przez łuk pracującej 
wycieraczki ujrzałem przed sobą jak 
gdyby widmo. Z zadartym ogonem, z 
rykiem potężnych silników rwał 
naprzeciw nam ogromny "Sunderland" 
już na ostatnich poślizgach. Za chwilę 
biała piana mignęła mi w oczach, 
tylko chlust wody z ociekającego 
podbrzusza zadudnił po dachu moto
rówki. Spojrzałem przed siebie i wtedy 
ogarnął mnie ogromny lęk. Poderwany 
wirami powietrza narastał i kłębił się 
ogromny wał wodny, kipiący bryzgami 
pian. "Jeśli przyjmiesz uderzenie z 
boku, jedna sucha nitka na was nie 
zostanie" - szepnął mi diabeł za 
uchem. Natychmiastowy ruch opornym 
kołem sterowym w prawo. Silnik 
zaskowyczał na krytycznych obrotach 
i ostro do fali wparliśmy się dziobem w 
skołtuniony żywioł, jednak uderzenie 
dwóch przeciwnych sił nie było 
straszne. Ujrzałem na chwilę gęste 
zwały chmur nad głową i zdało mi się, 
że dziób motorówki wparł się w nie 
niemal pionowo, wreszcie z głuchym 
klaśnięciem opadł na powierzchnię. 
Groźny wał przetoczył się pod nami, 

pozostawiając za sobą rozhuśtaną 
jeszcze dolinę.

Podchodziłem do trapu głębokim 
łukiem, po gładkiej już powierzchni. 
Zziajany silnik mruczał przyjaźnie 
cichym pykaniem z rufy wypluwając 
resztki oddechu. Na dolnej platformie 
trapu stał kpt. Jaraczewski, podając 
rękę pani Marszałkowej. Na burcie 
okrętu, przy samym relingu stał dca 
okrętu kmdr Tymiński, obok niego 
kmdr Pitułko i pierwszy oficer kmdr 
J. Busiakiewicz. Na górnej platformie 
trapu oficer wachtowy, por. mar. 
(najładniejszy wśród wszystkich 
poruczników floty) M. Białowski. 
Długim świstem bosmańskim i głębokim, 
pełnym szacunku salutem wszyscy 
witali dostojnego Gościa.

Panie, kiedy już stanęły na pewnym 
gruncie, życzliwie pokiwały mi rękoma, 
wdzięczne za swoje suche szatki. 
Kmdr Francki wychodził z motorówki 
ostatni. Kiedy miał jedną nogę w 
motorówce, a drugą na platformie, 
włączyłem sprzęgło i całą naprzód. 
Komandor się zachwiał, zatrzepotał 
rękami, ale czujny bosakowy podał mu 
drzewce, więc komandora nie roz
darłem .

- Podejdź no tu, kochasiu. - I 
skinął na mnie ręką.

- Na rozkaz, panie Komandorze.
- Drań jesteś, ale tym razem 

ujdzie ci to na sucho.
- Tym razem, panie Komandorze, 

wszystkim nam uszło na sucho!
- Ty masz zawsze w gębie gotową 

ripostę, ale to - wskazał ręką na siwą 
od soli motorówkę - to twoja Somo
sierra. Za późno się urodziłeś, 
chłopcze.

Spojrzałem jeszcze raz w górę. Z 
brodą opartą na relingu stała dzie
wczyna w błękitnym mundurze. 
Zrobiła do mnie zupełnie dorosłe 
"oko" i... pokazała mi język.
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Z KOLEGAMI PO SWIECIE
ANGLIA

Mój śp. brat, Piotr, był w 
Marynarce Wojennej cieślą okrętowym i 
wrócił do Kraju na ORP "Błyskawicy", 
a pływał na ORP "Ślązaku". Ja w 
Marynarce Wojennej jako administra
cyjny pływałem krótki czas na ORP 
"Ślązaku" i ORP "Krakowiaku". Było 
to już przy końcu Wojny, bo tak ja, 
jak i mój brat byliśmy 44 rocznik. 
Kiedy przyjechałem z Normandii 
spotkałem brata w Okehampton, dokąd 
przybyłem z Bickleigh Camp. Tyle to 
lat już minęło.

Po opuszczeniu ORP "Krakowiak" 
pracowałem w administracji Naval Wing, 
Whitley Camp i tam poszedłem do 
cywila, biorąc pracę, jaką tylko mi 
zaofiarowano. Pracowałem jako "kit- 
chen porter", ale nie długo, bo 
dowiedziałem się o możliwości wstą
pienia do Marynarki Handlowej. 
Pomógł mi kpt. A. Jaraczewski, jak i 
wielu innym, uzyskać pracę na sta
tkach brytyjskich, na których pły
wałem przez 20 lat. Zobaczyłem cały 
świat, nieraz pływając ze znanymi mi 
kolegami z Marynarki Wojennej. Na 
przykład na S/S Lord Church (tramp) 
było nas siedmiu: p. kmdr Biskupski, 
bosman J. Krakus, M. Zalzman, F. 
Lipiński, Lewszczuk ze Szkoły Mor
skiej, W. Korzeń, który nawiał z 
kutra PRL i ja.

W roku 1956, pływając do 
Kopenhagi widziałem nasz były ORP 
"Ślązak" pod banderą duńską. Zau
ważyłem, że zmieniono maszt, ale 
dobrze było go zobaczyć. Gdy po
znałem swą przyszłą żonę w Toruniu, 
przez jakiś czas pływałem do Gdyni 

na "Baltrover" i "Baltic Sun", by 
częściej widzieć narzeczoną, która 
przyjeżdżała z Torunia do Gdyni, bo 
mi nie wolno było jechać do Torunia, 
gdyż moja przepustka była ważna 
tylko na Trójmieście. Trzy lata po 
przyjeździe żony z Torunia do Lon
dynu zwolniłem się z Marynarki 
Handlowej i zacząłem pracować na 
poczcie. Było to w roku 1967. Obe
cnie pracuję w GPO Foreign Section 
London EC, skąd mam nadzieję przejść 
na emeryturę, do której zostały mi już 
tylko niecałe trzy lata.

Londyn, 17.9..1987 H. Kuczwalski

Drogi Kolego Sekretarzu,

... Oczywiście chętnie przekażę 
swoją wersję bojowych akcji "Burzy", 
bo będąc oficerem nawigacyjnym 
przebywałem większość czasu na 
pomoście (dowódca kmdr Pitułko 
zwolnił mnie z pełnienia wacht, lecz 
nakazał mi "dublować" oficerów wach
towych, kiedy on sam odpoczywał. 
Moim przydziałem w alarmie bojowym 
był pomostkabina nawigacyjna) byłem 
więc świadkiem wszystkiego, co się 
działo. W dodatku do mnie należało 
pisanie sprawozdań z akcji bojowych, 
które po zatwierdzeniu przez dowódcę 
były przekazywane "władzom" - jedna 
kopia do Kierownictwa Marynarki 
Wojennej, a druga do Komendy Mor
skiej Północ. Pamiętam dobrze, że po 
zdaniu sprawozdania o naszym udziale 
w zatopieniu U 606 (nota bene, jed
nego z 784 okrętów podwodnych, 
jakie straciła Kriegs marinę w II 
wojnie światowej), dowódca i ja (z 
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mapami i szkicami) zostaliśmy zawe
zwani do Komendy Morskiej w Gree- 
nock, w celu przeprowadzenia dys
kusji na temat tej akcji. Przy spo
sobności otrzymaliśmy pewne "pou
czenia" od oficera sztabowego, które 
nas dość zdenerwowały.

Swego czasu zwrócił się do mnie 
redaktor Pertek, żebym mu przed
stawił swoją wersję o zatopieniu tego 
o.p. (nawiasem mówiąc, nikt z nas nie 
widział końca tego okrętu, a złośliwy 
oficer-mechanik, "Patyk" Wesołowski 
denerwował nas, podkreślając (mini
malne) prawdopodobieństwo, że nie
przyjaciel nam zwiał), przysyłając mi 
jednocześnie kopię książki: "Burza, 
weteran atlantyckich szlaków". 
Przyznam się, że wersja na ten temat, 
przedstawiona później przez Milesa, 
(którym później okazał się Mietek 
Wasilewski), dość mnie zaskoczyła. 
Napisałem swoją, a będąc następnego 
lata w Polsce odwiedziłem Pertka w 
Poznaniu, gdzie przeprowadziliśmy 
uzupełniającą dyskusję na ten temat. 
Potem on opublikował artykuł pt. 
"Dwie wizyty - Dwie rocznice - Burza 
1927-1942-1967" w miesięczniku 
"Morze", nr 12/445, i przy sposob
ności dowiedziałem się, że moja wersja 
została potwierdzona przez kmdr. 
Pitułko i jednego z ówczesnych 
członków załogi U 606, którzy zostali 
uratowani. Obaj mniej więcej w tym 
samym czasie co ja odwiedzili Polskę.

... Co się dzieje z kmdr. Wacięgą? 
To jego siostra (biedaczka, jeszcze 
jako studentka straciła nogę w 
wypadku tramwajowym w Krakowie), 
jako nauczycielka Szkoły Powszechnej 
w Szopienicach, wzbudziła u mnie, 7 
lub 8-letniego brzdąca, entuzjazm do 
morza opowiadaniami o Polskiej 
Marynarce Wojennej, pokazując przy 
sposobności fotografie swego dzielnego 
brata w mundurze podchorążego 
Marynarki Wojennej. O tym skoliga- 

ceniu miałem zamiar powiedzieć mojemu 
"bohaterowi", lecz w czasie wojny nie 
było ku temu okazji. Żywię nadzieję, 
że jeszcze będzie okazja, żeby 
wzbudzić tęskną łezkę w oku starego 
wilka morskiego.

Stanisław Olszowski

Middlesbrough, 29 października 1987

... Będąc kilka lat temu na bazie 
okrętów podwodnych w Rosyth (w 
służbowych sprawach), zwiedziłem 
basen, który był miejscem postoju ORP 
"Orzeł" pomiędzy kolejnymi patrolami. 
Oglądając te "święte" miejsca, przy
pomniałem sobie wiele szczegółów ze 
służby na tym okręcie i zastanawiałem 
się, czy nie należało by tego zebrać 
do kupy i przelać na papier. O jego 
dech zapierającej ucieczce z Bałtyku i 
udziale w kampanii norweskiej dużo 
jest napisane. Ale prawie nic się nie 
ukazało na temat mozołu patroli 
odbytych tej pierwszej, surowej 
wojennej zimy - a ich ostatniej.

Stanisław Olszowski

Middlesbrough, 15 listopada 1987

AUSTRALIA

Milczałem dość długo, gdyż żona 
moja przed Nowym Rokiem zachorowała 
na przesunięcie się kręgu, co było 
bardzo bolesne. Trzeba było ją 
odwieźć do szpitala, gdzie ją trochę 
podreperowano, a teraz kurują ją 
lekarze w domu. Kuracja jest długa.

Była u nas pani Bielakowa i dała 
nam trochę wiadomości, co się dzieje w 
Samopomocy i przywiozła mi "Sygna
ły". "Dar Młodzieży" przybył do 
Australii. Jest bardzo ładny i zrobił 
duże wrażenie, gdyż wszedł do Zatoki 
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Sydnejskiej na żaglach, przeszedł pod 
mostem sydnejskim i zacumował przy 
molo. Wiele innych dużych statków 
żaglowych spuszczało żagle przed 
wejściem do zatoki i wchodziło do 
portu na motorach pomocniczych. 
Żaden z obcych statków nie zrobił 
tego, co "Dar", który stąd poszedł do 
Nowej Zelandii, a potem na Atlantyk, 
naokoło Horn i w ten sposób okrąży 
świat.

Sydney, 2 luty 1988 Wojciech Francki

ARGENTYNA

Naszą listopadową rocznicę uczci
liśmy Mszą św. w intencji Marynarki 
Wojennej - i kielichem. Niewielu nas 
było: pani Kicińska, Olek Barłoga 
Starzeński, bsmt Wrzesiński i ja. 
Szczerbik coś choruje. Niewielu nas 
pozostało, ale jak tylko możemy, 
zawsze przeżywamy razem wspom
nienia dni chwały.

Michał Serafin

Buenos Aires, 2.12.1987

KANADA

zwisko przypomniałem sobie Ciebie z 
czasów na "Piorunie". Jakby nie było, 
nasze twarze dużo się zmieniły po 45 
latach. Czas robi swoje. W roku 1954 
przyjechało nas pięciu marynarzy z 
żonami do Kanady oraz jeden kolega, 
który był nawigatorem w RAF. Po 
zestrzeleniu dostał się z powrotem do 
Wojska Polskiego. Tydzień temu został 
pochowany. Z tej dwunastki pozosta
łem sam. Zgadnij, kto będzie na
stępny?

Byłem u Stasia Kutego jeszcze 3 
dni po naszym spotkaniu. Od niego 
pojechałem do syna, który mieszka w 
North Carolina i tam przesiedziałem 
tydzień. Z powrotem do Toronto - 
trasę 820 mil - zrobiłem w 12 godzin. 
Chciałem to rozłożyć na dwa etapy, 
ale nie czułem się zmęczony i zrobiłem 
to w jednym dniu.

Obecnie grzebię trochę w ogrodzie 
i prowadzę życie pustelnika. Zaraz po 
Nowym Roku mam zamiar pojechać do 
Polski, aby w jakimś uzdrowisku 
przepędzić trochę reumatyzm, którego 
nabawiłem się jeszcze w Marynarce. 
Może przy okazji wstąpię do B. 
Truszkowskiego, który mieszka w 
Rochester (Kent).

Twój adres otrzymałem od kmdr. Alfred Mrożek
Tymińskiego, będąc u niego na ze
braniu. Kiedy zobaczyłem Twoje na- Islington, Ontario, 1 listopada 1987
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JAN GOSK PAMIĘCI KMDR. Z. PRZYBYSZEWSKIEGO

DEKLINACJA
Kiedyś
Ognia komendę
W niebie wciąż słyszeli
Kiedyś
Sosnom krwawiącym nie starczało plaż
A jesień
Klęski
Przechylała kielich
Wtedy Hel
Skrawek lądu jedyny
Był polski
Był nasz

Wstrzymałeś wyrok. Boże
"Do salwy ostatniej"
Anioł Twój
Kul nie nosił
Czy zwątpił czy zemdlał
Opadł całun bezsiły do rybackiej matni
"Kapitanie! Pan ranny"
"Ach ten biały temblak ..."

Czy mogłem poddać się 
Zdradź mi dzisiaj. Boże 
Nie im
Oni życiorys mój podrą
Za to Krzyż
Virtuti
Bez korony orzeł
Jaki tam ze mnie Ordon

On
Moskalom
W obronie polskiej Woli
Nie szczędził kartaczy jak przezwisk 
Mnie
Gorszej dożyć roli
Akt pierwszy
Tam był
Schleswig

Reduty
Warszawska a Helska
Nie to samo
Jemu wiersz
Lekturą szkolną do dziś
Moja śmierć
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Będzie
Białą plamą
W niewolę ciszy 
Mam iść

Cicho tam w celi
... Nie, matko, nie zapłaczę
Spokój
Łzy lampa musi wypalić
Był spisek tak
T rzymali
Mnie w stójce anieli
Jak na mecie biegacze

I znów ...urodziłem się w roku ... 
Spiskowałem
Z imperialistą
Głodem
... Śledź nie był za słony ...
... Jak ryba pierwszych 

chrześcijan ...

Zmowa
Ze zgniłym Zachodem
Nie lituj się, słońce
Nie zlizuj wilgocią kropel ze ścian

Zgrzyt zamka
Kiedyś ognia komendę - tak, to był początek

Nie zasłaniajcie sosny krwawiące jak ludzie
Nie zasłaniajcie... chcę widzieć
Sens walki przetrwania
Nie zasłaniajcie
Trafień mych stopięćdziesiątek

Koniec
Śmierć się budzi

Idę
Kula niewinna, nie chybi 
Ślad, hańby zetrzyj, czasie 
Wydrap ostatni gryzmoł 
Niech się domyślą żywi 
Tu
Przerwano deklinację: 
Ojczyzna

Ojczyźnie
, _ Ojczyzno ...10 lutego 1988 17
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
KOMISJA OPIEKI

Na nasz apel świąteczny 
odpowiedzieli koledzy:

T. Jaszkowski 57.40 dr B. Markowski 30.00
L. Stróżniak 41.09 W. Lasek 3.00
J. Stein 13.50 H. Skotarczak 15.00
Koło SMW Kanada 150.00 M. Zabór 5.00
F. Jasłowski 25.00 Mrs J. Kurak 10.00
S. Tomaszewski - Zbiórka 40.00 K. Zubkowski 10.00
W. Fara 26.38 J. Giertych 3.00
E. Liber 10.00 E. Nowak 15.00
B. Bratkowski 10.00 F. Pitułko 30.00
Z. Pudlicki 20.00 K. Reynert 20.00
W. Limonienko 25.00 J. Pawłowicz 20.00
F. Minkiewicz 20.00 A. Wacięga 50.00
K. Domański 30.00 M. Rogers (Brzeziński) 5.00
dr J. Karnicka 40.00 b. Ragus 5.00
C. Yorke 10.00 M. Grocholski 10.00
Z. Plezia 15.00 H. Gryko 5.00
J. Smoczyński 5.00 S. Wolff 20.00
W. Ostoja-Starzewski 5.00 W. Śliwiński 39.81
M. Sawicki 5.00 K. Brożek 65.95
Z. Jagusiewicz 10.00 J. Busiakiewiczowie 15.00
S. Pohorecki 20.72 M. Hryniewicz-Moczulski 15.00
J. Gawlik 2.00 Z. Morgenstern 10.00
P. Galla 5.00 Mrs Mentryka 10.00
dr B. Danielewicz 20.00 F. Balicki 50.00
dr L. Ostrowski 30.00 Z. Mossakowski 28.58
T. Łubieński 50.00 A. Kłopotowski 50.00
S. Dąbrowski 10.00 J. Klamt 5.00
A. Jaraczewski 25.00 Koło Brighton 5.00
S. Tabaka 50.00 C. Iwiński 3.00
K. Łowczynkowski 5.00 W. Burko 2.00
J. Stein 15.00 J. Bechyne 3.00
K. Miszewski 5.00 K. Idzikowski 7.00
M. Reyman 5.00 K. Nagrodzki 50.62
J. Stępowski 5.00 J. Anczykowska 10.00
F. Paczkowski 10.00 W. Stankiewicz 10.00
R. Jedyński 10.00 S. Śliski 5.00
J. Wańkowski 20.00 A. Grochowscy 10.00
P. Surzyn 10.00 T. Sroka 10.00
A. Biskupska 10.00 E. Kostyński 5.00
S. Reszitny 5.00 J. Frohlke 10.00
A. Ponikiewski 25.00 J. Ogonowski 5.00
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C. Abramowski 39.56
K. Boreyko 39.56
K. Hess 29.03
Mrs J. Lubelfeld 21.09
P. Cieślak 5.21
P. Żelazny 15.83
C. Abramowski 29.03
L. Sitko 11.20
M. Maj 9.00
F. Wizła 11.00
dr J. Hofman 15.00
F. Kaczmarek 10.00
S. Traszko 10.00
R. Dulla 10.00
S. Wizbek 10.00
J. Mazur 10.00
M. Nagurska 5.00
Z. Paź 5.00
Z. Proszek 10.00
W. Sągajłło 10.00
S. Piaskowski 11.11
T. Kubiakowski 5.00
0. Gliński 50.00
T. Woszczyński 10.00
M. Wasilewski 20.00
L. Śliwiński 20.00
Mrs A. MacKenzie 20.00
Mrs A. Hubicka 10.00
Z. Szembek 20.00
J. Dietrich 40.0c
G. Jędroszczyk 10.00
B. Andruszko 5.00
Mrs D. Żukowski 5.00
I. Wrońska 10.00
A. Browarski 20.00
J. Krakus 10.00
Z. Wisznicka Pinto-Pereira 25.00
Mrs Melody Bramwell 25.00
Cpt. & Mrs Sheppard 10.00
S. Lipka 42.00
S. Iwanicki 42.00
W. Wołczak 20.82
R. Tymiński 15.00
J. Starzycki 15.00
dr J. Hupert 10.20
T. Jekiel 20.42
A. Heczko 10.20
J. Tumaniszwili 12.74

znane)

W. Pacewicz 20.82
Liga Morska Oddz. 

Kwaśniewskiego 2.55
T. Bernas 17.97
K. Wachtel 11.40
C. Zielonka 5.00
Mr & Mrs Morrison 25.00
W. Pacewicz 10.00
D. Szczerbik 52.11
Dwa czeki Międzynarodowe -

10.00Toronto - Kanada
Barclays, Szwecja (nazwi
ska Ofiarodawców nie- 10.00

Na Fundusz Naszych Sygnałów
wpłacili:

Z. Wisznicka Pinto-Pereira 25.00
C. Zielonka 5.00
K. Malawski 50.00
T. Łubieński 20.00
T. Paczkowski 10.00
J. Wróbel 10.00

Na cele SMW wpłacili:

J. Wróbel 10.00
M. Brzeziński-Rogers 2.00
Mrs Maureen Pawlicka - śp. 1000.00

(zapis testamentowy)

Na kościół na Oksywiu:

PP . D.M. Gulbiccy - w
3 rocznicę śmierci kmdr. 
B. Karnickiego 10.00

Listy Ofiarodawców zostały zam
knięte dnia 22 lutego 1988 r.

Z LISTÓW DO KOMISJI OPIEKI

Szwecja, 15 grudnia 1987

...List dostałem w całości. Dzię
kuję za opłatek, za pieniążki i za sam 
fakt, że list był napisany do mnie.
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Żona moja po 42 latach małżeństwa 
miała łzy w oczach, że ktoś, kto nas 
nie zna, pamiętał o starej, polskiej 
tradycji dzielenia się opłatkiem w 
dzień wigilii. To będzie nasz pierwszy 
opłatek od wielu, wielu lat. Tu w 
Szwecji nie znają tego zwyczaju.... 
Z.H. z żoną

Polska, 8 grudnia 1987

... W dniu dzisiejszym otrzymałem 
Wasz przekaz pieniężny na $43.00, za 
który bardzo serdecznie z całego 
serca dziękuję. Jest to naprawdę 
wspaniały prezent świąteczny. Cieszę 
się bardzo, że tam w Anglii, która 
podczas wojny była dla mnie jakby 
drugą ojczyzną, żyją wspaniali przy
jaciele, pamiętający o nas w Kraju. 
Krótki jest mój list dzisiaj, bo z 
powodu choroby prawie nie wychodzę 
z domu, a żona wybiera się na zakupy, 
więc zabierze list na pocztę.
C.B.

Gdynia, 10 grudnia 1987

... Ze wzruszeniem składam tą 
drogą serdeczne podziękowanie za 
niespodziewany, a przy tym tak hojny 
dar. Brak mi słów, by wyrazić 

uczucia, które owładnęły nami (bo 
moją żonę także) w związku z tym 
dowodem ludzkiej miłości i troski 
człowieka o innego człowieka. Bóg 
zapłać!!! Przy okazji proszę przyjąć 
życzenia załączone na osobnym kar
toniku dla wszystkich Kolegów z 
kmdr. Busiakiewiczem na czele, o 
którego jubileuszu dowiedzieliśmy się 
z "NS". To samo źródło podało, że 
Jubilat swoją drogę na morze rozpo
czął w Państwowej Szkole Morskiej, 
podobnie jak i ja. On w Tczewie, a ja 
w Gdyni....
B.S.

Polska, 7 grudnia 1987

... Dziękuję za podarek "gwiazd
kowy" - $43.00. Już bony dolarowe 
podjąłem z banku. Jestem naprawdę 
bardzo wdzięczna za pamięć o mnie, 
za ten dar tak bardzo przydatny. 
Niech Bóg zapłaci za dobre serce, a 
ja modlę się za tych, którzy w jaki
kolwiek sposób pomagają mi w moim 
niełatwym życiu, bo lat przybywa, a 
sił ubywa....

Anna B.

(Wyjątki z listów wybrał Tadeusz 
Hermaszewski).

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

2.10.1987 r. zmarł w Steining st. 
bosman, Józef Wieczorek;

7.11.1987 r. zmarł w Gdańsku 
kpt. mar. Tadeusz Jeżewski (promocja 
1933);

18.11.1987 r. zmarł w Londynie 
bosman mat Jan Szmuc;

18.1.1988 r. zmarła w Kanadzie III 
oficer PMSK, Anna Rumun-Czechowicz;

20.1.1988 r. zmarł w Londynie st. 
mar. telegrafista Franciszek Zdziński;

26.1.1988 r. zmarł w Londynie 
kpt. mar. Józef Chojnowski;

17.2.1988 r. zmarł w Blackpoolu 
mat Brunon Michalak. Przeżył lat 67.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA
I OBCHODY

Przed Światowym Zjazdem Mary
narzy w Stanach Zjednoczonych Koło 
Nowy Jork proponowało dekorację 
paru kolegów, dziś mieszkających po 
tamtej stronie Atlantyku, Honorową 
Odznaką Stowarzyszenia, popularnie 
zwaną Złotą Odznaką. Liczba odzna
czonych jest ograniczona statutem do 
24, o czym pisałem już co najmniej 
dwukrotnie w "NS", i udało się 
przekonać naszych kolegów, że to 
ograniczenie nas obowiązuje. Ameryka 
nie ustępowała, słusznie twierdząc, że 
co najmniej dwom zasłużonym ofiarną 
od wielu lat pracą należy się Złota 
Odznaka: Kazimierzowi Nagrodzkiemu 
i Lechowi Stróżniakowi. Zarząd Główny 
polecił mi rozpocząć na wszelki 
wypadek starania o nadanie Krzyża 
Zasługi sześciu Kolegom z Koła Nowy 
Jork. 23 kwietnia zmarł nieodżało
wanej pamięci kolega, wspaniały 
marynarz, bosman Leon Wolny. Dwa 
wakujące miejsca na liście odznaczo
nych zostały przez Kapitułę Złotej 
Odznaki z przekonaniem wypełnione i 
miałem wielką przyjemność zawieźć 
dyplomy na Światowy Zjazd, gdzie w 
piątek 11 września 1987 r. przewod
niczący Światowego Zjazdu, kmdr 
Tadeusz Jekiel, dokonał dekoracji. 
Pismem Kancelarii Prezydenta RP na 
Uchodźstwie z 11 listopada zostaliśmy 
zawiadomieni o nadaniu sześciu naszym 
Kolegom amerykańskim, z okazji 
Święta Narodowego, Krzyża Zasługi. 
Pamiętając ich szeroki gest piszę do 
nich list, że Zarząd postanowił 
zafundować im order lub miniaturkę, 

niech tylko wybiorą, co wolą. Prawie 
że odwrotną pocztą pisze

KAROL BROŻEK,

który właśnie wrócił z krótkiego po
bytu w Kraju i przesyła $125.00 na 
koszta miniaturki, przesyłki i... na 
cele SMW. Jak się dowiaduję, jest to 
już drugi Krzyż Zasługi miłego Kolegi, 
który od lat jest bardzo czynny na 
terenie społeczności polskiej w Sto
warzyszeniu Marynarki Wojennej i 
Lidze Morskiej. Jak już zacząłem od 
Karola, to być może najlepiej będzie 
naszą szóstkę dekorowanych wymienić 
w porządku alfabetycznym. W swym 
liście z 17 listopada stwierdza

KUNIBERT GRABĘ:

"Jestem bardzo wdzięczny i zaszczy
cony otrzymaniem Krzyża Zasługi od 
Pana Prezydenta R. P., który z dumą 
będę nosił i szanował. Dziękuję 
Koledze za gratulacje. Mam jeszcze 
ciągle kłopoty ze swą lewą ręką, już 3 
i pół miesiąca po operacji, a stale 
chodzę na terapię do szpitala". Kolega 
Kunio najbardziej chyba z wszystkich 
zasłużył się przy organizowaniu 
Światowego Zjazdu. Do gratulacji 
dołączam więc podziękowania za Zjazd 
i życzenia powrotu do pełni sił i 
zdrowia. Lewa ręka jest też bardzo 
potrzebna. Jak prawicą podnosi się 
kielich za zdrowie kolego w-kombatan
tów, lewą dzierży zagrychę, tę tak 
smakowicie wspominaną nowojorską 
kiełbasę.
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Dobrze się stało, że Krzyże Za
sługi zostały nadane 11 listopada, już 
po Zjeździe, bo przewodniczący Zjazdu, 
komandor

TADEUSZ JEKIEL

nie mógłby siebie samego dekoro
wać. Przez wiele lat do swego 
przejścia na emeryturę i przeniesienia 
się na Florydę, kol. Tadeusz był 
prezesem Koła Marynarskich Nowo
jorskich Weteranów i jest jednym z 
największych entuzjastów osobistych 
spotkań, bo ani listy, ani komunikaty, 
ani "Nasze Sygnały" spotkania nie za
stąpią, co stwierdza w swym liście z 
23 listopada: "Naprawdę było bardzo 
przyjemnie spotkać się na Zjeździe, 
pogwarzyć, pośmiać się i móc znowu 
powiedzieć - i tym razem też się 
udało! Ciekawy jestem, czy i gdzie 
spotkamy się znowu? Właściwie to mi 
jest wszystko jedno gdzie i kiedy. 
Byłem jeszcze zdążył i mógł być znowu 
w naszej morskiej gromadzie". Dzię
kuję kol. Tadeuszowi za hojny dar na 
cele Stowarzyszenia, który przesłał z 
okazji dekoracji i zapewniam, że "mor
ska gromada" na niego czeka, wiedząc 
że zdąży dołączyć. 21 listopada pisze

STANISŁAW KUTY,

że właśnie powrócił z miesięcznego 
urlopu w Polsce i w Europie. "Dzię
kuję serdecznie za Krzyż Zasługi; 
jestem tym wyróżnieniem bardzo mile 
wzruszony". Aby wbudzić zazdrość 
planuje w dalszym ciągu swego listu: 
"Z okazji tej na pewno urządzimy 
jakąś uroczystą libację". Gratuluję, 
życzę jak najlepszej zabawy na kole
żeńskiej libacji i jak najowocniejszej 
pracy oraz dużo zadowolenia z preze
sury Koła Nowy Jork. Raz tylko 
byłem u pp. Kutych w Morris Plains 
na naprawdę niezapomnianym wie

czorze, ale na libację nie dołączę 
(niestety), bo za daleko. Szczerze 
mówiąc, ci z Florydy, jak

KAZIMIERZ NAGRODZKI,

też nie mają dużo bliżej. Kazik w 
bardzo serdecznym liście też dziękuje 
za dekorację, i "na Fundusz Naszych 
Sygnałów oraz pokrycie kosztów 
przesyłki Orderu załączam czek na 
$100.00, bo proszę Order i Minia
turkę". Muszę z czasem swoją pomyłkę 
naprawić, bo nie wysłałem Orderu, 
ale chyba z czasem to załatwię. 
Sekretarz obiecuje poprawę. Jeszcze 
przed Światowym Zjazdem przysyła

LECH STRÓŻNIAK

do Londynu historyczne fotografie z 
1951 roku z założenia i pierwszego

Od lewej: W. Pawłowicz, St. Strzelczyk, L. Stróżniak, 
W. Cygan i St. Król. Glasgow 1951

zebrania Koła Glasgow, ale na list 
zawiadamiający o nadaniu Krzyża 
Zasługi, odpowiada p. Nan Stróżniak: 
"Unfortunately my husband is unable 
to write as he is now recuperating at
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Żebranie Inauguracyjne Kota Glasgow 1951 r. Od lewej stoją: 4. W. Pawłowicz, 5. W. 
Cygan, 7. S. Król, 10. Lassa, siedzą: 2. S. Strzelczyk, 4. L. Stróżniak

KONKURS: Redaktor N.S. stawia Scotch'a za każde nazwisko pozostałych 
12 uczestników temu, kto pierwszy je nadeśle.

home after major surgery. Please 
extend our kindest regards and Best 
Wishes to all members of SMW. God 
bless all of you! W odpowiedzi chyba 
wolno mi w imieniu "all of us" życzyć 
kochanemu Koledze szybkiego powrotu 
do pełni zdrowia i upamiętnić tę ważną 
chwilę w dziejach naszego Stowarzy
szenia glasgowskimi fotografiami z 21 
stycznia 1951 r. Redaktor "NS" 
stawia kielicha whisky za rozpoznanie 
każdej z jeszcze niezidentyfikowanych 
twarzy na fotografii zbiorowej sprzed 
37 lat. Po ogłoszeniu tego wspaniałego 
konkursu z cennymi nagrodami 
chciałbym przytoczyć dwie ciekawostki 
z listów bożonarodzeniowych. Tak oto:

DYNASTIA TUMANISZWILICH

jawi się z listu kolegi Jerzego z 24 
listopada 1987 r.: "W tym tygodniu 

odwiedził nas wnuk Aleksander, który 
odbywa służbę w Marynarce Wojennej 
USA. Powrócił właśnie z Zatoki Per
skiej. W naszej rodzinie reprezentuje 
on czwarte pokolenie marynarzy". Ale 
wstecz cofnąć się trzeba po kądzieli 
do R.N., bo dynastię zaczyna: 
"Ojciec Janeczki - mojej żony, później 
ja, mój syn Stefan w USA, a teraz 
Aleksander.

DYNASTIA KAMIŃSKICH

jest o jedno pokolenie krótsza, bo 
wdowa po śp. kmdr. Tadeuszu 
Kamińskim podpisuje swe życzenia 
świąteczne: "Iza Kamińska z drugim i 
trzecim pokoleniem w marynarce (to 
trzecie, to podwodnik)". Tym razem 
mówimy o marynarce australijskiej. 
Prywatnie chciałbym dodać, że nawet 
rezerwiści jak ja, mogą rejestrować 
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''szczątkowe" dynastie. Mój ojciec Jan 
Krzyżanowski był "einjahrige, frei- 
willige" w Poli prawdopodobnie na 
przełomie stuleci. Też w austriackiej 
marynarce służył i mój chrzestny 
ojciec (brat matki) Władysław Wiśnicki 
prawdopodobnie 10 lat później. Ale 
żadnej z mych córek ani do "wrens", 
ani do "mewek" nie ciągło. Proszę 
Czytelników o ich "dynastyczne" 
szczegóły. Świąteczną pocztą przysyła

JERZY PERTEK

wraz z życzeniami sześć wspania
łych opracowań ostatnio publikowa
nych w prasie krajowej, a mianowicie: 
"Smok kaszubski w akcji" ("Morze i 
Ziemia" 1987, nr 35); "Niewola 
admirała Unruga" ("Perspektywy 1987, 
nr 42); "Fiasko planu Generała- 
Admirała" ("Wprost" 1987, nry 37, 38 
i 39); "Krótka historia oddziału 
kutrów" ("Wybrzeże" 1987, nr 36); "W 
walce ze stukasami" ("Wybrzeże" 1987 
nr 38); ""Pięciu z Albatrosa" 
("Wybrzeże" 1987, nr 39). Do tego 
był dołączony: "Jerzy Pertek 
Poradnik Bibliograficzny", wydany 
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
w Poznaniu w 1986 r., gdzie na 
stronie 7 czytamy w dziale "Nagrody i 
wyróżnienia literackie", wśród 11 
nagród w latach 1959-1975 na drugim 
miejscu: Nagroda literacka Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej w 
Londynie w 1964 r. Dumni jesteśmy, 
że SMW prawie pierwsze uznało olb
rzymie zasługi, pracę i talent naszego 
wielkiego powojennego marynisty. 
Przytaczam z Poradnika Bibliografi
cznego, że Jerzy Pertek otrzymał 4 
odznaczenia państwowe w latach 
1971-1985 i 13 odznaczeń resortowych 
i regionalnych w latach 1961-1985. W 
nr. 160 "NS" Jerzy Pertek napisał 
parę słów, a właściwie parę zapytań 

na temat polsko-francuskiej pocztó
wki. Z precyzją doskonałego arty- 
lerzysty na niektóre z nich dokładnie 
i ciekawie odpowiada w tym numerze 
"NS" kmdr K. Hess, każdą salwą w 
celu!

JAN GOSK

w styczniowym liście tak zapowiada 
lutowe spotkanie w Gdyni: "Przesyłam 
na Wasze ręce serdeczne życzenia dla 
wszystkich przyjaciół od naszego 
krajowego, gdyńskiego grona, 
zapewniając, że nie ustajemy w 
wysiłkach, aby odpływająca Nasza 
Fala zostawić mogła na ojczystym 
brzegu jeszcze kilka bursztynów 
pamięci. W tym roku mamy zamiar 
uczcić nasze Święto 10 Lutego uro
czystym nabożeństwem z prelekcją. 
Oksywski nasz Panteon wzbogaci 
tablica ku czci Flotylli. Załączam do 
ewentualnego wykorzystania w "NS" 
wiersz przygotowany na 10 Lutego". 
Niestety, nie znalazłem recytatora, 
wiersz więc nie był recytowany na 
naszym spotkaniu w Londynie, tylko 
drukujemy go w "Naszych Sygna
łach" .

LONDYN, 6 LUTEGO

W tym roku spotykamy się w 
sobotę na Mszy św. w kościele Św. 
Andrzeja B oboli o godz. 11.00. 
Zawiadomienie w "Tygodniu Polskim" z 
30 stycznia podaje, że w ostatnim roku 
z naszej marynarskiej rodziny odeszli: 
Malanowicz, Loster, Jędroszyk, Sza- 
lewicz, Chmielewski, Wesołowski, 
Stachowicz, Fiodorowicz, Soboń, Zbo- 
ralski, Wolny, Przybyliński, Rekner, 
Żukowski, Maracewicz, Wieczorak, 
Szmuc i Chojnowski, oraz w Polsce: 
Hlibowicki, Ratajczak, Iwanicki, pani 
Staśkiewicz, Bykowski, Zagrodzki i 
Jeżewski. Na Mszy św. jest nas 35 
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osób. Nie wszyscy dołączają po 
południu na wspólną herbatę. Mówi 
nawet Stach Traszko, który niestety 
ma zajęte popołudnie, że szkoda iż 
nie spotykamy się na kawie w sali 
parafialnej bezpośrednio po kościele. 
Kmdr Wacięga, którego tak serdecznie 
w swym Uście wspomina w tym 
numerze Olszowski, jedzie do domu, a 
na pewno z przyjemnością zostałby w 
gronie kolegów przez godzinkę. Przed 
wyjazdem zdążył mnie zapewnić, że 
oboje z panią Marią bardzo ucieszył 
ostatni numer "NS". Numer ten po
słałem też na adres Mr. Ralpha Mat- 
thewsa (patrz "NS" nr 160, str. 62), 
ale numer został zwrócony przez 
pocztę z naklejką, gdzie jako powód 
niedoręczenia zaznaczono "deceased". 
Śp. Ralph Matthews, który tak ser
decznie wspominał w swym wierszyku 
"Błyskawicę" i"Pioruna" nie zobaczył 
swego utworu w "Naszych Sygnałach". 
Pani dr Karnicka wraz z siostrą 
śp. Komandora podwożą mnie pod 
Stowarzyszenie. Nim dojechałem i 
doszedłem do Stowarzyszenia Lotników, 
spotyka mnie

TEOFIL PACZKOWSKI

i jego żona, p. Yeronica, którzy w 
czarujący sposób umilają mą wachtę w

ORP Krakowiak. Wielkanoc 1933

oczekiwaniu na wspólną herbatkę o 
godz. 16.00. Po krótkiej wizycie w 
barze schodzimy na "lunch" do re
stauracji, gdzie nabieramy sił zafun
dowanym przez Paczkowskich posiłkiem 
i wspomnieniami nie tylko wspólnej 
służby na ORP "Piorun". Teofil 
wyciąga stare fotografie z ORP 
"Krakowiak" (Wielkanoc 1933), gdzie 
na jednej z nich, w górnym rzędzie 
drugi od lewej jest kucharz, czwarty 
Paczkowski, a szósty Pulwin. W 
dolnym rzędzie drugi od lewej jest 
Podlewski (wysoki). Druga fotografia 
jest zrobiona na ORP"Burza" podczas 
wizyty na Spithead Review w 1937 
roku, na koronację. Jako ciekawostkę

ORP Burza na Spithead Review 1937 (Koronacja)

zamieszczam fotografię z lat powo
jennych, gdy kol. Teofil Paczkowski 
służył w Marynarce Handlowej jako 
"chief mechanic", a statek nazywał 
się... "Dragon". Opowiada mi też 
Teofil, że kapitan był jego najlepszym 
przyjacielem i miał dużo uznania dla 
swego polskiego mechanika, a dla 
naszych rodaków był bardzo życzliwy. 
Z innych źródeł słyszałem, że gdy 
kapitan i "chief mechanic" przyszli 
razem do olbrzymiej sali londyńskiego 
hotelu, gdzie zebrał się obecny w 
Londynie pływający personel Linii, to 
koledzy serdecznie witali sławnych w
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JAN WRÓBEL,

Chief mech. Teofil Paczkowski na ss. Dragon

Kompanii partnerów. Wczesnym 
popołudniem dołącza

który z żoną przyjechał na nasz 
podwieczorek aż z Christchurch. I tu 
mamy "reunion" "Garlanda" - oficer 
broni podwodnej, Zubkowski, z szefem 
artylerii J. Wróblem. Radość, aż 
szyby w naszej kancelarii drżą. A 
kol. Wróbel (dumnie przyznający się 
do 15 rocznika), wygląda jakby 
jeszcze w marynarce służył. I jemu, i 
Pani odpowiada nadmorska rezydencja. 
Nikt nie odważyłby się dawać mi na 
coś innego dary, a jako że ja urzę
duję w kancelarii tego dnia, zbieram 
takowe na Fundusz "Naszych Sygna
łów" , oczywiście od pp. Paczkowskich 
i Wróbla. Kol. Wróbel przynosi 
przepustkę z "Gromu", którą 50 lat 
temu podpisał kpt. mar. Busiakiewicz. 
Z taką przepustką schodzimy piętro 
niżej na towarzyską herbatkę.

Oryginalna przepustka z 1938 r.
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LONDYN, 6 LUTEGO, GODZ. 1600
Zgłosiło się nas 55 osób, choć 

kilka dołączyło dopiero na kolację. 
Prezes Zarządu Głównego, kol. 
Zubkowski, wita obecnych jednym 
serdecznym zdaniem, przypomina, że 
p. Zofia Pereira nie zapomniała o nas 
i o naszym święcie i z Portugalii 
przysyła nam serdeczne życzenia i... 
to według tradycji lat ostatnich jest 
końcem części oficjalnej. Przechodzimy 
na wspomnienia, plotki, makownik, 
babkę, kawę czy herbatę. Zasiadamy 
przy stolikach rodzinami: Joy i Woj
tek Domżalscy, Kaczmarkowie, Jadzia 
i Wiesław Krzyżanowscy, Eileen i Edek 
Liberowie, Katarzyna i Feluś Min
kiewiczowie, Karolina i Krzyś 
Miszewscy (zdążyli z Suffolk dopiero 
na kolację), pp. Moszoro, Danusia i 
Zbyszek Pleziowie, Bobbie i Jurek 
Stein, Tota i Kostek Zubkowscy, 
panie: Jadzia Anczykowska, Ada 
Biskupska, p. Zarzycka, Halina 
Wójcik i chwilowo wolni panowie: Jaś 
Busiakiewicz, dr Bronek Danielewicz, 
Tadeusz Hermaszewski, Stefan 
Kmiecik, Józef Kneba, Marek Ołda- 
kowski, Alfred Piechowiak, J. 
Smoczyński, Stefan Wolff i S. Wizbek, 
który dołączył do SMW w 1986 roku, 
po służbie w Marynarce Handlowej, 
ale w SPMW był w roku 1929. Miło go 
było zobaczyć. Kolegów z Marynarki 
Handlowej godnie reprezentują kapi
tanowie: Jedyński, Umiński i kapitan 
ż.w.

J. STARZYCKI, 

który daje mi wspaniały "Rocznik 
Gdyński" z artykułem kmdr. Włady
sława Trzcińskiego, i proponuje, by 
wyjątkami z listu z 15.1.1988 powia
domić Kolegów, co się z Trzcińskimi 
dzieje. Kapitan Starzycki był w SPMW 
razem z Maracewiczem i Kadulskim, 
ale choć jej nie skończył, zdążył być 

wraz z Trzcińskim na rejsie ORP 
"Iskra". Władysław Trzciński, jak mi 
przypomina kpt. Starzycki, stracił 
rękę w wypadku z amunicją, bo 
jeszcze przed wojną był pirotechnikiem 
floty. Do Londynu dołączył w 1981 r. 
na Światowy Zjazd Marynarzy. A tak 
pisze teraz z Gdyni

WŁADYSŁAW TRZCIŃSKI:

"... W ubiegłym roku spędziłem 
cztery miesiące w szpitalach (między 
innymi i w Toruniu, koło kościoła 
garnizonowego, na który patrząc 
odżvwałv wspomnienia sprzed prawie 
pół wieku)... Niestety, za często 
chodzę na pogrzeby... W ostatnich 30 
dniach trzech z mojego 1 Batalionu 
Morskiego odeszło. A z naszego rocz
nika... żyje nas już tylko dwóch: 
Kadulski w Maladze i ja w Kraju, bo 
Maracewicz też już zmarł. Pisała do 
nas Lusia Pitułko, że była na Zjeź
dzie w Nowym Jorku i że w styczniu 
wybiera się na Hawaje do Honolulu, a 
co ma robić, gdy stać ją na to. W 
Gdyni, choć zwykle ciężko, to jestem 
w najdroższym dla mnie miejscu na 
świecie. Czasami udzielam się na 
spotkaniach z młodzieżą, której 
przekazuję swoje przeżycia właśnie z 
tej Gdyni i naszego Oksywia z lat 
1939 i 1945, bo miałem szczęście jako 
jeden z ostatnich przymusowo opuścić 
je i jako jeden z pierwszych wrócić, 
jak i kol. Obertyński, którego spo
tykam dość często. On też był na 
Oksywiu w 1939 r. i wrócił w kwie
tniu 1945 r., ale każdy z nas był w 
innej jednostce. Ostatnio powstał taki 
pomysł, że budynki, które stoją w 
Gdyni ponad 50 lat są zabytkami i 
mają zielone tabliczki z napisem 
"Zabytek". - Jak piszesz, starzy 
koledzy też będą nosili plakietki z 
napisem "Zabytek". Nie potrzebuję 
pisać, jak się cieszę, że Cię zobaczę 
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tutaj w Gdyni. Pitułkowa też w tym 
roku ma przyjechać. Otrzymaliśmy 
również wiadomości od Ady Biskup
skiej. Ona ma ten rok 1988 spędzić 
jeszcze na "swoich śmieciach", ale 
stara się o locum z opieką, choć czuje 
się dość dobrze. A z kolegów tam 
mieszkających jest prócz Busiakiewicza, 
Markowskiego, Danielewicza - chyba 
już bardzo niewielu!!...

TORONTO, 7 LUTEGO

Jak pisze w swym liście z 10 lutego 
kol. Witold Poray-Wojciechowski "w 
ubiegłą niedzielę, dnia 7 lutego nasze 
Koło SMW Kanada, po kilku tygod
niach przygotowań obchodziło uro
czyście "Zaślubiny Polski z Morzem". 
Ks. Zbigniew Olbryś celebrował Mszę 
św., wygłaszając piękne kazanie 
przystosowane do okazji, pobłogo
sławił Autora i rozpoczętą pracę nad 
"Księgą pamięci marynarzy poległych 
w II wojnie światowej". Koleżanka 
Zofia Proszek odczytała świeckie 
homilia przed rozpoczęciem Mszy św. 
Kol. Romuald Nałęcz-Tymiński 
przywitał kolegów, gości i sympatyków 
naszego Koła (razem około 60 osób), 
kol. W. Poray-Wojciechowski wygłosił 
okolicznościowe przemówienie, 
zakończone relacją naocznego świadka 
(kol. Stanisław Wojciechowski przesłał 
z Montrealu taśmę, z której wybrano 
odpowiednie wyjątki) "Zaślubin" w 
dniu 10.2.1920 r. Następnie wszyscy 
uczestnicy zjedli smaczny obiad, 
pośpiewali i potańczyli, co oczywiście 
było pokropione, po marynarsku, 
rumem!"

Karteczka ze znakiem marynarskim: 
"Toronto, 7 luty 1988, Pozdrowienia i 
najlepsze życzenia z Obchodu Święta 
Marynarki Wojennej" ma co najmniej 33 
podpisy, ale nie staram się ich 
odcyfrować, by nie poprzekręcać 
nazwisk.

GDYNIA, 10 LUTEGO

Jak zapowiadał powyżej kol. Jan 
Gosk, świętowano w Gdyni i jak widzę 
z pocztówki uczestników było dzie
sięciu. Na ślicznej pocztówce z 
widokiem Gdańska czytamy pod datą: 
"Na ręce Sekretarza i Redaktora 
przesyłamy serdeczne pozdrowienia i 
wznosimy za Was toast w gdyńskiej 
Polonii w dniu naszego dawnego świę
ta". Podpisali: Gosk, Czerwiński, 
Lech, Pappelbaum, Błażejewicz, 
Chybiński, Bujniewicz, Sonnenfeld, 
Bronikowski i Pierzyński. Dzię
kuję imieniem londyńskich marynarzy 
za pozdrowienia i liczę na to, że może 
jeszcze spotkamy się przy wspólnym 
stole w "Polonii" gdyńskiej, lub u 
"Lotników" w Londynie.

Mała "reunion" "Pioruna" miała 
miejsce, gdy

FLORIAN WIZŁA

spotkał mnie na Zebraniu Zarządu 
Głównego SMW w czwartek, 25 lutego 
1988. Florian wraz z przemiłą p. Rosę 
właśnie wrócili zachwyceni z "Medi- 
terranean Cruise", gdzie kapitan 
statku zauważył wytatuowaną kotwi
czkę na grzbiecie dłoni przy kciuku 
Floriana i.. to otwarło wrota do 
przyjaźni: otwarto parę butelek 
szampana przy "captain's table" oraz 
przysłano do kabiny pp. Wizłów. Mimo 
tych przemiłych wspomnień, które 
niewątpliwie były jak promyk śród
ziemnomorskiego słońca w lutowym 
Londynie, okazja nie była wesoła, bo 
właśnie straciliśmy kolegę. Zmarł w 
Anglii

MAT BRUNO MICHALAK, 

o którym jeden z jego nabliższych 
przyjaciół, Florian Wizła, tak pisze: 
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"Dnia 17 lutego 1988 r. zmarł w 
Blackpoolu na atak serca mój serde
czny kolega, Bruno Michalak (1921- 
1988), ochotnik z Francji, dobry 
specjalista, ceniony "drucik" na 
"Piorunie", uratowany cudem z 
"Orkana", dekorowany osobiście przez 
naczelnego wodza, gen. broni Kazi
mierza Sosnkowskiego Krzyżem Wale
cznych z gratulacją ocalenia. Jeszcze 
jako starszy marynarz odznaczony był 
czterokrotnie Medalem Morskim "un 
homme sans peur et sans reproche", 
staranny, dobrze wychowany i kul
turalny. Po wojnie spędził kilka lat w 
Londynie, później wyjechał do Kanady, 
z kolei do Australii, gdzie miał re
staurację, ale wrócił do Anglii, do 
Blackpoolu, gdzie z żoną Margaret i 
córką prowadził swój hotel. Florian 
pisze: "Straciłem bliskiego Kolegą i 
drogiego przyjaciela. Cześć Jego 
pamięci. A miłej Rodzinie Bruna 
przekazuję najszczersze wyrazy 
współczucia i żalu".

18 lutego znów zebraliśmy się w 
kościele Św. Andrzeja Boboli. Zmarł 
kpt. mar.

JÓZEF CHOJNOWSKI,

i wczesnym popołudniem spotkaliśmy 
wdowę p. Hildę Chojnowską, syna i 
córkę, grupę znajomych i przyjaciół 
drogiego Kolegi; marynarską rodzinę 
reprezentowały panie: Ada Biskupska, 
Lula Markowska, Danusia Plezia, 
komandorowie: Jan Busiakiewicz, 
Edmund Nowak, Antoni Wacięga, 
koledzy kapitanowie: Andrzej Jara- 
czewski, Zbigniew Plezia i z Zarządu 
Głównego SMW Tadeusz Hermaszewski, 
Wiesław Krzyżanowski i Konstanty 
Zubkowski. Ksiądz w czasie przerwy w 
Ofierze Mszy św. w paru słowach 
zwrócił się po angielsku do osiero
conej rodziny. Przed spopieleniem 
ciała na Mortlake kol. śp. Józefa, 

kpt. mar. Zbigniew Plezia tak go 
pożegnał w paru słowach:

"... Wracam myślą do roku 1935, 
gdy spotkaliśmy się w SPMW. Józef 
zrezygnował ze studiów prawniczych i 
zdał egzamin na nowo utworzony dział 
administracyjny. W roku 1938, wraz z 
jedenastoma kolegami został mianowany 
podporucznikiem Marynarki w Kor
pusie Administracyjnym. W ten sposób 
Marynarka nasza otrzymała pierwszą 
kadrę administratorów znających się 
na sprawach morskich. Wojna zastała 
go w Casablance, na stanowisku 
komisarza ORP "Wilia". Przeniesiony 
do Anglii bierze udział w wojnie na 
rozmaitych funkcjach i stanowiskach. 
Awansuje szybko do stopnia kapitana 
i wojnę kończy jako szef administracji 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej w 
Londynie, gdzie odznacza się wielką 
pracowitością i uczciwością. Zakłada 
rodzinę, walczy o byt, ale stan 
zdrowia zmusza go do wcześniejszej 
emerytury i wielokrotnych, bolesnych 
operacji biodra.... Nigdy nie zapomina 
o kolegach, bo główną cechą jego 
charakteru były uczciwość i kole
żeństwo. Był prawym Polakiem patrio
tą...!" Kolega Plezia reasumuje swe 
słowa pożegnania, zwracając się po 
angielsku do Rodziny i przyjaciół 
Zmarłego, który pod banderą wojenną 
odchodzi od nas na wieczną wachtę! W 
dziejach Stowarzyszenia, poza pracą w 
Zarządach SMW zapisał się w pamięci 
kolegów, prowadząc tubalnym głosem 
licytacje wyskokowych "nagród", by 
przy pomocy loterii fantowej przy- 
dłużyć nieludzkie "licensing hours" w 
powojennym Londynie. SMW miało 
dodatkowy dochód z Balu Morskiego, 
a uczestnicy mieli dodatkowego "kie
licha". Niestety, stosunkowo wcześnie 
musi kpt. Chojnowski wycofać się z 
aktywnego życia Stowarzyszenia, bo 
zdrowie nie pozwoliło mu angażować 
się nawet w najmniejszym stopniu.
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ALFRED MROŻEK

przyleciał do Londynu 22 lutego i 
sprawił mi bardzo wielką przyjemność, 
bo mimo bardzo krótkiej wizyty 
poświęcił tych parę godzin, by się ze 
mną zobaczyć. Przyjechałem spotkać 
go w SMW. Był tu przejazdem, 
przyśpieszonym koniecznością 
odwiedzenia w Szkocji bardzo chorego 
brata. Przyjechał za późno, bo przy
rodni brat, bosman Julian Czuczman, 
który też służył w Marynarce i 
pływał na "Gromie", "Jastrzębiu" i 
"Dziku", zmarł przed przybyciem 
Alfreda do Szkocji. Jedziemy do 
POSK-u, by nabyć odznaczenia i zjeść 
szybkie śniadanie, stamtąd na lotnisko, 
by złapać "shuttle service" do Glas
gow, bo Alfred chce zobaczyć się z 
wdową po bracie i z siostrą swej śp. 
żony. Potem przez Aberdeen wraca do 
Londynu, by odwiedzić przyjaciela 
bosmana Truszkowskiego w Kencie, i 
do Kraju, by przy okazji podkurować 
marynarski reumatyzm w krajowym 
uzdrowisku. W nagrodę obiecał mu 
prezes Koła Kanada, kmdr Tymiński, 
że poda go jako kandydata do Komisji 
Opieki, mimo nieobecności na Walnym 

Zebraniu. Ta obietnica przypomina mi, 
że jak donoszą inwestygacyjni 
reporterzy "Naszych Sygnałów" , na 20 
kwietnia 1988 przypadają

ZŁOTE GODY

prezesa Koła, p. kmdr. Romualda 
Nałęcz-Tymińskiego i Jego czarującej 
małżonki, pani Jadwigi. Dla Beja to 50 
lat szczęścia, dla Jagi pięćdziesięcio
letnia tułaczka, ale zawsze nadmor
ska. Zaczęło się to nad Bałtykiem w 
Gdyni, potem Anglia nad Morzem 
Północnym, Pakistan i Ocean Indyj
ski. Wypady na Pacyfik i Daleki 
Wschód. Raj na ziemi na Bahamas na 
Atlantyku, i gdy już wyglądało na to, 
że miejsce postoju zostało ustalone w 
Scarborough w Kanadzie... nie można 
ich tam znaleźć, bo na zimę uciekają 
do córki, do Luizjany. Prze
miłym, szlachetnym i szczerze oddanym 
sprawie Polskiej Marynarki Wojennej, 
pani Jadwidze i kmdr. Romualdowi 
wierni czytelnicy "Naszych Sygnałów" 
składają gratulacje na radosną rocz
nicę i bardzo serdeczne życzenia 
zdrowia i pomyślności w czekających 
ich jeszcze szczęśliwych latach razem.
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