
PISMO STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ
ROK CZTERDZIESTY CZWARTY STYCZEŃ — CZERWIEC 1989 NR 164

Na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezentacja Prezydentowi 
RP prof. I. Mościckiemu i marsz E. Rydzowi-Smigłemu nowo- 
mtanowianych ppor. mar. woj. w 1936 r. Od lewej kmdr Karol 
Korytowski, ktaidir por. Tadeusz Podjazdl-Morgenstem kmdt. 
SPIMW, kpt. mair. Wilhelm IKamuda oficer kursowy, ppor. mar. 
Kazimierz Sadowski I-sza lokata i wg. wzrostu: Witold 'Szuster, 
Jerzy Hedinger, Marian Mokrski, Nikodem Hermes, Jerzy 
Eroniewicz, Jlertzy Skowroński, Zbigniew Węglarz, Witold! Woj
ciechowski Bronisław Szul, Tadeusz Dąbrowski.

Po S2 latach. Pozostali tz reprezentacji w 
11936 Jlerzy Blroniiewiciz, Jerzy Skowroński, 
Zbigniew Węglarz na Zamku w 1988 r. (nie 
mógł przyjechać z Gdyni Bronisław Szul; 
przebywają zagranicą Jerzy Hedinger i 
Witold Wojciechowski). Spotkanie ułatwiła 
i Oprowadzała po Zaniku córka kmdr. 
Aleksego Czerwińskiego, za co uczestnicy 
są Jej bardzo Wdzięczni.

ZBIGNIEW WĘGLARZ

POWRÓT DO
Zakończenie działań wojennych i 

pierwsze dni pokoju zastały mnie w 
Devonport, w Komendzie Morskiej 
Południe, na stanowisku oficera Broni 
Podwodnej Floty w stopniu kapitana 
marynarki i w wieku 31 lat. Uczucie 
radości i ulgi tłumiła troska o to, co 
się dzieje w Polsce, a w szczególności 
z moją matką, jedyną bliską mi osobą,

OJCZYZNY
gdyż ojciec mój zginął w 1 wojnie 
światowej, a rodzeństwa nie posiada
łem. Na podstawie umów międzyna
rodowych Polska znalazła się w 
strefie wpływów ZSSR. Sytuacja była 
niejasna.

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
zastały rozwiązane decyzją rządu 
brytyjskiego i niebawem znalazłem się 
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w obozie przejściowym Marynarki 
Wojennej w Okehampton. Po nawią
zaniu łączności z matką w Polsce 
doszedłem do wniosku, że powinienem 
tam wrócić, aby zapewnić jej opiekę 
na starość. Chciałem jednak wracać ofi
cjalnie, na polskim okręcie. W tym 
celu porozumiałem się z kpt. mar. 
Zbigniewem Kowalskim, zastępcą 
attache morskiego, kmdr. dypl. 
Jerzego Kłosowskiego, który zapewnił 
mnie, że niebawem przybędzie Misja 
Morska i zajmie się organizacją po
wrotu ORP "Burza" i ORP "Błyskawi
ca".

Po świętach Bożego Narodzenia, 
28.12.1946 zgłosiłem dcy ORP "Bał
tyk" chęć powrotu do Polski. Żegnając 
mnie koledzy podczas tzw. "gang-way 
drink'u" ostrzegali mnie: "Nie jedź 
tam, bo cię zamkną". Ryzyko było 
duże, a poczynania przedstawicieli 
ZSSR w stosunku do polskich oby
wateli były mi znane • Z drugiej strony 
polskie władze PRL robiły wszystko, 
by przekonać Polaków za granicą, że 
nic im nie grozi po powrocie do Polski, 
o ile nie będą występowali przeciwko 
ustrojowi politycznemu.

Na początku stycznia 1947 r. 
wyjechałem z grupą ok. 40 podofi
cerów i marynarzy do Hursley Camp 
pod Winchester. Tam zastałem kilka 
tysięcy polskich repatriantów woj - 
skowych. Przydzielono nam duży 
barak. Warunki były opłakane: zimno, 
brudnawo, prycze i jedzenie z kuchni 
polowych marne, no i nikt nam nie 
płacił. Władze obozowe twierdziły, że 
my nie należymy do nich, a nasza 
Mar. Woj. całkowicie się z nami roz
liczyła. Wobec tego pojechałem do 
Londynu, gdzie odszukałem Cdr. 
Childs'a i przedstawiłem mu naszą 
sytuację. Odpowiedział, że niebawem 
dostaniemy odpowiednie wynagro
dzenie przewidziane dla personelu RN 
podlegającemu demobilizacji, i tak też 
się stało.

21-03-47 polecono nam zareje
strować się w Konsulacie Gen. PRL w 
Londynie. Kolejki przed konsulatem 
były długie i żałosne, gdy polski 
żołnierz prosił o powrót do własnego 
kraju. W jakimś pustym pokoju sie
działo dwóch polskich podporuczników 
wojska, w rogatywkach na głowie. 
Wszedłem tam i powiedziałem: "Dzień 
dobry, nazywam się Zbigniew Węglarz; 
jestem kpt. mar.; proszę mnie zare
jestrować na powrót do Polski". Wtedy 
jeden z nich powiedział: "Z Polski 
uciekaliście szerokimi drzwiami, ale 
teraz będziecie wchodzić wąską fur
tką". Takie było pierwsze zetknięcie 
się z przedstawicielami władz polskich.

W marcu 1947 r. przybyła do W. 
Brytanii Misja Morska, na czele której 
stał kmdr por. Stefan de Walden, a 
członkami byli: kmdr ppor. Bogdan 
Wielowieyski, kpt. mar. Bolesław 
Zalewski i chor. mar. Jan Lewicki. 
Poza tym byli jeszcze: kpt.mar. inż 
Zawiasa i kpt. mar.Konarski, których 
jednak nie spotkałem. 15-04-47 nawią
załem kontakt z B. Wielowieyskim, 
młodszym kolegą z SPMW/37 i ten 
powiedział mi, że Misja pragnie jak 
najszybciej uruchomić OORP "Błys
kawica" i "Burza" i obsadzić je 
repatriantami Mar. Woj. Dowódcą ORP 
"Błyskawica" miał być komandor 
ppor. Bolesław Romanowski, a 
dowódcą ORP "Burza" miałem być ja. 
W maju 1947 nasza grupa udała się do 
centrum demob. R.N. w Portsmouth, 
gdzie dostaliśmy kompletne wyposa
żenie cywilne, po dwa koce i przybory 
do jedzenia oraz wypłacono nam "war 
gratuity". W ten sposób zostaliśmy 
rozliczeni z Royal Navy, która osta
tnio nami się opiekowała. W połowie 
czerwca 1947, na życzenie Misji 
Morskiej zostaliśmy przetransporto
wani do obozu w Polkemet w Szkocji, 
aby być w pobliżu polskich okrętów. 
Obóz był pusty ale całkowicie 
wyposażony. 24-06-47 przewieziono 
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nas do Rosyth i zaokrętowano na ORP 
"Błyskawica", gdzie już zastaliśmy 
grupę kmdr. ppor. B. Romanows
kiego. Ponieważ ORP "Burza" był w 
bardzo złym stanie technicznym, 
zdecydowano wszystkich odesłać na 
ORP "Błyskawica"; zostałem więc 
zastępcą dowódcy "Błyskawicy". 
Oprócz repatriantów zaokrętowała się 
tam Misja Morska, z tym że kpt. mar. 
Bolesław Zalewski został 1-szym ofi
cerem mechanikiem. Okręt był kom
pletnie wyposażony pod względem 
morskim i bojowym, z zapasem amu
nicji, bomb głębinowych, torped, 
paliwa, żywności i wody.

Nie licząc misji było tam w sumie 
177 repatriantów MW, w tym poza 
dowódcą i mną byli: kpt. mar. pil. 
Eligiusz Ceceniowski, por. mar. lek. 
S. Bartosiewicz, ppor. mar. kms. F. 
Stanisławski, podch. rez. K. Miro
wski, 10 chor. mar., 15 st. bosmanów, 
7 bosmanów, 13 bosmanmatów, 20 
matów a resztę stanowili st. maryna
rze i marynarze. Pierwszą moją pracą 
było wykonanie ról okrętowych dla 
bezpieczeństwa okrętu i załogi oraz 
dla ogólnego porządku, i niebawem 
okazało się, że było w samą porę, bo 
jeszcze podczas postoju w Rosyth 
wybuchł pożar w kotłowni, na 
szczęście szybko ugaszony. Był to 
skutek niezwykłego brudu i resztek 
paliwa w zenzach kotłowni, pozosta
wionych przez brytyjską zastępczą 
załogę.

Protokolarne przyjęcie okrętu miało 
miejsce 30-06-1947 i już 1-07-1947 o 
godz. 0800 szef Misji Morskiej polecił 
podnieść banderę, a o godz. 1500 
wyszliśmy w rejs do Polski. Morze 
Północne i Bałtyk były spokojne, 
pogoda słoneczna i nie było żadnego 
ruchu statków na Bałtyku, prawdo
podobnie ze względu na istniejące 
jeszcze pola minowe. Dnia 3 lipca 1947 
rzuciliśmy kotwicę niedaleko wybrzeża 
Danii. Okręt został po raz ostatni 

pomalowany, czym kierował chor, 
mar. Kasper Grzywaczyk. Zaraz potem 
odkotwiczyliśmy i wolno szliśmy dalej. 
Hel mijaliśmy rano 4 lipca 1947 r., 
przy pięknej, słonecznej pogodzie, 
ale PO milczał. Ogarnęło nas dziwne 
uczucie - tędy szliśmy na wojnę 94 
miesiące temu.

Z dala zauważyliśmy u wejścia do 
portu wrak, niemieckiego pancernika 
"Gneisenau" i falochrony uszkodzone 
przez wybuchy minerskie wycofujących 
się Niemców. Weszliśmy wolno do 
portu wojennego wejściem zapasowym, 
które przed wojną było zasłonięte 
pustymi kesonami. Dokładnie o godz. 
0900 zacumowaliśmy w basenie, skąd 
"Błyskawica" wyszła na redę i na 
wojnę. Przyjęcie okrętu było bardzo 
uroczyste: na molo orkiestra grała 
mazurka Dąbrowskiego, kompania 
honorowa MW prezentowała broń, a 
grupa kilkuset cywilów wiwatowała; 
byli to przeważnie członkowie rodzin 
tych, co wyjechali na wojnę i robot
nicy portowi.

Na okręt przybył dowódca Mary
narki Wojennej, k-adm. Włodzimierz 
Steyer wraz ze swoim zastępcą do 
spraw poi. wych. kmdr. Józefem 
Urbanowiczem i z całym sztabem 
znanych i nieznanych mi oficerów 
Marynarki. Potem na pokład weszły 
rodziny i znajomi tych, co wrócili, by 
ich witać i pytać o tych, którzy 
pozostali za granicą. Wielu ludzi miało 
łzy w oczach z radości czy smutku. 
Mnie nie miał kto witać, bo matka 
moja była daleko w Krakowie.

Do mojej kabiny stale ktoś przy
chodził pytać o znajomych. Między 
innymi wszedł młody człowiek i 
przedstawił się jako dziennikarz, 
wymieniając swoje nazwisko Jerzy 
Pertek i prosząc mnie o najciekawsze 
wspomnienia. Przyrzekłem mu to, a 
potem dałem mu opis bombardowania 
ORP "Burza" pod Calais oraz rato
wania rozbitków MS "Empress of 
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Britain" na Atlantyku, co później 
umieścił w swojej słynnej książce pt. 
"Wielkie dni małej Floty". Niestety, 
zakradła się tam nieścisłość, gdyż 
moje opowiadanie przypisał bosmatowi 
Wacławowi Hryciukowi, który nigdy 
nie był na ORP "Burza".

7-07-47 na okręt przybył kmdr J. 
Urbanowicz z kmdr. ppor. L. Szmid
tem i zaczęli wybierać kandydatów do 
dalszej służby w Mar. Woj. Większość 
pragnęła iść do do cywila, na co 
wyrażono zgodę, niektórych jednak 
zatrzymano, np. kmdr. ppor. B. 
Romanowskiego, mnie i kilku starszych 
podoficerów, przynajmniej na jakiś 
czas. Mnie powiedziano, że muszę 
zostać jakieś trzy lata, aby wyszkolić 
młodszych oficerów, a potem mogę 
pójść do marynarki handlowej, do 
czego miałem dyplom "Master Foreign 
Going".

10-07-47 na okręt przybył mar
szałek Michał Rola-Żymierski w stroju 
admiralskim, wraz z dowódcą Mary
narki Wojennej, k-adm. W. Steyerem i 
jego zastępcą do spraw poi. wych. 
kmdr. J. Urbanowiczem, w celu 
inspekcji okrętu i załogi. Oglądał 
wszystko bardzo szczegółowo włącznie 
z pokazem działo-czynów, a na zakoń
czenie pragnął się spotkać z oficerami 
i starszymi podoficerami w mesie oficer
skiej. Żymierski pytał nas o działania 
wojenne, interesował się rysunkami 
ściennymi z historii wojennej "Błys
kawicy" , które zapoczątkował 
ówczesny ppor. mar. Witold Wojcie
chowski, oraz fragmentem skrzydła 
bombowca niemieckiego zestrzelonego w 
Norwegii. Obie te pamiątki polecił 
zachować. Nakazał wykonać mapę "dzia
łań wojennych "Błyskawicy" wraz z 
jej bazami, walkami i drogami na 
morzu, i co najciekawsze kazał 
umieścić w specjalnej gablotce banderę 
z czasów wojny, tę, na której jest 
orzeł z koroną.

14-07-47 wszyscy oficerowie i 
chorążowie, którzy pozostali w słu
żbie, udali się do Warszawy do 
Ministerstwa Obrony Narodowej, celem 
rejestracji. W Warszawie zastaliśmy 
niezwykłe nawet jak na wojnę znisz
czenia; niektóre ulice były zasypane 
rumowiskiem aż do wysokości 1 piętra 
domów. Gdy stanąłem w hallu MON i 
patrzyłem na krużganki tego budynku 
to zauważyłem, że między poszcze
gólnymi pokojami krążyła cała masa 
oficerów o wyglądzie semickim i 
wydawało mi się, że przyjechałem do 
Izraela a nie do Polski. W gmachu MON 
przyjął nas szef departamentu per
sonalnego, gen. bryg. Zarzycki, jak 
się potem dowiedziałem przedwojenny 
tramwajarz i komunista. Stamtąd 
zawieziono nas do innego gmachu MON, 
jak się potem okazało do Szefostwa 
Informacji WP. Tam rozmawiano z każ
dym z nas z osobna. Mnie zapytano, 
co mam zamiar robić. Odpowiedziałem, 
że na razie jestem zatrzymany w Mar. 
Woj., a potem mam zamiar iść do 
marynarki handlowej. Bolcia Roma
nowskiego pytano, jakie jest jego 
hobby. Odpowiedział, że polowanie i 
tylko na ten temat rozmawiano. Jed
nakże z chorążymi już rozmawiano 
inaczej. Wypytywano ich o nas oraz 
innych przedwojennych oficerów, a 
nawet straszono. O tym powiedział mi 
(obecnie już nie żyjący) chor. mar. 
Walenty Czyż. Tam więc założono nam 
pierwsze "kartoteki".

18-07-47 kmdr ppor. Bolesław 
Romanowski zdał swoje obowiązki 
kmdr. ppor. Wacławowi Krzywcowi i 
odszedł na dowódcę Grupy Okrętów 
Podwodnych. Wkrótce zaczęto uzu
pełniać stan załogi i pojawiły się 
"nowe twarze": zastępca dowódcy do 
spraw politycznych", "sekretarz 
partii", "wykładowca polityczny" oraz 
"oficer informacyjny".

Tutaj należy wyjaśnić, że każdy 
dowódca miał swego zdo d/s poi.
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wych., jako osobę po sobie pierwszą, amunicji, a cała rodzina, jako Żydzi, 
potem dopiero był zdo d/s liniowych, zginęła. Człowiek ten wykazał dużą 
Oficer informacyjny nie podlegał odwagę cywilną, składając potem o 
nikomu, poza swoim szefem i jego mnie przed sądem pozytywną opinię, 
zadaniem było czuwać, skrzętnie co było powodem zwolnienia z MW - 
notując co wydawało mu się podej- ogólnie dodatni.
rżane. Wszystkie rozkazy pisemne, opi- Trzecim zdo d/s poi. wych. "Błyś
nie służbowe i wnioski awansowe kawicy" był por. mar. Tymon Lato- 
musiały być podpisywane przez siński, syn rolnika spod Warsza- 
dowódcę i jego zdo d/s poi. wych. wy, który wojnę przesiedział u ro- 
Przedwojennych oficerów korpusu dziców "za piecem". Uśmiechnięty 
morskiego i technicznego było mało donosiciel, który skutecznie tor- 
(kilkudziesięciu), a kilkuset było pedował moje wnioski awansowe, 
przemundurowanych z wojska, wpisując takie uwagi, jak "wróg 
Wszyscy nosili czarne podkładki pod ludu" itp. - typ negatywny.
stopniami, a więc nie było wiadome Przedstawiciele poi. wych. między 
kto kim jest. Ponieważ MW obsadziła innymi zwalczali tzw. "pruską dys- 
prawie cały 500-km pas wybrzeża, cyplinę" i propagowali "dyscyplinę 
więc powstało wiele jednostek lądo- świadomą", a więc według nich trzeba 
wych oraz ich sztabów naszpikowanych było tylko dobrze wytłumaczyć 
przemundurowanymi oficerami podwładnemu, a wszystko będzie 
radzieckimi. dobrze. To nie trafiało nam do prze-

Oficerowie poi. wych. rekrutowali konania, więc namawiali powładnych, 
się przeważnie z ludzi bardziej wy- by do nich przychodzili z zażaleniami, 
kształconych i byli absolwentami spe- Forma zwracania się była ustalona na 
cjalnej szkoły oficerów politycznego "obywatel" z dodatkiem stopnia, 
wychowania, która mieściła się w natomiast do podwładnego lub młod- 
Łodzi. Starsi oficerowie informacyjni szego mówiło się podając jego stopień, 
wywodzili się przeważnie z komuni- lub przez "wy". Natomiast członkowie 
stycznej partyzantki Gwardii Ludowej, partii mówili do siebie "towarzyszu" z 
młodsi natomiast byli przeważnie dodaniem stopnia.
synami polskich emigrantów z Francji, Pod koniec lipca 1947 r. rozpoczęły 
wychowanymi na ideowych komunistów, się intensywne szkolenia załogi tak 
słabo znającymi polski język i poro- pod względem morskim i bojowym, jak 
zumiewającymi się po francusku. Jedni i pod względem społeczno-politycznym, 
i drudzy zbierali wiadomości o tych Podczas śniadania czytano przez 
przedwojennych i przekazywali "po rozgłośnię okrętową tzw. "prasówkę", 
swojej linii". czyli spreparowany dziennik propa-

Pierwszym zdo d/s poi. wych. na gandowy. Po godzinach służbowych, o 
"Błyskawicy" był kpt. mar. Henryk ile okręt stał w Gdyni, żonaci ofice- 
Tauzowski, przedwojenny ślusarz i rowie i podoficerowie mogli pójść do 
komunista, który był do nas poprą- domów, inni natomiast brali obowią- 
wnie ustosunkowany, i choć nam nie zkowy udział w różnych zajęciach typu 
wierzył - neutralny. Drugim zdo d/s kulturalno-oświatowego. Wyjście na ląd 
poi. wych. na "Błyskawicy" był kpt. dla marynarzy w dzień powszedni nie 
mar. Natan Neugarten, były student istniało. W święta i w niedziele można 
Sorbony, syn bogatego kupca z było pójść do kościoła, ale to nie- 
Kalisza, oficera rez. WP. Wojnę bawem zanikło, bo właśnie wtedy 
przeżył cudem w niemieckiej fabryce urządzano dla załogi filmowe seanse.
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Co pewien czas były wygłaszane 
odczyty na tematy historyczne lub 
społecznopolityczne dla tzw. kadry, 
czyli oficerów i podoficerów zawodo
wych. Co kilka tygodni przeprowadzał 
egzaminy z w/w tematów zdo d/s poi. 
wych., z przedstawicielem szefostwa 
poi. wych., przy udziale dowódcy, 
który musiał być obecny, ale nie 
podlegał egzaminowi, obfitującemu 
czasem w humorystyczne sytuacje. Np. 
spytano chor. mar. F. Możdżera, co 
to są dąbrowszczacy. Możdżer za
stanowił się, wreszcie odpowiedział: 
"Dąbrowszczacy to są partyzanci 
ukrywający się w lasach dąbrowy", co 
było nieprawdą, bo byli to członkowie 
ochotniczej brygady międzynarodowej 
im. Dąbrowskiego, walczącej w 
Hiszpanii!

W tym czasie wezwany do kmdr. J. 
Urbanowicza dowiedziałem się, że 
muszę trochę się podszkolić z dzie
dziny marksizmu, gdyż jako przed
wojenny oficer nic na ten temat nie 
wiem. Kazał mi dać do przeczytania 
szereg publikacji. Był on ciekawą 
postacią, i jak się później okazało, 
człowiekiem uczciwym i uczynnym, 
który pomagał wielu przedwojennym 
oficerom. Miał wówczas 31 lat i 
przeszedł cały front aż do walk o 
Kołobrzeg. Był Polakiem z Łotwy, w 
Rydze ukończył polskie gimnazjum, po 
czym pływał na statkach, lub pra
cując w portowych warsztatach 
zarabiał na studia w tamtejszej Szkole 
Morskiej. Gdy wybuchła wojna znalazł 
się w wojsku łotewskim, potem 
radzieckim a wreszcie polskim, skąd 
skierowano go do Marynarki Wojennej.

Trzonem naszej obsady oficerskiej 
byli doskonali przedwojenni podofi
cerowie. Tak np. oficerem nawigacyj
nym był chor. mar. Franciszek 
Możdżer, oficerem sygnałowym był 
st. bosman Feliks Chwiołka, oficerem 
broni podwodnej był chor. mar. 
Władysław Wojtowicz, oficerem rada

rowym był st. bosman Karol Wizner, 
2-gim oficerem artylerii był bosman 
Kazimierz Gorlach, 2-gim oficerem 
mechanikiem był chor. mar. Walenty 
Czyż. Poza tym st. bosman Józef 
Szachowicz był podoficerem ewiden
cyjnym, a w kotłowni byli st. bosiąani, 
Stanisław Pniak i Jan Korek.

ORP "Błyskawica" był używany do 
rozmaitych celów, przede wszystkim 
reprezentacyjnych lub szkoleniowych i 
był przydzielony do dyspozycji 
komendanta Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej. Pierwszy rocznik 
składał się z tzw. kursantów, mło
dych, przemundurowanych oficerów 
wojska, z których większość brała 
udział w wojnie. Wielu z nich nie 
miało szkoły średniej. Później przy
szły już bardziej normalne roczniki 
podchorążych.

Od samego początku utrzymywałem 
kontakt z kmdr. por. Zdzisławem 
Boczkowskim i na jego wniosek, gdy 
okręt szedł do remontu, zostałem 
wyokrętowany czasowo na stanowisko 
kierownika Zakładów Broni Podwodnej 
od 05-12-1947 do 14-04-1948. Wtedy 
wraz ze specjalistami z Politechniki 
Gdańskiej rozwiązywaliśmy tajemnice po
niemieckiej broni podwodnej: min, 
bomb głębinowych, torped elektry
cznych (napęd) z samonaprowadzaniem 
akustycznym, o których miałem już 
pojęcie z wojny. Czasami wyjeżdżałem 
wraz z kierownikiem torpedowni, kpt. 
mar. Stanisławem Talagą, na rozpo
znanie poniemieckich zakładów broni 
podwodnej na przymorskich jeziorach 
zachodniego wybrzeża.

Gdy Marynarka Wojenna zakupiła w 
demobilu US Navy trzy duże drew
niane trałowce po ok. 25.000 dolarów, 
specjaliści z Politechniki Gdańskiej 
uruchamiali je na zamówienie kmdr, 
por. Z. Boczkowskiego, przy czym 
pomagał im st. bosman Edward Kozak, 
jako doświadczony elektryk. Były to 
OORP "Delfin", "Mors", "Foka". Do
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mnie należało opracowanie taktyki 
trałowania trałami elektro-magnety- 
cznymi. Na zlecenie kmdr. por. Z. 
Boczkowskiego napisałem "Taktykę 
torpedowania dla okrętów nawodnych", 
a podobne zlecenie otrzymał kmdr 
ppor. Bolesław Romanowski odnośnie 
okrętów podwodnych.

Wynagrodzenie oficerów czy 
podoficerów zawodowych w Marynarce 
Wojennej było bardzo skromne, z tym 
że otrzymywano umundurowanie. 
Wyżywienie na okrętach było prze
ciętne, ochotników więc do służby w 
Marynarce Wojennej nie było. Nato
miast na lądzie i w cywilu można było 
wszystko kupić dzięki rozwiniętemu 
handlowi prywatnemu i dostawom 
UNRRA. Lokale rozrywkowe kipiały 
życiem, bary i restauracje były pełne 
i dobrze zaopatrzone. Po ponurym 
okresie okupacji ludzie chcieli się 
zabawić i cieszyć wolnością. To był 
okres, gdy nie zaczęły jeszcze działać 
mechanizmy gospodarki socjalistycznej.

Od lipca 1947 roku zachodziliśmy 
do Świnoujścia i Szczecina, aby 
"pokazać banderę" na "ziemiach 
odzyskanych". W Świnoujściu spoty
kały się trzy granice: polska, nie
miecka i strefy radzieckiej, gdyż ZSSR 
miał tu dużą bazę wojskową. Handel 
szedł tam na całego; były dziesiątki 
barów, restauracji, sklepów, które pra
cowały bez przerwy dzień i noc. 
Grasowali tam tzw. "szabrownicy", 
którzy grabili poniemieckie mienie, a 
potem odsprzedawali je z dużym 
zyskiem. Nasza Mar. Woj. rekwirowała 
od czasu do czasu szabrownikom co 
lepszy sprzęt dla wyposażenia mie
szkań i biur personelu MW. Między 
innymi i ORP "Błyskawica" otrzymała 
piękne, czarne pianino, które umo
cowaliśmy w mesie oficerskiej. Dużo 
ludzi zwiedzało nasz okręt, i raz kilku 
oficerów radzieckich spytało oficera 
służbowego: "No, wasz okręt piękny, 
ale komu wy go zabrali?" Wtedy ko

mendantem szczecińskiego obszaru 
nadmorskiego był kmdr Marian Woj
cieszek, przyjaciel naszego dowódcy 
kmdr. por. W. Krzywca, i dzięki temu 
uniknęliśmy przykrości z powodu 
awantur wywoływanych przez naszą 
załogę na lądzie.

Ponieważ nie miałem mieszkania na 
lądzie, wychodziłem na ląd rzadko. 
Przyjaźniłem się w przedwojennym 
oficerami i podoficerami na prywatnych 
"parties" na okręcie w pozasłużbowych 
godzinach, spędzając czas na 
wspomnieniach z przeszłości. To 
jednak nasuwało podejrzenia. Co pół 
roku były wystawiane opinie służbowe 
podwładnym, tak więc dzięki życzli
wemu nastawieniu moich przełożonych, 
kmdr. ppor. Krzywca, kmdr. por. R. 
Kasperskiego, kmdr. por. Boczkow
skiego i kmdr. S. Mieszkowskiego 
opinie miałem dobre, co dawało mi 
dużą satysfakcję, ale jak się później 
okazało, nic mi nie pomogło.

26-11-47 na ORP "Błyskawica" 
została zaokrętowana delegacja rządu 
CSR z ministrem Clementisem i ochro
ną; delegację mieliśmy odwieźć 
Szczecina. Nasi oficerowie musieli im 
odstąpić swoje kabiny. Szliśmy dużą 
szybkością na dwa kotły. Tymczasem 
w mesie odbywało się niekończące się 
przyjęcie. Przedstawiciele ochrony CSR 
kazali kosztować wszystkie potrawy 
naszemu kucharzowi, st. bosmanowi 
A. Koberowi, by przypadkiem ktoś ich 
nie otruł. Niedługo potem większość 
ministrów CSR włącznie z Clementisem 
oddano pod sąd i rozstrzelano.

Obowiązki dowódcy ORP "Błys
kawica" objąłem 21-01-1949 od kmdr, 
ppor. Wacława Krzywca, który 
odszedł na dowódcę Grupy Ścigaczy. 
Dnia 15 marca 1949 r. przybył na 
okręt nowy zdo - kmdr ppor. Bartosz 
Siemaszko (SPMW - 38), który wojnę 
rozpoczął na ORP "Mazur", następnie 
walczył w obronie Oksywia i zakoń
czył ją w oflagu. 15-12-1949 odszedł 
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do sztabu dowództwa Marynarki 
Wojennej. Pod koniec 1949 roku 
dowódca Mar. Woj. oświadczył mi, że 
zgodnie z umową pod koniec 1950 roku 
mogę odejść z MW lub w niej pozostać 
według swego życzenia, ponieważ 
wtedy upływał okres 3 lat mego 
zatrzymania w MW. W styczniu 1950 r. 
został zaokrętowany nowy zdo, kmdr 
ppor. Julian Czerwiński (SPMW - 37), 
kończąc swoją reprezentacyjną służbę 
adiutanta morskiego przy Minister
stwie Obrony Narodowej.

Obaj wyżej wymienieni oficerowie 
pełnili swoje obowiązki wzorowo i byli 
wobec mnie lojalni.

Jako dowódca miałem możność 
zapoznać się z biurokratycznymi 
zarządzeniami. Jedne z nich były 
śmieszne, inne wprost niebezpieczne.

Do zarządzeń niebezpiecznych 
należał nakaz natychmiastowego mel
dowania wszystkich "nadzwyczajnych" 
wypadków i powiadamianie pisemne 
Prokuratury Marynarki Wojennej oraz 
Ministra Obrony Narodowej. Trzeba 
więc było meldować, że przy uru
chamianiu agregatu w maszynowni 
ukręcono śrubę, że marynarze, którzy 
pojechali na plażę do Sopot zgięli 
śrubę motorówce okrętowej, że 
radiostacja taktyczna (radziecka) na 
pomoście zapaliła się podczas łado
wania akumulatorów, że podczas 
strzelania p-lot na zatoce wypadła 
lufa Oerlikona i stoczyła się za burtę, 
a nawet że na zabawie w remizie 
strażackiej w Szczecinie marynarze 
"aresztowali" jakiegoś strażaka i 
wsadzili go do aresztu okrętowego na 
dziobie, o czym nie wiedziałem, itp. 
Wówczas nie zdawałem sobie sprawy, 
że to wszystko skrzętnie zbierano w 
"mojej teczce".

Na okręcie odbywały się często 
oficjalne przyjęcia dygnitarzy, za
krapiane alkoholem. Pewnego razu 
gościła grupa wyższych oficerów 
Informacji z Warszawy wraz ze swoim 

szefem, płk. Komarem. Ten na 
zakończenie powiedział mi: "Wiecie co, 
komandorze? Ja na waszym miejscu 
bałbym się być tutaj dowódcą, bo 
tutaj macie tyle amunicji, paliwa i 
drogocennego sprzętu, że cokolwiek 
by się stało, to można by was*  zam
knąć". Ta szczera opinia i to takiego 
fachowca "od zamykania ludzi" tro
chę mnie zmroziła.

Poza moimi zwykłymi obowiązkami 
zostałem wyznaczony przez dowódcę 
Mar. Woj. na asesora Izby Morskiej, 
która podlegała Sądowi Okręgowemu 
(cywilnemu) w Gdyni. Stąd, gdy miał 
miejsce jakiś wypadek na morzu, 
gdzie były zamieszane władze cywilne 
i wojskowe, musiałem składać spra
wozdanie prokuratorowi Marynarki 
Wojennej, kmdr. Wilhelmowi Świąt
kowskiemu (Polak z ZSSR). Raz spo
tkałem się z propozycją przedstawi
ciela poi. wych., abym wstąpił do 
partii, ponieważ byłem jedynym ofi
cerem na stanowisku dowódcy pułku, 
który nie należy do partii. Na to 
odpowiedziałem, że nie widzę takiej 
potrzeby ani dla mnie, ani dla moich 
przełożonych.

W drugiej połowie 1949 r. zaczęły 
się gromadzić chmury na horyzontach 
Mar. Woj. Najpierw aresztowano szereg 
oficerów lekarzy i farmaceutów i osą
dzono za rzekome sabotaże i nadu
życia. Te sprawy były jednak dale
kie. Dopiero aresztowania w Szefo
stwie Technicznym Mar. Woj. uświa
domiły nam niebezpieczeństwo. W 
grudniu 1949 r. został zwolniony do 
cywila kmdr ppor.pil. Witold Wronka 
(SPMW/34), a w styczniu 1950 r. 
został aresztowany. Pozostawił żonę 
Angielkę (Leslie) na bruku; dopiero 
kmdr Urbanowicz znalazł jej pracę w 
OSMW jako lektorki angielskiego.

Na ich miejsce sprowadzono spe
cjalistów radzieckich. I tak szefem 
technicznym Mar. Woj. został kmdr 
inż. M. Sztankowski i po jednym dla 
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grupy OOP i okrętów nawodnych. 
Trzeba przyznać, że byli dobrymi 
fachowcami. Dobrze poznałem kmdr. 
Sztankowskiego, który często przy
chodził na "Błyskawicę", a nawet 
wychodził na krótkie rejsy. Podczas 
jednej z wizyt dowiedziałem się, że 
urodził się w Łodzi, a jego rodzicami 
byli Polak-lekarz i matka Rosjanka, i 
że potem wyjechali do Rosji. Język 
polski rozumiał, ale nim nie mówił.

Pod koniec 1949 r. zwolniono Mi
chała Rolę-Żymierskiego, a na jego 
miejsce przyszedł Konstanty Rokos
sowski, mianowany marszałkiem. W tym 
czasie odszedł ze stanowiska 1 oficera 
mechanika "Błyskawicy" kmdr ppor. 
Bolesław Zalewski do szefostwa Techn. 
i zastąpił go kpt. mar. Jan Sobieraj.

W połowie stycznia 1950 r. miały 
miejsce "ćwiczenia sztabowe", albo jak 
inni mówili, "gra wojenna" w Mar. 
Woj. , na które przybył marsz. K. 
Rokossowski wraz ze swoim sztabem.. 
Odbywało się to w gmachu dowództwa 
Marynarki Wojennej w Gdyni i trwało 
5 dni i 5 nocy. Byłem wyznaczony na 
stanowisko dowódcy Dyonu Niszczy
cieli oraz dodatkowo na szefa broni 
podwodnej. Zabrałem z okrętu kilku 
oficerów i otrzymaliśmy w dowództwie 
jeden pokój wraz ze stołami i pomocami 
nawigacyjnymi, telefonem i łóżkami. Na 
zakończenie tych ćwiczeń przewieziono 
wszystkich na Oksywie, gdzie miało 
się odbyć omówienie ćwiczeń przez 
szefa sztabu generalnego WP., gen. 
Władysława Korczyca. Odprawę 
otworzył Rokossowski, który czytał i 
mówił zupełnie dobrą polszczyzną z 
lekkim wileńskim akcentem. Natomiast 
Korczyc mówił jak rodowity warsza
wiak. Każdy był oceniany przez 
swoich odpowiedników w sztabie; mnie 
wydał pozytywną opinię k-adm. Szy- 
lingowski.

Na proces oficerów z korpusu 
technicznego wezwano jako świadka m. 
in. kpt. mar. Jana Sobieraja z 

"Błyskawicy". Gdy wrócił był bardzo 
zdenerwowany i pytał mnie, co ma 
robić. Na rozprawie pytano go o 
opinię co do kmdr. Konstantego Sie
maszko, a gdy wydał jak najlepszą, 
prokurator wystąpił o jego areszto
wanie za składanie tendencyjnych 
zeznań. Sąd oddalił ten wniosek. 
Zastanowiliśmy się nad tą sytuacją i 
doszliśmy do wniosku, że nasi polscy 
przełożeni 'nie mają już wiele do 
powiedzenia. Uznaliśmy, że najlepiej 
będzie jeżeli on pójdzie do kmdr. 
Sztankowskiego i powiadomi go o tym, 
co zaszło. Tak też zrobił. Wtedy 
zaczęła się błyskawiczna "droga 
służbowa": Sztankowski zadzwonił do 
Szylingowskiego, a ten do prokuratora 
Marynarki Wojennej, Świątkowskiego. 
Tak się sprawa skończyła - kpt. 
Sobieraj już nie był molestowany.

Muszę wrócić do Jana Szylingow
skiego, który przybył w czerwcu 1945 
r. jako szef radzieckiej misji morskiej 
w stopniu kmdr. dypl. Potem pełnił 
funkcję szefa sztabu MW u kolejnych 
dowódców MW, a więc k-adm. Abra
mowa (ZSSR) oraz k-adm. A. Mohu- 
czego, a następnie był doradcą i 
zastępcą d/s liniowych k-adm. W. 
Steyera. 6-03-1950 Sąd Marynarki 
Wojennej skazał na wysokie kary 
więzienia m. in. kmdr. inż. Sipowicza 
- 16 lat; kmdr. inż. Sakowicza - 15 
lat; k-adm. A. Mohuczego - 13 lat i 
kmdr inż. Siemaszko - 10 lat. A. 
Mohuczy zmarł w więzieniu w Sztumie 
dnia 7 maja 1953, a w roku 1957 
został zrehabilitowany.

Wtedy można było już odczuć 
nerwowe zachowanie się oficerów 
informacyjnych na okręcie, którzy 
wzywali podoficerów lub marynarzy do 
swojej kabiny na przesłuchania. Dla 
zastraszenia używano dość prymity
wnych metod, jak np. wyciągając re
wolwer. To naturalnie miało być 
utrzymane w tajemnicy, ale większość 
przesłuchiwanych powiadamiała mnie o 
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tym, zwłaszcza gdy chodziło o moją 
osobę.

Pod koniec marca 1950 r. pojawiła 
się dość niespodziewanie na okręcie 
grupa ok. 20 oficerów sztabowych 
wojska z trzema generałami. Dwaj 
nosili mundury radzieckie, a jeden 
polski. Pierwszy był dowódcą arty
lerii WP, drugi dowódcą artylerii p-lot 
WP, a trzecim był gen. bryg. B ewziuk, 
oficer piechoty, który słabo mówił po 
polsku. Oświadczono mi, że odbywają 
inspekcję Mar. Woj., w szczególności 
artylerii i wyszkolenia, między innymi 
OSMW oraz ORP "Błyskawica". 
Ponieważ było to przed południem, 
poleciłem przygotować obiad dla 
wszystkich, z tym, że zdo kmdr 
ppor. J. Czerwiński miał być gospo
darzem w mesie oficerskiej, a ja dla 
generałów w mesie dowódcy. Ponieważ 
nie mówiłem po rosyjsku, poprosiłem 
dodatkowo na obiad dowódcę Floty, 
kmdr. S. Mieszkowskiego i szefa 
sztabu d-cy Floty, kmdr. por. R. 
Kasperskiego.

Podczas oficjalnej inspekcji wszyscy 
byli na stanowiskach bojowych, a ja to
warzyszyłem komisji wzdłuż całego 
okrętu. Zainteresowały ich działoczyny, 
ale zwrócili uwagę na to, że 1 oficer 
art., kpt. mar. Tomasz Terlecki, stał 
obok działa i miał jedną rękę w kie
szeni. W/w ukończył OSMW, a do MW 
przyszedł jako były spadochroniarz, 
zwiadowca radzieckiego wojska, cho
ciaż był Polakiem. Gen. bryg. Bew- 
ziuk chciał się dowiedzieć jak wygląda 
wyszkolenie lądowe załogi i zażądał 
pokazania mu "książeczek Strzelca", 
których naturalnie u nas nie było, bo 
nie było też karabinów, tylko 40 
"Tommy-Gun'ów" dla oddziału 
desantowego. W międzyczasie podszedł 
do mnie zdo i powiedział, że wśród 
tej grupy pułkowników ma jednego 
znajomego, który powiedział mu w 
sekrecie, że "... oni tam jeżdżą, 
gdzie trzeba naczalstwo pognać". Po 

obiedzie, który upłynął spokojnie, 
wysoka komisja wyjecnała, pozosta
wiając po sobie wrażenie "szukania 
dziury na całym".

Od samego początku mego dowo
dzenia manewrowałem okrętem samo
dzielnie, bez pomocy holowników w 
portach Gdyni, Gdańska, Świnoujścia 
i Szczecina, ale podczas mego setnego 
manewru przy wyjściu z portu w 
Gdyni miała miejsce awaria, pod ko
niec kwietnia 1950 r. W wyniku tego 
poszycie burty na rufie zostało lekko 
wgniecione drewnianą odbojnicą po
przecznego mola portu handlowego. Na 
szczęście nie było poważniejszych 
uszkodzeń; był to typowy manewr 
biegiem wstecz po łuku na kanał 
portowy i wyjście z portu handlowego. 
Okręt stał jak zwykle przy molo w 
basenie kontr-torpedowców prawą 
burtą. W Gdyni wieją przeważnie 
wiatry z kierunku Redy, czyli z NW; 
tym razem był lekki wiatr od wyjścia 
z portu, czyli E. Kazałem rzucić 
kotwicę na jeden szekiel i zatrzymać, 
aby utrzymać dziób na wiatr i okręt 
trochę przyhamować w biegu wstecz, 
naturalnie gdy znalazłem się już na 
kanale portowym. Natychmiast potem 
wyszedłem na redę i rzuciłem kotwicę, 
aby spokojnie oszacować szkody, 
najpierw z komisją okrętową, a potem 
z komisją szefostwa technicznego.

Zastanawiałem się, jak do tego 
mogło dojść, bo maszyny działały 
poprawnie. Doszedłem do wniosku, że 
chociaż kpt. mar. Terlecki rzucił 
kotwicę w odpowiednim momencie, to 
jednak nie byłem pewny czy ją 
zahamował i luzował dalej, na co 
wówczas nie zwróciłem uwagi, będąc 
zajęty maszynami i bliskimi molami. O 
tych swoich przypuszczeniach nikomu 
nie mówiłem, bo i tak "dowódca jest 

za wszystko odpowiedzialny co się na 
okręcie dzieje" - według naszego RSO.
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27-06-1950 po obiedzie zadzwonił do leko dworca. Był to jednopiętrowy 
mnie kmdr W. Świątkowski, proku- budynek z czerwonej cegły w zaułku 
rator MW, który pytał mnie, czy mam tej ulicy. Na parterze był areszt 
czas by do niego przyjechać na milicyjny dla złodziei i prostytutek, a 
Kamienną Górę. Zaproponowałem, że na pierwszym piętrze dla marynarzy, 
przyjadę motorówką, która na mnie W jednym i drugim "klienci" czekali na 
zaczeka, on jednak oświadczył, że inne, bardziej normalne więzienia. U 
wysłał już swoje auto. Niebawem góry było coś w rodzaju kancelarii 
przed okrętem zatrzymał się samochód magazynu. Tam kazano mi zdjąć 
z bosmanem jako kierowcą, który mi marynarkę, krawat i sznurowadła, po 
oświadczył, że przysłał go kmdr czym wprowadzono mnie do dużej, 
Świątkowski, wobec czego wsiadłem i jasnej celi, gdzie znajdowało się już 
pojechałem z nim. kilkunastu aresztantów. Byli to

Przy wejściu do prokuratury marynarze i cywile. Łóżka były 
oddałem jak zwykle swoją legitymację, żelazne, piętrowe. Spytałem gdzie jest 
którą odbierało się po załatwieniu wolne łóżko i tam się rozgościłem. Po 
sprawy i poszedłem do jego gabinetu, jakimś czasie zapytałem jednego z 
Gdy wszedłem, zauważyłem siedzącego cywilów, co robią oni w areszcie 
z boku jakiegoś oficera w stopniu wojskowym. Odpowiedział mi, że był 
kmdr, ppor.; nie znając go zwróciłem dyrektorem przedsiębiorstwa, które 
się wprost do Świątkowskiego z budowało dom dla Mar. Woj. i że dom 
zapytaniem, jaką ma do mnie sprawę, się zawalił. Wskazując na innych 
W czasie dotychczasowych moich powiedział, że jeden z nich to 
odwiedzin Świątkowski zawsze budowniczy, a inny to sekretarz 
wychodził spoza swojego dużego partii.
biurka i uprzejmie witał się ze mną. Za dwa dni znów się otwarły drzwi 
Tym razem jakby go coś zmroziło, i wepchnięto do celi znanego mi kmdr. 
Wreszcie wstał, wziął w rękę jakiś por. pil. A. Krawczyka z przedwo- 
papier i odczytał mi: "Na podstawie jennego MDLot, a ostatnio szefa 
zgody dowódcy Marynarki Wojennej wydziału org. mob. Dowództwa Mar. 
oraz zezwolenia Ministra Obrony Na- Woj. Spytałem za co go aresztowano, 
rodowej aresztuję was z Krawczyk jeszcze oszołomiony tą 
paragrafów...". Na to natychmiast dziwną sytuacją powiedział, że chyba 
podszedł do mnie w/w oficer kmdr zapomniał opieczętować swego biurka 
PPor., jak się potem okazało wice- przed wyjściem ze sztabu, a może 
prokurator o nazwisku Otwinowski i zgubił jakąś pieczątkę.
szybko przeprowadził u mnie osobistą Karmiono nas tam normalnie, jak 
rewizję, pytając o broń. Na takie marynarzy w służbie czynnej. Po 
przywitanie po prostu zgłupiałem i tygodniu pojawił się jakiś bosman z 
zapytałem: "Za co?" Wtedy Świątko- pistoletem przy boku wraz z tamtej- 
wski wziął jakieś dwie teczki, rzucił szym profosem i kazał mi się ubierać, 
nimi o biurko i odpowiedział:: "Za to", Zeszliśmy do jeepa i pod strażą dwóch 
oraz dodał: "Odprowadzić go do marynarzy uzbrojonych w pistolety 
aresztu garnizonowego". maszynowe pojechaliśmy za dnia do

Zeszliśmy na dół wraz z Otwino- gmachu znajdującego się u zbiegu 
wskim, który odebrał moją legitymację Placu Kaszubskiego, ul. Świętojań- 
i samochodem pojechaliśmy do aresztu skiej i ul. Pułaskiej. Tam weszliśmy 
garnizonowego, który znajdował się na pod schody klatki schodowej, gdzie 
początku ulicy Starowiejskiej, nieda- było jakieś biuro, kazano mi zdjąć
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marynarkę, krawat i sznurowadła od 
butów, po czym mat Janowski obciął 
żyletką z mojej marynarki baretki 
odznaczeń oraz stopnie na rękawach, 
a oddając mi marynarkę powiedział: 
"No, teraz Węglarz pójdziecie w 
zanurzenie" i sprowadził mnie do 
piwnicy.

Tak się rozpoczął kolejny rozdział 
mojego życia. Miałem wówczas 36 lat. 
Schodząc w dół poczułem stęchłą 
atmosferę piwnicy, tym bardziej 
przykrą, że całe życie spędzałem na 
świeżym powietrzu, a z tego połowę 
na morzu. Pomyślałem: "Gdy mnie tu 
potrzymają dłuższy czas, to mnie 
wykończą". Korytarze piwnicy mia
ły kształt litery L. Wszystko było 
odpowiednio przygotowane dla więźniów, 
ściany dobrze wybielone i oświetlone, 
na podłodze kokosowy chodnik, a 
klucznicy mieli gumowe pantofle, by 
móc się cicho poruszać i podchodzić 
niespodziewanie pod "judasze" w 
metalowych drzwiach każdej celi.

Wprowadzono mnie do celi, w 
której nie było nikogo. Pod oknem od 
lewej do prawej ściany była zbudo
wana szeroka, drewniana prycza, pod 
którą były schowki na sienniki, koce 
i prześcieradła. W rogu stało wiadro z 
wodą dla oddawania moczu. Podłoga 
betonowa, w ścianie wbudowany 
kaloryfer. Okno piwniczne studzienko- 
we, specjalnie obudowane: gruba 
szyba z wtopioną siatką, krata oraz 
jeszcze jedne zielone kafle szklanne 
nieprzepuszczające światła dziennego 
od strony ulicy, poza ciemnym 
prześwitem, jakby z dna morza. Pod 
sufitem stale świeciła się mała żarówka, 
o mocy 15 W. Przez pierwszy tydzień 
nic się nie działo, poza zwykłą rutyną: 
rano wyprowadzano każdego aresz
towanego z osobna do umywalki i 
ustępu. Posiłki przynoszono rano, w 
południe i wieczór, kładąc je na progu 
celi.

Pewnego dnia zaprowadzono mnie 
na 1 piętro do pokoju, w którym 
siedział wiceprokurator, kmdr ppor. 
Otwinowski, który rozpoczął serię 
przesłuchań po linii prokuratorskiej, 
tzn. odnośnie artykułów, za które 
mnie aresztowano, a którymi okazały 
się "pijaństwo" i "niedbalstwo". 
Odnośnie pierwszego odczytywał mi 
różne poufne meldunki: że w dniu 
takim a takim urządzałem prywatne 
"party" z oficerami lub podoficerami 
okrętowymi, jak również obiady z 
alkoholem dla osób spoza okrętu. Za 
każdym razem pytał, czy to było 
zgodne z prawdą. Otóż nie zaprze
czałem tym faktom, jednak nie zga
dzałem się, że celem moim było 
podkopywanie dyscypliny na okręcie. 
Następnie rozpoczął przesłuchania 
odnośnie mojego rzekomego niedbalstwa, 
które prowadziło do "nadzwyczajnych 
wypadków", włącznie z ostatnią 
awarią. Ostatecznie powiedział mi, że 
mogę dostać rok więzienia z zawie
szeniem.

Z takiego obrotu sprawy nie był 
zadowolony prokurator MW, kmdr 
Świątkowski i pod koniec kilka razy 
sam przyjeżdżał na przesłuchania, aby 
je ustawić na odpowiednim torze. Po 
12 dniach oświadczył, że ranga mojego 
przestępstwa została podniesiona do 
zbrodni i oskarża mnie o podwójny 
sabotaż w wyżej wymienionych wykro
czeniach. Był to prawdziwy cios, bo 
za sabotaż groziła kara od 5 lat wię
zienia do kary śmierci.

Zostałem w celi sam ze swoimi 
troskami przez następne 2 do 3 
tygodni, gdy pewnej nocy obudzono 
mnie i zaprowadzono do gabinetu 
szefa sekcji śledczej Informacji MW, 
mjr. Eugeniusza Niedzielina. Gdy 
wszedłem do zaciemnionego gabinetu, 
on siedział za biurkiem, podpierając 
głowę rękami i patrzył w puste 
biurko. Trwało to kilka minut, wre
szcie podniósł’ głowę i patrząc na 
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mnie zapytał: "Czy wy wiecie gdzie 
się znajdujecie?" Odpowiedziałem, że w 
Informacji MW. Wtedy on: "Nie, wy 
się znajdujecie w rękach wojskowego 
kontrwywiadu, za wasze tajne kno
wania przeciwko władzy ludowej". 
Wtedy powiedziałem mu, że jestem 
oskarżany przez prokuraturę za 
"pijaństwo" i "niedbalstwo". On się 
uśmiechnął i powiedział, że to był 
tylko pretekst, a mają o mnie różne 
wiadomości, a przede wszystkim o 
podziemnej organizacji, dywersji i 
szpiegostwie. Tym razem zaprosił 
mnie bym sobie usiadł, zapytał czy 
palę i powiedział, abym sobie wszy
stko spokojnie przemyślał, bo tylko 
szczere przyznanie się do winy może 
wpłynąć na sąd, aby wydał mały 
wyrok. W ten sposób zaczęło się 
drugie śledztwo od wypełnienia 
odpowiedniego arkusza z danymi 
osobistymi, po czym odprowadzono 
mnie do celi.

Z chwilą rozpoczęcia śledztwa przez 
Informację MW moja sytuacja się 
pogorszyła: nie wolno mi było siedzieć 
w celi podczas dnia, za wyjątkiem 
posiłków. Pogorszyło się wyżywienie, 
zaczęto stosować przegładzanie dla 
obniżenia fizycznej odporności: 
śniadanie - kubek czarnej kawy 
zbożowej i kromka chleba; obiad - ta
lerz zupy; kolacja - kubek herbaty i 
kromka chleba. Posiłki kładziono pod 
drzwiami, jak dla psów, za wyjątkiem 
chleba, który podawano do ręki. 
Naturalnie żadnych spacerów po 
podwórku, chociaż cele były prawie 
hermetyczne aż do wiosny 1951 r., 
gdy doprowadzono rury powietrzne z 
nadmuchem wentylatora w 15-minu
towych okresach.

Po pierwszej nocy przesłuchań 
znowu mnie obudzono ze snu i zapro
wadzono do mjr. Niedzielina. Tym 
razem już nie było krzesła do sie
dzenia i trzeba byłło stać kilka 
godzin. Niedzielin kazał sobie opo

wiadać mój życiorys i robił pewne 
notatki. Do celi wróciłem już nad 
ranem, więc nie było czasu na spanie.

Następna noc była podobna z tym, 
że prócz Niedzielina zastałem tam jego 
szefa, czyli kmdr. por. Olejnika wraz 
z jego zastępcą czy doradcą, 
radzieckim oficerem (Ukraińcem), 
ppłk. Prystupą. Tym razem intere
sowano się moją służbą w Mar. Woj. i 
wszystkimi oficerami MW, których 
znałem. Na zakończenie Prystupą za
uważył, że wie czego można się 
spodziewać po przedwojennych ofi
cerach, Olejnik zaś oświadczył, że w 
polskim wojsku została wykryta 
organizacja podziemna dążąca do 
obalenia istniejącego ustroju, a 
Marynarka Wojenna ma otworzyć bramy 
na wybrzeżu dla przyszłej inwazji od 
strony morza.

W kolejne dalsze noce przesłu
chiwał mnie Niedzielin. Trwały one 
coraz dłużej, wreszcie przekazał mnie 
dwom ppor. mar. z Informacji, którzy 
przez pierwszy miesiąc przesłuchiwali 
mnie na zmianę - jeden w dzień, 
drugi w nocy. Na drugi z kolei mie
siąc zmienili się porami doby. Wówczas 
moja doba wyglądała tak: 0500 
pobudka, zabiegi hygieniczno-sani- 
tarne; 0700 - śniadanie; 0800-1800 - 
przesłuchanie na stojąco; 1800 - 
talerz zupy obiadowej, nalanej o 1200 
i stojącej pod celą do tej pory; 1930 - 
kolacja; 2000-0400 - przesłuchanie na 
stojąco; 0400- 0500 - spanie.

Wtedy nikt mnie nie bił, lecz 
największą torturą był brak snu i 
niekończące się stanie na nogach. Po 
siedmiu dniach zaczęły mnie boleć 
stawy kostek, a po dwóch tygodniach 
bóle były bardzo duże. Po miesiącu 
zaczęły mi puchnąć nogi od kostek w 
górę do kolan i nie mogłem nałożyć 
żadnych skarpetek ani butów, więc 
z koszuli zrobiłem sobie owijacze i tak 
chodziłem. W nocy świecono mi w oczy 



14 NASZE SYGNAŁY

silną żarówką, tak że dostałem zapa
lenia spojówek i opuchły mi powieki. 
Przez kilka tygodni nie zmieniano mi 
prześcieradeł, nie golono czy też 
strzyżono mego zarostu; ponieważ 
stale przebywałem w ubraniu dostałem 
jakiejś skórnej wysypki, która była 
bardzo swędząca, lecz nie miałem 
żadnej kąpieli, choć w podziemiu by
ła wanna. Dla oficerów śledczych 
musiał to być zabawny widok, bo 
pytali mnie czy przypadkiem nie mam 
wszy.

Na przesłuchaniach stale bom
bardowali mnie tymi samymi pytaniami 
o podziemną organizację, co ja tam 
robiłem, kim byłem, komu podlegałem, 
z kim się kontaktowałem, kto mi 
podlegał itp. Przeplatali to moim 
życiorysem. Pytali czy gdy byłem w 
Glagow, była tam szkoła brytyjskiego 
wywiadu itp. Chdziło o to, abym się 
wreszcie przyznał, bo oni już wszy
stko wiedzą od innych moich kolegów. 
Jednakże zgodnie z rzeczywistością 
nie miałem się do czego przyznać i 
śledztwo ciągnęło się bez końca. 
Pewnego dnia podczas przesłuchania 
powiedziałem ppor. Mocek, że takie 
przesłuchanie jest łotrostwem. Wtedy 
natychmiast kazał mnie wsadzić do 
"karca wodnego". Zaprowadzono mnie 
z powrotem do podziemia, gdzie 
otworzono wbudowaną w ścianę jakby 
wąską szafę ze stalowymi drzwiami i 
progiem wysokim na ok. 60 cm. 
Kazano mi do niej wejść i za chwilę 
zaczęła się wlewać zimna woda, która 
napełniła tę "szafę" do kolan i tak 
mnie przetrzymano kilka godzin. Była 
wtedy późna jesień, więc woda była 
lodowata, ale na szczęście podziałała 
łagodząco na moje spuchnięte nogi.

Ppor. mar. Czyżyk, pod koniec 
każdego nocnego przesłuchania, to 
znaczy około godz. 0400 wyciągał 
arkusz zeznań i pisał w nim, odczy
tując na głos: "... należałem do 
organizacji podziemnej o nazwie...", i 

patrząc na mnie czekał. Wtedy ja 
ostatnim wysiłkiem woli (bo wówczas 
już żyłem jakby w transie) docho
dziłem do przytomności umysłowej i 
mówiłem: "Do żadnej organizacji 
podziemnej nie należałem". Wtedy w/w 
wpadał w furię, darł rozpoczęty 
arkusz zeznań i wrzeszczał ordy
narnie, ubliżając mi i mojej Matce.

Po dwóch miesiącach takich prze
słuchań, braku snu i przy spuch
niętych nogach pewnego ranka zem
dlałem. Wówczas wezwano lekarza, 
kmdr ppor. dr. Rosenbauma, który po 
zbadaniu mnie zapisał jakieś lekarstwa 
i proszki do moczenia nóg i oświad
czył, że jak tak dalej będą prowadzić 
śledztwo, to on nie ręczy za moje 
życie. Wtedy śledztwo przerwano, 
pozwolono mi siedzieć w celi i moczyć 
nogi w wiadrze, ale za dwa dni 
kołowrotek zaczął się na nowo. To im 
popsuło plany, ale pozwoliło mi trochę 
odzyskać siły.

Tym razem znowu dobrał się do 
mnie Niedzielin i dalej przesłuchiwał 
mnie na stojąco, mówiąc: "Węglarz, ja 
wam radzę lepiej się przyznajcie, bo 
my mamy czas; przecież to śledztwo 
możemy prowadzić i 5 lat. Pamiętajcie, 
czas robi swoje i nawet skały kru
szy". Wiedziałem, że moja sytuacja 
jest beznadziejna i zrobiłem mu nawet 
taką propozycję:

"Ponieważ Prokuratura oskarża 
mnie o pijaństwo, więc postawcie tutaj 
kilka litrów wódki i posadźcie swoich 
oficerów. Będziemy o wszystkim 
rozmawiać, a ja wtedy po pijanemu 
może się wygadam". Odpowiedział: 
"Nie, Węglarz, wy wszystko byście 
wypili i nic byście nie powiedzieli". 
Wobec tego postawiłem mu jeszcze inną 
propozycję, mówiąc: "To ciekawe że 
wszyscy oskarżeni w ZSSR czy CSR 
przyznali się do winy. Myślę że za
stosowano w stosunku do nich specjal
ne zastrzyki, więc może i mnie takie 
dacie?" Odpowiedział: "Nie zarzucajcie 
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nam takich praktyk, tym się posłu
guje amerykańska FBI". Z powyższych 
moich propozycji i jego odpowiedzi 
widać było jasno, że tylko samo- 
oskarżenie może mnie wyzwolić z rąk 
tych oprawców, ale to nie było w 
moim charakterze, a więc przede mną 
rysowała się ponura przyszłość.

Wreszcie przyszła następna para 
oficerów śledczych, z których tylko 
jedno nazwisko poznałem: ppor. mar. 
Kulig, ponieważ to byli nowi ludzie, 
więc znowu zaczęło się od życiorysu i 
moich różnych znajomych. W tym 
czasie przybywało do aresztu coraz 
więcej "klientów" i czasami przerywano 
moje śledztwo, każąc mi iść do celi i 
tam czekać na stojąco lub chodząco. 
Pomimo że rygorystycznie przestrze
gano utrzymania ciszy, to jednak 
czasami dochodziły do mnie różne 
odgłosy tego podziemnego życia. Tak 
na przykład profos tego aresztu, st. 
bosman Sochacki siał terror wśród 
aresztowanych, używając ordynarnych 
wyzwisk i stosując karę "karca mokre
go", choć nie wiem czy miał do tego 
prawo. Dobrał sobie kilku kluczników, 
którzy mu w tym sekundowali, a byli 
to mat Janowski i st. mar. Paweł 
Szeszel. Pewnego razu usłyszałem jak 
Janowski, stale szykanując przybyłego 
do aresztu kmdr. ppor. W. Kr żywca, 
doprowadził go do rozstroju nerwo
wego, który objawił się głośnym 
płaczem komandora, chorego na serce 
i nerki.

Poza tym miały miejsce zamachy 
samobójcze dwóch podoficerów z 
MDLot. Jeden starał się otruć, drugi 
podciął sobie żyły, obu jednak ura
towano. St. mar. Szeszel stosował 
wszelkie środki oficjalnego i pota
jemnego ucisku wobec aresztantów 
przez wytwarzanie atmosfery strachu, 
poniżenia godności ludzkiej. Podczas 
swojej służby krzyczał przeraźliwie na 
swoje ofiary, jakby zupełnie stracił 
zmysły, używał ordynarnych wyzwisk, 

wywołując odrazę do siebie i do 
władzy, którą reprezentował. W celach 
i na korytarzach stosował doraźne 
kary w formie męczących ćwiczeń 
fizycznych.

Na czas Bożego Narodzenia i Nowy 
Rok badania śledcze chwilowo zawie
szono, ale mnie kazano nadal chodzić 
po celi lub stać, abym przypadkiem 
nie wypoczął, aż do 0400, gdy klu
cznik pozwalał mi iść spać do 0500. 
Nowy rok Informacja obchodziła dość 
hucznie; dochodziły nas odgłosy 
skocznej muzyki, co w zestawieniu z 
sytuacją aresztantów było rzeczą 
koszmarną.

Pod koniec tych czterech miesięcy 
intensywnego badania śledczego byłem 
na pograniczu świadomości i w każdej 
chwili mogła nastąpić katastrofa. 
Stały brak snu, stanie na obolałych 
nogach po 18 godzin na dobę było 
nowoczesną torturą, wystudiowaną 
naukowo w kaźniach stalinowskich 
ZSSR. Jednak po kilkutygodniowym 
wypoczynku nie pozostawiała wido
cznych śladów, choć była zabójcza 
dla serca i układu krążenia. Według 
mnie to było powodem śmierci w 
więzieniu k-adm. A. Mohuczego oraz 
kmdr. ppor. W. Krzywca w kilka 
miesięcy po zwolnieniu go z więzie
nia.

W tym pierwszym okresie śledztwa 
byłem przesłuchiwany przez około 170 
dni, w ciągu około 2200 godzin! Stale 
wmawiano mi, że przyjechałem do PRL 
ze specjalną misją dywersji, szpie
gostwa czy sabotażu. Sami oficerowie 
śledczy dziwili się, po co wróciłem, 
skoro na Zachodzie mogłem sobie 
ułożyć spokojny żywot.

Stopniowo natężenie morderczego 
tempa badań śledczych malało, pra
wdopodobnie dlatego, że stracono 
wiarę, abym się do czegokolwiek 
przyznał, a przybywało aresztantów, 
więc Informacja miała pełne ręce 
roboty. Przestano mnie wzywać na 
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nocne przesłuchania, mogłem więc 
spać, a tylko od czasu do czasu 
wzywał mnie Niedzielin w ciągu dnia i 
wtedy pytał mnie o moją historię z 
okresu wojny. Przy tej okazji 
powiedział mi, że w czasie wybuchu 
wojny był podchorążym rezerwy ar
tylerii WP i pochodzi z białostocczy
zny. Śledztwo przeciwko mnie było 
nakazane przez Zarząd Główny 
Informacji w Warszawie. Zmieniono mi 
wyżywienie na normalne marynarskie i 
dzięki normalnym godzinom snu 
dochodziłem do siebie i puchlizna nóg 
stopniowo ustępowała, więc mogłem już 
ubierać buty. Umożliwiono mi okresową 
kąpiel i fryzjera. Tak dobrnąłem do 
początków kwietnia 1951 r.

Pewnego dnia przyszedł do celi 
Niedzielin i powiedział, że niebawem 
przyjdzie do mnie obrońca z urzędu i 
mam się przygotować do rozprawy 
sądowej z oskarżenia prokuratury MW 
o podwójny sabotaż (pijaństwo i nie
dbalstwo), zaznaczył jednak, że 
śledztwo Informacji jest zawieszone, 
ale może być zawsze wznowione, gdy 
tylko znajdzie się ktoś, kto zezna że 
byłem członkiem podziemnej organi
zacji. To mnie zaniepokoiło, bo mogą 
podstawić takiego świadka, ale tego 
nie zrobili.

Na dzień przed rozprawą przypro
wadzono do celi starszego pana w 
cywilu, który mi się przedstawił 
jako mecenas Mecnerowski, mój obroń
ca z urzędu, który zwrócił się do 
mnie, abym mu po krotce przedstawił 
swoje racje na zarzuty prokuratury. 
Okazało się, że został powiadomio
ny przez prokuraturę też o jeden 
dzień wcześniej i nie miał czasu, 
aby cały ten materiał spokojnie 
przestudiować. Po kilkugodzinnej roz
mowie obrońca opuścił celę, a ja 
rozpocząłem przygotowania, aby do
prowadzić swój mundur (bez oznak) 
do porządku.

Po dziewięciu i pół miesiącach 
przebywania w podziemnej celi MW w 
Gdyni wyszedłem na światło dzienne 
trochę osłabiony i blady, ale spo
kojny. Zabrano mnie pod eskortą na 
rozprawę sądową. Sąd Marynarki 
Wojennej znajdował się na Kamiennej 
Górze, w jednej z dużych przedwo
jennych will, specjalnie do tego celu 
adaptowanych. Mała sala rozpraw była 
na pierwszym piętrze. Na jednej ze 
ścian wisiał zwykły afisz propagan
dowy: J. Stalin w otoczeniu dzieci i 
kwiatów! Członkami sądu byli: 
przewodniczący kmdr Konstanty 
Krukowski (Polak z ZSSR), sędzia 
kmdrppor. Obst (Polak, przedwojenny 
audytor) oraz jako asesor mój kolega 
kmdr ppor. Stanisław Leszczyński 
(SPMW-37). Oskarżał wiceprokurator, 
kmdr ppor. Otwinowski - o podwójny 
sabotaż: rozmyślne uprawianie 
pijaństwa oraz ciężkie uszkodzenie 
okrętu. Rozprawa trwała kilka dni; 
sąd najpierw odczytał mi moją ostatnią 
"opinię dla sądu" - wynalazek 
radziecki. Opinia ta była po prostu 
nijaka i tylko jedno zdanie było 
wyraźnie pozytywne: "... Jako
marynarz dobry" - podpisali dowódca 
Floty, kmdrS. Mieszkowski i dowódca 
Mar. Woj., k-adm. W. Steyer, którzy 
w tym czasie też byli zagrożeni. 
Natomiast opinia zastępcy dowódcy MW 
do spraw poi. wych., kmdr. J. 
Urbanowicza, była wprost przeciwnie, 
wyraźnie pozytywna; on mógł po
zwolić sobie na obiektywność.

Gdy zwróciłem się do sądu, aby mi 
odczytano opinie okresowe, o których 
wiedziałem, że są bardzo dobre, sąd 
udał się na naradę i po powrocie 
oświadczył, że odrzuca mój wniosek. 
Następnie sąd wzywał świadków 
oskarżenia odnośnie "rozmyślnego 
pijaństwa". Prokurator i przewodni
czący sądu starali się wmówić świad
kom i mnie, że to nie były spotkania 
towarzyskie, ale perfidna,, wroga ro



NASZE SYGNAŁY 17

bota mająca na celu obniżenie morale, 
dyscypliny i zdolności bojowej załogi w 
obliczu zagrożenia nieprzyjacielskiego. 
Otwinowski zadawał głupie pytania, o 
której godzinie ktoś zaczął pić, na co 
naturalnie nie otrzymał odpowiedzi, bo 
kto w takim wypadku patrzy na 
zegarek? Przy przesłuchaniu chor, 
mar. Wiznera prokurator doliczył się, 
że na jednego uczestnika spotkania 
wypadło pół litra wódki; wtedy Wizner 
powiedział: "A cóż to jest pół litra na 
osobę - proszę wysokiego sądu?" - co 
wywołało małą wesołość wśród kilku 
świadków i obserwatorów ze strony 
Informacji MW.

Zadając pytania świadkom Kruko
wski starał się ich naprowadzać na 
składanie zeznań oskarżających, a 
nawet straszył ich konsekwencjami 
wybielania oskarżonego. Tak było z 
zdo d/s poi. wych., kpt. mar. N. 
Neugartenem, chor. mar. K. Wiznerem 
i st. bosmanem J. Szachowiczem. 
Naturalnie miano do mnie pretensje nie 
tylko dlatego, że z kimś piłem, ale że 
inni oficerowie czy podoficerowie też 
pili. Pamiętam że jeden z podoficerów 
tak był przestraszony, że dosłownie 
spodnie mu się trzęsły, gdy więc sąd 
zapytał mnie, czy mam jakąś uwagę 
dla świadka, powiedziałem: "Niech się 
świadek nie przejmuje, bo to ja jestem 
oskarżony, nie świadek".

Później, już po wyjściu z więzienia 
na wolność, dowiedziałem się, że 
prokurator MW, Świątkowski, wzywał 
do siebie niektórych ważniejszych 
świadków i ustawiał ich tak, aby 
zeznawali przeciwko mnie, czyli 
wprost oskarżali. Taką presję 
wywierał na chor. mar. K. Wiznera 
oraz na kpt. mar. N. Neugartena, 
czyli mego zastępcę d/s poi. wych. 
Gdy mimo to ten ostatni odważył się 
złożyć przed sądem jak najlepszą 
opinię o mnie, został niebawem 
zwolniony ze służby i wyrzucony ze 
służbowego mieszkania wraz z żoną w 

ciąży. Wielu innych spotkał podobny 
los i trudno im było znaleźć pracę. 
Ponieważ nikt się nie znalazł, ktoby 
zeznał że widział kogokolwiek pijanego, 
albo też że urządzano "parties" w 
czasie służbowym, a w dodatku 
wszyscy pełnili swoje obowiązki bez 
zarzutu i okręt zdobywał różne 
nagrody w wyszkoleniu, więc oskar
żenie o ten sabotaż ostatecznie upa- 
dło.

Wtedy prokurator skoncentrował 
się na oskarżeniu o sabotaż - umyślne 
ciężkie uszkodzenie okrętu.

Przeczytano mi opinie ekspertów, a 
więc kmdr. ppor. W. Krzywca, który 
oświadczał, że moje manewry były 
prawidłowe, oraz szefa technicznego 
MW, kmdr. M. Sztankowskiego, który 
awarię uważał za powierzchowną i 
nieznaczną, którą stocznia usunęła w 
ciągu kilku dni za stosunkową niską 
cenę. Poza tym przedstawiciel szefo
stwa technicznego MW, kmdr ppor. B. 
Zalewski składał ustne wyjaśnienia, w 
których mnie bronił, podkreślając że 
remont był raczej kosmetyczny, a 
poszycie rufy było niezwykle delikatne 
i stąd nawet lekkie dotknięcie odboj
nicy mola spowodowało to wgięcie.

Gdy chciałem wezwać świadków 
obrony, zorientowałem się, że nasi 
przedwojenni oficerowie nie mogą mi 
pomóc, bo sąd odrzucał mój wniosek i 
na wszelkie sposoby utrudniał mi 
obronę. Gdy zadeklarowałem pokrycie 
kosztów awarii z moich kilkumiesię
cznych uposażeń, sąd ten pomysł 
odrzucił i powiedział obrońcy z urzędu, 
mecenasowi Mecnerowskiemu, aby 
wygłosił mowę obrończą, choć miał to 
zrobić nazajutrz. Pomimo, że nie był 
przygotowany, przemawiał dość 
logicznie w mojej obronie i sąd oddał 
mi ostatnie słowo. Po krotce scha
rakteryzowałem przebieg swojej służby 
w MW na wojnie i po wojnie oraz 
uzyskane wówczas uznanie przełożo
nych w postaci awansów, odznaczeń, 
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pochwał itp., lecz widząc że sąd w 
ogóle nie zwraca uwagi na moje słowa, 
bo np. przewodniczący miał zamknięte 
oczy, a jego zastępca patrzył na 
zatokę przez okno, więc nagle 
przerwałem w połowie specjalnie niedo
kończonego zdania. Zrobiła się cisza i 
wtedy przewodniczący się ocknął i 
szybko zapytał: "Czy to wszystko, co 
oskarżony miał sądowi powiedzieć?". 
Odparłem: "Tak to wszystko, bo i tak 
widzę, że nikt mnie nie słucha". 
Przewodniczący skwitował to słowami: 
"No dobrze, jutro o godz. 1100 na
stąpi odczytanie wyroku". Odwiezio
no mnie znowu do aresztu Informacji 
MW.

21-04-1951 w czasie odczytywania 
wyroku wszyscy obecni stali. 
Obserwowałem mego kolegę asesora, 
kmdr. ppor. S. Leszczyńskiego, ale 
ten patrzył w sufit, a twarz miał 
zaczerwienioną. Pomyślałem sobie: "To 
niedobrze". Przewodniczący sądu 
zaczął czytać umotywowanie wyroku, 
przeplatając to paragrafami i dekreta
mi, które raz mi dodawały lat wię
zienia, to znów ujmowały, więc 
przerwałem to zapytaniem: "Przepra
szam Wysoki Sądzie, na ile lat więc 
jestem skazany?" Przewodniczący 
Krukowski odpowiedział: "Jesteście 
ostatecznie skazany za sabotaż uszko
dzenia okrętu na 8 lat z zaliczeniem 
aresztu śledczego. Wyrok nie jest pra
womocny" .

Jak się potem dowiedziałem, 
wyrokowi sprzeciwił się asesor, kmdr 
ppor. S. Leszczyński i złożył "votum 
separatum". Był on moim dobrym 
kolegą, ale że odważył się na coś 
takiego i nic mu się nie stało nie
którzy sądzili że tylko dlatego, bo 
podobno jego krewnym był Feliks 
Dierżyński. Nie wiem czy to prawda.

Po wyroku przewieziono mnie do 
podziemnego aresztu Informacji MW i 
rzecz dziwna - oficerowie Informacji 
zaczęli mnie namawiać, abym złożył 
odwołanie do Naiwvższecro Sadu Woi- 

skowego w tej sprawie. Najpierw 
odrzucałem te sugestie, bo uważając 
tę całą sprawę za zwykłą lipę, bo 
wyrok ze sprawiedliwością nie miał 
nic wspólnego, po kilku jednak dniach 
doszedłem do wniosku, że jednafk mogę 
uzyskać obniżenie kary i takie 
odwołanie złożyłem. A więc byłem już 
po wyroku z oskarżenia prokurator
skiego, ale dalej siedziałem z zawie
szonym śledztwem Informacji MW, 
traktowany jak zwykły aresztant. 
Ponieważ w swoim depozycie miałem 
cywilne ubranie, więc przebrałem się 
w nie, a zniszczony mundur oddałem. 
Buty zdarły się zupełnie od betonu, 
po którym od roku krążyłem, więc 
ubrałem pantofle gimnastyczne.

Pewnego dnia wrzucono do mojej 
celi marynarza w kombinezonie. Sie
działem na pryczy i czekałem, kiedy 
się do mnie odezwie. Po południu 
zwrócił się do mnie z zapytaniem, 
kiedy go wezwą na przesłuchanie, 
albo kiedy go wypuszczą, bo on ma 
wachtę na okręcie. Nie znał mnie i 
nie domyślał się kim byłem. W jego 
oczach byłem jakimś cywilem. 
Powiedziałem mu, że niestety, kto tu 
się znajdzie długo wolności nie będzie 
widział. Naturalnie nie uwierzył mi i 
przestał się do mnie odzywać. Naj
bliższej nocy wezwano go na przesłu
chanie, po którym wrócił załamany. 
Spaliśmy na dwóch wąskich siennikach, 
ale pod jednym kocem. Nad nami stale 
paliła się 15 W. żarówka. To samo 
powtórzyło się jeszcze kilka racy w 
inne noce. Wreszcie gdy raz wrócił, 
już po krótszym przesłuchaniu, 
położył się obok i nie zamykał oczu. 
Wreszcie odezwał się: "Wie pan co, 
gdybym panu opowiedział, co mnie 
spotkało, to czułby się pan jak w 
kinie. "Dawno w kinie nie byłem, więc 
chętnie posłucham".

"Jestem mat Boruta z załogi 
maszynowej ORP "Żuraw" (przedwo- 
ionnv fpałnwrion nT^zonnlTinnir na nlrfat 
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hydrograficzny) i byłem na wachcie 
po wyjściu z Kołobrzegu w drodze do 
Gdyni. W morzu wszedł do maszy
nowni mój kolega z pistoletem przy 
boku i powiedział mi, że on obejmuje 
wachtę; ustawił manetki silników na 
największe obroty a mnie polecił 
wyjść. Na pokładzie zauważyłem 
jednego marynarza z załogi pokła
dowej uzbrojonego w pepeszę 
(radziecki pistolet maszynowy), który 
mi powiedział bym szedł na swoje 
pomieszczenie i nie wychodził. Tam 
dowiedziałem się, że okręt został 
opanowany przez buntowników pod 
dowództwem st. marynarza, który 
miał klucze od schowka z bronią i 
wydał ją zaufanym kolegom. Dowód
ca, por. mar. Arkadiusz Ignatowicz 
(przedwojenny podoficer, który pod
czas wojny pływał na OORP "Błys
kawica", "Kujawiak" i Ślązak") oraz 
jego zdo ppor. mar. Zygmunt 
Bogumił (OSMW), jak również hyd
rograf kmdr ppor. Jerzy Iwanow, a 
także starsi podoficerowie zostali 
aresztowani przez buntowników i 
zamknięci. Buntownicy obcięli końce 
bandery, aby się upodobnić do statku 
handlowego i poszli do Ystad w 
Szwecji. Pilot, który ich prowadził, 
powiadomił policję, która zabrała 
buntowników na ląd i uwolniła osoby 
aresztowane.

Gdy "Żuraw" wrócił do Gdyni 
przedstawiciele poi. wych. przyjęli ich 
dobrze, chwaląc ich patriotyczny 
postępek, lecz już na drugi dzień 
okręt otoczyły patrole z bronią i 
kolejno wzywano członków załogi na 
przesłuchania do Informacji i żaden z 
nich na okręt już nie wrócił. Tak się 
tu dostałem".

Po kilku dniach zabrano mata 
Borutę na pokazowy proces, na którym 
zapadły wysokie wyroki, szczególnie 
dla dowódcy oraz innych oficerów i 
podoficerów, że dopuścili do udanego 
buntu i porwania okrętu. Mat Boruta 

został skazany na 5 lat więzienia za 
to, że "nie walczył do ostatniej 
kropli krwi".

Po nim przyszedł nowy aresztant - 
st. mar. rdt. Tadeusz Pityński z 
Dyonu Ścigaczy, któremu zarzucano 
że należał do podziemnej organizacji, 
która chciała uprowadzić ścigacze do 
Szwecji.

Gdy w podziemiu Informacji MW w 
Gdyni zaczęło być ciasno, w jesieni 
1951 przeniesiono mnie oraz młodszych 
podoficerów i marynarzy do aresztu 
Urzędu Bezpieczeństwa na Kamiennej 
Górze. Warunki o tyle zmieniły się na 
lepsze, że mieliśmy tam kompletny 
spokój, cele miały okna otwarte do 
ogrodu, a więc świeże powietrze, 
jednak wyżywienie było na poziomie 
obozu koncentracyjnego - rano ku
bek czarnej kawy, na obiad talerz 
jakichś pomyj, wieczór herbata i na 
cały dzień 300 g chleba. Tam prze
bywałem 6 tygodni. Naczelnik tego 
aresztu był albo sadystą albo zło
dziejem bo kradł nasze równoważniki 
żywnościowe.

Ponieważ ten budynek na Ka
miennej Górze UB oddawał jakiejś 
firmie, więc wszystkich aresztantów 
przewieziono do aresztu śledczego UB 
w Gdańsku przy ulicy Okopowej. Mnie 
umieszczono w izolatce na najwyższym 
piętrze i choć panował tam porządek 
typowego więzienia (bo było to po
przednio więzienie policji gdańskiej), 
to jednak na spacery na podwórzu 
wyprowadzono mnie dopiero w kwie
tniu 1952 czyli po dwóch latach. Cele 
były wysokie, okno wysoko, zakra
towane, uchylone dla powietrza, 
żarówka 15 W, w rogu "kibel", 
kaloryfer, taboret, mały, podnoszo
ny blat stołu, podnoszona siatka z 
małym siennikiem, prześcieradłem i 
kocem, jakaś półka na przybory do 
jedzenia. W tym areszcie byli prze
trzymywani przez Urząd Bezpieczeństwa 
cywile podczas śledztwa. Ja tymczasem 
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byłem nadal pod nadzorem Prokura
tury i Informacji MW, czyli byłem 
jakby na "przechowaniu". Jedzenie 
było lepsze niż na Kamiennej Górze, 
ale gorsze niż w Informacji po 
zakończeniu badania śledczego. W 
nocy gaszono światło w celi.

Pewnego wieczoru wrzucono do 
mojej celi dwóch cywilów w wieku ok. 
50 lat, i zapalono światło, którego 
potem na noc nie zgaszono. Zastu
kałem więc do klucznika, aby zgasił 
światło, lecz aresztanci powiedzieli mi, 
że tam gdzie oni są światła się nie 
gasi, bo oni... są skazani na śmierć. 
Jeden z nich nazywał się Skrzesiński 
i był emigrantem z Francji, a drugi 
emigrantem z Brazylii i obaj pracowali 
w zakładach Elbląga. Byli skazani za 
szpiegostwo i za sabotaż, którego 
według UB mieli się dopuścić, w 
wyniku czego te zakłady się spaliły. 
W śledztwie próbowano zmusić ich 
takimi metodami jak biciem, łamaniem 
żeber, biciem w pięty, skakaniem 
butami po palcach od nóg. Skrze
siński był między innymi przesłu
chiwany w Warszawie przez słynnego 
J. Różańskiego. Byli już 100 dni po 
wyroku, ale jakoś go nie wykonywano, 
a jak się potem dowiedziałem zamie
niono im karę na długie więzienie, a 
wreszcie zwolniono. Była to tzw. 
afera Roubineau, w którą zostali 
zamieszani.

Podano mi do wiadomości, że 20- 
11-1951 r. mój wyrok został za
twierdzony przez Najwyższy Sąd Woj
skowy w Warszawie, co podpisał płk 
Świątkowski, prokurator MW.

Ponieważ areszt UB w Gdańsku 
zaczął się napełniać, zostałem znów 
przeniesiony do więzienia karno— 
śledczego w Gdańsku. Cele tu były 
trochę szersze i niższe, przeznaczone 
na 6 aresztantów, ale bywało, że 
przetrzymywano w nich do 16 więźniów 
i wtedy leżeliśmy jak sardynki w 
puszce, na skąpych siennikach na 

ziemi i tak blisko jeden obok drugiego, 
że gdy ktoś chciał się przekręcić na 
drugi bok, musieli to zrobić wszyscy. 
Najgorsze miejsce było przy "kiblu" - 
wysokim pojemniku do załatwiania się. 
Przy otwarciu drzwi wszyscy musieli 
stanąć na baczność, a najstarszy miał 
meldować numer celi oraz ilość are
sztantów.

W tym więzieniu było chyba 200 
marynarzy różnych stopni, w tym 
kilku w mojej celi. Dzięki kaloryferom 
i zdolnościom naszych marynarzy była 
stała łączność pomiędzy piętrami i 
celami tego bloku. Po prostu sygna
liści i radiotelegrafiści nadawali 
Morsem poprzez rury kaloryferów 
różne wiadomości. Tak więc dowiedzia
łem się, że siedzi tu k-adm. A. 
Mohuczy i por. mar. A. Ignatowicz 
oraz inni.

Jednej nocy obudził nas olbrzymi 
hałas w całym więzieniu. Aresztanci 
rzucali w drzwi wszystko, co się tylko 
ruszało, włącznie z taboretami. 
Zdumiony zapytałem co się dzieje. 
Powiedziano mi, że znowu kogoś 
prowadzą "na rozwałkę". Ponieważ 
było to więzienie karno-śledcze więc 
były tam cele skazanych na śmierć 
na najwyższym piętrze, gdzie stale 
paliły się światła. Od czasu do czasu 
- a wtedy to przynajmniej raz na 
tydzień - miało to miejsce. Człowiek 
prowadzony na śmierć opierał się, ale 
to brutalnie łamano i albo go wieszano 
gdzieś na podwórzu, albo rozstrze
liwano w piwnicach. Funkcję kata 
wykonywał zwykle dowódca straży 
więziennej.

Rano po pobudce odbywało się tzw. 
"kiblowanie", a więc załatwianie po 
kolei swoich potrzeb do tego "kibla", 
który stał w roku celi. Potem tzw. 
"kalifaktorzy" wchodzili i wynosili te 
"kible" do ustępu. Byli to też are
sztanci, ale na lepszych warunkach, 
bo roznosili posiłki. Potem można było 
się umyć nad tymże, czystym już 



NASZE SYGNAŁY 21

"kiblem", przy czym współwięzień lał 
wodę z dzbanka lub z małej miedni- 
czki. Następnie było śniadanie - kawa 
i chleb. W czasie służbowym wołano 
niektórych więźniów na przesłuchanie 
a inni mogli pójść do lekarza, o ile im 
coś dolegało. Potem był obiad: raczej 
dobra zupa, i kolacja - herbata i 
chleb. Mając depozyt pieniężny można 
było coś kupić w kantynie "na 
wypiskę", ale ja takiego nie miałem. 
Dwa razy w tygodniu były spacery 
kolejnymi celami po kilkanaście minut. 
Raz na tydzień była wspólna kąpiel 
kilkoma celami razem, pod pryszni
cami. Raz wypadło mi stanąć z jakimś 
chłopcem ok. 15 lat. Spytałem go za 
co siedzi. Odparł z dumą, że był w 
młodzieżowej organizacji podziemnej, 
bo mu się ustrój nie podobał. Zaraz 
po kąpieli dawano czystą bieliznę z 
onucami, które pierwszy raz w życiu 
nauczyłem się nosić zamiast skarpe
tek. Wreszcie Prokuratura wraz z 
Informacją MW doszły do wniosku, że 
już nikt na mnie nie złoży oskarżenia, 
więc postanowiono mnie oddać do 
więzienia karnego. Wraz z innymi tego 
typu więźniami wsadzono mnie do 
"więźniarki", tzn. specjalnego auto
busu , a potem do pociągu o wagonach 
z zakratowanymi i zabitymi oknami. 
Po kilku godzinach kazano nam 
wysiadać na dworcu w Sztumie. 
Stamtąd piechotą szliśmy do więzienia. 
Spotykani ludzie nie patrzyli na nas z 
ciekawością, bo byli do tego przy
zwyczajeni. W hali więzienia kazano 
nam się rozebrać do naga, odłożyć 
ubrania, przejść na drugą stronę i 
tam otrzymaliśmy już "przepisowe" 
ubrania więzienne oraz drewniaki. 
Potem każdy poszedł do swojej celi 
według wskazówek kluczników.

Cele były lepsze niż w więzieniu 
gdańskim, gdyż za czasów niemieckich 
były przeznaczone dla małoletnich i 
miały drewniane podłogi. Zastałem tam 
już pięciu więźniów. Wreszcie skończył 

się koszmar dalszego śledztwa 
Informacji. W celi żyło się od posiłku 
do posiłku i spacerowało się po niej 
dwiema parami tam i z powrotem, od 
okna do drzwi, podczas gdy dwaj 
następni siedzieli w kucki na podłodze, 
lub na taboretach.

Więzienie było 3-piętrowe; na 
parterze siedzieli tacy, co mieli małe 
wyroki lub mogli być niedługo zwol
nieni; ci chodzili do pracy, mogli 
korzystać z więziennej biblioteki i 
prenumerować gazety. Na pierwszym 
piętrze byli więźniowie, którzy mieli 
wyroki około 5 lat i mogli jedynie 
prenumerować gazety. Na drugim 
piętrze, gdzie i ja siedziałem mając 
wyrok około 8 lat, więźniowie mogli 
czytać broszurki dla dzieci. Na 
trzecim piętrze siedzieli tacy, którzy 
mieli wyroki ponad 10 lat i ci nie 
mogli czytać. Jedzenie było lepsze niż 
w aresztach UB w Gdańsku, natu
ralnie tzw. "wypiska" istniała, o ile 
ktoś miał depozyt pieniężny lub ktoś 
mu przysyłał pieniądze. Ja tego nie 
miałem.

Pewnego dnia wszedł klucznik i 
zapytał, który tu jest o nazwisku 
Węglarz. Wystąpiłem, a on kazał mi 
iść za sobą. Tak doszliśmy do gabi
netu naczelnika więzienia. Zameldo
wałem się, a on, stale patrząc w okno, 
zapytał: "Czy chcecie pracować?" Tu 
muszę dodać, że praca w więzieniu 
jest bardzo ważną rzeczą, gdyż 
skraca czas i daje mały zarobek. 
Odpowiedziałem: "Tak jest". Obojętne 
mi było, co będę robił.

Tego samego dnia przeniesiono 
mnie na parter do innej celi i naza
jutrz po śniadaniu uformowano większy 
oddział, który ruszył na podwórze w 
kierunku wielkich hal. Szedłem przy 
końcu, bo nie wiedziałem, co mam tam 
robić, podczas gdy inni zaraz się 
porozchodzili do znanych im miejsc 
przydziału. Do wielkiej, jasno 
oświetlonej sali wchodziłem ostatni,
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gdy jeden z więźniów, uśmiechając się 
do mnie zapytał: "Czy to pan Wę
glarz?" Odpowiedziałem, że tak się 
nazywam. Wtedy podał mi rękę i 
powiedział: "Nazywam się Kwapisz, 
byłem na ORP "Wilia" sygnalistą, gdy 
pan był podporucznikiem i oficerem 
wachtowym. Tutaj jestem kierownikiem 
tych warsztatów; robimy meble itp. 
Jedna hala jest maszynowa, druga 
stolarska, a trzecia malarnia". Potem 
dodał: "My stanowimy samorząd, w 
czym nam władze więzienne nie 
przeszkadzają; mamy swoich ludzi na 
wszystkich stanowiskach administra
cyjnych, tak więc gdy przychodzi 
nowy transport zaraz wiemy, kto przy
jechał. W ostatnim transporcie na
trafiłem na pańskie nazwisko, a 
ponieważ był pan przez załogę łubiany, 
postanowiłem panu ułatwić tę niedolę 
i wystąpiłem do naczelnika, że jest 
pan wybitnym fachowcem, którego ja 
potrzebuję do tych warsztatów". 
Powiedziałem mu, że nie jestem sto
larzem, ale on na to: "Jeżeli w wię
zieniu otwierają się drzwi celi i pytają 
kto jest zegarmistrzem, należy zgłosić 
się natychmiast, a potem jakoś to 
będzie". Powiedział też, że ma dla 
mnie pracę elektryka, bo maszyny są 
napędzane silnikami elektrycznymi, 
nad którymi czuwa 10 więźniów-elek- 
tryków wraz z mistrzem elektrykiem, 
również więźniem i on się mną zao
piekuje. Tak też zostałem elektry- 
kiem-konserwatorem; praca łatwa i 
lekka, dająca mi pewien mały zarobek, 
by coś dokupić w kantynie.

Mniej więcej po roku zostałem 
przeniesiony do innego zakładu 
karnego w myśl więziennej rotacji, 
która nie dopuszczała, by więzień 
zbyt długo przebywał w jednym mie
jscu. Znalazłem się w obozie pracy w 
Potulicach. To miejsce było jeszcze 
lepsze. Cele miały 4 drewniane łóżka 
i w dzień były otwarte, z dostępem do 
ustępów i umywalni wewnątrz baraku.

Tu też były warsztaty meblarskie, 
więc poprosiłem o pracę maszynowego 
stolarza, bo była to praca akordowa i 
mogłem zarobić o wiele więcej. Pie
niądze szły do depozytu, z którego 
mogłem je wybierać według potrzeby.

Tam doszło do niezwykłego spot
kania. Otóż raz myjąc się zauważyłem 
naprzeciwko kmdr. Konstantego 
Siemaszko, który też mnie rozpoznał i 
umówiliśmy się na rozmowę po pracy w 
mojej celi. Skazano go za sabotaż, gdy 
po wojnie stocznia nie mogła sobie 
poradzić z remontem przedwojennych 
francuskich OOP. Przyczyną tego był 
brak fachowców i odpowiednich 
materiałów, jednak dało powód do 
podejrzeń i aresztowań, tym bardziej, 
że tak on jak i jego koledzy byli 
przecież oficerami b. carskiej floty. 
Spytałem, czy pisał prośbę o rewizję 
wyroku, lub darowanie kary. 
Widziałem że pod tym względem był 
zupełnie bezradny i obiecałem, że mu 
taką prośbę napiszę, co też zrobiłem

W drugiej połowie grudnia 1954 r. 
pojawili się w Potulicach dwaj wyżsi 
urzędnicy, którzy polecili zebrać 
wszystkich więźniów w hali maszyn. 
Jeden przedstawił się jako reprezen
tant Prokuratury Generalnej, drugi 
jako przedstawiciel Naczelnej Proku
ratury Wojskowej. Zapytano wprost: 
"Kto jest niesłusznie więziony, niech 
wystąpi". Nikt się nie ruszył, bo w 
więzieniach przedtem nieraz tak pyta
no , otwierając drzwi celi, a ten, który 
się zgłosił był dotkliwie bity. Wobec 
tego zarządzili, aby zgłaszać swoje 
wnioski na piśmie i oddawać do kan
celarii więziennej. Wtedy opisałem 
sprawę swoją i kmdr. S. Siemaszko. 
Jak się potem dowiedziałem wśród 
zwolnionych był też kmdr Siemaszko, 
ale już nie wrócił do MW, lecz wyje
chał do swego małego mająteczku na 
wschodzie, którym opiekowała się jego 
gospodyni i z nią się ożenił.
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Tymczasem moja sprawa ruszyła jak 
lawina; mniej więcej co 7 do 10 dni 
zawiadamiano mnie, że sprawa została 
przekazana do Prokuratury MW, 
następnie do Sądu MW a następnie do 
Sądu Wojskowego w Warszawie.

1-02-1955 r. oświadczono mi, że 
decyzją Najwyższego Sądu Wojskowego 
zostaję zwolniony. Poszedłem do 
kąpieli i fryzjera, wydano mi mój 
depozyt, czyli worek z rzeczami i 
niedoręczonymi przez te lata listami, a 
szef oddziału kupił mi z mojego pie
niężnego depozytu buty i nieprze
makalny płaszcz oraz czapkę, bo 
włosy miałem ostrzyżone na zero. 
Zawieziono mnie na stację kolejową do 
Bydgoszczy, dano bilet do Gdyni, bo 
tam chciałem jechać, i świstek, na 
którym wydrukowano, że jestem 
zwolniony z więzienia dnia 1-02-1955 
roku.

Do Gdyni przyjechałem wieczorem i 
nie znałem żadnego adresu kolegów, 
aby się gdzieś zatrzymać, wobec czego 
wszedłem do najbliższego domu przy 
ul. 10 Lutego, i tam pod samym 
strychem chciałem się przespać. Na 
nieszczęście jakaś kobieta wyszła z 
mieszkania z praniem na strych; gdy 
mnie zauważyła zaczęła krzyczeć. 
Sprowadzono milicjanta, który kazał 
mi pokazać swój dowód osobisty. 
Powiedaiałem mu, że nie mam, co go 
bardzo zdziwiło, więc pokazałem mu 
otrzymany w więzieniu świstek i 
poprosiłem go, by przynajmniej na 
noc zabrał mnie do aresztu milicyj
nego. Oburzył się na to, bo jak 
można wolnego obywatela zamykać na 
noc w areszcie, gdzie śpią złodzieje i 
pijacy, i zabrał mnie do hotelu na 
rogu ul. Starowiejskiej i Placu 
Kaszubskiego. W recepcji powiedział, 
że mają mi dać pokój do rana, a 
rachunek wysłać do milicji.

Rano poszedłem na Kamienną Górę, 
gdzie mieścił się Sąd Marynarki 

Wojennej, aby się dowiedzieć, jak to 
się stało, że przedtem byłem zbrod
niarzem, a teraz jestem dobrym 
obywatelem. Okazało się, że nie ma 
tam już nikogo z tych, którzy mnie 
sądzili. Był jedynie kpt. mar. aud. 
Jankowski, który pełnił obowiązki 
szefa Sądu MW. Ten przyjął mnie 
bardzo gościnnie i odczytał mi wielkie 
pismo uzasadniające moje zwolnienie i 
rehabilitację, gdzie było pełno 
pochwał i superlatywów odnośnie 
mojej służby w Mar. Woj. Powiedziałem 
mu, że należałoby z kolei zamknąć 
tych, co mnie oraz innych niewinnie 
skazali. Na to oświadczył, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat wiele się zmieniło, 
i niektórzy już zmarli, niektórzy są 
aresztowani a inni wyjechali do ZSSR. 
Powiadomił mnie, że mam prawo za
skarżyć Skarb Państwa o odszkodo
wanie .

Kol. B. Wielowieyski uprzejmie 
ofiarował mi mieszkanie u niego do 
czasu, gdy otrzymam jakieś swoje. 
Koledzy B. Wielowieyski, J. Czer
wiński i B. Szul urządzili dla mnie 
przyjęcie w jednej z restauracji 
gdyńskich, aby "uczcić moje wyjście 
na światło dzienne".

Kilka razy w latach 1955 i 1956 
zwracałem się do różnych władz i 
instytucji państwowych o odszkodo
wanie, lecz te starały się mnie uła
godzić małymi dawkami pieniężnymi, 
obietnicą sanatorium o ile się czuję 
źle itp. Rozprawa o odszkodowanie 
odbyła się w sądzie MW w Gdyni 
19-03-1957 r. Obrońcą z urzędu 
został mecenas Marian Brzoziński. 
Rozprawa była ciekawa, bo ja 
oskarżałem skarb państwa, a proku
rator, który go miał bronić, siedział 
cały czas cicho i na zakończenie 
oświadczył, że nie wnosi pretensji. 
Sąd przyznał mi odszkodowanie 100 
.001 złotych - 100.000 zł. moich 
poborów za okres więzienia i dodatków 
mundurowych i 1 zł. symboliczny za 
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straty moralne. Wyrok miał być 
zatwierdzony przez Najwyższy Sąd 
Wojskowy w Warszawie, który nie 
zatwierdził tego odszkodowania, 
uważając że jest za wysokie i wy
znaczył nową rozprawę w zmienionym 
składzie, która potwierdziła wysokość 
odszkodowania. Tu wniosła sprzeciw 
Naczelna Prokuratura w Wojskowa w 
Warszawie, że nie mogę rościć sobie 
pretensji do dodatków mundurowych 
bo przecież w więzieniu chodziłem w 
ubraniu więziennym... Sprawa została 
jeszcze raz skierowana do Najwyższego 
Sądu Wojskowego w Warszawie, do 
którego sam pojechałem, bo mój 
adwokat zachorował. W tym "aero- 
pagu" zasiadało trzech starych puł
kowników, którzy cierpliwie wysłu
chali moich roszczeń i zapoznali się 
ze sprzeciwem Prokuratury. Sąd 
ostatecznie przychylił się do sprzeciwu 
i odjął dodatki mundurowe od przy
znanej sumy i nakazał kolejną roz
prawę przed Sądem MW w Gdyni, na 
której nie byłem obecny i ostatecznie 
w lipcu 1957 r. przyznano mi sumę 
58.000 zł.

Jeszcze nie pracowałem i siedziałem 
w nowym mieszkaniu (pokój z 
łazienką) w Gdyni, który "władza" mi 
dała w drodze wyjątku, gdy przy
szedł listonosz przynosząc mi 29.000 
zł. wraz z listem od Prezesa Rady 
Ministrów, J. Cyrankiewicza, że na 
razie wypłacają mi połowę przyznanego 
przez Sąd odszkodowania z uwagi na 
trudną sytuację finansową Państwa, a 
druga połowa jest zamrożona do czasu, 
gdy nastąpi poprawa. I na tym się 
skończyło - nie było już poprawy!

Niektórzy moi koledzy wrócili do 
Marynarki Wojennej, ale nie była to 
już Marynarka, o której marzyłem. 
Najpierw zacząłem pracować w Polskim 
Rejestrze Statków (odpowiednik Lloyd 
Register), a potem pływałem jako 
starszy oficer i kapitan w Polskiej 
Marynarce Handlowej i kapitan w 

firmach indonezyjskich i amerykań
skich aż do emerytury.
Kraków, 22 lutego 1989
Post scriptum:

A oto przedstawiciele "aparatu 
ucisku" oraz ich ofiary w pierwszych 
10 latach po wojnie:

1. Przewodniczący Komitetu d/s 
Bezpieczeństwa-BIERUT; Członkowie 
BERMAN, MINC, RADKIEWICZ.

2. Urząd Bezpieczeństwa: dyrektor 
Departamentu X - FEJGIN; zastępca 
dyrektora - ŚWIATŁO; szef Depar
tamentu - RÓŻAŃSKI;

Informacja WP.: szef Głównego 
Zarządu do 1954 r. - WOZNIESIENSKI 
(ZSSR); zastępca szefa Inf. 
SKULBASZEWSKI (ZSSR);

4. Informacja MW: szef Informacji - 
OLEJNIAK, potem SZERSZEŃ; zasęp- 
ca szefa Informacji - PRYSTUPĄ 
(ZSSR); Sekcja Śledcza- NIEDZIELIN, 
PACEK, KULIG, CZYŻYK, MOCEK;

5. Prokuratura MW: prokurator - 
ŚWIĄTKOWSKI (ZSSR); zastępca 
prokuratora OTWINOWSKI;

6. Sąd Mar. Woj.: szef Sądu MW - 
KRUKOWSKI (ZSSR); zastęca szefa 
Sądu - OBST;

7. Naczelna Prokuratura Wojskowa: 
ZARAKOWSKI (przedwojenny adwokat 
wileński); AZARKIEWICZ (ZSSR);

8. Najwyższy Sąd Wojskowy: szef - 
ŚWIĄTKOWSKI (ZSSR); sędziowie - 
PARZENICKI, KRUPSKI, KARCZ
MARZ.]

Ofiarami brutalnej akcji w Mary
narce Wojennej padło wielu wzorowych 
i zasłużonych oficerów i podoficerów, 
jak na przykład:

A. Rozstrzelani:
Kmdr Stanisław MIESZKOWSKI - 

dowódca Floty;
Kmdr por. Jerzy STANIEWICZ - 

Sztab Generalny WP;
Kmdr por. Zbigniew PRZYBY

SZEWSKI - dowódca Artylerii MW;
Por. mar. Zdzisław FICEK 

dowódca Ścigacza;



NASZE SYGNAŁY 25

Ppor. Adam DEDIO;
B. Skazani na karę śmierci 

zamienioną na dożywotnie więzienie:
Kmdr Marian WOJCIESZEK - szef 

Sztabu Dtwa MW;
Kmdr por. Robert KASPERSKI - 

szef Sztabu Dtwa Floty;
Kmdr por. Kazimierz KRASZEWSKI 

- Sztab Generalny WP;
C. Skazani na kary wieloletniego 

więzienia:
K-adm. Adam MOHUCZY - b.

dowódca Mar. Woj.;
Kmdr por. Adam RYCHŁA - b. 

komendant OSMW;
Kmdr inż. Konstanty SIEMASZKO - 

szef techniczny MW;
Kmdr inż. Hilary SIPOWICZ - 

główny mech. Floty;
Kmdr inż. Witold SZULC -
Kmdr inż. Władysław SAKOWICZ - 

zastępca szefa techn. MW;
Kpt. mar. inż. Henryk SIEDLECKI

- oficer mech. Dyonu Scigaczy;
Kmdr ppor. Wacław KRZYWIEC - 

dowódca Grupy Scigaczy;

Kmdr ppor. Witold WRONKA - b. 
komendant Portu Wojennego;

Kmdr ppor. Zbigniew WĘGLARZ - 
dowódca ORP "Błyskawica";

Kpt. mar. Julian SŁAWEK;
Por. mar. Tadeusz KAWALEC;
Kmdr por. pil. A. MAJEWSKI;
Kmdr por. pil. Aleksander KRA

WCZYK - Sztab Główny;

Kmdr por. dr Kazimierz BIELAWSKI 
- szef Służby Zdrowia MW.

Kpt. mar. Kazimierz BARTO- 
SZYŃSKI - na stanowisku cywilnym;

D. Zwolnieni karnie z Marynarki 
Wojennej oraz wyrzuceni z Wybrzeża. 
Przykładowo:

K-adm. Włodzimierz STEYER - 
dowódca Marynarki Wojennej;

Kmdr. por. Bolesław ROMANOWSKI 
- dca Grupy Okrętów Podw.;

Kmdr ppor. Julian CZERWIŃSKI - 
zdo "Błyskawica";

Kmdr ppor. Bartosz SIEMASZKO - 
Sztab Gen. WP;

Kmdr ppor. Jerzy SKOWROŃSKI - 
Sztab Gen. WP.

Kurs kandydatów 1933
Górny rząd: Szul, instr. GrtaJban, Kulesza, Dąbrowski. 
Średni rząd: Kowalski, Ktoce, Węglarz, Kozłowski, 

iSiadlowtskii Wojcledhlowski, Bronlewicz, 
Hemes, Skowroński, Dziekoński.

Diolny rząd: Szuster, Mokrski, por. mar. Kamuda, 
kplt. mar. Mindiak, por. mar. BuSlakie- 
wlcz, Hedtager.



26 NASZE SYGNAŁY

Z KRAJOWEJ BRASY
(Otwierające ten numer wspomnienia 

kmdr. Z. Węglarza, uzupełniamy cytatami 
z prasy krajowej o szykanowanych, 
prześladowanych, więzionych czy ska
zanych na śmierć naszych bohaterskich 
kolegach z Marynarki Wojennej, by dać 
szerszy obraz tej trudnej do zrozumienia 
i przyjęcia tragedii. Wykorzystujemy 
następujące teksty:

Tadeusz Pióro: "Generałowie przed 
sądem" (Polityka nr 37, 10.9.1988);

Tadeusz Pióro: "PROCESY ODPRYS
KOWE" (Polityka nr 38, 17.9.1988 - w 
skrócie);

Doc. dr hab. Czesław Ciesielski: 
"Kmdr por. ZBIGNIEW PRZYBYSZEWSKI" 
(Przegląd Morski nr 1/1989 - w skrócie);

Doc. dr hab. Czesław Ciesielski: 
"Kmdr Stanisław Mieszkowski" (Przegląd 
Morski nr 11/1988);
TADEUSZ PIÓRO

Jerzy Pokosiński: "Dramat człowieka i 
oficera: Przybyszewski" (Argumenty nr 
39/1988);

Jerzy Pokosiński: "Dowódca Floty 
Wojennej RP: kmdr STANISŁAW MIESZ- 
KOWSKI" (Argumenty nr 40/1988); 
Franciszek Walicki: "MIECZ I PRAWO" 
(Dziennik Bałtycki nr. 41 i 47, 17 i 
24/2/89 - w skrócie);

Tadeusz Pióro w "Generałowie przed 
Sądem" pisze:)

"... Z Armii Krajowej byli również 
(...) kmdr ppor. SZCZEPAN WACEK, lecz 
ich działalność w konspiracji była mało 
znacząca. Po powrocie do kraju (...) 
Wacek pracował jako lekarz w szpitalach 
Marynarki Wojennej..." (Tydzień później 
Tadeusz Pióro reasumuje swój pierwszy 
artykuł:)

BROCESY ODBRYSKOWE

Generałowie: Tatar, Herman, Kirch- 
mayer, Mossor; pułkownicy: Utnik, 
Nowicki, Jurecki, komandor Wacek oraz 
major Roman stanęli przed Najwyższym 
Sądem Wojskowym w początku sierpnia 
1951 r. (Polityka 37). Zostali skazani: 
generałowie na dożywocie, pułkownicy - 
po 15 lat, mjr Roman - na 12 lat, kmdr 
Wacek - na 10 lat.

Skoro udowodniono istnienie przywód
ców spisku, trzeba było znaleźć tych, 
którzy zostali zwerbowani i pozostając w 
wojsku na różnych stanowiskach wyko
nywali ich polecenia. Rozpoczęły się 
"procesy odpryskowe".

Tak przyjęło się je nazywać w nie
których publikacjach, wśród aresztowa
nych natomiast miały one nazwę "procesy 
kiblowe", bo odbywały się w ściśle odi
zolowanych pomieszczeniach Informacji. 
W tym wypadku, nie mając dostępu do ma
teriałów śledczych znacznie trudniej 
jest odtworzyć okoliczności towarzy
szące tym wydarzeniom.

(...) w latach 1950-51 zamknięto 83 
przedwojennych oficerów zwerbowanych 
rzekomo do akcji spiskowej grupy Tatara. 
Aresztowania ogarnęły wszystkie główne 

rodzaje sił zbrojnych - wojska lądowe, 
marynarkę i lotnictwo.

GDZIE I JAK ARESZTOWANO

Aresztowań dokonywano w różnych 
porach dnia i nocy oraz w różnych sce
neriach: w domu, w biurze, w podróży 
służbowej, nawet w czasie spaceru z 
rodziną. Do jednych wpadano z wycelo
wanymi pistoletami, zakładając zasko
czonemu delikwentowi kajdanki na ręce; 
innych zapraszano uprzejmie na krótką 
rozmowę, z której nie powracali już do 
domów....

(...) Losy rodzin - to temat sam dla 
siebie. W Polsce nie rozstrzeliwano spo
krewnionych ze skazanymi, nie zsyłano 
ich dzieci do obozów, niemniej stosowane 
szykany stawiały najbliższe rodziny w 
niezmiernie trudnej sytuacji. (...)

Charakteryzując przebieg spraw 
"odpryskowych" warto sięgnąć do arty
kułu Franciszka Walickiego, który prze
szło trzydzieści lat temu na łamach 
"Głosu Wybrzeża" (19..11.56) opisał, w 
oparciu o relacje wypuszczonych z wię
zienia, jeden z procesów.
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PROCES OFICERÓW MARYNARKI 
I LOTNICTWA

Pisze Franciszek Walicki:
Człowiek, który siedzi przede mną 

(chodzi tu o kmdr. Kasperskiego - T.P.) 
mówi wolno, z namysłem. Sposób w jaki 
wypowiada swoje myśli, jest logiczny, 
prosty, rzeczowy..... Pięć lat i dwa 
miesiące przebywał w więzieniu, 17 miesię
cy trwało nieludzkie śledztwo. Był 
dwukrotnie skazany na karę śmierci, 
chociaż nie przyznał się do winy i nie 
udowodniono mu niczego. Decyzję o 
zamianie kary śmierci na dożywotnie 
więzienie przyjął obojętnie. Mówi nie
chętnie. Ale ze strzępów zdań, z gestów 
i wymownego milczenia, z opowiadań 
współoskarżonych i współwięźniów 
wyrasta tragiczny obraz śledztwa.

Metody były jednakowe - ordynarne 
wyzwiska i deptanie ludzkiej godności, 
przymus fizyczny i moralny, prowokacje, 
oszczerstwo i zakłamanie, doprowadzenie

zespół został podporządkowany wicemi
nistrowi MBP Mietkowskiemu (od stycznia 
1951 Romkowskiemu). Był to akt symbiozy 
organów skierowanych przeciwko szpie
gostwu i wywrotowej działalności w kraju.

Pieczę nad działalnością śledczą objął 
naczelny prokurator armii, płk Antoni 
Skulbaszewski, który od tej pory zaczął 
urzędować w gmachu Informacji. W maju 
1950 r. przekazał naczelną prokuraturę 
swojemu zastępcy, płk. Zarakowskiemu, 
objąwszy funkcję zastępcy szefa Zarządu 
Informacji, zwolnioną przez płk. Anatola 
Fejgina, który wcześniej przeszedł do MBP 
na stanowisko szefa oddziału (departa
mentu) ds. specjalnej wagi, podporząd
kowanego bezpośrednio Romkowskiemu. 
Szefem Informacji od 6 maja 1950 r. był 
płk Dymitr Woźniesieński. (...)

Kilka słów o głównych architektach 
procesów politycznych w wojsku.

Dymitr Woźniesieński był zawodowym 
pracownikiem operacyjnym radzieckiego, a 
potem polskiego kontrwywiadu. Człowiek

oskarżonych do zupełnej utraty woli, do prymitywny, o szerokiej, ospowatej twa- 
szaleństwa, w którym łatwo uzyskać pod- rzy, ze spojrzeniem lustrującym każdego 
pis pod fałszywym zeznaniem lub przy- z kim rozmawiał, będącym jakby odbiciem 
znanie się do nie popełnionych prze- jego myśli: zamknąć go, czy nie zamknąć? 
stępstw za c nę chwili spokoju... Był to rzemieślnik pozbawiony tak po-

Niemal dwa lata trwało nieludzkie trzebnego w tym zawodzie polotu, poz- 
śledztwo wobec komandora Przybyszew- bawiony też jakichkolwiek ludzkich odru- 
skiego, zanim zgodził się wreszcie roz- chów, ślepy wykonawca (prawdopodobnie) 
począć swe ostatnie zeznanie do wykutej sugestii radzieckiego wiceministra bez- 
na pamięć formuły: "Jestem szpiegiem i pieczeństwa, Abakumowa, rozstrzelanego 
zdrajcą ojczyzny...". Rok i 9 miesięcy kilka lat później za naruszanie pra- 
katowano komandora Mieszkowskiego... worządności i przestępcze metody śledz- 
Ileż razy odchodził od zmysłów kmdr twa. (Woźniesieński był zięciem gen. 
Kasperski, badany osobiście przez za- Karola Świerczewskiego, ożenionym z jego 
stępcę szefa Informacji, płk. Skulbasze- córką z pierwszego małżeństwa - Żorą). 
wskiego, gdy obwieszony przez "dowcip- Antoni Skulbaszewksi, z wykształcenia 
nych" oficerów śledczych wyciętymi z inżynier meliorant, był przeciwieństwem 
gazet hakenkreuzami musiał wysłuchiwać swojego szefa. Elegancki, układny, 
ich obelg.... Ponad siedem miesięcy inteligentny, dobrze mówiący po polsku i 
trwało śledztwo wobec pozostałych ofi- doskonale w polskich stosunkach zorien- 
cerów z grupy siedmiu.... towawany, pracował od powstania Dywizji

Kościuszkowskiej w organach prokuratury, 
WŁADZA I PRAWO doszedł w ciągu kilku lat do najwyższego

w tym pionie stanowiska. Miał wyjątkową 
Powszechne mniemanie, że procesy umiejętność nawiązywania kontaktu z 

polityczne w armii były wyłącznie dziełem rozmówcą, niemal zjednywanie go swoim 
wojskowej Informacji, nie jest ścisłe, obejściem, oczytaniem i wyrobieniem 
Jesienią 1949 r. z Gł. Zarządu Informacji towarzyskim. Gdy prowadził śledztwo, 
wydzielono grupę specjalną, łącząc ją z delikwent często sam nie wiedział kiedy 
podobną grupą Min. Bezpieczeństwa i ten wpadał w zastawione pułapki słowne. W
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rzeczywistości bezwzględnością przewyż
szał Woźniesieńskiego, a w działaniach 
śledczych potrafił być nie mniej brutalny 
od swoich podwładnych. Oficerów śled
czych zbyt delikatnie - jego zdaniem - 
obchodzących się z przesłuchiwanymi, 
piętnował jako słabych ideologicznie i 
ulegających wrogim wpływom.

Wszystkie śledztwa przechodziły przez 
jego ręce, sterował nimi i był głównym 
twórcą procesowych scenariuszy. On też 
przeważnie referował sprawy bądź 
wiceministrowi Romkowskiemu, bądź 
bezpośrednio Bierutowi.

Z Woźniesieńskim i Skulbaszewskim 
ściśle współdziałał płk Wilhelm Świątko
wski (również z armii radzieckiej), szef 
Najw. Sądu Wojskowego, człowiek jak 
tamci bezwzględny, apodyktyczny, a 
przede wszystkim chorobliwie podejrzliwy. 
Wzorcem bezdyskusyjnym były dla niego 
metody proceduralne stosowane w Związku 
Radzieckim i w tym duchu wychowywał 
podporządkowany mu aparat sądowniczy.

REWIZJE I REHABILITACJE
W 1953 r. władze polityczne zaniepo

koiły się aresztowaniami byłych działaczy 

lewicowych zajmujących w wojsku dość 
eksponowane stanowiska.

(...) Powołano komisję pod przewod
nictwem Edwarda Ochaba, w skład której 
weszło jeszcze trzech członków KC.... 
Cytuję tu wypowiedź Ochaba ("Polityka" z 
31.10.81):... Kiedy zacząłem wnikać w 
szczegóły "dokumentów" doszedłem do 
wniosku, że nie jesteśmy w stanie dojść 
prawdy, dopóki będzie swobodnie działał 
Woźniesieński czy Skulbaszewski...

(...) Wkrótce usunięci zostali ze 
sprawowanych funkcji: Jakub Berman, 
Stanisław Radkiewicz (min. bezpieczeń
stwa), Henryk Świątkowski (min. spra
wiedliwości), Stefan Kalinowski (proku
rator generalny państwa). Aresztowano 
Romkowskiego oraz jego najbliższych 
współpracowników, Fejgina i Różańskiego. 
Z wojska zwolniono m. in. naczelnego 
prokuratora Zarakowskiego, sądzono 
zastępcę szefa Informacji Kochana. Do 
Związku Radzieckiego zostali odwołani 
Woźniesieński, Skulbaszewski, Wilhelm 
Świątkowski, szef prokuratury Marynarki 
Wojennej Azarkiewicz i inni. Niektórzy 
byli tam sądzeni. (...).

Przedruk w skrócie: "Polityka" Nr 
38/1988.

Doc. dr hab. CZESŁAW CIESIELSKI
KMDR FOR. ZBIGNIEW PRZYBYSZEWSKI 

- SZEF ARTYLERII MARYNARKI WOJENNEJ (1907-1952)

Zbigniew Przybyszewski urodził się 
22.9.1907 r. w Giżewie k. Kruszwicy. ... 
Jego rodzice: Józef (zmarł w 1932 r.) i 
Helena z Janiszewskich, właściciele 
280-hektarowego majątku ziemskiego, 
mieli 6 córek i 3 synów: Zygmunta, 
Zbigniewa i Ludwika, wychowywanych w 
patriotycznej tradycji. Zbigniew, po 
ukończeniu w r. 1918 szkoły powszechnej 
w Kruszwicy, rozpoczął naukę w gimna
zjum w Inowrocławiu, kończył zaś w 
Krasnymstawie. Chciał zostać marynarzem 
i pod wpływem ojca obrał zawód oficera 
marynarki wojennej. Tak więc jako kan
dydat na oficera przystąpił w 1927 do 
egzaminu konkursowego do Oficerskiej 
Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu, 
przekształconej w następnym roku na 
Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej.

Jej komendantem był od r. 1926 kmdr 
por. dypl. Stefan Frankowski, jeden z 
wybitnych oficerów marynarki, którego 
ambicją było uzyskanie przez szkołę wy
sokiego poziomu. W 1927 r. do służby 
wszedł żaglowy okręt szkolny, ORP 
"Iskra", który następnego roku, od lipca 
do października, odbył po raz pierwszy 
dłuższą podróż szkolną, mając na swym 
pokładzie 19 podchorążych młodszego 
kursu wydziału morskiego, a wśród nich 
Zbigniewa Przybyszewskiego. Trasa rejsu 
prowadziła na Atlantyk z postojami w 
Dunkierce, Lizbonie i Casablance.

Po trzech latach nauki w SPMW, 
przedzielonej każdego roku letnią prak
tyką na okrętach floty, nastąpił uro
czysty moment promocji 17 bosmanów - 
podchorążych. Przy udziale licznie
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zgromadzonych gości na pokładzie ORP okrętach floty w Gdyni (Przybyszewski na 
"Bałtyk" - patenty oficerskie wręczał ORP "Generał Haller"), a także mieli 
nowy komendant Szkoły, kmdr por. Karol 4-tygodniowy staż we francuskiej flocie 
Korytowski. Przybyszewski ukończył SPMW śródziemnomorskiej na krążownikach, 
z 12 lokatą, mianowany podporucznikiem niszczycielach i torpedowcach bazujących 
marynarki ze starszeństwem od 15.8.1930 w Tulonie. KOAM dawał dobre przygo- 
r. Razem z nim stopnie oficerskie towanie do samodzielnego pełnienia obo- 
otrzymali m. in.: Bohdan Wroński - jako wiązków oficerów artylerii na okrętach, w 
prymus, Borys Karnicki, Bolesław Bi- sztabach, służbach i wykładowców tego 
skupski, Franciszek Pitułko, znani z przedmiotu w szkołach i na kursach. Por. 
czasów II wojny światowej jako dowódcy mar. Z. Przybyszewski ukończył kurs z 
okrętów walczących u boku Royal Navy i wynikiem bardzo dobrym, po którym 
odnoszących wybitne sukcesy. przyznano mu z dniem 1.12.1934 r.

Po ukończeniu SPMW ppor. mar. specjalność oficera artylerii morskiej.
Przybyszewski skierowany został na Kurs Po ukończeniu KOAM Przybyszewski 
Aplikacyjny dla Podporuczników, celem otrzymał przydział do Dyonu Łodzi 
nabycia wymaganej praktyki dowódczej w Podwodnych, zaokrętowany na ORP "Wilk" 
jednostkach Marynarki. Od 18.6.1931 na etatowe stanowisko oficera broni 
zaokrętowany na okręcie artyleryjskim podwodnej załogi zapasowej, a następnie 
ORP "Mazur" - uczestniczył w kursie (od 1.2.1935 r.) oficera wachtowego tego 
artylerii, a po jego ukończeniu skierowany okrętu. W lecie tego roku znowu przy- 
został 18.8. 1931 r. do Morskiego dzielono Przybyszewskiego (z zachowaniem 
Dywizjonu Lotniczego, gdzie odbył dwu- dotychczasowego etatu na ORP "Wilk") do 
tygodniową, ostatnią już część KAP. Po Ośrodka Morskiego na stanowisko kapitana 
zakończeniu KAP ppor. mar. Z. Przy- jachtu "Temida I", a następnie "Temida 
byszewski objął obowiązki oficera wach- H", z jednoczesnym pełnieniem funkcji 
towego na torpedowcu "Krakowiak", kierownika wyszkolenia tego ośrodka. 
Wkrótce przeokrętowano Przybyszewskiego Żeglarstwo było jego drugą pasją obok 
na ORP "Wicher", powierzając mu obo- artylerii morskiej. Rok 1935 zaznaczył się 
wiązki oficera wachtowego tego okrętu na ważnym wydarzeniem w życiu osobistym 
czas jego podróży zagranicznej. Dla por. mar. Z. Przybyszewskiego. 17 
młodego oficera udział w niej był nie- października zawarł związek małżeński z 
wątpliwie wyróżnieniem, w sierpniu bowiem Heleną Poważę, siostrą swego szkolnego 
zespół okrętów w składzie: niszczyciele - kolegi, przedwcześnie zmarłego por. mar. 
"Wicher" (okręt flagowy) i "Burza" oraz Wacława Poważę. W roku następnym 
okręty podwodne - "Ryś", "Wilk" i "Żbik", (30.7.) urodziła im się córka, Danuta, 
pod dowództwem kmdr. J. Unruga, ... Do grudnia 1937 roku był pierw- 
udawał się z pierwszą oficjalną wizytą do szym oficerem artylerii na ORP "Burza". 
Sztokholmu. Po jej zakończeniu ppor. W końcu tego roku przeszedł na iden- 
mar. Z. Przybyszewski powrócił na ORP tyczne stanowisko na ORP "Błyskawica", 
"Krakowiak". Jesienią tego roku Przy- na którym pozostawał do października 
byszewski został wyznaczony dowódcą t938 r. Do tego okresu służby Przyby- 
kompanii na okres szkolenia rekrutów. Po szewskiego odnosi się zapewne wspom- 
jego zakończeniu skierowano go do War- nieme kolegi z podchorążówki i przy]a- 
szawy na 5-tygodniowy kurs elektrote- cielą, Jana Busiakiewicza, który po te
chniczny (5.2.-10.3.1934 r.), który tach m. in. napisał, że "był (on) pro- 
obowiązywał wszystkich kandydatów na stolinijnym, nieskomplikowanym, twardym 
Kurs Oficerski Artylerii Morskiej (KOAM). typem człowieka o zdrowych poglądach, 
Słuchaczami Kursu było 10 oficerów (J. zdrowym spojrzeniu na świat i ludzi. Na 
Busiakiewicz, B. Karnicki, W. Krzywiec, Zbyszku można było polegać i słowa na 
J. Mroczkowski, F. Pitułko, Z. Przy- wiatr nie rzucał. Był uparty, z tym jed- 
byszewski, L. Rabenda, J. Tchórznicki. nak, że racjonalnymi argumentami można 
W. Trzciński i B. Wroński). Część prak- go było z wolna przekonać. Nie miał zwy- 
tyczną kursu jego uczestnicy odbyli na czaju mówić o sobie, był skromny, w
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gronie obcych raczej nieśmiały i mało
mówny, przy czym pogodny i pełen wiary 
w ludzi. Będąc optymistą potrafił entu
zjazmować się nawet drobnymi wydarze
niami, czy dokonaniami, szczególnie gdy 
chodziło o sprawy Polski czy Marynarki 
Wojennej (...). Choć na pozór spokojny i 
opanowany potrafił postawić się sztorcem, 
gdy mu ktoś nadepnął na piętę i wypo
wiadał wówczas swoje zdanie czy opinię 
odważnie - bez względu na osobę roz
mówcy. Nie znosił ględzenia i czczej 
gadaniny, na którą reagował zwięźle i 
dosadnie. Byż uczynnym i solidarnym 
kolegą i mimo pozorów nieinteresowania 
się cudzymi sprawami, wczuwał się w 
sytuację tych, którzy szukali jego pomocy 
czy rady". Jego wartości zostały doce
nione, co nie pozostało bez wpływu na 
awans do stopnia kpt. mar., który 
otrzymał z dniem 19.3.1938 r. W kilka 
miesięcy później, jesienią tego roku, kpt. 
mar. Z. Przybyszewski objął obowiązki 
dowódcy 31 baterii na Helu, zamieniając 
na tym stanowisku kpt. mar. Bohdana 
Mańkowskiego, również doskonałego 
artylerzystę morskiego. Dowodzenie tzw. 
baterią cyplową, jedyną pełnowartościową 
jednostką artylerii nadbrzeżnej na polskim 
wybrzeżu, złożoną z 4 działkal. 152,4 mm, 
noszącą imię Heliodora Laskowskiego, 
wybitnego artylerzysty, przedwcześnie 
zmarłego właściwego jej budowniczego, 
mogło stanowić powód do satysfakcji. 
Według sprawozdania Z. Przybyszewskiego 
zadaniem baterii było: "a) zwalczanie 
nieprzyjacielskich jednostek morskich od 
strony morza i zatoki; b) wspieranie 
ogniem własnych oddziałów na wypadek 
desantu nieprzyjacielskiego na półwyspie; 
c) dodatkowo w czasie wojny wspieranie 
własnych oddziałów lądowych walczących 
na Kępie Oksywskiej". Z zadań tych 
bateria wywiązała się a nawiązką.

Wybuch wojny zastał baterię cyplową w 
gotowości bojowej. Jej obecność okazała 
się bardzo dokuczliwa dla niemieckich sił 
morskich podejmujących operacje w Za
toce Gdańskiej, skutecznie ograniczała ich 
swobodę ruchów. Zalety baterii odczuły 
niemieckie niszczyciele t. "Leberecht 
Maass" już 3 września podczas ich poje
dynku z OORP "Gryf" i "Wicher", sto
jącymi w porcie wojennym na Helu. 

25.9.39 bateria stoczyła zwycięski poje
dynek artyleryjski z pancernikami 
"SchleswigHolstein" i "Schlesien". Od
waga, stanowczość i determinacja do
wódcy baterii w tej walce były wzorem 
dla marynarzy. Ranny, nie opuścił poste
runku. Zabrany do szpitala wrócił 28.9. 
i ponownie objął dowodzenie. Kmdr W. 
Steyer, wówczas dowódca Rejonu Umoc
nionego Hel, tak później to zdarzenie rela
cjonował: "Odłamek pocisku wyrwał mu 
kawał ciała z przedramienia. Po nałożeniu 
opatrunku pozostał na stanowisku do 
końca ostrzału i powrotu pancerników do 
Gdańska, ponieważ jednak mocno krwawił, 
dał się namówić i odwieźć do szpitala w 
Juracie. Jednakże wbrew upomnieniom 
lekarza na trzeci dzień samowolnie po
wrócił do baterii, gdzie już pozostał do 
końca, czyli do 2 października". Trafnie 
ujął to B. Chrostowski, wówczas zastępca 
dowódcy baterii do spraw liniowych: 
"Element, z którego składała się załoga 
baterii, przeważnie młody i niecałkowicie 
wyszkolony, dzięki wielkiemu patrioty
zmowi i zaletom dowódcy osiągnął w kró
tkim czasie wysoką dyscyplinę, zapał do 
walki i tę siłę moralną, która mimo cię
żkich bombardowań i złych wiadomości o 
ogólnym położeniu kraju, nie pozwoliła mu 
się załamać ani na chwilę". Zrozumiałe 
więc, że akt kapitulacji Helu załoga 
przyjęła z przygnębieniem, boleśnie też 
ją przeżył jej dowódca. Cytowany W. 
Steyer napisał: "Przybyszewski nosił się 
nawet z zamiarem buntu, gdyż wiedział, 
że marynarze go nie opuszczą. Jednakże 
doszedł do przekonania, że nie wolno mu 
szafować ich krwią bez rzeczywistego 
sensu. W dniu 2 października, gdy 
przybyli Niemcy, jego bateria nie ist
niała. Fale Bałtyku przelewały się ponad 
najbardziej zasadniczymi składnikami jej 
mocy. Pozostali tylko ludzie, z dobrej, 
twardej szkoły". Po wojnie Z. Przyby
szewski za bohaterskie czyny i dzielne 
zachowanie się w walce z niemieckim 
najeźdźcą odznaczony został Orderem 
Krzyża Grunwaldu III klasy".

2.1Ó o godz. 17.00 kpt. mar. Z. 
Przybyszewski razem z innymi obrońcami 
Helu znalazł się w niewoli. Był więc 
najpierw oflag w Nienburgu, potem w 
Spittal na terenie Austrii i wreszcie 
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najdłużej, bo od wiosny 1940 r. do końca 
stycznia 1945 r. Oflag II C Woldenberg. 
Dwukrotnie podejmował ucieczkę.

Po uwolnieniu z obozu w Woldenbergu 
przez Armię Radziecką (30.1.1945) Z. Przy
byszewski wrócił do Kruszwicy, jednak 
już w kwietniu przybył do wyzwolonej 
Gdyni, gdzie w lipcu podjął pracę w 
reaktywowanym Morskim Instytucie 
Rybackim. 8 lipca powołany został do 
służby w organizującej się Marynarce 
Wojennej, zweryfikowany w stopniu 
kapitana marynarki. Przydzielony do 
Szkoły Specjalistów Morskich pełnił w 
niej funkcję dowódcy II kompanii i wyk
ładowcy. Jego kwalifikacje i cechy cha
rakteru niezwykle pozytywnie ocenił 
komendant SSM - kmdr por. Zdzisław 
Boczkowski. Pisał on o Przybyszewskim: 
"Inteligentny. Charakter zrównoważony, 
stanowczy. Wybitny organizator. Wybitna 
umiejętność obchodzenia się z mary
narzami. Lubiany. B(ardzo) dobry wyk
ładowca - sumienny i systematyczny. 
Duża odwaga cywilna. Bardzo dobry 
oficer-specjalista artylerii morskiej. W 
zupełności da sobie radę na wyższym 
stanowisku niż dca kompanii. W zupeł
ności zasługuje na awans". Awansowany 
do stopnia kmdr. ppor. w listopadzie 1945 
r., pozostał w szkole do końca roku. Od 
stycznia 1946 r. Z. Przybyszewski był 
przez 3 miesiące starszym adiutantem po. 
dowódcy Marynarki Wojennej, kontrad
mirała Adama Mohuczego. Na jego to 
życzenie przygotował wstępny plan 
artyleryjskiej obrony wybrzeża morskiego. 
1.4.1946 r. kmdr ppor. Z. Przybyszewski 
został dowódcą Dywizjonu ścigaczy. ...

Kmdr ppor. Przybyszewski dokładał 
wszelkich starań, by szkolenie w dywi
zjonie nabrało cech normalności. Wysił
ki te nie przyniosły jednak zakładanych 
wyników. Nie miał też wsparcia ze strony 
swojego zastępcy ds. politycznych, por. 
Kwiatkowskiego, oceniającego swego 
dowódcę wg przyjmowanych schematów.

Kmdr ppor. Z. Przybyszewski był 
dowódcą dywizjonu ścigaczy zaledwie 4 i 
pół miesiąca (do połowy sierpnia 1946 r.) 
Kontradmirał A. Mohuczy, znając dobrze 
kwalifikacje Przybyszewskiego, wyznaczył 
go w sierpniu 1946 roku starszym 
pomocnikiem szefa Oddziału Sztabu 

Głównego MW, w którym zajmował się 
głównie sprawami związanymi z organi
zacją Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej.

Mimo trudności kadrowych, szkole
niowych i materiałowych - prace przy 
organizacji DAN przybierały zamierzony 
kształt. Niemałą zasługę w tym miał kmdr 
ppor. Przybyszewski. Dowództwo Mary
narki Wojennej, wystąpiło z wnioskiem 
o mianowanie go do stopnia komandora 
porucznika. W uzasadnieniu tego wniosku, 
podpisanego przez kontradmirała W. 
Steyera i kmdr. J. Urbanowicza, 
stwierdzono in. in., że Przybyszewski 
jako dowódca DAN "swoją stanowczością, 
umiejętnością obchodzenia się z ludźmi i 
zamiłowaniem do fachu artylerzysty mor
skiego doprowadził stan wyszkolenia i 
dyscypliny powierzonej mu jednostki do po
ziomu wyróżniającego się wśród innych 
jednostek Marynarki Wojennej".

W początkach lipca 1948 r. zakończono 
budowę pierwszej baterii w Redłowie. 5 
lipca odbyła ona pierwsze strzelania. 
Ostre strzelanie przeprowadzone przez 
pierwszą baterię 12 sierpnia potwierdziło 
dobre przygotowanie jej załogi i zyskało 
wysoką ocenę. Dowódca MW w dowód 
uznania wyróżnił dowódcę DAN za uzy
skanie w okresie letnim 1948 r. bardzo 
dobrych wyników w wyszkoleniu bojowym, 
udzielając mu pochwały w rozkazie. Jest 
więc zrozumiałe, że wyniki odbytych 
strzelań miały niezwykle pozytywny wpływ 
na postawę obsługi dział, a także na 
morale całej jednostki.

W uznaniu zasług w dziele organizacji 
Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej kmdr 
por. Z. Przybyszewski przeniesiony 
został 20.1.1949 r. na stanowisko szefa 
Artylerii Marynarki Wojennej. W uzasa
dnieniu do wniosku o przeniesienie na to 
stanowisko pisano m. in.: "W służbie 
lojalny. Lubi swój zawód. Pracuje z 
zamiłowaniem. Nie przejawia żadnych 
wrogich intencji. Z uwagi na wysokie 
kwalifikacje b(ardzo) potrzebny na tym 
stanowisku". Praca na nowym stanowisku 
nie była wolna jednak od wielu trudności, 
zwłaszcza, że zmianom ulegały poglądy 
operacyjnotaktyczne dotyczące roli i 
miejsca artylerii nadbrzeżnej w obronie 
wybrzeża, prowadzące do całkowitej 
reorganizacji przyjętego uprzednio sys
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temu. Mimo dużej pracowitości kmdr. 
Przybyszewskiego wyniki były niewspół
mierne do zakładanych. Siły się 
wyczerpywały, zmniejszeniu ulegała 
odporność, tym bardziej, że wokół ofi
cerów wywodzących swój rodowód zawo
dowy z Polskiej Marynarki Wojennej okresu 
międzywojennego narastała atmosfera 
nieufności, a nawet wrogości. W formu
łowanych opiniach służbowych zmieniały 
się akcenty. W ostatniej z nich wskazy
wano wprawdzie na pracowitość, zami
łowanie do służby w artylerii, na state
czność i rozwagę, ale podkreślano, że "z 
obowiązków szefa Ar(tylerii) Mar(ynarki) 
Woj(ennej) nie wywiązywał się mimo naj
lepszych chęci, nie zna bowiem nowo
czesnego radzieckiego sprzętu oraz 
nowoczesnych metod szkolenia artylery
jskiego), strzelań, planowania itp.". 
Inaczej też ujmowano polityczną sylwetkę 
Przybyszewskiego, pisząc: "W stosunku 
do dzisiejszej rzeczywistości nie wyka
zywał swego oblicza. Przejawów wrogiej 
działalności nie stwierdzono, ale też nie 
przejawiał żadnej aktywności politycznej w 
sensie pozytywnym. Miał tendencję do 
wysuwania na stanowiska w artylerii 
starych specjalistów. W ostatnim okresie 
wobec nowych, wyższych wymagań, 
zbliżonych do radzieckich, wyraźnie się 
załamał, wykazując wyraźną chęć odsu
nięcia się od odpowiedzialności". Opinia 
ta, podpisana w zastępstwie Dowódcy MW 
W. Czerokowa, przez kontradmirała Iwana 
Szylingowskiego przez kilka lat radziec
kiego doradcę przy Dowództwie Marynarki 
Wojennej i przez kmdr. J. Urbanowicza, 
była wyraźnie tendencyjna, pisana pod 
wyraźnym wpływem przeprowadzonej w 
początkach lipca 1950 r. inspekcji 
Marynarki Wojennej, dokonanej pod kie
rownictwem gen. Stanisława Popławskiego, 
wówczas wiceministra Obrony Narodowej. 
Wyniki inspekcji boleśnie dotknęły szefa 
artylerii MW. Uznał on je bowiem jako 
wysoce niesprawiedliwe w odniesieniu do 
swego odcinka pracy. Zniechęcony i 
rozgoryczony stracił motywację do ra
cjonalnej pracy. Wyłożył swój punkt 
widzenia w piśmie do dowódcy MW, w 
którym stwierdzał, że jego zdaniem 
"stanowisko szefa artylerii winno być 

obsadzone przez oficera dokładnie obezna
nego z obowiązującymi: instrukcjami, 
planowaniem, metodami strzelań, oceną 
tych strzelań, planowaniem zajęć oraz 
inspekcji itp. Aczkolwiek ja rozumię te rze
czy i orientuję się w nich - pisał dalej - 
to jednak nie znam ich na tyle, by móc 
zawsze dać szybką, szczegółową i trafną 
odpowiedź. Dalszym poważnym minusem 
wpływającym na wydajność pracy wyko
nywanej przeze mnie jest złe samopo
czucie fizyczne, dające się zauważyć w 
ostatnim okresie". W zakończeniu mel
dunku kmdr Przybyszewski podkreślał: 
"Z wyżej wymienionych powodów nie 
jestem w stanie wykonywać swych 
czynności tak jak byłoby to moim obo
wiązkiem, a na skutek tego cierpi mocno 
i w najbliższej przyszłości jeszcze będzie 
cierpieć Artyleria Marynarki Wojennej". 
Oznaczało to właściwie (w meldunku 
expressis verbis o tym nie było) wyra
żenie zdecydowanej woli odejścia z 
zawodowej służby w Marynarce Wojennej. 
17.9.1950 r. kmdr por. Z. Przybyszew
ski wyjechał do Departamentu Personal
nego MON w celu dopełnienia formalności 
związanych z demobilizacją. Następnego 
dnia po wyjściu z budynku tegoż departa
mentu został aresztowany przez oficerów 
Informacji z kompanii dyspozycyjnej De
partamentu Personalnego. Już po aresz
towaniu, 22.9.1950 r., przeniesiono Z. 
Przybyszewskiego w stan spoczynku.

Kmdr por. Z. Przybyszewski był więc 
pierwszym aresztowanym spośród później
szej tzw. grupy 7 komandorów. Osadzony 
w więzieniu Głównego Zarządu Informacji, 
poddany został brutalnemu i wyrafino
wanemu śledztwu, prowadzonemu przez 
oficerów śledczych tego zarządu. Na 
początku stanowczo zaprzeczał jakoby na 
terenie Marynarki Wojennej prowadzona 
była jakakolwiek wroga działalność, ale 
kolejne przesłuchania trwające 18-20 
godzin na dobę, prowadzone przez ofi
cerów śledczych: Michała Kulika i ppor. 
Jana Maja, wspieranych w pierwszych 
kilku tygodniach śledztwa przez mjr. 
Eugeniusza Niedzielina - szefa wydziału 
śledczego Zarządu Informacji nr 8 w 
Gdyni, znanego z wyjątkowo wyrafino
wanych metod przesłuchań - łamały wolę
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i odporność. Sprawiły, że kmdr Z. J. Staniewicz, M. Wojcieszek i R. Kas- 
Przybyszewski w październiku 1950 r. perski skazani zostali na karę śmierci, 
"przyznał się" do udziału w organizacji Zbigniew Przybyszewski był jedynym 
spiskowej, rzekomo istniejącej na terenie ze skazanych na karę śmierci oficerów ma- 
Marynarki Wojennej od stycznia 1946 r. rynarki, który po wyroku nie skorzystał 
Zaprzeczał natomiast swemu uczestnictwu z przysługującego mu prawa wniesienia 
w działalności szpiegowskiej. Poddany odwołania do Zgromadzenia Sędziów NSW. 
dalszym badaniom "przyznawał się" także Już w celi śmierci, mimo namowy kolegów 
do szpiegostwa na rzecz mocarstwa nie skorzystał też z wniesienia prośby o 
imperialistycznego. Płk Antoni Skulba- ułaskawienie. Uważał bowiem, że poczu- 
szewski, zastępca szefa GZI, mógł mieć cle godności i dumy nie pozwala mu na 
powody do zadowolenia. Opracowany użycie w tym piśmie słowa "proszę". Uczy- 
przez niego scenariusz spisku w Mary- niła to w jego imieniu żona Helena, 
narce Wojennej wypełniał się zaplanowaną Zebranie Zgromadzenia Sędziów NSW, 
treścią i nazwiskami oficerów, którym odbyte 12.8.1952 r. pod przewodnictwem 
przypisano przestępczą, dywersyjno- Płk. Wilhelma Świątkowskiego, prezesa 
szpiegowską działalność w rzekomo ist- NSW, podtrzymało wyroki śmierci. Pre- 
niejącej w Marynarce Wojennej organiza- zydent RP, decyzją z 19.11.1952 roku 
cji o nazwie "Alarm". Kmdr Przybyszewski, także nie zastosował prawa łaski wobec 
po przerwie w zeznaniach i odzyskaniu sił Przybyszewskiego, Mieszkowskiego i 
odwołał poprzednie zeznanie. Wówczas Staniewicza. O fakcie tym naczelny
śledztwo rozpoczynało się od nowa. W 
okresie śledztwa trwającego z krótkimi 
przerwami przez 22 miesiące, czterokrotnie 
odwoływał wymuszone na nim zeznania.

W wyniku śledztwa w sprawie tzw. 
grupy 7 komandorów, formalnie zakoń
czonego 7.7.1952 r. organa śledcze 
uzyskały żądane "przyznanie się" are
sztowanych do przypisywanych im prze
stępstw. Następnego dnia naczelny pro
kurator wojskowy, płk Stanisław Zara- 
kowski, zatwierdził przygotowany przez 
GZI akt oskarżenia, który stał się pod
stawą rozprawy rozpoczętej 18.8.1952 r. 
przed Najwyższym Sądem Wojskowym. 
Rozprawa odbywała się przy drzwiach 
zamkniętych, oskarżonych pozbawiono 
prawa do fachowej obrony. W czasie 
rozprawy oskarżał prokurator Marynarki 
Wojennej, kmdr Leonard Azarkiewicz. Z. 
Przybyszewski, podobnie jak: kmdr por. 
K. Kraszewski i kmdr ppor. W. Kr żywiec, 
"potwierdził" zeznania złożone w śledz
twie - z tą jednakże różnicą, że odwołał 
zeznania obciążające kmdr. R. Kasper
skiego. To samo też usiłował uczynić w 
odniesieniu do kmdr. W. Wojcieszka. W 
ostatnim słowie zwracał się do sądu o 
uwzględnienie tej jego prośby.

Wyrokiem NSW z 21.8.1952 r. (nr Sn 
14/52) Z. Przybyszewski, S. Mieszkowski, 

prokurator wojskowy zawiadomił Przy
byszewskiego dopiero 12.12.1952 r. Kmdr 
Przybyszewski jeszcze przed decyzją o 
nieskorzystaniu z prawa łaski w stosunku 
do niego, czekając na wykonanie wyroku, 
odwołał złożone w śledztwie i na rozpra- 
prawie zeznania jako niezgodne z prawdą 
i wymuszone niegodziwymi sposobami. O 
fakcie tym zawiadomił skazanych kolegów. 
Odmówił też składania jakichkolwiek 
dalszych zeznań. Zatem jego los dopełniał 
się. 16.12.1952 r. o godz. 14.10 w wię
zieniu mokotowskimm został rozstrzelany. 
Protokół sporządzony na okoliczność 
potwornej zbrodni podpisali jej świad
kowie: wiceprokurator Naczelnej Proku
ratury Wojskowej, naczelnik więzienia i 
lekarz. Pochowano go w tajemnicy przed 
rodziną. Miejsce pochówku dotąd nie jest 
znane. Represje dotknęły rodziny are
sztowanych oficerów. Helenie Przyby
szewskiej skonfiskowano willę w Gdyni i 
wraz z córką już w czerwcu 1952 r. 
wysiedlono ją do Torunia, z zakazem 
powrotu do Gdyni.

Nadszedł rok 1956. Niewinnie straceni 
oficerowie Mar. Woj. zostali zrehabilito
wani. Żona kmdr. Przybyszewskiego 
otrzymała pismo Prokuratora Generalnego 
PRL (z 2.5.1956 r., Nr Pn 43/56/11), w 
którym zawiadamiano ją, że "... posta
nowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z 
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dnia 24 kwietnia 1956 r. postępowanie 
karne w sprawie męża Obywatelki - 
Przybyszewskiego Zbigniewa, syna Józefa, 
zostało wznowione. Najwyższy Sąd Woj
skowy po ponownym rozpatrzeniu sprawy 
stwierdził niewinność męża Obywatelki i 
uchylił wyrok Najwyższego Sądu Woj
skowego z dnia 21 lipca 1952 r. nr Sn 
14/52, skazujący go na karę śmierci. 
Oznacza to całkowitą rehabilitację męża 
Obywatelki". Identyczne lub podobne 
zawiadomienia otrzymały rodziny 19 ofi
cerów odrodzonego WP, sądzonych i 
skazanych w tzw. procesach odprysko
wych związanych z procesem gen. Tatara.

Pamięć o kmdr. Przybyszewskim z 
trudem torowała sobie drogę w społe
czeństwie po 1956 r. Poza sporadycznymi 
wzmiankami w prasie, w późniejszym 
okresie jego nazwisko pojawiało się od 
czasu do czasu w publikacjach o chara
kterze popularnonaukowym. Wystąpiły też 
inne wyrazy pamięci. W 1956 r. na 
życzenie rodziny władze państwowe 
ufundowały pamiątkową tablicę z czarnego 
marmuru umieszczoną w kościele oo. 
Franciszkanów w Gdyni-Wzgórzu Nowotki 
z wykutymi na niej słowami: Śp. Zbigniew 

Przybyszewski, kmdr por., bohaterski 
obrońca Helu, niewinn.j stracony. W 
późniejszym okresie ostatnie słowa za
słonięto mosiężną tabliczką z napisem: 
Pokój Jego duszy. W wiele lat po śmierci, 
16.8.1967 r. Z. Przybyszewski został 
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu 
Virtuti Militari. W czerwcu 1984 r. na 
zewnątrz kościoła Św. Michała Archanioła 
na Oksywiu staraniem rodzin umieszczono 
tablicę upamiętniającą niewinnie straco
nych w 1952 r. i pośmiertnie zrehabili
towanych komandorów: Mieszkowskiego, 
Staniewicza i Przybyszewskiego. Imię 
kmdr. Z. Przybyszewskiego przyjęła 6. 
Harcerska Drużyna Wodna w Rybniku. 
Pamięć o nim żyje także wśród Polonii w 
Wielkiej Brytanii i w Australii. Jak dotych
czas są to jednak zbyt skromne wyrazy 
pamięci narodowej o wybitnym oficerze Ma
rynarki Wojennej, bohaterze wojny 
obronnej 1939 r. na Wybrzeżu, współ
twórcy artylerii nadbrzeżnej odrodzonej 
po wojnie Marynarki Wojennej, którego ży
cie tak tragicznie zostało zakończone w 
wieku 45 lat.

(Przedruk w skrócie z "Przeglądu 
Morskiego", styczeń 1989 r.

JERZY POKSINSKI

KMDR STANISŁAW MIEŚ ZKO WSNKI 
DOWÓDCA FLOTY WOJENNEJ (1903-1952)

20 października 1950 r. w Gdyni 
został aresztowany przez oficerów Zarządu 
Informacji Marynarki Wojennej dowódca 
Floty Wojennej komandor Stanisław Mie- 
szkowski. Całkowicie sfingowana orga
nizacja konspiracyjno-wywiadowcza o 
kryptonimie "Alarm" wciągnęła w swoje 
grzęzawisko niewinną ofiarę.

Stanisław Mieszkowski urodził się 17 
czerwca 1903 r. w Piotrkowie Trybunal
skim w rodzinie geometry, który po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
był m. in. starostą grodzkim w Pabia
nicach oraz komisarzem ziemskim w Sie
dlcach i w Łodzi. Rodzina Mieszkowskich 
była dość liczna. Juliuszowi Mieszkow- 
skiemu niełatwo było utrzymać i wyksz

tałcić pięcioro dzieci (czterech synów i 
jedną córkę).

Przyszły dowódca Floty Wojennej RP 
rozpoczął edukację gimnazjalną w Piotrko
wie Trybunalskim w 1912 r. Wybuch I 
wojny światowej przerwał rozpoczętą 
naukę w gimnazjum im. Henryka Dąbro
wskiego. Stanisław razem z rodziną zna
lazł się na rozległych terenach Rosji, m. 
in. w Moskwie i Saratowie oraz w Urał- 
sku. Z nauką były kłopoty. W Saratowie 
kursy wieczorowe, a w Uralsku zupełnie 
nic. Po powrocie do Polski następuje więc 
dla Stanisława Mieszkowskiego okres 
intensywnej nauki. Początkowo uczęszczał 
do gimnazjum w Pabianicach. Maturę 
uzyskał jednak w Państwowym Gimnazjum
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im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 
Siedlcach. W 1920 roku, w okresie wojny 
jako ochotnik zgłosił się do Wojska Pol
skiego. Został powołany do 222 Pułku 
Piechoty, który pełnił służbę ochronną na 
granicy polskoczechosłowackiej.

1 września 1923 r. S. Mieszkowski 
wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechpoty 
w Warszawie. W lipcu następnego roku 
uzyskał stopień sierżanta podchorążego i 
zgłosił się na egzamin wstępny do Ofi
cerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w To
runiu. Egzamin zdał pomyślnie, a szkołę 
ukończył w 1927 roku, otrzymując sto
pień podporucznika w korpusie oficerów 
ogólnomorskich. Pierwszy przydział służ
bowy z września 1927 r. to oficer wach
towy na ORP "Rybitwa", potem na ORP 
"Wilia". We wrześniu 1927 r. rozpoczął 

wisko dowódcy ORP "Gen. Haller" i 
równocześnie dowódcy grupy kanonierek.

W dniu wybuchu wojny ORP "Gen. 
Haller" przeprowadzał polskie okręty 
handlowe przez rejony rzekomych pól 
minowych i patrolował rejon Zatoki 
Gdańskiej. Zadania patrolu wykonywał do 
4 września włącznie. W dniu 4 września 
ORP "Gen. Haller" został spieszony, a 
kpt. Mieszkowski objął dowództwo odcinka 
lądowej obrony wybrzeża od Portu Han
dlowego w Gdyni do nasady Półwyspu 
Helskiego. Później znalazł się w Jastarni 
i tam, razem z byłym dowódcą zespołu 
trałowców kmdr. ppor. Zdzisławem 
Boczkowskim, dowódcą obrony odcinka 
"Jastarnia" dostał się do niewoli w dniu 2 
października 1939 r.

Pierwszy obóz jeniecki to Nienburg nad
roczny kurs w Oficerskiej Szkole Artylerii Wezerą, drugi to Oflag XVIII C w Spit- 
Morskiej w Tulonie. Po ukończeniu kursu tal nad Drawą, wreszcie trzeci, od maja 
Mieszkowski otrzymał przydział na sta- 1940 do końca niewoli - Oflag II C Wolden- 
nowisko instruktora artylerii i dalmierzy berg. W tym ostatnim oflagu kpt. 
na ORP "Bałtyk". Następne przydziały Mieszkowski zbliżył się do kółka socjalisty- 
to: po. dowódcy na ORP "Czajka" i cznego, którym kierował ppor. Jan 
zastępca dowódcy na ORP "Podhalanin" i Eckerdorf. Na organizowanych w oflagu 
ORP "Mazur". We wrześniu 1932 r. został tajnych kursach wojskowych wykładał 
mianowany 1 oficerem artylerii na ORP historię wojen morskich oraz niektóre 
"Burza". Równocześnie pełnił obowiązki zagadnienia z teorii artylerii morskiej, 
młodszego wykładowcy w Szkole Pod- Łącznie przeprowadził około 240 wykła- 
chorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, dów. Mieszkowski wykładał język rosyjski 
Począwszy od maja 1934 r. kpt. Miesz- na niższym kursie nauki języków obcych, 
kowski pracował w Kierownictwie Mary- był też kierownikiem grupy rekwizytów 
narki Wojennej w Warszawie na stanowisku teatru obozowego.
referenta broni morskiej. W marcu 1935 r. Podczas ewakuacji obozu w głąb 
objął pierwsze samodzielne stanowisko Rzeszy w dniu 1 lutego 1945 r. grupa 
dowódcze na ORP "Mazur", jednostce marszowa, w której znajdował się Mie- 
morskiej przeznaczonej do szkolenia szkowski, została ogarnięta przez wojska 
artyleryjskiego. W październiku 1936 r. radzieckie. Były dowódca ORP "Haller" 
Mieszkowski został skierowany do Francji poprzez Gniezno, Kutno, Kraków, Ska- 
i Wielkiej Brytanii, gdzie nadzorował winę udał się do wsi Kopytówka, gdzie 
instalację urządzeń artyleryjskich na przebywała jego żona i syn. W Krakowie 
budowanych dla Polski okrętach: "Gryf", zarejestrował się w RKU. Po krótkim 
"Grom" i "Błyskawica". Po powrocie do odpoczynku na łonie rodziny Mieszkowski 
Polski został wyznaczony na stanowisko próbował przystosować się do życia 
dowódcy batalionu w Szkole Podchorążych cywilnego. Początkowo zajął się pośre- 
Marynarki Wojennej. W sierpniu 1939 r. dnictwem handlowym, w końcu kwietnia 
nie chciał się ewakuować razem ze szkołą 1945 r., już w Gdyni został oficerem 
do Pińska. Na własną prośbę motywowaną kulturalno-oświatowym w Domu Marynarza, 
chęcią walki z Niemcami, kpt. Mieszko- a w maju z upoważnienia Ministerstwa 
wski został przeniesiony z Bydgoszczy do Żeglugi rozpoczął organizację w Koło- 
Gdyni, gdzie wyznaczono go na stano- brzegu Kapitanatu Portu. W Kołobrzegu
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jako kapitan portu przebywał do stycznia 
1946 r.

W związku z planowanym rozwojem 
Marynarki Wojennej, począwszy od sty
cznia 1946 roku zaczęto w nieco szerszym 
zakresie powoływać do służby oficerów 
przedwojennych, byłych jeńców oflagów. 
Kpt. Mieszkowski został zmobilizowany 
przez RKU w Koszalinie. Kontradmirał 
Adam Mohuczy powierzył mu zadanie 
zorganizowania Oficerskiej Szkoły Mary
narki Wojennej. Pełniąc obowiązki jej 
komendanta został mianowany w dniu 9 
maja 1946 r. komandorem podporucznikiem, 
a 1 stycznia 1947 r. komandorem poru
cznikiem.

W marcu 1947 r. wyznaczono kmdr, 
por. Stanisława Mieszkowskiego na sta
nowisko szefa Sztabu Głównego Marynarki 
Wojennej. 5 marca 1947 r. przekazał 
swoje dotychczasowe obowiązki kmdr, 
por. Adamowi Rychlowi i wkrótce objął 
nowe stanowisko. Jako szefowi Sztabu 
Głównego podlegały mu bezpośrednio 
oddziały sztabu (operacyjny i wyszkolenia 
morskiego, organizacyjno-mobilizacyjny, 
łączności, zwiadu, ogólny, finansowy i 
inne), Biuro Hydrograficzne, Komenda 
Miasta w Gdyni oraz jednostki łączności 
Marynarki Wojennej. Po 2 latach pracy na 
tym wielce odpowiedzialnym stanowisku 
kmdr Mieszkowski (22 lipca 1948 r. mia
nowany do stopnia komandora) w marcu 
1948 r. objął obowiązki zastępcy dowódcy 
Marynarki Wojennej do spraw liniowych. 
Podlegały mu bezpośrednio: flotylla tra
łowców, dywizjon okrętów podwodnych, 
dywizjon ścigaczy wraz z grupą kutrów 
torpedowych oraz jednostki lądowe: 
Komenda Półwyspu Hel, Dywizjon Arty
lerii Nadbrzeżnej i kadra Marynarki 
Wojennej. W dniu 1 listopada 1949 r. 
zostało utworzone odrębne dowództwo 
Floty. Sztab Generalny WP zrealizował w 
ten sposób postulat dowódcy Marynarki 
Wojennej z 1946 r. Na stanowisko dowódcy 
Floty Wojennej został wyznaczony 
komandor Stanisław Mieszkowski. Obo
wiązki szefa sztabu Floty Wojennej objął 
kmdr por. Robert Kasperski.

Na wszystkich zajmowanych stanowi
skach służbowych pracował komandor 
Mieszkowski z olbrzymią energią, wnosząc 

wielkie zasługi w proces organizacji, 
szkolenia i rozwoju odroczonej Marynarki 
Wojennej.

Za zasługi bojowe odznaczyło Prezy
dium KRN w 1946 S. Mieszkowskiego 
Krzyżem Grunwaldu III klasy.

Aresztowanym Mieszkowskim zajął się 
natychmiast szef Sekcji Śledczej Zarządu 
Informacji Marynarki Wojennej, mjr 
Eugeniusz Niedzielin. Zajął się nim tak sa
mo jak Zbigniewem Przybyszewskim, 
Marianem Wojcieszkiem i Wacławem 
Kr żywcem. Były dowódca Floty Wojennej 
załamał się fizycznie i psychicznie po raz 
pierwszy 10 listopada, kiedy to "przyznał 
się" do kons piracyjnych kontaktów z 
kmdr. por. Tadeuszem Perdzyńskim. 16 
listopada 1950 r. skonfrontowany przez 
Antoniego Skulbaszewskiego z kmdr. por. 
Zbigniewem Przybyszewskim, również 
potwierdził swoje z nim kontakty. Po 
otrzymaniu przejściowej ulgi w przebiegu 
śledztwa Mieszkowski odwołał złożone 
uprzednio zeznania. Odwoływał je zresztą 
i zmieniał trzykrotnie. 12 czerwca 1951 r., 
w blisko 8 miesięcy od aresztowania, mjr 
Niedzielin napisał w notce służbowej: "W 
toku dwugodzinnej rozmowy z Mieszkow
skim ten uporczywie twierdził, że żadnej 
organizacji konspiracyjnej w Marynarce 
Wojennej nie było. Wyraźnie i bezczelnie 
kłamie i myśli, że my tego nie wiemy 
(...). Oświadczyłem mu, że mówiąc tak 
bezczelnie kłamie i jeszcze bardziej sobie 
szkodzi. Odpowiedział mi, że jemu jest już 
wszystko obojętne i można go zaraz roz
strzelać. Gdy w końcu zacząłem do niego 
przemawiać, krytykując jego zachowanie 
w śledztwie, to zaczął płakać. Powie
działem mu w końcu, żeby przeanalizował 
należycie swój dotychczasowy stosunek do 
śledztwa, gdyż w przyszłości tego mocno 
pożałuje, jak będzie nadal tak postępo
wać. Na to nic nie odpowiedział, tylko 
nadal płakał. (...). Uważam, że przy 
zebraniu na niego odpowiedniego materiału 
można ,go będzie załamać całkowicie w 
przedmiocie jego działań konspiracyjnych. 
Nie zeznaje dlatego, iż według mego 
mniemania nie chce szkodzić ludziom". Jak 
z tego wynika, straszliwie zmaltretowany 
Mieszkowski jeszcze walczy, próbując 
odrzucić absurdalne zarzuty i sugestie,
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nie chcąc szkodzić innym. Były dowódca polskie wybrzeże oraz przekazywanie 
floty nie był uległym aresztantem i w wywiadom państw imperialistycznych 
następnym roku śledztwa. Wielce wymowne wiadomości z dziedziny obronności pań- 
są bardzo krótkie protokoły zeznań stwa. S. Mieszkowski odpowiedział 
Mieszkowskiego, znajdujące się w doku- twierdząco na zadane mu przez przewo- 
mentacji procesowej z kwietnia i maja dniczącego składu sądzącego, płk. Piotra 
roku. Komandor potwierdzał w nich swoje Parzenieckiego pytanie, czy zrozumiał akt 
wypowiedzi w stosunku do oficerów śled- oskarżenia i czy przyznaje się do winy, 
czych. M. in. w dniu 15 kwietnia Prokurator zażądał dla niego najwyższego 
powiedział do kpt. Wenelczyka: "Wy się wymiary kary - kary śmierci.
zajmujecie prowokatorstwem, to jest wasz Ostatnie słowo komandora Mieszkow- 
zawód"; 17 kwietnia do por. Kazimierza skiego było dwuznaczne. M. in. mówił: 
Turczyńskiego: "Jesteście mordercami w "Ja się spierałem w śledztwie długo, 
imię waszej racji"; 5 i 6 maja do kpt. Chciałbym z tego miejsca powiedzieć, że 
Wenelczyka: "Dlaczego wy nie robicie tak, nazwisko Wojcieszka padło u mnie po raz 
jak hitlerowcy, dlaczego nie możecie im pierwszy w marcu lub kwietniu tego roku, 
dorównać?"; "Jesteście bez czci i wiary, Podkreślam to przed sądem, aby ko
zę skóry obdarci, padliną żyjący jak mandor Wojcieszek przyjął tę rzecz ode 
Tatarzy". Nie ulega wątpliwości, że po mnie jako wyjaśnienie w jego sprawie. Ja 
każdej tego typu jego wypowiedzi kie- ni® żałuję tych dwóch lat śledztwa. Długo 
rowano Mieszkowskiego do karceru w celu siQ opierałem - widocznie jestem człowiek 
nauczenia go "dobrych manier" i wy mu- tQPY» nie mogłem zrozumieć, ale mimo 
szenia kolejnych zeznań. Wydaje się, że propozycji obywatela prokuratora, mimo 
był to dla Mieszkowskiego najcięższy tego, że Sąd będzie mi wymierzał tę wy- 
okres śledztwa, po którym przyszła w soką karę, ja Wysoki Sądzie, przyjmuję tę 
czerwcu seria odpowiednio przygotowa- karę i nie proszę o niski wymiar kary, 
nych konfrontacji ze Zbigniewem Przy- Mnie się wysoka kara należy. Natomiast 
byszewskim, Jerzym Staniewiczem i ia jestem spiritus movens w stosunku do 
Marianem Wojcieszkiem. Wszyscy kon- kolegów, żeby to, czego mnie sąd nie 
frontowani potwierdzili swój udział w oszczędzi, zostało zaoszczędzone moim ko- 
działalności spiskowej i wywiadowczej na legom .
rzecz mocarstw imperialistycznych. Nie 21 lipca 1952 r. Najwyższy Sąd Woj- 
ulegało również wątpliwości, że zgodnie skowy orzekł w stosunku do Mieszków- 
ze scenariuszem śledztwa, wypracowanym skiego najwyższy wymiar kary - karę 
przez Skulbaszewskiego, Mieszkowskiemu śmierci. Proponowany przez oficerów 
przypadła kierownicza rola w spisku śledczych układ nie został dotrzymany, 
wojskowym na terenie Marynarki Wojen- bo nie mógł być dotrzymany. Jeżeli celem 
nej. Serię ostatnich konfrontacji prowa- Skulbaszewskiego, Woźniesieńskiego i 
dził oficer śledczy GZI mjr Mieczysław Sołdatenkowa była częściowa, obłąkańcza 
Notkowski. Aby oskarżony nie zapomniał eksterminacja określone] grupy ludzi, to 
swoich zeznań złożonych w ostatniej fazie wszelkie "układy" nie miały tu większego 
śledztwa, względnie ich nie odwołał, znaczenia. Jeszcze tego samego dnia, co 
oficerowie śledczy "pracowali" z nim m0$e świadczyć o nadmiernych emocjach, 
praktycznie od pierwszego dnia rozprawy, komandor Mieszkowski złożył prośbę o 
W zamian za uległość na rozprawie obie- rewizję procesu do Zgromadzenia Sędziów 
cywano mu wyrok w granicach do 10 lat. Najwyższego Sądu Wojskowego. Pisał w

W dniu 15 lipca rozpoczęła się roz-niej m. in.: "Mój stan psychiczny pod 
prawa. Kmdr Leonard Azarkiewicz oskarżył koniec śledztwa trwającego 20 miesięcy 
Mieszkowskiego o ogólne kierownictwo był tego rodzaju, że pragnąc jego moż- 
działalnością spiskową w Marynarce Wojen- liwie szybkiego zakończenia potwierdziłem 
nej, wprowadzanie do niego nowych wszystkie konfrontacje, nie zwracając 
członków, osobiste opracowanie planu uwagi na szczegóły". Prośba była pisana 
desantu wojsk imperialistycznych na jeszcze w więzieniu GZI i nie mogła
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zawierać treści oddającej rzeczywiste 
warunki śledztwa.

W tych trudnych dniach po wyroku 
starała się dodać otuchy mężowi żona, 
Anna Mieszkowska. W liście z dnia 22 
sierpnia pisała: "Martwię się bardzo o 
ciebie, jak się czujesz i jak się trzymasz. 
Ja wierzę głęboko, że mimo tych tak cięż
kich przeżyć będziemy kiedyś razem na 
pewno. Chciałabym bardzo, byś i ty nie 
tracił nadziei i przyjął moją wiarę prze
syłaną Ci stale w listach". List był 
optymistyczny. Mógł wzbudzić nadzieję, 
opór. Nie został doręczony.

Zgromadzenie Sędziów Najwyższego 
Sądu Wojskowego w dniu 13 sierpnia 1952 
r. i Prezydent PRL w dniu 19 listopada 
1952 r. nie chcieli widzieć w procesie i 
orzeczonym na S. Mieszkowskiego wyroku 
żadnych słabości. Zgromadzenie Sędziów 
rozpatrzyło negatywnie prośbę o rewizję. 
Prośbę o łaskę Prezydent PRL odrzucił.

9 października 1952 r. komandor 
Mieszkowski przesłał do Najwyższego Sądu

FRANCISZEK WALICKI
MIECZ I

Dziś pisanie o tym nie wymaga odwagi, 
nie bulwersuje, nie wywołuje drżenia 
serca tak jak wtedy, gdy zrywaliśmy 
pierwszą pieczęć milczenia w przekonaniu, 
że to dopiero początek... Ale mijały lata 
i dziesięciolecia, a sześć następnych 
pieczęci pozostało nietkniętych. Archiwa 
Głównego Zarządu Informacji WP nadal 
okrywa tajemnica. Nie znamy wielu 
szczegółów. Nic nie wiemy o losie reży
serów nieludzkiego śledztwa, fałszywych 
świadków i sędziów ferujących wyroki na 
długo przed rozprawą. Czy ponieśli 
zasłużoną karę? Czy też prześliznęli się 
przez nieszczelną sieć sprawiedliwości, 
pobierają wysokie emerytury i szczycą 
się, być może, legitymacją kombatantów...

Na te pytania nie znamy odpowiedzi.

Leżą przede mną pożółkłe kartki 
wyrwane z dziennikarskiego notatnika, 
zapisane nierównym, wyblakłym pismem. 
33 lata temu utrwaliłem na nich wstrzą
sające relacje ludzi, którym udało się 
przeżyć, którzy opuścili więzienia i zostali 
zrehabilitowani. Wszystkich oskarżonych i 

Wojskowego oświadczenie o odwołaniu 
wszystkich zeznań, jako wymuszonych i 
niezgodnych z prawdą. Od tej pory 
odmówił też składania zeznań w sprawie 
spisku w Marynarce Wojennej, który, jak 
powiedział oficerowi śledczemu podczas 
przesłuchania w dniach 9-11 grudnia 1952 
r. został w całości zmyślony przez 
Informację. W tej sytuacji nie był już do 
niczego potrzebny.

Komandor Stanisław Mieszkowski został 
rozstrzelany w dniu 16 grudnia 1952 r., 
o godz. 14.15 w więzieniu na Mokotowie, 
w obecności wiceprokuratora NPW, naczel
nika więzienia i lekarza więziennego. 
Zwłoki nie zostały wydane rodzinie i do 
dzisiaj nie wiadomo, gdzie zostały 
pochowane.

2 maja 1956 r. Anna Mieszkowska 
otrzymała z rąk Prokuratora Generalnego 
PRL dokument o rehabilitacji męża.

Przedruk z "Argumentów" nr 40/1988 
roku.)

PRAWO
skazanych w tzw. procesie "grupy sie
dmiu" znałem osobiście, spotykaliśmy się 
prawie codziennie w gmachu Dowództwa 
Marynarki Wojennej przy ul. Waszyngtona 
w Gdyni. Wszyscy, z wyjątkiem jednego 
ze skazanych, byli autorami interesują
cych publikacji na łamach "Przeglądu Mor
skiego" , którego byłem w tym czasie 
redaktorem. Moim bezpośrednim zwierzchni
kiem, przewodniczącym komitetu redak
cyjnego, był kmdr Stanisław Mieszkowski, 
b. szef Sztabu Głównego Marynarki 
Wojennej, a w chwili aresztowania dowódca 
Floty; człowiek o niezwykłych zaletach 
osobistych, otwarty i uczciwy, bezpo
średni, i prawdomówny - rzekomy przy
wódca "spisku". Był nie tylko moim 
przełożonym - był również ojcem chrze
stnym mojej córki... Zginął 16 grudnia 
1952 r. rozstrzelany w więzieniu moko
towskim w Warszawie..
SPISEK

W dniach od 18 do 21 lipca 1952 r., w 
gmachu Głównego Zarządu Informacji WP 
przy ul. Chałubińskiego w Warszawie
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odbył się jeden z "procesów odprysko- Wszyscy aresztowani byli przedwo- 
wych", obejmujących oficerów różnych jennymi oficerami Marynarki Wojennej, 
rodzajów sił zbrojnych, oskarżonych o uczestnikami obrony Wybrzeża, posiadali 
rzekomy współudział w "akcji spiskowej" wysokie odznaczenia bojowe za udział w 
generałów: Tatara, Kirchmeyera, Mossora, wojnie 1939 r., byli aktywnymi organi- 
Hermana i innych oficerów WP, skazanych zatorami Marynarki Wojennej w pierwszych 
w sierpniu 1951 r. na wysokie kary latach jej odbudowy.
więzienia. Tym razem przed Najwyższym
Sądem Wojskowym stanęło siedmiu wyż- BEZ LITOŚCI 
szych oficerów Marynarki Wojennej,
którym absurdalny akt oskarżenia Ale w chwili, gdy wprowadzono ich na 
zarzucał działalność dywersyjno-szpie- salę - do jednego z niewielkich pomiesz- 
gowską, zdradę tajemnic wojskowych i czeń Głównego Zarządu Informacji, 
udział w spisku. Na ławie oskarżonych zamienionego na czas procesu w salę 
zasiedli: rozpraw nie byli to już ci sami ludzie...

Kmdr STANISŁAW MIESZKOWSKI (ur. Każdy z nich przeżył szok aresztowania, 
1903) - dowódca Floty, uczestnik obrony koszmar pierwszych nocy spędzonych w 
Wybrzeża, wybitny organizator ludowej wilgotnych piwnicznych celach i pierw- 
Marynarki Wojennej, aresztowany 20 szych przesłuchań, połączonych z wyz- 
października 1950 r. w pobliżu swego wiskami oficerów śledczych, pragnących 
mieszkania przy Ul. 10 Lutego w Gdyni, wymusić przyznanie się do absurdalnych

Kmdr JERZY STANIEWICZ (ur. 1903) - czynów. A przecież każdy z oskarżonych 
szef Wydziału Marynarki Wojennej w Szta- miał już za sobą setki godzin takich 
bie Generalnym WP, aresztowany 10 przesłuchań, poddawany był najwymyśl-
grudnia 1951 r. w Warszawie. niejszym torturom psychicznym przez

Kmdr MARIAN WOJCIESZEK (ur. 1901) funkcjonariuszy Informacji i Bezpieczeń- 
szef Sztabu Głównego Marynarki stwa Publicznego.

Wojennej, kawaler Krzyża Yirtuti Militari, "Specjalny wysiłek w doprowadzeniu 
aresztowany 12 listopada 1951 r. w Gdyni, mnie do kompletnej ruiny przez wyczer- 

Kmdr por. ROBERT KASPERSKI (ur. panie i całkowite ogłupienie umysłowe - 
1907r.) - szef Sztabu Dowództwa Floty, pisał w liście do KC PZPR z więzienia we 
aresztowany w nocy 5 lutego 1951 r. na Wronkach kmdr Wojcieszek - dokonany 
dworcu PKP w Gdyni po przyjeździe z był przez mjr. Niedzielina w okresie pierw- 
odwołanego nagle urlopu, który spędzał szych pięciu tygodni przetrzymywania 
wraz z żoną w Kudowie. mnie w Zarządzie Informacji Marynarki Wo-

Kmdr por. ZBIGNIEW PRZYBYSZEW- jennej w Gdyni (kmdr ppor. Eugeniusz 
SKI (ur. 1907) - szef Artylerii Marynarki Niedzielin był szefem wydziału śledczego 
Wojennej, bohaterski obrońca Wybrzeża Okręgowego Zarządu Informacji nr 8, 
(dca słynnej baterii im. Laskowskiego na mieszczącego się przy ul. Pułaskiego w 
Helu), aresztowany 18 września 1950 r. Gdyni. Szefem Zarządu był kmdr Jerzy 
(jako pierwszy z "grupy siedmiu") po wyj- Szerszeń, a jego zastępcą, a w istocie waż- 
ściu z gmachu MON w Warszawie, gdzie niejszym od szefa - kmdr por. Prystupa, 
załatwiał formalności związane z demobili-= radziecki doradca, b. funkcjonariusz 
zacją. NKWD, odwołany w roku 1953 do ZSRR.

Kmdr por. KAZIMIERZ KRASZEWSKI Aresztowanych trzymano w piwnicach 
(ur. 1920 r.) - zca szefa Wydziału budynku od strony podwórza - F.W). Z 
Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym sadyzmem krzyczał, że doprowadzi mnie 
WP, aresztowany 11 grudnia 1951 r. w do takiego stanu, że zwalę się na podłogę 
Warszawie. i zwijać się będę w swej niemocy i kon-

Kmdr por. WACŁAW KRZYWIEC (ur. wulsjach u jego nóg i resztkami sił 
1908) - szef Tyłów OWR Głównej Bazy, opowiem o konspiracji, prosząc o noto- 
b. dowódca "Błyskawicy", odznaczony wanie... Pod koniec miesiąca kończyny, 
Krzyżem Virtuti Militari, aresztowany 7 siedzenie, oczy, gardło, struny głosowe, 
maja 1951 roku w Gdyni. język, a przede wszystkim umysł, prze-
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stały funkcjonować... Nogi nabrzmia
łe od opuchliny, nabrzmiałe gruczoły 
w gardle... zmęczenie wzroku takie, że 
przed sobą widziałem nieistniejące w 
świecie przeźroczyste rośliny i walące się 
na mnie wszystko, co mnie otaczało. W 
głowie szum, ucisk i takie ogłupienie, że 
na zrozumienie najprostszych zdań i pojęć 
potrzebowałem (wiele) czasu. Stać bez 
oparcia nie mogłem, gdyż prądy bez
senności zwalały mnie z nóg. Stale 
zapadałem w halucynacje i przemijające 
początki obłąkania.... Po doprowadzeniu 
mnie do takiego stanu zostałem przewie
ziony do Głównego Zarządu Informacji w 
Warszawie (...) W zamroczonym umyśle 
(mowa o dalszych przesłuchaniach - F. W.) 
dochodziłem do przekonania, że jedyne 
wyjście z sytuacji to potwierdzenie tego, 
czego ode mnie żądają, niezależnie od 
stanu faktycznego."

Podobne metody śledztwa stosowano 
wobec pozostałych aresztowanych, a tzw. 
konwejer (metoda nieprzerwanego przes
łuchiwania przez zmieniających się co kil
ka godzin oficerów śledczych) łamała 
najtwardsze charaktery. Dwadzieścia dwa 
miesiące - niemal dwa lata - trwało nie
ludzkie śledztwo wobec kmdr. por. 
Przybyszewskiego, zanim pewnego dnia 
tracąc przytomność, potwierdził, że jest 
"zdrajcą ojczyzny" i "szpiegiem". Rok i 
dziewięć miesięcy katowano kmdr. Mie
szkowskiego. Wiele razy odchodził od 
zmysłów silny jak tur kmdr ppor. 
Krzywiec. Ileż hartu i odwagi musiał 
wykazać kmdr por. Kasperski, gdy 
obwieszony przez "dowcipnych" oficerów 
śledczych wyciętymi z papieru "haken- 
kreuzami" i obrzucany obelgami, nie 
przyznawał się do końca do żadnego z 
zarzucanych mu czynów.

8 lipca 1952 r. naczelny prokurator 
wojskowy płk Stanisław Zarakowski mógł 
wreszcie zatwierdzić przygotowany przez 
Główny Zarząd Informacji akt oskarżenia, 
a 18 lipca 1952 r. przed Najwyższym 
Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął 
się ostatni akt dramatu...

ANIOŁY ŚMIERCI
Nie rzucali się w oczy. Działali o- 

strożnie i z ukrycia. Ale biada temu, 

kto wpadł w ich sidła... Już w latach 
1946-1947 organa Informacji w Wojsku Pol
skim i w Mar. Wojennej przystąpiły do 
budowy sprawnego systemu infiltracji 
przed wojennej kadry oficerskiej i 
tworzenia sieci zaufanych agentów i 
obserwatorów. W oparciu o sprawdzone w 
latach trzydziestych i czterdziestych 
metody pracy NKWD i NKGB, Główny 
Zarząd Informacji i podległe mu zarządy 
okręgowe przystąpiły do typowania 
potencjalnych wrogów władzy ludowej. 
Lata 1948-1949 przyniosły dalszą eska
lację stalinowskich wzorców sprawowania 
władzy (sierp niowo-wrześniowe plenum KC 
PPR w r. 1948, listopadowe III Plenum KC 
PZPR w 1949), a napięta sytuacja mię
dzynarodowa i przekonanie o rosnącym, w 
miarę postępu budownictwa socjalistycz
nego, oporze klas posiadających dopro
wadziły do zaostrzenia się walki klasowej 
i nasilenia represji. Szczególna uwaga 
skupiła się na przedwojennych oficerach, 
którzy, zdaniem pracowników Informacji i 
MBP, stanowili najłatwiejszy cel do od
strzału .

Bezprawne aresztowania, fałszywe 
oskarżenia i kapturowe procesy (orzeczono 
w tym czasie 37 wyroków śmierci, z 
których 19 wykonano) skłaniają do 
przyjrzenia się głównym reżyserom tych 
procesów, przebiegłym inkwizytorom i 
sędziom. (...)

"PROCES"

Za stołem sędziowskim - koślawym 
biurkiem przykrytym na czas rozprawy 
kawałkiem zielonego sukna - zasiedli 
sędziowie Najwyższego Sądu Wojskowego: 
płk Piotr Parzeniecki - przewodniczący 
zespołu (b. szef Sądu Marynarki Wojennej 
w Gdyni), sędzia NSW ppłk Juliusz 
Krupski (absolwent Wydziału Prawa 
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we 
Lwowie) i sędzia NSW mjr Teofil Karcz
marz (£. sędzia Sądu Marynarki Wojennej, 
nie mający wykształcenia prawniczego, a 
podobno nawet i średniego).

Oskarżał prokurator Marynarki 
Wojennej, kmdr Leonard Azarkiewicz (b. 
oficer radzieckiego aparatu sprawiedli
wości, odwołany w połowie lat 50 do
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ZSRR) w oparciu o ustalony przed roz- "... a) w okresie początku 1946 r. do 
prawą scenariusz procesu. Zakładał on, października 1950 r. oskarżony usiłował 
że oskarżeni są zdrajcami ojczyzny, przemocą usunąć ustanowione organa 
działali w utworzonej przez siebie i władzy zwierzchniej Narodu i obalić ustrój 
powiązanej z grupą gen. Tatara tajnej Państwa Polskiego przez to, że w 
organizacji spiskowej pod kryptonimem początkach 1946 r. współdziałał w 
"Alarm", prowadzili działalność szpie- utworzeniu na terenie Marynarki Wojennej 
gowską na rzecz mocarstw imperialisty- dywersyjno-szpiegowskiejorganizacji, był 
cznych, organizowali dywersję. Na czele jej kierownikiem, a następnie podporząd- 
spisku stał kmdr Stanisław Mieszków- kował ją pod względem organizacyjnym 
ski. ... centralnemu kierownictwu dywersyjno-

Podobnie jak cały proces (typowo szpiegowskiej organizacji istniejącej i 
kapturowy), wystąpienie prokuratora działającej w Ludowym Wojsku Polskim... 
było tylko formalnością. Nie speszyło .. .b) w tym samym czasie i miejscu... 
również sądu oświadczenie kmdr. Ka- działając na szkodę Państwa Polskiego, 
sperskiego, że nie przyznaje się do żad- raz w interesie i na korzyść państw 
nego z zarzucanych mu czynów, ani imperialistycznych, osobiście i za pośre- 
dramatyczne wystąpienie kmdr. Wojcieszka, dnictwem podległych mu członków dywer- 
który odwołał zeznania wymuszone na nim syjno-szpiegowskiej organizacji zbierał, 
w śledztwie i ujawnił metody, stosowane Kfoma(lził i przekazywał centralnemu 
przez oficerów Informacji w czasie prze- kierownictwu dywersyjno-szpiegowskiej 
słuchań ( ) organizacji z przeznaczeniem dla impe-

21 lipca ' 1952 r. płk Parzeniecki kaustycznych wywiadów wiadomości z 
ogłosił postanowienie sądu: pięć wyroków zakresu obronności Państwa, a w 
śmierci i dwie kary dożywotniego wię- szczególności dane o stanie i dyslokacji 
zienia. Karę śmierci otrzymaU: kmdr Stani- jednostek Marynarki Wojennej, stanie 
sław Mieszkowski - b. dowódca floty, szkolenia bojowego, dyscypUny—, oraz 
kmdr Jerzy Staniewicz - b. szef Wydziału plany dowództwa Marynarki Wojennej 
Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym objęte tajemnicą państwową i wojskową... 
WP, kmdr Marian Wojcieszek - b. szef Opracował również (zapamiętajmy ten 
Sztabu Głównego Marynarki Wojennej, fragment - F.W.)... plan desantu mor- 
kmdr por. Robert Kasperski - b. szef skiego z uwzględnieniem warunków
Sztabu Dowództwa Floty oraz kmdr por. terenowych i obronnych wybrzeża pols- 
Zbigniew Przybyszewski - b. szef Arty- kiego (...) i za to skazał Mieszkowskiego 
lern Marynarki Wojennej. Kary dożywo- Stanisława... na karę śmierci, utratę 
tniego więzienia otrzymaU: kmdr por. praw obywatelskich na zawsze i przepadek 
Kazimierz Kraszewski - b. zca szefa całego mienia".
Wydziału Marynarki Wojennej w Sztabie Perfidia oskarżenia polegała na tym, 
Generalnym WP i kmdr ppor. Wacław że kmdr Mieszkowski (w latach 1947-1949 
Kr żywiec - b. szef Tyłów OWR Głównej szef Sztabu Głównego Marynarki Wojen - 
Bazy Marynarki Wojennej. nej) rzeczywiście - na polecenie WP -

opracowywał plan przypuszczalnego 
przebiegu operacji desantowej wroga (na

W LABIRYNCIE KRZYWYCH wypadek działań wojennych) "z uwzglę-
ZWIERCIADEŁ dnieniem warunków terenowych i obron

nych wybrzeża polskiego"... Nie mógł 
Zachowane w archiwach "uzsadnienia" więc oświadczyć, że nie jest autorem tego 

wyroków, dotyczące poszczególnych planu, tym bardziej, że plan ów osobiście 
oskarżonych, różnią się tylko szczegó- zawoził do Warszawy i omawiał na odpra- 
łami. Orzekając karę śmierci (tekst wie w Sztabie Generalnym w obecności 
dotyczy kmdr. Mieszkowskiego) sąd m. in. I wiceministra obrony narodowej, 
wyjaśniał, że winę oskarżonego ustaUł na gen. Mariana Spychalskiego.... Skoro 
podstawie tego, że: jednak pod pojęciem "centralnego kiero-
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wnictwa dywersyjno-szpiegowskiej orga
nizacji" kryli się zdaniem sądu... ofice
rowie Sztabu Generalnego, a nawet sam 
wspomniany wiceminister obrony naro
dowej (który w tym czasie przebywał w 
areszcie śledczym MBP) - absurdalne 
oskarżenie nabierało nagle zupełnie 
innych wymiarów i groziło nieobliczal
nymi skutkami....

FINAŁ

12 sierpnia 1952 r. Zgromadzenie 
Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego, 
obradujące pod przewodnictwem szefa NSW 
płk. Wilhelma Świątkowskiego, podtrzy
mało wyroki śmierci w odniesieniu do 
całej piątki. Dwóch skazanych - kmdr 
Wojcieszek i kmdr por. Kasperski - 
skorzystało z prawa łaski; decyzją pre
zydenta Bieruta z dnia 19 listopada 1952 
r. wyroki śmierci zamieniono im na kary 
dożywotniego więzienia. Wnioski o uła
skawienie pozostałych zostały oddalone.

12 grudnia 1952 r. o godz. 14.30 w 
więzieniu mokotowskim przy ul. Rako
wieckiej w Warszawie rozstrzelany został 
kmdr Jerzy Staniewicz, a cztery dni 
później, 16 grudnia 1952 kmdr Stanisław 
Mieszkowski i kmdr por. Zbigniew 
Przybyszewski...

REHABILITACJA
24 kwietnia 1956 r. na mocy decyzji 

Najwyższego Sądu Wojskowego wyroki w 
procesie "grupy siedmiu" zostały uchylone 
"z braku dowodów winy", a odbywający 
kary więzienia kmdr Wojcieszek, kmdr 
por. Kasperski i kmdr por. Kraszewski, 
po bezmała czterech latach i kilku mie
siącach od ich uwięzienia, znaleźli się na 
wolności. Ostatni ze skazanych, kmdr 
ppor. Krzywiec, już nie żył; zmarł na 
zawał serca 12 marca 1956 r. w Gliwicach, 
w piętnastym dniu warunkowej przerwy w 
odbywaniu kary, spowodowanej wielo
miesięcznym pobytem w więziennym 
szpitalu.

EPITAFIUM

Na tym można by zakończyć artykuł 
poświęcony tragicznym wydarzeniom 

sprzed czterdziestu kilku lat. Można by 
tylko dodać, że spośród zrehabilitowanych 
oficerów żyje dziś jedynie Kazimierz 
Kraszewski. W roku 1974 zmarli Robert 
Kasperski i Marian Wojcieszek: pierwszy 
23 stycznia (pochowany na cmentarzu w 
GdańskuNowym Porcie), drugi 23 grudnia 
(pochowany na cmentarzu Witomińskim w 
Gdyni).

Nieznane są natomiast losy opraw
ców... Ze stanowiska naczelnego proku
ratora WP odwołany został Stanisław 
Zarakowski; do Związku Radzieckiego 
wyjechali Dymitr Woźniesieński, Antoni 
Skulbaszewski (mieszka w Kijowie), Wil
helm Świątkowski, Leonard Azarkiewicz... 
Niektórzy byli podobno sądzeni, chociaż 
trudno ustalić, czy rachunki krzywd 
zostały wyrównane. Mniejsze płotki 
prześliznęły się przez nieszczelną sieć 
sprawiedliwości i dotarły do bezpiecznych 
zatok (b. sędzia NSW, Piotr Parzeniecki, 
mieszka w Warszawie).

Formalna rehabilitacja "grupy siedmiu" 
nastąpiła w roku 1956. Ale mur żenują
cego milczenia i kurtyna obojętności 
odgrodziły drażliwy temat od źródeł 
prawdy. O ofiarach przemocy jakby 
zapomniano. Na tablicy z czarnego mar
muru, umieszczonej w kościele oo. 
Franciszkanów w Gdyni, z napisem "Ś.p. 
Zbigniew Przybyszewski, kmdr por., 
bohaterski obrońca Helu, niewinnie 
stracony w 1952...", ostatnie słowa 
zasłoniła metalowa tabliczka z napisem: 
"Pokój jego duszy". Dopiero kilka lat temu 
ktoś odważył się odsłonić dawny tekst i 
ujawnić przyczynę śmierci. ...

Sporo mówimy o "białych plamach". W 
środkach masowego przekazu aż się roi od 
kolejnych postulatów, a słowa "Stalin", 
"stalinowski", "stalinizm" nie schodzą ze 
szpalt prasy i fal eteru. Chętnie wska
zujemy palcem za miedzę, ale jakby cich
szym głosem i z mniejszym przekonaniem 
mówimy o polskiej odmianie stalinizmu... 
A przecież gdyby nie setki, a może i 
tysiące pdsłusznych wykonawców, kopiują
cych zbrodnicze wzorce, działających z 
przekonania, dla karier lub dla pienię
dzy - nie doszłoby do tylu tragicznych 
wydarzeń. I nie pochłonęłyby one tylu 
ofiar. ...
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ROMUALD NAŁĘCZ-TYMINSKI

ORP ” ŚLĄZAK”

I

Na przełomie 1941/1942 r. byłem w 
stopniu kapitana na ORP "Błyskawica" 
zastępcą dowódcy okrętu. Dowódcą 
był kmdr ppor. Wojciech Francki. 
Poza dorywczymi ćwiczeniami w 
zwalczaniu okrętów podwodnych, czy 
wspieraniu operacji desantowych, 
naszym głównym zadaniem było 
eskortowanie konwojów z ujścia rzeki 
Clyde do Islandii i z powrotem. Rano 
26 lutego 1942 r. doprowadziliśmy 
bezpiecznie kolejny konwój do Green- 
ock. Wśród poczty czekającej na nas, 
znajdował się rozkaz z Kierownictwa 
Marynarki Wojennej w Londynie, 
polecający wyokrętowanie mnie z 
Błyskawicy i delegowanie do Cdr. Day, 
R.N. - Superintendenta "Contract 
Building Ships" w Newcastle-on-Tyne.

Według prywatnych informacji był 
tam wykańczany niszczyciel klasy 
"Hunt", którego dowódcą miałem 
zostać. Rzecz oczywista, że wiadomość 
tę przyjąłem z uczuciem wielkiego 
zadowolenia, bo przecież marzeniem 
każdego oficera morskiego jest 
dowodzenie okrętem. Przed wojną 
dowodziłem już dalekomorskim holo
wnikiem ORP Smok, a w czasie wojny, 
w 1940/41 patrolowcem Pomerol, ale 
Smok był okrętem pomocniczym, a 
Pomerol uzbrojonym statkiem han
dlowym. Nareszcie doczekałem się 
wyboru na dowódcę pełnowartościo
wego okrętu bojowego.

Wczesnym rankiem 28 lutego 
odjechałem z ORP Błyskawica do 
Newcastle-on-Tyne, dokąd przybyłem 
w porze obiadowej tegoż dnia. W 
biurze Superintendenta "Contract 
Building Ships" nie zastałem Com- 

mandera Day. Był w jednej ze stoczni 
przy wodowaniu kolejnego niszczyciela 
klasy "Hunt". Poradzono mi, abym 
zgłosił się w biurze w poniedziałek, 2 
marca.

W niedzielę 1 marca przyszedł do 
mego hotelu kpt. mar. Wszechwład 
Maracewicz, mający być moim zastęp
cą. Byłem zadowolony z przydziału 
tego oficera na zdo. Znałem go sprzed 
wojny jako entuzjastycznego i ener
gicznego oficera oraz doskonałego 
marynarza. Commander Day przyjął 
nas obu bardzo uprzejmie i zlecił nam 
udać się do stoczni R.W. Hawthorn, 
Leslie & Co w Hepburn-on-Tyne, 
gdzie był wykańczany nasz kontr- 
torpedowiec.

Okręt ten był spuszczony na wodę 
23 lipca 1941 r. i otrzymał nazwę HMS 
Bedale, a w polskiej marynarce 
otrzymał nazwę ORP Ślązak.

Polska Marynarka Wojenna miała 
dwa kontrtorpedowce klasy "Hunt". 
Były to OORP Krakowiak i Kujawiak. 
ORP Ślązak miał być trzecim "Huntem" 
pod polską banderą. Niszczyciele 
klasy "Hunt" były zaprojektowane 
przez brytyjską admiralicję pod koniec 
1938 r. Budowę pierwszej serii 
"Huntów" rozpoczęto w roku 1939. 
Polskie "Hunty" należały do drugiej, 
ulepszonej serii (Mark 2) tych okrę
tów. Były to stosunkowo niewielkie 
okręty o zgrabnych sylwetkach, 
maksymalnej wyporności 1490 ton, 
całkowitej długości 85.34 metrów (280 
stóp), maksymalnej szerokości 9.60 m 
(31 i 1/s stóp), o dwóch śrubach, 
napędzanych przez dwa kotły i dwie 
turbiny, dające okrętowi szybkość 
około 27 węzłów.
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Mimo swoich niewielkich rozmiarów, 
okręty te miały pokaźne uzbrojenie. 
Artyleria okrętowa do celów morskich 
i lotniczych składała się z 6 usta
wionych podwójnie dział 102 mm 
(4-calowe), 4-lufowego 40 mm Pom- 
Poma, czterech ustawionych podwójnie 
20 mm Oerlikonów i dwóch 6.9 mm 
CKM-ów Levisa. Uzbrojenie przeciwko 
okrętom podwodnym miało dwa mio
tacze i dwie wyrzutnie bomb głębino
wych. Okręty te miały zainstalowane 
stabilizatory dla zmniejszenia koły
sania na wzburzonym morzu, przy 
strzelaniu z artylerii głównej.

W stoczni poznaliśmy przedstawi
ciela Admiralicji, Mr. Hill'a, pełnią
cego funkcję "Admiralty Overseer". 
Miał on być naszym opiekunem i 
łącznikiem z władzami stoczni.

Dalsze części w następnych 
numerach. W następnym 165/1989 
numerze "NS" rozpoczniemy druk w 70 
rocznicę powstania i działań bojowych: 
Juliana Czerwińskiego 
"PIERWSZY BATALION MORSKI ORAZ 
PUŁK MORSKI 1919-1920".

PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, 
INFORMACJE

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MARYNARZA 
Manchester, 25 grudnia 1988

Jesienią 1941 r. ORP Błyskawica 
wyszedł z Greenock z konwojem na 
Atlantyk. Tego samego dnia przed 
odkotwiczeniem został zaokrętowany 
kmdr Tadeusz Czerwiński i objął 
obowiązki oficera mechanika. Na 
Atlantyku nie jest przyjemnie, gdyż 
rozpanoszył się sztorm. Olbrzymie 
fale zalewają okręt. W pewnym 
momencie zauważyłem, że kmdr 
Czerwiński udaje się na pokład. 
Zwróciłem mu uwagę, by unikał na
wietrznej burty, bo tam jest bardzo 
niebezpiecznie. Prawdopodobnie kmdr 
Czerwiński nie dosłyszał mojej uwagi. 
Po chwili nadchodzi olbrzymia fala, 
która wyrzuca komandora za burtę. 
Pełnym głosem dałem meldunek na 
pomost: "Człowiek za burtą". Z 
pomostu zapytano: "Kto to?" Odpo
wiedziałem: "Bosman Jabłoński". 
Podczas tego sztormu była również 
straszna śnieżyca. Widoczność bardzo 
słaba, prawie zero. Łódź ratunkowa 
została opuszczona, lecz wkrótce od
wołana. Kmdr. Czerwińskiego i bsm. 
A. Jabłońskiego nie udało się ura
tować .

Udaję się na służbę i za drugim 
aparatem torpedowym przechodzę na 
lewą burtę, gdzie mnie spotyka 
podobne nieszczęście. Nadchodząca 
fala, pomimo silnego trzymania się 
relingu wyrzuca mnie za burtę. Za 
chwilę druga fala przerzuca mnie na 
pokład. Jeden z kolegów (nazwiska 
nie pamiętam) pomaga mi dotrzeć do 
izby chorych. Kolega informuje, że to 
mat Podbylski. Dr Ozimek robi 
pierwsze zabiegi i przychodzę do 
siebie. Dostaję coś do picia o miętowym 
smaku.

ORP Błyskawica idzie dalej tym 
samym kursem. Sztorm trwa i powo
duje duże uszkodzenia. Maszt jest 
złamany do połowy, łódź ratunkowa 
uszkodzona, winda do podnoszenia 
łodzi połamana. Gdy wróciliśmy do 
Szkocji rozeszła się wiadomość, że 
okręt idzie do głównego remontu. 
Oczywiście radość wielka: będą 
urlopy. Zapominamy o tej tragicznej 
podróży, czekając na okazję odwie
dzenia rodziny. Nie każdemu tak się 
powiodło, bo bosmana Kościelaka, 
który kupił sobie motocykl, by 
odwiedzać żonę w Cosham pod Port- 
smouth, spotyka nieszczęście. Rozbija 
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się przy pełnej szybkości o kamienny 
słup. Motocykl rozwalony na drobne 
kawałki, a bsm. Kościelniak poniósł 
śmierć na miejscu.

W nr. 161 "NS" S. Olszowski 
wspomina, że mat T. Czerwiński, 
motorzysta, który przyszedł na 
Błyskawicę z ORP Jastrząb, został 
zmyty z pokładu. Stało się to w maju 
1942 r.

J. Podbylski

O SIERKUCZEWSKIM 
I SOKOŁOWSKICH

Buenos Aires, 8 stycznia 1989 
1/ Komentarze do Monografii.

Sprawa kmdr. ppor. M. Sierku- 
czewskiego, który dwukrotnie figu
ruje w sprawozdaniach z Flotylli jako 
zamordowany w Mokranach.

Coś tu nie jest tak, gdyż więk
szość czasu przesiedziałem z nim w 
niewoli niemieckiej. Skąd przyszedł i 
co się z nim stało później, nie wiem, 
gdyż zanim grupa morska została 
wywieziona do Anglii, ja razem z 
Jurkiem Broniewiczem pojechałem 
motocyklem do Wilhelmshaven, skąd 
"Conrad" zabrał nas do Anglii. Świa
dek znowu Noe Jagusiewicz, z którym 
razem odbyłem tę drogę. Spałem w 
kabinie z inż. Szczerbikiem, znajomym 
z bardzo dawnych czasów z Lublina.
2/ Do wiadomości p. Pertka.

Od lat chciałem wyjaśnić sprawę 
Sokołowskich. Mieliśmy dwóch: por. 
mar. Janusza Sokołowskiego i pod
chorążego starszego rocznika Zbyszka 
Sokołowskiego. Janusz zginął w 
wybuchu ścigacza. Z Dyonem Mino- 
wców nic nie miał. Natomiast Zbyszek 
był ranny na "Mewie", tam gdzie 
zginął z mojego rocznika Zbyszek Miel
czarek (lekko ranny D.O. "Struś", 
Wacław Lipkowski). Po wyleczeniu 
Zbyszek odbył lata w niewoli, po 
powrocie do Anglii zakochał się w 
Walijce i powędrował za nią. Co się z 
nim stało, nie wiem. Może koledzy z 

jego rocznika mogliby coś wyjaśnić, 
ale słyszałem, że zmarł chyba tam 
gdzieś w Walii. Jasne, że teraz już 
późno, by Pertek prostował w 
"Wielkich dniach małej floty", ale dla 
jego wiadomości można by mu tę 
wiadomość przekazać.

Michał Serafin

KOŃCOWA FAZA WOJNY 
NA ORP "DRAGON" 

Glasgow, 23 stycznia 1989
Z początku 1944 r. zostałem 

przeokrętowany ze szczęśliwego okrętu 
Błyskawica, na którym służyłem od 
czasu budowy w Cowes i opuszczałem 
z żalem, by objąć to samo stanowisko 
szefa działu radiowego na ORP Dragon, 
który wówczas był remontowany w 
Birkenhead. Pewnego dnia, spraw
dzając nadajnik radiofoniczny zauważy
łem niebezpieczne iskrzenie. Przy
czyną było całe wiadro śmieci i 
odpadków po jedzeniu pozostawionych 
przez montera. Po różnych ćwicze
niach w Scapa Flow i innych wodach, 
okręt stanął na redzie w Portsmouth. 
W powietrzu już się czuło inwazję 
Europy, choć nie było wiadomo, kiedy 
się rozpocznie. Wreszcie pewnej nocy 
ruszyliśmy kursem na Francję. W 
Kanale maleńkie światełka na wodzie 
po jednej i drugiej stronie. To 
odminowany Kanał wyglądał jak bie
żnia na lotnisku. Widać było z jednej 
strony Cherbourg, a z drugiej Brest. 
Na horyzoncie pokazały się czarne 
kontury brzegów Normandii, gdy 
Dragon rzucił kotwicę. Pomyślałem, że 
będą do nas strzelać jak do kaczek na 
wodzie. Ale Niemcy obserwowali chyba 
te dwa palące się miasta i nas nie 
zauważyli. Około czwartej rano 
zaczęło się piekło na brzegach Nor
mandii od bombardowania artyleryj
skiego zgromadzonej tam floty z pan
cernikami Nelson i Rodney na czele. 
Okręty miały swoje wyznaczone cele, 
którymi były baterie przybrzeżne. Po 
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co najmniej godzinie strzelaniny do 
brzegów Normandii zaczęły się 
posuwać barki desantowe.

Podczas małej przerwy poszedłem 
na pomost zobaczyć mapę brzegu w 
naturalnych kolorach, na której była 
naniesiona bateria, którą Dragon miał 
zniszczyć. Musiało się udać, bo 
zamilkła. Inne cele były podawane 
przez radio z samolotu obserwacyj
nego. Podobne akcje odbywały się 
przez następne dni. Czasem samolot sy
gnalizował "well done, you are on 
target".

Po tygodniu tej akcji musieliśmy 
wrócić do Portsmouth, wymienić sta
lowe "koszulki", które zaczęły 
wysuwać się z luf. Po jednodniowym 
postoju w porcie wracamy na swoje 
miejsce przy brzegach Normandii. 
Jeszcze raz po tygodniowym strzelaniu 
wróciliśmy do Portsmouth zreperować 
działa Dragona i z powrotem do brze
gów Francji. W czwartym tygodniu 
akcji Dragon został trafiony torpedą i 
tak zakończył swoją karierę bojową, 
lecz jeszcze posłużył jako część mola 
"Mullberry". Pamiętamy, że przy 
storpedowaniu zginęło 27 polskich 
marynarzy. Po niedługim czasie załoga 
otrzymała nowy krążownik, ORP 
Conrad, ale wojna była już na ukoń
czeniu. Wspominając poległych na 
Dragonie przypomniałem sobie wiersz 
nieznanego mi autora:

Starsi podofiaerowiie uratowani tz Dragona

There are no roses on sailor's grave 
And no lillies on an ocean's wave, 
Only tribute is the seagulFs sweep 
And the teardrops that the 
sweetheart weeps".

Niestety, tylu naszych marynarzy 
leży w głębi morza, bez krzyży, 
pomników, czy róż.

Załączam fotografię uratowanych z 
Dragona starszych podoficerów, 
wykonaną w obozie. Na zdjęciu jest 
sekretarka obozu i mały piesek, 
jedyny z czterech (matka i trzy małe), 
który się uratował mimo złamanej nogi.

Edmund Pawłowski

SPOTKANIE CARLANDA Z U-BOOTEM
Brooklyn, Ont. 30.1.1989

W nr. 162 "NS" Konstanty Reynert 
pisze na str. 21, że U-Boot przeszedł 
kontrakursem po lewej burcie okrętu. 
To prawda. Byłem naocznym świadkiem 
tego zdarzenia, bo jako kierownik 
wachty kotłowej po zdaniu wachty 
matowi Nowaczykowi jako ostatni 
wyszedłem z kotłowni nr 2. Woda 
zalewała od czasu do czasu pokład 
okrętu Trzymając się liny sztormowej 
nagle zobaczyłem U-Boot. Cały 
pomost był na powierzchni i pokład 
był widoczny pod przelewającą się 
wodą. Obserwowałem to przez moment, 
aż U-Boot się zanurzył za rufą Gar- 
landa. Byłem zdumiony, że nie było 
żadnego alarmu. Nie wydaje mi się, że 
nie mógł obniżyć się do strzału Oer- 
likon, umieszczony po lewej burcie na 
drugim pokładzie obok pomostu. 
Jestem przekonany, że Oerlikon mógł 
ostrzelać U-Boot tym bardziej, że 
szedł on kontrakursem i dopiero 
zanurzył się przy rufie. U-Boot był 
od nas o jakieś 50 metrów, ale nikt 
nie powziął żadnej akcji. Jestem 
przekonany, że oficer wachtowy i cała 
obsada po prostu nawaliła, a całe 
zdarzenie zostało "zamiecione pod 
dywan". Gdyby oficer wachtowy 
powziął jakąś natychmiastową decyzję, 
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jestem pewny, że U-Boot byłby 
uszkodzony, albo nawet zatopiony. A 
kto wie, czy nie był to ten sam 
U-Boot, który później zatopił HMS 
Harvester i inne statki konwoju.

Kol. Reynert pisze, że woda była 
spokojna. Garland przepłynął Atlantyk 
kilkanaście razy, ale nigdy nie 
pamiętam Atlantyku uśpionego. Może w 

radiostacji tak się odczuwa pośrodku 
okrętu po lewej burcie za kuchnią, 
przy przechyłach burtowych, lub 
dziobowych. Inaczej to wygląda na 
pomoście, lub na samym dnie w 
maszynowni czy w kotłowni.

Peter Walendzewicz
P.S. Do zobaczenia na Zjeździe 

Marynarzy we wrześniu.

LUDZIE MORZA:
KMDR ALEKSY CZERWIŃSKI

12 października 1988 r. pochowano
na warszawskich Powązkach ostatniego f
dowódcę okrętu z września 1939 r., L.
kmdr. Aleksego Czerwińskiego.
Odprowadzało go liczne grono przy
jaciół i kilku kolegów ze służby pod 
banderą wojenną. W ich imieniu 
żegnał Zmarłego kmdr por. Kazimierz 
Kraszewski. Celebrowali nabożeństwo flEK J|J|
dwaj ojcowie Paulini z Jasnej Góry i absoiwentem tego rocznika, na którym 
jeden z nich wygłosił podniosłe większość była o dwa lata starsza, a 
przemówienie. Ogromna ilość kwiatów Wacław LipkoWski nawet o cztery, 
pokryła ten grób, świadcząc o głę- po kursie aplikacyjnym i służbie na 
bokich uczuciach sympatii, jaką qrp "Bałtyk” otrzymał przydział na 
darzono zawsze skromnego, a wiel- torpedowce OORP "Kujawiak", a potem 
kiego duchem człowieka. "Podhalanin"; na tym ostatnim

Śp. Aleksy pochodził z Wołynia. Do dowodził wówczas kpt. mar. Stanisław 
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej Dzienisiewicz.
został przyjęty w lipcu 1926, kiedy Oficer wachtowy torpedowców 
komendantem OSMW był kmdr Czesław został przeniesiony w 1932 r. na 
Petelenz. 19.10.1928 r. OSMW prze- dowódcę kryp minowych. Zimą 1932/33 
mianowano na Szkołę Podchorążych oraz wiosną 1933 r. odbył staże 
Marynarki Wojennej; komendantem jej nawigacyjne na statkach handlowych 
był wówczas kmdr por. Stefan "Tczew" i "Chorzów", potem przez 
Frankowski. Od maja 1929 r. komen- parę miesięcy był oficerem wachtowym 
dantem SPMW został kmdr ppor. Karol ORP "Wicher", którym dowodził kmdr 
Korytowski i to on przedstawiał do ppor. Włodzimierz Kodrębski".
promocji na ORP "Bałtyk" w dniu Następnie jako oficer nawigacyjny 
15.8.1929 r. 21 podchorążych, mia- odbył podróż na ORP "Wilia" do 
nowanych podporucznikami. Wśród Weymouth i do Cherbourga. Podczas 
nich trzecią lokatę zajmował Aleksy pływania otrzymał wiadomość o 
Czerwiński (poTadeuszu Borysiewiczu awansie na porucznika (z dniem 
i Marianie Janczewskim). Aleksy, 1.1.1934).
urodzony 29.3.1908 r. był obok W 1934 r. zorganizowano pierwszy 
Mariana Janczewskiego najmłodszym półroczny Kurs Oficerski Broni
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Podwodnej; kierownikiem Kursu był 
kpt. mar. Dzienisiewicz, a uczestni
kami 6 poruczników, wśród nich 
Aleksy Czerwiński, Jan Grudziński i 
Bogusław Krawczyk. 5o ukończeniu 
Kursu w październiku 1934 r. Aleksy 
został instruktorem broni podwodnej 
CWSF na ORP "Ślązaku". -

W początkach 1936 r., Aleksy objął 
obowiązki oficera broni podwodnej ORP 
"Burzy", dowodzonej przez kmdr, 
por. Kodrębskiego; wkrótce 
powierzono mu funkcję oficera broni 
podwodnej Dywizjonu Kontrtorpedo- 
wców. Na tym stanowisku opracował 
taktykę strzału salwami torpedowymi 
kontrtorpedowców. Współpracował 
wówczas z kmdr. ppor. Dzienisiewi
czem.

Jako wyróżniający się specjalista 
torpedowy wyjechał w początkach 1937 
r. do Anglii na budowę "Groma" i 
"Błyskawicy". Na obu tych okrętach, 
po kolejnych odbiorach pełnił obo
wiązki oficera broni podwodnej w 
pierwszych załogach.

30.1.1938 r. wyokrętował z 
"Błyskawicy" i objął kierownictwo 
Biura Studiów Broni Podwodnej. W 
marcu 1938 r. awansował na kapitana. 
Położył duże zasługi w rozwoju broni 
podwodnej, cieszył się wielkim 
uznaniem wśród słuchaczy trzeciego 
K.O.Br.P (paźdź. 1938-kwiecień 1939), 
na którym wykładał teorię strzału 
torpedowego. Uczestnikami tego kursu 
byli m. in. kpt. mar. Bolesław 
Romanowski oraz podporucznicy, 
Zbigniew Węglarz i Witold Wojciecho
wski.

W maju 1939 r. Aleksy objął 
dowództwo ORP "Czajka"; w sierpniu 
tegoż roku poprowadził ten okręt w 
podróży nawigacyjnej do portów Łotwy 
i Estonii.

Podczas działań wojennych we 
wrześniu 1939 r. wyróżnił się opa
nowaniem i odwagą; uczestniczył w 
pierwszych bitwach morsko-lotniczych 

na Zatoce Gdańskiej ("Czajka" miała 1 
zabitego i 3 rannych), ostrzeliwał 
pozycje niemieckie pod Mechelinkami, 
stawiał miny. Po rozbrojeniu na Helu 
uszkodzonej bombami "Czajki", Aleksy 
objął dowództwo odcinka obrony Helu 
pod Jastarnią. Za działania bojowe 
został później odznaczony Orderem 
Krzyża Grunwaldu III klasy.

Ciężki okres niewoli trwał do 30 
stycznia 1945 r.; większość tego 
trudnego czasu przypadła na pobyt w 
największym polskim obozie oficerskim, 
Oflagu II C Woldenberg. Osobowość 
Aleksego Czerwińskiego znalazła pełne 
potwierdzenie podczas ponurej próby 
lat niewoli. Jego delikatność, takt i 
koleżeńskość zyskały mu ogromny 
mir. Jego bogaty intelekt znalazł 
ujście w głębokich przyjaźniach z 
wybitnymi architektami i malarzami, 
takimi jak Jerzy Hryniewiecki, Jan 
Bogusławski czy Jerzy Staniszkis oraz 
malarzami jak Edmund Czarnecki czy 
Janusz Łonicki. Pod ich kierunkiem 
Aleksy studiował architekturę i 
malarstwo. Wyróżnił się też jako 
twórca pracowitych miniatur.

Przyjaźnie te zaowocowały po 
wyjściu z niewoli; architekci wciąg
nęli go do pracy w Naczelnej Radzie 
Odbudowy Stolicy, gdzie zyskał sobie 
uznanie kolegów i władz. W 1946 r. 
został delegowany do Stanów Zjed
noczonych jako organizator wystawy 
"Warszawa Oskarża". Wystawa ta 
odniosła za Oceanem pełen sukces. 
Przed wyjazdem Aleksy został mia
nowany do stopnia komandora i wy
stępował w mundurze, mimo że nie był 
powołapy do służby w marynarce.

Paroletnią owocną pracę w Biurze 
Odbudowy Stolicy przerwało aresz
towanie w dniu 26.11.1952 r.; po 
2-letnim śledztwie sąd uwolnił go od 
bezpodstawnych zarzutów szpiegostwa, 
lecz skazał go na 3 lata więzienia za 
nielegalne posiadanie drobnej sumy 
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dewiz. W czerwcu 1955 r. odzyskał 
wolność.

W latach 1956-1974 pracował jako 
publicysta w tygodniku "Stolica" jako 
tłumacz a potem kierownik redakcji w 
Wydawnictwie Artystyczno-Graficznym. 
W marcu 1974 roku przeszedł na 
emeryturę.

Aleksy Czerwiński utrzymywał żywy 
kontakt z kolegami w kraju i na 
emigracji. W 1978 r. uczestniczył w 
pielgrzymce kombatantów na Jasną 
Górę i składaniu marynarskiego wotum 
Matce Jasnogórskiej. W 1981 r. brał 
udział w Londyńskim Światowym 
Zjeździe. Przyczynił się walnie do 
umieszczenia wspaniałej tablicy "Pa
mięci Marynarzy", poświęconej w 
katedrze warszawskiej 10 maja 1982 r

Aleksy potrafił łączyć ścisły i 
matematyczny umysł, studia astrolo
giczne z ogromną wrażliwością artysty 
i głębokim humanizmem. Takim 
pozostanie w naszej pamięci!

Julian Czerwiński

(Ze wspomnienia p. Barbary Żak, 
wdowy po śp. kmdr. Aleksym Czer
wińskim, przebija wielkie przywiązanie 
Komandora do Marynarki i szczera 
przyjaźń przejawia się w bezintere
sownej a ustawicznej pamięci o wier
nych kolegach. Inny aspekt, to 
niemałe uzdolnienia artystyczne, które 
uwidoczniły się w Jego pracach przy 
odbudowie Warszawy i w dziennikar
stwie. Red.)

"... Jednym z przeżyć bardzo 
ciepło wspominanych przez Aleksego, 
był rejs na torpedowcu ORP "Podha
lanin" w 1931 r., wspólnie z przyja
ciółmi, m. in. z Bohdanem Mańkow
skim i Borysem Karnickim. O wyjąt
kowej atmosferze panującej w czasie 
tego rejsu wśród załogi Aleksy wie
lokrotnie wspominał. Przyjaźń Alek
sego z Borysem Karnickim i Bohdanem 
Mańkowskim przetrwała próby dzie

siątków lat i pozostała - jak się to 
określa - dozgonna. Przetrwał też 
szczególny szacunek i podziw dla S. 
Dzienisiewicza. Obu swoich przyjaciół 
opatrzył Aleksy czym mógł najlepszym: 
słownym przekazem ich zasług utrwa
lonych pisanym wspomnieniem.

W 1934 r. Aleksy ukończył kurs 
oficerów broni podwodnej. Właśnie S. 
Dzienisiewicz był kierownikiem tego 
kursu. Tylko 8 poruczników zostało 
przyjętych, a ukończyło kurs pięciu. 
Był wśród nich Aleksy, J. Grudziński, 
S. Rusiecki, M. Janczewski i R. 
Kasperski. Po tym kursie Aleksy 
opracował mową taktykę ataków tor
pedowych dla niszczycieli, a nastę
pnie szkolił załogi w stosowaniu tej 
taktyki. Niewątpliwie uważał tę sprawę 
za bardzo ważną w jego życiu, 
wspominał bowiem po latach, że 
przyjaciel Bohdan Mańkowski, który 
ukończył kurs artylerii nadbrzeżnej, 
miał wspaniałą możliwość potwier
dzenia zdobytej wiedzy jako pełnią
cy funkcję oficera sztabu Dowództwa 
Obrony Wybrzeża w 1939 r. Drugi 
jego przyjaciel, Borys Karnicki, przez 
wszystkie lata wojny walczył z 
Niemcami, dając nieustannie świadectwo 
zarówno swych umiejętności bojowych, 
jak i bohaterstwa. "Ja nie miałem 
możliwości - powiadał - pokazania 
swojego kunsztu w dziedzinie torped". 
Za to jako dowódca ORP "Czajka" 
walczył z lotnictwem, stawiał miny, 
wspierał ogniem oddziały walczące pod 
Rewą i na Kępie Oksywskiej, a po 
zakońniu dywizjonu minowców został 
d-cą obrony odcinka portu Jastarnia.

W końcu lutego 1945 Aleksy po
wrócił z niewoli do Warszawy, gdzie od 
8 marca tegoż roku rozpoczął pracę w 
Biurze Odbudowy Stolicy, która 
zyskiwała sławę nie tylko w Polsce. 
Zgromadzono mnóstwo materiałów, 
głównie fotograficznych, dokumentu
jących stan zniszczenia. Ten materiał 
fotograficzny stanowił ekspozycję p. n. 
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"Warszawa oskarża". Powodzenie tej 
wystawy było niebywałe. Postanowiono 
pokazać ją w Stanach Zjednoczonych. 
Wśród członków ekipy organizacyjnej, 
delegowanej do Stanów znajdował się 
także Aleksy. Wystawa była objazdowa 
a niezależnie od funkcji organizacyj
nych, Aleksy był jej komentatorem. 
Powrócił do Warszawy w maju 1946 r. 
(wystawa pozostała w USA dłużej). Po 
powrocie otrzymał nominację na za
stępcę sekretarza generalnego 
Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy. 
Był to płodny okres jego życia. 
Wkrótce jednak nadeszły dla Polski 
trudne, tragiczne lata, pełne dra
matów osobistych, lata stalinowskie - 
tak się to dziś określa. Początkowa 
werwa i zapał ludzi przygasły. Coraz 
częściej w domach zjawiał się o 
poranku "nie mleczarz", jak zwykł 
mówić Aleksy. O losach zabranych 
mówiono z przejęciem i szeptem. Był 
to też czas procesów o nieprawdziwe 
zdarzenia z najprawdziwszymi ofia
rami. Procesów, które miały być 
dowodem, że wróg klasowy nie śpi.

Na marginesie procesu M. Spy
chalskiego został też aresztowany 
Aleksy. Trzy i pół roku cierpień, 
nocnych przesłuchań zwanych kon- 
wejerami, niepokoju o żonę, którą 
także aresztowano, i o córkę, która 
została sama. Niczego mu nie udowod
niono, bo i podstaw nie było żadnych. 
Nikogo nie oskarżył i do niczego się 
nie przyznał. Wykazał ten stopień 
człowieczeństwa, w którym można

LUDZIE MORZA:

Podczas pobytu u mnie Zdzisiek 
Szwede opowiedział mi o swoich 
odwiedzinach u Geńka Szczepańskiego 
w Los Angeles, po drodze do Anglii 
(patrz "NS" nr 162, str. 73).

stracić życie, ale nigdy honoru ani 
godności. Zamykano go w ciasnym 
pomieszczeniu uniemożliwiającym 
ruchy. Aby przetrwać wykonywał w 
pamięci zawiłe matematyczne zadania.

Na procesie, po przeszło 3-letnim 
więzieniu uwolniono go od zarzutu 
szpiegostwa, a lata przesiedziane w 
więzieniu zaliczono mu jako karę za 
posiadanie kilku dolarów, znalezionych 
w czasie rewizji domowej (pozostałość 
po wystawie w USA).

Kiedy wyszedł z więzienia, za 
sprawą jednego z przyjaciół rozpoczął 
trzeci w swoim życiu zawód - dzien
nikarstwo. Zaczął regularnie, co 
tydzień pisywać do tygodnika "Sto
lica". Rozpoczął też dość regularną 
współpracę z jednym z najlepszych 
polskich wydawnictw "Arkady", 
pisując artykuły dotyczące architek
tury. Wreszcie przyszła kolej na 
czwarty zawód: został redaktorem w 
Wydawnictwach Artystyczno-Graficz- 
nych, od 56 r. życia aż do emery
tury.

Już po śmierci Aleksego, prze
glądając jego papiery znalazłam 
wspomnienie o Borysie Karnickim, 
Bohdanie Mańkowskim i admirale 
Józefie Unrugu oraz zaczęte wspom
nienie o Ferdynandzie Hermanie. 
Pamiętam jego opinię o nim, że był to 
człowiek z drogą życia mocno pod 
górkę i ze wszech miar zasługujący na 
najlepsze wspomnienia. Niestety, tego 
Aleksy już nie zdążył utrwalić.

Barbara Żak

TRZY S

Między Geńkiem, Zdzisiem i mną 
koleżeńskie więzy zadzierżgnęły się 
jeszcze podczas 3-tygodniowego okresu 
egzaminu wstępnego do SPMW w 
Toruniu (od 20.6. do 10.7.1937 r.).
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Zapewne alfabet też miał jakiś bosman pchor. (czwarty S na wach- 
wpływ, a w późniejszych miesiącach - cie).
na pewno (podział na wachty). Podchorążowie ówczesnego star- 
Ponadto Genka i mnie łączyło ukoń- szego kursu odbywający praktykę 
czenie tego samego gimnazjum (w przed promocją (1937 r.) mieszkali w 
Bydgoszczy; ja o dwa lata wcześniej, międzypokładzie w tzw. "podchorą- 
potem Szkoła Morska) • żówce", gdzie w porównaniu z naszymi

Nastąpiła "kandydatka". Wpierw warunki były oczywiście znacznie 
wyszkolenie rekruta-strzelca na Kępie lepsze. No, ale wiadomo! Oficerowie, 
Oksywskiej. Wszyscy trzej w jednej podoficerowie, podchorążowie (kolej- 
drużynie. "Pod górkę siad, z górki ność tych dwu grup?), potem długo, 
padnij" itd., itp., po czym wyszko- długo nic, a wreszcie kandydaci, 
lenie rekruta-marynarza na poczciwej Te warunki bytowe nie dawały 
ORP "Wilia". Łajba to była okrutna, oczywiście nam powodu do zachwytu, 
Gdy się na morzu rozkołysała, to tak choć głośno tego nikt nie wypowiadał, 
się rozochociła kiwaniem, że po wej- Ale pytanie pozostało. Po co? Na co? 
ściu do portu potrafiła wodę w Jakakolwiek odpowiedź o wychowaniu, 
basenie portowym rozfalować. Ale lubi- hartowaniu, to pusty frazes. Więcej 
liśmy ją... potu na ćwiczeniach, mniej krwi na

Dla mnie była to druga "kandy- wojnie... Czy tędy droga? (przez 
datka" na morzu. Pierwszą bowiem ładownię?) A u młodych wszystko albo 
odbyłem w Szkole Morskiej 1935/36 r.czarne, albo białe. A dziś? refleksja,

Na ORP "Wilia" tzw. warunki zaduma...
bytowe dla nas kandydatów były dość ORP "Wilia" poszła z Gdyni przez 
ciężkie. Mieszkaliśmy w ładowni (z Kanał Kiloński do Cowes, gdzie 
francuska "kalą" zwanej). Ani stołu, budowanoORP "Błyskawicę". Nadzieje 
ani nawet ławy jakiejś. Hamaki ciasno zobaczenia okrętu, zwiedzenia stoczni 
rozwieszane między stalowymi linkami, spełzły na niczym. Wolno nam było 
Mrok usiłowały rozjaśnić dwie żarówki tylko powłóczyć się po mieście. Znów 
swym mdłym, żółtawym światłem. A do we trójkę, ewentualnie jeszcze z kimś, 
tego liczne towarzystwo "oswojonych" Czy nie można było tym "kandydatom" 
szczurów, które przebiegały nawet po zorganizować wycieczki, zwiedzania 
"zwłokach" kandydackich, wiszących w itp.? Pytanie czysto retoryczne.
rozkołysanych hamakach, i po linkach Z Cowes ORP "Wilia" wyszła na 
poruszały się jak cyrkowe linoskoczki, Atlantyk. Mile wspominaliśmy później 
pomimo niejednego buta w nie rzu- wieczory na pokładzie spędzone z 
canego, a trafiającego niekiedy w któ- ppor. mar. Z. Węglarzem. Wolni od 
regoś z 44 "męczenników". Te szczury wachty marynarze i my: gawędy, 
znały marynarski język, ale nie śpiew, akordeon. Ale na okręcie był 
przejmując się niecenzuralnymi nawet wówczas również kmdr Kownacki. Nie
wyrażalni nadal uprawiały swoje zrównane były jego popularne wykłady 
harce. Toteż wachty były ulgą - z astronomii, oceanologii i innych dzie- 
nawet te w kotłowni. A tam praco- dżin. To on ukazał nam Prąd Zatokowy 
waliśmy właśnie my w trójkę, razem (Golfstrom) widoczny na widnokręgu. 
przy jednym (prawym) kotle. W kotło- Opowiadał o nim, objaśniał. Wspaniały 
wni zaś przewodził nam trzem (3xS) człowiek, nauczyciel w pełnym tego 
nie kto inny jako szlakowy tylko (już słowa znaczeniu... My, "technicy", po 
śp.) Janusz Stoliński, wówczas troszku zazdrościliśmy "morszczakom",
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że będą mieli takiego świetnego 
wykładowcę.

W drodze powrotnej ORP "Wilię” 
złapał potężny huragan. Szła tylko 
pod balastem, więc roztańczyła się na 
fali. Nasza "czwórka" w kotłowni 
miała ciężkie życie. Marynarze ob
sługujący lewy kocioł przeżywali to 
samo. Ten huragan zespolił naszą 
trójkę. Wachty w maszynowni były 
jakby lżejsze, za to napięcie większe. 
Widzieliśmy rozpaczliwe wysiłki ob
sługi podczas dławienia pary, gdy 
śruba się rozbiegała, gdy prędko 
trzeba było otwierać dopływ pary, 
gdy rufa, a z nią śruba zanurzały 
się. Przepływ pary regulowano w 
takich sytuacjach za pomocą długiej, 
metalowej dźwigni, co wymagało 
znacznej siły i szybkości działania. 
Obsługa dźwigni zmieniała się co kilka 
minut, tym bardziej, że na śliskich 
płytach podłogi trudno było utrzymać 
się na nogach. Komenderował bosman 
Stawiarski, (nazwiska kierownika 
maszyn nie pamiętam, był nim chorąży 
mar. turbiniarz, z tą specjalnością na 
maszynie tłokowej! ).

Sztorm był potężny. Podobno radio 
odebrało sygnały SOS, ale z daleka. 
A biedna ORP "Wilia" czasami nawet 
nie posuwała się naprzód! Ludzie 
chorowali. Ktoś z kolegów rzucił 
hasło założenia "klubu nieżygaczy" 
(przepraszam, ale takiego określenia 
użyto). Miało oczywiście obowiązywać 
słowo honoru. Po powrocie do Gdyni 
okazało się, że z 44 chłopa (zwanych 
kandydatami) zostało 11 członków tego 
klubu, a między innymi - ja. Dumni 
byliśmy, a jakże!

Podczas owego huraganu mnie 
wydarzyło się coś niezwykłego, czego 
do dziś nie potrafię sobie wyjaśnić. Po 
obiedzie, wolny, wyszedłem na po
kład. I wtedy poczułem nieprzepartą 
siłę pchającą mnie, wprost ciągnącą 
mnie na dziób okrętu. Szedłem 
urzeczony widokiem ogromnych, zie

lonkawych , jakby prześwietlonych 
światłem gór wodnych, podszytych u 
szczytu białą pianą. Byłem blisko 
dziobu, trzymając się czegoś kur
czowo. Żołądek wędrował w górę i w 
dół, a ja patrzyłem, patrzyłem. A 
dzielna "Wilia", zamiast nurkować w 
którąś górę, stawała dęba i na nią 
wchodziła. Wróciłem do naszej "kali" i 
niedługo wezwano mnie do d.o. Byłem 
cały pod wrażeniem przeżytego czaru. 
Ale u d.o. kolana mi drżały. Z 
wysiłku, czy ze strachu? Dowódca 
mówił coś do mnie surowym głosem. 
Co mam na swoje usprawiedliwienie? 
Oczarowanie? Nie wiem co i jak 
odpowiadałem. Lecz prócz surowości 
głosu kpt. mar. Kwiatkowskiego w 
jego oczach dostrzegłem jakby ciepły, 
ojcowski, pełen wyrozumiałości wyraz, 
uśmiech? A może przywidziało mi się? 
"W każdym razie nie było żadnych 
konsekwencji służbowych, a przecież 
moja wina była poważna.’

Geniek i Zdziś zaraz znaleźli się 
przy mnie, gdy wróciłem do "apar
tamentu". Już tam wiedziano o moim 
wyczynie, o mojej "wizycie” u d.o. 
Obaj serdecznie mnie uściskali, i... 
usłyszałem: "Że jesteś zejman to 
wszyscy wiemy, ale że tak ciężkim 
idiotą, tego nikt się nie spodziewał!" 
Do dziś brzmią mi te ich słowa w 
pamięci. Niby ostre, a taką serde
cznością i troską nabrzmiałe! Ileż 
dałbym, aby ta sytuacja się po
wtórzyła!

Przydomek "zejman" wziął się stąd, 
że kiedyś w pierwszych dniach na ORP 
"Wilia", podczas szorowania pokładu 
bosman Szłopka spostrzegł, że ja 
robię to fachowo, inaczej niż nie
wprawni koledzy. Któryś z nich wyja
śnił, że poprzednio byłem w Szkole 
Morskiej. "O, to on zejman!" I tak 
pozostało na wiele lat - pomimo że 
później wielu z nich stało się na
prawdę zejmanami, a los przestawił 
moje życie na inne tory.



NASZE SYGNAŁY 53

Potem była reda Cherbourga, 
czekanie na wejście do portu i na 
odpoczynek i... alarm, odkotwiczenie; 
Co się stało? Podobno przybyliśmy o 
jedną (sic!) dobę za wcześnie niż 
przewidziano. Co takiego? Refleksja, 
zdumienie? L'amitie franco - polonai- 
se?. Owszem, w dwa lata później 
ukazała się w całej swej krasie...

Weszliśmy do Le Havre. Tu trochę 
inaczej było, wprowadzono nas bowiem 
na stocznię, gdzie obejrzeliśmy ORP 
"Gryf" w budowie. Szok! Przed 
pomostem armata zasłaniająca całą 
widoczność ku dziobowi! Błąd kon
strukcyjny? Projektowy? Kto zatwier
dził dokumentację, gdzie był nadzór? 
Poprawiano później ale tylko częściowo 
chyba to się powiodło. We trójkę 
dyskutowaliśmy, potem w większym 
gronie "kandydatów" na admirałów, 
komandorów itp. Dykteryjkę (dowcip?), 
jaką na stoczni słyszałem:
"Errare humanum est!
Dit le coq descendant du 

canard".
Łacina, francuski - tłumaczenia tu 

nie będzie.
Panowie podchorążowie pojechali na 

Międzynarodową Wystawę Światową do 
Paryża. A my? Ano, kandydaci! 
Pętaliśmy się na własną rękę po 
mieście. Znając już wówczas jako tako 
francuski, angielski i niemiecki byłem 
kolegom potrzebny "na wyjściu", ale 
trzonem grupy była nasza trójka B E 
Z (inicjały imion).

Odkryliśmy objaw naszego handlu 
zagranicznego. Zabrakło nam "paliwa" 
i wstąpiliśmy do sklepiku z wyrobami 
m. in. tytoniowymi, który w oknie 
miał wywieszkę: "Exchange" (lub 
tp.). Sprzedawczyni wymieniając 
nasze złote na franki (wówczas złoty 
był złoty!) zaoferowała nam papierosy 
"Silesia". Tak, tytoń był lepszy niż w 
krajowych, a może nam się tylko tak 
wydawało. Złotych ustników za to nie 
miały. Cena? Po przeliczeniu niższa o 

20% niż w kraju. O zgrozo! A oto 
obrazek, który dał nam dużo do 
myślenia. Staliśmy pod jakąś wystawą. 
Było słoneczne popołudnie. Obok nas 
zatrzymali się dwaj żołnierze fran
cuscy. Obaj zapalili. Jeden przyglądał 
się wystawie, drugi, odwrócony do 
niej tyłem, z ręką w kieszeni i z 
papierosem przyklejonym do dolnej 
wargi. Podglądałem, jak on to robi, 
że pali i nie sparzy się. Wtem spo
strzegliśmy zbliżającego się starszego 
rangą i wiekiem oficera wojska fran
cuskiego; sprawnie stanęliśmy na 
baczność, jednocześnie salutując. A 
tamci dwaj? Ten, który oglądał wy
stawę tylko odwrócił głowę i nawet nie 
zdjął nogi z gzymsu. Drugi nie wyjął 
z ust papierosa ni ręki z kieszeni. Ich 
salut to było jakieś enigmatyczne 
machnięcie, odpędzenie natrętnej mu
chy. Nam się wydawało, że staru- 
szek-oficer na nas jedynie zwrócił 
uwagę, bo odsalutowując uśmiechnął 
się życzliwie. Co o tym myśleć? Wojsko, 
siły zbrojne muszą być oparte na 
dyscyplinie, co nie znaczy na ogłu
piającym drylu. Takie refleksje 
nasunęły się nam wtedy, gdy byliśmy 
młodzi. A dziś? Latem 1938 r. znów 
zaokrętowano nas na ORP "Wilia", ale 
tym razem już jako podchorążowie 
mieszkaliśmy w "podchorążówce". Jako 
technicy pełniliśmy wachty tylko w 
"maszynie". Oczywiście nasza trójka 
razem. Podczas praktyk w warsztatach 
portowych Marynarki Wojennej podo
bnie.

Po przeprowadzce SPMW z Torunia 
do Bydgoszczy naszą trójkę ulokowano 
w jednym pokoju 4-osobowym, gdzie 
czwartym S był Konstanty Siemaszko, 
syn śp. kmdr. Siemaszki. Na ogół 
dobrze nam było ze sobą, z tym 
jednak, że "znęcali" się nad moim 
pedantycznym zamiłowaniem do 
porządku. Nieraz wchodząc do pokoju 
zastawałem ich przed otwartą moją 
szafą żywo dyskutujących, czy pędzel
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do golenia stał o 1 cm w lewo, czy w 
prawo, a może 1/2 cm, głębiej na 
półce. Albo też, czy ten czy tamten 
zeszyt lub książka ustawione były 
należycie. Sprawdzali ekierką. - I 
dobrze nam było razem.

Czasem usiłowaliśmy naśladować 
bosmana Szłapkę, ale bez widocznego 
pomyślnego wyniku, bo ten tęgiej 
postury człek, o rubasznej, rumianej 
twarzy umiał kląć, umiał. To były 
wręcz poetyckie wiązanki. Przekleń
stwa najbardziej wymyślne od siódmego 
raju Mahometa i innych świętych do 
najgłębszych czeluści piekła i z po
wrotem w górę. Niepowtarzalne! Nigdy 
nie udało się nam powtórzyć. Za to 
teraz chyba wszyscy już umiemy, ale 
tylko fragmentarycznie.

W 1939 r. jeszcze nasza trójka 
była razem - na węglarce (na lorze) z 
ckm'em i z rkm'ami w drodze koleją 
do Horodyszcza, dokąd nasz kurs 
średni SPMW wraz z kursem kandy
dackim skierowano w ramach mobili
zacji. Z Horodyszcza zaś pieszo do 
Pińska. I wtedy zostaliśmy rozdzie
leni. Oni otrzymali przydziały do 
oddziałów strzeleckich, a ja do 
ckm'ów. Genka widziałem pod koniec 
września przez kilka dni, no i 
ponownie dopiero po wojnie, ale już w 
Gdyni. W r. 1960 wyemigrował.
Gdynia, 24 grudnia 1988

Bronisław Sonnenfeld

LUDZIE MORZA:

ST . MAR . KAZIMIERZ

W Kulikowie k. Lwowa, 17 stycznia 
1922 r. urodził się Piotrowi i Elż
biecie z Leszczyńskich Nagrodzkim syn 
Kazimierz. Był on siódmym z dzie
więciorga dzieci. Do szkoły chodził w 
Sokalu, a potem, pracując w zakła
dzie mechanicznym ojca zdobywał 
pierwsze tajniki swojego przyszłego 
zawodu, w którym celował. Ziemia lwo
wska, z której pochodził, dała mu 
wrodzony, ujmujący czar, który był 
dominującą cechą jego charakteru w 
ciągu całego życia. Kazik należał do 
jednego z młodszych roczników, tych 
co wstąpili do Marynarki dopiero w 
połowie wojny. Nie mógł dołączyć 
wcześniej, bo w 1940 r. był depor
towany do ZSRR, skąd, gdy tylko 
stworzono okazję zgłosił się do Pol
skich Sił Zbrojnych i 23 marca 1942 
r. przeszedł irańsko-sowiecką gra
nicę. Z Iranu, przez Środkowy 
Wschód i dokoła Afryki dotarł do 
Anglii w październiku 1942 r., i tu 
został przydzielony do Marynarki

NAGRÓDZKI

Wojennej. Służył na ORP "Dragon" (od 
9.6.1944 do 8.7.1944), a po jego 
zatopieniu dostał przydział na ORP 
"Conrad", gdzie służył od 4.10.1944 
do 12.8.1946 r. Brał czynny udział w 
operacjach wojennych w Home Waters 
(1943), w konwoju do Rosji (1944), 
Inwazji Normandii (1944) i Home Fleet. 
Nazwisko Kazika jest wymienione na 
stronie XIX w Albumie Pamiątkowym 
Polskiej Marynarki Wojennej, jako 
jednego z tych, którzy zostali od
znaczeni Medalem Morskim za rzetelną 
służbę na morzu. Admiralicja Brytyj
ska przyznała mu 1939/1945 Star i 
Atlantic Star z okuciem za Francję i 
Niemcy. W roku 1987 otrzymał 
Honorową Złotą Odznakę SMW za 
zasługi i pracę w Stowarzyszeniu 
Marynarki Wojennej i Srebrny Krzyż 
Zasługi za pełną poświęcenia pracę w 
polskich organizacjach w Stanach 
Zjednoczonych. Kazik był długoletnim 
członkiem-założycielem SMW Koła New 
York oraz członkiem zarządu i za-
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stępcą gospodarza Domu Polskiego w prawdę ujmującym zachowaniem i życzli- 
Astorii N.Y. W maju 1951 r., po kilku wością stał mi się jednym z najbliż- 
latach pracy zawodowej w Anglii szych przyjaciół. Podczas wizyt w 
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, Stanach, razem z moją żoną, Kazi- 
gdzie bez żadnych trudności został kowie stali się bardzo bliscy dla 
zatrudniony jako "Tool and Die Jadzi*
Maker" w Nowym Jorku. Wieczorami . Ostatni raz widziałem Kazika na 
Kazik studiował na różnych kursach, Zjeździe Marynarzy we wrześniu 1987 
aby zdobyć możliwie najlepsze zawo- r°ku, skąd razem powróciliśmy do 
dowe kwalifikacje. Swoją pracę u Nowego Jorku, gdzie u Łopuchów 
innych zakończył jako "Plant Mana- spędziliśmy razem przemiłe dwa dni. 
ger" i w roku 1972 otworzył własną Pay? dni później, w New Jersey 
firmę "Elgin Machinę Corporation", pojechaliśmy do Stanisławów Kuty, 
specjalizującą się w precyzyjnym $dy Stach i jego żona Alicja pokazali 
wykańczaniu i obrabianiu elementów nam fotografie swych dorosłych dzie- 
składowych całego szeregu mechani- ci, przypomnieli nam, że chrzestnym 
zmów dla prywatnych organizacji i ojcem jednego z nich był Kazik 
Ministerstwa Obrony Narodowej. W Nagrodzki. Bo w rodzinie marynar- 
roku 1971 ożenił się z Urszulą, a w skiej w kumy prosi się... kogoś z 
roku 1986, po 14 latach uwieńczonego rodziny i też marynarza.
sukcesami prowadzenia własnego Ciężka praca zawodowa bardzo 
interesu i bardzo ciężkiej pracy nadwyrężyła zdrowie Kazika. Na 
przeszedł na emeryturę i przeniósł Florydę przyjechał bardzo chory. A 
się z żoną, synem Michałem i teściową jednak cudowny klimat Naples, gdzie 
do Naples na Zachodniej Florydzie. się osiedlili Państwo Nagrodzcy, obok 
Warto tu przypomnieć, że przez kmdr. Jekiela i Pani Zosi oraz dobra 

ostatnie 18 lat przed wyjazdem na opieka lekarska pomogły mu bardzo. 
Florydę Kazik był bardzo czynnym Zdrowie zaczęło się polepszać i Kazik 
wiceprezesem SMW Koła New York, i znowu wrócił do pracy społecznej, 
wielokrotnie zebrania zarządu czy pomagając w organizowaniu Polskiego 
spotkania towarzyskie naszych Kole- Centrum Kulturalnego w Naples.
gów z Marynarki Wojennej odbywały Rodzina Kazika, bracia, siostra, 
się w gościnnym domu Państwa Nagro- siostrzeńcy i siostrzenice zostali w 
dzkich. Polsce i choć Kazik już ich kilka razy

Od roku 1965 pracowałem jako odwiedzał, to jednak zadecydował, że 
architekt w londyńskim biurze ame- jeszcze jeden raz, ostatni raz chciałby 
rykańskiej firmy. Co dwa lata latałem zobaczyć Polskę. Chciał uścisnąć 
na tygodniową odprawę do Cleveland w rodzinę, pomodlić się w Częstochowie 
USA i po drodze odwiedzałem rodzinę przed Cudownym Obrazem Matki 
żony w New Jersey lub Kolegów w Boskiej. Pojechał i wrócił pełen 
Toronto, a w drodze powrotnej spo- wspomnień i zamiarów, ale jego 
tykałem nowojorskich kolegów ze zdrowie bardzo źle zniosło podróż. 
Zdzisławem Łopuchem na czele. I Jego dobre, uczciwe, wspaniałe serce 
właśnie wtedy albo u Zdzichów byli zaczęło się kończyć. Zmarł w Naples 6 
Nagrodzcy, albo ze Zdzichem jecha- listopada 1988 r., o czym zawiadomił 
liśmy do Nagrodzkich, albo Kazik ze nas jego sąsiad i przyjaciel, kmdr 
swoim partnerem zabierał nas na Jekiel, z którym tak dobrze żyło się 
wspaniały lunch. Kazik elegancki, im razem na Florydzie.
przystojny, ze śliczną żoną i napra- Wiesław Krzyżanowski]
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LUDZIE MORZA:

ST. MAR. BAKŁARZEC

Kol. Wiktor Mordasiewicz pisze z 
Kanady: "Przesyłam wspomnienie, 
które ukazało się w "Dzienniku 
Wybrzeża" 16 września 1960 r., z 
prośbą, żeby A. Karruck w jakiś 
sposób to otrzymał, bo mimo różnych 
zabiegów jego adresu nie posiadam". 
30 marca dowiedzieliśmy się, że 
Karruck zmarł - parę dni po otrzy
maniu przez SMW wspomnienia o 
Bakłarzcu. By uczcić pamięć dzielnego 
Bakłarzca, i nie mniej bohaterskiego 
Karrucka, o którym ostatnio pisali w 
"NS" kol. Tymiński i Hermaszewski, 
drukujemy w nieznacznym skrócie to 
wspomnienie. Red.

- Panie poruczniku, trzeba posłać 
po amunicję - zameldował karabinowy. 
- Amunicyjni ranni, a została nam już 
tylko jedna skrzynia.

- Nie trzeba - rozległo się tuż 
koło nich. Do rowu zsunął się obju
czony jak wielbłąd marynarz. Na szyi 
fantazyjnie zawiązany czerwony szalik 
i kolczyk w uchu pozwoliły rozpoznać 
go natychmiast, pomimo umazanej 
brudem twarzy. St. marynarz Ba- 
kłarzec melduje się z amunicją i 
papierosami... Zobaczyłem, że się 
kończy amunicja, to poszedłem żeby 
czasu nie tracić. __

Zmrok zgęstniał już w dolinie 
Redy. Jaśniała jeszcze tylko w oddali 
Oksywska Kępa. Niemcy ściągali 
kompanie, ubezpieczając się na noc.

- Bo ja bym, panie kapitanie, 
poszedł na tamtą stronę__ - mówił do
dowódcy kompanii Bakłarzec. - Na
rozrabiać ...

- Na wypad?
- Tak, na wypad ...

* * *
Ostry bagnet, porcja granatów i 

koc... to był cały ekwipunek. 

Przyczaił się w zakamarku, jaki 
tworzyły dwa płoty i słupek. Chwi
lowe podniecenie, jakie opanowało go 
po walce z posterunkiem niemieckim, 
mijało. Załatwił go szybko - tamten 
nawet nie zdążył krzyknąć. Przed nim 
było podwórko. Stały tu cztery cię
żarówki. Żołnierze kwaterowali w 
domach. Otulił się kocem i czekał. 
Chyba się wreszcie przestaną 
szwendaó między wozami. Tymczasem 
przemyślał dokładnie drogę odwrotu.

Czekał. W miarę jak upływał czas 
rósł głód nikotyny. Chęć zapalenia 
papierosa stawała się przemożna. W 
ustach pełno było śliny. Ognik 
żarzący się na wysokości wartownika 
podniecał i denerwował.

Musiało być już dobrze po północy, 
kiery rzucił pierwszy granat. Jeszcze 
nie przebrzmiała jego detonacja kiedy 
zamachnął się drugim - i natychmiast 
dał nura w ciemność. Za nim płonęły 
samochody i gwizdała wybuchająca 
amunicja. Wyrwani ze snu hitlerowcy 
pruli seriami w ciemności. Byli 
przekonani, że zaskoczył ich wypad 
większego oddziału. W pierwszej 
chwili oficerowie nie orientujący się 
w kierunku natarcia, nie potrafili 
zaprowadzić porządku. Wszystko się 
tu pomieszało.

Bakłarzec nie wracał wprost na 
polskie linie. Wsiąknął w głąb pozycji 
nieprzyjaciela. Zatoczył wielki łuk, 
klucząc przemyślnie.

I kiedy o świcie budzono się na 
polskięh stanowiskach, w jednym z 
załomów rowu spał przykryty swym 
kocem - Bakłarzec. Zasypano go 
pytaniami. Uśmiechnął się tylko. Na 
pasie wisiała kabura z niemieckim 
parabellum.

Od tej pory ten pierwszy polski 
komandos zaczął chodzić własnymi
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drogami. Co noc przenikał w głąb kolczykiem i w czerwonej chuście. Z 
niemieckich linii. Nieodmiennie z kocem, ostatnimi obrońcami poszedł do nie- 
w czerwonej chuście na szyi, uzbro- woli.
jony w bagnet, zdobyczny pistolet i A w parę miesięcy później salwa 
granaty. Co noc wybuchały pożary, plutonu egzekucyjnego przerwała jego 
płonęły samochody, ginęli wartownicy życie. Czyżby go ktoś zdradził? Skąd 
i samotni oficerowie. dowiedziała się Abwehra o jego

A Bakłarzec znosił trofea. Lor- wyczynach? Czy to faktycznie była 
netki, amunicję, broń, mapniki. Raz przyczyna "wyroku" śmierci? 
nawet zjawił się z czapką oficerską... Ohydnego mordu dokonanego przez

Pierścień napastników zaciskał się zwycięskich "Ubermenschów" nad 
coraz bardziej. Oddano Gdynię, bezbronnym teraz jeńcem wojennym? 
Obrońców spychano na Oksywskiej Tysiące razy łamali później faszyści 
Kępie coraz bardziej do morza. Coraz niemieccy międzynarodowe prawa 
wyraźniej zdawano sobie sprawę, że chroniące jeńców, tysiące razy łamali 
to beznadziejna walka, że generał wszystkie konwencje, pisane i niepi- 
Bortnowski nie przyjdzie z pomocą sane prawa ludzkie. Ta zbrodnia była 
walczącemu i odciętemu garnizonowi, jedną z pierwszych. Nikt nie wie 
że trzeba będzie ulec. I pomimo że jakie okoliczności towarzyszyły 
co noc przenikał przez linię przeci- śmierci Bakłarzca. Działał w tajemnicy 
wnika, i że mógł odejść w ostatniej i tajemnica okryła ostatnie chwile 
niemal chwili, Bakłarzec został. Szedł pierwszego polskiego komandosa. Czy 
z innymi do ostatniego szturmu. Jak kiedyś zostanie wyjaśniona?
zawsze z fantazją. Z nieodłącznym Adam Bartoszewski

DR. MIROSŁAWA KUŁAKOWSKIEGO
MARYNARKA WOJENNA 
EOLSKI ODRODZONEJ

Dr. Mirosława Kułakowskiego Autor jest sumiennym pisarzem i 
poznałem w czerwcu 1988 r. kiedy obowiązkowym człowiekiem, pracującym 
zwrócił się do mnie o pomoc w uzu- w nielekkich warunkach. Jest entu- 
pełnieniu materiałów ilustrujących do zjastycznym i dedykowanym Marynarce 
jego dzieła. Kontaktując się z nim co Wojennej historykiem.
najmniej raz na tydzień, śledziłem z Biorąc pod uwagę wiedzę, skru- 
wielkim zainteresowaniem jego wysiłki pulatność badań oraz plany opraco- 
zmierzające do wydania powyższego wania historii działań Marynarki 
dzieła, w czym nie szczędził ani cza- Wojennej w II wojnie światowej, 
su ani energii. ośmielam się wyrazić nadzieję, że

Dr Mirosław Kułakowski opracował pomoc finansowa udzielona dr. Miro- 
rzetelnie historię Marynarki Wojennej sławowi Kułakowskiemu dziś, stanie 
Polski Odrodzonej, podając nieznane i się w niedalekiej przyszłości bez- 
nie publikowane dotychczas fakty, jak cennym źródłem prawdy historycznej 
również zrównoważone, obiektywne nie tylko o Marynarce Wojennej, ale 
komentarze. Uważam jego dzieło jako także o wysiłku Narodu Polskiego na 
pierwsze i jedyne fachowe źródło morzu, 
historyczne o powstaniu i rozwoju
Polskiej Marynarki Wojennej, jakie Witold Poray-Wojciechowski 
ukazało się w ciągu 70 lat. 1 oronto, 10 lutego 1989 r.
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Dr Mirosław Kułakowski przyjechał 
do Kanady z zamiarem dalszej pracy 
naukowej. Jego ideą jest opracowanie 
historii Marynarki Wojennej Polski 
Odrodzonej obejmującej okres 1918- 
1946. Jest to niezwykle ważny okres w 
najnowszej historii Polski. Podszedł do 
swojej pracy z niezwykłą sumiennością 
i skrupulatnością. Dwa pierwsze tomy 
są nie tylko wspaniale wydane, ale 
posiadają wielką wartość historyczną. 
Jest to olbrzymi wysiłek kilku lat 
pracy badawczej.

Trzeba zaznaczyć, że dr Mirosław 
Kułakowski w sposób przystępny a 
zarazem obiektywny i rzetelny opra
cował początki naszej Siły Zbrojnej na 
morzu. Jego zamiarem jest dokoń
czenie historii marynarki, opisując jej 
wysiłek w czasie II wojny światowej, 
marynarki, która walczyła od pierw
szej do ostatniej salwy i która u boku 
Aliantów przyczyniła się do utrwa
lenia chwały Polskiego Oręża.

Ukazanie się tej pozycji w całości 
będzie dużym wkładem do poznania 
historii Sił Zbrojnych Polski Odro
dzonej .

Każda pomoc, a szczególnie 
finansowa jest niezbędnym warunkiem, 
aby to olbrzymie przedsięwzięcie 
zrealizować do końca.

S. Sadowski
Prezes Kongresu Polonii

Kanadyjskiej, Okręg Toronto 
Toronto, 14 lutego 1989

Pan Kułakowski przysłał swoją 
książkę dla Instytutu. Słowem - 
fantastyczna. Napisałem do niego 
odnośnie Flotylli i o możliwościach 
dostępu do Archiwum.

Mgr Andrzej Suchcitz 
Kierownik Archiwum, 

Instytut Polski i Muzeum 
im. Gen. Sikorskiego 

10 kwietnia 1989 r.

ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ

69 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

BRIGHTON

Dnia 12 lutego 1989 r. Stowarzy
szenie Marynarki Wojennej w Brighton 
i Hove uczciło święto Marynarki 
Wojennej uroczystą Mszą św. w koś
ciele Św. Marii Magdaleny, przy 
licznym udziale byłych marynarzy. 
Ołtarz był pięknie udekorowany bia
ło-czerwonymi kwiatami, na tle flagi 
stały Godło Polski i Kotwica artystycz
nie wykonane przez kol. Jadwigę 
Bechyne. Wszedł ks. Krzysztof 
Kozakiewicz z ministrantami i pocztem 
sztandarowym. W okolicznościowym 
kazaniu nawiązał do zaślubin Polski z 
Morzem, odczytując urywek przemó
wienia napisany przez ppłk. B. 
Drzyzgę. Apelował do byłych mary

narzy, aby nigdy nie zapomnieli o tym, 
jak ważne dla nas jest morze i ta 
lutowa uroczystość, wskazując na 
nasze przywiązanie do morza i 
Ojczyzny.

J. Podsiadło

GDYNIA

Nie urządzaliśmy obchodu Święta 
Mar. Woj. w tym roku; dzień 10 
lutego uczciliśmy obiadem w gdyńskiej 
restaurapji "Złoty Róg"; było nas 
dwunastu. Kartka z życzeniami dla 
Kolegów z SMW podpisana przez 
wszystkich uczestników obiadu została 
wysłana na Collingham Gardens. Obiad 
się udał i wszyscy byli zadowoleni i 
w dobrym nastroju. (Za kartkę pod-
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pisaną: S. Błażejewicz, B. Broni- oznaczała że można się wreszcie 
kowski, S. Bujniewicz, E. Chybiński, wykąpać po 3-tygodniowym borykaniu 
J. Czerwiński, J. Gosk, Z. Kowalski, się z U-bootami i Atlantykiem, kiedy 
K. Lech, E. Pappelbaum, A. Pie- trzeba było stale być ubranym na 
rzyński, S. Syczyło i G. Wesołow- wypadek alarmu bojowego.
ski serdecznie dziękujemy! Lon- W Klubie RAFA przywitała nas 
dyn). Tekst: W dniu dzisiejszym mija kierowniczka p. E. Lambe i prezes 
50 lat od ostatniego balu Marynarki SMW Glasgow, kol. M. Zawada oraz 
Wojennej. Wznosimy więc toast na sekretarz Z. Zdrojewski. Przedsta- 
pomyślność drogich kolegów z naszego wiono nas prezesowi RAFA Mr. 
Stowarzyszenia: AD MULTOS ANNOS! Wiliamowi Welsh, oraz Cmdr. Lambe, 

Otrzymaliśmy telefoniczną wiado- mężowi Kierowniczki. Nie wiem jak w 
mość od Rudzkiego z Warszawy, że moim ręku znalazł się kielich whisky, 
"Warszawiacy" zamówili Mszę św. w lecz trzeba było już przejść na 
Katedrze na godz. 1000, a potem dziedziniec przed pomnik, gdzie 
spotkali się na małym "party" u przedstawiciel SMW Glasgow, oraz p. 
Kraszewskiego; byli Rudzcy, inż. E. Lambe i moja małżonka złożyli 
Mieszkowski syn komandora, panie wieńce i kwiaty przed Pomnikiem 
Mańkowska i Krzywcowa. Polskiego Żołnierza. Odśpiewano

Julian Czerwiński obydwa hymny narodowe, a Rev.
Arthur Kent, kapelan RAFA odprawił

GLASGOW modły i wygłosił kazanie, podnosząc
wysiłek i wytrwałość Polskiej Mary-

Glasgow i Prestwick były świad- narki Wojennej w II wojnie światowej, 
kami tegorocznych uroczystości. W która nieprzerwanie toczyła walkę z 
niedzielę 12 lutego, o godz. 10 rano wrogiem od pierwszego dnia aż do 
złożono kwiaty przed pomnikiem SMW złożenia broni przez nieprzyjaciela, 
na polskiej działce cmentarza w Dal- Słuchając jego słów poczułem łzy w 
beth. Oddano hołd pamięci zmarłych oczach. Kilka serdecznych słów 
Kolegów; modłom przewodniczył ks. dodała jeszcze Mrs. Lambe i wró- 
proboszcz M. Łękawa SAC. ciliśmy do Klubu, gdzie wręczyłem

O godz. 11 odbyła się Msza św. w Prezesowi RAFA "Stonegarth" Kar- 
intencji Marynarzy w kościele Św. tuszę od Koła SMW Glasgow, pięknie 
Szymona, celebrowana przez ks. wykonaną przez kpt. Poray-Wojcie- 
Proboszcza. O godz. 12 zebrano się chowskiego.
przed Tablicą Katyńską w Domu im. Ks. kapelan Rev. A. Kent jest 
Gen. Sikorskiego i oddano hołd bardzo interesującą postacią. Właśnie 
Ofiarom sowieckiego bararzyństwa. Po wrócił z Jamajki, gdzie spędził 8 lat w 
złożeniu kwiatów nastąpiły przemó- służbie misjonarskiej i opowiadał o 
wienia i odśpiewano hymn narodowy. O swoich przeżyciach. Państwo Lambe, 
godz. 14.30 pojechaliśmy do Prestwick, pod koniec ubiegłego roku odwiedzili 
które jest małym miasteczkiem, Hong Kong, Singapur, Płn. Australię 
liczącym ok. 10 tysięcy ludności, o i Hawaje. On tam spędził wojnę; brał 
dobrych morskich plażach i wybitnie również udział w uporządkowaniu 
ożywionym sporcie golfowym. Na Pearl Harbour po zbombardowaniu, 
horyzoncie majaczy wyspa Aran i Obiad wyłonił wielu mówców: 
stożek wyspy Ailsa Craig. Ta ostatnia trzech Szkotów kolejno zabrało głos, 
była radosnym sygnałem po powrocie a jeden z naszych kolegów przy- 
z długiego konwoju w czasie wojny i pomniał biesiadnikom, że wnuczka
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zwycięzcy spod Wiednia, króla Jana 
Sobieskiego, Maria Klementyna 
Sobieska, wyszła za mąż za księcia Ja
mesa Edwarda Stuarta i wydała na 
świat słynnego księcia Karola Edwarda 
Stuarta, bohatera 1745 roku. Tu 
można by wspomnieć o Szkotach, 
którzy byli w armii króla Sobieskiego, 
a nawet niejaki George Gutry (Guth- 
rie) zorganizował własnym sumptem 
pułk husarii, która wniosła wielki 
wkład do zwycięstwa. Wypadało coś 
powiedzieć z mojej strony, więc 
wyjaśniłem zebranym, że polskie 
tradycje wojenno-morskie nie rozpo
częły się od współdziałania z flotą 
brytyjską w II wojnie światowej, lecz 
sięgają czasów panowania króla 
Zygmunta Augusta w XVI stuleciu, 
kiedy została utworzona Marynarka 
Wojenna, aby przeciąć łączność cara 
Iwana Groźnego z Zachodem oraz 
zapobiec interwencji królestw skan
dynawskich, pragnących podzielić 
między sobą dziedzictwo zakonu 
krzyżackiego.

Krótkie na szczęście przemówienie 
zakończył sekretarz Zdrojewski 
dziękując gospodarzom za gościnność i 
miłą atmosferę. Gromkie staropolskie 
"Sto lat" zakończyło uroczystość.

W.T. Łoskoczyński

LONDYN

W "Tygodniu Polskim" 4 lutego 
1989 ukazało się ogłoszenie:"Z okazji 
Święta Marynarki Wojennej w sobotę 
dnia 11 lutego 1989 r. o godz. 11 
zostanie odprawiona Msza św. żałobna 
za dusze Poległych i Zmarłych ofi
cerów, podoficerów i marynarzy 
Marynarki Wojennej. Stowarzyszenie 
Marynarki Wojennej". Listownie 
zawiadamiamy "miejscowych" kolegów i 
zapraszamy ich na kawę z ciastkiem do 
POSK-u na 12. Zgłoszeń mamy 64 i 
choć paru zgłaszających nie mogło 
przyjść - było na tym koleżeńskim 

spotkaniu 64. Obecnych, którzy 
zasiedli przy stołach ustawionych w 
kształcie dużej litery E wita w paru 
słowach prezes Zubkowski. Wspomina 
obecnego obrońcę Oksywia kol. W. 
Włodka (powitany liczną owacją) , który 
przyjechał z Polski do syna. Przyp
rowadził ich Marek Ołdakowski, też z 
synem. Wśród obecnych zauważam: J. 
Busiakiewiczów, G. Brzeskwiczyńskich 
z córką, K. Chrapowickiego, dr. W. 
Domżalskiego, T. Hermaszewskich, J. 
Hobotów, A. Jaraczewskich, R. Jedyń- 
skich, Z. Jagusiewicza, dr. J. Kar- 
nicką z p. Piotrowską, siostrą kmdr. 
Karnickiego, Z. Kmiecików, W. 
Krzyżanowskich, J. Korwin-Szyma
nowską, J. Knebę, który mi daje Ł20 
na Fundusz "NS" oczywiście, E. 
Liberów, J. Lisowskich, J. Mazura z 
Plymouth, F. Minkiewiczów, p. M. 
Nagurską, p. G. Obertyńską, W. 
Ostoja-Starzewskich, p. F. Pitułko, 
Z. Pleziów, Z. Pudlickich, T. Pacz
kowskich, W. Sągajłło z synem, J. 
Smoczyńskiego, S. Traszków, A. 
Wacięgę, S. Wolff, Halinę Wójcik i 
paru indywidualistów, co nie chcieli 
ciastka z kremem i od razu zasiedli do 
wczesnego obiadu. Kol. Brzeskwi- 
czyński nawiązał dopiero dziś z nami 
kontakt i przywiózł wspaniałe, 
przedwojenne fotografie z kolekcji 
ojca. Tradycją londyńską nie ma 
referatów i przemówień, by nie zaj
mować czasu potrzebnego na wymianę 
ostatnich ploteczek i wiadomości o 
obecnych i nieobecnych kolegach.

W.K.

MANCHESTER

Święto Marynarki Wojennej i Han
dlowej obchodziliśmy w niedzielę, 
najbliższą dnia 10 lutego. Święto 
rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. w 
kościele polskim pw. Miłosierdzia 
Bożego, którą celebrował ks. asystent 
Andrzej Traczyk. W Mszy św. wziął 
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udział poczet banderowy - koledzy: 
L. Bieszke, T. Koczka i S. Świątek, 
sztandar SPK-sztandarowy J. Brejwo, 
licznie zgromadzeni byli marynarze 
oraz ich rodziny. Ksiądz Celebrant w 
krótkich słowach wspomniał o poś
więceniu życia przez polskich mary
narzy Marynarki Wojennej i Handlowej 
dla wolności Ojczyzny. Nabożeństwo 
uświetnił śpiew chóru im. S. Moniu
szki pod batutą kol. B. Opeldusa. 
Po nabożeństwie odbył się wspólny 
obiad koleżeński. W tym roku zasiadło 
do stołu 35 osób, znacznie więcej niż 
w latach ubiegłych. Z kolegów byli 
obecni: J. Podbylski z żoną, J. Pipka 
z żoną, S. Świątek z żoną, T. Koczka 
z żoną, S. Kulesza z żoną, E. Stall z 
żoną, (którzy powrócili na stałe do 
Anglii z Hiszpanii), J. Bukowski z 
żoną z Północnej Walii, T. Hojok, J. 
Pruski, T. Filipczak, S. Ostrowski z 
Middlesborough, M. Lichwa, B. Panek, 
W. Andrejek i T. Lesisz z żoną.

Wśród gości honorowych był ks. A. 
Traczyk, E. Herter wiceprezes Koła 
SPK, nasz kolega J. Pipka - prezes 
Koła Polskiego, i prezes Koła Sto
warzyszenia Mar. Woj. i Handlowej 
kol. T. Lesisz, w jednej osobie jako 
delegat Min. Spraw Emigr. Rządu RP 
i przewodniczący Zjednoczenia Pol
skiego w Manchester. Po przywitaniu 
gości i modlitwie rozpoczęliśmy "bie
siadę". W krótkim przemówieniu 
prezes przypomniał zebranym, że w 
tym roku przypada 50 rocznica 
pamiętnego dnia 30 sierpnia 1939 roku, 
kiedy 3 polskie kontrtorpedowce 
opuściły Polskę, by dołączyć do floty 
brytyjskiej. Kiedy 1 września Niemcy 
zaatakowali Polskę, byliśmy już u 
wyjścia Skagerraku na Morzu Półno
cnym, śledzeni przez niemiecki wod- 
nopłatowiec. Pod wieczór spotkały nas 
dwa angielskie torpedowce 30 mil na 
wschód od wyspy May Island przed 
wejściem do portu Leith, u wejścia do 
Zatoki Firth of Forth, gdzie stała 

zakotwiczona cała brytyjska "Home 
Fleet".

Kiedy nasz kraj walczył, czekaliśmy 
na wypowiedzenie wojny przez Anglię, 
co nastąpiło 3 września, a 5 września 
byliśmy już na pierwszym patrolu 
wokół Anglii, do bazy wojennej w 
Devonport, gdzie dołączyliśmy do 1 
Flotylli Kontrtorpedowców brytyjskich. 
Później dołączyły do nas w Anglii dwa 
okręty podwodne: sławne ORP 
"Orzeł" i ORP "Wilk".

Z tego małego zalążka Polska 
Marynarka Wojenna, pomimo poważnych 
strat, zakończyła wojnę w sile: 
krążownik, 6 kontrtorpedowców, 3 
okręty podwodne i 7 ścigaczy. Polskie 
okręty brały udział we wszystkich 
większych operacjach morskich, 
łącznie z inwazją Północnej Afryki, 
Włoch i Europy u brzegów Normandii

Później kol. S. Olszowski, były 
"podwodnik", w swoim bardzo inte
resującym referacie zaznajomił nas z 
walką podwodną. Przypomniał, że 
Niemcy w czasie wojny wybudowali 
ponad 1000 okrętów podwodnych 
(U-boats) z czego ponad 700 zostało 
zatopionych przez Aliantów.

Dalszą część spotkania spędziliśmy 
na pogawędkach i wspomnieniach 
wojennych, aż do późnego popołudnia, 
przyrzekając sobie spotkać się znów 
za rok w niemniejszym gronie.

Tadeusz Lesisz

TORONTO

Koło Kanada od kilku już lat 
urządza obchód Święta Marynarki 
Wojennej w lokalu Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów Koło 20 przy 
206 Beverley Str. Toronto, Ontario.

W roku bieżącym obchód Święta 
Mar. Woj. przesunięto z piątku 10 
lutego na niedzielę 12 lutego. Komitet 
obchodu pod przewodnictwem kol. 
Jasi Milisiewicz kol. Irena i Tadeusz 
Bernasowie, Alfred Mrożek i Witold 
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Poray-Wojciechowski dołożyli wszelkich 
starań, aby obchód tego ważnego 
święta odbył się uroczyście i spra
wnie. Jak w czasie II wojny światowej 
ołtarze były instalowane na pokładach 
lub w największych pomieszczeniach 
okrętów, tak i w tym roku członkowie 
honorowi Koła Kanada (kol. Ida, 
żołnierz AK i jej mąż Marian, major I 
Dywizji Pancernej Kasprzakowie), 
ustawili ołtarz w górnej sali SPK, na 
tle ostatniej bandery ORP "Conrad".

Mszę św. przy udziale 48 uczest
ników obchodu odprawił ks. Zbigniew 
Olbryś, proboszcz parafii Scarborough 
i kapelan ZHP, wygłaszając doskonałą, 
okolicznościową homilię. Dwie harcerki 
i dwóch harcerzy z drużyn harcer
skich w Scarborough odśpiewali kilka 
pieśni kościelnych. Przed koleżeńskim 
obiadem prezes, kol. R. Nałęcz- 
Tymiński, który przybył na tę uro

czystość z wywczasów w Luizjanie U SA, 
przywitał gości i członków Koła. 
Podczas obiadu ci sami co wyżej har
cerki i harcerze zabawiali gości obo
zowymi piosenkami. Po obiedzie dr 
Mirosław Kułakowski, autor Historii 
Mar. Woj. Polski Odrodzonej 1918-1939, 
po krótkim wstępie oddał głos kol. 
Feliksowi Jasłowskiemu, który wygło
sił ciekawe i doskonale przygotowane 
przemówienie, podkreślając wkład 
Ignacego Paderewskiego do przy
znania Polsce dostępu do morza po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

Na zakończenie kol. W. Poray- 
Wojciechowski przekazał zebranym 
pozdrowienia od Zarządu Głównego 
SMW oraz przypomniał o Światowym 
Zjeździe Marynarzy we wrześniu 1989 
roku.

R. N.T.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Poniższa lista zawiera opuszczone 
nazwiska zmarłych i prostuje pomyłki 
w poprzednim numerze "NS".

25.1.1988 zmarł w Toronto mat.
Aleksander Onyszkiewicz;

5.10.1988 zmarł w Warszawie kmdr 
Aleksy Czerwiński;

30.10.1988 zmarł w Cambridge 
kmdr ppor. Antoni Witold Wronka;

2.11.1988 zmarł w Oliwie kmdr 
ppor. inż. dypl. Józef Szolc-Narto- 
wski. Przeżył 88 lat;

6.11.1988 zmarłna Florydzie, USA, 
st. mar. Kazimierz Nagrodzki;

17.11.1988 zmarł w Londynie st. 
mar. Stefan Ostrowski;

22.11.1988 zmarł w Kanadzie st. 
mar. Aleksander Stolarski;

30.12.1988 zmarł w Northampton 
bosm. mat. Kazimierz Idzikowski;

W grudniu 1988 zmarł w Chorzowie 
kol. Józef Bobrzyk;

22.12.1988 zmarł w Szczecinie kmdr 
ppor. Bogdan Wielowieyski;

17.1.1989 zmarł w Perthshire 
(Szkocja) kmdr Stanisław Librewski.

5..2 .1989 zmarł w Plymouth kol. 
Edward Lewandowski. Przeżył 67 lat;

7.2.1989 zmarł w Londynie mar. 
Seweryn Bentkowski. Przeżył 72 lata;

13.2.1989 zmarł w Glasgow mat 
Julian Czajło;

12.3.1989 zmarł na serce w Lon
dynie kol. Stanisław Wizbek;

21.3.1989 zmarł w Port Vila- 
Vanuatu kpt. mar. Maciej Bocheński.

21.3.1989 zmarł w Solcu Kujawskim 
bosman Juliusz Wojtyra;

25.3.1989 zmarł w Glasgow kol. 
Antoni Sowiński-Walker;

281.3.1989 zmarł nagle w Londynie 
st. mar. Alfred Karruck. Przeżył 69 
lat;

29.3.1989 zmarł w Glasgow kol. 
Wacław Gołaszewski;

4.4.1989 zmarł w Londynie st. 
mar.. Julian Strocyn. Przeżył 69 lat. 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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KONSTANTY OKOŁOW-ZUBKOWSKI

STRAWA KOŁA FLYMOUTH

W dniu 4 kwietnia br. kancelaria 
SMW powiadomiła kolegów Koła Ply
mouth o rozwiązaniu ich Koła. 
Decyzja ta na zebraniu Zarządu 
Głównego 30 marca nie była powzięta 
pochopnie i zapadła jednogłośnie.

Od dłuższego czasu koledzy z Koła 
Plymouth prowadzili własną politykę, 
która nie przynosiła dobrego imienia 
naszemu Stowarzyszeniu. Problemy te 
poruszaliśmy na ostatnich dwóch 
Walnych Zjazdach i te dyskusje do
prowadziły do uchwalenia "Deklara
cji Ideowej Stowarzyszenia Mary
narki Wojennej".

Kilku członków Koła Plymouth 
świadomie złamało uchwały ostatniego 
Walnego Zjazdu i żadne dyskusje ni 
prośby nie odniosły rezultatu. Zarząd 
w myśl statutu musiał ich zawiesić w 
członkostwie. Zostało to całkowicie 
zignorowane przez Koło Plymouth, co 
podkreślili na swoim Walnym Zebraniu 

w lutym br., gdy wszyscy zawieszeni 
członkowie weszli do zarządu Koła.

Ten stan rzeczy nie mógł być 
tolerowany przez Zarząd Główny, 
który na zebraniu 30 marca 1989 r. 
uchwalił Koło rozwiązać.

Wszyscy prawni członkowie roz
wiązanego Koła otrzymali list wyjaś
niający całą sprawę i uzasadniający 
decyzję Zarządu statutem i uchwałami 
Walnych Zjazdów SMW.

Tym kolegom, którzy zdecydują 
nie należeć do SMW życzymy wszelkiej 
pomyślności poza Stowarzyszeniem. 
Mam nadzieję, że w swych poczyna
niach będą pamiętali, aby nie szargać 
dobrego imienia Marynarki Wojennej 
Wolnej Rzeczypospolitej i pamięci tych 
kolegów, którzy w obronie tego 
imienia oddali swe życie w czasie woj
ny, lub tych, co po wojnie znosili 
szykanowanie, areszty, więzienia, a 
nawet utracili życie w bestialskim 
traktowaniu przez władze PRL.

i. lllllllllllllllOllillllllllllllliiiiii

W nr. 163 "NS" zaistniały pomyłki Z. Pudlicki 20.00
drukarskie, dlatego powtarzamy niektóre K. Hess 26.90nazwiska, podając prawidłowe dane: Z. Heindrich 4.50Na nasz Apel Świąteczny odpowiedzieli C. Biernacki 10.00Koledzy: Ł F. i K. Minkiewiczowie 20.00F. Balicki 50.00
Mrs. H. Guluk 10.00
J. Buncler 5.00 Na Fundusz "Naszych Sygnałów"
P. Cieślak 5.25 wpłacili:
Z. Hornung 5.00 T. Adamska 10.00
B. Francki 10.00 W. Wołczek 10.53

K. Domański 15.00
Od ostatniego nr. "NS" na Fundusz prof. dr Z. Wesołowski 13.57
Komisji Opieki wpłacili: J. Kneba 20.00
K. Domański 25.00 K. Malawski 50.00
dr W. Lee-Limonienko 25.00 Z, Pudlicki 5.00
M. Kuhn 5.00 B. Regus 10.00
Mrs. W.K. Morrison 50.00 Mrs. U. Nagrodzka 20.00
G. Brzeskwiczyński 20.00 E. Gach 10.00
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Na Fundusz SMW wpłacił:
E. Nowak 10.00

Na Fundusz Wydawniczy Ostatniego 
Światowego Zjazdu Marynarzy wpłacili: 
W.S. Maliszewski 75.00
W. Krzyżanowski 75.00

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy za otrzymane dary.

Lista Ofiarodawców została zamknięta 
10.4.1989 r.

Kol. Zbigniew Plezia reprezentował SMW 
na pogrzebie śp. kpt. ż.wk. Mariana 
Ryszarda Umińskiego, wieloletniego pre

zesa bratniego Związku Oficerów Mary
narki Handlowej w Londynie, który zmarł 
18 kwietnia 1989 r.

Ostatnio odwiedzili nasze Stowarzy
szenie:
Jerzy Straszak z Kanady;
Mieczysław Zawada z Glasgow.

Witamy nowych Kolegów w naszym 
gronie!
Nowi Członkowie - Koledzy:
Felicjan Moroz;
Henryk Kuczwalski;
Stanisław Włodarczyk;
Jan Bielecki.

Z KOLEGAMI

Ten dział rozpoczynamy listem ze 
Szwecji, na który jakby odpowiedzią są 
cytowane wypowiedzi z prasy krajowej, a 
kończymy listem syna śp. kmdr. Miesz
kowskiego. Red.
Markaryd, 5 grudnia 1988

... Po drugiej wojnie światowej prawie 
w każdym cywilizowanym kraju, który 
brał udział w wojnie, powstały związki i 
stowarzyszenia kombatanckie. W Polsce 
jest ZBOWiD (Związek Bojowników o 
Wolność i Demokrację). W związku tym są 
byli uczestnicy walk, partyzanci, ubowcy, 
milicjanci, więźniowie obozów koncentracyj
nych. Stąd pytanie: Jakim kombatantem 
jest prokurator, sędzia, "lewi" świadko
wie z niezapomnianych procesów oficerów, 
którzy wrócili z Zachodu, oficerów AK 
i innych. Np. mjr Widaj z Informacji 
Wojsk., oprawca wielu oficerów, który mię
dzy innymi "badał" sławnego pilota S. 
Skalskiego po jego powrocie z Anglii. Al
bo Mieczysław Rodak (oficer bez stopnia, 
bo byli i tacy), szczególny sadysta w 
latach 1945-47. Sam się chwalił, że nie 
było u niego wypadku, by na "badaniu" 
ktoś nie przyznał się nawet do tego, 
czego nie popełnił. Został on w końcu 
zwolniony i obecnie mieszka w Gorzowie 
Wielk. Tacy i im podobni są też "kom
batantami i bojownikami o demokrację". To 
możliwe jest tylko w Polsce. W lipcu 1947 
r. wróciła "Błyskawica" z d-cą kmdr.

F»O SWIECIE

Bolesławem Romaszewskim, który cudem 
uniknął aresztowania, bo władze nie 
mogły tego zrobić z racji zasług bojowych 
sławnego okrętu. Ale dalsze losy załogi 
to tzw. "biała plama". Na pewno do 
ZBOWiD'u należy sporo dobrych Polaków, 
bo jest to jedyny związek, a przynależ
ność do niego daje pewne uprawnienia i 
co ciekawe: ZBOWiD ilościowo rośnie choć 
wojna skończyła się 45 lat temu. Może 
dożyję jeszcze takich czasów, że wyjdzie 
książka opisująca prawdziwe losy Polaków, 
którzy zginęli nie w walce, ale w lochach 
Bezpieki i specjalnych obozach.

Zbigniew Heindrich

Szczecin, 6 grudnia 1988
... Kilka zdań na osobisty temat. 

Służbę w Marynarce Wojennej zakończyłem 
krótko po inwazji Kontynentu na ORP 
Piorun w stopniu st. marynarza. Maturę 
zdawałem w Glasgow. Do Kraju wróciłem w 
1948 w czerwcu, a już w 1956 zacząłem 
pracować w Zarządzie Portu Szczecin, z 
którym związałem swój los aż do emery
tury w ->1986. Przez te trzydzieści lat 
pracy w porcie miałem okazję spotykać 
się z wieloma przyjaciółmi z dawnych lat i 
u mnie, jak też w Glasgowie i w Londy
nie. Od lat utrzymuję koleżeńskie kon
takty z Bogdanem Połchowskim, Władkiem 
Karpiakiem, Mirkiem Kuczmą, Edkiem 
Pieńkosem i Gienkiem Bilińskim. Ostatnio 
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"pojawił się" w telewizji Mondek Uruba, 
bosmanmat telegrafista z Pioruna, z ini
cjatywą wzniesienia pomnika ku czci 
marynarzy poległych w konwojach do 
Murmańska. W ostatnich latach odeszli na 
wieczną wachtę piloci Zarządu Portu: 
Edward Trojanowski, st. bsm. Bronisław 
Peski i st. bsm. Kazimierz Bay. Spo
czywają na cmentarzu w Szczecinie.

Tadeusz Piktel

Sydney, 28 grudnia 1988
... Uroczysty obiad dla Jubilatów 

odbył się wczoraj 27 w Klubie Polskim w 
Sydney. Martwili się wszyscy "spiskowcy" 
czy dopisze pp. Franckim zdrowie, gdyż 
oboje chorowali tuż przed świętami. 
Jednak niespodziewany przyjazd syna z 
Adelaidy w dniu ich rocznicy podniósł ich 
na duchu.

Przyjechali wieczorem do Klubu, 
spodziewając się, że jadą na obiad z 
synami. Gdy weszli na salę, czekała na 

i nich cała ich rodzina sydneyska i paru 
członków rodziny z Adelaidy - razem 
cztery pokolenia Franckich i przyjaciele - 
razem 51 osób. Niespodzianka była 
zupełna, a dowód naszego szacunku i 
przyjaźni chyba wzmocnił ich psychicznie. 
Odczytane i doręczone zostały życzenia:

1 Błogosławieństwo od Ojca św., gratulacje 
od Premiera Rządu australijskiego R. 
Hawke'a, listy od organizacji kombatan
ckich i oczywiście życzenia przesłane 
przez Panów. Pp. Franccy długo oglądali 
kartę i podpisy. Inicjatorami wieczoru 
byli pp. Lucjan i Czesława Rylscy. 
Dziękuje za przesłany mi numer Naszych 
Sygnałów... a na koszt wydawnictwa 
załącza 20 doi. austrl.

Teresa Adamska

Wpadła mi w ręce książka pisana przez 
drużyny harcerskie w Gdyni, podająca z 
pierwszych dni wojny prawie to samo, co 
Dziennik Wybrzeża z 1960 r. W Grodnie 
nadal są Polacy, którzy starannie prze
chowują nazwiska bohaterów. Dowiedziałem 
się o tym w latach 70-tych. Książka, 
opowiadanie zostały przemycone do 
Grodna, a dołączyłem w jaki sposób 
Karruck zdobył Virtuti Militari... Nadal 
utrzymuję kontakt z kmdr. Tymińskim i 
Kołem. Jako jedyny Polak w tym mia
steczku 11 listopada prowadzę naszego 
posła do parlamentu do złożenia wieńca na 
polską rocznicę. Wtedy tęskno mi za mową 
polską i kolegami. Co cieszy to to, że 
trzy córki i sześcioro wnucząt na pewno 
słuchając mych opowiadań zmieniły naz
wisko na Mordasiewicz. ... Proszę 
powiedzieć Karruckowi, że jeśli zdrowie 
pozwoli, to zobaczymy się w tym roku.

Wiktor Mordasiewicz
Red.: Przedwczesna śmierć Alfreda Kar- 
rucka przekreśla plany spotkania sta
rych wilków morskich.

Paington, 2 lutego 1989
... Wspólnie z Mamą podjęłyśmy 

decyzję o przewiezieniu prochów Ojca 
(Romana Katarzyńskiego) do Kraju, celem 
złożenia ich w grobie Rodziców Ojca w 
Gostyniu • ... Planujemy, aby to odbyło 
się w dniu 28 kwietnia - dokładnie w 
pierwszą rocznicę zgonu Ojca. Ceremonia 
ta poprzedzona będzie Mszą św. w Farze 
Gostyńskiej, gdzie moi Rodzice brali ślub 
i gdzie planowali obchodzenie złotych 
godów, których niestety Ojciec nie 
doczekał, odchodząc od nas 2 miesiące 
wcześniej....

Danuta Katarzyńska 
Mapie Creek, 26 stycznia 1989

... W 36 roku Bakłarzec, który Beeston, 13 marca 1989
pochodził z Grodna i miał 18 lat, długą, ... Po zdemobilizowaniu w listopadzie 
czarną brodę i podał swój zawód jako 1949 zamieszkałem z żoną i małym syn- 
powieściopisarz, stawił się jako ochotnik w kiem w Nottingham, chyba pierwszy co z 
kadrze Floty. Był ponad wiek rozwinięty Mar. Woj. tam zakotwiczył. Miałem kontakt 
fizycznie, miał niesamowite poczucie z T. Sroką, który w rozmowie telefoni- 
humoru, był zawadiaką i myślę że był cznej podał mi adres kmdr. Tymińskiego. 
dobrym z naturalnego talentu aktorem. Kmdr Tymiński był drużbą na mym ślubie 
Wnet był tak popularny w Gdyni, jak i w w 1944. Jestem też w kontakcie z Kost- 
Grodnie. kiem Siemaszko, którego znam dość
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dobrze, gdyż przed powołaniem do Mar. 
Woj. celem odbycia służby (poborowo) 
pracowałem w Szefostwie Służby Tech
nicznej, gdzie Kostka ojciec, kmdr Kon
stanty Siemaszko był szefem. Kostek 
(syn) ucieszył się mym listem, gdyż 
wymieniłem mu wszystkie nazwiska pra
cowników biurowych. Wszyscy wybierają 
się na Zjazd i cieszę się, że ich zobaczę. 
Chcę też zobaczyć Jurka Krakusa, któ
rego pamiętam z Polish Resettlement Corps 
w Godalming. ... Cieszę się, że moje 
wspomnienie z Iskry ukaże się w NS.

Kazimierz Kowalski

Warszawa, 25 marca 1989
W imieniu mojej Matki i swoim serde

cznie dziękuję za nadesłany nam numer Na
szych Sygnałów z września-grudnia 1988. 
Dotychczas sporadycznie jedynie ogląda
liśmy u znajomych niektóre egzemplarze 
tego interesującego czasopisma, z tym 
większym zainteresowaniem przeczytaliśmy 
przesłany przez Panów numer.

Do dziś nie znamy natomiast treści 
Naszych Sygnałów, w których ukazały się 
informacje o naszym mężu i ojcu - 
komandorze Stanisławie Mieszkowskim 
(opublikowane wraz z fotografią). Tam też 
(?) ukazały się niestety nieprawdziwe 
dane co do miejsca stracenia komandorów 
Staniewicza, Przybyszewskiego i mojego 
Ojca, rzekomo rozstrzelanych w więzieniu 
w Gdańsku. Niestety, nieprawdziwe te 
informacje cytowane są już dzisiaj nawet 
przez niektórych poważnych marynistów.

Otóż komandor Jerzy Staniewicz został 
rozstrzelany (zastrzelony) 12 grudnia 1952 
r. w gmachu Informacji Wojskowej, lub w 
więzieniu Mokotowskim w Warszawie, a na 
Wybrzeżu nie był nawet więziony. 
Komandor Stanisław Mieszkowski i 
komandor por. Zbigniew Przybyszewski 
zostali rozstrzelani (zastrzeleni) 16 gru
dnia 1952 r. w więzieniu Mokotowskim w 
Warszawie.

Prawdziwe są natomiast informacje, że 
miejsca pochówku ciał Komandorów, mimo 
formalnej rehabilitacji w roku 1956ł nie 
ujawniono rodzinom do dziś!

W przesłanym nam czasopiśmie zain
teresowała nas również notatka podpisana 
przez Sekretarza Zarządu Głównego SMW, 
a dotycząca pamiątkowej odznaki Mary
narki Wojennej 1918-47. Lektura punktów 
b/ i cl tej notatki skłania nas do ubie
gania się o przyznanie nam tej odznaki i 
do nawiązania kontaktu z krajowym 
przedstawicielem kapituły tej odznaki. 
Matka moja bowiem jeszcze jako panna, 
pod nazwiskiem Anna Krasuska zatrud
niona była w Kierownictwie Marynarki 
Wojennej w Warszawie od sierpnia .1934 do 
września 1935. A więc spełnia warunek 
pkt. b/. Oboje natomiast spełniamy 
warunek pkt. c/.

Witold Mieszkowski

Komandor Stanisław Mieszkowslki
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WIESŁAW KRZYŻANOWSNKI

NIEPOROZUMIENIA I NIEŚCISŁOŚCI

Tylko ci co coś robią, są krytyko- 1935, Lwów. Mecz piłkarski o puchar 
wani. Traktuję więc opinię, jaką nam prze- Prezydenta pomiędzy "Czarnymi" a repre- 
słał zentacją Mar. Woj. Na zdjęciu ja przy

JERZY KRAKUS piłce, obok mnie z lewej ówczesny ppor.
jako komplement. Pisze kol. Jerzy: mar. Wronka. Poza zdjęciem jeszcze ppor.

"Zaskoczyła mnie raczej niezachęcająca mar. Henryk Kamiński i ppor. lotnictwa 
i żenująco niska cena Pamiątkowej Od- morskiego Tymosławski. Z listy zmarłych 
znaki Mar. Woj. Czyżbyśmy tak bardzo dowiedziałem się, że odszedł kmdr Wron- 
stanieli i nie jesteśmy warci lepszej? Wy- ka, a więc ja tylko z tej "wielkiej" trójki 
daje mi się, że przed zatwierdzeniem żyję". 
winniśmy zobaczyć projekt w naturalnej 
wielkości i koszt wykonania, a dopiero Gdy podano mi list p. Leslie Wronka 
później w miarę zgłoszeń nabycia, po wykrzyknąłem z podziwem: - Co za 
zamknięciu listy zamómć wykonanie wspaniała polszczyzna! Któryś z kolegów 
oryginału. Jeśli wysunąłem propozycję, w Zarządzie SMW wytłumaczył mi to, że 
żeby Odznaka była solidna i z rzetelnego przecież p. Leslie pracowała w Polskim 
materiału, to przecież nie był to atak na Radiu. Teraz
majątek SMW, a szczera chęć pokrycia p. LESLIE WRONKA
indywidualnie kosztu. Żal, że z tego wszy- prostuje moje pomyłki, które w naj- 
stkiego pozostała tylko idea". lepszej wierze popełniłem. Na pogrzebie

Podaję więc do wiadomości, wszystkich Antoniego Witolda Wronki w Cambridge 
Czytelników, że naturalnej wielkości był z marynarki p. Kubiakowski (przepra- 
próbne odznaki zostały zaaprobowane na szam za przekręcenie nazwiska, ale źle 
zebraniu Zarządu 30 marca 1989 r. In- odczytałem sprawozdanie Zbyszka Plezi), 
strukcje zostały wydane, by odznaki były oraz pisze p. Leslie: "prosiłabym o 
gotowe na 14 września. Odznaki są nie- sprostowanie drugiej, mniejszej w istocie 
drogie, bo SMW na tym nie zarabia, a nieścisłości, a jednak dla mnie ważnej, bo 
jeśli jakieś nam zostaną, to... SMW pokry- nigdy nie pracowałam w Polskim Radiu, 

natomiast pracowałam w Wydziale Wizowym 
Ambasady Brytyjskiej w Warszawie". 
Panią Leslie i kmdr. Wronkę wspomina w 
swym "Powrocie do Ojczyzny"

ZBIGNIEW WĘGLARZ
podając jako przykład szykanowania 
rodzin utratę pracy przez żonę aresztowa
nego kolegi, ale... inne podaje jej za
trudnienie, które jako łatwowierny przyj
muję, a jako optymista nie poprawiam. A 
optymizm tym razem przyniósł redaktorowi 
szczęście, bo większość materiałów dru
kowanych w tym numerze NS została 

je koszt nadliczbowych odznak. W dalszym napisana w Kraju. Postanowiliśmy bowiem 
ciągu swego listu pisze kol. Jerzy: ten przedzjazdowy numer poświęcić 
"Grzebiąc co jakiś czas w przeszłości w pamięci rozstrzelanych, więzionych i 
starych fotografiach znalazłem zdjęcie z prześladowanych przez władze PRL
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Kolegów. Relacja Z. Węglarza doszła z 
początkiem marca wraz z ciekawymi 
wycinkami z prasy krajowej, a redaktor 
miał szczęście, bo dodatkowe materiały 
nadesłał .

JOZEF GRZONKA 
które ciekawie naświetlają serię roz
poczętą relacją Węglarza. P. Józefa naj
lepiej przedstawia cytatami z "Wybrzeża", 
gdzie tak pisze o nim Bogusław Hołub: 
"W 1937 malec miał cztery lata, ciemne 
oczy i kędzierzawe loki. Przemknął obok 
marynarza strzegącego trapu prosto w 
objęcia ojca. Ojciec był jednym z nadzor
ców budowy okrętu i jako członek załogi 
przyprowadził go na Oksywie... Dwa lata 
później, w ostatnią niedzielę sierpnia 
sześcioletni chłopak widział ojca po raz 
ostatni.... Dzisiaj pan Józef Grzonka- 
junior ma największą być może na świecie 
dokumentację historii ORP "Orkan". Po 
trzydziestu czterech latach pracy w stocz
ni jako frezer Józef Grzonka, historyk z 
zamiłowania, został kustoszem sali his
torii Stoczni Marynarki Wojennej. Frontową 
jednostką tego muzeum jest oczywiście 
okręt-muzeum Błyskawica, na którym 
ojciec, chor. mar. Józef Grzonka wyszedł 
z Polski, a zginął na "Orkanie" w 1943 r. 
Ciekawostki o Błyskawicy podaje nam z 
prasy lokalnej

JÓZEF KLAMT:
"A night in 1942 when Cowes came 
under heavy fire from German bombers 
was recently recalled by a former gunner 
on the Polish destroyer Błyskawica which 
helped in the defence of the town.

The 374-foot destroyer was in the J.S. 
White's shipyard, Cowes, for a refit on 
May 4.1942, when the raid began.

Mr. Walenty Serafin, and his 
Cowes-born wife, Yvonne, whom he met 
when he came to the Island with other 
crew of the Bluskawica in 1937 and 
maried in 1940, left the Island in 1948 
and now live in retirement in Paulton, 
Avon, visited Gdynia where the Błys
kawica is preserved as a museum ship.

The trip marked the 50 anniversary of 
the raising of the Polish flag on the 
destroyer....

Photographs of former crews of the 
Błyskawica, could be seen at the Gdynia 

naval museum, whose curator is the son 
of Józef Grzonka, who was lost in action, 
but was well known in Cowes.

A brass plague from Cowes was shown 
at the ceremony, and during official 
speeches mention was madę of the J.S. 
White yard.

Mr. Serafin, now 71, was wounded in 
action serving in the Błyskawica, in Nov- 
ember 1942, and was later awarded the 
Distinguished Service Medal.

Mrs. Serafin's father Charles was one 
of the Cowes workers who helped to build 
the destroyer.

The actions of the Błyskawica 46 years 
ago is well remembered as it was her 
sustained and fierce barrage that led 
many enemy planes to drop their bombs at 
the outskirt of Cowes or in the Solent.

The Cowes incident was last remem
bered locally, in 1982, when a congre- 
gation of morę than 360 attended a spe- 
cial service at St. James' Parish Chureh, 
East Cowes, to pay tribute to the dest
royer crew of 1942".

Do swego artykułu w nr. 159 NS kmdr 
Tymiński przesłał nam fotografie chóru re- 
welersów z lipca 1940 r. Podobną foto
grafię chóru Błyskawicy przysyła

TADEUSZ LESISZ, 
który figuruje jako pierwszy z lewej; 
obok jest ks. Władysław Staniszewski i 
dca okrętu, kmdr por. Stanisław Hry
niewiecki, po występie w Świetlicy Polskiej

Misji Katolickiej, 2 Devonia Road London 
NI, co wyjaśnia list Rektora Misji do por. 
mar. Lesisza z 14 maja 1941 r.:
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"Pragnę jak najgoręcej podziękować 
Chórowi Marynarskiemu ORP "Błyskawica" 
za łaskawy przyjazd do Londynu i występ 
w Świetlicy przy kościele polskim z okazji 
uroczystości 3 Maja. Było to dla nas, 
starej kolonii polskiej w Londynie, wiel
kie wydarzenie i mile wspominamy ten 
wieczór. Szczególnie wysoko cenimy sobie 
to, że Drodzy Panowie z taką ochotą i 
bezinteresownością przyjechali z tak da
leka, by okazać nam Swą sympatię i 
śpiewem pozwolić nam zapomnieć choć na 
chwilę o tym, co nas wszystkich boli. 
Proszę przyjąć serdeczne "Bóg Za
płać" .

Z kolei bierze mnie (sekretarza) do 
raportu

MIETEK ZAWADA, 
bym wyjaśnił, dlaczego zaprosiłem do 
sprawozdania z obchodu Święta Marynarki 
Gdynię, a nie Chicago, czy afiliowane 
organizacje w Nowym Jorku i Francji. Od
powiedź jest niejasna, bo nie bardzo wiem, 
ale chyba dlatego, że na 10 lutego z tych 
trzech adresów nigdy nie otrzymaliśmy 
sprawozdań. Z Glasgowa mieliśmy dwa. 
Jedno od kmdr. Łoskoczyńskiego, a 
drugie napisał kronikarz Koła, który 
przejął ten obowiązek po wyjeździe Witolda 
Wojciechowskiego do Kanady, pan

A. LEWANDOWSKI.
Jego sprawozdanie odesłałem do Gla

sgow, ale chcę tu zanotować jego list do 
Dziennika Polskiego z 20 marca 89, w 
którym pisze o zupełnie niezrozumiałym 
huligaństwie:

"Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w 
Glasgowie, w dzień Święta Marynarki Wo
jennej w niedzielę 12 lutego 1989 r., 
udało się pod Tablicę Katyńską (wmu
rowaną w ścianę frontalną Domu Polskiego 
im. gen. W. Sikorskiego w Glasgowie). 
Tam Zarząd Koła SMW złożył bukiet 
biało-czerwonych goździków z przypiętą w 
ochronnym przeźroczystym pokrowcu 
kartą z napisem: "Koło SMW Glasgow".

W niecałe dwa dni potem czyjaś świę- 
tokradzka ręka usunęła kartkę z napisem 
"od SMW Glasgow", aby nie było wiadomo 
od kogo kwiaty pochodzą. Uważam, że ten 
ktoś ubliżył tym, których czci te biało- 
czerwone goździki oddawały hołd - ubliżył 
wolnym Polakom. Tym aktem usunięcia 

napisu dokonał profanacji miejsca poświęco
nego Tym, którzy oddali życie za wolność 
Ojczyzny i Tym niewinnie pomordowanym 
właśnie w Katyniu.

Zwykły złodziejaszek zabrałby tylko 
kwiaty, niszcząc dołączoną dedykację. Oso
ba usuwająca ślad, by nie było wiadomo 
kto złożył kwiaty, zasługuje na współ
czucie. To mógł uczynić tylko duchowo 
bardzo ubogi człowiek".

Z Londynu weselszy, ale też nieco 
nietrafny aspekt obchodu Święta Mary
narki mogę wpisać do nieścisłości figu
rujących w tytule mego felietonu. Przy 
porannej wspólnej kawie w POSK-u 11 
lutego pozbieraliśmy od "chłopców" 
podpisy na Walentynkach do naszych 
trzech szlachetnych sekretarek, ale ani

MELODY BRAMWELL,
ani Gabriela Obertyńska, ani Halina 
Wójcik nie dostały naszych kartek 14 lute
go, bo ... nie miałem adresów i dopiero 
mogłem je wysłać z SMW we wtorek. Le
piej późno niż nigdy. Pani Melody dzię
kuje serdecznym listem:

"Can you imagine my happiness on 
receiving the beautiful Valentine Card 
from so many friends of the Polish Navy? 
I would like to thank you all so very 
much for giving me such great pleasure. 
When I gazę at the names on the card, 
"the years between" disappear and I am 
back at the Kierownictwo, smiling at my 
handsome Polish friends, saying "Dzień 
dobry Panie Komandorze, proszę niech 
Pan siada!" The lovely thought behind 
your gracious gesture will give me a warm 
feeling round the heart for a long, long 
time to come, and once again I say 
"Bardzo dziękuję',' and may God bless you 
all!"

Zdawałem sobie sprawę, że w związku 
z przygotowaniem Ostatniego Światowego 
Zjazdu Marynarzy będzie dużo pracy, ale 
nie przypuszczałem, że aż tak dużo. Ne 
szczęście koleżanka

HALINA WÓJCIK
jest z powrotem w pełni sił, dobrze 
wygląda, emerytura jej służy, ale dawne 
przyzwyczajenia pozostały. Co ponie
działek spieszy do SMW pomóc naszej 
energicznej p. Gabrieli w trudnym i 
ciężkim okresie przedzjazdowym. A może 
to Walentynka od wiernych "chłopców" tak 
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jej poprawiła samopoczucie? We wtorki 
sekretarz bałagani w kancelarii, a 
pozostałe dni tygodnia wypełnia skarbnik 
Busiakiewicz, "komisja opieki" Herma
szewski i prezes Zubkowski. Jak sobie z 
tą gromadą wcale chętnych, ale niefa
chowych amatorów przez lata dawała rady 
Halina, a dziś jak wytrzymuje nas Ga
briela Obertyńska - naprawdę nie wiem. 
Niewątpliwie niefachowych amatorów, jak 
piszący te słowa, trzeba winić za nie
porozumienia, które stanowią 100 procent 
tytułu tego felietonu i... więcej niż 
połowę treści, a które koleżeńsko wytyk 

MICHAŁ SERAFIN, 
z obawą myśli o wrześniu i oczekuje z 
obawą końca... ale to jest tylko niepo
rozumienie. We wrześniu Stowarzyszenie 
urządza Ostatni Zjazd Marynarzy, na 
który zaprasza (za ich własne pieniądze) 
marynarzy z rodzinami. Stowarzyszenie 
będzie miało swój następny Walny Zjazd 
SMW w 1990, gdy prawdopodobnie omawiać 
będziemy przejście SMW na "wolniejsze 
obroty". Światowy Zjazd Marynarzy 
urządzany przez Zarząd Główny jest 
ostatni, bo chyba za parę lat może bra
kować uczestników, a na pewno zabraknie 
organizatorów! Kol. Michał przypomina, 
że załączył pozdrowienia z Argentyny do 
wszystkich kolegów, a o tym nie było w 
NS. Drogi Kolego, każdy kto do nas 
pisze załącza serdeczności dla wszystkich 
kolegów i ci, co wpadną do nas, mają 
okazję to przeczytać, zanim listy są 
odpisane i włożone do kartoteki. Na temat 
Światowego Zjazdu były i inne nieporo
zumienia :

KOSTEK ZUBKOWSNKI
i ja mieliśmy okazję wziąć udział w 
ubiegłych latach w trzydniowych Zjazdach 
w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych i 
proponowaliśmy zjazd trzydniowy. "Opozy
cja" proponowała Walne Zebranie SMW i 
wspólny obiad. Ale Walne Zebranie Stowa
rzyszenia nie ma nic wspólnego ze Zjazdem 
Marynarzy. A gdy przedstawiliśmy pro
ponowany program "opozycja" stwierdziła, 
że za dużo się dzieje i właściwie brak 
na to czasu. Otóż na Zjeździe nie ma 
zajęć obowiązkowych. Można przecież zna
leźć sobie cichy kąt i tam wymieniać 
wiadomości z dawno niewidzianym kolegą i 

można (poza posiłkami?) nie brać udziału, 
jak pisze Jurek Krakus, w takich dzi
wolągach jak "sympozjum", misterium czy 
inne "histerium" i zupełnie zapomnieć o 
"obiecanych szykanach". A do tego 
jeszcze dochodzą komplikacje finansowe. 
Postanowiliśmy na samym początku 
organizowania, że koledzy z Polski (i 
krajów mających ograniczenia walutowe) 
jeśli przyjadą do SMW w Londynie lub do 
Fowley Court w Henley-on-Thames, będą 
przez trzy dni Zjazdu gośćmi Stowarzy
szenia.
Ogłoszone pod koniec ubiegłego roku 
koszta zjazdowe już są z powodu inflacji 
wyższe, ale SMW utrzymuje je bez zmian i 
pokryje deficyty. Na inne świadczenia 
Stowarzyszenia nie stać, bo nasz, zresztą 
skromny majątek, jest "zamurowany" w 
"Domu Marynarza" w Hove.

Ten "biały słoń" wymaga wg listów 
urzędu miejskiego olbrzymich zmian i kosz
townych przeróbek, a tymczasem finan
sowa bryndza dotknęła nawet NS. A więc 
skończyły się monografie i NS są nieco 
szczuplejsze i ukazują się co najwyżej 
tylko dwa razy na rok, by ograniczyć 
wydatki. Z listów kmdr. Czerwińskiego 
chcę jeszcze przytoczyć wiadomość, że 
zmarł kmdr ppor.

BOGDAN WIELOWIEYSKI
i jak pisze Czerwiński - "dodam dla 
ścisłości, że to kolega z mego rocznika, 
zmarł nagle (na serce) w Szczecinie w 
dniu 22 grudnia 1988, został pochowany w 
Szczecinie 29 grudnia. Bogdan ukończył 
Chyrów (1934), SPMW (1937), Kurs Ofi
cerów Sygnałowych (KOS - 1939), bronił 
Oksywia w 1939. Był w niewoli niemiec
kiej od IX. 1939 do 11.1945. W ciągu dwóch 
lat 1945-1947 awansował z podporucznika 
na kmdr. ppor. jako oficer polityczno- 
wychowawczy. Karierę wojskową skończył 
w 1950 roku, jako komendant Półwyspu 
Hel w stopniu kmdr. ppor. Od 1956 do 
końca 1979 pracował w Świnoujściu i 
Szczecinie w rybołóstwie i w Urzędzie 
Morskim". A w swym liście 28 marca 89 
tak pisze

JULIAN CZERWIŃSKI:
o Naszych Sygnałach nr 163: "Prze
kazują szczególne słowa uznania dla kolegi 
Krakusa, jego "ciężar właściwy..." to
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prawdziwa perełka. Wstępny artykuł A. of Connecticut University. Wg wska- 
Goska wypadł doskonale; przekazałem zówek paru starszych kolegów, którzy 
kseroks córce kmdr. Zajączkowskiego, dr przeczytali maszynopis proponowanej 
Krzyżanowskiej; była wzruszona. Na książeczki, autor rozszerzył swój zarys 
Światowym Zjeździe Marynarzy najprawdo- historyczny, by podać opis akcji wszys- 
podobniej założymy stoisko książek, na tkich jednostek, dodał parę ważnych 
którym będzie dwutomowa "Marynarka nazwisk, uzupełnił załączniki, dając pełną 
Wojenna Polski Odrodzonej" dr. Mirosława listę okrętów, listę dowódców, listę 
Kułakowskiego - bez porta pocztowego po ważniejszych odznaczeń i tekst umowy 
zniżonej cenie za komplet, a mój ulubiony polsko-angielskiej. Książka ma się ukazać 
autor marynistyczny, na Ostatni Światowy Zjazd Marynarzy we

STANISŁAW M. PIASKOWSKI wrześniu. Autor współpracował przy
obiecał, że jego "Kroniki Polskiej korygowaniu maszynopisu i weryfikacji 
Marynarki Wojennej 1918-1946" będą na faktów z Markiem Piaskowskim, autorem i 
wrzesień gotowe, bo trzeci tom ma się wydawcą wspomnianych poniżej Kronik, 
ukazać jeszcze przed Zjazdem. Kto nie Recenzja Jerzego Tumaniszwili z II tomu 
czytał, czy nie przewertował dwóch Kronik ukazała się w 160 nr. NS, a 
pierwszych tomów, nie wie, jaka to wiadomości o Zarysie historii naszej 
jest kopania wiadomości, oryginalnych Marynarki w języku angielskim rozeszła 
dokumentów, nieznanych powszechnie się szybko, bo już zdążył 
fotografii i starannych map, podana w WACŁAW SCOTT MALISZEWSKI, 
niezmiernie przejrzystej formie. Mam parę z Bethel USA, którego ojciec służył w 
książek, do których regularnie zaglądam, Polskiej Marynarce Wojennej i przez 
czasem bo szukam potwierdzenia faktów, a długie lata był członkiem załogi Błys- 
czasem po prostu dla przyjemności kawicy, przesłać nam dar Ł75, by 
przeczytania. Od roku czy dwóch lat wydawnictwo ukazało się w nakładzie 
wśród tej regularnej lektury na pierwsze wystarczająco wielkim. Pan Maliszewski 
miejsce wchodzą Kroniki. Życzliwi koledzy zaofiarował się robić starania o fundusze 
podają mi po ukazaniu się numeru NS, co na wydawnictwo wśród znanych mu firm 
im odpowiadało, co im się podoba, oraz instytucji w Ameryce. A ja mam 
(Życzliwie podają też, co im się nie przyjemność powiadomić czytelników, że 
podobało). W nr. 163 NS wg czytelników następny fundator złożył czek na Ł75 i w 
najciekawsze było to, że nareszcie z ten sposób podwoił kapitał, by zapewnić 
krótkiej relacji Marka dowiedzieli się jak wydanie w potrzebnym nakładzie. Pod- 
powstały Kroniki. Parę kompletów kreślam ten cel i proszę Czytelników o 
3-tomowych Kronik Polskich Marynarki poparcie funduszu wydawniczego Ostat- 
Wojennej będzie na stoisku książek na niego Światowego Zjazdu Marynarzy. 
Zjeździe. Nazwiska "fundatorów" będą wymienione w

Na zebraniu 6 października 1988 książce; autor, dr Peszke, pokrywa 
Zarząd zdecydował wydać "The Polish osobiście koszt całej pracy, korekty, 
Navy in the Second World War. A his- przesyłki itp., i rezygnuje z jakiego- 
torical sketch, który napisał kolwiek honorarium. Do zobaczenia we

DR MICHAEL ALFRED PESZKE wrześniu, w jak najliczniejszej gromadzie!
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