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JERZY PERTEK

NIEZNANY RAPORT
Publikowany tu po raz pierwszy 

raport otrzymałem niedawno zza 
oceanu od kpt. mar. Jerzego Tuma- 
niszwili. Odnalazł on ten dokument w 
spuściźnie zmarłego przed dwoma laty 
w Kanadzie komandora por. Mirosława 
Kownackiego (1900-1985) i przesłał mi 
go jako autorowi monografii "Orła" i 
zbieraczowi dokumentacji poświęconej 
temu słynnemu okrętowi podwodnemu.

Raport zasługuje na szczególną 
uwagę z kilku przyczyn. Po pierwsze 
dlatego, że jest pierwszą spisaną re
lacją o bałtyckiej odysei "Orła". Po 
drugie, gdyż właśnie w nim zostały 
wyrażone dwie, bardzo często potem 
powtarzane opinie nie wymienionego z 
nazwiska ani funkcji oficera Royal 
Navy, nadzwyczaj wysoko oceniającego 
czyn polskich marynarzy. Po trzecie, 
ujawniony został wprawdzie nie z 
nazwiska, autor raportu: był nim 
zastępca szefa wywiadu Brytyjskiej 
Admiralicji. Dziś już wiemy, że u 
progu wojny stanowisko to piastował 
komandor Stephen W. Roskill, który 
po wojnie stał się powszechnie znany 
jako historyk Royal Navy i autor 
wielu książek, m. in. trzytomowego

dzieła pt. "Wojna na morzu" ("The War 
at Sea"), opublikowanego w ramach 
oficjalnej Brytyjskiej Historii II Wojny 
Światowej.

Publikowany tu dokument pochodzi 
z maszynopisu w języku polskim, z 
odręcznymi poprawkami, dokonanymi 
przypuszczalnie, jak samo tłumaczenie, 
przez Komandora Kownackiego.

Zamieszczony poniżej tekst jest 
przedrukiem otrzymanego maszynopisu; 
dokonałem w nim drobnych poprawek 
stylistycznych i ortograficznych, 
zgodnie z obecnie przyjętą pisownią.

Deputy Director (of) Naval 
Intelligence
Admiralicja
Sobota, 21 października 1939

Jako rezultat mojej wizyty na 
polskim okręcie podwodnym "Orzeł", 
przedstawiam następujący raport.

Po przybyciu do Rosyth w piątek 
20 października, złożyłem wizytę 
dowódcy S(2) na HMS "Forth", skąd 
po przedstawieniu mnie polskim ofi
cerom zebranym w mesie poszliśmy na 
okręt podwodny "Orzeł". Siedząc przy



2 NASZE SYGNAŁY

stole w mesie słuchałem opowiadań, 
przerywanych od czasu do czasu 
przez niemieckie naloty, o następującej 
epopei.

"Orzeł" jest dowodzony przez kpt. 
mar. Grudzińskiego i ma na pokładzie 
następujących oficerów: zastępca 
dowódcy Andrzej Piasecki, oficer 
torpedowy Marian Mokrski, oficer 
mechanik Florian Roszak, podporu
cznik Stanisław Pierzchlewski. Ostatni 
wymieniony jest oficerem nawigacyj
nym. (Pierzchlewski był II oficerem- 
mechanikiem "Orła". Dopiero po zej
ściu w Tallinie dowódcy okrętu, 
kmdr. ppor. Kłoczkowskiego, kiedy 
pozostali oficerowie przesunęli się w 
hierarchii służbowej: Grudziński z 
zastępcy na dowódcę, a Mokrski z 
oficera nawigacyjnego na oficera 
torpedowego - Pierzchlewski objął 
dotychczasowe stanowisko Mokrskiego. 
Tylko Roszak pozostał na swym sta
nowisku . - J. P.)

1 września "Orzeł" w towarzystwie 
innych polskich okrętów podwodnych 
znajdował się na patrolu między 
Gdynią a półwyspem Hel, gdzie 
pozostawał przez 4 dni jako obrona 
przeciwko niemieckim siłom nawodnym 
usiłującym wejść do Zatoki. 5 wrześ
nia stało się widoczne, że na tym 
miejscu będzie można spodziewać się 
mało korzyści, wobec czego po 
zapadnięciu zmroku okręt opuścił to 
miejsce z zamiarem atakowania nie
przyjacielskich okrętów wojennych i 
statków handlowych na pełnym Bał
tyku. Kiedy opuszczali Zatokę 
Gdańską, byli ścigani przez małe 
patrolowce, ustawicznie atakowani 
przez lotnictwo i dwukrotnie obrzu
ceni bombami głębinowymi; eksplozje 
10 bomb słyszane były z dwugodzinną 
przerwą. Okręt zatrzymał maszyny i 
pozostał nieruchomo na głębokości 200 
stóp aż do zmroku. W czasie posu
wania się na ślepo w kierunku od 

wybrzeża słyszano ustawiczne ocie
ranie się lin minowych o burtę okrętu 

Po wydostaniu się na wolne wody 
"Orzeł" rozpoczął patrolowanie na 
linii N-S na wschód od Gotlandii, jak 
również pomiędzy północnym cyplem 
Gotlandii i wybrzeżem estońskim. 
Pozostawał w tej okolicy około siedmiu 
dni, jednak nie zobaczył tu żadnego 
okrętu wojennego, a tylko raz spotkał 
statek handlowy; fakt ten nasuwał 
przypuszczenie, że cały ruch statków 
handlowych został skierowany na wody 
terytorialne.

W ostatnim okresie tego patrolo
wania dowódca okrętu (kmdr ppor. 
Henryk Kłoczkowski (1902-1962) - 
J. P.) zachorował, i w tym samym 
czasie powstał defekt w sprężarce 
okrętowej. Usiłowano naprawić ten 
defekt własnymi siłami, lecz bez 
rezultatu, wobec czego postanowiono 
wejść do Tallina celem dokonania 
remontu oraz wysadzenia na ląd 
chorego dowódcy. Moim zdaniem 
głównym powodem wejścia do portu 
było wyokrętowanie dowódcy...

Po przybyciu okręt został natych
miast obstawiony uzbrojoną wartą. 
Oficerowie, którym takie postawienie 
sprawy najwidoczniej się nie podobało, 
radzili dowódcy, by port natychmiast 
opuścić, dowódca jednak na to się nie 
zgodził.

Dowódca został wyokrętowany, po 
czym lokalne władze poinformowały 
oficerów, że wszystko będzie w 
porządku, jednak wobec tego, że 
niemiecki statek "Thalatta" ma właśnie 
opuścić port, będą musieli zastosować 
się do prawa międzynarodowego i jako 
okręt strony wojującej nie będą mogli 
opuścić portu przed upływem 48 
godzin.

Jest interesujące, że statek 
"Thalatta" zobaczywszy okręt pod
wodny zdjął niemiecką banderę, 
zamalował nazwę statku oraz zmienił 
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znaki rozpoznawcze na kominie, jednak 
zauważywszy zaaresztowanie okrętu 
podwodnego, podniósł banderę z po
wrotem. "Thalatta" wyszedł na morze 
w ciągu nocy z 14 na 15 września.

Miejsce postoju dane "Orłowi" było 
właściwie otoczone przez estońskie 
okręty wojenne, zać oficerowie i 
marynarze obsadzili okręt pozornie 
dla dokonania naprawy, lecz w rze
czywistości jako warta.

Dowódca okrętu (mowa już o nowym 
dowódcy "Orła", kpt. mar. Janie 
Grudzińskim J. P.) złożył wizytę 
Attache Morskiemu i Posłowi RP 
(polskim attache wojskowym i morskim 
w Tallinie był ppłk Władysław 
Szczekowski (1898-1944?), a posłem Wa
cław Przesmycki - J. P.), lecz został 
poinformowany, że estońskie władze 
nie sądzą, by remont był dostatecznym 
powodem dla wejścia do neutralnego 
portu. Należy podkreślić, że estoń
skie władze nie poinformowały w 
pierwszym rzędzie polskiego attache 
morskiego lub posła, lecz Niemców....

Ta atmosfera nie podobała się 
zastępcy dowódcy (obecny dowódca 
okrętu) oraz oficerom, zniszczyli więc 
wszystkie dokumenty i szyfry i 
oczekiwali dalszych wydarzeń, które 
rzeczywiście szybko nadeszły. 
Estończycy zabrali się do rozbrajania 
okrętu. Zabrano amunicję, zamki do 
dział, karabiny, 14 torped oraz 
wszystkie mapy morskie.

W tym punkcie opowiadania 
dowódca zaznaczył, że brytyjski 
attache wojskowy, major Giffey 
(informacja nieścisła, wymieniony 
C. K. O. B. Giffey nie był attache 
wojskowym, tylko drugim sekretarzem 
poselstwa brytyjskiego w Tallinie, 
notabene żonatym z Estonką. - J.P.) 
złożył im wizytę i pozostawił dwie 
karty wizytowe. Te pamiątki zostały 
mi pokazane: na jednej Attache Woj
skowy napisał "Good luck", na dru

giej zaś "God bless you".
Ten gest, sam w sobie mało zna

czący, zdaje się natchnął tę dzielną 
załogę nowymi myślami i w niedzielę 
17 września, w czasie kiedy zabierano 
im torpedy, postanowili przygotować 
ucieczkę. Zastępca dowódcy, unikając 
obserwacji, przeciął linkę windy do 
podnoszenia torped; Estończycy zaś, 
sądząc że był to wypadek, postano
wili "zostawić to do poniedziałku". 
Zabrali 14 torped, wobec czego 4 
pozostały w aparatach oraz 2 zapa
sowe.

Ucieczka

Zdecydowano się wyjść o północy, 
jednak estoński oficer, dowódca warty, 
kontrolował w tym czasie posterunki 
od strony doku, wobec czego czekano 
jeszcze 2 godziny. O godz. 0200 
obezwładniono wartowników stojących 
od strony doku, zakneblowano im usta 
i wniesiono na pokład. Przecięto 
kabel elektryczny prowadzący do 
latarni oświetlającej okręt, przerwano 
cumy dziobowe i rufowe oraz linę umo
cowaną do okrętu estońskiego (tym 
okrętem była kanonierka "Laine" - 
J.P.), podciągnięto się do boi ko
twicznej, przecięto w końcu ostatnią 
łączność z brzegiem (kabel telefoni
czny) i uruchomiono motory...

W tym miejscu trzeba pamiętać, że 
opuszczali oni wśród nocy nieznany, 
nieprzyjacielski port (może niezbyt 
precyzyjne tłumaczenie. Tallin nie był 
portem nieprzyjacielskim, tylko neu
tralnym, choć w danej chwili dla 
"Orła" nieprzyjaznym - J.P.), pełen 
skał i płycizn; wychodzili na Bałtyk, 
gdzie wszystko było przeciw nim, i w 
dodatku wychodzili bez map.

Kiedy powstał alarm na estońskim 
okręcie, zbliżając się do wyjścia z 
portu natknęli się na skałę, uru
chomili diesle, opróżnili przednie 
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balasty oraz napełnili wodą tylne, i 
idąc wstecz zwolnili dziób. Lecz tutaj 
natura pomogła dzielnym - wiatr, 
wiejąc od rufy pędził dym ponad nimi 
i na morze, zasłaniając w ten sposób 
widok z estońskiego okrętu, który 
najwidoczniej strzelał w dym, tuż za 
wyjście z portu; dostań sporo trafień 
z karabinów ręcznych i maszynowych, 
lecz bez żadnej szkody.

W każdym razie, ścigani przez 
kontrtorpedowce (w estońskiej flocie 
nie było kontrtorpedowców, tylko 1 
mały torpedowiec i kanonierka - J. P.), 
wydostań się szczęśńwie z Zatoki przy 
pomocy sondy ultradźwiękowej, ale po 
minięciu baterii brzegowych odnalazł 
ich reflektor i dostali się pod ogień 
bateru 14 (bateria calowa, czyń 356 
mm - J.P.). Zanurzyli się do głę
bokości 100 stóp i słyszeli wybuchy 
bomb głębinowych, lecz daleko za 
rufą.

Pozostali w zanurzeniu cały dzień, 
a o godz. 2000 dnia 18 (września), 
kiedy wyszń na powierzchnię przy 
wejściu do Zatoki Fińskiej, zauważyli 
naprzeciw siebie trzy okręty wojenne. 
Podejrzewali, że są to okręty fińskie, 
ponieważ przypuszczali istnienie 
współdziałania w sprawach morskich 
Finlandń z Estonią. Czuli, że okręty 
te poszukują "Orła". W każdym razie 
wymknęń się tym okrętom i wy
korzystań sposobność do koniecz
nego naładowania akumulatorów.

Mień teraz zamiar odstawić dwóch 
strażników estońskich na ich ojczysty 
brzeg na Filsand, jednakowoż 19 
września wieczorem usłyszeli w radio 
brytyjskim wiadomość nadaną w języku 
polskim, że załoga "Orła" zamordo
wała strażników estońskich (usłyszana 
informacja radia BBC była powtó
rzeniem komunikatu nadanego przez 
radio niemieckie - J.P.). Wobec tego 
zmieniń swój zamiar i zbńżyń się do 
wybrzeży Gotlandń. W nocy dnia 21, 

w odległości 2 mil (morskich) od 
Ostergan Ostra spuściń na wodę 
składaną łódź, na zupełnie gładkie 
morze, wsadziń do niej tych dwóch 
ludzi, dań im żywność i whisky, hst 
do admirała estońskiego (mowa tu o 
dowódcy estońskiej floty, którym był 
komandor (nie admirał) W. Mere - 
J.P.), oraz pieniądze w dostatecznej 
ilości, by obaj mogń powrócić do 
Estonii. Czekań naprzeciw brzegu, by 
się przekonać, że bezpiecznie wylą
dowali .

W ciągu najbńższych 10 dni, przy 
stale bardzo złej pogodzie, "Orzeł" 
patrolował na północ, wschód i 
południowy wschód od Gotlandń. 
Żadnych okrętów niemieckich nie 
zaobserwowano, jednakowoż w ciągu 
nocy ustawicznie widziano reflektory, 
a pewnego razu przeszń w odległości 
pół miń od zaciemnionego okrętu, jak 
sądzili, niemieckie go.

Widząc, że w tym rejonie zupełnie 
nie ma ruchu, 1 października rozpo- 
częń patrolowanie na linń pomiędzy 
południową Gotlandią a Olandią, gdzie 
zauważyń, że niemieckie lotnictwo 
dozorowało ten rejon w ciągu dnia, 
zaś okręty wojenne w ciągu nocy. 
Próbowali zaatakować jakiś statek 
handlowy linń Hansa, jednak atak się 
nie udał,bo statek uciekł przy pomocy 
zygzakowania.

W tym czasie, około 6 października, 
sytuacja na okręcie stała się groźna ze 
względu na brak wody słodkiej. 
Ewaporator działał tylko wtedy, gdy 
diesle szły z szybkością co najmniej 
12 węzłów - tej szybkości nie chcieli 
używać z uwagi na oszczędność 
paliwa. Kiedy już od tygodnia nie 
mień wody do mycia, ani nawet do 
zrobienia herbaty, postanowili pójść 
do Angńi.

Zdawań sobie sprawę z tego, że 
ani przez Sund, ani przez Bełt nie 
można przejść bez posiadania map, a
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najwyżej można zostać internowanym 
przez Szwedów. Tę ostatnię alterna
tywę odrzucili i 7 września postano
wili jednak przebić się na Morze 
Północne.

Podejrzewali, że południowe wej
ście do Sundu zostało zaminowane 
przez Niemców, wobec czego posta
nowili wziąć kurs na West w kierunku 
mielizn Falsterbo.

Podczas gdy usiłowali trzymać się 
szwedzkich wód terytorialnych, głę
bokości stawały się coraz mniejsze. 
Widzieli niemieckie i szwedzkie 
kanonierki patrolujące, oświetlające 
reflektorami od czasu do czasu cały 
horyzont, aż wreszcie promień ref
lektora oświetlił ich prawie bezpo
średnio. Jednakowoż w tym miejscu 
zatrzymał się, chwilę pozostał w 
miejscu i odszedł z powrotem. W tym 
momencie sondowania wykazały 16 stóp 
i wkrótce uderzyli twardo o dno. To 
przejście pomiędzy płyciznami Fals
terbo jest dość ryzykowne przy 
dziennym świetle, nawet przy posia
daniu map, lecz tutaj było jasne, że 
trzeba wszystko rzucić na szalę. Cała 
załoga z wyjątkiem motorzystów peł
niących wachtę przy maszynach, 
znajdowała się na pomoście, w pasach 
ratunkowych. Przedmuchano wszys
tkie balasty, jakie jeszcze pozostały, 
dano maszynom "całą naprzód" i 
przeskoczono mieliznę.

Lecz ich przygody jeszcze się tutaj 
nie skończyły: Drogden, wąski kanał 
przy Kopenhadze, o którym przypu
szczano, że jest zaminowany z obu 
końców przez Duńczyków, mający 
tylko 26 stóp głębokości i obfitujący w 
skały i płycizny, trzeba było jeszcze 
przejść bez żadnych map.

W tym miejscu zapytałem zastępcę 
dowódcy, dlaczego wybrali właśnie 
drogę przez Drogden, a nie przez 
Kanał Flint, który jest cokolwiek 
łatwiejszy. Powiedział mi na to, że w 

wiadomościach nadanych przez radio 
londyńskie donoszono w polskim języku, 
że mały niemiecki okręt wojenny 
zatonął naprzeciw Malmo (informacja 
nieścisła. Koło Malmo zatonął szwe
dzki statek s/s "Yistula" - J.P.) i że 
wskutek tego podejrzewano, iż znaj
duje się tam pole minowe. Poza tym 
wybrano to przejście, bo była nie
dziela i można było liczyć się z tym, 
że Duńczycy nie bardzo lubią pra
cować w niedzielę wieczorem. Wobec 
tego, trzymając się białych sektorów 
rozmaitych latarni, "Orzeł" minął 
Kopenhagę o 2200 8 października. 
Wszystkie światła przybrzeżnej 
nawigacji oraz boje świetlne paliły się 
jak w normalnych pokojowych 
warunkach.

Chciałbym tu na chwilę odejść od 
opowiadania i rzec parę słów o 
nawigacji. Przypominamy sobie, że 
mapy morskie zostały zabrane w 
Tallinie 16 września, jednak Spis 
Latarń oraz niemieckie tablice nawi
gacyjne pozostały na okręcie (jest to 
ważna informacja, podająca po raz 
pierwszy, że oprócz niemieckiego Spi
su Latarń (Yerzeichniss der Leucht- 
feuer und Signalstellen) na okręcie 
pozostały także tablice nawigacyjne. 
Było to wówczas używane w naszej 
flocie, według informacji kmdr. 
Juliana Czerwińskiego, niemieckie 
wydawnictwo (Nautische Tafeln), 
służące do rozwiązywania astronomi
cznych, nawigacyjnych i innych zadań 
pomocniczych przy prowadzeniu 
nawigacji okrętu - J.P.). Na pod
stawie pozycji geograficznych wymie
nionych w Spisie Latarń, oraz na 
podstawie ogólnej znajomości geogra
fii Bałtyku i cieśnin, podporucznik, 
oficer nawigacyjny sporządził jedną 
mapę Bałtyku od Skaw aż do Lenin
gradu, oraz drugą o większej 
podziałce dla Sundu według tej, 
domowym sposobem wykonanej mapy - 



6 NASZE SYGNAŁY

na której naniesione zostały główne 
latarnie nabrzeżne i pływające, 
wykonali oni swoje patrole i przejścia.

Powiedziałem im, że moim zdaniem 
obie te mapy powinny być zachowane 
jak skarb i potem ofiarowane muzeum. 
Autor map był widocznie dumny ze 
swego dzieła i dobrze sobie na to 
zasłużył. (Słowa te odnoszą się, 
niesłusznie, do Stanisława Pierz- 
chlewskiego, gdy tymczasem rzeczywi
stym twórcą map był Marian Mokrski, 
Pierzchlewski zaś jedynie z nim 
wspópracował. Wyjaśniłem to w 
"Dziejach ORP 'Orzeł', w III 
wydaniu (Gdańsk 1972), w którym 
zamieściłem list Mokrskiego, opisujący 
jak wykonał mapy - J. P.)....

Powracam do Kopenhagi. Posuwali 
się stąd na północ, ciągle w 
zanurzeniu, aż do chwili minięcia 
wyspy Ven; kiedy zdawało się im, że 
zostali odkryci przez hydrofony - 
położyli się na dno i pozostali tam 
przez 20 godzin, lecz wciąż nad 
głowami słyszeli ten sam szum śrub.

W Sundzie zaobserwowano nieu
stanny ruch statków handlowych, lecz 
nie zauważono okrętów wojennych.

Między Elsinore a Kullen uniknięto 
jednego ścigacza i zaobserwowano 
dwie zaciemnione łodzie patrolowe, 
lecz nic więcej, gdy nagle, cokolwiek 
na północ od Kullen zostali oświetleni 
przez reflektor. Zanurzono się z 
zamiarem dokonania ataku o świcie, 
jednakowoż kiedy się rozjaśniło, 
niczego już na horyzoncie nie było. 
Patrolowano pomiędzy Stora Middle- 
grund a Kullen, lecz nie napotkano ni
czego godnego uwagi.

Posuwając się na północ, pozo
stawili boję Fladen po prawej burcie, 
zać latarniowiec Leaso Trindel po 
lewej. W tym rejonie widziano dużą 
liczbę statków rybackich (około 60), 
wszystkie z trałami dennymi, co by 
wskazywało, że ten teren - ogłoszony 

jako niebezpieczny - w rzeczywistości 
wolny jest od "obstrukcji". Wszystkie i 
statki handlowe, o ile można było 
skonstatować, trzymały się wód tery
torialnych szwedzkich - nie było i 
widać żadnego okrętu wojennego lub 
samolotu w ciągu dnia i tylko w nocy 
zauważono ciemny zarys okrętu, 
którym mógł być kontrtorpedowiec.

W dalszym ciągu patrolowano na 
linii N-S od punktu 15 mil na wschód 
od Skaw przy głębokości 40-60 stóp, 
lecz w ciągu 20 godzin niczego nie 
zauważono.

Jest interesujące, że duńskie 
władze uważają, iż zostało tam poło
żone głębokie pole minowe - na tym 
samym miejscu, jak podczas wojny 
światowej. - Tymczasem "Orzeł" 
najwidoczniej przechodził tę linię we 
wszystkich kierunkach kilkakrotnie, ’ 
bez żadnej szkody dla siebie.

W środę 11 października posunęli 
się do Skagerraku i skonstatowali, że 
latarniowiec Skaw został usunięty. 
(Jest to pierwsza wiadomość o tej 
sprawie i sądzę, że powinna być 
sprawdzona).

Znowu na podstawie niemieckich 
tablic nawigacyjnych obliczyli pozycję 
Firtu of Forth i położyli się na 
kurs 253 i pół.

W ciągu drogi przez Morze Pół
nocne zła pogoda dała się im we 
znaki. Po drodze niczego nie zauwa
żono, aż do godziny 1100 w sobotę, 
14 października, kiedy to w odle
głości 30 mil na wschód od May Island 
zostali spotkani przez HMS "Valours" 
i eskortowani do Forth.

"Orzeł" jest to piękny okręt, J 
dobrze wyposażony i posiadający 
załogę złożoną z oficerów i marynarzy, 
których jedynym pragnieniem, jak 
odniosłem wrażenie, jest wyjść znowu 
na morze i walczyć.

Oficerowie są bez wątpienia dumni 
ze swego wyczynu. Kiedy niniejsze
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STANISŁAW OLSZOWSKI

ZE WSPOMNIEŃ 0 „ORLE“
Pięć lat temu miałem okazję zwie

dzić bazę Królewskiej Marynarki w 
Rosyth. W tym czasie należałem do 
zespołu, który prowadził statysty - 
czno-analityczne badania odnośnie 
odporności kadłuba nowoczesnego 
okrętu podwodnego na częste zmia
ny głębokości przy wielkich szybko
ściach, jak się to podobno odbywa. 
Będąc niby zaufanym i w dodatku 
zaopatrzonym w "wizytówkę" z własną 
podobizną (w formie księżyca w peł
ni!), wyobrażałem sobie, że przejście 
przez bramę wejściową odbędzie się 
tak samo gładko, jak za dawnych lat, 
kiedy się było "wiernym aliantem". 
Nic podobnego. Owszem, wartownik 
zasalutował pięknie ale od razu kazał 
odstawić na bok samochód, który 
został poddany szczegółowej inspekcji 
przez dwóch speców zaopatrzonych w 
chytre instrumenty. Potem poproszono 
mnie uprzejmie żebym pozwolił im 
zajrzeć do mojej teczki. W między
czasie zatelefonowali do mego znajo
mego "po fachu" i kazali zaczekać w 
poczekalni aż do jego zgłoszenia się 
opowiadanie było rozwijane przede mną 
po angielsku przez zastępcę dowódcy, 
wszyscy inni gromadzili się przy stole, 
dorzucając łamaną angielszczyzną 
swoje uwagi, gdy jakiś interesujący 
szczegół został opuszczony.

Duch ich jest wspaniały, a to, 
czego dokonali, może być postawione w 
równym rzędzie ze sławnymi wyczy
nami Wojny Światowej.

Opracowanie: JERZY PERTEK

(Przypisy Jerzego Pertka podane 
są w tekście w nawiasach. Nieco 
skrócony przedruk z Perspektyw 1987, 
Nr 52). Red.

po mnie. Swoją drogą był to okres, 
kiedy IRA czyniło wstręty w samej 
stolicy Albionu. Po przybyciu mego 
opiekuna i zidentyfikowaniu mnie 
przez niego pozwolono mi wkroczyć na 
teren bazy i poruszać się bez żadnych 
dalszych ograniczeń.*

Z bazą w Rosyth łączą mnie naj
droższe wspomnienia z okresu służby 
w Marynarce Wojennej. Tam, w gru
dniu 1939 r. zostałem zaokrętowany na 
ORP "Orzeł" i tam we wrześniu 1946 
r. pożegnałem swój ostatni okręt ORP 
"Garland". Pomiędzy tymi datami 
bywałem tam często na innych okrę
tach. Ale podobnie jak w sprawach ro- 
mantyczno-gruczołowych, ta pierwsza 
miłość jest najsłodsza, tak w moim 
zetknięciu się z marynarską wojenną 
rzeczywistością to 4-miesięczne zale
dwie zaokrętowanie na "Orle" było 
najbardziej rewelacyjne i ekscytujące - 
tym bardziej, że zaledwie dwa miesiące 
po moim wyokrętowaniu, ORP "Orzeł" 
wraz z całą jego bohaterską załogą 
przeszli do historii Polski.

Wewnętrzny basen, do którego 
wchodził "Orzeł" po każdym patrolu, 
pozostał bez zmian. Jedynie tylko 
molo od strony zatoki zostało 
poszerzone i przedłużone w kierunku 
na Forth Bridge. Tam właśnie 
wybudowano stację do badań - między 
innymi potężny zbiornik ciśnieniowy, 
jakim byłem zainteresowany. Gdy 
przechodziłem wzdłuż basenu, obok 
miejsca, gdzie okręt najczęściej stał 
przycumowany, poprosiłem swego 
opiekuna, żeby zatrzymać się na 
chwilę. Wtedy zorientował się, że 
oczyma mojej duszy widziałem tam 
słynny polski okręt podwodny, który 
w tamtejszej bazie jest jeszcze dobrze 
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pamiętany, choć nowa generacja 
podwodników to zupełnie inna rasa - 
przeważnie elektrotechnicy i nauko
wcy. Nie chcę przez to powiedzieć, że 
byli oficerowie i specjaliści z załogi 
"Orła" nie należeli do tak uzdolnionej 
grupy ludzi. Bo gdy przypomnę sobie 
na przykład wszechstronną wiedzę śp. 
por. Mokrskiego, jego bystry umysł i 
jego precyzyjny sposób wypowiada
nia się na tematy techniczne, to nie 
dostrzegam żadnej różnicy w porów
naniu z dzisiejszymi "asami", którzy 
mają do dyspozycji fantastyczne 
udogodnienia, wynikłe z postępu 
technologii.

*
Kiedy 19 grudnia 1939 r. (Boże, to 

już blisko 50 lat temu!) wraz z 
Kazikiem Grocholskim i "Maślakiem" 
Kawernińskim, jako 19-letni "żółto
dziób" trafiłem na "Orła", byłem 
zrozumiale oszołomiony renomą tego 
okrętu po jego słynnej bałtyckiej 
epopei. Ciągle jeszcze zjawiały się 
różne "szyszki" i zwykli, akredytowani 
śmiertelnicy, żeby zwiedzić ten 
wspaniale prezentujący się okręt (po 
remoncie w Dundee), podziwiać jego 
nowoczesne urządzenia i przy spo
sobności poznać przybyszów, repre
zentujących naród, który się nie 
poddał. Oprowadzali ich oficerowie i 
poniektórzy z podoficerów, którzy 
jako tako znali język angielski. Por. 
mar. Piasecki, przystojnością i pew
nością siebie niczym nie ustępujący 
Clarkowi Gablowi, był w swoim 
naturalnym żywiole! Bosmanmat (wtedy 
jeszcze mat) Szubert, który ożenił się 
z Holenderką, i przez to, jak humo
rystycznie twierdził, oblatał się w 
zachodnią cywilizacją, też brał chę
tnie udział w oprowadzaniu miłych go
ści, lecz "narzekał", że od takich 
angielskich rozmów bolały go ręce - 
bo jak zabrakło słów, to trzeba było 
polegać na gestykulacji!

Jako podchorążym nie przysługi
wały nam oficerskie przywileje, więc 
rozmieszczono nas pomiędzy załogą. W 
konsekwencji nastąpiło łatwe i szy
bkie zżycie się. Nie mogło być inaczej, 
skoro jedliśmy z tych samych garów i 
podczas patroli dzieliliśmy koję (kiedy 
inni byli na wachcie), bo dla wszys
tkich nie było odpowiedniej ich ilości. 
Tak samo było przy wychodzeniu na 
ląd. Na dancingi szło się razem z 
marynarzami, bo gdyby nawet chciało 
się "trzymać fason", to nie wystar
czało na to środków finansowych. O 
ile sobie dobrze przypominam, nasz 
podchorążowski żołd na samym 
początku - w przeliczeniu podług 
przedwojennego kursu - wynosił (aż) 
7 pensów na 10 dni! Ten stan rzeczy 
odnośnie naszej rangowości dziwił 
tubylców - szczególnie "other ranks" 
z ekipy łącznikowej, którzy trady
cyjnie traktowali "midship menów" 
prawie jak oficerów.

*
Przez święta Bożego Narodzenia 

okręt przebywał w bazie. Sądzę, że 
każdy głęboko przeżywał to pierwsze 
Boże Narodzenie poza Krajem, z dala 
od swej rodziny. Gościnni Szkoci w 
Dumferline i okolicy stanęli na 
wysokości zadania, starając się umilić 
nam ten okres. Pamiętam, że w drugi 
dzień świąt jakaś szkocka para zajęła 
się Kazikiem G. i mną i odbywszy 
wędrówkę po kilka "pub'ach" upoiła 
nas "łyskaczem" do tego stopnia, że 
ten drugi "bohater" przewracał się jak 
nowicjusz na łyżwach, za każdym 
razem przygniatając do matki-ziemi 
niepokaźnego wzrostem Szkota, który 
daremnie usiłował podtrzymywać ofiarę 
nadużycia alkoholowego we względnie 
pionowej pozycji. Nie było mowy, żeby 
jakiś hotel lub przyzwoity dom przyjął 
gości w tym stanie na nocleg, więc 
zrezygnowani skorzystaliśmy z goś
cinności posterunku policyjnego, 



NASZE SYGNAŁY 9

gdzie alkohol wyspał się na gołych 
deskach. Na śniadanie była zimna 
woda chyba ze samych źródeł Firth of 
Forth. Szkoda tylko, że po tym 
pierwszym starciu się ze "zgubą 
ludzkości" niżej podpisany nie 
wyciągnął zbawiennych wniosków na 
przyszłość.

*
Nastąpiło pierwsze wyjście "Orła" 

na Morze Północne pod koniec gru
dnia - w eskorcie konwojów do Bergen 
i z powrotem. Idąc na powierzchni, 
byliśmy narażeni na atak z powietrza, 
a sami wtedy mieliśmy do obrony tylko 
dwa karabiny maszynowe. Nie wiem, 
jakby to się skończyło, gdybyśmy 
mieli stoczyć pojedynek z zawziętym 
bombowcem. Chwalić Boga do czegoś 
takiego nie doszło! Natomiast mieli
śmy wypadek, kiedy angielski syg
nalista dla próby odpalił rakietę 
rozpoznawczą za specjalnego karabinu. 
Nastąpił wewnętrzny wybuch, który 
rozharatał mu prawą dłoń. Na całe 
szczęście w pobliżu patrolowały dwa 
krążowniki brytyjskie, z których 
jeden (zdaje mi się HMS "Birmingham") 
podszedł do nas blisko i szalupą za
brał poszkodowanego. Przez cały ten 
rejs pogoda była wyjątkowo zła. Dziób 
okrętu, gdzie miałem przydział, gdy 
nie pełniłem wachty, monotonnie 
kreślił dużą cyfrę 8, co dla mojego 
biednego żołądka było nie do znie
sienia . Chorowałem jak nigdy przedtem 
ani potem. Chorąży Stelmaszyk, tak 
jak ja Ślązak w Katowic, przychodził 
mnie pocieszać, pytając: "Żyjesz 
jeszcze?" Przeżyłem - żeby między 
innymi podziwiać piękne góry Gram- 
pian, które ubrane w białą szatę było 
widać z dużej odległości, kiedy w 
drodze powrotnej posuwaliśmy się 
wzdłuż wschodniego wybrzeża Szkocji.

Następne trzy patrole były bardzo 
podobne do siebie. Sektory patrolów 
były głównie u południowo-zachodnich 

wybrzeży Norwegii, lecz również u 
północno-zachodniego cypla Jutlandii. 
Dość często sektory były zmieniane w 
ciągu patrolu. Przynajmniej dwa razy 
na rozkaz radiowy wyszliśmy z sek- 
toru i popędziliśmy na powierzchni 
maksymalną szybkością, żeby zająć 
wyznaczoną pozycję. Raz było to w 
związku z abordażem słynnego statku 
zaopatrzeniowego pancernika kie
szonkowego "Graf Spee", tj. "Alt- 
marka" przez brytyjski niszczyciel 
HMS "Cossack"; rozumiałem, że 
zadaniem "Orła" było dostarczenie 
osłony w razie usiłowanej odsieczy ze 
strony niemieckiej. Drugi raz, jeżeli 
dobrze pamiętam, było to w związku z 
wyjściem na Morze Północne dużych 
jednostek Kriegsmarine. Niestety, 
nawodnych jednostek niemieckich nie 
spostrzegliśmy. Byliśmy prawdopo
dobnie w kontakcie podsłuchowym z 
niemieckim okrętem podwodnym, w 
drodze powrotnej z patrolu, ale to 
niebezpieczne polowanie nie odniosło 
skutku. Podczas trzeciego patrolu w 
norweskim sektorze skontrolowaliśmy 
duński statek wiozący żywność do 
Anglii. Jestem prawie pewien, że był 
to sygnał, iż ten statek został 
storpedowany przez U-Boota w tym 
samym rejsie.

W poprzednim patrolu przy pół
nocnym brzegu Jutlandii nastąpiło 
wynurzenie po zmierzchu w dość 
niedalekiej odległości od przybrzeż
nego konwoju. "Orzeł" starał się 
przybliżyć do konwoju, żeby 
stwierdić, co zacz. Było dość wielkie 
podniecenie. Pamiętam, że na pomost 
wyszedł tylko dowódca i jeden doś
wiadczony członek załogi. Ale wido
cznie dowódca doszedł do wniosku, że 
zaatakowanie konwoju bez ostrzeżenia 
byłoby sprzeczne z konwencją 
genewską, jaka wtedy obowiązywała 
jeszcze po naszej stronie. Z drugiej 
strony doświadczony dowódca nie 
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naraziłby okrętu na ewentualne zaa
takowanie go bombami hydrostatycz
nymi przez jakiegoś "drobno-ustro- 
jowca" - w dodatku nie mając wiele 
wody pod stępką. Obeszło się bez uży
cia trotylu.

Nie słyszałem owego trzykrotnego 
"hurra" na duńskim statku (może już 
wtedy cierpiałem na głuchotę, a może 
byłem oczarowany widokiem por. 
Piaseckiego, jeżdżącego pistoletem po 
nieogolonej brodzie - prawdopodobnie 
w celu zastraszenia duńskich handla
rzy jajek i bekonu^ o czym wspomina 
Prządak, ale jestem prawie pewien, że 
kiedy podczas pierwszego patrolu w 
nocy podeszliśmy dość blisko do 
brzegu Norwegii, usłyszałem dźwięki 
skocznej muzyki, wydobywające się z 
jakiejś dobrze oświetlonej gospody. 
Dziwnego również doznałem uczucia, 
kiedy pewnej nocy "Orzeł" stał w 
pół-zanurzeniu, otoczony prawie 
ciągłą skorupą dość grubego lodu (na 
pomoście, po wyjściu na powierzchnię 
zostało kilka brył), ładując baterie. 
Noc była wyjątkowo jasna. Skorupa 
lodu zlewała się z odległym duńskim 
wybrzeżem pokrytym śniegiem. Widać 
było migające światełka na lądzie. To 
przecież europejski kontynent. Tam 
dalej nasz Kraj, choć bardzo teraz 
niedostępny.

Aczkolwiek niewiele się działo w 
tym czasie, patrole były dość 
wyczerpujące. O ile się nie mylę, 
każdy z nich trwał dłużej niż dwa 
tygodnie. Zima w tym roku była 
wyjątkowo surowa. Po obydwu stro
nach Kanału woda morza zamarzła. 
Kto nie był szczęśliwcem i nie pełnił 
wacht na pomoście, żył w stęchłej 
atmosferze okrętowej, nieco odświe
żonej po każdym wynurzeniu. Parę 
dni po wyjściu z bazy żołądek po 
prostu nie przyjmował potraw, jak
kolwiek sporządzonych wykwintnie. 
Pamiętam jedną okazję, kiedy kucharz 

przygotował specjalną kolację z pysz
nego bigosu z puszek, przywiezionych 
jeszcze z Polski. Nikt go nie chciał 
jeść, a zaduch po nim wypełniał 
pomieszczenia przez kilka dni,

W bazie też nie było wiele wygód. 
Mieszkało się na okręcie HMS "Forth"; 
oficerowie i starsi podoficerowie w 
kabinach, reszta, włączając podcho
rążych, we wspólnych pomieszczeniach 
z hamakami rozkładanymi na noc, 
Spożywało się posiłki, przygotowane 
na angielski sposób. Nie wiem, czy 
ktoś za nimi przepadał. Jedyną 
atrakcją były mleko i świeże owoce. 
Marynarskie ubikacje znajdowały się 
na lądzie, tam gdzie obecnie jest 
wspomniany zbiornik ciśnieniowy. W 
pewnym okresie ubikacje zamarzły 
bezlitośnie, tak że porobiły się spi
czaste góry, ponad którymi trzeba 
było mocno poduszkować, żeby 
przypadkiem nie nadziać się na 
szczyt. Luksusem były gorące kąpiele, 
o których człowiek marzył podczas 
patrolów, kiedy stopniowo obrastał w 
"farfocle".

*
Nie pamiętam, czy ktoś z załogi 

myślał głośno o grożących niebez
pieczeństwach, jakie stanowiły przede 
wszystkim miny. W ciągu tego, wzglę
dnie krótkiego okresu, z Drugiej 
Flotylli Okrętów Podwodnych z patroli 
nie powróciło kilka z nich, z tego co 
sobie przypominam, prawie bez 
wyjątku z wypadów do helgolandzkiej 
zatoki. A jeden okręt wrócił do bazy 
z klinicznie odciętym dziobem od 
wybuchu miny. Poza tym było nie
bezpieczeństwo od własnych okrętów 
podwodnych, zwłaszcza przy "zmianie 
Strzelca" w wyznaczonym sektorze, 
choć po tragicznym wypadku zato
pienia siostrzanego okrętu przez 
brytyjski o.p. w takich właśnie oko
licznościach, została wprowadzona 
pewna procedura wchodzenia i
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ORP „ORZEŁ"

wychodzenia z sektoru, i jej ściśle 
przestrzegano.

*
Samoloty z reguły traktowało się 

jako wielce podejrzane, bo własne 
lotnictwo uważało, że wszystko co na 
wodzie bez kominów, to U-booty! 
Dlatego przy poruszaniu się blisko 
własnych baz, towarzyszyła nam 
zawsze jakaś nawodna jednostka. Raz 
tylko "Orzeł" znalazł się w wielkim 
niebezpieczeństwie z tego resortu. Wra
caliśmy bodajże z drugiego patrolu i 
byliśmy już blisko Isle of May, u 
wejścia do zatoki Firth of Forth. Była 
ciemna noc, przy dość niskim pułapie 
chmur. Nagle pojawił się samolot- 
kolubryna typu Sunderland. Oficer 
wachtowy natychmiast kazał wystrze
lić rakietę rozpoznawczą. Rakietę 
wystrzelono, lecz widocznie była 
mokra, bo się nie zapaliła. Należało 

dać inną rakietę tego samego koloru z 
zestawu, znajdującego się w kiosku. W 
międzyczasie samolot wykonał okrą
żenie i zaczął kierować się na okręt, 
lecąc równoległym kursem od strony 
rufy. Na całe szczęście druga odpa
lona rakieta zapaliła się w porę, co 
nie przeszkodziło jednak samolotowi 
przelecieć ponad okrętem na tak małej 
wysokości, że było czuć żar gazów 
spalinowych z jego silników, a 
towarzyszący maszynie huk był nie z 
tej ziemi! Podczas tego wydarzenia 
pełniłem wachtę na pomoście.

*
Sprawa pól minowych: Gdy pełniłem 

wachtę podczas zanurzenia, w centra
li miałem wiele okazji studiować mapy 
rozłożone na stole nawigacyjnym, na 
których czerwonym kolorem były 
oznaczone trzy duże pola minowe: 
jedno brytyjskie wzdłuż wschodniego 
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wybrzeża W. Brytanii i dwa niemie
ckie w południowej części Morza 
Północnego, w bezpiecznej, wydawało 
by się odległości od rejonu, w którym 
operował "Orzeł". Jedynym problemem 
było przejście przez własne pole w 
drodze powrotnej z patrolu, do czego 
służył kanał (nie pamiętam, jakiej 
szerokości) na wschód od wejścia do 
Firth of Forth. Pamiętam, że sam 
dowódca przychodził studiować mapę, 
by upewnić się co do pozycji (raz 
nawet nakazał zejść z trasy, by 
przeprowadzić systematyczne sondo
wanie) przed wejściem do kanału 
poprzez pole minowe. Urządzenia 
nawigacyjne na okręcie były jak 
najbardziej nowoczesne (jak na tamte 
czasy). Oczywiście na Morzu Półno
cnym są prądy, choć można je uwzglę
dnić z dość dużą dokładnością. W 
praktyce jednakże, biorąc pod uwagę, 
że przy przejściu od wylotu Skager- 
raku do Firth of Forth przez połowę 
czasu (z grubsza) szło się w 
zanurzeniu, odchylenie od zliczonej 
pozycji mogło wynieść 15 mil lub 
więcej. Tego rodzaju odchylenie 
właśnie stwierdzono przy podejściu do 
wybrzeża (Fife Ness) przy bardzo 

słabej widoczności po pierwszym 
patrolu.

Było wiadome, że Niemcy stawiali 
miny - magnetyczne i inne - w 
kanałach przybrzeżnych i straty 
statków i okrętów od tych min w 
pierwszych miesiącach wojny były 
wprost przerażające. Poza tym nikt 
nie przypuszczał, że Niemcy ograniczą 
się do stawiania zapór minowych w 
rejonach Morza Północnego, ogło
szonych na początku wojny, a trasa 
Firth of Forth Skagerrak wprost 
"prosiła" się zaminowania. Było też 
niebezpieczeństwo od dryfujących min. 
Pamiętam, że wiele takich min napo
tkaliśmy na nieszczęsnym "Jastrzębiu", 
na trasie Lerwick-Tromsoe dwa lata 
później. Niektóre z nich ledwo ledwo 
wystawały ponad powierzchnię morza i 
tylko wstrętne "rogi" zdradzały ich 
obecność.

Na początku kwietnia opuściłem 
wraz z Kawernińskim ORP "Orzeł" (na 
nasze miejsca zostali zaokrętowani 
Eryk Sopoćko i Marek Ołdakowski) 
przed jego następnym patrolem, w 
którym storpedował i zatopił "Rio de 
Janeiro" na początku hitlerowskiej 
inwazji Norwegii. Wpierw zostaliśmy
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skierowani do Harwich, by zaokręto
wać się na ORP "Grom", który w 
międzyczasie stamtąd odpłynął (i 
niestety, nigdy nie wrócił). Nastę- 

* pnie skierowano nas do bazy ORP 
"Gdynia" w Devonport. Tam spotkałem 
niedawno przybyłego kolegę ze śre
dniego rocznika, podchorążego 
Edmunda Brockiego, który walczył w 
Grupie Operacyjnej "Polesie" pod 
dowództwem gen. Kleeberga. Kol. 
Brocki był ranny, lecz zwiał ze 
szpitala i przedostał się do W. Bry
tanii. Koniecznie chciał dostać się na 
"Orła", mimo że miał ledwie wyleczoną

KONSTANTY REYNERT

Czwartek, 11
• (Zbiór z września 1987)

Czwartek, 11 marca 1943 r. był 
dniem moich imienin na ORP "Gar- 
land". Użyłem takiego tytułu, gdyż 
oryginalnie pisałem głównie dla 
rodziny, która dość dawno sugerowała 

X mi opisanie choćby jednego dnia z 
moich lat 1939-1945. Polska Marynarka 
Wojenna ma wiele opisów z lat wojny, 
mój zaś zbiór jest raczej prywatny.

Przez chyba trzydzieści lat 
odpowiadałem na pytania z Polski od 
krewnych, kuzynów, kolegów oraz 
innych osób. Było to robione uryw
kowo i nie zawsze sporządzałem kopie 
tego, co napisałem. Obecny zbiór jest 
odtworzeniem i poprawką tego, co 
napisałem w poprzednich latach. 
Porobiłem też pewne zmiany i dodatki, 
starając się wyjaśnić wybrany nag- 

T łówek i okoliczności tych dawnych 
imienin na Atlantyku, nieco na wschód 
od stopnia 30W i pomiędzy stopniem 
50N i 51N.

Konwój HX 228 jest opisany w 
polskich wydawnictwach morskich, ale 

* czasem omyłkowo podana jest data 12 
marca 1943, a zamiast nazwy portu 
St. John's w Nowej Funlandii poda- 

ranę przez pierś i prawy bok, (którą 
mi pokazał). Jego gorącemu życzeniu 
stało się zadość. Niestety, zginął na 
swoim pierwszym, a "Orła" ostatnim 
patrolu.

*
Pozostanę do końca życia prze

konany, że "Orzeł" zginął na minie, 
choć trudno mi wyobrazić sobie oko
liczności, w jakich tak duży okręt 
podwodny, posiadający tyle wodo
szczelnych grodzi, z tak doświadczo
ną i zgraną załogą mógł przepaść bez 
śladu na skutek wybuchu jednej nędz
nej miny.

marca 1943

wany jest port Saint John N. B., do 
którego nasza eskorta nie zachodziła.*

Marynarka Wojenna miała około 30 
specjalności. Ja zainteresowałem się 
radarem (który wtedy nazywano ina
czej) i radiem. Po przesłuchaniu w 
Centrum Wyszkolenia Specjalistów 
Floty przydzielono mnie na kurs 
radiotechników w brytyjskiej bazie 
HMS Drakę w Devonport w Devonie, 
gdzie szkolił nas brytyjski "Chief 
Petty Officer". Poznawałem nowe dla 
mnie słowa, jak kilocykle czy indu
kcja, uczyłem się ręcznego druko
wania, aby nie było pomyłek w 
odczytywaniu naszego pisma. Do dnia 
dzisiejszego mój druk jest czytelny, 
choć nie jest elegancki. Najwięcej 
czasu zabierało uzyskanie biegłości w 
odbieraniu Morse'a. Szef nadawał sam 
albo z płyt, stopniowo zwiększając 
rytm. Tekst był identyczny z sy
gnalizacją floty, tj. przypadkowe 
zgrupowanie liter i cyfr w grupach do 
sześciu znaków z odpowiednimi 
przerwami. Odbiór drukowany na 
formularzach sygnałowych był
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sprawdzany przez panny z Brytyjs
kiej Pomocniczej Służby Kobiet które 
poprawiały pomyłki, ale nie tolerowały 
nieprawidłowego druku. Z czasem 
czerwone poprawki na moich sygnałach 
były coraz rzadsze, urzędniczki 
wykazywały lepszy humor, a szef kur
su miał więcej czasu na objaśnienie 
układania sygnałów, systemu nada
wania oraz wstępu do kodów i szyf
rowania .

Czasami słuchanie Morse'a przez 
parę godzin i staranie się zrozumienia 
wykładów prowadzonych w obcym dla 
nas języku technicznym były dla nas 
bardzo męczące. W Marynarce szyb
kość nadawania i ilość sygnałów były 
o wiele większe niż w Lotnictwie lub w 
Armii; nadawano z wielkich odległości 
i okręty w morzu nie mogły prosić o 
powtórzenie sygnałów ze względu na 
własną ciszę radiową. Należało więc 
uzyskać jak największą biegłość i 
utrzymać ją na poziomie ponad 70 
znaków na minutę.

Po kursie przyznano mi specjalność 
radiotechnika, popularnie zaś nazy
wano nas "radzikami".

Można było podać swoje zgłoszenie 
na pewne okręty lub na stację na
słuchową; ja podałem Komendę Morską 
Północ, której podlegały jednostki na 
Atlantyku. Komenda Uzupełnień Floty 
zaokrętowała mnie na ORP "Garland".

Terminologia sprawiała mi kłopoty. 
W latach wojny mój język polski nie 
wypolerował się; znajomość słownictwa 
technicznego w naszej grupie była na 
ogół słaba, kurs zaś prowadzony był 
w morskim języku angielskim. Będący 
w mym posiadaniu słownik polsko- 
angielski był ubogi w słowa techni
czne, a morskich słów miał jeszcze 
mniej. Nasz codzienny język angielski 
był też ograniczony, i wielu słów 
należało się domyślać lub korzystać z 
pomocy młodszych oficerów, którzy 
nie zawsze znali słowa radiowe lub 

słowa angielskie spolszczone, jak np. 
repetytor lub telemotor. Czasami coś 
było tłumaczone dosłownie; w moim 
wypadku było to użycie słów: rozb
rojenie radiostacji, w czasie ładowania 
amunicji. Mój oficer sygnałowy 
rozumiał mnie, ale sądził, że "wyłą
czenie radiostacji" brzmiało lepiej.

W roku 1943 w odbiorze przesz
kadzały plamy słoneczne, co bardzo 
irytowało pracowników radiostacji, bo 
z powodu przerw i pomyłek, odszy
frowywane sygnały nie były komple
tne. Pisaliśmy na sygnałach, że 
trzaski w eterze powodowały braki w 
tekście i pomost to rozumiał. Inne 
eksportowce też miały podobne tru
dności i bywały wypadki, że dla 
pewności sygnał był powtarzany dwa 
albo nawet trzy razy w każdym 
konwoju; po kanadyjskiej stronie 
Atlantyku mieliśmy krótkie sygnały 
otwartym tekstem. Podawały one 
pozycje zerwanych boi, kry lodowej i 
dryfującego drzewa. Nie używano 
kodów, by nie ułatwiać Niemcom ich 
łamania, co było by łatwe przy 
kodowaniu takich oczywistych tematów.

Nasze wiadomości w tym okresie 
były dokładne, lecz nie było ich 
wiele. Wiedzieliśmy, że Karl Dónitz 
objął naczelne dowództwo Kriegsmarine 
30 stycznia 1943 r., że został mia
nowany admirałem Floty (Grossadmi- 
ral) w wieku lat 51. W roku 1939 
Dónitz był komandorem już od paź
dziernika 1935 r., tj. od daty stwo
rzenia pierwszej niemieckiej Flotylli 
U-bootów Weddingen, składającej się 
wtedy tylko z trzech jednostek ope
racyjnych po 250 ton. "Grossadmiral" 
Erich Raeder zarekomenderował 
Dónitza Hitlerowi na stanowisko 
dowódcy Floty po scysji z Hitlerem z 
powodu niepowodzeń niemieckiej floty 
północnej. Data styczniowa była 
dziesiątą rocznicą założenia Trzeciej
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Rzeszy i była wybrana dla uniknięcia 
demoralizacji niemieckiej floty. 
Admirałem został Dbnitz w marcu 1942 
r., co znaczyło wyjątkowo szybkie 
promocje na kontradmirała i wicead
mirała oraz przeskok przez stopień 
general-admirała (niemiecki stopień) w 
styczniu 1943 r.

] Nie wiedzieliśmy na moim 
poziomie, że Dbnitz dążył do osiąg
nięcia 300 operacyjnych U-bootów typu 
VII i IX na Atlantyku. Choć tego nie 
osiągnął, jednak często miał ponad 
200 jednostek. W marcu 1943 r. na 
Północnym Atlantyku było około 50 
U-bootów typu VII C i około 15 
innych było w drodze na operacje lub 
powracało do baz. Nie wiedzieliśmy 
również, że włoskie okręty podwodne 
na Atlantyku były ograniczone 
przez Donitza do działań poniżej 
równoleżnika 53 stopni N, pomiędzy 
południkami 15 stopni i 25 stopni W. 
Kilka okrętów podwodnych typu 
Leonardo da Vinci (produkcji 1938- 
1940, 1040 ton, zasięg 9500Mm)
działało na Atlantyku w 1941 roku z 
wielkimi stratami.

Wiedzieliśmy o istnieniu zbiorni
kowców i zaopatrzeniowych U-bootów, 
przeważnie typu XIV. Ich pozycje 
były poniżej 50 stopni N na Atlan
tyku . Przy nich był pewien ruch 
okrętów podwodnych w celu uzupeł
nień, w pobliżu szlaków szybszych 
konwojów. Przypuszczaliśmy, że było 
ich sporo, ale faktycznie w marcu 
1943 r. były tylko dwa - poniżej 
naszego konwoju HX 228 i około 400 
Mm od nas. Typ XIV był produkcji 
1941 - 1942 o tonażu 1690 na 
powierzchni, 1930 w zanurzeniu, z 
zasięgiem 9500 Mm i zapasem ropy 430 
ton dla U-bootów. W sumie było ich 
10, z czego 7 zostało zatopionych w 
1943 r., jeden w 1942 i dwa do 

czerwca 1944. Dwa inne nieco mniej
szego typu IX D miały podobny 
koniec w latach 1944 i 1945.

Niemcy mieli dziewięć typów 
okrętów podwodnych i około 20 ich 
odmian. Około 40% stanowiły U-booty 
typu VII C, przeznaczone głównie na 
Atlantyk. W latach 1940-1943 były ich 
3 odmiany, ale zasadnicze dane były 
770 ton na powierzchni, 870 w 
zanurzeniu, szybkość 17-18 w., pod 
wodą 7-8 w., zasięg 6500 Mm, uzb
rojenie pięć rur torpedowych 533 mm. 
Bardzo udane VII C dobrze trzymały 
się na fali I z małą sylwetką pomostu 
kilka razy zmienianego były one mało 
widoczne. W alarmie nurkowały one w 
25 sekund i mogły przekraczać 
przewidziane zanurzenie 100-125 
metrów.

Pobierały zaopatrzenie na dwa 
miesiące operacji dla 50 ludzi: 
dowódcy, dwóch oficerów wachtowych, 
oficera-mechanika, siedmiu podoficerów 
i 39 marynarzy. Ze zbudowanych i 
zamówionych przed wojną 650 VII C 
wojnę przetrwało 89, w tym sporo nie 
wykończonych. Do niewoli dostały się 
dwa, w zderzeniu zatonęło około 22, 
bez wieści zaginęło 17, a 16 zatopiły 
się same w maju 1945 r. Około 508 
zostało zniszczonych przez Aliantów.

W marcu 1943 r. w walkach z 
konwojami na Atlantyku brały udział 
43 U-booty z załogami 2150 ludzi. Z 
tej liczby do końca wojny zostało 
zniszczonych 29 z załogami 1450 ludzi; 
pozostałe 14 U-booty zostały również 
zatopione przez Aliantów, lecz ura
towało się około 350 Niemców. Tak 
więc z 43 załóg uratował się jeden 
człowiek na sześciu.

Grupa trzynastu U-bootów pod 
nazwą Neuland, atakująca w dniach 10 
do 12 marca 1943 opisywany konwój HX 
228, składała się z typu VII C. W 
lutym i marcu 1943 roku U-booty 
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zatopione przez naszą Grupę Eskor
tową B-3 należały do typu VII C. 
Były to: U 609, U 606, U 444 i U 
432. Wzięto 7 jeńców z U 606 i 20 z U 
432.

*
Konwoje do W. Brytanii były 

ładowane w Nowym Jorku i amery
kańskie eskorty doprowadzały je na 
wysokość Kanady. Seryjna numeracja 
i trasy były przygotowywane o wiele 
wcześniej; tak więc konwój HX 228 
był 228 konwojem z portu Halifax. 
W Nowym Jorku pod koniec lutego 
1943 roku było w nim 81 statków, ale 
przed Halifaxem admiralicja zredu
kowała ich ilość do 64. Konwoje HX 
były szybsze 10 w. niż konwoje z 
literami SC od Sydney i Cape Breton, 
których szybkość wynosiła 7 w. 
Konwoje HX często szły bardziej 
południowym szlakiem, niż konwoje SC 
i miały do przebycia więcej Atlantyku 
poza granicami zasięgu samolotów 
alianckich. Szybsze konwoje przewa
żnie nie zygzakowały.

Przed wyjściem konwoju odbywała 
się odprawa, na której informowano 
kapitanów o pewnych, choć nie o 
wszystkich danych. Podawano też 
przydział do kolumn i szeregów 
konwojowych; kolumny zewnętrzne 
były uważane za pozycję niebezpie
czną.

Komodor konwoju był odpowie
dzialny za jego nawigację i za łącz
ność pomiędzy poszczególnymi stat
kami. Często był to oficer rezerwy 
marynarki, z zawodu kapitan żeglugi 
wielkiej. Jego statek był przeważnie w 
środku pierwszego szeregu. Miał on 
dodatkowy personel sygnałowy i 
radiowy, gdyż odbierał wszystkie 
sygnały admiralicji i amerykańskiej 
Sekcji Konwojów i Tras (Convoy and 
Routing Section), a zastępcami byli 
wicekomodorzy na innych statkach.

W odpowiednim czasie konwój i 
eskorta w pobliżu 35 stopni W dos
tawały sygnał, aby zmienić często
tliwość z amerykańskiej na brytyjską, 
lub odwrotnie, zależnie od kierunku, 
w którym szliśmy. Za bezpieczeństwo 
konwoju był odpowiedzialny dowódca 
okrętów eskorty.

W konwoju w szyku czołowym 
(szeregu) szło 12 do 15 statków; aby 
nie rozciągać długości kolumn i aby 
zmniejszyć ilość burtowych celi 
ograniczano kolumny w szyku torowym 
do sześciu statków. W środku konwoju 
były zbiornikowce, transportowce z 
personelem, statki z amunicją i z 
uzbrojeniem. Amunicyjne nie szły 
razem i nie szły przy zbiornikowcach. 
Zewnętrzne statki miały mniej war
tościowe ładunki.

Czoło takiego konwoju było ponad 
5 Mm długości, a obwód był około 14 
Mm, więc całości takiego konwoju nie 
można było objąć wzrokiem. Komodor 
podawał codziennie punkt zborny za 
24 godziny, na wypadek rozproszenia 
w nocy lub przez sztorm. Gdy ktoś 
odpadł z konwoju z powodu awarii lub 
fali, nie było eskortowców na ich 
ochronę.

W naszym konwoju mogło być do 10 
różnych bander, 1900 ludzi załóg (30 
osób na statek), 250.000 ton ładunku 
(po 4000), a pasażerów mogło być 
kilka setek. Przy szybkości 10 w. na 
przejście z Halifax do Liverpool 
konwój potrzebował ponad 250 godzin. 
11 marca 1943 roku poza naszym 
konwojem HX 228 były na Atlantyku 
też dwa inne konwoje HX (szybkie) i 
dwa wolniejsze SC, oraz dwa z W. 
Brytanii do Kanady i Stanów Zjedno
czonych o innej numeracji w seriach 
ONS (wolne) i ON (szybkie).

*
Od drugiej połowy 1942 r. Alianci 

mieli dobrze zorganizowane oceaniczne 
grupy eskortowe. Pięć kanadyjskich 
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grup używało baz w Halifax i St. 
John's (Nowa Fundlandia), siedem 
brytyjskich operowało z Londonderry 
i z Liverpool za wyjątkiem naszej 
grupy B-3, której bazą był Greenock 
w Szkocji. Każda grupa eskortowa 
powinna była składać się z czterech 
niszczycieli i czterech korwet, ale usz
kodzenia, remonty, czyszczenie kotłów 
i odkomenderowania zabierały 1/6 
okrętów. Na ośmiu okrętach typowej 
grupy eskortowej było nieco ponad 
1000 ludzi załóg: około 650 na nisz
czycielach i 350 na korwetach.

Grupa B-3 składała się z nisz
czycieli: HMS "Harwester" ("Żniwiarz" 
- komandor por. A.A. Tait, dowódca 
grupy), HMS "Escapade" ("Eskapada"), 
ORP "Garland" ("Wieniec" - kmdr 
ppor. Bolesław Biskupski), ORP 
"Burza" (kmdr ppor. Franciszek 
Pitułko), korwet Wolnych Francuzów 
"Aconit", "Lobelia", "Roselys" (nazwy 
kwiatów) , oraz czwartej korwety, gdy 
była osiągalna.

ORP "Burza" nie była typowym 
okrętem w grupie B-3 ale nasz 
"Garland" i dwa niszczyciele brytyj
skie należały do bardzo udanego typu 
około osiemdziesięciu jednostek zbu
dowanych w W. Brytanii w latach 
1929-1937 w jedenastu seriach. Z tego 
dwie flotylle były dla Kanady, a osiem 
jednostek dla Brazylii i Turcji. Tym 
dwom krajom zwrócono koszty, a 
okręty zatrzymano. Do roku 1943 
niszczyciele te przezbrajano i 
modernizowano, zależnie od potrzeb.

ORP "Garland" był objęty przez 
Polską Marynarkę Wojenną 3 maja 1940 
r. Miał standartowy tonaż 1350 ton, z 
wyposażeniem 1854 ton, jego zasięg 
przy 15 w. wynosił 5530 Mm, przy 
maksymalnej szybkości 36 w. zasięg 
był 1270 Mm. "Garland" był uzbrojony 
w 3 działa 120 mm i jedno 75 mm, 4 
działka p-lot. 20 mm, wyrzutnię 
torped 4x533 mm, dwie pochylnie bomb 

głębinowych (100 bomb) i dwa burtowe 
miotacze bomb (40 bomb). Aparaty 
radiostacji pozwalały na jednoczesny 
odbiór na kilku częstotliwościach, a 
nadawać można było nawet na długich 
falach na dalekie odległości. Skład 
osobowy wynosił 8 oficerów oraz 150 
podoficerów i marynarzy. Straty 
wojenne w tym typie okrętu wynosiły 
około 50 jednostek.

Korwety należały do brytyjskiej 
klasy o nazwach kwiatów lub miast 
kanadyjskich; w latach 1940-1941 
wyprodukowano ich około 270. Ich 
tonaż standartowy był 925 ton z 
wahaniami, szybkość 16 w. Korwety 
miały jedno działo 102 mm i jedno 
1x40 mm pom-pom; uzbrojenie w bomby 
głębinowe było zbliżone do niszczy
cielskich. Przy 12 w. miały zasięg 
4000 Mm i były bardziej zwrotne niż 
U-booty. Początkowo załoga wynosiła 
4 oficerów oraz 43 podoficerów i 
marynarzy, lecz ilość załogi stale się 
powiększała, aż doszła do 90 ludzi.

Nigdy nie sprawdziłem pogłosek, 
że na korwetach grupy B-3 służył 
por. mar. Philippe de Gaulle, syn 
gen. brygady, Charlesa de Gaulle'a.

W okresie, który opisuję, w r. 
1943 dowódcą ORP "Garland" był kmdr 
ppor. Bolesław Biskupski, oficerem 
sygnałowym por. mar. Józef Wróbel a 
oficerem oddziałowym II Oddziału był 
ppor. mar. Konstanty Okołow-Zub- 
kowski. Bosman Ludwik Chwistecki 
był szefem radiostacji, na której poza 
mną byli: st. mar. Kazimierz Bed
narski, o bardzo wielkiej znajomości 
naszej grupy eskortowej B-3, oraz 
bardzo obowiązkowi marynarze-ocho- 
tnicy Leon Tepper z Francji i Jan 
Szumilak z Kanady. Niestety, nie 
pamiętam nazwiska mata rezerwy z 
krótkofalowej rufowej radiostacji 
namiarów radiowych. Jeszcze przed 
odejściem z "Garlanda" na odpowiednie 
szkolenie mat ten wyjaśnił mi zasady 
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nasłuchu radiowego na sygnały 
U-bootów i brania namiarów. Nie 
wyliczam innych oficerów załogi, ale 
wymienię, że mieliśmy gdańszczanina, 
inny był urodzony w Mandżurii, byli 
też ochotnicy z Brazylii, przedsta
wiciele kilku mniejszości narodowych 
poza Polakami, później zaś poznałem 
Słowaka służącego na innym okręcie.

*
Z początkiem 1939 r. admirał K. 

Donitz zorganizował próbne ćwiczenia 
na Atlantyku z pięcioma grupami 
U-bootów typu VII B i IX, po trzy 
okręty w grupie. Celem tych ćwiczeń 
było znalezienie pewnych niemieckich 
transportowców idących do Europy z 
obu Ameryk i z Afryki Południowej. 
Ten początek rozwinął się w później
sze grupy operacyjne U-bootów. W 
marcu 1943 roku Niemcy mogli for
mować na Atlantyku 3-4 grupy po 12 
do 20 okrętów w grupie. Poza tymi 
grupami były dodatkowe U-booty 
wracające z operacji w drodze po 
paliwo dochodzące z baz, lub w 
tranzycie na Morze Karaibskie.

Dowództwo U-bootów otrzymywało w 
ciągu nocy raporty pozycyjne i około 
0830 rano miało naniesione na mapy i 
wykresy pozycje wykrytych konwojów, 
ich przypuszczalny kurs, przypusz
czalną szybkość, ilość statków i siłę 
eskort. Podawały to tropiące U-booty, 
przeważnie wracające do baz po 
operacjach. Atakowanie nie było 
zadaniem tropicieli, lecz podawanie 
informacji o konwojach. Na krótkofalo
wej radiostacji "Garlanda" można było 
chwytać wstępne niemieckie sygnały, 
gdy U-booty-tropiciele nadawały swe 
raporty. Krótki sygnał z literą A na 
początku, plus kilka cyfr i liter, 
których znaczenia nie znaliśmy, 
meldował o zaczęciu tropienia.

O godz. 09:00 Donitz otrzymywał 
na odprawie informacje i objaśnienia i 
mógł zarządzić formowanie linii pa

trolowych. Tak więc któregoś ranka, 
przed 11 marca 1943 r. niemiecki 
sygnał z dowództwa U-bootów sfor
mował linię Neuland z 13 U-bootów, na 
wschód od 30 stopni W. Zwyczajowo 
takie sygnały były nadawane do 
przewidzianych U-bootów, podając im 
przydział do grupy i jej nazwę. 
Sygnał podawał indywidualną pozycję 
krańcowych jednostek, czas sformo
wania, szybkość i kurs po sformo
waniu . Linie tych grup biegły 
przeważnie z północy na południe, 
odległość pomiędzy U-bootami była 
około 20 Mm, więc taka grupa jak 
Neuland miała front około 240 Mm. W 
teorii konwój szerokości 5 Mm mógł 
być zauważony przez dwa U-booty, w 
praktyce co drugi konwój nie był 
zauważony lub nie był dogoniony. 
Grupy niemieckie obowiązywała cisza 
radiowa; ani w linii patrolowej, ani też 
w następnych atakach nie było 
lokalnych dowódców.

Nasz konwój HX 228 był zauważony 
przez skrajny południowy U-boot 
grupy Neuland w nocy z 10 na 11 
marca 1943. Byliśmy w połowie drogi 
pomiędzy Kanadą a W. Brytanią, nieco 
powyżej równoleżnika 50 stopni N.

*
Niemców szkolono do atakowania z 

kioskiem i pomostem na powierzchni, w 
nocy, i jeżeli możliwe wewnątrz 
konwoju. W dzień U-booty starały się 
wyprzedzić konwój na powierzchni, na 
granicy widoczności, aby zająć 
pozycje przed konwojem z zachodem 
słońca. Gdy następnie konwój nad
chodził, szły one w zanurzenie, aby 
się ukryć, a później wyjść z ciem
ności na bliższą pozycję atakową na 
powierzchni. Zorze zachodnie oraz 
cztery dni przed i cztery dni po 
pełni księżyca dawały im dobrą 
widoczność konwoju z północno- 
wschodniej pozycji, gdy konwój szedł 
na wschód. Zachmurzenie pomagało 
raczej nam, niż im.
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Naszym zadaniem było zmuszanie 
U-bootów do zanurzenia w dzień, co 
redukowało ich szybkość i zasięg do 
minimum i nie pozwalało na wyjście 
przed konwój. Ataki torpedowe z tyłu 
konwoju nie były specjalnie efektywne, 
gdyż przedłużały bieg torped na 
odchodzący cel.

Atak na U-boot, który wszedł 
wewnątrz linii eskorty, był bardzo 
utrudniony z powodu braku miejsca na 
potrzebne manewry lub na użycie 
dział. Niemiecki U-221 zdołał wejść do 
środka konwoju HX 228 i zatopił dwa 
statki, w tym jeden amunicyjny.

*

Formacja eskorty, zależna od ilości 
okrętów, była dość standartowa.

Dowódca eskorty szedł przed 
comodorem konwoju w odległości 
około 2700 m, co pozwalało na flagowy 
i świetlny kontakt z comodorem. Inny 
niszczyciel przeszukiwał morze w 
odległości wzrokowej od jednego 
przedniego rogu konwoju. Dwa inne 
niszczyciele eskortowały jedno 
skrzydło konwoju też o 2700 m. 
Czterem korwetom zostawał tył i 
drugie skrzydło w tej samej odle
głości. Ten dystans był praktycznym 
zasięgiem niemieckich torped, które na 
tę odległość potrzebowały około 110- 
120 sekund biegu.

Eskortowe aparaty podsłuchowe 
działały w łuku do ponad 1850 m i do 
60 stopni z każdej burty, w eskorcie 
okręty przeszukiwały nieco odmienne 
sektory. Podsłuchowcy często mieli 
zawody i kłopoty z niepewnymi echami 
podwodnymi.

Radar miał wtedy dobry zasięg - 
do 4000 m, ale przy fali i małych 
sylwetkach pomostów U-bootów, 
mokrej mgle, śniegu i deszczu też 
były problemy z dobrymi echami i z do
kładnością na odległość i na namiar.

Krótkofalowe radionamierzanie 
zaczęto wprowadzać w 1942 roku; u 
nas osobna stacja w tym celu była 
przy nadbudówce okrętowego reflek
tora. Od czasu do czasu U-booty 
musiały nadawać swoje raporty pa
trolowe , co robiły w pewnych pasmach 
krótkofalowych. Sygnały ich składały 
się z kilkudziesięciu liter i cyfr, więc 
gdy usłyszało się taki sygnał, trzeba 
było dostroić aparat na dobrą częstotli
wość, zacząć brać namiar i podać to 
innym eskortowcom na zarezerwowanej 
fali, aby one mogły dołączyć się do 
namiarów. To należało zrobić w ciągu 
około minuty i można było pomylić się 
w namiarze o 180 stopni. Gdy inne 
okręty uchwyciły ten sygnał, prze
cięcie linii namiarów dawało pozycję 
U-boota. Gdy ten był w odległości 
ok. 30 Mm, szybszy eskortowiec mógł 
być wysłany na przeszukanie odpo
wiedniego sektora.

Treść ich sygnałów nie była nam 
znana, ale standartowy sygnał nie
miecki przy zajęciu pozycji atakowej 
zaczynał się literą B z kilku cyframi i 
literami. Znaczyło to, że może być 
niebezpiecznie.

Raz tylko mieliśmy wspierający nas 
lotniskowiec eskortowy z dodatkową, 
własną eskortą - HMS "Biter" ("Kąś
liwy"), przerobiony statek o 8000 ton, 
17 w., z 20 samolotami pokładowymi o 
ograniczonym zasięgu. W nocy i w złą 
pogodę ich działania ustawały, ale w 
normalnych warunkach samoloty 
zmuszały U-booty do zanurzenia. 
Później tych lotniskowców było zna
cznie więcej.

*
W pierwszą noc, w czasie wachty 

(10-11 marca) odebrałem sygnał o 
torpedzie na fali konwojowej - litera T 
+ cyfry namiarów. I koder i ja 
podaliśmy to na pomost tubą głosową, 
następnie zaś przez moment patrzy
liśmy na siebie. Ten standartowy 
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sygnał nadała któraś z korwet, więc 
torpeda lub torpedy szły do konwoju 
gdzieś poza nami. "Garland" i konwój 
zaczęły robić przewidziany zwrot, ja 
zaś po raz pierwszy usłyszałem 
chrobot motoru przechodzącej torpedy, 
zdaje się z lewej burty na prawo od 
rufy. Odbieranie innych sygnałów nie 
pozwoliło na myślenie o bliskim 
przejściu torpedy; "Garland" wykonał 
alarm podwodny, a niemieckie torpedy 
w nic nie trafiły.

Nie wiedzieliśmy wtedy, że nie
mieckie torpedy miały wiele wad. 
Dowódcy U-bootów żalili się do K. 
Donitza, że ich torpedy uderzeniowe 
tonęły, wyskakiwały z wody, traciły 
kurs lub nie uzbrajały się w biegu. W 
marcu 1943 roku wiedzieliśmy o 
nowych torpedach, które mogły 
przejść przez konwój, a następnie 
zawrócić. Nie wiedzieliśmy, że U-boot 
wyrzucający takie torpedy musiał 
powiadomić inne okręty w swej grupie, 
aby przez dwadzieścia minut nie 
strzelały swych torped, gdyż ich 
wybuch mógł spowodować eksplozję 
innych, będących w biegu.

Niemieckie torpedy miały średnicę 
533 mm, długość 7 m. U-booty typu 
VII C miały pięć wyrzutni, w tym 
cztery na dziobie. Wyrzucali oni je 
szeregowo w tym samym kierunku w 
małych odstępach czasu, każda tor
peda pod nieco innym kątem, aby 
pokryć długość celu. Wystrzelenie 
salwy czterech torped zwiększało 
ciśnienie powietrza wewnątrz kadłuba 
okrętu podwodnego, załadowanie 
następnych czterech torped zajmowało 
do dwóch godzin, jeżeli nikt ich nie 
atakował.

Nasz konwój HX 228 przesuwał się 
jako cel z szybkością 10 w. Szybka 
torpeda szła w jego kierunku 25 
m/sek., i aby dojść do konwoju spoza 
linii eskorty potrzebowała około 120 
sekund biegu na 3000 metrów.

Alarm podwodny, ogłaszany na 
buczkach okrętowych literą U Morse'a, 
był najczęstszym alarmem na Atlan
tyku. W środkowym pasie 25-40 stopni 
W, poza zasięgiem lotnictwa Aliantów, 
mogło być kilka tych alarmów w ciągu 
dnia. Poza normalną wachtą dotyczył 
on głównie torpedo-minerów, podsłu- 
chowców, maszynistów manewrowych, 
zawsze dowódcy i oficera broni 
podwodnej. Alarmy te często kończyły 
się odbojem bez zrzucania bomb 
głębinowych. Jeżeli nie byłem na 
wachcie i był dzień, to wychodziłem w 
czasie alarmu na pokład, aby widzieć 
co się dzieje. Takich widzów mogło 
być na rufowym śródokręciu kilku lub 
kilkunastu.

Podsłuchowcy nie mieli łatwego 
żywota, gdyż echa (pingowanie) mogły 
być złudne i wracać mogły od ławic 
ryb, warstw zimnej wody, szybko 
idącej wielkiej ryby, jak też i od 
podwodnego okrętu. Nasz "Garland" 
oraz inne niszczyciele miały po 100 
bomb, około 115 kg każda, staczanych 
z pochylni rufowych i po 40 mniej
szych bomb do moździerzy burtowych. 
Pełna salwa składała się z 6 bomb z 
pochylni, i z czterech z moździerzy, 
więc robiono ataki, gdy echo było 
pewne, ale nawet i wtedy nie było 
pewności sukcesu. Posługując się 
echem, oficer podsłuchowy napro
wadzał okręt na U-boota, ale to echo 
znikało przy podejściu, zależnie od 
zanurzenia Niemców. Od tego momentu 
do samego ataku okręt szedł według 
wykresu na stole bojowym. Gdy 
Niemcy słyszeli na swoich hydrofonach 
bliższe obroty śrub, mieli oni pewien 
czas na głębsze zejście, aż do 125 m, 
lub na zwrot, albo na zwiększenie 
szybkości. Przy podwodnej szybkości 
7 w. mogły U-booty odejść około 200 
m w ciągu jednej minuty. Zasięg 
głębokości bomb był mniejszy, niż 
możliwe zanurzenie Niemców.
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Lepsze wyniki można było osiągnąć, 
gdy jeden okręt trzymał U-boot w 
podsłuchu i naprowadzał inny okręt 
do ataku. Robiły to z powodzeniem 
tzw. Grupy Niszczycielskie, ale HX 
228 nie otrzymał takiej grupy.

W marcu 1943 roku nasza Grupa 
Eskortowa B-3 nie miała jeszcze 
kontaktowych bomb głębinowych typu 
"jeż", odpalanych z dziobów okrętów z 
dobrymi wynikami.

Czasami zrzucano cztery bomby na 
niepewne echo; podobnie robiły to 
inne eskortowce, aby dać znać o 
naszym istnieniu, i w takim konwoju 
jak ten, eskorta mogła rzucić ponad 
200 bomb w czasie przejścia przez 
Atlantyk. Alarmów bez rzucania bomb 
było chyba trzy razy więcej. Odboje 
powodowały uczucie zawodu wśród ob
sługi bomb i wśród patrzących.

OORP "Garland" i "Burza" były na 
lewym (północnym) skrzydle konwoju. 
Dla mnie okres akcji zaczął się na 
wachcie na radiostacji, gdzie wtedy 
było raczej spokojnie, jeśli chodzi o 
ilość sygnałów z Dowództwa Obszaru 
Zachodniego (Western Approaches 
Command - admirał Sir Max Horton). 
W innym miejscu wspomniałem kon
wojowy sygnał o torpedzie i następny 
potem nasz atak bombami głębino
wymi. Dalsze alarmy podwodne, z 
atakiem lub bez, zależały od pod
słuchu. Wiedziałem o nich z manewrów 
okrętu i ewentualnych wybuchów 
podwodnych, których wstrząsy się 
odczuwało, i od słabszych uderzeń 
ataków innych eskortowców.

Działo nr 2 było obsadzone i co 
pewien czas wystrzeliwało pociski 
oświetlające ze spadochronami na lewą 
burtę, nieco wprzód, tam gdzie lubiły 
być na powierzchni U-booty. Za 
każdym odpaleniem działa 120 mm, o 
jakieś 10 metrów od radiostacji, 
odruchowo patrzyliśmy na nasze 
aparaty, czy wstrząsy im nie zaszko

dziły; ponadto leciał na nas kurz. 
Mój następca przyszedł wcześniej, 
zaostrzył ołówki i objął falę 
konwojową. Inne eskortowce też 
wystrzeliwały pociski oświetlające w 
pewnych odstępach czasu, więc po 
wachcie mogłem widzieć z pokładu 4-5 
pocisków na różnych wysokościach, 
oświetlających morze.

Tejże nocy - czego nie widziałem - 
któryś U-boot wynurzył się przed 
nami i przeszedł kontrakursem po 
naszej lewej burcie, o kilkanaście 
metrów, więc nawet 20 mm Oerlikonów 
nie można było obniżyć do strzału. 
"Garland" wykonał atak podwodny ale 
U-booty w strachu zanurzały się w 25 
sekund i ten na pewno zrobił to samo.

Po wachcie, spędziłem pozostały 
czas na pokładzie, koło pierwszego 
komina. "Garland" był w alarmie 
podwodnym, więc w teorii mogłem 
spać, ale mój hamak wisiał przy 
barbecie strzelającego działa i każde 
odpalenie co kilka minut było dobrze 
słychać na pomieszczeniu. Noc była 
ciemna, fala lekka, to sztuczne białe 
oświetlenie wolno spadających świec 
robiło nienaturalne wrażenie. Po 
pewnym czasie strzelanie ustało i 
wróciłem na pomieszczenie.

Tej nocy konwój stracił cztery 
statki: jeden amunicyjny wybuchł w 
wielkiej łunie w środkowej części 
konwoju. Eksplozja uszkodziła pery
skopy U 221 (obr. Itn. H. Trojer), 
który go storpedował, następnie 
oślepieni Niemcy ucierpieli od ataku 
głębinowego i Trojer odpadł z akcji. U 
221 został zatopiony w sześć miesięcy 
później, przy innej okazji. Trzy inne 
statki były storpedowane przed świtem 
w różnych kolumnach konwoju. Przed 
moję dzienną wachtą powiedział mi st. 
mar. Bednarski, że wczesnym rankiem 
zatonął HMS "Harvester", który 
nazywaliśmy okrętem flagowym naszej 
grupy.
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Kmdr por. A. Tait, dowódca Grupy 
B-3, zaatakował nad ranem swymi 
działami niemiecki U 444, który po 
ostrzale zanurzył się. Następnie 
"Harvester" wykonał atak podwodny i 
uszkodzony Niemiec musiał wyjść na 
powierzchnię, gdzie komandor Tait 
staranował go, ale uszkodził swoje 
śruby w czasie odrywania się od U 
444, i został unieruchomiony. Wysłana 
na pomoc francuska korweta Aconit 
(kpt. mar. J.M. Lavasseur) zatopiła 
poważnie uszkodzony U 444. Nieru
chomy "Harvester" znajdował się 
wtedy jakieś 30 Mm za konwojem, gdy 
został storpedowany przez U 432. W 
godzinę później Aconit doszedł do 
miejsca zatopienia. U 432 poszedł w 
zanurzenie ale "Aconit" atakiem 
podwodnym zatopił go, po czym 
podjął 29 brytyjskich marynarzy z 
HMS "Harvester" i 20 Niemców z U 
432, zginął jednak komandor Tait i 140 
marynarzy brytyjskich. "Aconit" miał 
też innych rozbitków - razem około 78, 
ale nie miał lekarza dla rannych. Na 
ORP "Burza" był zaokrętowany por. 
mar. lekarz Andrzej Ożegowski, 
którego wsadzono na tratwę ratunkową 
z życzeniami przyjemnej podróży, a z 
tratwy został on podebrany przez 
"Aconit". Korwetę wtedy zwolniono 
z eskorty i weszła do Greenock na 
dzień przed nami.

W ciągu 11 marca dochodziły do 
konwoju i do grupy Neuland dalsze 
U-booty z północnego skrzydła tej 
formacji. Dojście do konwoju najbar
dziej na północ usytuowanych okrętów 
podwodnych musiało trwać około 10 
godzin. Straciliśmy jednego niszczy
ciela i odeszła jedna korweta, zmnie
jszając siłę eskorty o 25%. Były do
bre echa radarowe, podsłuchowe i 
alarmy podwodne z atakami; widocznie 
dawało to dobre wyniki, gdyż szkód w 
konwoju nie było ani tego dnia, ani 
też następnej nocy. Zajęcia okrętowe w 

tym dniu były normalne, czasami 
przerywane alarmem. Naturalnie 
mówiliśmy sporo o wydarzeniach 
porannych, głównie o zatopieniu 
dobrze nam znanego "Harvestera". 
Torpedyści i artylerzyści pobrali 
zapasy bomb i amunicji, co było dość 
ciężką pracą. Radarowców, podsłu- 
chowców i radzików pytano więcej niż 
normalnie o ilość ech i jakie były 
sygnały na radiostacji. Niektórzy 
uważali, że sygnały zawierały dyre
ktywy na wypadek akcji, co nie miało 
właściwie miejsca. Admirał M. Horton 
miał raporty z akcji, analizy wywiadu 
marynarki i przypuszczenia sztabo
wców, ale lokalne decyzji były w 
rękach dowódcy eskorty i komodora. 
Sygnały z Dowództwa Obszaru 
Zachodniego w Liverpool były albo do 
wykonania, albo do informacji, (np. 
przypuszczalna ilość U-bootów) i 
przychodziły w kodzie, który 
odszyfrowywali koderzy, siedzący na 
radiostacji obok nas. Gdy był wolny 
czas i ochota, można było samemu 
próbować odszyfrowywać sygnały, 
co też robiłem. Nie wszystkie jednak 
informacje, czy nakazy, dotyczyły nas; 
często inni marynarze uważali, że 
radiostacja wie więcej niż faktycznie 
było. Wiele informacji było bardzo 
interesujących i ważnych, ale też 
obowiązywały nas przepisy poufności 
i tajności, a nie stwarzanie podstaw 
do plotek i domysłów.

Z powodu bitwy mieliśmy teraz na 
raddiostacji sygnały prawie bez 
przerwy i wiedzieliśmy, że wolniejszy 
konwój SC 121, około 900 Mm na 
północny-zachód od nas, w złej 
pogodzie, miał znaczne straty w 
dłuższej bitwie z niemiecką grupą 
Westmark; inne konwoje jeszcze nie 
były atakowane.

Poza raddiostacją moje zajęcia 
obejmowały palenie sygnałów, odebra
nych w nocy i nastawianie zegarów 
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okrętowych. Palenie robiliśmy w 
kotłowni, gdzie znoszono nas jak zło 
konieczne, gdyż czynność nasza 
powodowała iskry z komina, czego ani 
pomost, ani kotłownia nie lubiły. 
Starszy palacz kotłowni, jak zawsze 
wyznaczył mi dyszę do palenia, 
polecił pośpiech i wreszcie spytał, co 
było w sygnałach. W czasie palenia 
inny eskortowiec rzucił bomby. 
Głuche uderzenia dalekich eksplozji 
odczuwało się o wiele silniej pod linią 
wodną niż na pokładzie lub na 
radiostacji, na palaczach nie robiło to 
jednak wrażenia.

Zegary były wtedy sprężynowe, 
sprawdzane codziennie z sygnałem 
czasu. Podkręcałem zegar w mesie 
oficerskiej na rufie, gdy "Garland" 
zaczął pełen atak podwodny. Trzęsło 
rufą od szybszych obrotów śrub i od 
manewrowania maszyny sterowej. 
Nastąpiły wypały moździerzy burto
wych a w kilkanaście sekund potem 
zaczęła się seria wybuchów głębino
wych na różnych głębokościach. 
Każdy wybuch uderzał w rufę od dna 
i podrzucał ją nieco, ale nie trzeba 
było się niczego trzymać. Stołowy 
mesy, który był ze mną, zauważył z 
rezygnacją, że po tylu atakach stracił 
sporo stołowej zastawy.

Komandora Biskupskiego zastałem w 
jego dziennej kabinie na pomoście. 
Był ubrany na wachtowo i przeglądał 
sygnały. Gdy nastawiłem jego zegar 
zatrzymał mnie na chwilę, pytając o 
przebieg nocy na radiostacji i jak się 
ja czuję. Czasami robił to z załogą.

W nocy z 11 na 12 marca ataki się 
wzmogły, ale nie było takiego nasi
lenia jak nocy poprzedniej. Widocznie 
mniej U-bootów było w dobrej pozycji 
atakowej i niektóre z nich mogły nie 
mieć torped. W tym okresie wiele z 
nich nie miało już dział pokładowych. 
Ponadto po energicznej reakcji naszej 
eskorty w poprzednich godzinach, 

mniej doświadczeni dowódcy U-bootów 
byli chyba bardziej ostrożni, wiedząc 
już zapewne o straceniu U444 i U 432.

12 marca nasz konwój HX 228 
wszedł w zasięg lotnictwa morskiego 
dalekiego zasięgu i Kriegsmarine 
zaczęło rozwiązywać " Neuland Grup- 
pe", odsyłając U-booty, nadal z 
torpedami i paliwem, do nowych grup 
formowanych przeciwko konwojowi HX 
229 na północny-zachód od nas.

Dnia 15 marca 1943 r. nasz konwój 
doszedł do Wielkiej Brytanii.

Port Greenock w zachodniej 
Szkocji był bazą naszej Grupy B-3 i 
służył celom zaopatrzeniowym i 
remontowym. Glasgow (40 km na 
wschód) był miastem, do którego nas 
ciągnęło w wolnym czasie. Znajomości 
wówczas zawarte bardzo często 
przetrwały długie lata powojenne, 
nawet w wypadku wyjazdu na inny 
kontynent.

St. John's w północnej części 
półwyspu Avalon w Nowej Fundlandii 
był o tyle inny, że można tam było 
kupić drobne rzeczy i owoce bez 
specjalnych ograniczeń. Lokalna 
ludność portowa i rybacka od setek 
lat była przyzwyczajona do marynarzy 
wielu narodowści i miała naturalne 
podejście do stale zmieniających się 
załóg. Rozrywek prawie nie było, 
gdyż 40.000 jego mieszkańców pro
wadziło raczej spokojny tryb życia. 
Nowa Fundlandia nie była wtedy 
prowincją Kanady, z którą złączyła 
się po referendum w 1948 roku.

Bazą Marynarki Stanów Zjedno
czonych była Argentia w zatoce Pla- 
centia na zachodzie półwyspu Avalon, 
oddalona około 320 km morzem od St. 
John's. W Argentia było kilka tysięcy 
personelu marynarki, strzelców mor
skich, lotnictwa morskiego i straży 
brzegowej; w wielkiej zatoce stały 
różne typy okrętów i kutrów o wielora
kim przeznaczeniu. Były tam kina, 
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gorące prysznice ze słodką wodą, 
sale sportowe i kantyny. Stał tam też 
wielki bazowiec USS "Prairie", na 
którym była dentystyczna przycho
dnia z przyjemnym komandorem 
porucznikiem-dentystą, który usunął 
mi bolący ząb. Kłopot z zębem zaczął 
się na środku Atlantyku; "Garland" 
zamówił mi dentystę w sygnale wejś
ciowym, i ząb mi usunięto zanim 
zacząłem się bać tego zabiegu. Na
stępnego dnia komandor sprawdził jak 
się czuję, zawyrokował że wyżyję i 
przekazał mnie asystentce na oczy
szczenie wszystkich zębów. Podobno 
byłem pierwszym Polakiem pacjentem w 
przychodni dentystycznej USS "Prai
rie" .

Około 250 km na południowy- 
zachód od Argentii są dwie małe 
wyspy francuskie: St. Pierre i 
Miąuelon, gdzie zachodziły korwety 
Grupy B-3 w celach prestiżowych 
naszych Wolnych Francuzów.

Kończąc, muszę przyznać, że mam 
wielką satysfakcję z całości swojej 

służby w Polskiej Marynarce Wojennej 
jak i z czasu opisanych tu kilku dni w 
marcu 1943 r. Mam też wiele wspom
nień o kolegach, przełożonych, 
dowódcach i podwładnych z okresu 
wojennego. Jak wielu z nas, uważam 
że służba w czasie wojny na okrętach 
była przywilejem.

Rocznica Bitwy o Atlantyk jest 
obchodzona w Kanadzie w pierwszą 
niedzielę maja o godz. 1100 przed 
Pomnikiem Wojennym w Ottawie i w 
innych miastach. W tych uroczysto
ściach biorą udział marynarze z 
tamtego okresu, współcześni mary
narze , przysposobienie morskie, 
rodziny, przedstawiciele rządu 
kanadyjskiego i attache morscy 
ówczesnych Aliantów z ambasad 
Francji, Holandii, Norwegii, Polski, 
Stanów Zjednoczonych i W. Brytanii. 
Jest to spokojna uroczystość ku 
pamięci tych, którzy nie wrócili z 
konwojów atlantyckich i z innych mórz 
świata.
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ZBIGNIEW HEINDRICH

W MOJEJ SŁUŻBIE NA FLOTYLLI
W tym numerze drukujemy dalsze 

listy (por. NS nr 161, str. 5-9) 
"Wspomnień-Migawek", które otrzy
maliśmy z Markaryd.

Red.

IV.

Na początek chcę pewne sprawy 
uzupełnić: Mosty Wolańskie, to nie 
jest miejscowość zamieszkała. To jest 
masywny most żelazny nad Prypecią. 
O parę kilometrów od tego mostu, na 
lewym brzegu Prypeci, było stałe 
miejsce postoju jednostek Flotylli. Nie 
pamiętam, aby tam były jakieś 
zabudowania, za wyjątkiem jednego 
domu, blisko postoju Flotylli. Dziwi
liśmy się, co jego właściciel, 50-letni 
człowiek, tam robi. Miał kilkanaście 
uli z pszczołami.

Przewóz Łachwa - stały tam może 
trzy lub cztery chaty, ale w zasięgu 
wzroku nie było żadnej wioski.

Nyrcza - to chyba nazwa umowna. 
Nie wiem czy ta nazwa jest na mapie, 
ale to miejsce znam bardzo dobrze.

W miejscu, gdzie Horyń wpada do 
Prypeci, tak jakby w trójkącie w 
odległości 50 m od Horynia oraz od 
Prypeci stał dom - nasze miejsce 
zakwaterowania. W odległości ok. 80 m 
od nas, bliżej Horynia, stał też nowy 
dom, w którym właściwie nikt na 
stałe nie mieszkał. Parę razy w 
miesiącu był tam duży ruch, ładowano 
złowione ryby w skrzynki, przekła
dając lodem, i wywożono. Dom ten był 
własnością jakiegoś Żyda, kupca z 
Dawidgródka. Obok domu stała 
wkopana w ziemię strzecha ze słomy i 
tam składano porąbany lód, który nie 
topniał mimo ciepłych dni.

Ponad 1 km od miejsca naszego 
zakwaterowania, w górę Prypeci, były 
duże zabudowania - posiadłość księcia 
Radziwiłła, który podobno przyjeżdżał 
tam na polowania. W tej posiadłości 
byłem dwa razy. Pierwszy raz, bo 
chciałem kupić mleka. Pojechałem 
motorówką ze st. marynarzem Baliń
skim. O kupnie mleka nie było mowy. 
Drugi raz, gdy na naszą placówkę 
przyjechał ten "sąsiad" z tej posia
dłości, proszą mnie, bym mu naprawił 
wodociąg. W czasie pobytu tam 
zwiedziłem rezydencję o dobrze 
urządzonych pokojach. Wodociąg był 
specjalny: pompą ręczną napełniano wo
dą zbiornik na strychu, skąd pod 
swoim własnym ciśnieniem woda była 
rozprowadzana w dół. Prawdopodobnie 
nie spuszczono wody na zimę i mróz 
rozsadził rury. Chłop, Poleszuk, gdy 
spotkaliśmy go po raz pierwszy, 
gdyby mógł, to by nas zabił spoj
rzeniem. Teraz był grzeczny, bo nas 
potrzebował.

Od naszej placówki, około 800 m w 
dół Prypeci, był nowo wybudowany 
dom drewniany, z tzw. facjatką (na 
górze). Nikt tam na stałe nie mie
szkał, ale czasami przebywał w nim 
przez kilka dni starszy człowiek, 
który twierdził, że jest "retmanem" 
(spławiacz tratw), choć przez cały 
czas pobytu w Nyrczy nie widziałem 
ani jednej tratwy.

Port wojenny w Pińsku: - były tam 
tylko dwa koszarowe budynki: jeden 
dwupiętrowy o dwóch klatkach 
schodowych, stojący frontem do ulicy. 
Z frontu był sklep spożywczy, do 
którego były dwa wejścia: od ulicy i 
od dziedzińca koszar. Drugi budynek 
miał tylko jedno piętro, stał głębiej i 
miał tylko jedno wejście.
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Jednostki pływające Flotylli, 
monitory: "Warszawa", "Pińsk",
"Horodyszcze" i "Toruń" miały po 
trzy silniki. Monitory: "Wilno", 
"Kraków" i inne były w budowie 
Jeden z nich miał agregat prądo
twórczy i w czasie dłuższego postoju 
dawał światło na pozostałe jedno
stki.

Kanonierki: "Zuchwała", Zawzięta" 
i "Zaradna" były podobne z wyglądu. 
Dwie były identyczne z silnikiem 
"Gleniffer" diesla. Trzecia kanonierka 
miała inny silnik diesla. Napęd dwóch 
kanonierek był hydrodynamiczny. Nie 
miały one śrub okrętowych, tylko w 
bębnach stożkowych zamiast śrub 
pracowały łopatki. Wadą było to, że 
łopatki odkształcały się, gdy do 
bębna wpadł grubszy patyk. Star
terem do zapuszczania silnika były 
jedna lub dwie butle ze sprężonym 
powietrzem. Po zapuszczeniu silnika 
wyłączało się szósty cylinder. Ropa 
nie była do niego stosowana. Tłok 
wtedy spełniał rolę sprężarki i 
pompował powietrze do butli. Po 
napełnieniu odmykało się rozpylacz i 
silnik pracował normalnie.

Monitory: "Wilno" i "Kraków" miały 
tę wadę, że ich silniki (też diesle) nie 
mogły być od razu uruchomione. 
Zasada była podobna do diesli 
"Lauz-Buldog" z kulą żarową, którą 
najpierw trzeba było rozgrzać.

Niewątpliwie piszę chaotycznie to, 
co pamiętam, lecz niektóre szczegóły 
mam przed oczyma, jakby to było 
wczoraj, choć wiele uleciało mi z 
pamięci.

Gdy pływałem na kanonierce, 
szefem motorzystów był bosman Roga, 
zastępcą st. mar. nadterm. Sombron, 
motorzystami Stefan Cienkiewicz i ja. 
Reszty nazwisk nie pamiętam. Na 
kanonierce były tylko dwa miejsca do 
spania - dla dwóch bosmanów; 
marynarze spali na krypie.
8 luty 1988 r.

V.

Chcę podać z pamięci niektóre 
szczegóły, ilustrujące nasze koszarowe 
życie codzienne i okres pływania, tzn. 
kampanii letniej.

1. Pobór do Flotylli odbywał się w 
końcu października każdego roku.

2. Z chwilą ubrania munduru, 
stawał się on własnością marynarza.

Za każdy dzień w wojsku dopi
sywano chyba 22 lub 24 grosze do 
kartoteki osobowej w magazynie 
mundurowym. Przez rok z tych groszy 
uskładało się sporo złotych. Jeśli 
potrzebne były reperacje to koszty 
naprawy potrącano z tej sumy. Pod ko
niec roku można było sprawdzić swoją 
kartotekę i można było po prostu 
pobrać części umundurowania, albo 
idąc do cywila dostać uskładane 
pieniądze.

3. Po okresie rekruckim zbierano 
marynarzy w stołówce w budynku 
koszarowym. Kmdr Zajączkowski wraz 
ze swoimi oficerami rozmawiał prawie z 
każdym z nas, by się zorientować do 
jakiej kogoś przydzielić specjalności. 
Od stycznia rozpoczynały się normalne 
wykłady dla specjalistów. Sale wy
kładowe znajdowały się na parterze 
koszar.

4. Moja specjalność - motorzysta. 
Wykładowcą wtedy był st. bosman B. 
Chobałowski awansowany bodaj w 1938 
r. do stopnia chorążego. Specjalność 
motorzysty - na rękawie koło zębate, 
w środku śruba okrętowa o 4 
skrzydłach. Maszyniści mieli podobną 
oznakę, ale śruba miała trzy skrzy
dła.

5. Nie pamiętam czy w służbie 
czynnej dostał ktoś stopień mata. Był 
tylko jeden wypadek, gdy zabrakło w 
orkiestrze kogoś, ktoby grał na 
trąbie, i wtedy przeniesiono z pie
choty kaprala czynnej służby. Po 
przemundurowaniu otrzymał stopień 
mata.
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6. Najlepszym pływakiem we Flo
tylli był st. mar. nadterminowy, 
Andrzej Strug, sternik-sygnalista z 
ORP "Adm. Sierpinek".

7. Najelegantszym starszym podo
ficerem był bosman Krauze, mój szef 
szkolnej kompanii. Mundur miał 
zawsze jak od najlepszego krawca, 
zawsze był starannnie ogolony, a 
postawę miał jak jakiś admirał. Dawał 
nam w kość, i to mocno, ale nikt nie 
miał do niego żalu.

8. Obiady, tak w koszarach, jak 
na pływaniu, były dobre. Szefem 
kuchni był mat Kuchno. Dzienna 
porcja mięsna i tłuszczy wynosiła 1/4 
kg, ale w to były chyba wliczone i 
kości. Nie pamiętam, aby kiedykolwiek 
była wieprzowina, tak w koszarach, 
jak i na pływaniu zawsze było mięso 
wołowe albo baranina.

9. Hydroplany przeniesiono do 
Pucka w latach 1937 lub w połowie 
1938 r., ale jeden lub dwa zostały w 
Pińsku. W czasie pływania w kam
panii letniej jeden hydroplan prawie 
codziennie przylatywał z pocztą z 
Pińska na miejsce postoju Flotylli do 
Mostów Wolańskich.

10. Wykłady o broni były jasno 
prowadzone. Potrafiliśmy opisać, co 
się dzieje po wprowadzeniu pocisku do 
komory nabojowej, co się dzieje dalej 
po oddaniu strzału itd. Strzelanie 
było jedno na rok na polowej 
strzelnicy przy Mostach Wolańskich. 
Wyniki były raczej mizerne. Pamiętam 
pierwsze strzelanie: było pięć sta
nowisk, pozycja leżąca. Było paru 
instruktorów matów. Gdy instruktor 
zaczął swoje objaśnienia, myślałem o 
wszystkim, ale nie o celowaniu. 
Doszło do tego, że kpt. Alojzy Paw
łowski (potem kmdr ppor.) zwrócił 
uwagę, że coś tu nie gra. Inne grupy 
miały innych instruktorów i wyniki 
były lepsze.

11. Nie każdy wcielony do Flotylli 
umiał pływać, więc w lecie uczono ich 
tego na wodach Prypeci. Gdy pogoda 
była sprzyjająca, na ORP "Sierpinek" 
na lince podawano sygnał K. D. 2 (Krab, 
Drab, Dwa) - sygnał kąpieli załogi. 
K.D.3 oznaczał koniec kąpieli. 
Pamiętam, jak raz w czasie takiej 
kąpieli kmdr Zajączkowski zwrócił 
uwagę, że wielu młodszych podofi
cerów się nie kąpie. Okazało się, że 
niektórzy wcale nie umieli pływać.

12. Oficerem oświatowym był 
sympatyczny i uprzejmy kpt. mar. 
Czesław Basiński. Dało się zauważyć 
jakiś dziwny stosunek innych oficerów 
do kpt. Basińskiego. Być może 
powodem tego był fakt, że kpt. 
Basiński był absolwentem szkoły dla 
oficerów w Bydgoszczy, awansowanych 
z podoficerów. Kpt. Basiński zginął 
zamordowany, ale szczegółów nie znam 
dokładnie.

W roku 1937, dzięki inicjatywie 
por. Janusza Marciniewskiego wy
stawiono w sali kina czy teatru w 
Pińsku coś w rodzaju wodewilu-rewii. 
Pamiętam to dokładnie, bo sam w tym 
brałem udział. Spektakl składał się z 
różnych numerów, ale najważniejszy 
był występ młodych tancerek 
marynarzy, ubranych w sukienki z 
kolorowej bibułki. Ćwiczyliśmy taniec 
chyba trzy tygodnie. Na tańcu znał 
się marynarz Genzmajer i por. Mar- 
ciniewski. Przedstawienie było dla 
rodzin i podoficerów z Flotylli.
13.Zajęć sportowych prawie nie było 
jedynie raz do roku odbywały się 
przy Mostach Wolańskich zawody 
między załogami jednostek pływających 
- bieg, skok, rzut kulą. Raz odbył 
się marsz-bieg 8 km, i po jego 
skończeniu widać było u wielu podo
ficerów i niektórych marynarzy 
ogromne zmęczenie, bo nie mieli 
żadnej zaprawy. Ten brak wpłynął na 
losy spieszonych marynarzy po 
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napaści Sowietów na Polskę 17 wrze
śnia 1939 r.

Po opuszczeniu jednostek pływa
jących część pozostała na trasie drogi 
do Moroczna z kierunkiem do Włodawy 
i pod Kock. Około 50 marynarzy pod 
dowództwem kpt. Sułkowskiego 
zaginęło - nie wiadomo czy rozeszli 
się do domów, czy zginęli w walce. Po 
dotarciu do Włodawy kompanie bardzo 
zmalały liczebnie. Przykro i trochę 
smutno o tym mówić, ale bałagan był 
wtedy spory.

29 luty 1988 r.

VI.

Dziękuję za nadesłane NS Nr 161 i 
"Monografię Nr 1 - Polskie Flotylle 
Rzeczne". Początków Flotylli oczywi
ście nie znałem, pamiętam jedynie 
mata zawodowego ster-sygnalistę 
Perkowskiego, który zajmował się 
pisaniem artykułów do "Żołnierza 
Polskiego", gdzie między innymi 
opisał walki marynarzy Flotylli z 
bolszewikami w 1920 r.

Kilka dni przed otrzymaniem 
"Naszych Sygnałów" dostałem z Polski 
książkę J. Pertka pt. "Marynarze 
gen. F. Kleeberga". Interesowało 
mnie od dawna, jak to było z 
zamordowaniem grupy oficerów i 
podoficerów w Mokranach. J. Pertek 
podaje, że spieszeni marynarze oraz 
ich dowódcy, zmęczeni ciągłym 
nękaniem przez bandy ukraińskie, 
posnęli i otoczeni bez jednego strzału 
dostali się wszyscy w ręce ukraińskiej 
bandy. Ta wersja nie bardzo mi 
odpowiada. Przecież spieszone oddzia
ły od samego początku były ostrze
liwane przez Ukraińców. Brak czuj
ności w najlepszym wypadku oznaczał 
niewolę, a normalnie śmierć. Przed 
moim aresztowaniem przez Gestapo w 
1941 r. ciągle żyłem w ogromnym 

napięciu. Nieraz mimo głębokiego snu 
najmniejszy szelest wystarczył, by 
człowiek momentalnie się zbudził. Tak 
samo reagowali wtedy moi koledzy.

Wersja druga, opisana w "Mono
grafii Nr 1" o śmierci oficerów i 
podoficerów jest bardzo prawdopo
dobna. Dlaczego los pomordowanych 
tak mnie obchodzi? Bo najdłużej 
obcowałem z por. Marciniewskim, 
który nieraz wybawił mnie z opresji, 
bo aniołem na pewno nie byłem. 
Drugim, którego serdecznie wspominam, 
jest wspaniały wykładowca mechaniki 
na kursie specjalistycznym motorzy
stów, ówczesny st. bosman Bolesław 
Chabałowski, mianowany chorążym. 
Pozostałych dobrze pamiętam, mimo że 
miałem z nimi mniejszy kontakt.

W 1945 r., już po oswobodzeniu w 
Heilbron w Niemczech spotkałem 
Janusza Wośko, z którym w jednej 
letniej kampanii byłem na monitorze. 
Jego marsz po zatopieniu jednostki, 
choć inny, był podobny do naszego w 
kierunku Moroczna.

Chciałbym uzupełnić "Monografię 
1", że wspomniany w niej czołowy 
sportowiec bosmat Adamoszek był 
zdobywcą wielu nagród, ale tylko we 
florecie. We florecie specjalizował się 
też mat zawodowy, Franciszek Jappek. 
Starszy marynarz ndt. Józef Strug 
był wspaniałym pływakiem.

Po wojnie udało mi się zebrać wiele 
relacji dotyczących Flotylli. O śmierci 
kpt. mar. Narcyza Matuszyńskiego 
jedna mówi, że został rozstrzelany w 
Mokranach wraz z innymi, inna wersja 
podaje, że zginął wysadzając most na 
Pinie w Pińsku. Janusz Wosiek, 
wspominany powyżej, mówił mi, że 
kpt. Matuszyński sam się zastrzelił, 
aby nie wpaść w ręce Sowietów, a 
jest jeszcze inna wersja, że zginął w 
Katyniu. Gdzie tu prawda?
19 maja 1988 r.
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PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE

O "CRYFIE" I WIELKOPOLANACH

Zwracam się z wielką prośbą o 
pomoc przy skompletowaniu informacji 
odnośnie Wielkopolan, którzy służyli w 
PMW w latach 1939-1945, a następnie 
osiedlili się w Anglii.

Moja prośba wynika z potrzeby 
uzupełnienia materiału do książki o 
dziejach Wielkopolan na morzach" od 
X w. po r. 1945. Maszynopis jest już 
prawie gotowy (indeks zawiera naz
wiska prawie 600 osób), a robię 
jeszcze dodatkowe uzupełnienia (listy 
od rodzin, bliskich i samych zainte
resowanych) , dlatego proszę o pomoc. 
Według moich informacji, wiem że żyją 
jeszcze marynarze wywodzący się z 
Wielkopolski. Jest to już właściwie 
"ostatni dzwonek", by uratować od 
zapomnienia te nazwiska, które za lat 
kilka popadną w niepamięć. Praca nad 
książką zajęła mi 8 lat. Jak dotych
czas w naszej literaturze brak jest 
całościowego opracowania na ten 
temat.

Druga sprawa wynika z moich 
poszukiwań byłych członków załogi 
stawiacza min, ORP "Gryf". W chwili 
obecnej mam na warsztacie pracę o 
dziejach tego "pechowego okrętu", a 
maszynopis mam oddać wydawcy 
jeszcze przed końcem tego roku. 
Całość pracy zamykać się będzie 200 
stronami maszynopisu z dużym 
wyborem fotografii. Jak dotychczas 
brak w naszej literaturze całościowego 
opracowania krótkiego co prawda 
życia "Gryfa", największej jednostki 
II Rzeczypospolitej. Mimo że posiadam 
już bogaty materiał, poszukuję nadal 
ostatnich świadków tamtych dni, 
pragnąc by książka tworzyła pewną 

całość i nie była kolejnym materiałem 
z niepełnymi informacjami.

Wiem, że jako młody historyk nie 
jestem w Anglii znany. Publikując od 
5 lat materiały na temat historii II 
wojny światowej na morzu, otrzymałem 
listy od lu osób z podziękowaniami za 
trud w przybliżaniu im nieznanych 
dotąd stron PMW.

Przygotowywane książki: "Wiel
kopolanie na morzach" i "ORP 'Gryf'", 
są publikacjami oddającymi hołd tym 
marynarzom, którzy zginęli i mogli by 
pójść w zapomnienie.

Z góry też dziękuję za wszelkie 
inne materiały odnośnie Polskiej 
Marynarki Wojennej w latach 1939-1945 
i życzliwym poda mój adres Sto
warzyszenie Marynarki Wojennej: 
Mariusz Borowiak, ul Roosevelta, 70 
m.9. Gniezno 62-200.

DALSZY CIĄG WCZESNYCH 
WSPOMNIEŃ

Teraz, gdy osiemdziesiątka wisi już 
na karku wracają do mnie jak żywe 
stare wspomnienia. Chcę wspomnieć 
raz jeszcze rok 1929, służbę na ORP 
"Bałtyk". Kurs "Radio" wykładał 
oficer z marynarki rosyjskiej. 
Pamiętam dziś jeszcze jego słowa. 
Tłumaczył, co to jest rezonans: 
"Gdyby skrzypek grał jedną nutę na 
Moście Kierbedzia przez długi czas 
(nie powiedział nam jednak, jak 
długi), to most wpadłby w rezonans i 
zawalił się". Dalsze kursy prowadził 
już jednak bardziej fachowo kpt. 
Lubelfeld.

W tym samym roku, na tymże 
okręcie było również dwóch chorążych 
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z marynarki rosyjskiej. Częściej 
widziało się ich jak siedzieli, niż jak 
stali. Byli bardziej dla dekoracji 
okrętu, niż z obowiązku. Czasem 
pełnili funkcję oficera dyżurnego przy 
trapie. Poczciwe staruszki. Pamiętam 
słowa jednego z nich, wymawiane 
trochę z rosyjskim akcentem: - Za 
moja czasa, to okręt był z drewna, ale 
marynarz to był z żelaza".

Wciąż mam w pamięci ostatnie 
Święto Morza w 1939 r. w Gdyni. 
Staliśmy w szeregu, na ulicy bieg
nącej od ulicy Świętojańskiej do Zatoki, 
bliżej Kamiennej Góry, na której 
wznosił się piękny, wielki krzyż. Ileż 
to wspomnień zostało mi z tego miejsca 
- wspinanie się po krętych, wykutych 
w kamieniu schodach, wiodących na 
szczyt tej góry. Była tam estrada- 
muszla, gdzie czasem odbywały się 
koncerty, a naprzeciwko nocny lokal, 
dostępny tylko VIP's, lecz za drogi 
na marynarską kieszeń. Dalej, w dół 
Kamiennej Góry była Polana Redłowska, 
otoczona małym laskiem. Latem, w 
każdą niedzielę, odbywały się tam 
huczne zabawy i tam wesoło bawiła 
się na trawie brać marynarska. 
Często poprzedniego dnia nasza 
grupka robiła składkę na butelkę 
spirytusu i wiśniowego soku. Ten 
dobrze wymieszany napój nazywaliśmy 
"tatą i mamą". Często Kaszubki lub 
"letniczki" próbowały tego napoju, 
mocnego, ale gładkiego; czasem 
brakowało kieliszka, ale ołówek też 
nam wystarczał - wprost z butelki i 
do kreski.

W tym czasie przyjechał do Gdyni 
Jan Kiepura, by zobaczyć nasze 
okręty "Błyskawicę" i "Grom", stojące 
przy już obetonowanym molo w nowym 
kanale bliżej Oksywia. Projektowano 
zbudowanie tam też warsztatów i 
pochylni. Nazywaliśmy to miejsce 
" Sahara", chyba dlatego, że było to 

raczej pustkowie - trochę piasku i 
trawy.

Raz zebrała się przed "Błyskawicą" 
cała załoga jej i "Gromu". Kiepura 
stał na pomoście razem z dowódcą. 
Popatrzył na nas i powiedział: 
"Marynarze, ja już tyle się naśpie- 
wałem, teraz wy zaśpiewajcie coś dla 
mnie". Huknęliśmy my mu wtedy pełną 
piersią: "Morze, nasze Morze, wiernie 
ciebie będziem strzec". Pochwalił nasz 
śpiew i powiedział: "Marynarze, wojna 
się zbliża, ale nie bójcie się, za Wami 
pójdzie w przymierzu cały świat, 
który mówi językiem angielskim". 
Wkrótce przekonaliśmy się, że nie 
było to tak proste.

W ostatnim miesiącu przed najazdem 
Niemców na Polskę wyjście na ląd 
odbywało się tylko na dwie godziny i 
na wachty. Wroga "piąta kolumna" już 
zaczęła działać. Rozeszła się pogłoska, 
że polskie banknoty papierowe nie 
będą miały żadnej wartości w razie 
wojny, jedynie metalowe złotówki będą 
coś warte, bo jest w nich trochę 
srebra. Natychmiast z rynku zniknęły 
wszystkie metalowe złotówki. Trudno 
było coś kupić, zjeść czy wypić. W 
sklepach zapanował kompletny chaos, 
bo drobnych nikt nie mógł wydawać. 
W końcu Bank wypuścił papierowe 
złotówki, ale to już było na parę dni 
przed wojną.

Na koniec przypomnę moje dwa 
najsmutniejsze momenty w czasie 
pływania na "Błyskawicy".

We wrześniu 1939 wybuch wojny 
zastał nas niedaleko Szkocji, gdy jako 
radiowiec podałem dowódcy wiadomość, 
że Niemcy uderzyli na Polskę, że 
bombardują port nasz i topią stojące w 
nim okręty. Myśląc o ginących w 
Polsce naszych kolegach, odczuliśmy 
wszyscy wielki smutek, że nie możemy 
im pomóc, że może powinniśmy wrócić. 
Dowódca kazał mi nadać sygnał, że 
zbliżamy się do brzegów Szkocji i 
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wezwać eskortę, by wprowadziła nas 
do portu.

Drugi smutny moment, nie 
zapomniany przez nikogo z "Błys
kawicy" , to nasz powrót do Gibraltaru 
po sławnej akcji pod Bugie, z wieloma 
dziurami w nadbudówkach okrętu i 
trzema zabitymi kolegami na pokła
dzie. Patrzyliśmy jak bosman zaszy
wa ich ciała w białe płótno, wkładając 
w nogi kawał żelaza - podobno po to, 
że gdy opadną na dno, by stali na 
baczność, meldując się Neptunowi. 
Dowódca odmówił krótką modlitwę, a 
my stojąc na baczność oddaliśmy im 
ten ostatni honor. Wówczas podnie
siono koniec deski do góry i ciała 
powoli zsunęły się do wody. Rozesz
liśmy się smutni, ale zapamiętamy ten 
moment na zawsze.

Jerzy Pawłowski

ORP "S3"

W numerze 160 NS ukazał się 
artykuł S.M. Wrzesińskiego pod 
tytułem: "Ścigacz S3". Chciałbym 
sprostować i uzupełnić jego opis 
wypadków.

Byłem sternikiem na "S3", gdy w 
jednym z rejsów utknęliśmy na Godwin 
Sand. Było to nad ranem, choć 
jeszcze było ciemno. Został uszko
dzony tylko jeden wał i przy przy
pływie wróciliśmy do Dovru na jednym 
motorze, bez holownika. Przejście z 
Dovru do Hythe koło Southampton 
dowódca "S3" zlecił zrobić na jednym 
motorze, ale Dover na tę propozycję 
nie chciało się zgodzić i na drugi 
dzień przysłano oficera-mechanika, by 
po próbie oszacować możliwości rejsu 
na jednym motorze.

Dopiero na trzeci dzień rano 
wyjechaliśmy z Dovru szybkością 
około 9 w.
A z wyleceniem na minie akusty

cznej to było chyba tak: Dostaliśmy 
rozkaz natychmiastowego wyjścia w 
morze i wypłynęliśmy bez artylerzysty, 
który został na lądzie. W drodze 
powrotnej z patrolu, po południu, już 
niedaleko portu, nadleciał samolot 
niemiecki i oddał krótką salwę z 
karabinu maszynowego. Pociski pa- 
dły bardzo blisko prawej burty. Pod 
nieobecność artylerzysty ktoś inny 
podszedł do Oerlikonu, który się 
zaciął.

Innym przykładem pecha naszego 
ścigacza było wejście na skały. 
Głównym tego powodem był błąd 
kompasu, który po remoncie nie był 
sprawdzony przed wyjściem na nocny 
patrol ścigaczy i wkrótce spotkała nas 
mgła. Każdy więc ścigacz operował 
samodzielnie. W drodze powrotnej 
miało być spotkanie przy Eddystone 
Light House (Plymouth), ale nasz "S3" 
znalazł się ponad 30 mil na zachód od 
latarni, około 6 mil na północny 
wschód od Lizard Head w miejscowości 
Coverack. Widoczność mogła być 20-50 
m, a szybkość 35 w. Gdybyśmy tą 
szybkością wjechali na skały, to nie 
tylko rozbilibyśmy dziób, ale cały 
ścigacz by się rozleciał i na pewno z 
załogi nikt by cało nie wyszedł. 
Będąc przy sterze zauważyłem coś na 
kursie i natychmiast zatrzymałem 
motory i przełożyłem ster na prawo. 
Dzięki temu uniknęliśmy większej 
awarii. Dziób nie był uszkodzony, 
jedynie bardzo nieznacznie kadłub na 
bowy. Naprzeciw miejscowości 
Coverack.

Po zejściu ze skały na kilkadziesiąt 
metrów, rzuciliśmy kotwicę. Po 
opróżnieniu rufowego magazynu 
sprawdziliśmy jak bardzo kadłub 
przecieka. Tymczasem skonstruowa
liśmy tratwę z powiązanych materacy i 
dwóch marynarzy pojechało na ląd, 
by się dowiedzieć gdzie jesteśmy. Po 
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pewnym czasie przyszła prywatna 
motorówka i zaofiarowała zaholowanie 
nas do Plymouth. Dowódca odmówił i 
na jednym motorze weszliśmy do 
Falmouth a potem wróciliśmy do 
Fowey.

E. Gach

DO NOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW "NS

Z prawdziwą przyjemnością od
krywam w "Naszych Sygnałach" 
"nowych korespomdentów", których 
witam w gronie Kolegów pisujących do 
naszego pisma już od dłuższego czasu. 
Zarówno "nowych" jak i "starych" 
korespondentów i autorów wspomnień, 
serdecznie pozdrawiam.

Wspomnienia, wypowiedzi i uwagi 
Kolegów są niezmiernie ważne. 
Przynoszą one dalsze udokumento
wanie działań naszej Marynarki 
Wojennej w II wojnie światowej, oraz 
uzupełnienia i poprawki do relacji 
drukowanych poprzednio.

Kolegom: J. Klamtowi i S. Buj- 
niewiczowi dziękuję za poprawki 
dotyczące zdarzeń na ORP "Błyska
wica" w kwietniu i listopadzie 1942 r. 
("NS" Nr 160). Cieszę się, że kolega 
Klamt się odezwał, gdyż przy różnych 
wspomnieniach o ORP "Błyskawica" 
zastanawiałem się co się z nim stało.

Kol. J. Bednarzowi ("NS" Nr 161) 
dziękuję za uwagę dotyczącą daty 
przydziału ORP "Błyskawica" do 10 
Flotylli K/T. Poczynię w tej mierze 
dociekania. Również dziękuję za 
pozdrowienia i wyrazy przyjaźni dla 
b. załóg HHMCS "Athabaskan", 
"Haida" i "Huron". Przy najbliższej 
okazji przekażę je kanadyjskim 
Kolegom.

Wspomnienie kol. Edmunda Paw
łowskiego przywołało dużo refleksji. 
Musieliśmy się z nim znać już w 1928 

lub 1929 roku, na ORP "Bałtyk", na 
którym wtedy byłem dowódcą kom
panii szkolnej. Będę wdzięczny kol. 
Pawłowskiemu za upewnienie, że moja 
pamięć mnie nie zawodzi, że przed 
ORP "Błyskawicą" pływaliśmy razem 
na ORP "Wicher" w 1932 r. Omal że 
jestem pewien, iż wśród radzików 
"Wichra" był wtedy kol. Edmund 
Pawłowski. Byli tam również: "Miecio" 
Maciejewski, Franek Graczyk i "Wałaś" 
Bruno Wałaszewski. Pamiętam, jak na 
mistrzostwach lekkoatletycznych Flo
ty w 1932 r. Radzicy "Wichra" zajęli 1, 
2, 3 i 4 miejsce na 100 m, co nam dało 
wspaniałe zwycięstwo również w 
sztafecie 4x100 m. Kolegę Pawłow
skiego może zainteresować, że "Wałaś" 
Wałaszewski odwiedził mnie dwukro
tnie w Toronto, będąc z wizytą z 
Polski.

Cenne zdjęcie w "nieoficjalnym" 
wspomnieniu kol. Pawłowskiego, 
przedstawia prócz niego dwa "filary" 
działu artylerii ORP "Błyskawica". 
Szef - Józef Szachowicz włożył dużo 
pracy i przyczynił się w dużej mierze 
do wspaniałego wyszkolenia i ducha 
bojowego artylerzystów ORP "Błys
kawica" . Niewątpliwie kolejni ofice
rowie artylerii okrętu należycie to 
oceniali. Jako zdo bardzo wysoko 
ceniłem bosm. Szachowicza.

Zmartwiła mnie natomiast wiadomość, 
że Stach Pawiński już nie żyje. Był to 
jeden z moich przyjaciół, z którym 
miewaliśmy częste pogawędki.

Byłbym wdzięczny, gdyby któryś z 
wyżej wspomnianych Kolegów, lub 
któryś z Czytelników "NS" mógł 
zidentyfikować członków obsady 
boforsa S. Pawińskiego, uwiecznionych 
na zdjęciu w "NS" Nr 157 str. 24. 
Był to niezawodny zespół. Nawiasem 
mówiąc, obsada boforsa ówczesnego 
mata Franciszka Młodzika na ORP 
"Błyskawica", była równie dobra.
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Przy tej okazji dołączam się do 
pozdrowień i życzeń kol. E. Pawło
wskiego dla kol. Jerzego Krakusa. 
Wszystkie jego relacje i gawędy czytam 
z wielkim zainteresowaniem.

Z przykrością muszę zrobić zawód 
kol. H. Kuczwalskiemu ("NS" nr 161). 
"Hunt" widziany przez niego w 
Kopenhadze w 1956 r. nie był naszym 
"Ślązakiem". ORP "Ślązak", po 

oddaniu go do Royal Navy w 1946 r., 
powrócił do swojej oryginalnej nazwy 
HMS "Bedale". W 1953 r. razem z 
HHMS "Chiddingfold" i "Lamerton" 
został przekazany do Marynarki 
Wojennej Indii i przemianowany na INS 
"Godavari". W 1956 r. widziałem go w 
Bombaju.
25 lipca 1988 r.

Romuald Nałęcz-Tymiński

LUDZIE MORZA
---—--

WICEADMIRAŁ KAZIMIERZ PORĘBSKI
(Materiały do prelekcji wygłoszonej 

w kościele NSJ w Gdyni, 10 lutego 
1988).]

Kazimierz Porębski urodził się w 
Wilnie 15.11.1872 roku, w domu leś
nika, Adolfa Porębskiego, z matki 
Marii z Krejbichów.

Głęboki patriotyzm rodziny Poręb
skich, wzmocniony atmosferą wileń
skiego gimnazjum, towarzyszył 
Kazimierzowi Porębskiego przez całe 
życie. Jako 17-letni chłopiec rozpo
czął swą karierę morską w peters
burskiej uczelni, tzw. Korpusie 
Morskim. Niełatwe to były studia dla 
Polaka, lecz dzięki zdolnościom i 
pracowitości ukończył Korpus Morski 
w roku 1892 z wyróżnieniem i jako 
nowo mianowany miczman zaczął 25- 
letnią oficerską karierę okrętową. 
Wysoko oceniany, po dwóch latach 
służby otrzymał przydział do bada
wczej ekspedycji na Ocean Lodowaty 
Północny. Następnie odbył pływanie 
na krążowniku "Dmitrij Donskoj" i 
podróże do wielu portów świata na 
krążowniku "Pomiat' Azowa".

W 1900 roku, jako kapitan-lejtnant, 
Porębski, skierowany do komisji 
nadzoru budowy krążownika "Nowik" w 
stoczniach Schichaua w Elblągu i 
Gdańsku, poznał po raz pierwszy 

Gdańsk, który wywarł na nim silne 
wrażenie.

Po skończeniu budowy objął na tym 
okręcie funkcję zastępcy dowódcy i 
uczestniczył w wojnie rosyjsko- 
japońskiej. Odznaczył się szczególnie 
w bitwie na Morzu Żółtym, kiedy 
dzięki niemu krążownik przerwał 
blokadę eskadry port-arturskiej, lecz 
osaczony przez Japończyków musiał 
wysadzić się u brzegów Sachalinu, a 
Porębski wraz z załogą dotarł lądem 
do Władywostoku. Za ten wyczyn 
został odznaczony Bojowym Orderem 
Św. Jerzego.

W 1906 roku Porębski w stopniu 
kapitana drugiej rangi, dowodził 
torpedowcem, "Triewożnyj".

W następnych latach pływał na 
Morzu Śródziemnym w zespole okrętów 
szkolnych i odznaczył się przy 
ratowaniu ofiar trzęsienia ziemi na 
Sycylii.

Dowodził kolejno: krążownikiem 
"Admirał Makarów" oraz stawiaczem 
min "Jenisiej". Stopień kapitana 
pierwszej rangi - komandora 
otrzymał w 1913 roku.

Przeniesiony do Floty Czarnomor
skiej nadzorował budowę pancernika 
"Imperatrica Maria".

Po wybuchu pierwszej wojny 
światowej w 1914 roku dowodził 
pancernikiem "Rostisław". W dzia
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łaniach wojennych na Morzu Czar
nym walczył jako dowódca pancerni
ka "Imperatrica Maria" oraz brygady 
krążowników. Mając 43 lata otrzymał 
nominację kontradmiralską w kwietniu 
1916 r., a w roku 1917 został prze
niesiony na Bałtyk, gdzie dowodził 
całością obrony Zatoki Fińskiej.

Po rewolucji lutowej, wobec ro
snącego chaosu w sierpniu Porębski 
podał się do dymisji i został zwolniony 
ze służby.

Obok kariery dowódczej Porębski 
wyróżnił się w dziedzinie budownictwa 
okrętowego, w administracji i zarzą
dzaniu Flotą Handlową, w organizacji 
flotylli rzecznych, w kierowaniu 
badaniami hydrograficznymi, w 
organizacji szkolnictwa morskiego oraz 
w międzynarodowych komitetach i 
naradach, dotyczących marynarki 
handlowej i portów.

Był światowcem i poligliotą: biegle 
władał językami - rosyjskim, angiel
skim, francuskim i niemieckim i nie
skazitelnym polskim. Po zwolnieniu 
uczestniczył w pracach Polskiej Rady 
Ekonomicznej oraz Stowarzyszenia 
techników Polaków w Petersburgu, by 
latem 1918 r. powrócić wraz z Matką 
do Warszawy, gdzie jeszcze przed 
odzyskaniem niepodległości rozwinął 
działalność ekonomiczno-społeczną, 
założył towarzystwo "Bandera Polska" 
i jako jego prezes stał się propaga
torem koncepcji przyszłej polityki 
morskiej.

Po odzyskaniu niepodległości, w 
listopadzie 1918 r. Porębski zgłosił 
się do Wojska Polskiego. Zweryfiko
wany w stopniu ppor. generała roz
począł prawie 7-letni okres w Polskiej 
Marynarce Wojennej od odbioru od 
Niemców robót regulacyjnych i mostów 
na Wiśle. Organizował rekwizycję 
statków rzecznych do Flotylli Wiśla
nej. Między styczniem i marcem 1919 
roku opracował szereg memoriałów, do

tyczących przyszłej polityki morskiej 
oraz ustalenia granicy morskiej.

20 marca 1919 r, otrzymał nomi
nację na Szefa Sekcji Marynarki przy 
MSW, przekształconej w maju tegoż 
roku na Departament Spraw Morskich.

Jako szef departamentu i członek 
Rady Wojennej kierował całokształtem 
spraw morskich - wojennych, gos
podarczych i politycznych. W tym 
trudnym czasie jego działalność była 
niezwykle intensywna: opracował 
zadania Departamentu, przedstawił 
plany rozbudowy floty wojennej i 
handlowej, Zabiegał o przyznanie 
Polsce Gdańska wraz z całą deltą 
Wisły, wysłał przedstawicieli DSM jako 
rzeczoznawców na konferencję wer
salską. 10 lutego 1920 r. gen. 
Porębski uczestniczył w uroczystym 
akcie Zaślubin Morza w Pucku.

Już w marcu tegoż roku, czyli dwa 
miesiące przed wysłaniem inż. Wendy, 
Porębski proponował rozpoczęcie 
budowy portu w Gdyni - "jako w 
najwięcej nadającym się punkcie". 
Można przypuszczać, że inż. Wenda 
otrzymał przed wyjazdem sugestie 
swego zwierzchnika, dotyczące loka
lizacji portu w Gdyni. Tak więc można 
uznać admirała Porębskiego za autora 
koncepcji budowy portu i miasta 
Gdyni.

Wkrótce, jako szef DSM powołał 
specjalną komisję do spraw budowy 
portu.

W pierwszej połowie 1920 r. na jego 
wniosek Minister Spraw Wojskowych 
wydał 17 czerwca rozkaz o powołaniu 
Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie, 
a w lipcu tego roku Departament 
przeprowadził egzaminy wstępne do 
tczewskiej szkoły oraz zakupił szkolny 
bark "Lwów".

Te poczynania zostały przerwane 
dramatyczną sytuacją na frontach - 
sowiecka armia zagrażała bowiem 
bytowi Polski.
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W lipcu Admirał sformował Pułk 
Morski, którego bataliony kolejno 
wyruszały na front. 1 sierpnia adm. 
Porębski dokonał przeglądu I Bata
lionu Morskiego podczas jego przejazdu 
przez Warszawę w drodze na front pod 
Ostrołękę. Cztery dni później Admirał 
zgłosił się osobiście do dyspozycji 
Naczelnego Wodza. Przydzielony do I 
Armii Obrony Warszawy generała 
Latynika zorganizował wojenną żeglugę 
na Wiśle i odcinek obrony Zegrze-Dęby, 
który odparł silne ataki sowieckie, za

wych, gen. Sikorskiemu w oficjalnej 
podróży do Francji dla zamówienia 
budowy trzech okrętów podwodnych.

Intensywne prace organizacyjne 
Admirała zostały przerwane w 
początkach 1925 roku dochodzeniem 
administracyjnym przeprowadzonym w 
KMW, gdy zarzucono mu brak nadzoru 
i dopuszczenie do finansowych 
nadużyć. Prokuratura wojskowa 
rozpoczęła oficjalne śledztwo w tzw. 
"sprawie minowej" i publicznie ata
kowano Szefa KMW w prasie i w

co Admirał został odznaczony Krzyżem sejmie. Admirał, człowiek o niepo- 
Walecznych. szlakowanej uczciwości, którego zau-

Rok 1921 był czasem bardzo fania nadużyli podwładni, złożył 
aktywnym dla Porębskiego awanso- dymisję i dnia 19.5.1925 r. został 
wanego do stopnia wiceadmirała, zwolniony ze stanowiska Szefa KMW 
Wiosną 1921 r. rozpoczęto budowę rozporządzeniem Prezydenta RP. Po 
tymczasowego portu w Gdyni. Admirał dwóch latach urlopowania przeniesiono 
często sprawdzał postępy budowy oraz Admirała w stan spoczynku. Miał 
jednostki Marynarki bazowane w Puc- wówczas 55 lat.
ku. Nie zaniechał jednak swej dzia-

Rozdzielenie kompetencji spraw łalności społecznej i ekonomicznej, 
morskich miało miejsce w grudniu 1921 Pozostał prezesem Rady Ligi Morskiej 
r., gdy utworzono departament i Rzecznej i współpracował z 
Marynarki Handlowej przy Minister- Towarzystwem Żeglugowym "Wisła- 
stwie Przemysłu i handlu. W Minis- Bałtyk" w Tczewie.
terstwie Spraw Wojskowych rozwiązano Zdrowie Admirała nadszarpnięte w 
DSM i z dniem 1.1.1922 powołano polarnej służbie i długoletnim pły- 
Kierownictwo Marynarki Wojennej, waniem, pogarszało się szybko. Zmarł 
Szefem Kierownictwa mianowano w Warszawie po długich cierpieniach 
wiceadmirała Porębskiego. Pozostał na 20 stycznia 1933 roku i spoczął na 
tym stanowisku przez trzy i pół roku, warszawskich Powązkach.

Dla przy go to wania przyszłych kadr ] W sześćdziesiątym roku życia 
Marynarki Wojennej wiceadmirał odszedł człowiek, który był pionierem 
Porębski powołał Oficerską Szkołę działań polskich na morzu. Odszedł 
Marynarki w Toruniu i szereg oficerów chrzestny ojciec Gdyni, obrońca praw 
wysłał na przeszkolenie do Francji, polskich w Gdańsku i wizjoner silnej 
Opracował realny plan rozbudowy Polski na morzu.
Floty, lecz i ten przekraczał możli- Niestety, pamięć o tym szlachetnym, 
wości Kraju. Tymczasem na jego skromnym i zasłużonym marynarzu 
wniosek nabyto dwa transportowce: jest nieproporcjonalna do jego zasług, 
"Wartę" i "Wilię", które służyły do a w Gdyni jedyną chyba pamiątką po 
przewozu materiałów wojskowych pod wiceadmirale Porębskim jest skromna 
wojenną banderą. uliczka w Pogórzu, biegnąca już poza

W październiku 1924 r. Admirał administracyjną granicą miasta, 
towarzyszył ministrowi spraw wojsko- Julian Czerwiński
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Bosman Czesław UCHWAŁA
(1204/A, elektr.)

W Sędziejowicach (woj. kieleckie) 
została utworzona tzw. "Izba Pamięci", 
gdzie są gromadzone pamiątki po 
zmarłych i poległych obrońcach 
Ojczyzny, pochodzących z tej miej- 
wości. W Marynarce Wojennej służył 
pochodzący z tej miejscowości i tam 
urodzony 27 lutego 1912 r. bosman 
Czesław Lichwała, który zginął wraz 
z ORP "Orkanem" 8 października 1943 
r.

Czesława Lichwałę poznałem w 1932 
r. na ORP "Wicher", na którym, jako 
porucznik marynarki byłem zaokrę
towany w charakterze oficera wach
towego, z przydziałem do artylerii 
(później do broni podwodnej).

Czesław Lichwała był młodym, 
dobrze zbudowanym i sympatycznym 
marynarzem. Do Marynarki wstąpił 
jako ochotnik 27 paździenika 1930 
roku. Kiedy go poznałem miał za sobą 
już prawie dwa lata służby i celował w 
swej specjalności elektrotechnicznej. 
Zapamiętałem go również dlatego, że 
miał imię Czesław, jak mój śp. brat, 
który zginął od bomby Luftwaffe 1 

września 1939 r. przy baterii Canet, 
koło latarni morskiej Oksywie.

Drogi nasze z Czesławem Lichwałą 
rozeszły się i dopiero w marcu 1940 
r., gdy zostałem zaokrętowany na ORP 
"Błyskawica" w charakterze zastępcy 
dowódcy okrętu, wśród doskonałej 
kadry podoficerskiej tego okrętu 
spotkałem bosmanmata Czesława 
Lichwałę. Był filarem działu elek
trotechnicznego "Błyskawicy", wysoce 
cenionym przez pierwszego oficera 
mechanika, por. mar. Feliksa Jasłow- 
s kie go.

Odbyliśmy razem kampanię norwicką, 
a po powrocie do W. Brytanii ewa
kuację Dunkierki.

Podczas obu tych ciężkich operacji 
bosmanmat Cz. Lichwała w alarmach 
bojowym i przeciwlotniczym miał 
przydział do Oddziału Ratunkowego, 
pod moim bezpośrednim dowództwem. 
Byłem zbudowany nadzwyczajnym 
opanowaniem i odwagą tego podoficera, 
który bagatelizując osobiste niebez
pieczeństwo, świecił przykładem in
nym. Po zakończeniu ewakuacji

WYZNANIE REDAKTORA Proszę więc Kolegów o 
przygotowanie opracowań o "Ludziach 
Morza". Około 1000 słów tekstu, jeśli 
możliwe z fotografią, i... zapowiadam 
w następnym numerze por. mar. 
OPAŁKO (pisze J. Czerwiński) i kpt. 
mar. LEE (pisze Jagusiewicz).
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Dunkierki zszedłem z ORP "Błyska
wica", i kiedy po przeszło pół roku 
znów na nią powróciłem (24 paź
dziernika 1941 r.) bosmana Czesława 
Lichwały, który w międzyczasie został 
awansowany, już tam nie zastałem.

1 listopada 1941 r. bosman Lich- 
wała znów powrócił na "Błyskawicę", 
ale tylko na dwa miesiące - do 29 
grudnia 1941 r.

W końcu marca 1942 r. wraz z 
częścią załogi dla ORP "Ślązak", ku 
memu szczeremu zadowoleniu przybył 
bosman Czesław Lichwała. Miło było 
otrzymać tego dobrze mi już znanego, 
doświadczonego i cenionego podoficera 
dla działu elektrotechnicznego nowo 
zbudowanego okrętu. ORP "Ślązak" 
wszedł do kampanii pod polską ban
derą 30 kwietnia 1942 r., służbę 
wojenną rozpoczął 8 lipca, eskortując 
przybrzeżne konwoje wzdłuż połud
niowych i południowo-zachodnich 
brzegów Wielkiej Brytanii.

Po półtoramiesięcznym okresie tej 
służby ORP "Ślązak" został wyzna
czony do zespołu ośmiu niszczycieli 
klasy "Hunt", do wsparcia kanadyj
skiego rajdu na Dieppe. Chociaż 
artyleria ORP "Ślązak" spisywała się 
znakomicie, strącając cztery samoloty 
niemieckie i kilka uszkadzając, to 
przed południem tegoż dnia "Ślązak 
omal sam nie został zatopiony przez 
atak nieprzyjacielskiego lotnictwa. 
Straciliśmy jednak trzech członków 
zabitych, mieliśmy dwunastu rannych 
i jednego kontuzjowanego. Okręt 
odniósł szereg poważnych uszkodzeń, 
jednak był w stanie dojść do Ports- 
mouth o własnych siłach.

Oddział ratunkowy "Ślązaka" nie 
miał ani chwili wytchnienia. Bosman 
Lichwała w tym krwawym rajdzie 
wykazał opanowanie, odwagę i energię 
w wykonywaniu swoich czynności. Po 
rajdzie przedstawiłem go do odzna
czenia Krzyżem Walecznych, który 
został mu przyznany.

Z ORP "Ślązak" zszedłem na inny 
przydział 27 października 1942 r, zaś 
bosman Lichwała był przeokrętowany 
na ORP "Orkan" 18 listopada tegoż 
roku. W dniu 8 lipca 1943 r. ORP 
"Orkan" przybył do Gibraltaru by 
przewieźć trumnę z ciałem Premiera i 
Naczelnego Wodza, gen. W. Sikor
skiego do W. Brytanii.

W październiku 1943 r. wstrząsnęła 
nami wiadomość o największej tragedii 
Polskiej Marynarki Wojennej w drugiej 
wojnie światowej (liczebnie przewyż
szającą straty w ludziach zaginionego 
ORP "Orła" w 1940 roku, bo 8 paź
dziernika, najnowszy nasz niszczyciel 
ORP "Orkan" zginął od torpedy 
niemieckiego U-boata (U-378) na 
północnym Atlantyku. Z doborowej 
załogi okrętu, 243 oficerów, podofi
cerów i marynarzy, uratowało się 
tylko 40. Bosmana Czesława Lichwały, 
niestety, wśród uratowanych nie było.

Dowódca ORP "Orkan", kmdr por. 
Stanisław Hryniewiecki, doskonały 
marynarz i bohater walk na Prypeci i 
Dnieprze w latach 1919/1920, również 
znalazł śmierć w wodach Atlantyku 
wraz ze swoją załogą i okrętem.

Romuald Nałęcz-Tymiński
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Kmdr ppor. Seweryn BUKOWSKI
"Zginął bez wieści?" - pod tym 

tytułem, tylko bez znaku zapytania, 
ukazało się w NS nr 130/1973 krótkie 
wspomnienie kmdr. Brunona Jabłoń
skiego o kpt. mar. (a właściwie o 
kmdr, ppor.) Sewerynie Bukowskim. 
Autor przedstawił tam po krotce jego 
życiorys, opierając się zresztą na 
swoich z nim kontaktach, m. in. ze 
wspólnego pobytu we Francji w czasie 
budowy tam okrętów podwodnych dla 
PMW. Wspomniał też o uczestniczeniu 
Bukowskiego w nadzorze budowy 
"Orła" i "Sępa" w Holandii, a potem 
napisał:

"Gdzie go zastała wojna - nie 
potrafię powiedzieć. W Polsce go nie 
było. Może był w Holandii, może we 
Francji, może uciekał, może się nie 
udało, może był w jakimś ruchu oporu 
- ale co się z nim stało i z całą jego 
rodziną, nikt nie wie! Zniknął z 
powierzchni ziemi nie wiadomo gdzie i 
nie wiadomo jak".

Z uwagi na to, że w przeciągu 
wspomnianych piętnastu lat nikt do 
tej sprawy nie powrócił, chciałbym 
podzielić się kilkoma informacjami, 
jakie na wspomniany temat udało mi 
się zebrać.

Najpierw może warto przypomnieć 
życiorys Bukowskiego, który zapewne 
nie wszystkim Czytelnikom "Naszych 
Sygnałów" jest znany.

Seweryn Bukowski urodził się 
8/21.1.1899 r. w byłym zaborze 
rosyjskim. Wstąpił potem ochotniczo do 
rosyjskiej marynarki wojennej w 1917 
roku, i jako junkier Floty (tzn. 
ochotnik pochodzący bądź z "cywila" 
po ukończeniu wyższej uczelni, bądź z 
armii lądowej); pływał na szkolnym 
okręcie na Dalekim Wschodzie. Po wy

buchu rewolucji październikowej 
opuścił okręt we Władywostoku i 
przedostał się do Japonii, gdzie 
podobno służył krótko w japońskiej 
marynarce wojennej (?). W roku 1919 
repatriował się do Polski i zgłosił 
się do służby w Wojsku Polskim.

Na początku 1921 roku został 
przyjęty do Marynarki Wojennej w 
randze podporucznika i przydzielony 
do sztabu Flotylli Wiślanej w Toruniu. 
Kiedy tamże, na zarządzenie adm. 
Porębskiego uruchomiono przy Stałej 
Stacji Radiotelegraficznej 6-miesięczny 
kurs radiotelegrafistów i radiotech
ników morskich, Bukowski był od 
1.11.1921 do 31.5.1922 wykładowcą. 
Potem, już jako por. mar. w Korpusie 
Rzeczno-Brzegowym uczęszczał na 
Tymczasowy Kurs Instruktorski (TIK) 
w Toruniu. W 1924 r. został oficerem 
ordynansowym Inspektora Flotylli 
Rzecznych w Kierownictwie Marynarki 
Wojennej w Warszawie. Następnie 
ukończył kurs oficerów radiotelegra
ficznych w Zegrzu, a w 1926 r. 
został wysłany na studia specjali
styczne w Ecole du Genie Maritime 
(Szkoła Inżynierii Morskiej) w Paryżu, 
z kolei zaś do Szkoły Podwodnego 
Pływania w Tulonie. W roku 1929 
wszedł w skład Komisji Odbiorczej 
ORP "Ryś". Mianowany 1.1.1930 
kapitanem mar. został zastępcą 
dowódcy ORP "Żbik", a potem prze
niesiony do Korpusu Technicznego 
gdzie pracował w Służbie Technicznej 
Kier. Mar. Woj. Od 6.3.1936 r. był 
p.o. przewodniczącego Komisji nadzoru 
Budowy Okrętów Podwodnych w 
Holandii, a następnie, już jako kmdr 
ppor. - przewodniczącym tejże 
Komisji. Wchodził także w skład
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Kmdr ppor. Seweryn Bukowski

Komisji Nadzoru Budowy "Groma", 
"Błyskawicy" i "Gryfa". Po zwodo
waniu "Orła" we Ylissingen w sty
czniu 1938 r. objął kierownictwo 
Budowy ORP "Sęp" w Rotterdamie i 
powrócił na nim 16.4.39 do Gdyni. 
Potem został mianowany przewodni
czącym Komisji Nadzoru Budowy 
Okrętów Podwodnych we Francji 
(Stocznia Augustin Normand w Le 
Havre).

Gdzie przebywał w chwili wybuchu 
wojny? Według jednej i bardzo pra
wdopodobnej wersji był we Francji. 
Ale istnieje też druga wersja, że był 
w oblężonej Warszawie i tam pełnił 
funkcję pierwszego pomocnika delegata 
łączności Dowództwa Obrony Warszawy 
w Polskiej Akcyjnej Spółce Telefoni

cznej, a następie pierwszego pomoc
nika delegata Łączności Dowództwa 
Armii "Warszawa" w dowództwie 
odcinka Warszawa-Wschód" na Pradze 
(L. Głowacki, Obrona Warszawy i 
Modlina 1939 - Warszawa 1978, wyd. V, 
str. 289, 311). Potem uniknął niewoli 
i dotarł do Francji. Tak czy owak, 
jesienią 1939 r. pełnił funkcję 
przewodniczącego wyżej wspomnianej 
Komisji Nadzoru Okrętów Podwodnych 
we Francji. Po wstrzymaniu na wiosnę 
1940 r. prac przy budowie tych 
okrętów, Bukowski został postawiony 
do dyspozycji Marinę Nationale. 
Końcem maja 1940 r. podczas nie
mieckiego bombardowania portu Bou- 
logne, Bukowski zginął, trafiony 
odłamkiem bomby lotniczej.

Ostatnia informacja pochodzi z 
zestawienia oficerów-mechaników 
Polskiej Marynarki Wojennej, opra
cowanego przez kmdr. por. inż. 
Piotra Bukrabę (kopia w posiadaniu 
autora - J.P.). Niestety, nie żyjący 
od kilku lat kmdr Bukraba nie podał 
źródła swej informacji. Być może, 
odpowiedzi na intrygujące nas pytanie, 
czy wiadomość ta jest ścisła, a jeśli 
tak, to którego dnia zginął kmdr 
Bukowski i gdzie został pochowany, 
mogłoby udzielić Biuro Historyczne 
Marinę Nationale. Stąd piękny ukłon w 
stronę mieszkających w Paryżu 
członków Stowarzyszenia (szczególnie 
mam na myśli niestrudzonego w 
działaniach dla spraw Polski na mo
rzu, inż. Michała Hłaskę) o próbę 
ustalenia szczegółów poruszonej tu 
sprawy.

Jerzy Pertek
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SMW W CHICAGO

Tu, nad słodkimi jeziorami jest nas 
mała garstka marynarzy. Mamy nawet 
Koło Marynarki Wojennej. Prezesem 
naszym przez długie lata był kmdr L. 
Lichodziejewski, a kiedy on się 
odmeldował, prezesem okrzyknęliśmy 
Staszka Korzeniowskiego M.D. I tak 
bez możliwości (z jego strony) zmiany, 
jest naszym prezesem. Miasto duże, 
odległości ogromne, toteż nie łatwo 
jest nam zbierać się razem, tym bar
dziej, że większość z nas ciągle 
pracuje, i to w tak różnych porach 
dnia, że trzeba naprawdę dużego 
wysiłku, aby się zebrać. Ale spoty
kamy się, choć nie wszyscy i nie 
zawsze, ale ze trzy razy w roku, 
zwykle w okresie Bożego Narodzenia, 
u doktorostwa Korzeniowskich. Potem 
10 lutego mamy Mszę św. i wspólny 
obiad w którymś z domów lub w 
restauracji. A trzeci raz w lecie na 
łonie natury u Państwa Rękawików, 
którzy mają letni domek, duży ogród 
i ogromne dęby, pod którymi łatwo 
jest się schować przed słońcem.

Z długiej listy niewiele pozostało: 
Derdziak Stefan, Górecki Wacław, 
Kasperek Kazimierz, Kołodyński 
Henryk, Korzeniowski Stanisław, 
Kryściak Stanisław, Rękawik Mie
czysław, Siemaszko Konstanty, Wolski 
Max, Kołaciński Władysław, Niespo- 
dziewański Wiesław i Macuska Czesława 
- wrenka.

NB. Listy i "NS" wysyłane do kol, 
Derdziaka są zwracane. SMW prosi o 
jego aktualny adres).

Do tej grupy dołączyli: p. Zbi
gniew Radoniewicz (śp. jego żona była 
sekretarką w KMW), orazpp. Chlatko, 
którzy dzielnie walczyli w AK w 

Powstaniu Warszawskim włącznie - a 
do marynarzy mają duży sentyment. 
Oczywiście uważamy za naszych 
członków także żony zmarłych kolegów, 
panie: Gidzińską, Groszek, Ruszko
wską, i Czubową. Wacław Górecki tak 
rzadko spotyka się z nami, że pisząc 
z pamięci opuściłem jego nazwisko. 
Spotkania nasze są zawsze bardzo 
miłe i serdeczne, tym bardziej, że 
nasze Panie są z sobą w wielkiej 
przyjaźni i jestem przekonany, że 
utrzymują częstszy kontakt między 
sobą, niż ich mężowie. Choć grupa 
nasza nie odznacza się wielką akty
wnością, to jednak wszyscy indywi
dualnie są bardzo aktywni, od 
szkolnictwa, harcerstwa i Kościoła po 
dziedziny społeczne i weterańskie. 
Moim dorobkiem jest czworo dzieci. 
Najstarszy syn, Konstanty, jest 
dziennikarzem i pracuje w "Tampa 
Tribune" na Florydzie. Córka Oleńka 
(idąc w kolejności lat) pracuje w 
banku. Ukończyła uniwersytet, tak 
zresztą jak i Kostek. Wyszła za mąż i 
zrobiła nas dziadkami. Syn nasz 
Kazio ukończył szkołę dramatyczną i 
gra w filmach (wiem, że niektóre jego 
filmy były grane w Wielkiej Brytanii, 
we Francji a także i w Polsce). 
Najmłodsza córka, Nina, w tym roku 
kończy High School, a jednocześnie 
trzeci film. Poza tym ma na swym 
koncie jeszcze jeden film oraz występy 
w teatrach, tak amerykańskich, jak i 
polskich (około 20, produkcji Ref- 
Rena). Cała czwórka ukończyła pol
skie szkoły, tak podstawowe, jak i 
gimnazja. Wszyscy byli, i właściwie są 
jeszcze w polskim harcerstwie. Nina 
została dopuszczona do egzaminu na 
Royal Academy of Dramatic Art. Czy 
zda - nie wiem, ale już mnie głowa 
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boli, jak ja dla niej znajdę mieszkanie 
w Londynie?

Jeżeli chodzi o mnie, to nic wiel
kiego poza tym nie osiągnąłem, bo i 
nie zamierzałem. Przez cały czas od 
lądowania w Chicago pracuję - lepiej 
powiedzieć, udzielam się w polskim 
szkolnictwie i w harcerstwie. Pro
wadzę zespoły tańców narodowych i 
gromady "skrzatów" (wiek do 7 lat). 
Ten wiek całkiem mi odpowiada. 
Pomału zbliżam się do niego, a gdy 
dojdę, trzeba będzie pójść na eme
ryturę. Poza pracą społeczną mam i 
pracę zawodową, bo trzeba mieć na 
benzynę i kółka, bez których życie w 
Chicago jest zupełnie niemożliwe. 
Warto dodać, że gromada, którą 
prowadzę, zwie się "Gromadą dziel
nych żeglarzy" i ma na proporcu znak 
kaprowski i jest pod opieką naszego 

Koła. A na paradzie 3-Majowej 
maszeruje tuż za sztandarem hufca 
harcerzy. Collette - moja żona - choć 
urodzona w Londynie, miała ojca z 
północnej Irlandii a mamę ze Śląska 
Cieszyńskiego. Dzięki jej pomocy 
wszystkie dzieci mówią oczywiście po 
polsku i zawsze brały bardzo czynny 
udział w życiu Polonii. Tak zresztą, 
jak i Ona czyni to nadal.

Właściwie pisząc o wszystkim nie 
powiedziałem o sobie. Otóż pracuję w 
firmie elektrycznej (S&C Electric), ale 
nic nie mam do czynienia z elektry
cznością, bo pracuję jako "Tool 
Engineer". Jestem w tej firmie ponad 
27 lat. Dosłużyłem się złotego syg
netu firmowego.

3 maja 1988
Kostek Siemaszko

SJVTW W GL AS G OW

ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ

(przedruk z "Dziennika Polskiego") 
z 1.3.1988 r. w skrócie)

Polscy marynarze w Glasgow 
obchodzili bardzo uroczyście Święto 
Marynarki Wojennej.

Dnia 7 lutego grupa, wraz z ks. 
proboszczem Marianem Łękawą stanęła 
przed Pomnikiem Marynarzy, by 
złożyć wiązanki biało-czerwonych 
goździków i pomodlić się za poległych 
i zmarłych marynarzy.

Prezes Koła SMW, M. Zawada, 
przypomniał udział Polskiej Marynarki 
Wojennej w II drugiej wojnie świato
wej . Kwiaty w imieniu marynarzy 

złożył sekretarz Koła, SMW - Z. 
Zdrojewski a w imieniu SPK sekretarz 
L. Grembocki. Ks. proboszcz M. 
Łękawa odmówił z uczestnikami mod
litwy za zmarłych i poległych. Na
stępnie została odprawiona w kościele 
Świętego Szymona Msza święta. W 
wypełnionym kościele w poczcie 
sztandaru SPK po raz pierwszy byli 
przedstawieciele kombatantów Armii 
Lądowej, Marynarki Wojennej i Lot
nictwa. Ksiądz Proboszcz nawoływał 
od ołtarza wiernych o modlitwy: 
"Módlmy się za marynarzy, którzy 
walczyli o wolne polskie wybrzeże i 
porty, ofiarując swoją krew i życie 
dla tej, do której nie dopłynęli".

Lekcje w czasie Mszy św. czytali: 
M. Zawada i K. Było. Dary do ołtarza 
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niosły panie: Halina Banasiewiczowa i 
Lucja Gartner, poprzedzane przez 
dwóch ministrantów ze świecami. Po 
Mszy św. ponad 40 osób udało się 
wraz ze sztandarem pod Tablicę 
Katyńską, wmurowaną w ścianę Domu 
Polskiego im. Gen. Sikorskiego. Tu 
prezes Zawada złożył kwiaty pod 
Tablicą i minutową ciszą uczczono 
pamięć ofiar katyńskich. Na zakoń
czenie odśpiewano hymn narodowy.

Po południu odbył się "Dinner 
Dance". W przygotowaniu sali i 
dekoracji wzięli udział: M. Zawada, S. 
Klimowicz (prezes SPK), B. Janda i E. 
Radecki.

Przed rozpoczęciem obiadu prezes 
S. Klimowicz powitał w imieniu SPK i 
Koła SMW księży, M. Łękawę i Fr. P. 
Tiernie - proboszcza kościoła Św. 
Szymona, płk. J. Korabiowskiego i 
jego córkę pannę Zofię Korabiowską, 
prezesa RAFA p. Harta i p. Overenda, 
prezesa Dunkirk Association, p. 
Morrisona z żoną. Mistrzem ceremo
nii był L. Wojtczak, który odczytał 
życzenia od Koła SMW w Kanadzie, od 
Zarządu Głównego SMW, sekretarza 
Krzyżanowskiego i list z podzięko
waniem za zaproszenie od honorowego 
sekretarza RAFA, p. Kena Benwella, 
który nie mógł osobiście przybyć z 
powodu żałoby w rodzinie.

Główne przemówienie po polsku 
wygłosił płk Korabiowski, podkre
ślając jak ważne dla Polski jest 
wolne wybrzeże morskie.

Panna Z. Korabiowska przedstawiła 
w języku angielskim w skrócie his
torię Polski walczącej i broniącej 
swojego wybrzeża i wolnego dostępu 
do portu gdańskiego. Mówiła o pol
skiej Marynarce Wojennej i Handlowej 
po odzyskaniu niepodległości w 1918 
r. Podała także kilka ciekawych 
wiadomości o wyczynach Polskiej Ma
rynarki Wojennej w czasie ostatniej 

wojny w konwojach, w bitwie o 
Atlantyk i zadanych nieprzyjacielowi 
stratach w sprzęcie i w załogach. 
Doskonałe swoje przemówienie 
zakończyła słowami: "In September 
1939 Polish Navy, though smali, 
fought bravely under the command of 
Rear-Admiral J. Unrug".

Mistrz ceremonii, L. Wojtczak, 
wzniósł toast na cześć Królowej, a 
następnie na cześć prezydenta RP, 
Kazimierza Sabbata. Z kolei przema
wiali: prezesi RAFA i Dunkirk 
Association, podkreślając wspólność 
kombatanckich uczuć braterstwa.

P. Teresa McLauchlin odczytała 
zamieszczony w "Naszych Sygnałach" 
wiersz pt. "The War-Time Tenth", w 
którym wymienione były również 
polskie jednostki morskie, biorące 
udział w ogólnoalianckiej akcji na 
Atlantyku. Na zakończenie panna 
Teresa odegrała na fortepianie kilka 
piosenek marynarskich, podchwyco
nych przez salę. Potem tańczono przy 
orkiestrze "La Paloma" i bawiono się 
do późnej nocy.

W PIERWSZĄ ROCZNICĘ

W pierwszą rocznicę poświęcenia 
odrestaurowanego w zeszłym roku 
(2.5.1987) Pomnika Żołnierza Polskiego, 
który znajduje się w ogrodzie RAFA 
"Stonegarth" w Prestwick, Koło SMW 
w Glasgowie zorganizowało zaraz po 
krótkiej ceremonii złożenia wieńców 
pod Pomnikiem, tzw. "Social Evening", 
o który tak bardzo zabiegali nasi 
szkoccy kombatanci-lotnicy.

Koło SPK Nr 105, zainteresowane 
tylko złożeniem wieńca, reprezentował 
prezes S. Klimowicz ze sztandarem i 
pocztem. Udział też wzięli: sztandar 
RAFA, ich kapelan Rev. Arthur Kent 
i polski zespół taneczny "Rysy".
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Część oficjalną otworzył prezes SPK, 
po czym przemówiła prezeska RAFA, 
p. Elizabeth Lambie, serdecznie 
witając polskich przyjaciół. Kapelan 
RAFA, Rev. Arthur Kent, odmówił 
modlitwy za poległych. Z kolei kol. M. 
Zawada przekazał koleżeńskie po
zdrowienia od Zarządu Głównego SMW 
dla Royal Air Forces Association, 
bardzo życzliwie i z dumą przyjęte 
przez naszych Szkockich Kombatantów- 
Lotników.

Na zakończenie dr B. Indyk, 
członek Rady Narodowej, w imieniu 
Rządu RP na uchodźstwie dziękuje 
wszystkim za udział w tak podniosłej 
uroczystości. Tu, na wolnej ziemi, 
wolność jest brana jako dar Boży dla 
człowieka. Inaczej dzieje się tam, w 
Kraju, gdzie naród protestuje doma
gając się wolności i chleba.

Zespół "Rysy" stanął na wysokości 
zadania. Zademonstrował polskość 

kolorem swoich strojów oraz polsko- 
-szkocką piosenką. Zasłużył sobie na 
oklaski, jakimi ich rzęsiście darzono. 
Gospodarze (RAFA) udekorowali swój 
lokal napisami: "Serdecznie witamy!" i 
"Na zdrowie!". Z głośników płynęły 
melodie z "Mazowsza". Godło państ
wowe - Biały Orzeł - wisi stale na 
honorowym miejscu. Wisi też obraz 
samolotu z szachownicą 303 Dywizjonu 
w locie. Bawiono się w takt orkiestry 
dętej, i zamiast wyjechać o godz. 
22.30, opuszczono gościnne progi 
"Stonegarth" grubo po północy.

Przed odjazdem pożegnał gospo
darzy kol. M. Zawada: "On behalf of 
Polish Naval & Ex-Combatants Asso- 
ciations thank you for your welcome. 
Thank you for your participation at 
the official ceremony at the Polish 
Soldiers Monument. Thank you Madam 
Chairman and your Committee.

A. Lewandowski

SIYIW W KANADZIE

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZARZĄDU 
17 kwiecień 1988

Na zebraniu, w sali SPK, 206 
Beverly Street w Toronto, w niedzielę 
17 kwietnia 1988 r., bezpośrednio po 
Ósmym Walnym Zebraniu SMW Koła 
Kanada, zarząd ukonstytuował się 
następująco:

Zgodnie z jednogłośną uchwałą 
Ósmego Walnego Zebrania, kol. 
Tymiński został ponownie wybrany 
prezesem. Koleżanka Milisiewicz 
przyjęła funkcję sekretarza, kol. 

Naranowicz w dalszym ciągu pełni 
funkcję skarbnika, kol. Łątkiewicz zaj- 
mie się imprezami włącznie z balem 28 
maja, kol. Mrozek zajmie się opieką. 
Delegata do Centralnego KPÓW nie 
ustalono.

Zgodnie z uchwałą Ósmego Walnego 
Zebrania, zostanie wysłane ł50.00 do 
Koła Plymouth w celu zakupienia 
wieńca. Kol. Milisiewicz zredaguje list 
w odpowiedzi na Apel Koła Plymouth.

17 kwietnia 1988
J. Milisiewicz
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SMW W NOWYM JORKU

Podczas naszego ostatniego pikniku, 
który się odbył w pogodną niedzielę 
12 czerwca na pięknej polance Sokołów 
w Somerville, New Jersey, uczciliśmy 
1-minutową ciszą pamięć ostatnio 
zmarłych kolegów: Majki Władysława, 
Cichockiego Mietka, Smyły Władysława, 
Bokunia Józefa, Janowa Wacława i 
Marny sza Jana.

Panie, które przygotowały smaczny 
i obfity "piknik", brały udział w 
dyskusji i wspomnieniach naszego 
udanego zeszłorocznego Zjazdu 
Koleżeńskiego w górach Catskill N.Y. 
w pensjonacie "Hill"s".

Po odczytaniu licznej korespon
dencji z gratulacjami od kolegów, 
którzy brali udział w Zjeździe, 
uchwalono przesłać list kmdr. W. 
Pacewicza z prośbą o umieszczenie w 
"Naszych Sygnałach". W programie 
działalności na ten rok mamy "Bal 
Wojska Polskiego" 5 listopada w ele
ganckim lokalu "Town & Campus" w 
Union, N.J. Balowi przewodniczy 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 
Koło Nowy Jork. Wstęp tylko $35.00 
od osoby, z kolacją i godziną koktaj
lową. Orkiestra "Słowianie", ta sama, 
która nas tak wspaniale bawiła na 
Zjeździe.

Następne nasze wspólne spotkanie 
odbędzie się w niedzielę 14 sierpnia, 
podczas dorocznego Święta Żołnierza w 
Amerykańskiej Częstochowie, Pen
sylwania .

Stanisław A. Kuty

GŁOS ZNAD PACYFIKU

Serdecznie dziękuję wraz z żoną za 
doskonałe przygotowanie i urządzenie 
Zjazdu. Wybraliście doskonałe miejsce, 
nastrój był bardzo przyjacielski i miły, 
a jednocześnie przeżyliśmy wszyscy 
razem wiele wspomnień godnych i 
patriotycznych.

Oczywiście wiem, że zorganizo
wanie tego rodzaju spotkania wymaga 
dużo pracy Zarządu i członków Koła. 
Nie zapomnimy Waszych wysiłków i 
dziękujemy koledze Prezesowi, kol. 
Kuniowi Grabę, kolegom Łopuchowi, 
Brożkowi i Tadkowi Jekielowi, oraz 
Paniom, które tak silnie wspierały 
swoich małżonków-marynarzy. Są na 
pewno i inni koledzy, o których nie 
wiem, a którzy na pewno też przy
czynili się do tego tak bardzo udanego 
Zjazdu.

W maju tego roku byłem jednym z 
wiceprezesów Zjazdu SPK w Buffalo. 
Był to Zjazd bardziej formalny i miał 
konkretny program pracy dla przy
szłości naszych organizacji komba
tanckich na całym świecie. Nasz 
marynarski Zjazd był wybitnie kole
żeński i mniej formalny, ale też 
spełnił swoje zadanie. Według mego 
osobistego zdania wszyscy weterani 
Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie 
powinni trzymać się jak najbliżej 
siebie. A podstawą naszego wete- 
rańskiego bytu powinna być nieus
tanna walka o Polskę Niepodległą w 
oparciu o Rząd Polski na Obczyźnie.

Jeszcze raz dziękujemy Panu, 
kolego Prezesie, i wszystkim kolegom, 
za trzy dni wśród naszej braci 
marynarskiej, które dla nas będą 
niezapomniane.

Wilhelm Pacewicz
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SIVIW w

Plymouth to nie tylko baza naszej 
Marynarki w W. Brytanii, najstarsze 
Koło SMW, ale tym razem naprawdę ma 
o czym pisać. O przeniesieniu naj
starszego Pomnika naszej Marynarki 
pisze po krotce w "Dzienniku Polskim" 
kol. Hermaszewski, który wraz w 
prezesem Zubkowskim reprezentują 
Zarząd Główny:

"W dniu 1 maja 1988 r. odbyła się 
bardzo podniosła uroczystość prze
niesienia na bardziej odpowiednie 
miejsce Tablicy Pamiątkowej poświę
conej pamięci polskich marynarzy, 
którzy oddali życie w walce o Polskę 
na morzu.... W pobliżu znajdują się: 
słynna latarnia morska, pomnik 
Admirała Drakę oraz obelisk ku czci 
poległych Brytyjczyków.

Uroczystość rozpoczęła się wejściem 
na podium ponad dwudziestu komba
tanckich pocztów sztandarowych 
organizacji brytyjskich, prowadzonych 
przez orkiestrę "Royal Marines"... 
Wieńce wokół Tablicy zostały złożone 
od miasta Plymouth, Admiralicji, 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w 
Londynie, w Plymouth, Glasgow, we 
Francji i w Kanadzie.

Grupa dzieci w strojach narodo
wych składała wiązanki biało-czer
wonych goździków dla każdego okrętu, 
którego nazwa jest wyszczególniona na 
Tablicy....

T. Hermaszewski"

Przebieg uroczystości opisują 
miejscowi Koledzy, reporter kol. Z. 
Paź i prezes, kol. T. Sroka.

PLYMOUTH

HISTORYCZNE TŁO TABLICY 
PO POLEGŁYCH MARYNARZACH, 

W PLYMOUTH

Tablica, dzieło polskiego artysty 
rzeźbiarza Mieczysława Lubelskiego, 
była odsłonięta 11 marca 1951 r. 
przez dowódcę Bazy Devonport, adm. 
Sir J. McGrory i admirałów: King i 
Raw. Stronę polską reprezentowali 
admirałowie: Świrski i Korytowski. 
Obecna była również Lady Moncriffe, 
ówczesny prezes "The Relief Society 
for Poles", inicjatorka idei zorgani
zowania Funduszu i miejsca na Tabli
cę Pamiątkową, wraz z wielką przy
jaciółką Polski, księżniczką Atholl.

Tablica z brązu ma w centrum jako 
godło państwa Orła Jagiellońskiego, 
który w szponach dzierży krzyż, na 
którym artysta umieścił kotwicę. Po 
obu stronach Orła są wymienione 
jednostki bojowe Polskiej Marynarki 
Wojennej, które walczyły w II wojnie 
światowej na Zachodzie. Przez krótki 
czas Tablica była w Instytucie im. 
Gen. W. Sikorskiego w Londynie, po 
czym wmurowano ją w zewnętrzną 
stronę muru stoczni w Devonport, 
przy Albert Gate.

Pod pazurami Orła umieszczona jest 
dedykacja w języku angielskim: "In 
memory of the Officers and Men of 
Polish Navy, who gave their lives 
fighting alongside their British 
Comrades 1939-45", poniżej zaś 
adnotacja: "This Plaąue has been 
errected by voluntary subscription 
opposite the site occupied by Polish 
Naval barracks during the war".
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Po długich staraniach SMW w 
Plymouth doczekało się, że z dumą 
możemy powiedzieć, iż Tablica jest w 
miejscu, na jakie zasłużyła - na 
słynnym The Hoe, nazwanym dziś 
"Belvedere-Memoriał Garden".

1 maja 1988 r. o godz. 11 rano 
nastąpiła uroczystość przeniesienia i 
rededykacji Tablicy na Obelisku - bo 
Tablica jest umieszczona w bloku 
granitowym o 45 stopniach pochylenia, 
i otoczona jest brytyjskimi Tablicami 
Weteranów.

(Uroczystość przeniesienia Tablicy i 
rededykacji opisuje kol. T. Sroka}

Wpatrzeni w morski horyzont z 
"Edistone Lichthouse" przed nim, 
przypominamy sobie ciężkie i niebez
pieczne czasy wojny, patrole atlan
tyckie, konwoje. Czy to naprawdę 
było 50 lat temu? Dość tych rozważań. 
Zapraszamy Kolegów i biorących 
udział w tej uroczystości Weteranów 
na lampkę wina i bufet do SMW w 
Klubie "Polskiego Orła". Jak zwykle 
po takiej uroczystości jest cała masa 
tematów do rozmowy, nic więc dziw
nego, że jest pełno w naszym Klubie. 
Wkrótce zjawili się goście honorowi z 
Lordem Mayor'em na czele, któremu 
towarzyszyło trzech byłych Lordów 
Mayor'ów miasta z małżonkami, a z 
nimi prezydent Federacji Kombatantów, 
p. J. Jewell, który swoim wkładem 
doświadczenia i pracy dużo nam po
mógł w staraniach przeniesienia 
Tablicy.

Lord Mayor oświadczył, że podczas 
oficjalnej wizyty w Gdyni był zapro
szony na pokład ORP "Błyskawica", 
którą dobrze pamięta z czasów wojny, 
bo był to jeden z trzech okrętów, 
które w pierwszych dniach tragicznego 
września 1939 r. zawinęły do portu w 
Anglii.

Zaproszeni VIP's wdali się w 
dyskusję ze starymi marynarzami. Z 
kolegów z Londynu był prezes K.O.

Zubkowski i T. Hermaszewski, z 
którym pływałem na "Ślązaku", biorąc 
udział w słynnym rajdzie na Dieppe w 
sierpniu 1942 r.

Z wielką przyjemnością i satysfa
kcją stwierdzamy, że poważanie i 
respekt, jakie Polacy mają w Plymouth, 
to nie jest jakiś gest kurtuazyjny, ale 
szczere przekonanie tych, którzy nas 
znają bardzo dobrze i szczerze nas 
poważają.

Z prawdziwą dumą i satysfakcją 
słyszałem, że goście nasi mówili nie 
tylko o o naszym wkładzie wojennym, 
ale też o tym, że nauczyliśmy się ich 
języka, znaleźliśmy pracę, nie jesteśmy 
biedni, przestrzegamy prawa, poma
gamy w ramach naszych możliwości tak 
Krajowi jak i rodzinom i kolegom, 
którzy znaleźli się w nieco gorszej od 
nas sytuacji.

Zbyszek J. Paź

TABLICA PAMIĄTKOWA W PLYMOUTH 
- OSTATNI ETAP

Historia tej Tablicy, kto ją ufun
dował, kto ją wykonał, data odsło
nięcia i przez kogo, jest opisana w 
"Naszych Sygnałach" Nr 151.

W związku z rozbudową Tablica 
znalazła się wewnątrz doku, otoczo
nego wysokim murem. Chcąc ją 
zobaczyć lub złożyć wieńce, konieczne 
było ze względu na bezpieczeństwo 
uzyskanie przepustki lub pozwolenia. 
Pracownicy doku stawiali rowery przy 
murze, na którym była Tablica i 
zaszła konieczność przeniesienia jej 
poza obręb doków. W początkowej 
wymianie listów z Admiralicją i w 
spotkaniu z Wiceadmirałem Wildish. 
(Port Admirał Devonport Base) wzięli 
udział kmdr Markowski i sekretarz 
Koła Plymouth T. Sroka. Po dłuższej 
dyskusji Admirał przyjął moją pro
pozycję, aby Tablicę umieścić na 
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murze przy Albert Gate - głównym 
wejściu do doku. Powierzono mi 
zorganizowanie przeniesienia Tablicy i 
zainstalowanie jej przy Albert Gate; 
tę pracę wykonali robotnicy portowi 
pod nadzorem Royal Navy. W dniu 
23.11.1969 odbyła się uroczystość 
odsłonięcia, którego dokonał Wiceadmi
rał Wildish w obecności ówczesnego 
prezesa Zarządu Głównego, kmdr. B. 
Wrońskiego.

Z czasem okazało się, że i w nowym 
miejscu nie było poszanowania dla 
Tablicy; pracownicy doku śmiecili 
wokół niej, gazeciarz ustawiał swoją 
budę i sprzedawał gazety. Wreszcie 
decyzja Rządu oddania doków w 
prywatne ręce i przewidywane 
zmniejszenie ich obszaru stworzyła 
nową sytuację, wymagającą zmiany. 
Licząc na poparcie przyjaciół w 
Plymouth City Council, napisałem list 
do Chief Executive i City Clerk z 
prośbą o przeznaczenie dla naszej 
Tablicy lepszego i więcej centralnego 
miejsca. Do listu datowanego 9 gru
dnia 1985 r. załączyłem projekt obe
lisku pod Tablicę, wykonanego 
artystycznie przez sekretarza Koła 
Plymouth, R. Chechłowskiego; na 
projekcie tym później wzorował się 
zaangażowany przez nas architekt. W 
ślad za moim listem poszły inne 
organizacje Weteranów. Ponieważ Koło 
Plymouth należy do Federation of 
Ex-Services Association mieliśmy pełne 
poparcie tej organizacji, a szczególnie 
prezydenta R.J. Jewell, który jest 
naszym wielkim przyjacielem. Dostałem 
list od Chief Executive, datowany 
28.11. 1987, że City Council propo
nuje "Buli Ring" przed frontem Bel- 
vedere na Plymouth Hoe. Zaangażo
waliśmy architekta, który koordy
nował projekt naszej Tablicy z głó
wnym architektem miasta Plymouth. 
Razem z przedstawicielami innych 
organizacji Weteranów mieliśmy kilka 

spotkań z City Architektem w jego 
biurze i udało się wywalczyć, że 
Tablica powinna być na froncie na 
przeznaczonym dla niej miejscu, bo 
nasze Koło było pierwsze, które 
rozpoczęło sprawę przeniesienia, 
tablica jest największa rozmiarem, a 
przed nią roztacza się zatoka Ply
mouth Sound, przez którą polskie 
okręty wychodziły do akcji w morzu i 
wracały z bojów. Ten argument 
pomógł i zadecydował o poparciu 
prezydenta Federacji of Ex-Services 
Association, R.J. Jewell. Nasza 
propozycja uzyskała aprobatę. Na
stępnie ustaliliśmy program prze
niesienia Tablicy. Po omówieniu z 
członkami Zarządu Koła, przedstawiłem 
plany do Monumental Masons Martin & 
Sons i po wspólnym przestudiowaniu 
planów przyjąłem fachową poradę i 
wybrałem Dartmoor Granite na bazę 
Tablicy, akceptując podany koszt 
Ł437.00

Zdjęciem Tablicy z muru i prze
wiezieniem jej do Monumental Masons 
zajął się Lt. Cmdr. P.M. Egerton RN, 
a prace wykonała ekipa Royal Navy.

Datę rededykacji ustaliliśmy na 1 
maja 1988. Wysłałem zawiadomienia i 
zaproszenie do Zarządu Głównego, 
oraz wszystkich Kół SMW, do Lorda 
Mayora i Lady Mayoress, Flag Officera, 
Wiceadmirała Sir Johna Webstera, kilku 
radnych miasta Plymouth i byłych 
merów miasta, organizacji weteranów 
zrzeszonych w Federacji Ex-Services 
Association. Listem prosiłem Cpt. 
K.W. Osborna, MBE o orkiestrę Roy
al Marinę Cadets. Do Rev. P. Jack
sona R.N. i do różnych organizacji 
polskich i angielskich, wysłałem 
dużo zaproszeń. Przygotowanie i 
wydrukowanie programów, zamówienie 
wieńców, listy do BBC i T.V. South 
West zajęły dwa miesiące solidnej 
pracy. Nasz sekretarz R. Chechło- 
wski rozesłał zawiadomienia do 
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wszystkich członków i zrobił arty
styczne napisy na wieńce. Skarbnik, 
kol. Z. Paź zajął się ogłoszeniem w 
miejscowej prasie i wystąpił w Radio 
Plymouth Sound. Wiceprezes, kol. M. 
Kozicz, zajął się zorganizowaniem 
przyjęcia w naszym Klubie po 
zakończeniu uroczystości. W środę 27 
kwietnia 1988 r., 4 dni przed uro
czystością odsłonięcia Tablicy, odbyła 
się generalna próba i wydawało się, 
że wszystko jest zapięte na ostatni 
guzik i tylko zła pogoda mogłaby 
przeszkodzić sukcesowi ceremonii.

Tadeusz Sroka

NIEDZIELA - 1 MAJA 1988

O godz. 10.15 zaczęły zbierać się 
w pobliżu Cytadeli delegacje organi
zacji należących do Federacji Ex- 
Services Association, której członkiem 
jest również Koło Plymouth. Każda 
delegacja ze sztandarem: Royal Naval 
Association, Royal Marines, W.R.N.S., 
Royal Artillery, Royal Engineers, 
Devonshire & Dorset Regiment Light 
Infantry, RAF, Dunkirk Yeterans, 
Parachute Regiment, Normandy Yeter
ans, Burma Star, Royal British Legion 
Nr 1. Branch, Crownhill Branch, St. 
Budeaux Branch, Plympton Branch i 
Coldstream Guards.

Programy uroczystości były roz
dawane uczestnikom i gościom przez 
członków Koła i dziewczynki z grupy 
"Krakowia" w pięknych, narodowych 
strojach. Koledzy, S. Jakubowski i M. 
Zajkowski wciągnęli na główny maszt 
oryginalną Banderę Marynarki 
Wojennej. Pogoda była wilgotna i 
ciemne chmury groziły deszczem. Tuż 
przed rozpoczęciem uroczystości roz
jaśniło się i groźba deszczu minęła.

O godz. 10.30 czterech przysła
nych służbowo policjantów wstrzymało 
ruch kołowy na Promenadzie i dele

gacje ze sztandarami, poprzedzane 
przez Royal Marines Cadets Band, 
przy dźwiękach marsza przeszły z 
Cytadeli do miejsca naprzeciw Tablicy. 
Orkiestra RMC uformowała się na 
chodniku Promenady. Delegacje ze 
sztandarami stanęły na pierwszym 
tarasie ponad Pomnikiem i 3 trębaczy 
RMC na drugim tarasie. Ponad nimi na 
głównym maszcie powiewała Bandera 
Marynarki Wojennej. Poczet sztanda
rowy Koła Plymouth w składzie: Z. 
Paź, R. Chechłowski i P. Wiśniewski 
zajął pozycję za pomnikiem po prawej 
stronie, a po lewej stronie 3 kobiety 
z Royal Marines, w pięknych mun
durach i z Flagą Brytyjską. Na sto
pniach ponad pomnikiem ustawiła się 
grupa "Krakowia" w pięknych strojach 
narodowych. Wokół pomnika zajęli 
miejsca władze cywilne miasta Ply
mouth, a między innymi 5 Lordów 
Mayor'ów z żonami, a więc Councillors 
R. King, A. FLoyd, D. Mitchell, J. 
Mills i P. Withfeld oraz Alderman R. 
Curry i kilku innych radnych miasta 
Plymouth. Resztę wolnych miejsc 
zajęli członkowie Koła Plymouth, 
Eagle Social Club (Orzeł) Anglo-Pol- 
skie Stowarzyszenie Kulturalne, Ply- 
mouth-Gdynia Twinning Panel oraz 
inni goście.

O godz. 10.55 przybył Rolls- 
Roycem Lord Mayor i Lady Mayoress a 
tuż za nimi drugą limuzyną Commodore 
J. Carine R.N. z żoną, który zastą
pił Flag Officer'a Adml. Sir Johna 
Webstera, który wyjechał służbowo.

Prezez Koła Plymouth, T. Sroka, 
przywitał dostojnych gości i wpro
wadził ich na miejsce przed Tablicą, 
gdzie już byli obecni: prezes Zarządu 
Głównego, K. Okołow-Zubkowski i 
delegat T. Hermaszewski, Commander 
Peter Filewod representing Flag 
Officer, President of the Ex-Services 
Federation Mr R. J. Jewell, Rev. Peter 
Jackson R.N. i inni. Po wskazaniu
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VIP’s od lewej: Rev. P. Jackson, T. Sroka, Mayoress J. Parish, Mayor T. Parish, Commodore J. Carine RN, 
prezes K.O. Zubkowski, Alderman M. Mitchell, Cdr. P.F. Filewood RN, Mrs Mitchell, T. Hermaszewski, 

S. Potopowicz, H. Grześkowiak M. Kozicz, F. Rumiński, G. Bednarz, Mrs Floyd.

miejsc każdemu z nich, jako główny or
ganizator zająłem miejsce z prawej 
strony obok Lorda Mayora i Lady 
Mayoress, a obok mnie zajął miejsce 
Rev. P. Jackson.

O godz. 1100 - Rolls of the 
Drums. Na znak Royal Marinę Paradę 
Marshall zagrzmiały bębny, co było 
sygnałem do rozpoczęcia uroczystości. 
Reverend P. Jackson rozpoczął 
Rededykację modlitwą: "The Naval 
Collect". Direct us o Lord, in a all 
doings, with thy most gracious favour 
and further us with thy continual help 
that in all our works begun, conti-

Poczet sztandarowy: Chechtowski. Paź, Wiśniewski, 
u góry Kalas, ostatni z prawej Gajda, trzeci z prawej 

Kopatka. Reszta: Anglicy z Federacji.

nued and ended in Thee, we may 
glorify thy Holy Name and finally, by 
thy mercy, obtain everlasting life; 
through Jesus Christ our Lord. Amen.

"The Dedication of the Memoriał"

"O eternal Lord God, of Your 
merciful goodness accept, we pray 
You, this memoriał which we offer 
here today, and enable us to be 
worthy of those who are here 
remembered. Grant us a willing spirit 
to fulfil whatever duty may be laid 
upon us, that when our work on 
earth is over, we may find, with them, 
our rest in your eternal services. 
Through Jesus Christ our Lord. 
Amen.

In the faith of Jesus Christ we 
re-dedicate this Memoriał to the Glory 
of God and in memory of His servants, 
the officers and men of the Polish 
Navy, who gave their lives in the war 
from 1939 to 1945, in the Name of the 
Father, and of the Son, and of the 
Holy Spirit. Amen.

Następnie RMC Band odegrała Hymn 
kościelny "Eternal Father" i obecni 
odśpiewali cztery jego zwrotki.



50 NASZE SYGNAŁY

W swym przemówieniu Lord Mayor 
stwierdził, że on i Lady Mayoress są 
bardzo radzi z udziału w tej uro
czystości. Powiedział, że dobrze 
pamięta polskie okręty bazowane w 
Plymouth i o wkładzie Polskiej Mary
narki Wojennej podczas ostatniej wojny, 
w której tak wielu polskich marynarzy 
straciło życie. Nawiązując do Tablicy 
powiedział, że jest bardzo zadowolony 
z przeniesienia Tablicy z Albert Gate 
do Belvedere właśnie za jego kadencji, 
i że tu już Tablica pozostanie na 
zawsze. Wspomniał, że w związku z 
"twinning Plymouth-Gdynia" był z 
wizytą w Gdyni, skąd powrócił dwa 
dni temu. Odwiedził tam okręt-muzeum 
"Błyskawica", i tam poinformował jego 
pracowników o naszej uroczystości. 
Dowództwo i załoga ORP "Błyskawica" 
przekazali najlepsze życzenia z tej 
okazji. Myśli ich będą przy Tablicy i 
oddają cześć i honor Kolegom, którzy 
zginęli podczas wojny.

Odsłonięcia Tablicy dokonali 
Commodore HMS "Drakę", Commodore 
James Carine RN i prezes Koła Ply
mouth, T.Z. Sroka.

Po odsłonięciu Tablicy-Obelisku 
wieńce złożyli: Lord Mayor miasta 
Plymouth, prezes Koła Plymouth T.Z. 
Sroka od Koła Plymouth, prezes 
Zarządu Głównego od Zarządu Głó
wnego w Londynie, wiceprezes Koła 
Plymouth w imieniu Koła Francja, kol. 
H. Grześkowiak w imieniu Koła Kanada , 
kol. Rumiński w imieniu Koła Glasgow 
i prezes R. Hudson od "Eagle Club" 
(Klubu Orzeł). Dzieci z grupy 
"Krakowia" złożyły biało-czerwone 
goździki na Tablicy co wywołało 
wzruszenie wśród obecnych.

"The Last Post"

Trzej Trębacze, stojący na górnym 
tarasie, odegrali "Last Post". Kol. 
Jakubowski na wachcie przy głównym 

maszcie powoli opuścił Banderę 
Marynarki Wojennej do połowy masztu. 
Sztandarowy Z. Paź pochylił w 
ukłonie nasz Sztandar z pięknym 
Orłem wyhaftowanym złotem i srebrem. 
To samo zrobiło 18 sztandarów róż
nych organizacji, biorących udział w 
uroczystości. Nastąpiła cisza - "Silent 
Tribute" po czym przemówił Prezes 
Koła Plymouth, T.Z. Sroka:

Koledzy, Koleżanki, Rodacy! Jes
teśmy tu zebrani, aby uczcić i oddać 
hołd naszym Kolegom z Polskiej 
Marynarki Wojennej, którzy zginęli 
walcząc o Waszą i Naszą wolność! 
Cześć Ich Pamięci!

They shall grow not old as we that 
are left grow old. Age shall not weary 
Them, nor the years condemn, at the 
going down of the Sun and in the 
morning we will remember Them! - na 
co uczestnicy odpowiedzieli chórem: 
"We will remember Them".

"Reveille"

Po odegraniu Reveille przez trzech 
trębaczy R.M. Cadets, sztandary 
powróciły do pozycji "Carry Stan- 
dards".

Po "Reveille" chór grupy "Kra
kowia" i obecni Polacy odśpiewali 
"Jeszcze Polska nie zginęła". Nastę
pnie Royal Marines Cadets Band 
odegrała, a uczestnicy odśpiewaliwali 
brytyjski Hymn Narodowy.

Blessing
be the Rev. P. Jackson MNI RN

God grant to the living, grace, to 
the departed, rest, to the Church, 
the Queen, the Commonwealth and all 
mankind, peace and concord, and to 
us and all His servants, life everla- 
sting. And may God the Father, 
Maker of men, God the Son, born 
among men, bless, preserve and keep 
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us, all whom we love and all for whom 
we pray, now and evermore. Amen.

Lord Mayor i Lady Mayoress, 
Commodore z żoną, prezes Zarządu 
Głównego K. Zubkowski, Commander 
P. Filewod, President Ex-Services i 
kilku innych zajęli miejsca na stop
niach wiodących do Tablicy-Obelisku, 
by odebrać defiladę organizacji 
należącej do Federacji Ex-Services 
Association. Przed nimi stanął poczet 
z naszym sztandarem w otoczeniu 
członków SMW Koła Plymouth. Na 
czele defilady kroczyła orkiestra RMC. 
Na głos komendy Anglicy-Weterani ze 
sztandarami zasalutowali Weteranom 
Polskiej Marynarki Wojennej, jakby w 
uznaniu naszych bojowych osiągnięć w 
ostatniej wojnie.

Na tym zakończyła się uroczystość 
solemna, wzruszająca i piękna, po 
czym w naszym Klubie, którym Koło 
Plymouth może się poszczycić, odbyło 
się przyjęcie dla zaproszonych gości.

T.Z. Sroka
Prezes Koła Plymouth

"TRIBUTE"

Later that very memorable day, 
when the last of ours distinguished 
guests and friends had gone, and our 
Polish Ex-servicemen and families had 
returned to their homes, my wife and 
I revisited that very famous spot. A 
beautiful and fitting site for the finał 
resting place of the Polish Naval War 
Memoriał which depicts the names of 
Polish Ships, some of which were lost 
at sea between 1939- 1945 during 
World War II taking with them many 
hundreds of their gallant officers and 
men. I then looked out to the sea, a 
calm but sometimes cruel sea and a 
as my eyes wandered along the now 
deserted Hoe fore-shore, I turned and 
gazed up at the flag-pole from which 

that morning the Polish Flag had flown 
at half mast. I heard again the sad 
piercing notes of the Last Post, 
played by the young Royal Marines 
Cadets buglers, I looked down once 
morę at the Memoriał, at the so proud 
Polish Eagle among the wreaths from 
var-ious parts of the world, and 
abundance of beautiful red & white 
flowers softly whispering in the gentle 
evening breeze. The scented Petals, 
there must have been many hundreds 
of them. - Dear God - I thought. - 
Each Petal for a Comrade.

Tadeusz and Helen Sroka

GRATULACJE ZARZĄDU

Zarząd Główny SMW zdaje sobie 
sprawę, że wspaniałe osiągnięcie 
rededykacji Tablicy Pamiątkowej w 
nowym, stałym i imponującym miejscu 
jest przede wszystkim wynikiem starań, 
cierpliwych postanowień i ciężkiej 
pracy prezesa Koła, kol. Tadka Sroki, 
który znalazł nie tylko czas, ale 
determinację do osiągnięcia celu i 
uwieńczył swe starania sukcesem.

Tadkowi należy się "Bóg zapłać" za 
Jego pracę i trud i oczywiście szczere 
gratulacje.

Nie zapominamy też o członkach 
Komitetu organizacyjnego, który 
Prezesowi sekundował w organizo
waniu tej uroczystości.

Sekretarz Koła, kol. Roman Che- 
chłowski, wykonał artystycznie napisy 
na wieńcach przysłanych przez Koła 
Europejskie i zza Oceanu, oraz 
przedstawił projekt granitowego obe
lisku, który został przyjęty przez 
architektów. Wiceprezes, kol. Michał 
Kozicz, wywiązał się wspaniale z 
przygotowania przyjęcia przy pomocy 
żony Muriel i pań: Wojciechowskiej,
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Bates, Chechłowskiej, Hewitt, Kac- 
prowicz i Sroka, które nie tylko 
przygotowały wspaniały bufet, ale na 
przyjęciu zajęły się gośćmi.

Pani Anna Irska wykonała piękne 
zdjęcia i umieściła je w atrakcyjnym 
albumie. Zbyszek Paź, który objął 
obowiązki skarbnika, zajął się pu
blikacjami tak w prasie, jak i w ra
dio Plymouth Sound.

Zarząd Główny SMW dziękuje 
Komitetowi Organizacyjnemu, Kolegom 
oraz ich żonom, którzy przyczynili 
się do uświetnienia okazji.

Przede wszystkim zaś dziękuje 
Tadkowi Sroce i wymienionym już 
Paniom i Kolegom gratulujemy wspa
niałych osiągnięć.

Konstanty Okołow-Zubkowski 
Prezes Zarządu Głównego SMW

Uth May, 1988

Dear Mr Sroka,

Both the Lady Mayoress and I 
would like you to know how honoured 
we were to be present at the rede- 
dication of The Polish Naval War 
Memoriał on Sunday last.

It was a most moving ceremony and 
I am surę we are United in the belief 
that the new site will be a most fitting 
and accessible location for the 
memoriał, which will be visited by 
countless visitors in the years to 
come.

May I wish the Association well for 
the futurę.

Yours sincerelly 
Tony Parish

SIV1W W AUSTRALII

obchodzi 27 grudnia 1988 SZEŚĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚLUBU 
KOMANDORA WOJCIECHA I PANI IRENY FRANCKICH. Z okazji zbliżającej 
się Rocznicy GRATULACJE I NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA MIŁEJ, 
KOCHANEJ I DUCHEM MŁODEJ PARZE składają

Koleżanki i Koledzy z SMW 
i Przyjaciele z Marynarki Wojennej
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Z KOLEGAMI PO SWIECIE
Gdynia, 1 czerwca 1988

... Serdecznie dziękuję za prze
słany mi Nr 161 NS. W treści arty
kułów odżywają dawne, młodzieńcze 
wspomnienia ze wspólnej służby, a i 
późniejsze też, choć nie danym mi 
było razem z Wami brać udziału w II 
wojnie. Brałem udział gdzie indziej, 
lecz za tę samą sprawę.... Choć 
rzadko możemy się widywać, a nawet 
nie zawsze się znamy - jednakże 
jesteśmy sobie bliscy w jednej 
Rodzinie Marynarskiej. A tą nicią, i 
to żaglową, która nas łączy są "Nasze 
Sygnały", za przesłanie mi których 
jeszcze raz gorąco dziękuję.

W. Trzciński

Gdynia, 29 czerwca 1988

... Pani Halinie Wójcik życzę dużo 
zdrowia i łączę podziękowanie ode 
mnie za tak miłą współpracę.... W 
dniu 29 czerwca była na ORP Błys
kawicy mała uroczystość. Starszy 

marynarz z załogi Pioruna, Jan 
Rudziński, przywiózł od p. Żywiec
kiego z Glasgow banderę i przekazał 
ją na ORP Błyskawica. Jak otrzymam 
zdjęcia z Błyskawicy z przekazania 
bandery z Pioruna, to wyślę do Was.

J. Grzonka
Warszawa, 1 sierpnia 88

... Dziękuję za przysłane Nasze 
Sygnały. Z łezką w oku przeczytałem 
od deski do deski. Dużo nazwisk 
pamiętam, zarówno tych z Bickley jak 
również z Pioruna i innych jednostek. 
Dawne czasy, ale wspaniałe i beztro
skie. Ja tutaj od czasu do czasu 
jestem w kontakcie z Bujniewiczem. 
Mieszkał w Warszawie Klingier, ale bie
dak już od kilku lat leży na Powąz
kach. Odwiedzam go dość często, bo 
to w okolicy, gdzie leżą moi rodzi
ce... Szukałem kiedyś Jurka Bah- 
rynowskiego. Zdawałem z nim maturę 
w Szkocji. To był zdolny chłopak. 
Ciekawym jak mu się ułożyło.

K. Żmijewski

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W lipcu 1987 r. zmarł w Harrow 
Weald bosman mat Franciszek Zawita;

12.1.1988 r. zmarł w Sarasota 
(Floryda) por. mar. (kpt. ż.w.) 
Czesław Abramowski;

28.2.1988 r. zmarł w Johannes- 
burgu por. mar. Mieczysław 
Kobierzycki;

9.3.1988 r. zmarł w Szczecinie 
bosman Edward Ciesielski;

17.3.1988 r. zmarł w Ottawie por. 
mar. Leopold Kawerniński;

29.3.1988 r. zmarł w Plymouth 
kpt. mar. Stanisław Lee;

28.4.1988 r. zmarł w Paignton por. 
mar. Roman Katarzyński;

7.5.1988 r. zmarł w Kirkadly 

bosman mat Kazimierz Wścisło;
15.5.1988 r. zmarł w Londynie mat 

Jan Siemieński;
14.6.1988 r. zmarł we Francji mat 

Franciszek Wojtkowiak. Przeżył lat 67;
25.6.1988 r. zmarł w Plymouth mat 

Franciszek Pełczyk;
W czerwcu 1988 r. zmarła pani 

Margaret Mentryka, żona śp. Edwarda 
Mentryka;

2.7.1988 r. zmarł w Guilford 
(Surrey) ppor. mar. Kazimierz Tka
czyk.

6.7.1988 r. zmarła w Lozannie - 
Szwajcaria, Lady Mary Moncrieffe.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Odwiedzili SMW:

Ostatnio odwiedzili nasze Sto
warzyszenie Koledzy:

E. Żydowicz z Brazylii, F. Ken- 
drick-Keidrowski z Alrewas, P. Cie
ślak z USA, M. Zawada z Glasgow, 
W.S. Maliszewski z USA, J. Mazur z 
Lifton (Devon), p. I. Wrońska z 
Londynu, W. Mintowt-Czyż z Omanu, 
J. Bechyne z Brighton, p. Semkow z 
USA, Z. Szwede z Australii i M. 
Białowscy z USA.

Nowi członkowie:

W ostatnim okresie dołączyli do 
naszego Stowarzyszenia Koledzy:

Jerzy Lisowski, Walery Choro- 
szewski, Józef Suchecki-Suchenek, 
Wincenty Wołczek, Jolanta Collins, 
Danuta Katarzyńska, William Scott 
Maliszewski, Witold Mintowt-Czyż, 
Mieczysław Borowiec, Feliks Kendri- 
ck-Keidrowski, Eugenia Siemieńska.

Witamy serdecznie Kolegów, którzy 
dołączyli do naszego grona.

Składkę członka dożywotniego 
wpłacili Koledzy:

W. Wołczek, J. Lisowski, K. 
Chrapowicki, F. Kendrick-Keidrowski, 
M. Bierowiec, W.S. Maliszewski, W. 
Mintowt-Czyż, Eugenia Siemieńska.

Komisja Opieki:

Od ostatniego numeru NS wpłacili 
na Komisję Opieki Koledzy:

K. Hess $. 55.00
Z. Proszek Ł. 2.19
T. Woszczyński Ł. 5.00

Na cele SMW wpłacili:

Na Fundusz Naszych !Sygnałów wpłacili

E. Żydowicz Ł. 10.00
L. Stróżniak $.100.00
M. Piotrowska Ł. 10.00
T. Woszczyński Ł. 2.00
W. Mintowt-Czyż Ł. 2.00
W. Morgan Ł. 2.00
D. Katarzyńska Ł. 5.00
A. Kulczycka $. 20.00
K. Reynert Ł. 20.00
R. Brytan (Italia) lirów 10.000

Lady Mary Moncrieffe
(śp. - zapis testamentowy) Ł.500.00
W. Mordasiewicz $. 20.00

S. Olszowski Ł. 50.00
J. Straszak Ł. 10.00
J. Lisowski Ł. 2.00
J. Dobrodzicki Ł. 34.27
P. Cieślak $. 10.00
p. Semkow $. 60.00
firma MACROBERTS Ł.200.00
Mrs. Margaret Mentryka 
(śp. - zapis testamentowy) Ł1000.00

A.H.T. Todd Ł. 10.00

Wszystkim Kolegom serdecznie 
dziękujemy za otrzymane dary.

Lista Ofiarodawców została zam
knięta 9 sierpnia 1988 r., przy 
oddaniu numeru do druku.
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

WOJTKI I JEŻE
Wydaje mi się, że po osiągnięciu 

wieku emerytalnego koledzy mają 
więcej czasu i uważniej czytają, a 
może nawet studiują Nasze Sygnały. W 
paru listach, czytelnicy, jak

WITOLD SĄGAJŁŁO 
zwracają uwagę nie tylko na formę, 
ale na treść NS, pisząc, by "pogra
tulować faktu, że NS wyszły spod 
wielkobrytyjskiego szkieletu i zaczęły 
drukować wiadomości o innych, nie 
tylko wielkobrytyjskich marynarzach, 
a więc o Flotylli Pińskiej". Dalszy ciąg 
tych uwag jest w komentarzach do 
Monografii 1. Gdy dowiedzieliśmy się, 
że 28 lutego zmarł w Johanesburgu 
por. mar.

MIECZYSŁAW KOBIERZYCKI 
przyznaje się Witold, że "trudno 
jest pisać o kimś, kto był bliski 
przeszło 50 lat temu". Jedną ze zmian 
lansowanych przez NS jest próba 
postawienia wspomnień o zmarłych 
kolegach na gawędziarskim, przyja
cielskim poziomie, tak właśnie, jak to 
pisze Witold: "Mieczysław, Mikita, 
Kobierzycki ukończył SPMW chyba z 
trzecią lokatą. Razem ze śp. Fonsiem 
Górskim byliśmy na Jeanne d'Arc. 
Potem losy nas rozdzieliły. On był na 
flocie, a ja w KMW i na Politechnice. 
Ostatni raz widzieliśmy się w 1985 r., 
gdy już po ataku serca przyjechał z 
żoną do W. Brytanii. Był w niewoli; 
po wyzwoleniu był aresztowany, a po 
zwolnieniu pływał w Marynarce 
Handlowej, skąd wybrał wolność i 
osiedlił się w Argentynie, gdzie pod 
kierownictwem naszego elektryka 
opanował metody projektowania linii 
wysokiego napięcia. Przeniósł się do 
Afryki Południowej i tam w swym 
nowym fachu pracował aż do ataku 

serca, który częściowo ograniczył 
swobodę ruchów i mowy. On i Fonsio 
byli chyba najbliższymi dla mnie z 
naszego kursu. Fonsio dostał ataku 
serca na wiadomość o śmierci mojej 
żony i zmarł 3 tygodnie potem. A 
teraz odszedł Mikita. Nawet biorąc 
pod uwagę nasz wiek, smutno jest tym, 
co pozostają."

Zbyszek Plezia przypomina mi, że 
to był rocznik sławnych na flocie 
sygnałowych i przypomina, że

PAWEŁ ŻELAZNY
był też na tym roczniku. Gdy we 
wrześniu 1987 roku byliśmy na 
"Światowym Zjeździe Marynarzy" w 
Callicoon Hills, NY, USA, nie śmiałem 
powiedzieć, że są: pierwszy oficer 
sygnałowy ORP Piorun (później 
dowódca Krakowiaka) , kmdr Żelazny i 
ostatni, (nie tylko chronologicznie!) 
oficer sygnałowy ORP Piorun, a dziś 
redaktor Naszych Sygnałów. Na 
Zjeździe ktoś mi dał wycinek z gazety 
polskiej, opisujący partyzantkę 
nadwiślańską z podpisem Pawła 
Żelaznego i dedykowany pomordowanym 
przez sądy PRL naszym dowódcom. 
Tak mnie poprawia swym listem z 20 
marca 1988 kmdr Żelazny: "W NS (Nr 
160) z niezmierną przyjemnością i 
ciekawością czytałem wspomnienia 
Kolegi ze Żjazdu. W uwagach o mnie 
wspomina Pan o jakimś artykule w 
gazecie polskiej w Kanadzie, ponoć 
napisanym przeze mnie. Takiego 
artykułu nigdy nie pisałem. Także 
chciałbym zaznaczyć, że brat mój 
zmarł po wojnie w latach pięćdzie
siątych w Warszawie po dłuższej 
chorobie. Nigdy nie był on w Katy
niu. Przy czytaniu "Naszych Sygna
łów" miło było wrócić wspomnieniami 
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do tak udanego Zjazdu. Czas spędzony 
tam z Kolegami długo pozostanie w 
pamięci."

Z tamtej strony Atlantyku przyszły 
też na koniec marca sygnały, poparte 
wycinkiem z "The Ottawa Citizen", że 
zmarł

LEOPOLD IZMAIL KAWERNIŃSKI 
"... in hospital on Wednesday, 
March 16, 1988 after a prolonged 
illness at the Heart Institute of the 
Ottawa Civic Hospital. Lieutenant 
Polish Navy (Ret'd), Lt. R.C.N. 
(Ret'd), Retired Assistant to the 
Director of the Institute for Marinę 
Dynamics, National Research Council, 
at the age of 67 years. Beloved 
husband of Monika. Dear father and 
father-in-law of Michael and Sonia. 
Loved grandfather of Anya and 
Jeremie. Dearly beloved by family in 
Poland. Friends may assemble for 
funeral mass in St. Hyacinth's 
Church, Ottawa on Monday, March 21 
at 9 a.m.

W kościele Św. Jacka tak żegnał go 
Jurek Dobrodzicki:

"Zwracam się do Was, przyjaciele, 
bo wszyscy byliście pod jego urokiem. 
Któż z nas zapomni gościnność i 
życzliwość okazywaną nam przez tyle 
długich lat.

Leopolda, maturzystę z Bydgoszczy, 
poznałem na egzaminie do SPMW w 
Toruniu, w czerwcu 1938 r. Koledzy 
przezwali go "Maślak", i ten pseu
donim przetrwał całą jego służbę w 
Marynarce. Kiedy Piorun atakował 
nieprzyjaciela, rozkaz Dowódcy 
brzmiał: - Maślak! Odpalaj swoje 
torpedy. Nota bene trafił! i incy
dent ten opisał Pertek w swej książ
ce: "Wielkie dni małej Floty".

Losy Maślaka i moje szły torem 
równoległym na Iskrze, w Szkole 
Podchorążych i na kursach angiel
skich. Jako podchorąży był on 
członkiem załogi Wilka i Orła, a potem 

był na stażu HMS Suffolk, gdzie był 
świadkiem bitwy z Bismarckiem.

W 1941 r. awansował na podpo
rucznika z przydziałem na ORP 
Błyskawica. W 1943 roku Maślak 
pływał na Sokole w kampanii śród
ziemnomorskiej i jako oficer torpe
dowy asystował Dowódcy w wielu 
zwycięskich atakach. W roku 1944 na 
ORP Piorun brał udział w inwazji 
Normandii. Promowany na porucznika, 
został odznaczony Krzyżem Walecz
nych.

Po zakończeniu wojny skoszarowano 
nas w Okehampton, gdzie Maślak był 
adiutantem dowódcy. Tu spotkało go 
największe szczęście - zakochał się z 
wzajemnością w Marysi Wilczkiewicz i 
wkrótce zaprowadził ją do ołtarza. 
Marysia, a potem Mona dla przyjaciół, 
była żołnierzem Armii Krajowej, brała 
udział w Powstaniu Warszawskim i 
przez niemiecką niewolę wylądowała w 
PMSK w stopniu starszego podoficera. 
Urodził im się syn Michał. Kiedy 
opuściliśmy naszą banderę po raz 
ostatni, ruszyliśmy w świat. Maślak 
kontynuował karierę marynarską, 
pływając w Panamskiej Linii między 
Nowym Jorkiem a Brazylią, a ja 
wyruszyłem do Kanady. W następnym 
etapie rodzina Kawernińskich dołą
czyła do nas na farmę koło Brantford 
i przez parę lat kołataliśmy się po 
rozmaitych fabrykach. Dzięki Julkowi 
Lukasie wieżowi w roku 1954 dostaliśmy 
posady w National Research Council, 
gdzie wytrwaliśmy przez następne 30 
lat. W Kanadzie Maślak został prze
chrzczony przez Monę na Pucka i tak 
go odtąd zwali przyjaciele.

W NRC zabłysły talenty Pucka w 
sekcji Ship's Laboratory.

I tak płynęły lata. Michał chwa
lebnie skończył studia medyczne i 
dzisiaj praktykuje w Smitherns B.C. 
Ma uroczą żonę Sonię i dwoje rozko
sznych dzieci: Anię i Jeremiego, które 
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Pucek uwielbiał. W roku 1985 Pucek 
poszedł na emeryturę, ale niestety, 
nie długo mógł się nią nacieszyć. 
Ciężka choroba serca w końcu go zmo
gła. Maślaku, Pucku, nigdy Cię nie 
zapomnimy".

Gdy dowiedzieliśmy się, że zmarł w 
Plymouth kpt. mar.

STANISŁAW LEE
26 marca 1988 r., byliśmy tak 
przepracowani, że poprosiliśmy jego 
najbliższego kolegę, Zbyszka Jagu- 
siewicza, by na pogrzebie reprezen
tował Stowarzyszenie. Przypominam, 
że w NS Nr 160, str. 37, kmdr Julian 
Czerwiński pisze o losach Rocznika 
1937 i na str. 40 podaje bardzo 
skrócone curriculum vitae: "Kpt. mar. 
Stanisław Lee, nawigator OORP Burza 
i Piorun, zdo ORP Krakowiak, od
znaczony dwukrotnie Krzyżem Wale
cznych i czterokrotnie Medalem Mor
skim. Po wojnie pływał na statkach 
handlowych. Z powodu choroby 
przekwalifikował się na księgowego i 
w tym zawodzie pracował do emery
tury. Mieszkał w Plymouth". A po
grzeb śp. Kolegi tak opisuje w swo
im liście z 13 kwietnia

ZBIGNIEW JAGUSIEWICZ:
"Podaję szczegóły z pogrzebu kpt. 

mar. Stanisława Karola Lee. Pogrzeb 
odbył się 31 marca 1988 r. Ponieważ 
był to Wielki Tydzień, ceremonia była 
bardzo ograniczona tradycją katolic
kiego Kościoła, stąd skromna. 
Obrządek pogrzebowy celebrował 
proboszcz kościoła Św. Edwarda, a ja 
odczytałem pewne modlitwy obrząd
ku. Kol. Sroka dostarczył banderę 
Marynarki Wojennej, którą pokryto 
trumnę. Zauważyłem obecność kolegów: 
Preisnera, Sroki i około 15 członków 
Koła Plymouth. Ponieważ zarówno 
proboszcz jak i Rodzina prosili o 
zaniechanie składania kwiatów i 
wieńców, złożyłem Ł. 15 jako donację 
od Stowarzyszenia na Fundusz Inten- 

sive Care Unit of Freedom Fields 
Hospital w Plymouth. Tyle o tej 
smutnej okazji, która pozbawiła mnie 
najbliższego kolegi i przyjaciela z 
czasów SPMW w Polsce i tutaj w 
Anglii".

Por. mar. Kawemińskiego pamiętam, 
gdy jako młody podporucznik byłem 
zaokrętowany na Błyskawicy, a Maślak 
zawsze z entuzjazmem dołączał do 
"zabaw" młodzieży. Kpt. mar. Lee, 
którego pamiętam, gdy był nawiga
torem na Piorunie, jako były kadet 
odbijał od wszystkich niepozowanym 
fasonem. To był bardzo elegancki 
oficer, świetny nawigator i miły 
kolega.

W Stowarzyszeniu jestem regularnie 
we wtorki przez całe rano i przesz
kadzam kol. Halinie, a teraz p. 
Gabrieli w urzędowaniu. Dodatkowe 
prace wymagały, że byłem w naszej 
kancelarii w piątek 8 kwietnia i 
doczekałem się bardzo miłej niespo
dzianki. Telefonuje

JERZY STRASZAK, 
że jest w Londynie, w drodze 
powrotnej z Polski do Ottawy. Tłu
maczę mu więc, jak do nas dojechać. 
A właśnie otrzymałem z Veritasu 
jedyną, redaktorską kopię. Gdy 
przyjechał Jerzy około godz. 11, po 
powitaniu sadzam go w jedynym 
naszym fotelu, daję mu "jedyny na 
świecie" 161 nr NS, gdzie na str. 31 
zaczyna się jego wspomnienie o 
"Cichociemnych Marynarki". Dołącza 
Kostek Zubkowski, z którym Jerzy 
wspomina Światowy Zjazd w Stanach 
Zjednoczonych. Dowiadujemy się, że 
pp. Straszakowie mieszkają na tej 
samej ulicy, co pp. Dobrodziccy i p. 
Kawernińska. Dobrze jest im razem w 
Kanadzie i... tu dostaję po nosie za 
wrodzone niedbalstwo: "Miło jest 
czytać jedyny egzemplarz NS" - mówi 
Jerzy. - Zatrzymaj go sobie - 
powiadam, bo za parę dni dostaniemy 
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ich czterysta. "Czemu? - pyta Jerzy - 
moje opracowanie nie zostało wymie
nione w spisie treści?" Oczywiście 
rumienię się ze wstydu, bo to właśnie 
ja piszę "Spis treści", ale nawet ja 
robię czasem pomyłki. Idziemy na 
"lunch", gdzie zrozpaczony wypijam 
prawdopodobnie za dużo wina, potem 
zostajemy porwani na "coctail party" 
(o czym za chwilę) i wracamy na nasze 
drugie piętro. Jerzy obiecał zabawić 
się w gołębia pocztowego i zabrać 
nasze życzenia do Kanady, gdzie 
Romuald i Jaga Tymińscy obchodzą 
złote gody 20 kwietnia. Jerzy zape
wnia, że życzenia będą na czas. 
Chyba i były, bo czarująca złota para 
wysyła do nas przemiłe listy, dzię
kując za życzenia na ich rocznicę, o 
której pisałem na ostatniej stronie 
ostatnich Naszych Sygnałów, gdzie 
nie po raz ostatni (prawdopodobnie) 
popełniłem pomyłkę (nie tylko) w 
spisie treści. Kol. Tymiński włożył 
dużo wysiłku w opracowanie Dekla
racji Ideowej Stowarzyszenia i okazał 
nieprawdopodobną energię, zdobywając 
poparcie tego wniosku na ostatni 
Walny Zjazd. Listy z poparciem 
wniosku napływały na adres Zarządu 
z całego świata. Zainteresowanych 
odsyłam do Sprawozdania z Walnego 
Zjazdu. Ale wracam do wizyty Jerzego 
w Londynie, z którym jedziemy do 
Zubkowskich na podwieczorek, do 
Busiakiewiczów na "wee drum of malt 
whisky", odwozimy naszego miłego 
gościa pod Richmond i wracam do domu 
wieczorem mocno swymi pomyłkami 
zasmucony i alkoholicznie wyczerpany, 
do czego niewątpliwie przyczynił się 
bardzo życzliwy

TADEUSZ KRZYSTEK, 
generalny sekretarz Stowarzy
szenia Lotników, którzy są gospo
darzami naszej skromnej londyńskiej 
bazy. Przyłapał on Kostka, mnie i 
naszego kanadyjskiego kolegę Jerzego 

po lunchu i zaprosił na lampkę wina, 
którą celebruje swe 69 urodziny - w 
pokoju dawnej kawiarni na I piętrze. 
Takim pokusom z zasady brać mary
narska się nie opiera. W przemiłym 
towarzystwie mamy sympatyczną 
okazję na doskonałego kielicha (czy 
dwa), życzymy czarującemu soleni
zantowi czego dusza zapragnie na 
urodziny, bo czuję, że już czas 
najwyższy uzasadnić tytuł mego fe
lietonu ....10 grudnia 1987 r. Zarząd 
Główny ustalił datę Walnego Zjazdu na 
24 kwietnia 1988 r. W lata "parzyste", 
gdy jest Walny Z jazd, Doroczny Obiad 
Oficerów Marynarki Wojennej jest w 
sobotę przedzjazdową, czyli tym razem 
23 kwietnia. Gdy dowiedział się o tym

WOJCIECH DOMŻALSKI 
na naszej towarzyskiej herbatce w 
lutym, oponuje energicznie, bo do 
niego zjeżdża się prawie z całego 
świata rodzina na imieniny seniora. Z 
podziwem myślę, jak ten sobie rodzinę 
wychował. Moje dzieci i wnuki poz
walają mi pamiętać o ich imieninach i 
urodzinach. A dziadek miał już swoje 
szanse w minionych latach. Wraz z 
Kostkiem Zubkowskim przygotowujemy 
życzenia dla Wojciechów i Jerzych do 
(czytelnego) podpisania na oficerskim 
obiedzie, by w parę dni potem roze
słać je do solenizantów. A tak odpi
suje mimowolny inicjator w swym liście 
z 11 maja: "Serdecznie dziękuję za 
pamięć o moich imieninach i za prze
słanie miłych życzeń z podpisami 
uczestników obiadu... Bardzo mnie to 
wzruszyło... Mieliśmy u siebie rodzinę, 
a później przyjaciół z Południowej 
Afryki i z Australii. Dopiero od 
początku tego tygodnia jesteśmy sami 
i powoli wracamy do normy. Załączam 
notatkę o ukazaniu się książki napi
sanej przez byłego lotnika RAF, który 
był zestrzelony w czasie rajdu na 
Dieppe i wyłowiony przez nasz ORP 
Ślązak. Żyję w bardzo bliskiej przy
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jaźni ze "Steve" (Stevenson), który 
jest "zakochany" w Ślązaku (z oczy
wistych powodów) i przeniósł tę 
miłość na całą załogę i w ogóle Po
laków. W jego noweli "Five Crashes 
Later" poświęca dużo miejsca na 
opisanie epizodu ocalenia przez ORP 
Ślązak". Przypuszczam, że ta książka 
będzie ciekawym dokumentem dla 
członków byłej załogi Ślązaka i w 
ogóle dla byłych marynarzy. Prze
syłam więc to zawiadomienie... bo 
książka ma być opublikowana w 
maju"....
DEREK LEYLAND STEVENSON, DFC 

"Five Crashes Later", The 
Story of a Fighter Pilot -

Ł13.95 net.,
"A schoolboy's passion to become 

a fighter pilot let to 'Steve’ Ste- 
venson's joining 175 Sąuadron in 1942 
for three eventful years flying Hur- 
ricanes and Typhoons.

His life in the air, as could be 
expected from a relation of Robert 
Stevenson, was far from duli. He 
lived, against all the odds, through 
an eventful and zestful personal war, 
including the five crashes of the 
title. Following the disastrous Dieppe 
Raid in 1942 he baled out of his 
Hurricane and was picked up in the 
English Channel by a Polish destro- 
yer....

The fuli story of near shaves, 
escapes and tribulations are related 
in these lively memoirs enriched by 
many anecdotes, both humorous and 
tragic, providing an authentic record 
of a fighter pilot's life in wartime.

First published in 1988 by William 
Kimber & Co. Limited, 100 Jermyn 
Street, London SW1Y 6EE.

Tymczasem pisze
JERZY HOBOT

że nie będzie w tym roku na 
obiedzie oficerskim, bo był ostatnio w 

szpitalu na inwestygacyjnej i małej 
korektywnej zabiegowej operacji. Nie 
wspomina, że data koliduje ze św. 
Jerzym. Życzę zawsze wiernemu 
Jurkowi szybkiego powrotu do 
zdrowia. Choć obawiam się, że spo
tkanie nie będzie takie samo, jak za 
dawnych lat, bo w tym roku zupełnie 
wyjątkowo jego zabraknie. Soleni
zantów na obiedzie jest dwóch.

JERZY STEIN 
na żądanie obecnych, w imieniu 
solenizantów dziękuje za życzenia. 
Obecni przyjmują podziękowania 
okrzykami: Wina! Toast jest spełniony 
i przypomniana jest anegdota z lat 
szkolenia, oczywiście z repertuaru 
kmdr. Kownackiego, który, tłumacząc 
być może komplikacje teorii względ
ności, czy polskiej gramatyki cyto
wał to wiekopomne zdanie "Jerzy się 
pyta", w którym ortografia może 
kompletnie zmienić sens, a gramatyka 
ortografię. W tytule tego felietonu nie 
ma błędu ortograficznego (na odmia
nę). Drugi obecny solenizant, to

JERZY LISOWSKI, 
który następnego dnia, gdy na 
Walnym Zebraniu usłyszał sprawo
zdanie Tadka Sroki o trudnościach, 
problemach i przygotowaniach do 
przeniesienia naszej Tablicy w Ply
mouth na Hoe, stawia bardzo istotny 
wniosek, że Walny Zjazd gratuluje Za
rządowi Koła Plymouth tak wybitnego 
osiągnięcia. Piszą o tym Tadeusz 
Hermaszewski, Zbyszek Paź i oczy
wiście Tadeusz Sroka, zostawiam więc 
opis tego obchodu w bardziej kom
petentnych rękach. Ale chcę w tym 
miejscu zasygnalizować, że wniosek 
kol. Lisowskiego przypomniał kol. 
Andrzejowi Guzowskiemu. że drugi 
(wcześniejszy) z maltańczyków,

ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI 
walnie przyczynił się do urato
wania naszej pamiątkowej Tablicy na 
Malcie. Tablica ta została przeniesiona 
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na dziedziniec muzeum marynarskiego, 
o czym pisały NS w nr. 155, str. 20 
i 21. Jako ciekawostkę wspomina

ANDRZEJ GUZOWSKI, 
że odsłonięcia Tablicy dokonała 
jego młoda żona, wówczas bardzo 
imponującej postaci, bo młodzi 
Guzowscy spodziewali się następnego 
podwodnika. Przy okazji kol. Guzo- 
wski wspomina małe niedopatrzenie w 
moim felietonie w ostatnim numerze 
"Naszych Sygnałów", pt. Odznaczenia, 
wyróżnienia i obchody. Chcę więc w 
tym numerze zanotować, że przed 
przeniesieniem się z USA na Maltę 
kol. Guzowski został dekorowany 
Krzyżem Zasługi za pracę na terenie 
społeczności polskiej. Przypomina mi 
także w niedzielę na Zjeździe kole- 
żanko.

JADWIGA BECHYNE, 
że Krzyż Zasługi, o którym 
przytaczałem reportaż z "Dziennika 
Polskiego" w Nr. 160 NS str. 12, to 
już jest drugi Krzyż, jakim nasza 
zasłużona koleżanka była dekorowana. 
Muszę koniecznie wystąpić na najbliż
szym zebraniu Zarządu Głównego z 
wnioskiem o powiększenie sieci kore
spondentów własnych Naszych Syg
nałów, bo wydaje mi się, że zbyt 
wiele ważnych wydarzeń jest pomija
nych. Ale wracam do 23 kwietnia, gdy 
podpisujemy życzenia, których nie 
otrzymuje

JERZY BRONIEWICZ, 
bo, niestety, nie mamy jego 
adresu. Dopiero w maju Zbyszek 
Plezia daje mi książkę kol. B ronię- 
wieża pt. "Nie każda kula celna", 
wydaną w 1987 r. Książka jest 
wspaniała i doskonale ilustruje zdanie 
Witolda Sągajłły, że nasza marynarka 
to nie tylko wielkobrytyjscy mary
narze. Zbyszek Plezia ma adres kol. 
Broniewicza, ale na życzenia już za 
późno. Bardzo nam zależało na tym, 
by wysłać choć jedne życzenia do 

któregoś z kolegów w Kraju. Nieza
wodny

JULIAN CZERWIŃSKI 
jest adresatem życzeń wysłanych z 
pełną nadziei uwagą, że może ktoś z 
nich ma na drugie Wojtek lub Jurek, 
i tak potwierdza odbiór w swym liście 
z 16 maja: "Dużą przyjemność zrobili 
nam tu w Gdyni londyńscy Koledzy, 
przysyłając pięknie wykonane toastowe 
życzenia, wzniesione podczas obiadu 
oficerskiego w dniu 23 kwietnia. 
Wszystkie miłe podpisy - łącznie 26 
osób - zdołałem zidentyfikować. Na 
czwartkowym naszym spotkaniu (12 
maja) w gdyńskiej "Zorzy", wszyscy 
obecni mieli okazję odczytania tych tak 
miłych życzeń i cennych podpisów". 
Pierwszy na życzenia odpowiada, bo 
najbliżej mieszka,

DR JERZY HOFMAN, 
który tak pisze 3 maja: "Wzru
szyłem się bardzo i od razu lepiej się 
poczułem, otrzymując miłą, choć 
niezasłużoną wiadomość o toaście na 
imieniny na ostatnim zebraniu Oficerów 
Marynarki Wojennej. Co rok planuję 
wzięcie udziału w obiedzie Oficerów 
Marynarki Wojennej, czy zebraniu 
Samopomocy, a w końcu nic z tego 
"nie wychodzi" - chciałaby dusza do 
raju, ale ciało mdłe. Obiecuję poprawę 
na przyszłość."

Z Australii pisze 9 maja komandor 
WOJCIECH FRANCKI:

"Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim Kolegom, którzy przesłali 
życzenia, oraz wypili toast "Sto lat" w 
mojej intencji. Ten list z treścią 
życzeń był naprawdę bardzo miłym 
dowodem, że istnieje łączność datująca 
się z czasów mej długiej służby w 
Marynarce Rzeczypospolitej, tak w 
czasie pokoju jak i ostatniej wojny. 
Byłem bardzo wzruszony dowodem, że 
o mnie pamiętacie. Proszę przyjąć za
pewnienie, że pamięć o Was, drodzy
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Koledzy, jest zawsze żywa aż do 
ostatnich dni mego życia".

Z Toronto 17 maja pisze przed 
wybraniem się na zabawę

JERZY PIEŃKOWSKI:
Wszystkim Kolegom, którzy 

pamiętali mnie w dniu moich imienin, 
wypili toast "Sto lat" i życzyli 
pomyślnych wiatrów, składam serde
czne podziękowania. Wkrótce będzie 
zabawa Koła Marynarki Wojennej w 
Toronto; postaram się odstawić jakieś 
tango jak za dawnych lat."

Z Poznania tak pisze 25 maja 
redaktor

JERZY PERTEK:
ten jedyny Jerzy, do którego 
wysłaliśmy życzenia do Kraju: "Z 
całego serca dziękuję za prawdziwie 
wzruszający dowód pamięci w postaci 
zbiorowych życzeń imieninowych, 
jakie Panowie zechcieli mi przysłać. 
Bez przesady mogę stwierdzić, że jest 
to najprzyjemniejsza niespodzianka, 
jaka w ostatnim czasie mnie spotka
ła. Świadczy bowiem ona, że choć nie 
miałem możności służenia w Marynarce 
Wojennej, to jednak pracą całego 
życia sprawiłem, że uznajecie mnie, 
Drodzy Przyjaciele, za jednego spo
śród ludzi swego grona.

Tak się w bieżącym roku złożyło, 
że wcześniej podobne życzenia, 
również zupełnie niespodziewanie, 
otrzymałem tu na miejscu. Otóż 
przyjechał do mnie ze Szczecina, na 
krótko, specjalnie w celu osobistego 
przekazania mi życzeń z okazji imienin, 
senior żyjących w Polsce oficerów 
Marynarki Wojennej, kmdr Witold Pro- 
wans. Prosił mnie, abym te życzliwe 
słowa potraktował jako pochodzące 
także od wszystkich Kolegów oficerów 
w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku, 
Warszawie, czy gdziekolwiek w Kraju 
przebywają.

Raz więc jeszcze gorąco dziękuję za 

przekazane mi pismo, które zachowam 
wśród najcenniejszych pamiątek."

Być może po raz ostatni z 
angielskiej rezydencji 9 maja pisze, 
podając nowy adres w Szwecji

JERZY RUST:
"Piszę do Pana Komandora, jako do 

Starszego na Redzie, by bardzo 
serdecznie podziękować za życzenia 
imieninowe. Co za niespodzianka! Po 
otwarciu koperty długo patrzyłem na 
druk i podpisy Kolegów. Przyznaję, 
że byłem nieprzyzwoicie wzruszony. 
10 sierpnia tego roku, Lena i ja 
wyjeżdżamy na stałe do Szwecji. Bę
dziemy mieszkać w małej wiosce, w 
której od kilku pokoleń Leny rodzina 
była osiedlona, mniej więcej 150 km na 
północ od Sztokholmu; tysiące kilo
metrów kwadratowych lasów, jeziora i 
rzeki, pięć miesięcy w roku pod 
śniegiem, a lata ciepłe i słoneczne; 
grzyby i jagody. Którykolwiek z 
Kolegów będzie Szwecję odwiedzał, 
prosimy wpaść - dom otwarty!"

Starszym na Redzie, do którego 
swe podziękowania skierowują nasi 
solenizanci jest oczywiście kmdr Jan 
Busiakiewicz, który obecnych wita 
krótkim słowem wspominającym nasze 
marynarskie tradycje i łączącą więź 
wspólnych przeżyć, ideałów i celów. 
Zasiada na poczestnym miejscu, mając 
przy sobie Kolegów, z którymi zaczął 
służbę w naszej Marynarce w Szkole 
Morskiej w Tczewie w 1925 r., jak to 
opowiedział w swym wierszyku 
MARIUSZ HRYNKIEWICZ-MOCZULSKI 
w NS 159, str. 59. To były łata 
górnej i chwalebnej młodości, pełnej 
nadziei na przyszłość. Okólnik Pol
skiego Związku Oficerów Marynarki 
Handlowej w Londynie w nr. 157 na 
rok 1988 przypomina bale w Tczewie 
według reportaży w "Dzienniku 
Tczewskim", które Jasiu, Mariusz i

MICHAŁ HŁASKO 
być może pamiętają, a przytoczony 
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wyjątek przypomni im szczegóły 
zabawy:

"Bal Szkoły Morskiej w Tczewie. 
(Dziennik Tczewski 1926, nr 37, s. 
5).

Cudnie przybrana sala zwracała 
uwagę najmniej wrażliwym na zewnę
trzne strony dekoracji. Na belkowaniu 
sufitu olbrzymi pająk, z którego oczu 
błyskały elektryczne światełka, roz
taczał swą olbrzymią sieć pajęczyny na 
ogromnej przestrzeni. Łódź ratunkowa 
z latarnią morską, rzucającą różno
barwne snopy elektrycznego światła 
na bawiących się i świetlany telegraf 
rzucający niknące światło zielone, 
przyczyniły się do urozmaicenia 
uroczej sali, przybranej w piękne 
okręty, sztandary, bandery i flagi. 
Koncerty radiowe w salce na II pię
trze, wspaniały bufet bardzo suto 
zaopatrzony w niezwykle tanie prze
kąski, a przede wszystkim dobrana 
publiczność składały się na piękną 
całość i pozostaną na długo w pamięci 
licznie zebranych gości. Do poloneza 
stanęły 64 pary, do innych tańców o 
późniejszej godzinie, około 80. Z 
pomiędzy toalet balowych wyróżniały 
się dwie koronkowe: srebrna i lila. 
Bawiono się ochoczo do białego rana!

Wprawdzie nie aż na tak wspaniałą 
zabawę Michał Hłasko przyjechał z 
Paryża i zasiadł w tczewskiej trójcy 
na poczestnym miejscu przy wspólnym 
stole. Wśród jeszcze nie wymienionych 
Kolegów pamiętam że byli: Franek 
Balicki, Konstanty Chrapowicki, 
Jędrzej Giertych, Zbyszek Jagusiewicz, 
Andrzej Jaraczewski, Tadeusz Lesisz, 
Edek Liber, Tomasz Łubieński, Feluś 
Minkiewicz, Krzyś Miszewski, Zenon 
Mossakowski, Stanisław Olszowski, 
Zbyszek Plezia, Andrzej Ponikiewski, 
Stefan Reszitny, Józef Suchenek- 
Suchecki i Zygmunt Szembek. A 
następnego dnia, w niedzielę 24 
kwietnia nasz starszy na redzie, kmdr

JAN BUSIAKIEWICZ 
zostaje wybrany przewodniczącym 
40 Walnego Zjazdu. Ponieważ moje 
nazwisko zostało podane na sekretarza 
Zjazdu, zainteresowanych odsyłam do 
Sprawozdania z obrad, by dwa razy 
na ten sam temat nie pisać. Choć 
zanotowałem w sprawozdaniu podzię
kowanie i uznanie wyrażone przez 
uczestników przewodniczącemu, warto 
przypomnieć, że zadanie miał niełatwe, 
i jak pisze Jerzy Krakus w tym 
numerze, doskonale się z niego 
wywiązał. Miał też w programie parę 
nietypowych rzeczy, jak projekt 
opracowania historii naszej Marynarki 
i udziału w drugiej wojnie światowej i 
wniosek, który przysłał

STANISŁAW BRODZKI 
z poparciem kolegów Tymińskiego i 
Tumaniszwili: "Walny Zjazd poleca 
Zarządowi rozpatrzenie możliwości 
wyprodukowania filmu na kasetach 
video o historii i działalności Mary
narki Wojennej w okresie ostatniej 
wojny". Stach w swym liście z 5 
kwietnia przesyła swój nowy adres, 
pozdrowienia dla uczestników Zjazdu i 
załatwia spotkanie z p. Witoldem 
Zadrowskim, autorem serialów na 
tematy polskie, a ostatnio wspaniałego 
"Polska - kraj Europy". Pan Zadro- 
wski podaje krótko i fachowo przy
bliżony koszt, możliwość użycia mate
riałów filmowych, które posiada In
stytut Sikorskiego, propozycję 3-4 
"interview's", być może z dowódcami 
okrętów i oczywiście wykorzystanie 
materiałów fotograficznych. Miło mi 
było poznać zasłużonego polskiego 
dyrektora filmowego i miło mi było 
zgodnie z życzeniem Stacha prezen
tować jego wniosek Walnemu Zjazdowi, 
który przekazał sprawę Komisji Pro
gramowej, a ta wpisała wniosek w 
program prac nowego zarządu, który 
zebrał się 14 lipca, sprawę obgadał i 
czekamy na następne spotkanie z p.
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Zadrowskim. Tymczasem listem z 25 
lipca R. Tymiński tak popiera wniosek 
Brodzkiego:

Po obejrzeniu kasety video, na
kręconej przez p. Witolda Zadrow- 
skiego z Paryża, pt. "Poland - 
European Country", oraz po otrzyma
niu entuzjastycznej oceny jego fil
mów, (które wkrótce obejrzę) o Mar
szałku Piłsudskim, gen. W. Sikorskim, 
gen. W.Andersie i 2 Korpusie, (w 
trakcie wykonywania jest film o gen. 
S. Maczku i jego Dywizji Pancernej), 
doszedłem do wniosku, że byłoby 
dobrze, gdybyśmy zamówili u tego 
Pana film dokumentacyjny o naszej 
Marynarce Wojennej. Byłoby to do
skonałym udokumentowaniem i rozpro- 
prowadzeniem wśród wielu osób i in
stytucji wiadomości o Polskiej Mary
narce Wojennej. Zostawilibyśmy to jako 
spuściznę po nas, może nawet lepszą, 
niż proponowana przez Jurka Tuma- 
niszwili Historia Polskiej Marynarki 
Wojennej w opracowaniu prof. Zawo
dnego, bo bez porównania tańsza i 
łatwiej dostępna. Koszt Ł15.000 
wydaje mi się do przyjęcia. Część 
kosztu chyba można by było odzyskać, 
sprzedając kasety po Ł25-35 za 
sztukę. Na wszelki wypadek, gdyby 
Zarząd Główny na tę propozycję 
poszedł, poczynimy tu sondowanie, 
jaką sumę zdołalibyśmy zebrać wśród 
marynarzy zamieszkałych w Kanadzie 
i USA, aby zmniejszyć wydatek 
Zarządu Głównego."

JERZY TUMANISZWILI 
w swym liście z 3 lutego 1988 do 
Referatu rozporządzenia majątkiem SMW 
i Welfare Fund (Jaraczewski i dr 
Karnicka) proponuje: 1) uchwalić 
fundację SMW (jeżeli takiej nie ma). W 
ramach tej Fundacji przeznaczyć 
fundusze na opracowanie i wydanie 
książki - Historii Polskiej Marynarki 
Wojennej w drugiej wojnie światowej - 
w języku angielskim". Na autora chce 

zaprosić prof. Janusza Zawodnego, au
tora dwóch prac: o Katyniu i Pow
staniu Warszawskim, obie drukowane w 
Anglii i w USA. Wniosek Jurka 
przedstawiony Walnemu Zjazdowi przez 
kol. Zubkowskiego ma olbrzymie, 
"międzynarodowe" poparcie - z Kanady, 
Stanów Zjednoczonych i Szkocji, ale 
nie jest to poparcie bez zastrzeżeń, 
bo jak pisze 17 marca

TADEUSZ JEKIEL, 
"pomysł i proponowane rozwiązania 
są godne poparcia... Jednym z głó
wnych problemów do rozwiązania są, 
jak zresztą zawsze, pieniądze..., ale 
to może zależeć od innych zobowiązań 
Stowarzyszenia". Dr Karnicka po
twierdza obawy Tadeusza. Stowarzy
szenie Lotników przygotowało dokła
dny, choć tylko przybliżony kosz
torys na podobne wydawnictwo o 
Lotnikach, tegoż Autora, który 
podaje koszta Łll0,000 a na zwrot ze 
sprzedaży nie można liczyć. Wiem, że 
historia jest już napisana po polsku. 
Pani

IRENA WROŃSKA 
przypomina, że historię Polskiej 
Marynarki Wojennej napisał Bohdan 
Wroński jako część "Polskie Siły 
Zbrojne w II wojnie światowej". 
Notuję, że w Części 3 Tomu I (trzy 
pierwsze rozdziały) opisują lata 
międzywojenne, a od str. 117 do 224 
przedstawiona jest obrona Wybrzeża. 
Lata wojny stanowią chronologicznie 
umieszczone rozdziały włączone w 
akcję sił lądowych i powietrznych. 
Bohdan przeprowadził, gdy to jeszcze 
było możliwe, rozmowy z uczestnikami, 
zbierał relacje, porównywał, prze
siewał i napisał swą historię (poza 
jednym tomem) ukrytą w pracy 
zbiorowej. Być może, wszystko co 
trzeba zrobić, to skrócić, przetłu
maczyć i wybrać ilustracje ze zbiorów 
fotografii. A nie tyle o fotografie 
apeluje
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MAREK PIASKOWSKI, 
gdy prosi 16 kwietnia: "Czy może 
się ukazać w najbliższym numerze 
APEL do Kolegów o nadsyłanie swoich 
notatek i wspomnień z okresu służby 
w Polskiej Marynarce?" W liście z 5 
maja potwierdza odbiór "scrapbook" 
st. bosmana EdwardaMentryki (który, 
po wykorzystaniu, ma przesłać do 
Sekcji Polskiej w Muzeum USS Little 
Rock) i pisze tak: "Ciekawy jest 
"scrapbook" otrzymany od pani M.V. 
Mentryka... Myślę, że takich 
"pamiątkowych zbiorków" z czasu 
wojny jest więcej. Teraz już tylko 
czekają na porządki domowe, aby 
zginąć w wyrzuconej kupie śmieci... W 
tym roku mija 15 lat mojego borykania 
się z dziejami Polskiej Marynarki 
Wojennej..." Jak najserdeczniej 
zachęcam Kolegów do podzielenia się 
swymi wspomnieniami i zapiskami z 
naszym Kronikarzem, który tak kon
tynuuje swój list:

"Bez względu na to, jak przyjmą 
moją pracę żyjący, pozostanie na 
długie lata "Kronika-Dokument", z 
której może ktoś będzie czerpał na
tchnienie do dalszej, lepszej pracy 
o latach wysiłku, sukcesów i klęski 
naszej prawdziwej Polskiej Marynarki 
Wojennej. Dlatego też w "Kronice" 
podałem nie tylko patriotyczne zry
wy, ale i codzienną, często mało 
efektowną pracę w biurach i oddzia
łach. Nie zapominałem w miarę moż
liwości i zasięgu swej pracy, o zwy
kłych marynarzach, podając ich 
nazwiska. To byli, jak np. Narkiewicz 
(Orzeł) moi koledzy z lat 1929- 1930. 
Oni też tworzyli historię Marynarki i 
podzielili jej niezasłużony los w 1945 
roku."

Mam duże szczęście, że otrzymuję 
listy od Marka. Dwa z nich ozdabiają 
mój felieton w tym numerze. W po
przednim dwa listy i załączone do 
nich wycinki z "Prawdy" wydrukowałem 

jako "Prawda" o Pinie, o czym nawet 
tak wymagający czytelnik, jak Julian 
Czerwiński pisze: "Dziękuję za nr 161 
NS; Piaskowskiemu należą się gratu
lacje za "Prawdę" o Pinie; duże bra
wo!" Te dwa wycinki z "Prawdy" za
chował i przysłał Markowi ks. An
drzej Guryn, (o którym NS pisały w 
nr. 160, str. 91). Czego nie 
wspomniałem, wytyka mi Marek, gdy w 
rozmowie telefonicznej 11 czerwca 
prosi o skomunikowanie z Edmundem 
Pawłowskim, z którym razem wstąpił 
do naszej Marynarki w 1928 r. Jego 
wspomnienia drukowane w 161 nr. NS 
Marek czytał z wielkim zaintereso
waniem. Przy okazji informuje mnie o 
jeszcze jednym sposobie przygoto
wania Historii naszej Marynarki po 
angielsku. A mianowicie ktoś przygo
tuje ramowy schemat historii i posz
czególni autorzy napiszą swe rozdziały 
po angielsku w ramach tego schematu. 
Tymiński proponuje, by schemat 
ułożył Piaskowski, a sam byłby 
jednym z autorów. Ale nie zazdroszczę 
nikomu pracy koordynującej. Walny 
Zjazd wniosek Jurka Tumaniszwili 
przekazał Komisji Programowej, która 
wpisała go w program prac nowego 
Zarządu, który zebrał się 14 lipca, 
sprawę obgadał i... na razie na tym 
stanęło.

Jak już jestem przy tematach hi
storycznych, chcę poinformować, że 
zwrócił się do nas pan

A.S. EVANS
of 50 Humber Road, Betins, 
Newport, Gwent NP9 6RQ:

"I am at present researching a 
history of Royal Navy destroyers lost 
between 1901-1982. Included in these 
losses are the ORP Orkan (ex-RN 
Myrmidon) and ORP Kujawiak (ex-RN- 
Oakley)... I would also like to take 
the opportunity to inquire whether it 
would be possible for me to establish 
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contact with survivors of Orkan and 
Kujawiak with a view to gaining eye 
witness accounts".

Mr. Evans załącza recenzję ze swej 
poprzednio wydanej książki, którą 
przytaczam w skrócie:

"Beneath the Waves: A History of 
HM Submarine Losses, 1904-1971
by A.S. Evans

Published by William Kimber 
Price Ł15.95

Since beginning of the Royal Navy 
Submarine Service in 1901, 173 
submarines have been lost. In World 
War II alone the Submarine Service 
loast almost the equivalent of its 
complete strength in 1939 - 341 
officers and 2,801 ratings. A.S. 
Evans covers every one of these 
losses, from the Al in 1904 to 
Artemis, which sank at the moorings 
in July, 1971. A book covering such 
ground as this might easily become 
either a sorry dirge of accident, 
disaster, and misfortune, or one of 
those dry and clinical summaries that 
military history sometimes lends itself 
to. ’Beneath the Waves' is neither. 
It is true that the phrase "He left 
a widow" occurs with depressing 
regularity, but the book as a whole 
is about heroism as much as defeat, 
about courage as much as loss.

The story told in 'Beneath the 
Waves' is a remarkable one. The 
author has a clear and fluent style, 
and his research is impeccable. The 
book has over 100 illustrations which 
complement the text extremely well 
and are interestingly captioned. The 
book is dedicated to those who served 
in the Submarine Service in the World 
Wars, and it leaves the reader with 
an overwhelming sense of the courage 
and skill of those men. They are 
fortunate in having found someone to 
write a part of their story, who has 
the accuracy of an official historian,

and the humanity of a submariner. 
GMS".

Zachęcam Kolegów do poparcia 
nowego opracowania i już wydanej 
książki. Z zagranicznych gości jest na 
Zjeździe

MIETEK MAJ,
kiedyś z Błyskawicy i Ślązaka, 
który przyjechał z Francji i na okres 
Zjazdu zaokrętował się u Floriana 
Wizły. Mietek, członek Koła Francja, 
należy też bezpośrednio do Centrali i 
bardzo zaimponował mu spokojny 
sposób prowadzenia zebrania przez 
kmdr. Busiakiewicza.
] Duże trudności mamy z wysyłkami 
NS, szczególnie do Kół. Wiekowi 
ochotnicy (jak piszący te słowa) ostro 
się zasapią, targając paczki na 
pocztę. Samochodu nie można pod SMW 
zaparkować w dzień powszedni, bo 
założą klampę na jedno z kół i zdejmą, 
choć za grube pieniądze, ale nie od 
razu. By więc nie tyle uniknąć kło
potu, ale go sprawiedliwiej rozłożyć, 
NS rozdaliśmy uczestnikom i przed
stawicielom Kół na Walnym Zjeździe. 
po Zjeździe pozbierałem zapomniane 
koperty, ofrankowałem i wysłałem 
(niewiele ich było) pocztą, wraz z 
paczką dla Koła Manchester na adres 
Tadeusza, co mi przypomniało czytaną 
w londyńskim "Dzienniku Polskim" 
notatkę z 15 marca 1988 r., że Pani

WANDA LESISZ,
znana Polakom w W. Brytanii 
działaczka społeczna, została odzna
czona izraelskim medalem "Yad Vas- 
hem", przyznawanym osobom, które 
ratowały życie Żydom w czasie osta
tniej wojny. Po 44 latach p. Lesisz 
została odnaleziona przez (obecnie 
53-letniego) Henryka Teichera, któ
remu, wraz z matką i siostrą, ura
towały życie. W 1941 r., kiedy H. 
Teicher był 7-letnim chłopcem, jego 
rodzice po ucieczce z warszawskiego 
getta zostawili go pod opieką matki p.
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Lesisz, pani Gutowskiej. Pani Guto
wska i jej dwie córki działały w AK. 
Jej mąż i dwaj synowie zostali zabici 
przez Niemców. Rodzice Henryka 
Teichera zaginęli - prawdopodobnie 
zabici przez hitlerowców. Pani 
Gutowska i jej dwie córki opiekowały 
się chłopcem z narażeniem życia. Po 
Powstaniu Warszawskim pani Gutow
skiej udało się wywieźć chłopca poza 
Warszawę jako swego syna. Po wojnie 
chłopiec został umieszczony w Domu 
Dziecka i po ukończeniu 18 roku 
życia wyemigrował do Izraela. Pani 
Wanda po wypuszczeniu z niemieckiego 
obozu przyjechała w 1947 r. do W. 
Brytanii. Wyszła za mąż za polskiego 
architekta, Tadeusza Lesisza. Mieszka 
w Cheadle (Cheshire) i ma dwie córki.

Henryk Teicher po latach poszu
kiwań spotkał wreszcie panią Lesisz w 
Izraelu, kiedy na zaproszenie rządu 
izraelskiego przyjechała aby zasadzić 
drzewko ku czci swej matki, która 
zmarła w 1956 r. W czasie spotkania z 
Henrykiem pani Wanda powiedziała: 
Żadne z nas nigdy nie zapomni tam
tych czasów. Mieliśmy bardzo dużo 
szczęścia".

Mimo tych dygresji zdaję sobie 
sprawę, że chronologicznie podchodząc 
do mego felietonu ciągle jeszcze jestem 
przy Walnym Zjeździe. Z perspektywy 
paru tygodni zdaję sobie sprawę, że 
będzie to pamiętny Zjazd nie z tych 
powodów, o których pisałem tu, czy w 
sprawozdaniu, ale dlatego, że 24 
kwietnia 1988 r. był ostatnim dniem, 
kiedy

HALINA WÓJCIK
była w SMW jako kierowniczka 
naszej kancelarii, niestrudzona se
kretarka, skarbnica wiedzy o spra
wach polonijnych, koleżeńskich i 
marynarskich. Choć zmęczona, brała 
czynny udział w obradach zjazdowych. 
Kol. Halina została skierowana przez 
doktora na badania do szpitala. Tam 

zatrzymanej przynieśliśmy z Kostkiem 
Zubkowskim przysłowiową szczoteczkę 
do zębów, która jej starczyć musiała 
prawie do końca czerwca. W począt
kach lipca kol. Halina wróciła z 
dwutygodniowego pobytu w domu 
wypoczynkowym. Życzymy Jej powrotu 
do pełnego zdrowia i spokojnej, miłej 
i zadawalającej emerytury. A jeden z 
wielu jej bardzo serdecznych i 
oddanych przyjaciół przysłał nam 
fotografię Haliny z czasów podcho-
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rążackich, o której tak pisze redaktor 
Jerzy Pertek:

"Niedawno przeglądałem wycinki z 
brytyjskich i polskich gazet i cza
sopism, wklejone do Albumu Morskiego 
sporządzonego w Referacie Informacji 
Zewnętrznej Kierownictwa Marynarki 
Wojennej w Londynie, kierowanym 
przez kmdr. por. ' Władysława 
Kosianowskiego-Lorenza i przez niego 
ofiarowanego mi kilkanaście lat póź
niej. Natrafiłem tam na gazetowy 
wycinek, którego reprodukcję załą
czam. Byłbym wdzięczny, gdyby 
można ją było zamieścić w formie 
podziękowania dla Pani Haliny Wójcik 
(gdyż to jest ona, mimo podpisu 
Midshipman Helena of the Polish 
W. R. N. S. ...), za Jej ofiarną pracę w 
Sekretariacie Stowarzyszenia. Dowodów 
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tej pracy w postaci przesyłanych mi 
przez sporo lat numerów "Naszych 
Sygnałów" i częstego załatwiania mej 
korespondencji wielokrotnie doświad
czyłem. Żałuję tylko, że odbitka 
fotograficzna jest kiepska technicznie, 
ale taka już "uroda" reprodukcji z 
codziennej prasy".

A 10 czerwca 1988 r. z Toronto 
piszą "obecni na zebraniu Zarządu SMW 
Koło Kanada. Z przykrością dowie
dzieliśmy się o niedomaganiach Kole
żanki. Z całego serca życzymy 
Koleżance jak najszybszego powrotu do 
zdrowia i pełnych sił" - podpisane 
przez sześciu członków Zarządu z 
prezesem kmdr. R. Tymińskim na 
czele. A kol. Halina przysłała krótką, 
pożegnalną notatkę: "Ponieważ choroba 
zmusiła mnie do zakończenia mej pracy 
w SMW, gdzie spędziłam jako sekre
tarka 37 i pół roku, z ogromnym żalem 
żegnam wszystkich: Prezesa i Zarząd 
Główny, wszystkich bliskich mi 
współpracowników, Kolegów i Kole
żanki w Anglii i poza Anglią. Dzię
kuję za serdeczność i współpracę".

Przy okazji pragnę zanotować, że 
obowiązki kol. Haliny przejęła w 
drugim tygodniu czerwca p. Gabriela 
Obertyńska. Notatka o p. Wandzie, 
kol. Halinie i informacja o p. Gabrieli 
rozpoczyna prawdziwą serię o naszych 
paniach morskich, bo po latach zja
wiła się na Zjeździe

ZOFIA WIELOGÓRSKA
z domu (i z polskich WRNS) 
Biernacka, która mówi, że swój 
emerytalno-wdowieński czas ma soli
dnie wypełniony pracą w jednej z 
czołowych organizacji pomocy Krajowi. 
Przypominam, że mąż naszej koleżanki 
wrenki Zosi, profesor Imperial College 
w Londynie, był synem kmdr, inż, 
Wielogórskiego. Zdziwiony byłem, gdy 
nazwisko bardzo zajętej Zosi zjawia 
się na liście kandydatów do Zarządu 
Głównego. Ale to była pomyłka, bo 

Zosia kandyduje do Komisji Rewizyj
nej . Witamy ją serdecznie we władzach 
Stowarzyszenia, a osobiście liczę na 
to, że SMW potrwa jeszcze na tyle 
długo, aż doczekamy się Jej też w 
Zarządzie. Ostatniego kwietnia

DANUTA KATARZYŃSKA 
zawiadamia nas i Koło Plymouth o 
zgonie swego ojca, por. mar. Ro
mana Katarzyńskiego, który zmarł 28 
kwietnia na zawał serca w Paign- 
ton. Pogrzeb odbył się we czwartek, 
5 maja w Brixham, a po Mszy św. 
nastąpiło spopielenie zwłok w Tor- 
quay. Śp. kol. Katarzyński prze
niósł się na wiosnę tego roku z Koła 
Plymouth do Centrali, by nieco wcze
śniej i regularniej otrzymywać NS. 
Pani Danuta tak pisze o Ojcu: "Oj
ciec mój nie był aktywnym marynarzem 
w czasie okupacji, jednak był ogro
mnie zainteresowany losem swoich 
kolegów, a więc wraz z Matką pra
gnęłybyśmy to zainteresowanie kon
tynuować i otrzymywać "Nasze Sygna
ły" tak długo, jak będą wydawane".

W myśl paragrafu 10 d obowiązu
jącego Statutu SMW wciągamy kol. 
Danutę na listę członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia i witamy ją w naszym 
gronie. Na nasz list tak nam odpisuje 
18 lipca nasza nowa koleżanka: 
"Dziękuję za ostatni numer "Naszych 
Sygnałów" i legitymację członkowską, 
dającą mi prawa członka Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej, jako konty
nuację po moim śp. Ojcu. Byłyśmy z 
mamą ogromnie wzruszone i jesteśmy 
bardzo wdzięczne za danie nam moż
liwości utrzymywania trwałych kon
taktów z Ojca Koleżankami i Kolega
mi". A na wniosek kol. Tymińskiego 
(list z 23 maja 88 r.)

JOLANTA COLLINS 
jest wpisana na listę członków 
zwyczajnych SMW. Pani Jolanta jest 
córką śp. kontradmirała Frankowkie- 
go i od niej, ze zbiorów rodzinnych 
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pochodziły fotografie reprodukowane w 
nr. 158 NS na str. 38 z uwagami w 
nr. 116 NS na pierwszej stronie. 
Stopień Ojca p. Jolanty jest tam 
podawany jako komandor Stefan 
Frankowski. Tu przypominam po
śmiertny awans na kontradmirała. 
P. Collins mieszka w Vancouver w 
Kanadzie.

Dowiadujemy się od Staszka Tra
szko, że pani

EUGENIA SIEMIŃSKA
straciła męża, mata Jana Siemiń
skiego, który zmarł w Londynie 15 
maja. Pani Eugenia też jest osobiście 
związana z naszą Marynarką, jako 
była ochotniczka w PMSK. Po śmierci 
męża pani Eugenia nawiązuje z nami 
kontakt i daje się przekonać naszej 
nowej sekretarce, p. Gabrieli Ober- 
tyńskiej, że najlepszy sposób zape
wnienia otrzymywania NS, to zapisać 
się na członka SMW. Witamy koleżankę 
Eugenię w naszym gronie.
A w maju, o czym tak pisze 

TADEUSZ HERMASZEWSKI 
"wici zwołują na niedzielę 15 maja 
zbiórkę byłej załogi ORP Ślązaka, tym 
razem nie na pokładzie lecz w majątku 
naszego kolegi Krzysztofa Miszew- 
skiego. Od wczesnego rana błądząc po 
polnych drogach jechali z różnych 
stron Anglii marynarze. Gościnny dom 
położony w ładnej miejscowości w 
południowo-wschodniej Anglii zamienił 
się tego dnia w dom marynarski. 
Przybywających serdecznie witali 
gospodarze,

KRZYSZTOF I KAROLINA MISZEWSCY.
Caroline, ku zdumieniu niewta

jemniczonych, bezbłędnie mówi po 
polsku. Przy powitaniu przybysze 
wręczają pani Karolinie kwiaty, torty 
i butelki. Po oficjalnym otwarciu 
zjazdu i wypiciu tradycyjnej sherry 
zaproszeni zostaliśmy do pokoju ja
dalnego. Przygotowane przyjęcie 
przeszło wszelkie oczekiwania. Ale

U Miszewskich. Od lewej siedzą: Ogonowski, Dom- 
żalski, Stępowski-Junosza, Hermaszewski. Stoją: 
Plezia, Szembek, Bierowiec, Smoczyński, Moszoro. 
Stankiewicz, Miszewski, Rumiński, Zielonka r Karruck.

uwaga wszystkich była zwrócona na 
tajemniczy obiekt przykryty banderą. 
Po zdjęciu bandery zgromadzonym 
ukazał się wspaniały, dokładny, 
ponad metrowy model naszego Śląza
ka, oddający najdrobniejsze szczegóły. 
Zdumiewające było to, że oprócz 
podstawy wszystko było jadalne - 
wieże armatnie z prawdziwego razowca, 
lufy z kabanosów, wyrzutnie i bomby 
głębinowe z prawdziwej krakowskiej 
kiełbasy itd. Przy ogólnym entuzja
zmie każdy chciał to cudo oglądać. 
Oficer artylerii, Zbyszek Plezia, po
kazywał miejsce na pomoście, skąd 
kierował ogniem, Witek Stankiewicz 
szybko odnalazł swe trzecie działo, 
którego był działonowym, Józek 
Smoczyński chciał ponownie wejść do 
kuchni, gdzie był szefem przez całą 
wojnę. Każdy pokazywał palcem, 
kiwał głową, cmokał z podziwu, 
udowadniał, że tu było jego stano
wisko bojowe. Popularny wśród nas 
Alfred Karruck tym razem nie mógł 
strzelać do samolotów, gdyż słodkie 
lufy oerlikonów nie wytrzymałyby siły 
ognia. Józek Moszoro koniecznie 
chciał zaglądnąć przez mały właz do 
wnętrza, gdzie była jego kotłownia. 
Koledzy, J. Ogonowski i J. Stępowski 
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sprzeczali się, bo jeden twierdził, że 
w tym miejscu była jego prowiantura, 
a drugi, że aparat podsłuchowy. (W 
jednym były twarde suchary, na 
których łamaliśmy sobie zęby, a w 
drugim aparat, przy pomocy którego 
wybijaliśmy zęby Niemcom). Pełni 
podziwu dla tak misternie wykonanego 
modelu naszego okrętu brawami nag
radzamy jego wykonawców.

MIETEK BIEROWIEC
i jego żona Jacąueline sporo czasu 
poświęcili na zrobienie swego dzie
ła. Przekonujemy ich, że tak utalen
towani ludzie jak oni są potrzebni 
w naszym Stowarzyszeniu. Zabie
ram mu dożywotnią składkę i wita
my go w SMW. Po sutym posiłku roz
gadane o dawnych czasach towarzystwo 
wyszło na słoneczny majdan. Tu spo
tyka ich nowa niespodzianka - z ra
diowozu obsługiwanego przez Tadka 
Hermaszewskiego zabrzmiały piosen
ki marynarskie. Kiedy z głośników 
popłynęła melodia Tanga Marynar
skiego, zapomniano natychmiast o wie
ku i dolegliwościach i ruszono w ta
ny. W pierwszą parę Wojtek i Joy 
Domżalscy, za nimi Franek i Irena 
Rumińscy. Alfreda Zielonka znalazła 
swego zbłąkanego męża i też dołączy
ła do innych par, w energicznym 
tańcu wspominając lata młodości. Spot
kanie zakończyliśmy na patriotyczną 
nutę, odśpiewaniem hymnów narodo
wych" .
Pisałem, by kolega

FELIKS KEIDROWSKI
odwiedził nas w Stowarzyszeniu, bo 
kol. Wójcik przygotowała dla niego 
parę numerów NS i Krzyż Kampanii 
Wrześniowej, właśnie nadesłany przez 
kancelarię Prezydenta. Kol. Feliks 
zjawia się z bukietem kwiatów dla kol. 
Haliny, którą już od dwóch tygodni 
zastępuje p. Gabriela Obertyńska, i 
opowiada mi ciekawe o sobie rzeczy. 
Prostuje, że na rocznicę Błyskawicy 

pojechał na "własny bilet", a tam 
spotkała go miła niespodzianka: 
zaproszenie na przygotowaną kwaterę. 
Nie mógł w Kraju pozostać dłużej, bo 
musiał wracać do Anglii na urodziny 
teściowej. Jak teściowa kończy 100 lat, 
to zięć nie może być nieobecnym na 
takich uroczystościach. Wspomina, że 
w opisie Stefana Bujniewicza w nr. 
157 NS niezidentyfikowany młody 
marynarz, to właśnie on, ranny na 
redzie Bougie miał z czasem chirur
gicznie odbudowany nos, a strzaskana 
ręka też nie chciała się goić. Feliksa 
wojna zastała w Łodzi. Domaszerował 
do Warszawy, skąd ze sztabem przez 
Rumunię do Palestyny i do naszej 
marynarki. Z zawodu murarz dowie
dział się w szpitalu, że murarzem już 
nie będzie. Ale jakoś dawał sobie radę 
w murarce przez parę lat, aż po 
kursach zawodowych został kierow
nikiem budowy. Budował 50 domów na 
rok. Chyba dobrze, bo sam mieszka w 
domu, który sobie wybudował. Żona 
Feliksa, p. Joan, służyła w WRNS i 
dla niej Feliks szukał w księgarni SPK 
pamiątkowego medalu za wojenne lata. 
Państwo Keidrowscy (dziś Kendrick) 
stracili jedyne dziecko i dziś Feliks 
traktuje jak własne dzieci: syna 
siostry, który w Kraju służy w 
marynarce, oczywiście na Błyskawicy, 
i córkę, która mieszka pod Londynem.

A tymczasem wielkie rzeczy działy 
się w Kanadzie, bo

KOSTEK I TOTA ZUBKOWSCY 
zdecydowali się w tym roku spę
dzić tam wakacje z Rodziną. Polecieli 
więc przez Atlantyk do Montrealu i 
zatrzymali się u Macieja Dembińskiego, 
brata Toty. Po wypoczynku i obga- 
daniu wszystkich spraw rodzinnych z 
Maciejem, co im zajęło parę dni, 
ciągną ich marynarskie zgrupowania 
kanadyjskie; wsiadają więc w samochód 
i 21 czerwca jadą do Ottawy do 
Jurków Dobrodzickich, gdzie spoty-
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Zubkowski u Hanki i Jurka Dobrodzickich w Ottawie.

kają Jurka Straszaka i Monę Kawer- 
nińską. Z Moną jest jej siostra z 
mężem, pp. Gołofitt, którzy właśnie 
przyjechali do niej z Kraju.

JUREK I HANKA DOBRODZICCY 
nie tylko zorganizowali spotkanie, 
co nie było trudne, bo te trzy domy 

są na jednej ulicy, prawie sąsiadują, 
więc do porozumienia się nawet telefon 
nie jest potrzebny. Wystarczy zawołać, 
a psy wznoszą wielki rejwach, bo 
cieszą się ze spotkania nie mniej, niż 
sąsiedzi. Na Zubkowskich czekało 
osobne, bardzo wygodne, gustownie 
urządzone mieszkanie w domu Dobro
dzickich, gdzie spędzili dwa dni 
jak z bajki, ale trzeba było jechać 
dalej, bo w Toronto czekał na nich 23 
czerwca

OSKAR GLIŃSKI
wraz z bardzo ładną córką Ewą, 
którą zresztą pamiętam z jej wcze
snych londyńskich latek, gdy ojciec 
Oskar pływał na tankowcach w 
Wenezueli. Dziś wspaniałe, nowoczesne 
mieszkanie Ewy jest oczywiście 
podziwiane - tak żyją ci, co w "ad- 
vertising" zarabiają na chleb po
wszedni i powszedniego szampana. W 
Toronto Zubkowskich goszczą

ROMUALD I JAGA TYMIŃSCY,] 
z przykładową, staropolską goś
cinnością i organizują wielkie spot

L) Tymińskich. Od lewej Bernas, Zubkowski, p. Milisewicz, p. Brodzka, Naranowicz, Walendzewicz. 
p. Tymińska, p. Barnaś, Brodzki, Jachimowicz. Gliniecki, Tymiński.
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kanie w swoim ślicznym mieszkaniu. 
Jest Zarząd Koła w komplecie, bo 
okazja jest wielka. Prezes SMW z 
wizytą z Londynu, święto morza i 
imieniny (24 czerwca) sekretarki Koła, 
kol. Janki Milisiewicz, wdowy po 
Komandorze, która kiedyś pracowała w 
Kierownictwie Marynarki Wojennej w 
Londynie, a dziś jest bardzo aktywna 
w Toronto. Jest skarbnik Naranowicz, 
zaś Alfred Mrozek (Opieka) daje 
karteczkę, którą poprawia błąd w 
moim felietonie w nr 161 NS, gdy 
piszę na ostatniej, 64 stronie, że jego 
przyrodni brat zmarł w Szkocji. Ale 
cóż robić? Alfred do mnie po Śląsku, 
ja do niego po krakowsku i... jakoś 
nie dogadaliśmy się. Imię przyrodnie
go brata powinno być Rudolf Buszman, 
a reszta danych wtedy chyba się 
zgadza.

Pisze do NS 25 lipca Romuald 
Tymiński: "Pozdrów Kostków serde
cznie od nas i powiedz im, że ciągle 
mile wspominamy ich wizytę u nas, i 
że jak przystało na dobrego Prezesa i 
dzielnie mu sekundującą małżonkę, 
zostawili tu po sobie jak najlepsze 
wspomnienia". Bo wspominają ich ci, 
co też byli na spotkaniu: Stach i 
Myszka Brodzcy, Lucjan Jachimowicz, 
Leon Gliniecki, Piotr Walendzewicz, 
oraz

TADEUSZ I IRENA BERNAS,
bo następnego dnia Tadeusz 
pokazuje z ich mieszkania na 33 pię
trze wspaniałą panoramę wspaniałego 
Toronto i zabiera ich na "lunch" 
niedaleko wspaniałej i imponującej 
biblioteki, gdzie dowodzi pani Irena. 
Nie udało się spotkać z miejscowych 
torończyków Egeniusza Miodońskiego, 
Zosi Proszek, (która właśnie w pią
tek się przeprowadzała) i Jerzego 
Pieńkowskiego, z którym randka przy 
wodospadzie Niagary nie wyszła, bo 
Jerzemu samochód odmówił współ
pracy. W sobotę jest okazja, by

Witold Poray Wojciechowski nad Księgę Chwały.

WITOLD PORAY-WOJCIECHOWSNKI 
zaprezentował swą, prawie że 
gotową Księgę Chwały. Będzie ona 
wspaniałym dokumentem, upamiętnia
jącym nazwiska tych, co w Marynarce 
Wojennej oddań życie za Ojczyznę i 
dowodem wielkiego talentu oraz 
benedyktyńskiej cierpliwości Twórcy 
tej księgi. W niedzielę 26 czerwca 
Kostek odwiedza pp. Jasłowskich. 
Komandor po dwóch operacjach wyg
ląda i czuje się dobrze. Życzymy mu 
powrotu do pełni sił przed następnym 
Światowym Zjazdem Marynarzy. A 27 
czerwca, pożegnawszy przemiłych i 
gościnnych Tymińskich, Kostek jedzie 
do Niagary, gdzie nawet bez Pieńkow
skiego jest co oglądać. Dołącza Tota 
po dwudniowej wizycie w USA i 
Zubkowscy wracają na łono rodziny do 
Montrealu. Spotkania w Londynie nie 
wychodzą nam tak gładko, bo gdy 14 
lipca zawitał

PAWEŁ CIEŚLIK 
do naszej kancelarii, jakiś łobuz 
przeciął kable telefoniczne po mojej 
stronie ulicy i nie można było 
dodzwonić się do sekretarza. Nie 
zawiadomiony, nie dojechałem w porę 
i niestety nie miałem okazji spotkać 
kolegi Pawła i razem z nim wspominać 
Światowego Zjazdu w USA. Gdy już 
dogadaliśmy się w sobotę z ekipą te
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chniczną, naprawiającą telefony, 
powiedziano nam, że jeszcze co naj
mniej przez tydzień będziemy odcięci 
i... tego samego popołudnia telefon 
był podłączony... o parę dni za 
późno. Choć telefony do mnie były 
przekazywane przez p. Gabrielę do 
Kostka Zubkowskiego, który mieszka 
naprzeciwko, po "dobrej" stronie ulicy, 
i on wołał, że jestem potrzebny. W 
każdym razie dobrze wiedzieliśmy 
kiedy, dokąd i dlaczego mamy jechać 
do Greenwich gdzie na niedzielę 17 
sierpnia zaprasza dr

JADWIGA KARNICKA
na "garden party", głównie 
marynarskie. Są: p. Anczykowska, 
Busiakiewiczowie, Jaraczewscy, 
Jedyńscy, Krzyżanowscy, Zubkowscy, 
p. Wrońska i mam okazję poznać p. 
Aleksandrową Gosk (żonę Kuby, jak 
tłumaczy pani Doktor), a więc synową 
naszego poety Jana Gośka, z którą 
miło jest porozmawiać o wspólnych 
gdyńskich znajomych. Przy szampanie 
i wspaniałej biesiadzie (mamy szczę
ście, bo właśnie zaświeciło słoneczko) 
w prześlicznych ogrodach wspominamy 
z pp. Utnickimi nasze bale na 10 
lutego w Ognisku Polskim. Jako że 
marynarze (mówię o sobie przede 
wszystkim) to ani do tańca, ani do 
różańca, p. Utnicki ratował nas i 
obejmował zaszczytny obowiązek 
wodzireja i prowadził tańce z taką 
wprawą, jak nasi dowódcy manewro
wali okrętem. Bardzo ciekawe wnętrza 
olbrzymiego starego domu, pełne an
tyków (nie o zebranych tu mary
narzach mówię) i pamiątek polskich i 
rodzinnych zasługują na uwagę, a 
wspaniałe, wypielęgnowane ogrody 
prawie że dają mi ból głowy. Chyba 
bym posiwiał przedwcześnie, gdybym 
to ja musiał się martwić, co w tym 
raju jeszcze jest do zrobienia. Ale nim 
"wróciłem do siebie" , gdzie moje prace 
hortikulturalne ograniczają się do 

rozkładania leżaka, mam wielką 
przyjemność i bardzo owocną okazję, 
bo pani

IRENA WROŃSKA 
dyskutuje ze mną sprawy źródeł, 
dokumentów i opracowań, które po
trzebne są do poprawnych i zweryfi
kowanych publikacji w Naszych 
Sygnałach. Zaraz po przyjęciu u p. 
dr Karnickiej wymieniamy listy z 
p.Ireną, która przesyłając wycinek 
z artykułem śp. Bohdana, pisze: 
"Wycinek proszę zostawić, jeśli się 
przyda do archiwum. Dziękuję za list 
i zapewniam, że jestem zawsze gotowa 
cokolwiek pomóc. I.W.". Nie są to 
czcze obietnice, bo 26 lipca p. 
Wrońska jest w Stowarzyszeniu z 
angielskim maszynopisem prof. Peszke: 
"Polska Marynarka Wojenna w drugiej 
wojnie światowej" i ma szereg bardzo 
wartościowych sugestii na temat wyda
nia książkowego tej pracy. W tej 
chwili pracujemy i robimy starania na 
ten temat i w następnym numerze 
niewątpliwie mieć będziemy dla Kolegów 
jakieś na ten temat informacje. Warto 
zanotować, że 22 lipca odwiedza nas 
kolega

WITOLD MlNTOWT-CZYŻ, 
który przyjechał aż z Omanu. Pani 
Gabriela wyciąga od niego dożywotnią 
składkę, wypełnia mu legitymację, 
sprzedaje Album, nieco sfatygowany 
ponad 40-letnim magazynowaniem 
(Album był wydany w 1947 roku) i 
notuje, że kol. Witold jeszcze na dwa 
lata wraca do Omanu. Potem, być 
może częściej go będziemy widywać.

W środę 3 sierpnia Kostek Zub- 
kowski,

EDEK LIBER 
i ja, jako wyznaczona na ostatnim 
Zebraniu Zarządu komisja organizująca 
Ostatni Światowy Zjazd Marynarzy, 
jedziemy do Ojców Marianów w Fawley 
Court, Henley-on-Thames, gdzie 
spotykamy ks. superiora Antoniego 
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Papużyńskiego MIC, ks. Piotra Sochę 
i panią Eugenię Krajewską, która w 
okresie wakacyjnym zastępuje sekre
tarkę. Jesteśmy bardzo gościnnie 
przyjęci i nasz projekt urządzenia trzy
dniowego Zjazdu jest entuzjastycznie 
przyjęty, sympatycznie omawiany i w 
szczegółach życzliwie ustalony. Koś
ciół, kaplica, salony, refektarze 
(architekt Sir Christopher Wren i 
inni) i ogrody (Capability Brown) są 
wspaniałe. Pomieszczenia poszkolne 
mogą być nieco spartańskie, ale 
zawsze lepsze od hamaka na okręcie. 
Wracamy do domu zadowoleni z dobrze 
spędzonego dnia, z dobrze wybranego 
miejsca na nasz Ostatni Zjazd, a 
przede wszystkim z życzliwości i 
serdeczności okazanych nam przez 
przemiłych Gospodarzy. Krótki 
komunikat Komisji Zarządu głównego 
podaje do wiadomości Kolegów datę i 
szczegóły zjazdowe. Sam powrót do 
domu zasmuca czekająca nas wiado
mość. Właśnie SMW zostało powiado
mione , że pani

MARGARET V. MENTRYKA 
zmarła. Pisałem parokrotnie o wdo
wie po st. bosmanie artylerzyście 
Edwardzie Mentryka, która po śmier
ci męża utrzymywała kontakt z na
szym Stowarzyszeniem, nie tylko gdy 
mieszkała w Londynie, ale i po prze
niesieniu się na Isle of Man, 
gdzie opiekowała się Czesławem Przy- 
bylińskim, najbliższym kolegą męża. 
Pani Margaret, jak dowiadujemy się 
od jej notariusza, zapisała na ce
le naszego Stowarzyszenia sumę 
Ł1000.00 w swym testamencie. Tra
cimy wiernego przyjaciela w pani 
Margaret, która pamiętała o na
szych chorych przy każdym naszym 
świątecznym apelu.

Dwa tygodnie później, 16 sierpnia 
ZDZISŁAW SZWEDE

"prosto" z Australii przez Hawaje, 
Amerykę zatrzymuje się u kolegi z 

rocznika, Edka Libera, z którym 
przyjeżdża do SMW, gdzie czekają na 
nich Jaś Busiakiewicz, Kostek Zub- 
kowski i ja. Z pomocą p. Gabrieli 
Zdzisiu nabywa medale wojenne i na 
dekorację schodzimy do Klubu Lot
ników. Po "lunchu" Zdzisiu z Edkiem 
próbują się skomunikować z kolegami z 
rocznika, Kazikiem Domańskim w 
Newcastle i Orestem Dalewskim w 
Londynie. Nam należy się wypoczynek, 
bo

MICHAŁ I JANKA BIAŁOWSCY 
są spodziewani z Seatle, USA (przez 
Warszawę) lada dzień i zjawiają się w 
następnym tygodniu z najnowszymi 
wiadomościami z Kraju i z tamtej 
amerykańskiej strony oceanu, jeszcze 
w niedzielę 20 sierpnia w gościnnym 
domu Zubkowskich popijamy staro
polskiego Scotch'a i wspominamy lata 
młodości. Michał bardzo życzliwie 
ocenia NS, co skłania mnie, by zrobić

WYZNANIE REDAKTORA
Na zakończenie do innej przyznać 

się chcę rzeczy. Parę lat temu kmdr 
Romuald Nałęcz-Tymiński napisał 
wspomnienie o bosmanie Czesławie 
Lichwale dla Izby Chwały we wsi, z 
której ten bosman pochodził. W 
archiwum NS kopia tego opracowania, 
która jest z dumą eksponowana w 
Izbie Chwały, była pieczołowicie 
przechowywana, aż... na wiosnę tego 
roku kmdr Julian Czerwiński przysłał 
mi materiały do prelekcji wygłoszonej 
do około tuzina Kolegów zebranych na 
tradycyjne (tzn. nasze) święto 
Marynarki Wojennej. Tematem prelek
cji był wiceadmirał Porębski. A 
miesiąc potem Jerzy Pertek przysłał 
swe uwagi na temat kmdr. Bukow
skiego. Gdy tak wspaniała trójka naj
lepszych współpracowników NS pisze 
na temat Ludzi Morza, Redaktor na 
znak zgody schyla głowę (nad biur
kiem, bo jest krótkowzroczny) i 
wprowadza nowy dział.
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JERZY KRAKUS

WALNY ZJAZD (być może ostatni?)
Już też trzeba przyznać, że jeśli 

chodzi o punktualność, zbiorową 
dyscyplinę i zmysł organizacyjny, to 
nam, niestety, Bóg wielkości odmówił, 
w rekompensacie zaś nację naszą 
przyozdobił takimi walorami, jak: brak 
należytej powagi tam, gdzie ona jest 
najbardziej potrzebna, zbyt wielką 
swobodą zdopingowaną bliskością 
baru i kunktatorstwo w omawianiu 
spraw najbardziej istotnych. Prak
tycznie rzecz biorąc mogła to być 
ostatnia okazja, kiedy tworzyliśmy 
zespół w przyszłości już niepowta
rzalny.

Senior marynarskiej społeczności, 
niezmordowany kmdr Busiakiewicz, 
prowadząc obrady nie miał łatwego 
zadania i tylko dzięki ogromnemu 
autorytetowi i powadze, pełen taktu, 
umiaru i benedyktyńskiej wprost 
cierpliwości, zdołał ująć w karby 
swobodne towarzystwo.

Czy Zjazd był udany, nie wiem. 
Wiem natomiast, że dwa lata temu, 
kiedy jeszcze nieśmiało liczono się z 
tym, że kiedyś przecież SMW musi 
dokonać żywota, była to sprawa 
prawdopodobna, dziś jest już pewna 
tak dalece, że wkracza w fazę reali
zacji i jest przesądzona.

Prawda, że sam proces likwidacji, 
trudności administracyjne nie wróżą 
Stowarzyszeniu nagłej śmierci, i 
oględnie mówiąc będą trwały przez 
lata, a w przyszłym roku zamkniemy 
półwieczną epokę i epopeę od pamię
tnych i tragicznych dni wrześniowych 
poprzez wędrówki "ludzi bezdomnych", 
aż po dzień dzisiejszy. Mając to 
wszystko na uwadze nasuwa się szereg 
pytań: Czy w dniu krytycznym 
przestajemy istnieć w ogóle, czy 

zmienimy tylko szyld, a pewną część 
obowiązków i zobowiązań przekażemy 
pod inny znak z zachowaniem tych 
samych idei i wytycznych, które nam 
przyświecały przez długie lata ist
nienia? Czy rzeczywiście będzie już 
wszystko poza nami, a jedyną okazją 
spotkań będą Msze żałobne? Żałosny 
to koniec i kiepski bilans minionego 
życia. A jednak... nie rozprasza nas 
warcholstwo, niezgoda, abnegacja czy 
brak środków, po prostu niemoc. Nie 
ma już komu a zważywszy ubytek z 
naszego grona - nie ma już i dla 
kogo. Nie będzie zastrzyku nowych i 
młodych sił, a ci, którzy jeszcze 
trwają też już mają dość. A przecież 
niemal pół wieku istnienia i działal
ności SMW, to ogromny dorobek i 
piękna karta w dziejach naszej spo
łeczności emigracyjnej, wiernej tej 
Ziemi, skąd nasz ród.

Kiedy już cierpliwość zebranych 
doszła do zenitu, ulotniłem się 
cichutko, niewiele mądrzejszy, aniżeli 
(spóźniony) przyszedłem. Wiem, że do 
prześwietnego Zarządu ktoś tam 
jeszcze może domustrował, ale właś
ciwie niewzruszony fundament pozo
stał ten sam, ta sama Wielka Czwórka, 
te barki Atlasa, na których przez pół 
wieku spoczywał ciężar istnienia i 
działalności SMW. O rodzonym Ojcu 
SMW i strażniku Skarbu, kmdr. 
Busiakiewiczu, wiemy dużo, a resztę 
dopowie historia. Nasza dyplomowana 
sekretarka, p. Halina Wójcik, w 
ofiarnej i wytrwałej pracy szafowała 
tak własnymi siłami, że ich już więcej 
do ofiarowania nie ma. Prezes Zub
kowski jest, bo bez prezesa ani rusz. 
Ostatni z czwórki, to ten z pobielałą 
przedwcześnie głową (gdzie i ja nie 



NASZE SYGNAŁY 75

jestem bez winy) - redaktor "Naszych 
Sygnałów", Krzyżanowski herbu 
"Nożyce".

W końcowej i ostatniej fazie Zjazdu, 
w wolnych wnioskach, całe towarzy
stwo skuszone perspektywą "herba
tki" wznieciło nieco zamętu i znie
cierpliwienia. W takiej atmosferze 
wyrwałem się nieudolnie z wnioskiem, 
a raczej propozycją. Głos mój na 
szczęście utonął w ogólnym gwarze, 
obiecałem więc przedstawić mój 

wniosek na piśmie i dotrzymuję słowa.

Wracając jeszcze do projektu 
pamiątkowej odznaki, proponuję, aby 
to była banderka długości około 5 cm 
Całość zawieszona na srebrnym łań
cuszku z solidną zakrętką do klapy 
marynarki, na małej tarczy na zew
nątrz, symbol PMW; na odwrotnej 
stronie banderki winien być rok 
powołania do życia i chwały MW i rok 
zakończenia działalności.

OSTATNI ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY
ODZNAKA

Odznaka jest inna, niż proponował 
kochany Jerzy. Wspaniała, łopocąca 
na wietrze flaga jest już zajęta przez 
"Solidarność". Krótki "znak dowódcy" 
z kółkiem SMW w środku, jako odzna
ka jest w szafie, i... nikt jej nie 
chce. Jedne z datą Zjazdu 1981 roz- 
dajemy za darmo, a te bez daty, 
powiedzmy za Ł1.50. A na łańcusz
ku wiszące to samo - jak Gapa pilotów 
- też już było i wydawało się Kolegom 
w Zarządzie nieco pretensjonalne i... 
niemarynarskie. Proponowana odznaka 
nadana imiennie 14 września 1989 r. 
przez Kapitułę Odznaki stwarza nowy 
problem. Sugestię, że odznaka winna 
być cenna, wzięliśmy bardziej serio, 
niż nawet Jerzy Krakus.
MIEJSCE ZJAZDU

Podobnie jak Światowe Zjazdy 
Marynarzy w Kanadzie i w USA, 
pragniemy nadać Ostatniemu Zjazdowi 
charakter rezydencjalny. Spotkać się 
razem z rodzinami na trzy dni, mieć 
naprawdę czas na wymianę myśli, 
wspomnień i uczuć, i zostawić okazję 
tym, co wolą dołączyć na jeden naj
ważniejszy dzień, niezbyt wielką odle
głość do przemierzenia. Wybór padł na 
gościnny, niedrogi a historycznie i 

zabytkowo imponujący Fawley Court, 
gdzie na spotkania mamy zarezerwo
wany najpiękniejszy (i największy) 
salon, tzw. "Salę Purpurową" w domu 
zaprojektowanym przez Sir Christo- 
phera Wren'a w 1644 r. W 1690 r. 
sławny snycerz i rzeźbiarz Grinling 
Gibbons zaprojektował wyjątkowy 
zupełnie sufit w Purpurowej Sali 
("naszym" salonie). W 1770 roku 
architekt James Wyatt stworzył bardzo 
piękne wnętrza i sławną "Tempie 
Island", A w r. 1771 Lancelot 
"Capability" Brown zaprojektował 
ogrody. Ojcowie Marianie nabyli 
Fawley Court w 1953 r. Naprawdę 
warto to wszystko zobaczyć i... we 
wrześniu od 12 do 15 w 1989 r. 
spotkać tam kolegów z żonami na 
Światowym Zjeździe Marynarzy.

PROPONOWANY PROGRAM:

We wtorek 12 września, po "lun- 
ch'u", wyjazd z londyńskiej SMW.

W środę, 13 września, po krajo
znawczych wycieczkach organizowanych 
przez zmotoryzowanych Kolegów, do 
Oksfordu, Windsoru, Eton czy 
"Blenheim Pałace", proponowane jest 
Pierwsze Seminarium Zjazdowe na 
temat: "Końcowe prace do wykonania
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i cele jeszcze do osiągnięcia przez 
SMW".

W czwartek 14 września: Główny 
dzień Zjazdu: Msza św., wspólny 
obiad, przemówienia i uroczystości 
zjazdowe, dekoracje, drugie Semina
rium Zjazdowe na temat: "Marynarka 
Wojenna - historia i wspomnienia".

W piątek 15 września: wyjazd po 
obiedzie do Londynu, by ewentualnie 
wziąć udział w polonijnych obchodach 
17 września w niedzielę.
PRZYBLIŻONE KOSZTA ZJAZDU:

Fawley Court nie ma licencji 
barowej. Założymy bar we własnym 
zakresie, a wino będzie dostarczone 
dla zainteresowanych po cenach 
hurtowych. Przybliżony koszt:

Trzy dni zjazdowe (z transportem z 
Londynu) - Ł70.00;

Trzy dni zjazdowe (bez transportu) 
- Ł65.00;

Główny dzień Zjazdu (czwartek, 
bez transportu) - Ł25.00;

Prywatnie: dni przed Zjazdem lub 
po Zjeździe: dziennie - Ł15.00.

W ceny zjazdowe włączone są: 
używanie Purpurowej Sali na zebrania 
zjazdowe, pamiątki zjazdowe, wino do 
wspólnego obiadu, odpowiednie 
napiwki i transport, gdzie wymie
niony. Pociągi z Paddington (prze
siadka w Reading) odchodzą z Londy
nu do Henley-on-Thames co godzinę. 
Szczegóły w dalszych komunikatach.

Krzyżanowski, Liber, Zubkowski
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