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POŻEGNANIE BOLKA MARKOWSKIEGO
Żegnamy dziś Kolegę i Przyjaciela, którego 

losy złączyły nas w szeregach Marynarki 
Wojennej przeszło pół wieku temu.

Odbyta w tej przestrzeni czasu wędrówka po 
naszej ziemskiej planecie była znaczona Zda
rzeniami i przejściami ponad miarę przeciętne
go losu człowieczego i była udziałem pokole
nia, którego wzorowym przedstawicielem był 
kmdr. dr. Bolesław MARKOWSKI.

Wrzesień 1939 zastaje Go na stanowisku 
naczelnego lekarza szpitala Mar. Woj. na 
Kępie Oksywskiej, której obrona przeszła do 
legendy i w której pewnym udziałem jest 
odwaga i poświęcenie z jaką spełniał swoje 
obowiązki ówczesny kapitan marynarki Doktor 
Markowski.

Jako lekarz oficerskiego obozu jenieckiego 
w Neubrandenburg oddał duże usługi troskliwą 
opieką nad rannymi i chorymi.

Trzeba też podkreślić, że z narażeniem 
osobistym zorganizował łączność obozowej 
akcji podziemnej z komórkami Armii Krajowej 
jak również dostarczał potajemnie lekarstwa do 
pobliskiego kobiecego obozu koncentracyjnego 
ratując niejedne życie.

Po wojnie dołącza do Marynarki Wojennej 
w Anglii by jakiś czas po tern objąć funkcję 
ordynatora szpitala w Belize w British Hon
duras.

Po powrocie do Londynu poświęca swój czas 
sprawom społecznym, redaguje "Nasze Sy
gnały" by następnie objąć funkcję prezesa 
Zarządu Głównego S.M.W. w dużym stopniu 

przyczyniając się do rozwoju działalności 
naszej organizacji.

W uznaniu zasług dekorowany: Krzyżem 
Oficerskim Orderu Polonia Restituta, Krzyżem 
Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mie
czami, Krzyżem Armii Krajowej oraz Orderem 
OF British Empire.

Wartość człowieka ocenia się nie tylko jego 
osiągnięciami, ale również walorami jego

Kpt.mar.lek. B. Markowski w 1939
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charakteru i serca i te właśnie cechy zaskarbiły 
Bolkowi naszą przyjaźń i uznanie. Nawiązać tu 
można do cytatu w nekrologu Rodziny, że 
'Przeszedł przez życie dobrze czyniąc".

Z dużym podziwem i szacunkiem patrzyliś
my na Jego ostatnie lata, gdy szereg poważ
nych chorób zmusił Go do kolejnych rezygna
cji z normalnego życia. Pogoda ducha, zno
szenie przeciwności losu z pokory i bez słowa 
skargi były dowodem głębokiej wiary i zrozu
mienia wartości cierpienia.

Ogromny podpory fizyczną i duchową była 
siła charakteru i nadzwyczajne zrozumienie 
Żony Zmarłego, której pełna poświęcenia 

opieka sprawiła, że odszedł od nas pogodzony 
z losem.

Byłaś Mu Lulu nieocenionym, oddanym i 
kochającym towarzyszem oraz dobrym duchem 
i niech ta świadomość przyniesie Ci ulgę, a 
czas i łaska Boża da Ci ukojenie i siły do 
przetrwania złych dni.

Rodzinie Zmarłego składam wyrazy głębo
kiego współczucia, a odchodzącego w ostatnią 
podróż Drogiego Kolegę i Przyjaciela żegnam 
w imieniu Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
i własnym. Żegnamy Go z uczuciem ser
decznego Żalu i smutku i ze świadomością, że 
brak Jego w jakże już małym naszym gronie 
dotkliwie odczujemy.

POGRZEB BOLKA MARKOWSKIEGO

W czwartek 24 -go maja o ILI5 Polski 
kościół NMP OO.Marianów na Ealingu w 
zachodnim Londynie był pełny. To Rodzina, 
krewni, przyjaciele, koledzy i znajomi żegnali 
dr. Bolka Markowakiego. P.S.Z. reprezentuje 
gen. Klemens Rudnicki i mjr. Łubieński. Z 
doktorów Mar. Woj. są koledzy dr. Dzik-Jurasz 
i dr. Hofman. Z kolegów z S.M.W., którego 
dr. Markowski był przez 5 lat prezesem i za 
swej kadencji organizował pierwszy Światowy 
Zjazd Marynarzy w 1975 roku, są ze swym 
seniorem kmdr. J. Busiakiewiczem koledzy: 
Jaraczewski, Krzyżanowski, Plezia,

Bolek Markowski z córkę Monikę w 1988.

Smoczyński, Wacięga, Zubkowski i panie 
Anczykowska, Wójcik i Maria Nagurska - 
pani Muszka, jak ją popularnie wszyscy wołali, 
która była gdy ś.p. Bolek był ordynatorem 
szpitala w Babim Dole, starszą siostrą na 
dziale chirurgicznym podczas obrony Wybrze
ża w 1939 roku. Po uroczystej i wzruszającej 
świętej ofierze przejeżdżamy do Mortlake 
gdzie przed spopieleniem imieniem marynar
skiej społeczności żegna zasłużonego Kolegę 
Jan Busiakiewicz i wzruszająco przemawia syn 
Antek, który przyjechał z Kalifornii na pogrzeb 
Ojca, a któremu poparcia udziela siostra Moni
ka. Bolek był wiernym i łubianym towarzy
szem o szerokich zainteresowaniach zawodo- 
wych-lekarskich, historycznych i sportowych. 
Był dobrym i miłym partnerem brydżowym i 
serdecznym kompanem. Straciliśmy dobrego 
przyjaciela, utalentowanego literacko, który ode 
mnie przejął redagowanie "Naszych Sygnałów" 
i robił to przez szereg lat nie tylko dużo 
lepiej, ale o wiele poważniej. Gdy stan zdro
wia zmusił go do wycofania sie z tej funkcji 
"Nasze Sygnały" przejął wszechstronnie uzdol
niony Witold Poray-Wojciechowski.

W.K.
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BOLESŁAW MARKOWSKI

SŁUŻBA ZDROWIA
(Podchorążowie z Ujazdowa wstęp

Po wiekowej niewoli, pod jarzmem trzech 
okupantów, powstała w 1918 roku Rzeczpospo
lita Polska. Młode państwo od pierwszych dni 
swego istnienia stało się celem agresji sąsia
dów, byłych okupantów - którzy, oczywiście, 
nie chcieli się pogodzić na łatwe oddanie 
zagrabionych zdobyczy.

Obawiano się, że słaby, niezorganizowany 
Kraj, bez zasobów finansowych, bez własnego 
przemysłu wojennego i bez własnej dobrze 
zorganizowanej armii stanie się łatwą zdoby
czą.

Obawy te, jak wykazała historia, były uzasa
dnione. Już w niecałe 2 lata, bo w roku 1920, 
Polska była zmuszona bronić swych granic na 
wschodzie. Wojna była zawzięta i krwawa. 
Prawie połowa kraju została zajęta przez wroga 
- a wysunięte jego armie sięgały aż po stolicę 
młodego państwa. Chociaż, dzięki bohaterskiej 
walce wojska polskiego, grożąca klęska, za
mieniła się na wspaniałe zwycięstwo - ówczes
ne władze państwa postanowiły, że dla uni
knięcia przyszłych niebezpieczeństw i napaści - 
stworzenie silnych,- nowoczesnych i dobrze 

zorganizowanych Sił Zbrojnych będzie jedynie 
pewnym zabezpieczeniem Polski.

Organizatorzy Polskich Sił Zbrojnych zdawali 
sobie sprawę, że nie można stworzyć sił 
zbrojnych bez stworzenia wojskowej służby 
zdrowia.

Doświadczenia zdobyte dowiodły niezbicie 
nie tylko ważności i wartości służby zdrowia, 
ale i jej niezbędności.

Dowiodły poza tym, że lekarz wojskowy 
musi łączyć wysoką nowoczesną wiedzę me
dyczną, zdrowie fizyczne, patriotyzm i poświę
cenie ze... znajomością życia żołnierskiego tak 
w czasie wojny jak i w czasie pokoju.

Organizatorzy Służby Zdrowia zdawali też 
sobie sprawę, że oficerowie Służby Zdrowia 
winni być włączeni w Korpus oficerów zawo
dowych, by mogli być w odpowiedniej ilości 

str. 12-14) 
użyci szybko, w każdej chwili i każdej potrze
bie.

Wychodząc z tych założeń doszli do wnios
ku że jedynie przez stworzenie własnej szkoły 
wojskowo-lekarskiej, można będzie Polskim 
Siłom Zbrojnym zapewnić odpowiednią i 
fachową służbę zdrowia. W tej szkole mieli się 
kształcić lekarze, dentyści i farmaceuci i w tej 
szkole mieli osiągnąć wymagane kwalifikacje.

Pierwszym trudnym problemem było stwo
rzenie odpowiedniej formy szkolenia, gdyż 
(cytuję za M. Konopką XV-lecie Szkoły Pod
chorążych Sanitarnych):

"...Polskie szkolnictwo wojskowo-lekarskie 
nie posiada takiej tradycji, jaką mają niektóre 
państwa na zachodzie Europy. Wówczas, gdy 
Francja lub Niemcy stawiały pierwsze kroki na 
tym polu, gdy zakładano pierwsze akademie, 
których celem było kształcenie i przygotowy
wanie młodzieży do trudnych obowiązków 
lekarza wojskowego, burza dziejowa zmiotła z 
mapy Europy Rzeczpospolitą.

Dopiero w tym właśnie okresie, podczas 
rozbiorów, organizacja wojska, a więc również 
organizacja i wyszkolenie służby zdrowia 
zaczęły robić pewne postępy. Dopiero "nie
szczęściem ostatecznym Naród przekonany 
uznał po czasie, że nayświątobliwsze przymie
rza pokoy z Sąsiadami wieczny, zachować w 
całości y bezpieczeństwie Państwa nie mogą, 
jeźli Traktatów piórem napisanych zbroyna 
kraiowa nie ustrzeże ręka od wszelkiego 
naruszenia" (Regulamin służby obozowey 
gamizonowey 1775).

Projekt "etatu woyska oboyga narodów" z 
roku 1789, przez Sejm uchwalony, daje już 
szereg myśli o doskonaleniu chirurgów. Nie
długo po tym zjawia się na widowni dziejowej 
pierwszy reformator polskiej służby zdrowia 
Michał Bergonzoni, którego troską serdeczną 
było podniesienie wykształcenia chirurgów i 
lekarzy.
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Zaś w 1809 roku, dzięki inicjatywie kilku 
światłych doktorów, powstaje pierwszy w 
Warszawie "Wydział Akademicko-Lekarski", 
założony w tej myśli, by przygotować młodych 
lekarzy, przede wszystkim dla wojska.

Przyszedł następnie rok 1831, kiedy to 
służba zdrowia "dawała na każdym kroku 
dowody prawości, szlachetności i summiennego 
pełnienia obowiązku" (Kaczkowski K. Wspom
nienia T. I str. 255), a po tym rok 63, kiedy 
to młodzież lekarska złożyła krwawe hekatom- 
by Ojczyźnie w ofierze.

Szedł wówczas medyk i lekarz, bez przygo
towania wojskowego i doświadczenie w ogniu 
walk zdobywał. Ten okres czasu trafnie okre
ślił Towiański, mówiąc, że "Nie na placach 
parady, nie w eleganckich szpitalach, nie w 
uroczystym galowym stroju, nie na wygraco- 
wanych ścieżkach obozowych kształci się 
lekarz woyskowy - ale wśród niedostatków 
wojny, wśród jęków cierpiących, w atmosferze 
zarazy, gdy wszystko umiera i ginie ..."

Podobnie, bo na polu walki, zdobywał tajniki 
służby sanitarnej lekarz i medyk Legionów 
Polskich "płacąc na równi z innymi żołnierza
mi krwią własną dług Ojczyźnie" (Piłsudski. 
Pisma T. IV str. 17). Podobnie kształciła się 
służba zdrowia innych formacji polskich.

W pierwszych latach niepodległości, podczas 
zmagań o całość Rzeczypospolitej, służba 
zdrowia, kierując się umiłowaniem Ojczyzny, 
zapałem i wielkim poświęceniem, starała się 

również złożyć egzamin ze swej sprawności..."
Ofiarność i poświęcenie tych bezpośrednich 

poprzedników lekarzy z powstań i z Legionów 
- co oddawali w porywie miłości dla ojczyzny 
swą wiedzę, pracę ... i życie i tych co kształ
cili się i zdobywali swe lekarskie doświad
czenie na polach bitew tym bardziej żądało 
zawodowo wyszkolonej kadry oficerów - 
specjalistów Służby Zdrowia - odpowiednio 
przygotowanych podczas pokoju na czekające 
ich obowiązki podczas wojny.

Jakkolwiek sama myśl posiadania nowoczes
nej wojskowej Służby Zdrowia - nie budziła 
żadnej wątpliwości - forma szkolenia napotkała 
na trudności przepisów o pragmatyce 
M.S.Wojsk. i ... na zastrzeżenia i wątpliwości 
niektórych profesorów uniwersyteckich.

Nieustanny jednak wysiłek ideologów zawo
dowej Służby Zdrowia - zgrupowanych przy 
kolejnych Szefach Sanitarnych i Wojskowej 
Radzie Sanitarnej - uzyskując w końcu zgodę 
Ministerstwa Spraw Wojskowych i przedstawi
cieli Senatów Akademickich na otwarcie 
pierwszej polskiej szkoły dla oficerów Służby 
Zdrowia.

Szkoła ta, początkowo pod nazwą Wojskowej 
Szkoły Sanitarnej została otwarta dnia 14 
listopada 1922 w Warszawie.

Oddajmy teraz głos oficjalnym dokumentom 
i oryginalnym sprawozdaniom założycieli i 
wychowawców Szkoły.

Bolesław Markowski
SZKIC AUTOBIOGRAFICZNY

("Podchorążowie z Ujazdowa" Londyn 1972 str 373-376)

British Honduras (1961)

"Zycie moje, jak każdego z nas, po "zwycię
skiej wojnie", nie potoczyło się tak, jak plano
waliśmy w Szkole Podchorążych. Ja przez 
ostatnich 11 lat pracuję w Belize, British 
Honduras, jako naczelny chirurg tego kraiku i 
iyrektor państwowego szpitala. Praca ciekawa, 
ile w zupełnie innym środowisku i jakże inna 
od tej którą planowałem będąc w szkole, ale to 

już ... , taki los przypadł nam".
Rozpędzeni po świecie staramy się w pracy 

znaleźć nowe zainteresowania (i jakżeż szczę
śliwi, że możemy pracować w swojej dzie
dzinie!) i pragniemy naszym wysiłkiem w ten 
sposób stać się godnymi 'Tej co nie zginęła". 
Brzmi to jakoś ambarasująco, patetycznie i 
górnolotnie, ale po prawdzie - nasze pokolenie 
było w ten sposób wychowane. Słusznie czy 
nie, nasiąknęliśmy przeświadczeniem, że 
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użyteczną pracą lekarską, na wojnie czy w 
pokoju, spełniamy marzenia i plany za
czerpnięte w naszym życiu studenckim. Gdy 
patrzę na fotografię mojej Promocji nie mogę 
obronić się przed uczuciem głębokiego sen
tymentu, smutku i zarazem dumy. Widzę, że 
tylko garstka z nas pozostała, ale widzę też, 
że ci co odeszli spełnili swój obowiązek "cum 
summa laude", a ci co pozostali wszystko 
jedno gdzie, starają się przez swą pracę i 
zachowanie stać się godnymi ambasadorami 
naszej przynależności narodowej. Spotykam 
kolegów w najbardziej odległych zakątkach 
świata i z radością widzę, że pomimo odmien
nych a czasami trudnych warunków, nie tylko 
dają sobie radę, ale w bardzo wielu przypad
kach stają się wybitnymi przedstawicielami w 
świecie lekarskim. W Kraju czy za granicą, w 
lecznictwie, administracji pracy naukowej 
wychowankowie Szkoły zdobyli sobie zaszczyt
ne miejsca. Gdy czytam nasze Biuletyny i 
wiadomości o Kolegach i ich życiu, widzę z 
radością i serdeczną dumą zdobycze i wyróż
nienia kolegów-Polaków, kolegów ze Szkoły, 
kolegów z Promocji.

Nawet moje skromne odznaczenie OFFICER 
(of the Order) of the BRITISH EMPIRE - 
O.B.E. - (przypisek nasz) przyniosło mi wiele 
listów (za które serdecznie dziękuję), przepojo
nych radością, że dostał kolega ze Szkoły. 
Tutaj też chciałbym zapewnić Kolegów z 
Kraju, o których wiemy, że pracują dużo i w 
bardzo ciężkich warunkach, że pracę ich 
oceniamy bardzo wysoko i cieszymy się z ich 
zasłużonych sukcesów. Cieszyłbym się też ze 
spotkania z nimi, by nie tylko mówić o obcych 
warunkach, ale i przypomnieć nasze wspólne 
szczęśliwe czasy studenckie.

Jak pewnie wiecie z prasy moje chwilowe 
(od 11 lat!) M.P. zostało nawiedzone przez 
huragan - co spowodowało tam dużo strat - 
specjalnie w naszym medycznym departamen
cie, tak że teraz pracujemy grubo ponad 
przyjęte "normy". Po pracy jesteśmy tak wy
kończeni fizycznie i tak wymęczeni umysłowo, 
że każdy extra list i wysiłek wydaje się być 
ponad nasze fizyczne możliwości.

WIELKA BRYTANIA (1971)

Opuściłem British Honduras w 1965 r. gdyż 
zaofiarowano mi pracę badawczo-naukową w 
Szpitalu Uniwersyteckim w Londynie. Decydu
jącym bodźcem, który zdecydował o zmianie 
pracy był atak angina pectoris.

Reasumując 14-to letnią pracę w British 
Honduras muszę stwierdzić, że była owocna. 
Udało mi się zdobyć dwa "Fellowship’y" i 
zostałem na okres 5-ciu lat "Visiting profesor" 
w Amerykańskim towarzystwie lekarskim 
badającym zagadnienia medyczne krajów 
morza Karaibskiego. Wydałem szereg prac 
naukowych (z których jedna o Autotransfuzji 
wywołała ciekawe zainteresowanie i została 
włączona do podręczników angielskich chirur
gii ginekologicznej - J.C. Moir - Lancet 1960 
B.M.J. 13.5.1967 Operative Obstetric - J.C. 
Moir 7-th edition P.764 London). Wspominam 
o tej pracy gdyż z metodą opisaną zapoznałem 
się w klinice znanego nam wszystkim prof. 
Czyżewicza z Uniwersytetu Warszawskiego a 
ja tylko uzupełniłem ją przez praktyczne 
zastosowanie nowoczesnych odkryć.

Obecna praca (dużo łatwiejsza) daje mi 
możność dalszego udziału w pracach nauko
wych i publikacjach lekarskich.

W roku 1970 zostałem zaproszony przez 
Polską Akademię Nauk dla wygłoszenia odczy
tu na Sympozjum Medycyny Morskiej w 
Szczecinie (gdzie byłem gościem naszego 
kolegi z I-szej promocji prof. dr. A. Dolat- 
kowskiego, pioniera medycyny morskiej w 
Polsce). Dwie moje prace z tej dziedziny 
zostały zamieszczone w Bibliografii Medycyny 
Morskiej w Polsce.

Z radością spotkałem jeszcze żyjących 
kolegów z mojej promocji i cieszyłem się ich 
sukcesami w życiu zawodowym. Oczywiście 
odbyliśmy "pielgrzymkę" do ruin zamku Ujaz
dowskiego by się zastanowić "żeś nie darmo 
w Szkole był" (o czym wydadzą sąd inni) i 
zwiedziłem szereg miejsc "uświęconych krwią 
Polaków poległych w obronie ojczyzny" w 
których nasi koledzy ze Szkoły oddali swe 
życie.

Mieszkam i pracuję w Londynie.
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI
ROCZNICOWY RAPTULARZ 
ROZRYWEK I ROZPACZY

Od kiedy zostałem redaktorem-amatorem 
(tym podwójnym tytułem podkreślam komplet
ny brak zawodowego przygotowania i eksper- 
iencji zastąpiony bezużytecznym entuzjazmem) 
Naszych Sygnałów, z pierwszej strony naszego 
pisma znikł tradycją uświęcony "artykuł wstęp
ny". Kiedyś Nasze Sygnały otwierały wynu
rzenia "Przed Walnym Zjazdem" lub "Po 
Walnym Zjeździe" a w 1953r nr. 72 i w 1955r 
nr. 81 rozpoczyna "10 luty" podpisany ini
cjałami B.W.

BOHDAN WROŃSKI
przez długie "pierwsze" lata był wytrwałym 
redaktorem i głównym współpracownikiem 
Naszych Sygnałów. Z perspektywy lat muszę 
przyznać, że miał zawsze coś ciekawego, coś 
nowego do powiedzenia.

35 LAT TEMU
We wspomnianym powyżej nr. 81 po artykule 
wstępnym Bohdana pisze gen. broni Józef 
Haller: "35 lat temu", kmdr. Tadeusz Podjazd 
Morgenstern: "10 luty 1920", Feliks Konarski 
daje swój wiersz "Zaślubiny", a ... wszystko 
psuje na następnych stronach piszący te słowa 
popełniając "Raport Niekarny" z którego 
cytuję: 35 lat temu miały miejsce dwa wyda
rzenia ważkie w dziejach marynarki wojennej 
i choć kroniki nie notują obydwu wydarzeń z 
tą samą ścisłością, a nawet Einstein nie miałby 
kłopotu zdefiniować relatywną różnicę ich 
ważności, niemniej przeto pozwolę sobie 
obydwa przypomnieć. I nie bez powodu. Bo co 
działo się w naszym marynarskim Londyńskim 
gronie w pierwszych dniach lutego, ściśle jest 
z nimi związane. Że 10-go lutego 1920 r. 
odbyły się zaślubiny Polski z Morzem, tego 
dziś nawet dzieci szkolne nie wiedzą. Cóż 
dopiero dorośli, co przy brydżu, lumbago i 
innych rozrywkach dojrzałego wieku od stud
ium historii odwykli. W tymże samym roku 
piszący te słowa ujrzał światło elektryczne - bo 
stało się to przed świtem - i tak nad niespo- 
dziewającą się niczego młodą marynarką, 

prawie - że od zarania zawisła chmura ciem
nego przeznaczenia: Krzyżanowski będzie w 
niej służył.

Obarczony brzemieniem dwóch trzydzie
stopięcioleci (i podobno właśnie na tyle wyglą
dam) przybyłem do londyńskiej Samopomocy 
5-go lutego po południu. Sala kawiarni była 
już pełna.

Przy pomocy pst i hm-hm udało się kol. 
Prezesowi uspokoić nas na tyle, że słowa 
jakimi zagaił wieczór, doszły do wszystkich 
uszu.

Z kolei pan admirał Swirski maluje w 
krótkich słowach chwile, których pars magna 
fuit.

Na estradę wstępuje urocza aktorka p. Ar- 
czyńska i odczytuje z Żeromskiego jak buduje 
się Gdynia wysiłkiem polskich rąk, polskiej 
umiejętności a nade wszystko polskiej woli ...

Czas na następny, niezapomniany, a bodajże 
najpiękniejszy punkt programu. Pan pułkownik 
Bogusławski odczytał dwa własne utwory. W 
pierwszym, jako świadek, i uczestnik zaślubin, 
młody ułan krechowiecki poznaje potęgę 
morza, wierność mu ślubuje a swe uczucia 
utożsamia z symbolicznym pierścieniem. W 
drugim wrześniowa wybucha burza i hi
storyczny konflikt z najeźdźcą wikingiem do 
nowych zmusza nas ofiar, poświęcenia i boha- 
terstw ..."

Nie możemy w tym roku konkurować z 
obchodem Święta Mar. Woj. w 1955 r, bo ani 
gen. J. Haller, ani z marynarskich uczestników 
adm. Morgenstern czy kmdr. Pławski o Zaślu
binach nie napiszą. Nasz miły gość w 1985 r 
na obiedzie w West London Hotel i w 1989 r 
na Zjeździe w Fawley Court gen. Rudnicki 
wspominał swój udział w Zaślubinach. Tak, że 
raczej koleżeńskie znaczenie podkreśla w 
swym liście

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
wysyłając go wszędzie, gdzie paru kolegów na 
Święto Mar. Woj. spotka się razem. Przypom
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nę ten list: "Drodzy Koledzy, Jak co roku 
zbieramy sie w rocznicę zaślubin Polski z 
Morzem, by w marynarskim gronie uczcić 
święto Marynarki Wojennej. Nasze Stowarzy
szenie zrzesza marynarzy, którzy służyli w 
Marynarce Wojennej stworzonej dekretem 
Naczelnika Państwa w 1918 roku, a roz
wiązanej ostatnim rozkazem Szefa Kierownic
twa Marynarki Wojennej w 1947 roku w 
Londynie.

Niektórzy z nas na to rocznicowe spotkanie 
włożą odznakę Marynarki Wojennej 1918-1947 
wydaną przez S.M.W, z okazji Ostatniego 
Światowego Zjazdu Marynarzy we wrześniu 
ubiegłego roku w pięćdziesiątą rocznicę wybu
chu Il-giej Wojny Światowej.

Pozdrawiając Kolegów w dniu naszego 
święta podkreślamy nie tyle historyczne a 
raczej koleżeńskie jego znaczenie, gdy w 
imieniu zebranych w Londynie Koleżanek i 
Kolegów przesyłamy Wam najlepsze życzenia 
miłego spotkania, pomyślnych wiatrów w 
marynarskich poczynaniach i osobistego szczę
ścia i zdrowia dla Was i Waszych Rodzin.

Z zainteresowaniem, życzliwością i wielką 
radością śledzimy zmiany jakie zachodzą w 
Ojczyźnie. Cieszy nas korona przywrócona 
orłowi na banderze, powrót do miana Rzeczpo
spolita Polska, a być może z czasem Święto 
Marynarki Wojennej wróci na lutową datę. 
Cieszymy sie tymi osiągnięciami, ale dla 
kombatantów Il-giej Wojny Światowej jest już 
za późno na zmiany, pozostajemy więc Stowa
rzyszeniem Marynarki Wojennej 1918-1947. Z 
koleżeńskim pozdrowieniem, Jan Busiakiewicz, 
Wiesław Krzyżanowski, Konstanty Okołów-Zu- 
bkowski."

Gdy w 1985 r po paru latach wypoczynku 
objąłem obowiązki redaktora NS udało mi się 
wydać "numer Kamickiego" 155, "numer 
Wrońskiego" 156, "numer obrony Wybrzeża - 
Franckiego" 157, "Tymiński na Błyskawicy" 
157, 158 i 159, "numer Światowego Zjazdu 
Marynarzy w Kanadzie" 156 i "w Stanach 
Zjednoczonych" 160, trzy numery z "Monogra
fiami Flotylli Pińskiej" 161, 162 i 163, "numer 
krajowy" 164 i "numer Ostatniego Światowego 
Zjazdu Marynarzy" 165. O bieżącym numerze 
166 mogę powiedzieć, że jest to

NUMER ROCZNICOWY
a wszystkie rocznice świętujemy w radości i 
rozpaczy, by zostać przy rocznicowej literze R. 
O wydarzeniach, których rocznice obchodzimy 
(n pierwszej połowie) tego roku piszą hi
storycy: Julian Czerwiński o pułku morskim i 
Jerzy Tumaniszwili o kampanii norweskiej. A 
mnie to daje okazję zacytować S. Marka 
Piaskowskiego na rocznicę podniesienia bande
ry na ORP Garland i tragiczne rocznice zato
pienia ORP Grom i Orzeł z jego wspaniałej 
książki "Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 
1920-1946", która zachwyca wspaniale wyko
nanym przez autora rysunkiem i doskonałą 
ekonomiczną prozą, która w paru zdaniach 
streszcza historię okrętu. Kolegów, którzy nie 
nabyli na Ostatnim Światowym Zjeździe Mary
narzy w 1989 r książek, które napisał

STANISŁAW MAREK PIASKOWSKI
zapraszam do Stowarzyszenia, gdzie mogą się 
przelicytować ile chcą zapłacić za tak wspania
łe dzieła. Trzytomowe Kroniki Polskiej Mary
narki Wojennej - każdy tom dobrze ponad 200 
dwuszpaltowych stron z dziesiątkami jeśli nie 
setkami fotografii i dużą ilością map, tablic i 
wykresów za £ 15 za tom jest wspaniałą 
okazją - (przyjmujemy więcej) a "Okręty 
Rzeczypospolitej Polskiej" za £ 10 (lub więcej 
jak ktoś się uprze). Ale wracam do lutowej 
rocznicy. Na nasz list otrzymujemy odpowie
dzi, życzenia i sprawozdania z obchodów, z 
których pierwsze datowane jest

GDYNIA 10 LUTEGO 1990.
Przypadające w tym roku 70-lecie Zaślubin 
Polski z Morzem obchodzimy w okresie prze
mian i nadziei.

Nasze marynarskie pokolenie, jak dotąd 
jedyne wychowane w niepodległej Rze
czypospolitej, było dziesiątkowane fizycznie i 
moralnie przez totalizmy Hitlera, Stalina oraz 
polskiej komuny od Bieruta do Jaruzelskiego. 
Obecnie radością naszego pokolenia jest świa
domość klęski tych wszystkich zbrodniczych 
utopii. Puck i Gdynia czczą w tym roku 
pamięć Zaślubin Polski z Morzem podniosłymi 
uroczystościami kościelnymi. Żywimy nadzieję, 
że tradycyjne Święto Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej - 10 lutego - powróci znów 
na polskie Wybrzeże.
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Dziękując za piękne słowa i serdeczne 
życzenia skierowane do nas na dzień naszego 
marynarskiego Święta, przesyłamy Wam, 
Drodzy Koledzy ze Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, nasze najlepsze życzenia zdrowia i 
pomyślności.

Zebrani za stołem oficerskiego obiadu wzno
simy toast za Was i za nasze "Stowarzy
szenie!".

List podpisali: Stanisław Błażejewicz, Borys 
Bronikowski, Stefan Bujniewicz, Julian Czer
wiński, Jan Gosk, Konstanty Lech, Jerzy 
Lipiński, Edmund Pappelbaun, Andrzej Pie- 
rzyński, Bronisław Śonnenfeld i Grzegorz 
Wesołowski.

WARSZAWA:
dowiaduję się z ogłoszenia w prasie stołecznej, 
że "Dnia 10 lutego 1990 r. o godzinie 9 rano 
w katedrze św. Jana na Starym Mieście w 
Warszawie z okazji święta Polskiej Marynarki 
Wojennej zostanie odprawiona msza święta w 
intencji Oficerów, Podoficerów i Marynarzy 
Polskiej Marynarki Wojennej poległych w 
walkach z najeźdźcami na wszystkich frontach 
oraz na morzach i oceanach świata w II wojnie 
światowej, pomordowanych przez okupantów i 
zmarłych w latach późniejszych Koledzy i 
rodziny w Warszawie."

Zawiadamiając o tym pisze dalej kol. Józef 
Rudzki "Również z Wami cieszymy się o- 
gromnie, że wreszcie doczekaliśmy się ORŁA 
W KORONIE, oraz początku wyzwalania się 
OJCZYZNY z pod zbrodniczego terroru komu
nistycznego, narzuconego nam przez obcą 
przemoc. W tym dniu życzymy Wam też i 
Waszym Rodzinom drodzy Koledzy, dobrego 
zdrowia i wszelkiej pomyślności".

A wrażeniami po otrzymaniu N.S. i po mszy 
w katedrze dzieli się z nami Kazimierz Żmi
jewski: "Czytając "Sygnały" dowiedziałem się, 
że zmarł Wojciech Dłużewski. Znałem go 
przed wojną z harcerstwa w Gimnazjum J. 
Zamoyskiego w Warszawie, jako starszego 
kolegę, a w czasie wojny będąc w szkole w 
Londynie, był przez jakiś czas naszym wycho
wawcą. Robiliśmy Mu nieraz różne psikusy, 
jak to młodzi, a był to b. solidny i prawy 
człowiek.

Byłem na Mszy w katedrze. Niestety jedyną 
osobą, którą poznałem to był p. Mickiewicz 
(brat p.dr. Kamickiej - przyp. Red.) Otrzyma
łem zdjęcia ze Zjazdu od Malawskiego i 
Hobota. Ja trzymam się jakoś i aby dalej. 
Martwi mnie trochę nowa potęga, która rośnie 
na zachodzie".

KRAKÓW
reprezentowany przez Zbigniewa Węglarza 
przesyła "najlepsze życzenia z okazli Święta 
10-go lutego Zarządowi Stowarzyszenia, Re
dakcji "Naszych Sygnałów" i wszystkim Kole
gom".

A na pięknej widokówce
TALIN

z panoramą miasta od morza czytamy: "Poz
drowienia z Talina w 50 rocznicę naszej 
podwodnej eskapady zasyłam Koleżankom i 
Kolegom. Tubylcy tu dobrze znają tę historię 
i zwłaszcza teraz mile ją wspominają. Witold 
Jan Szczepański".

A 30. I. 1990 pisze Dobrosław Szczerbik z 
BUENOS AIRES

że "Święto Marynarki obchodzimy tutaj 27 
listopada, data ta odpowiada Dekretowi Mar
szałka Piłsudskiego powołującego Marynarkę 
do życia. W lutym u nas to pełne lato i w 
tym roku bardzo gorąco i niemożliwe jest 
zwołanie na obchód w tym czasie naszej 
grupki marynarzy i personelu żeńskiego pomo
cniczej służby. Mimo to na ten dzień 10 
lutego posyłam wszystkim Kolegom, a szcze
gólnie Kmdr. J. Busiakiewiczowi i Kostkowi 
Zubkowskiemu szczere i najlepsze życzenia 
wszelkiej pomyślności.

W KANADZIE VANCOUVER
obchodzi 70-tą rocznicę Zaślubin Polski z 
Bałtykiem uroczystym obiadem w sali SPK 
11-go lutego i na tak zadrukowanej karcie 
najserdeczniejsze życzenia dla SMW z nad 
Pacyfiku podpisują Janka i Michał Białowscy, 
Jolanta Collins (córka adm. Frankowskiego), 
Alojzy i K. Gielnik, Lech i Jean Kwapi
szewski, Wilhelm i Elżbieta Pacewicz, oraz 
Wiktor i Peggy Wierzbicki, który pisze w 
swym liście:
"urządzaliśmy Święto na dużą skalę - Msza 
św. ze sztandarami organizacji polonijnych z
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Kwapiszewski snuje wspomnienia.

wprowadzeniem i otwarciem zebrania przez W. 
Pacewicza, który był starszym na redzie i jest 
również prezesem koła SPK Seattle. Pani 
Elżbieta w kościele odczytała lekcję, a później 
wyrecytowała piękny wiersz Ref-Ren’a. Później 
obiad z proporcem na frontowym miejscu 
(proporzec dostaliśmy od Bujniewicza z Polski) 
- wszystko bardzo uroczyście - jedenaście 
marynarskich rodzin było skontaktowanych. 
Uczestniczyli prezesi organizacji polonijnych, 
a niektórzy z przedstawicielami zarządów oraz 
p. Mokrzycki, delegat Rządu RP na Obczyźnie. 
Jednym słowem postawiliśmy Marynarkę 
Wojenną na mapie w Vancouverze". Z Van- 
couver otrzymaliśmy 3 fotografie - na jednej 
na tle proporca przemawia Lech Kwapiszewski 
gdy z Białowskim, Gielnikiem i Wierzbickim 
wspominali przeżycia wojenne.

A po "naszej" stronie Kanady w Domu SPK 
Koła Nr. 20 święci w

TORONTO
naszą rocznicę wcale pokaźna liczba kolegów. 
Na pięknym Menu, które łykając ślinkę studiu
ję, liczę dwadzieścia sześć podpisów, z których 
wcale znaczną część mogę odcyfrować: 
Wielu z nich we wrześniu ubiegłego roku 
widzieliśmy na Ostatnim Światowym Zjeździe 

Marynarzy z niezawodnym Beyem Tymińskim 
na czele. A na obchody londyńskie otrzymuje
my od sekretarki Koła kol. Janiny Milisiewicz 
serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia. Z 
programu obchodu chcę zanotować, że w 
niedzielę 11-go lutego o 1145 Mszę św. cele
bruje ks. Jan Rudzewicz, o 1300 było przywi
tanie uczestników i spotkanie towarzyskie, a o 
1400 obiad koleżeński, którego menu już się 
zachwycałem. A jak podaje program Bar jest 
czynny! Ale najważniejszy punkt programu to 
po przywitaniu uczestników a przed obiadem 
było sprawozdanie naocznego świadka Zaślu
bin, kol. Stanisława Wojciechowskiego nagrane 
na taśmę.

NEW YORK
kontaktuje się z nami telefonicznie. Prezes 
Koła kol. Staszek Kuty informuje, że właśnie 
jest w trakcie organizowania kolegów mieszka
jących na wschodnim wybrzeżu Stanów Zje
dnoczonych i w ich imieniu życzy nam miłego 
spotkania w Londynie.

Podobnie zwraca się do nas 
FRANCJA

skąd telefonuje prezes Koła Jan Plewa 30-go 
stycznia i informuje nas, że Koło przekazuje 
życzenia dla wszystkich zebranych w z Lon
dynie. Oni nie urządzają spotkania na Święto 
Marynarki, ale zapraszają kto tylko może 
przyjechać na Zjazd i koleżeński obiad 12-go 
maja, gdy obchodzić będą 50 rocznicę wer
bunku ochotników do Polskiej Marynarki 
wśród zamieszkałych we Francji Rodaków.

Dziennik Polski podaje zawiadomienia, że 
LONDYN

rozpoczyna obchód święta Marynarki Wojennej 
Mszą św. w "garnizonowym" kościele św. 
Andrzeja Boboli o 1100 w sobotę 10-go 
lutego, gdzie zbiera się nas około 70. Ksiądz 
rozpoczyna świętą ofiarę odczytaniem nazwisk 
kolegów i koleżanek, którzy odeszli od nas w 
ostatnim roku i lista jest długa bo aż 37, w 
tym pięciu w Polsce. Brak daje się odczuć 
drogiego Tadeusza Hermaszewskiego, który co 
roku organizował kolektę na tacę - podczas 
mszy, na sekretarza więc spadł ten obowiązek. 
Po mszy spacerem lub samochodami udajemy 
się do POSK’u, gdzie w aneksie do restauracji 
na pierwszym piętrze zbiera się nas pokaźna 
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gromadka. Zgłosiło się nas 68, a było wg. 
oficjalnego obrachunku z Posk’iem 58. Przy
jemnie było zobaczyć seniorów londyńskiej 
społeczności. Antka Wacięgę i Mariusza Hryn- 
kiewicz-Moczulskiego, którzy z prawego 
południowego brzegu Tamizy dołączyli do nas 
na północny brzeg i pokrzepieni poranną kawą 
z olbrzymim ciastkiem w pełnym zdrowiu i 
satysfakcji ze spotkania mogli minicab’em 
odkotwiczyć na południe. Pani Ada Biskupska 
- regularny uczestnik naszych spotkań - zapew
nia mnie, że pewnie zapomniałem, kto mówi, 
ale przypomniałem jak ratowała mnie, gdy w 
ziołowej kuracji wyczerpało się siemię lniane 
i przesłała mi pakiecik przez Jasia Busiakiewi- 
cza z zaleceniem ... spożywania dużych ilości 
miodu. Ci co mi dzisiaj mówią, że niewiele 
się zmieniłem i wyglądam jak przed laty, albo 
są krótkowzroczni, albo pani Ady przepisy 
zrobiły swoje. Są pp. Jaraczewscy, Pleziowie, 
Jedyńscy, Liberowie, Minkiewiczowie, Pacz
kowscy, Ostoja-Starzcwscy, Smoczyńscy, Trasz
ko, Wizła, Zielonka i Zubkowscy. Z poza 
londyńskich jest Kutek, Pawłowicz, Suchenek- 
Suchecki i ... wielu innych, których wita 
prezes Stowarzyszenia Kostek Zubkowski. 
Przypomina też życzenia i pozdrowienia, które 
otrzymaliśmy z całego świata. Wita też majora 
Łapińskiego (który reprezentuje zawsze nam 
życzliwego ministra pułk. Morawicza) i mini
stra informacji Walerego Choroszewskiego, 
kolegę w Stowarzyszeniu i starego druha z 
Pioruna, który w paru zdaniach przekazuje nam 
pozdrowienia i życzenia od pana prezydenta 
Kaczorowskiego i pana premiera prof. Szczepa
nika. Nazwałem Walka druhem z Pioruna, by 
tą koleżeńską nazwą wprowadzić jeszcze 
jednego gościa bo prezes Zubkowski wita 
druhnę Teresę Ciecierską hufcową hufca har
cerek "Bałtyk", która swą obecnością umila 
nasze koleżeńskie spotkanie. Pani Ciecierską 
dostaje parę odznak z banderą wojenną, moty- 
wenf ręki z mieczem, która figuruje na propor
cu mar. woj. i inicjałami Stowarzyszenia. A 
wszystko to ma mocne połączenie z naszym 
kołem

BRIGHTON
skąd pisze Czesław Iwiński:
"10-go lutego święto Marynarki Wojennej 

obchodzimy uroczyście w kościele modląc się 
za zmarłych kolegów. Niestety wszyscy ob
chodzimy tę rocznicę tego samego dnia i 
możemy być w kontakcie tylko przekazanym 
pisanym słowem. Koleżankom i Kolegom w 
Londynie życzymy szczęścia dla Was i Wa
szych Rodzin." Kolega Czesław nawet się nie 
spodziewa, jaka ich czeka niespodzianka, o 
której tak pisze do kol. Zubkowskiego pani 
Ciecierską: "Jak już na pewno Pan wie, 50 
harcerek pojechało do Brighton na zbiórkę 
hufca. Podczas mszy św. ksiądz Kozakiewicz 
poświęcił 10 odznak Stowarzyszenia, które od 
Pana otrzymałam poprzedniego dnia. Ogłosiliś
my zebranym, że te odznaki były symbolem 
naszej łączności z Stowarzyszeniem szczególnie 
w tym roku,w70-tą rocznicę Zaślubin Polski z 
morzem Bałtyk ...

Odznaki otrzymały drużynowe i instruktorki 
na tej zbiórce hufca.

Chcemy też podziękować za używalność 
Domu Marynarza w dniu kiedy pogoda była 
burzliwa ... Dziękujemy i pozdrawiamy z 
harcerskim Czuwaj!
Teresa Ciecierską hm. hufcowa
"W Domu Marynarza miejsce miał "kominek" 
- odpowiednik ogniska harcerskiego w wydaniu 
na dni burzliwe. Przesyłając ten numer N.S.

Hufiec Harcerek "BAŁTYK".
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hufcowi harcerek "Bałtyk" przesyłamy Im 
najlepsze życzenia owocnej pracy i marynar
skie pozdrowienia "Pomyślnych wiatrów!".

MANCHESTER
podaje swe plany listem kol. Tadeusza Lesicza 
z 24-go stycznia: "Będziemy myślami z Wami 
podczas Waszych uroczystości. Wierzymy, że 
Wasz i nas wszystkich wspólny wysiłek roz
szerzył dobre imię Polskiej Marynarki Wojen
nej i jej wkład w walce o wolność naszej 
Ojczyzny.

Jak co roku w Manchester podczas Mszy 
św. w polskim kościele będziemy modlić się 
za naszych kolegów i koleżanki, tych co 
zginęli w czasie wojny i tych co odeszli od 
nas później. Po nabożeństwie starym polskim 
zwyczajem podczas biesiady marynarskiej 
wzniesiemy toast za Wolną Rzeczpospolitą i 
Polską Marynarkę Wojenną."

13-go stycznia prezes Koła Mieczysław 
Zawada pisze z

GLASGOW
W 7O-tą rocznicę złotego pierścienia wrzucone
go w fale Bałtyku jako symbol Zaślubin Polski 
z Morzem Koło Glasgow przesyła życzenia 
szczęśliwych chwil. Niech wielkie epos Mary
narki Wojennej będzie tą serdeczną cumą 
łączącą nas z minionymi laty, kiedy byliśmy 
uczestnikami, a nawet twórcami wielkiej legen
dy Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Przy okazji dodam, że obchody w Glasgowie 
w tym roku mają miejsce dzisiaj i jutro.

Dostajemy starannie opracowany dwudniowy 
program, który niestety musiał być nieco 
zmieniony jak widać z opisu p. A. Lewan
dowskiego, sekretarza SPK (i kronikarza Koła 
SMW.)

"Dzień Święta Marynarki Wojennej (10-go 
lutego) w Glasgowie w ostatnich latach z 
miejsca wypływa na wzburzone fale. Komuś 
jakby zależało, aby tak je powikłać, by mary
narzy ośmieszyć. Koło SMW przygotowało się 
znakomicie do Obchodu 70-cia Zaślubin Polski 
z Morzem w dniu 11-go lutego 1990 roku. 
Uzgodniono datę i dzień Mszy i inne części 
uroczystości. Sztandary obu kombatanckich 
organizacji SMW i SPK miały być w kościele 
podczas Mszy w niedzielę 11-go lutego. Nie

stety "pięć przed" nastąpiły zmiany na inną 
datę, lub nawet godzinę.

W sobotę po południu 10-go lutego o 1600 
Sztandar SMW był pod Pomnikiem Żołnierza 
Polskiego w Prestwick nad Atlantykiem przed 
Tablicą "Bitwy o Atlantyk 1939-45". W nie
dzielę rano o 10.00 zgromadzili się marynarze 
ze swoim Sztandarem i ks. Proboszczem na 
polskiej działce cmentarnej. Złożyli bukiet 
kwiatów i modlili się za zmarłych Kolegów 
spoczywających w szkockiej ziemi. W smut
nym rozgardiaszu Sztandary nie były reprezen
towane na Mszy choć marynarze wzięli w niej 
udział. Nie zapomniano o Ofiarach Katynia. O 
1200 stanęły Sztandary SMW i SPK przed 
Tablicą Katyńską. Kol. Mietek Zawada złożył 
bukiet kwiatów i modlitwą Pańską uczczono 
niewinne Ofiary terroru bolszewickiego. Zakoń
czono odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Nie 
było pod Tablicą Katyńską Zjednoczenia 
glasgowskiego.

W niedzielę, 11-go lutego, o 1600 marynarze 
urządzili w Domu Kombatanta koleżeński 
obiad. Posiłek był przygotowany przez panie i 
kol. Mietka Kozłowskiego z żoną Jean. Do 
stołów zasiadły 53 osoby. Płk. J. Korabiowski 
z dalekiego Glenrothes z Fife wygłosił główne 
przemówienie o Marynarce Wojennej z czasu 
wojny. Tekst angielski odczytał kol. Z. Zdro
jewski, sekretarz Koła. Na temat bieżącej 
sytuacji mówił bez skryptu po angielsku mgr. 
C. Bobolewski. Oba przemówienia nagrodzono 
oklaskami. Koledzy szkoccy z RAFA zapewnili 
o stałej przyjaźni zawiązanej z polskimi or
ganizacjami kombatanckimi SPK i SMW 
jeszcze w roku 1987, kiedy odrestaurowany 
Pomnik żołnierza Polskiego, znaleziony na 
odludziu, został przeniesiony przez Kyle and 
Carrick District Council do frontowego ogrodu 
w "Stonegarth" Royal Air Force Association w 
Prestwick i nad którym szkoccy lotnicy kom
batanci roztaczają opiekę.

Kol. Mietek Zawada, prezes Koła SMW 
podziękował paniom, żonom marynarzy za 
przygotowanie bufetu, pocztom Sztandarowym, 
obu prelegentom i gościom za liczne przyby
cie. Wieczorem była zabawa taneczna i loteria 
fantowa. Dom Kombatanta był wypełniony do 
ostatniego miejsca".
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Tym kończę sprawozdania z obchodów 70 
rocznicy Zaślubin Polski z Morzem i przecho
dzę do innych rocznic i wydarzeń

17 WRZEŚNIA 1989
W warszawskiej prasie ukazała się notatka: "W 
dniu 17 września 1989 r. o godz. 12.30 w 
archikatedrze św. Jana w Warszawie, zostanie 
odprawiona msza św. w intencji OFICERÓW, 
PODOFICERÓW I MARYNARZY POLSKIEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ poległych w 
walkach z najeźdźcą na Westerplatte Óksywiu 
i Helu oraz na wschodnich rubieżach Polski 
we Flotylli Pińskiej, w konwojach i akcjach 
bojowych na morzach i oceanach świata, 
pomordowanych w więzieniach stalinowskich 
i łagrach, zaginionych i zmarłych w latach

Przy tablicy SMW w katedrze św. Jana - kpt.mar. 
A. Guzowski, kdr.pil. J. Rudzki i kdr.K. Kraszewski

1939-1989, na którą zapraszają koledzy ze 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej koło 
Kanada oraz koledzy w kraju. Po nabożeństwie 
nastąpi złożenie wieńca w katedrze, u stóp

Przed Katedrę od lewej drugi por .mar. Skowroński, 
p. Kraszewska, kdr. Kraszewski, kptmar. Guzowski, p. 
Gabriela Demich [za nimi] p. Rudzka, rotm. K. 
Gemich, kdr.pil. Rudzki i nierozpoznana para z U.S.A.

tablicy upamiętniającej poległych marynarzy".
A tak o tym pisze z Kanady Romuald 

Nałęcz-Tymiński: Z inicjatywy Kol. Ignacego 
Zembaty-Nowackiego i przy jego udziale 
pieniężnym, Koło Kanada, przy pomocy Pani 
inż. Ireny Oborskiej (córki ś.p. kdra Aleksego 
Czerwińskiego), kdra Kazimierza Kra
szewskiego i kdra pil. Józefa Rudzkiego, 
zorganizowało w dniu 17 września, 1989 roku, 
nabożeństwo przed wielkim ołtarzem i złoże
nie kwiatów pod tablicą pamiątkową za poleg
łych, pomordowanych i zamęczonych Maryna
rzy, w Katedrze św. Jana w Warszawie.

W uroczystości tej uczestniczył będący w 
tym czasie z wizytą w Warszawie z U.S.A., 
kol. Andrzej Guzowski".

8 LISTOPADA 1989
pisze Stefan Bujniewicz z Oliwy: "Odbyło się 
w kościele św. Michała Archanioła w Sopocie 
odsłonięcie Tablicy pamiątkowej P.S.Z. na 
Zachodzie. Byłem jednym z "aktorów" tego 
wydarzenia, bowiem Kazimierz Śliwa, cicho
ciemny i przewodniczący Stowarzyszenia 
Żołnierzy A.K. Okręgu Gdańskiego, powierzył 
mi rolę reprezentowania Mar .Woj., obok p. 
Kanickiej z II Korpusu i Bohdana Smidowieża, 
pilota z XV-tego, Dęblińskiego dywizjonu 
PAF’u. Słowo wstępne wygłosił kol. Śliwa a 
stosowną homilię ks. kapelan Franciszek Stu
dziński, który był głównym celebrantem odpra
wionej mszy św. Jest on zakonnikiem znanym 
pod nazwiskiem Ojciec Adam i jest kapelanem 
cmentarza na Monte Cassino". Tablica w 
formie owalnej mapy globu ma tekst 
"1939-1945 POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA 
ZACHODZIE. WOJSKA LĄDOWE - MARY
NARKA WOJENNA - SIŁY POWIETRZNE 
- JEDNOSTKI DESANTOWE SPEŁNIAJĄC 
OBOWIĄZEK WOBEC OJCZYZNY WAL
CZYŁY NA OBSZARACH FRANCJI- NOR
WEGII - ANGLII - AFRYKI PŁN. - ITALII 
- HOLANDII - BELGII - NIEMIEC - MÓRZ 
I OCEANÓW
W HOŁDZIE POLEGŁYM NA FRONTACH 
ZMARŁYM I ZAMORDOWANYM NA 
DROGACH WIODĄCYCH PO NARODOWE 
SZTANDARY RODACY1'

Pisząc w 160 nr. NS o Zjeździe Marynarzy 
Polskich w USA wspomniałem, że finansowy 
sekretarz Zdzisław Łopuch dziękując za pomoc 
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w załatwianiu spraw finansowych kol. Kuniber- 
towi Grabę powiadamia obecnych o wielkim 
wkładzie pracy jego żony p. Jadwigi Grabę.

Z wielkim żalem dowiadujemy się, że ta 
przemiła, pracowita, energiczna Pani zmarła

30 LISTOPADA 1989,
a wydaje się tak niedawno, gdy w pokoju nr. 
12 w HilPs w Catskill Mountain Valley u pp. 
Grabę bawiliśmy się na Zjeździe.

Z pośmiertnego wspomnienia dowiadujemy 
się, że:

"Judy Jadwiga Grabę, a New Rochelle artist 
and Textile designer, died of a heart attack at 
New Rochelle Hospital Medical Center. She 
was 68. A member of the New Rochelle and 
Mount Vemon art associations, Mrs. Grabę had 
received many awards for her oil, acrylic and 
watercolor depictions of landscapes and floral 
arrangements. Mrs. Grabę was bom April 9, 
1921, in Radom, Poland. Her early studies at 
the Academy of Fine Arts in Cracow, Poland 
were interrupted in 1939 by the outbreak of 
World War II. In 1944, after the revolt in 
Warsaw against the German occupation, she 
was taken to Germany as a prisoner of war. 
Mrs. Grabę came to America in 1947 and 
studied textile design at the Phoenix School of 
Art in New York City. She married Kunibert 
Grabę on May 7, 1951, in Newark, N.J. They 
moved to New Rochelle in the mid - 1950s. In 
addition to her husband, she is survived by a 
son, Christopher of New York City".

Pani Jadwiga została pochowana w Amery
kańskiej Częstochowie w Dolestown - Pensyl- 
vania.

Z Poznania p. Helena Pertek pisze w swym 
liście datowanym

9 GRUDNIA 1989
" ... Zwracam się z uprzejmą prośbą o dalsze 
przesyłanie "Naszych Sygnałów" na mój adres, 
jeśli to nie sprawi wiele kłopotu. Zawsze z 
wielką przyjemnością czytam to czasopismo, a 
poza tym jest to skarbnica wiedzy o naszej 
marynarce z okresu ostatniej wojny. Mam 
zamiar utworzenia izby pamięci mego męża 
pod patronatem Biblioteki im. Z. Raczyńskiego 
w naszym mieszkaniu udostępniając księgo
zbiór i archiwum męża zainteresowanym 
osobom. Staram się w miarę możliwości i 

umiejętności dalej gromadzić wszystko, co 
dotyczy naszego morza i obu marynarek.

Dziękuję bardzo za zaproszenie na Światowy 
Zjazd Marynarzy i choć było wiadomo, że nie 
bedzięmy mogli skorzystać z zaproszenia, gdyż 
w ostatnim czasie nastąpił u męża zupełny 
bezwład nóg, to cieszył się bardzo z tego 
zaproszenia i chciał wysłać telegram, niestety 
8 lipca zmarł nagle na serce. Nikt się tego nie 
spodziewał. Został pochowany w aleii Zasłużo
nych z wszelkimi honorami ..."

Do Pani Heleny wysłałem ze swych bardzo 
skromnych zbiorów dwie książeczki angielskie 
i Wincentego Cygana: "Granatową Załogę" 
wydaną parę lat po wojnie. Mam więc chyba 
małą zachętę, by zaapelować do kolegów 
czytelników by publikacje marynistyczne, z 
którymi już mogą się koledzy rozstać przesłać 
do Pani Heleny na adres, który podaję: Helena 
Pertek 60-351 POZNAŃ ul. Zakręt 12 m 1.

17 GRUDNIA 1989
wdowa po naszym koledze Janie, p. Beata 
Sobiegraj wysłała do nas list w którym pisze:

"Serdecznie dziękuję za życzenia z okazji 
Świąt, oraz opłatek ....... Wracając do opłat
ków, to przeżyłam w czasie wojny najpierw 
strach, a potem radość. To było w Tarnowie 
1941 lub 42. Dowiedziałam się, że kolejarz z 
dyrekcji jedzie w dzień wigilii Bożego Naro
dzenia do Woldenbergu Stalagu. Zaraz błysnęła 
mi myśl, że musi doręczyć paczkę dla jeńca 
(to był mój I-mąż Paweł Rajs z 2 M.D.A.P.L.) 
Spakowałam trochę żywności i dużo opłatków. 
Tego samego dnia wieczorem "Wachman" 
przed wigilią wywołał jeńca i przy kolejarzu 
wręczył paczkę. Błyskawicznie roznieśli do 
baraków, a w czasie wieczerzy ze łzami w 
oczach dzielili się opłatkiem..."

Pani Doktor Sobiegraj dziękujemy za po
dzielenie się z nami wzruszającym wspom
nieniem wojennym.

Pani Hanka Tyc pisze z Gdyni
31 STYCZNIA 1990

do kol. Kostka Zubkowskiego: "Sprawił Pan 
ogromną przyjemność nawiązując kontakt w 
wyniku oczywiście spotkania z kmdr. Czer
wińskim na Waszym Zjeździe. Zapomniał Pan 
z pewnością, że jest Pan Ojcem Chrzestnym 
mego starszego syna Andrzeja, obecnie czter
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dziestoletniego. Młodszy Krzysztof jest czter
dziestolatkiem. Obaj żonaci, pracuje w Żeglu
dze Morskiej. Andrzej ma jedną córkę siedem
nastoletnią Joasię.

Od czternastu i pół lat jestem wdową i 
prowadzę samotne życie. Daję sobie radę 
nieźle, gdyż rodzina mi się udała, a przy tym 
udzielam lekcji angielskiego. Nawet w obec
nym kryzysie nie mogę narzekać. Jest to 
również dobra terapia na moją samotność i 
daje mi poczucie wartości. Moi synowie zwią
zani są z morzem zawodowo i uczuciowo, tak 
jak Antek. Andrzej jest głównym maklerem w 
swej firmie, a Krzysztof dyrektorem G.A.L.’u 
i odbywa pięcioletni pobyt w N. Jorku. Poma
ga nam jak może żebyśmy przetrwali rewolu
cję ekonomiczną w dobrej formie. Wspaniałe 
rzeczy dzieją się w naszym Kraju i w Europie. 
Żyjemy na pełnych obrotach i należymy do 
tych, którzy wierzą w lepszą przyszłość!"

Na pewno wielu kolegów zainteresują losy 
rodziny ś.p. kpt. mar. Antoniego Tyca. Moja 
korespondencja z Paniami Czamotą i Che- 
chłowską wywołała parę komentarzy. Kolega 
Piotr Walendzewicz z Kanady popiera pogląd 
i stanowisko (wraz z kilkoma kolegami) p. 
Czamota. Mam osobiście dużo sympatii dla 
głębokich przekonań, choć się z nimi nie 
zgadzam. Z listu pani Barbary Czamota wysła
nego

4 LUTEGO 1990 
przytaczam: "My husband, and I, with our two 
daughters, were one of the few families who 
felt it our duty to return to Poland, in the 
early post - war years, to help rebuild that 
devastated country. Oh yes! We suffered for it, 
but it taught me a great deal, and that is only, 
I feel, that I still have something to say, and 
I say it, no matter what the consequences."

Różnice poglądów między nienależącymi do 
SMW kolegami w Plymouth, a SMW najlepiej 
ilustruje niedawna zmiana na placówce dyplo
matycznej. Gdy rząd Mazowieckiego wymieniał 
ambasadora w Londynie na niekomuni
stycznego przedstawiciela rządu mniej więcej 
w tym samym czasie rozpisaną pomoc Krajowi 
pod nazwą "Funduszu Mazowieckiego" poparło 
nasze Stowarzyszenie darem £ 1000. A z prasy 
dowiedzieliśmy się, że dość dyskretnie wycofa
ny poprzedni ambasador pojechał pożegnać się 

do przyjaciół w Plymouth. Zegnany był ponoć 
ze łzami w oczach.

O nowym ambasadorze jeszcze będzie parę 
słów.

A. Daniell writes to Polish Air Force As
sociation

14 LUTEGO 1990
I’ve looked at your appeal for some time and 
have finally decided to send you the enclosed 
cheque although you’re not on my list of 
charities. The delay in making up my mind 
was due to the fact that I served alongside the 
Polish Navy in submarines (SOKOL and 
DZIK) in Malta and the Polish doctor of the 
destroyer SLAZAK probably saved my life.

You will understand, therefore, that I would 
have quicker made out my cheque for a Polish 
Navy Fund. But never mind I am only too 
glad to help you "Bird Men". If there is a 
Polish Navy Fund would you be good enough 
to put me in touch?".

Polish Air Force took the cheque - it was in 
answer to their appeal.

We publish the letter as we find it of 
interest and A. Daniell is notified of Polish 
Naval Association Welfare Fund, by forward
ing him the copy of this issue of "Nasze 
Sygnały" - Editor.

Julian Czerwiński załącza do wiadomości 
Kolegów gdyński nekrolog ś.p. kmdra Kra
szewskiego, który ukazał się w Dzienniku 
Bałtyckim. Jego pogrzeb odbył się na Powąz
kach w Warszawie, podobno z ceremoniałem 
wojskowym.

18 MARCA 1990 r
zmarł w Warszawie w wieku 70 lat ostatni z 
7 komandorów zasądzonych w haniebnym 
procesie 1952 r. kmdr w st. spocz. ś.p. KAZI
MIERZ KRASZEWSKI Absolwent rocznika 
1932 Szkoły Podchorążych Marynarki Wojen
nej w Toruniu, lotnik morski, obrońca Helu, 
jeniec Oflagu II C Woldenberg. Kawaler 
Virtuti Militari. Aresztowany w grudniu 1951 
skazany był na dożywocie, zrehabilitowany w 
1956 r. Żegnają go z żalem Koledzy z toruń
skiej SPMW."

W Newcastle w lokalnej gazecie Evening 
Chronicie w poniedziałek

19 MARCA 1990
pisze Peter Young, że: "War hero Jock 
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McLean proudly displayed the medal he earned 
in the icy waters of the North Atlantic 47 
years ago, at his Tyneside home today.

And the memories of the pitch black night 
he plunged into the stormy seas to rescue men 
from a stricken Polish warship came flooding 
back.

His courage earned him the undying gratitu
de of the Polish Navy - and one of the count
ry’s highest honours, the Bronze Cross of 
Merit with Swords.

But in the confusion of those far off war 
days Jock, now 67 and living in sheltered 
accommodation at Hadrian House, Throckley, 
Newcastle never received his medal.

Dekorowany Jock McLean odpowiada: po lewej S. 
Olszowski, z mikrofonem ks. proboszcz Jędrzejczak.

He was tracked down to Tyneside by the 
Polish Navy Veterans’ Association through the 
Polish White Eagle Club, in Newcastle, of 
which Jock is a member...

... Scottish-born Jock, who settled on Tyne
side after he married a Newcastle girl in 1944, 
said today: "I had no idea what was going on 
and it was a very emotional moment for me."

It was in 1943, while Jock was a leading 
seaman serving aboard the British destroyer 
HMS MUSKETEER, on convoy duty in the 
North Atlantic, that the drama unfolded.

One of the escort vessels, the Polish destro
yer Orkan, was hit by a torpedo from a Ger
man U-boat and was immediately engulfed in 
flames. The Musketeer was one of the vessels 

which raced to the aid of 44 survivors out of 
the crew of 232 left in the water.

Jock, with four of his shipmates, plunged 
into the sea, act which was described at the 
presentation ceremony as "a deed of selfless 
dedication in the best tradition of the Royal 
Navy."

Jock, whose wife Ada died three years ago 
aged 64, has three sons and two daughters.

Jock said today: "I was a diver so I was a 
strong swimmer and I just jumped in. Yes, this 
has brought back the memories, mainly of all 
those boys floating past in the water and the 
tragic waste of life."

Jock, who worked as a supervisor at a 
factory in Cramlington after he came out of 
the Royal Navy in 1953, discovered he had 
been awarded the Polish medal in 1946. "I 
thought no more about it." he said. "I never 
thought I would ever receive it, it is not really 
something you do think about, and I was 
astonished when this happened."

Now Jock plans to hand on the medal on his 
eldest son Freddie, who lives in Blucher. "It 
has great sentimental value." he said."

Opuszczamy z reportażu paragraf, który tak 
poprawia kol. Stanisław Olszowski: To ja 
wręczyłem Jackowi to odznaczenie a nie "a 
representative of The Polish Embassy in Bri
tain" oraz Councellor Arthur Statler, były 
burmistrz Newcastle nie miał nic do czynienia 
z organizowaniem tej ceremonii - był po 
prostu zaproszonym gościem.

Przy okazji notujemy, że kol. Stanisław 
Olszowski przysłał nam szereg kopii korespon
dencji z amerykańskiej bazy okrętów podwod
nych w Groton CT. USA, (Patrz N.S. Nr. 165 
str. 5-8), które zostały częściowo przekazane 
do Muzeum im. gen. Sikorskiego.

8.XI.89: ... "most grateful for your thought
fulness in sending me the book on the Polish 
Navy’s exploits during WWII. Be assured I 
will wear the "MARYNARKA WOJENNA" 
badge with great pride and with a fond re
membrance of the pleasure of our acquain
tance. HAP BARKO.

21.XII.89. Forgive me for not being prompt 
in replying to your letter from World Reunion 
of the Polish Naval Veterans in England. Also 
I have the book you sent. It was my pleasure 
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meeting you and I was happy to provide 
information on "JASTRZAB" (Ex S-25). I 
hope you will allow more time to visit here 
should you return to this area. Of course, 
come to the Archives and visit me and bring 
your wife, for women enjoy museums and 
submarines, as well as men.

I noted that the officers are handsomely 
dressed in grey slacks, "Navy" blue jackets, 
white shirts, striped ties and wearing medals or 
ribbons. I guess this is an agreed outfitting (or 
"unifrom") of the Polish Naval Veterans in 
England?

A copy of your accounting of the loss of 
"JASTRZAB" will be added to the S-25 file. 
Personal accountings are more valuable and 
more factual than second-hand stories.

Thank you very much for the color photo
graphs and the obituary of commander Bole
sław Romanowski. The obituary will be kept 
on file with a caution as to its being written 
by a "controlled" press ...
THERESA M. CASS - Archivist.

17.III. 1990: ..."I’ve enjoyed reading your 
exploits in the book you provided, and espe
cially enjoyed seeing your picture there, too. It 
is truly a pleasure to personally share the 
stories of veterans like yourself, and I consider 
myself fortunate to have had the opportunity to 
meet you ... We’ve had some TV specials here 
recently on WWII submarine operations which 
have been quite interesting. My poor wife has 
seen almost every submarine movie ever made, 
at LEAST twice. She’s so tolerant of me! ... 
HAP BARKO

W londyńskim Dzienniku Polskim ukazał się 
nekrolog, że

DNIA 23 MARCA 1990
zmarła nagle ukochana Żona i Matka Sp. 
Danuta Plezia z domu Lewandowska przeżyw
szy 66 lat. Msza św. zostanie odprawiona w 
kościele St. Vincent de Paul, 2 Whitham Road, 
Osterley, w poniedziałek 2 kwietnia 1990 r. o 
godz. 10.15, po czym nastąpi odprowadzenie 
zwłok na cmentarz North Sheen. W głębokim 
smutku pogrążeni MĄŻ I CÓRKA Zamiast 
kwiatów prosimy o ofiary na Fundusz T. 
Mazowieckiego, 238 King Street, London W6."

Mały kościółek św. Wincentego, w którym 
niedawno żegnaliśym kolegę Tadeusza Her

maszewskiego, pełny jest przyjaciół i kolegów, 
głównie lotników drogiej i nieodżałowanej 
Danusi. Danusia, krakowianka, która przez 
Grecję dostała się do Anglii do służby w 
Polskim Lotnictwie.

Na mszy św. marynarskich przyjaciół repre
zentują J. Anczykowska, J. Biliński, J. Busia- 
kiewiczowie, Z. Jagusiewicz, A. Jaraczewski, 
J. Korwin-Szymanowska, T. Kutek, W. Krzy
żanowscy, E. Liberowie, G, Obertyńska, K. 
Okołów-Zubkowscy, J. Smoczyński i H. Wój
cik. Nad grobem żegna Danusię kolega lotnik 
p. Kazimierz Przedmoyski i koleżanka p. 
Alicja Kaliniecka.

Zamiast kwiatów Busiakiewiczowie, Hrynkie- 
wicz-Moczulscy, Jagusiewiczowie, Krzyżanow
scy, p. Obertyńska, koleżanka Wójcik i Zub- 
kowscy przesyłają dary zebrane na Fundusz 
Mazowieckiego.

Z Gdyni w swym marcowym liście pisze 
Julian Czerwiński, że

28 MARCA 1990 r.
"W Akademii Mar. Woj. na Oksywiu odbędzie 
się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
ku czci twórców i organizatorów Oficerskiej 
Szkoły Mar. Wol. w latach 1945-1948. Zapro
szono rodziny ktradm. Adama Mohuczego, 
kmdra Mieszkowskiego i kmdr. por. Rychła.

Po raz pierwszy kapelan Mar. Woj. będzie 
święcił tę tablicę, a więc "signum temporis", z 
czego można się cieszyć.

W Gdyni wiosna na całego, zielono jak 
nigdy o tej porze, stan morza wyjątkowo 
wysoki, tak że przejście plażą z Gdyni do 
Orłowa jest zalane wodą na wysokości redłow
skiej baterii i trudno przejść suchą nogą, a na 
zdejmowanie butów za wcześnie".

5 KWIETNIA 1990
Zmarła p. Anna Grzonka wdowa po ś.p. chor, 
mar. Józefie GRZONKA, który służył chwa
lebnie na ORP Błyskawicy od podniesienia 
bandery i zatonął na ORP Órkan 8 październ
ika 1941 r. Syn ś.p. Anny,jej ukochany syn 
był przez wiele lat pracownikiem stoczni 
marynarki wojennej w Gdyni, a po przejściu w 
stan spoczynku objął stanowisko kierownika 
działu technicznego muzeum marynarki. Pan 
Józef GRZONKA jnr. ma największe zbiory 
memorabiliów Orkana, okrętu na którym zginął 
jego ojciec i innych pamiątek Marynarki 
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Wojennej. Zanim opiszę wydarzenia i celebra
cje jakie miały miejsce w naszej siedzibie

10 KWIETNIA 1990
muszę zacząć o dziwo od początku. Z począt
kiem stycznia otrzymaliśmy list od Lieutenant

Dekoracje w Instytucie Sikorskiego po lewej B. 
Bobula, A. Kłopotowski, płk. Lars Finstad i K. Zub- 
kowski.
Colonel Lars Finstad, Defence Attache, Royal 
Norwegian Embassy zawiadamiający nas, że 
Mayor of Narvick zaprasza weteranów, którzy 
odbili Narwik w Maju 1940, na Zjazd. Z 
czasem dowiadujemy się o dekoracjach pamiąt
kowymi medalami i 27-go lutego o 1500 
prezes SMW jest zaproszony przez rtm. Ry
szarda Dembińskiego, prezesa Instytutu im. 
gen. Sikorskiego na uroczystość dekoracji 
żołnierzy Brygady Podhalańskiej pamiątkowy
mi medalami za bitwę o Narwik. Marynarze 
mają być dekorowani innego dnia i w innym 
miejscu. Nie udaje się wszystkich odwołać i na 
szczęście są zapasowe medale więc w In
stytucie Sikorskiego dekorowani są Andrzej 
Kłopotowski, Stanisław Włodarczyk i Konstan
ty Zubkowski.

Na dekorację marynarzy (i jednego kolegi 
wojskowego) przedstawiona jest lista 74 naz
wiska z poprawionymi adresami i datą uro
dzenia dla identyfikacji dekorowanego. Ponie
waż dekoracja nadawana jest przez króla 
Olafa, otrzymać ją można tylko osobiście. 
Zaczyna się rozległa korespondencja, rozsyłanie 
komunikatów, w skrócie chcę zacytować trzy 
listy.

W lutym pisze Janisław WANKOWSKI: "...

Ja sam nie byłbym w stanie być obecnym na 
dekoracji 27-go lutego, bo będę w tym czasie 
w Bergen, gdzie mnie zaprosili jako "visiting 
prof." aby im pomóc wprowadzić w akcję 
moje propozycje pedagogiczne z 1979 roku. ( 
Przesyłam ci odbitkę reportażu o mojej funkcji 
- po norwesku)".

Mimo rozległej korespondencji z Norwegami 
nie wiem dokładnie, o co w tych wycinkach 
chodzi, ale gratuluję Jankowi sukcesów jako 
"profesor emeritus" i to zagranicą. Podziwiam 
natomiast wspaniałe fotografie (2) prof. Wań- 
kowskiego w gazecie skandynawskiej.

Na list pułk. Finstad odpowiada w kwietniu 
Włodzimierz ŁOSKOCZYŃSKI. "... Very 
many thanks for Your invitation to a reception 
at Polish Naval Association in London on 
Tuesday 10th, April, 1990. and this is to 
apologise for I am not able to attend due to 
the unusal circumstances.

I regret very much. I have only most plea
sant memories of Norvegians; used to race 
against them on "STAR CLASS" yachts before 
the last war at Kiel, being together in escorts 
on Atlantic Convoys and in the same Flotilla 
of "HUNT CLASS" Destroyers at Harwich, 
and with whom we took part in action against 
U-boats on the night of 25-26 March, 1945.

I had also the honour to meet Your King

płk. Lars Finstad, Mieczysław Zawada po lewej i 
Roman Madej.
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(then Prince Olaf) in 1936 during the 50 years 
anniversary celebrations of NYLANDS 
YACHT CLUB at HELSINKI...

A trzeci list prześlicznie wykaligrafowany 
jest od Stanisława JASIŃSKIEGO, który pisze 
"... Dziękuję za listy i zaproszenie do wzięcia 
udziału w dekoracji przez Norwegów naszych 
byłych uczestników w. walce z hitlerowcami na 
wodach norweskich. Żeby moje zdrowie było 
zadawalające to byłoby łatwo powziąć decyzję 
przyjechać do Londynu i wziąć udział w tej 
dekoracji. Niestety ja już skończyłem 80 lat 
życia i zdrowie pogorszyło się bardzo znacz
nie.

10 Toasty: płk. Finstad - dekorowanych, prezes K. 
Zubkowski - Króla Olafa V.

Nie będę opisywał swoich wszystkich doleg
liwości ale nadmienię, że reumatyzm w nogach 
spowodował, że nogi spuchły i trudno wsadzić 
stopę do obuwia. Także częste ataki anginy 
pectoris zmuszają mnie przebywać w mieszka
niu. Nawet niedaleka przechadzka na pocztę, 
albo po zakupy do sklepu powoduje ból w 
piersiach i stawach nóg. Obawiam się, że w 
niedalekiej przyszłości swobodne poruszanie się 
będzie bardzo ograniczone..."

Żona Defence Attache pani Finstad przyje
chała do Stowarzyszenia Lotników we wtorek 
o 1000 z paroma paczkami wędzonego łososia, 
skrzynką musującego wina i paroma butelkami 
akwawity. Ta wódka dojrzewa w beczkach 
przewożonych na statkach norweskich z pół
nocnej ojczyzny - na południową stronę rów
nika i ... na szczęście z powrotem. Akwawit, 
który dostałem musiał przejść równik w bardzo 
słoneczny dzień, bo aż słoneczniej zrobiło mi 
się na duszy. O 1100 dołącza Lt.Col. L. Fin
stad i naszymi miłymi gośćmi zajmują się pp. 
F. WIZŁA, a kol. S. OLSZOWSKI przypomi
na im, że jego Jastrzębia zatopili Ńorwedzy, 
chyba przez pomyłkę przypominam, bo nasze 
walki na lądzie w portach Clyde z marynarką 
handlową norweską były raczej ... wesołe. O 
godzinie 1200 Lt.Col. FINSTAD sprawia nam 
bardzo miłą niespodziankę. W krótkim przemó
wieniu przypomina udział polskich marynarek 
w kampanii narwickiej wymieniając OORP 
Orzeł, Grom, Burza i Błyskawica i polskie 
statki handlowe. Przy dekoracji asystuje prezes 
SMW K. ZUBKOWSKI wywołując nazwiska 
dekorowanych w kolejności alfabetycznej, 
których fotografuje Ziutek KNEBA. Nieobec
nych reprezentują koledzy lub żony lub przyja
ciele i tak kmdr. W. LIMONIENKO krzyż 
odbiera Krysia córka kptmar. Z. PLEZI, T. 
LESISZA jego bardzo miła córka - adwokat 
londyński, kmdr. W. ŁOSKOCZYŃSKIEGO 
kol. Halina Wójcik, mówiąc, że to rewanż, że 
kiedyś ją zastępował Włodek ... i.t.d. Po 
dekoracji dostajemy szampana łub akwawit i 
spełniamy toast wzniesiony przez naszego 
Miłego Gościa. Zdrowie Dekorowanych. Re
wanżuje prezes K. ZUBKOWSKI wznosząc 
toast na cześć Jego Królewskiej Mości Króla
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OLAFA. Z toastami wspaniale idzie doskonały 
łosoś. Dekorowani z przyjaciółmi i rodzinami 
schodzą na lunch. K. ZUBKOWSKI, najstarszy 
z obecnych oficerów kpt.mar. Z. PLEZIA, 
niedotopiony przez norwegów S. OLSZOWSKI 
i wykładający w Norwegii prof. J. WANKOW- 
SKI zabierają pp. FINSTAD do zarezer
wowanego stolika w restauracji Lotników, a 
my dla których zabrakło miejsca przy stołach 
chyłkiem korzystamy z zaproszenia też na

10 KWIETNIA 1990r.
na urodzinową lampkę wina generalnego 
sekretarza Stowarzyszenia Lotników p. Tadeu
sza KRZYSTKA, wielce nam życzliwego 
gospodarza i sąsiada. Zabawa jest wspaniała, 
na którą z czasem dołączają nieopatrznie 
zaproszeni z marynarki R. DULLA, J. PAW
ŁOWICZ, M. ZAWADA z Glasgow i inni 
wraz z naszą miłą jedynaczką p. Gabrielą 
OBERTYŃSKĄ. Lampka wina okazuje się 
szklanicą Scotch’a, obficie napełnioną jak w 
Kanie Galilejskiej, a stoły aż się uginają pod 
smakowitą zagrychą. Wiele lat powodzenia i 
zdrowia życzymy Drogiemu Tadeuszowi, a 
braciom lotnikom długoletniej i owocnej pracy 
Miłego Solenizanta.

Kończąc opis tego "podwójnie pamiętnego" 
dnia przypominam, że pułk. Lars FINSTAD 
powiedział mi, gdy żegnaliśmy go po połud
niu, że jego syn może nabyć w Oslo min
iatury odznaczenia i przywieźć je przy następ
nej okazji do Londynu. Zainteresowanych 
informuję, że koszt miniaturki jest £ 12. Poza 
listą uczestników kampanii narwickiej w Wiel
kiej Brytanii złożyliśmy jeszcze listy z pełny
mi adresami do Ambasady Norweskiej. Wpi
sani na te listy będą dekorowani przez lokal
nych reprezentantów ambasad norweskich: lista 
2: dziewięciu zamieszkałych w Polsce; lista 3: 
dziewięciu zamieszkałych w U.S.A.; lista 4: 
czternastu zamieszkałych w Kanadzie i lista 5: 
sześciu w innych krajach świata.

Chcę jeszcze podać, że Teofil PACZKOW
SKI zdecydował się oddać swą dekorację 
narwicką kol. JASIŃSKIEMU, który jak się 
dowiedzieliśmy już nawet butów włożyć nie 
mógł na nogi. Nie było to potrzebne. P. Wero
nika PACZKOWSKA odebrała medal za 
nieobecnego JASIŃSKIEGO, medal został na 
jego adres wysłany i doszedł na dzień przed

18 KWIETNIA 1990
kiedy st. bosman Stanisław JASIŃSKI zmarł.

Od lewej: fotograf kol. J. Kneba z dekorowanymi Dębowy, Dawidziuk, Żurawski, Wolff, Sroka, 
Zielonka, Mleczek i kronikarz Krzyżanowski.
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Na stoliku przy łóżku leżał dyplom podpisany 
przez króla OLAFA i kasetka z medalem.

(Jr. w Wilnie 27 września 1909r. po chwa
lebnej służbie w naszej marynarce został 
pochowany w Southshields. Być może 
narwicki medal ozłocił mu ostatni dzień życia. 
Rodzinę marynarską na pogrzebie reprezen
tował bliski przyjaciel Teofil Paczkowski. 
Zawiadamia nas pani Wanda Troman, że

23 KWIETNIA 1990
zmarła jej matka i tak pisze o niej : "Matka 
moja Kazimiera Irena Alderman WOJTKO
WIAK , z domu Ambrożewicz, była wdową 
po Piotrze ŻURAWSKIM jednym z pierwszych 
siedmiu bosmanów w Mar. Woj. po Pierwszej 
Wojnie Światowej i wdową po por. mar. 
Józefie WOJTKOWIAKU, członku komisji 
nadzorczej budowania okrętów wojennych w 
Cowes od 1934 do 1939 roku. Matka moja 
była pierwszą kierowniczką kasyna Mar. Woj. 
w latach 1928-34 znana jako Irena Żurawska, 
jedna z pierwszych członków Rodziny Wojsko

wej Mar. Woj. od Pucka, Oksywia do Gdyni. 
Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie w Ply
mouth w otoczeniu córki, najbliższej rodziny 
i wielu wspaniałych przyjaciół angielskich i 
polskich. Urodzona 18 listopada 1898 w Nie
szawie (woj. Włocławek) całe życie wspomi
nała swe lata w Nieszawie, Pucku i Gdyni, 
zawsze tęskniąc za Polską, umarła z godnością, 
niczego od nikogo nie wymagając. Miała obok 
siebie swoją ręką przepisany wiersz:

"Wspomnienie to cicha nuta 
wyjęta z tomów przeszłości. 
Wspomnienie to pieśń wysnuta 
ze złotej księgi młodości.
Wspomnienie to brzęk łańcucha, 
co łączy rozpacz z nadzieją.
Wspomnienie to puszcza głucha, 
gdzie tylko groby bieleją."

Pogrzeb i msza św. w katedrze katolickiej St. 
Mary i St. Boniface w Plymouth miały miejsce 
2 maja i spopielenie zwłok na Weston Mili 
Cemetery. Później, kończy pani Wanda, po

Po dekoracji od lewej: Dębowy, Mleczek, Serafin, Żurawski, Dawidziuk, Zielonka, Grzelak i Banach 
oraz kol. Wizła i panie Obertyńska i Dawidziuk.
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staram się zorganizować mszę św. w kościele 
na Oksywiu, gdzie ślub z moim ojcem WOJT
KOWIAKIEM dawał jej ś.p. ksiądz Miegoń, 
później zamordowany przez Niemców w 
Dachau".
Jak wynika z powyższych tekstów urodzony 
10 kwietnia niewiele ponad 21 lat temu Tade
usz Krzystek, generalny sekretarz Stowarzy
szenia Lotników zaprasza nas do wzięcia 
udziału

6 MAJA 1990
w składaniu wieńca przez ambasadora polskie
go pod Pomnikiem Lotnikiem Polskiego w 
Northolt. Jak pisze londyński Tydzień Polski 
z 5 maja:

"... W początkach kwietnia ambasadę polską 
w Londynie, jedną z ważniejszych placówek 
dyplomatycznych, objął mec. Tadeusz de 
Virion...

Jedną z pierwszych jego oficjalnych czyn
ności w charakterze ambasadora był udział w 
uroczystości 50-lecia zbrodni dokonanej na 
polskich oficerach, jeńcach wojennych przez 
siepaczy Stalina. Był witany oklaskami przez 
zebranych pod Pomnikiem Katyńskim rodaków 
jako pierwszy mianowany przez niekomuni
stycznego premiera ambasador Polski.

... Gdy wybuchła II wojna światowa miał 
zaledwie 13 lat. W czasie okupacji należał do 
AK, wziął udział w Powstaniu Warszawskim. 
Po zakończeniu działań wojennych studiował 
prawo na Uniwersytecie Warszawskim, następ
nie odbył praktykę sądową, zdał egzamin 
sędziowski. Z biegiem czasu stał się wybitnym 
obrońcą w procesach politycznych, bronił Jacka 
Kuronia, Karola Modzelewskiego i Leszka 
Moczulskiego ...

Dla ambasadora dużą pomocą w działalności 
dyplomatycznej w Londynie będzie z pewnoś
cią jego żona, Jayanti, Hinduska, córka lekarza 
w Kalkucie. Kształciła się w Wielkiej Brytanii, 
skąd wyjechała do Warszawy na funkcję 
lektorki języka angielskiego w Szkole Meto
dystów. Państwo de Virion mają dwie córki."

W południe, w śliczną słoneczną niedzielę 
zbiera się pod pomnikiem pokaźna gromada 
ludzi, conajmniej dwudziestu attache obrony 
rozmaitych ambasad, prasa i oczywiście duża 
grupa fotografów amatorów. Sztandar w asyś
cie młodzieży staje po lewej stronie pomnika 

a prawą stroną ornamentalnej sadzawki niesie 
wieniec dwóch majorów armii polskiej, za nimi 
idzie ambasador z polskim attache obrony 
kmdr. M. Głowackim i świtą.

Składanie wieńca, hołd sztandarowi i przed
stawienie przedstawicieli dyplomatycznych 
odbywa się w bardzo miłej atmosferze. Nasi 
przyjaciele lotnicy dwoją się i troją, by o 
wszystkich zadbać i o nikim nie zapomnieć 
wśród nieustającego szczęku ... aparatów 
fotograficznych. Stąd jedziemy - niedaleko już 
do budynku kasyna oficerskiego na lotnisku, 
gdzie w upalny dzień z wielkim zadowoleniem 
wypijamy lodowate piwo i mamy okazję 
rozmowy z p. Ambasadorem i kmdr. Głowac
kim. Nasz prezes stwierdza, że po pół wieku 
nie istnienia dla przedstawicieli władz krajo
wych przyjemnie jest być celem zainteresowa
nia, choć kmdr. Głowacki wymawia nam, że 
współpraca z marynarzami w Plymouth była 
dużo łatwiejsza przy kielichu wódki, a ten 
londyński kmdr. Krzyżanowski musi być 
bardzo nieprzejednany. Mimo zupełnie nieo
czekiwanego i czysto towarzyskiego awansu 
nie jestem z niego dumny. Przy okazji chcę 
zanotować, że pan Ambasador jest bardzo 
przystojnym, wysokim mężczyzną o bardzo 
ujmującej manierze.

W początkach maja w odpowiedzi na list 
Stowarzyszenia do Koła Francja na 50 rocznicę 
werbunku do Mar. Woj. wśród Polaków we 
Francji, z realną oceną wkładu tych ochot
ników w osiągnięcia naszej marynarki, które są 
bardzo chwalebne, otrzymujemy list od prezesa 
Janka PLEWY, który dziękując za list pisze: 
"Bardzo przyjemnie było go przeczytać i 
podczas uroczystości

12 MAJA 1990
niejeden kielich się wychyli za zdrowie nieo
becnych i pamięć o tych, co odeszli na wiecz
ną wachtę. Będzie nas około 180 osób na 
bankiecie. Z Wielkiej Brytanii spodziewamy 
się 18 kolegów (z żonami), i też z żonami 
jednego z Australii, jednego z Kanady, jednego 
z U.S.A. i jednego z Hiszpanii. Tak, że wil
ków morskich - marynarzy samych będzie nas 
około 50. Jeszcze raz dziękuję za gratulacje i 
ślę koleżeńskie pozdrowienia". W 1940 r. 
odbył się pobór ochotników i z organizatorów 
kadry marynarskiej w Coetąuidan pozostali
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przy życiu komandorowie Wacięga i Tymiński, 
którzy ze względu na stan zdrowia, czy od
ległość nie mogli przyjechać. Z podoficerów 
organizujących tę kadrę pozostał MADEJ, 
który przyjechał z Dundee wraz z żoną i 
powitany był owacją. Organizatorami wspania
łego obchodu byli Jan PLEWA, Jerzy BLU- 
MEL, Moczygemba dziś jako Henryk MACIE- 
GE, i bardzo energiczny Henryk MENDYK. Z 
Wielkiej Brytanii obok MADEJA przyjechali 
ZDROJEWSCY, WIŚNIEWSCY z Glasgow, 
WIZŁOWIE z LONDYNU. STASIKOWIE z 
Worthing, dr. OSTROWSCY z Birmingham, 
PŚCIUKOWIE z synem i dwoma urodziwymi 
córkami, jedna dołączyła z U.S.A., a druga z 
Niemiec. OLSZOWSKI z Middlesbrough, 
DOMŻALSKI z Watford, OGONOWSKI z 
Liverpool, POLAŃSKI z synem, oboje mary
narze ZIELONKA i żona ALFREDA, podob
nie RUMIŃSKI z żoną IRENĄ z PMSK tak 
że PMSK było reprezentowane przez trzy 
Koleżanki. A z SMW przez Yictorię, Dover, 

hovercraft i pociągiem do Lille jedzie prezes 
SMW ZUBKOWSKI.

Dołącza do niego Olszowski na Victorii, 
SKRZYPCZAK (footballista) z Plymouth i 
MADEJOWIE do pociągu w Calais, a na stacji 
w Lille czekają na nich z samochodami Janek 
PLEWA i Władek NOWAK (ten z radiostacji 
na Piorunie), którzy zawożą ich do OIGNIES 
i rozmieszczają w pensjonatach. ZUBKOWSKI 
jest przydzielony do pensjonatu pięknej szwa- 
gierki Janka PLEWY, gdzie wieczorem, za
miast wypocząć przed jutrzejszymi obchodami 
już w piątkowy wieczór zaczynają celebracje 
zebraniem towarzyskim w gościnnym pensjona
cie. A w sobotę program jest bogaty i staran
nie przygotowany. O 1115 Msza św. - po 
łacinie, z kazaniem francuskim, ale modlitwy 
ksiądz odmawia po polsku. Być może, że na 
Ojcze nasz kończy się jego swobodna znajo
mość języka polskiego. Z kościoła msza im
ponujący pochód. 10 pocztów sztandarowych 
lokalnych francuskich i polskich organizacji, 
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orkiestra dęta, za którą maszerują weterani - 
uczestnicy. Mówił mi Stanisław OLSZOWSKI, 
że w orkiestrze był tak duży bęben, że musiał 
być wieziony na małym wózeczku. Jako, że 
kolega Stanisław - wysoki więc na czele 
pochodu miał pozycję zaraz za bębnem, wese
lej mu się na duszy robiło, gdy spojrzał na ten 
wózeczek z bębnem oczywiście. Wśród ma
szerujących jest kolega Jędroszczyk, który z 
Minorki dołączył wraz z żoną. Pochód zatrzy
muje się przy pomniku, jak to po naszej 
stronie kanału La Manche się mówi przy War 
Memoriał, gdzie są składane wieńce przez 
PLEWĘ , ZUBKOWSKIEGO i Mera i Kon
sula RP. Orkiestra prowadzi wszystkich do 
ratusza, gdzie wita obecnych prezes PLEWA w 
krótkich przemówieniach po polsku i francus
ku, z kolei przemawia mer, który podkreśla jak 
wysoko sobie ceni przyjaźń i obecność Pola
ków w swoim mieście, przemawia konsul 
raczej antykomunistycznie. Jego przemówienie 
ma styl i treść raczej dotychczas od krajowych 
dygnitarzy nieoczekiwaną i rozmawiając z 
konsulem prezes Zubkowski sądzi, że konsul 
ładnie i szczerze przemówił. Po powitalnej 
lampce wina schodzi orkiestra dęta a estradę 
zajmuje orkiestra taneczna.

Do stołów zasiada ponad 150 osób. Bufet i 
obiad przygotowały panie- żony marynarskie i 
one zajęły się podaniem w głównej sali ratu
sza. Dania są smaczne, wytworne i wykwintne, 
pięknie podane i ... bardzo obfite. Nic więc 
dziwnego, że bankiet z przerwami na tańce 
trwał od 1400 (w sobotę) do 0200 (w nie
dzielę!). Wśród obecnych gospodarzy chcę 
zanotować, że Staszek MASZEK, po służbie 
na Garlandzie, Jastrzębiu i innych okrętach, 
wstąpił do Legii Cudzoziemskiej, walczył w 
Indochinach, a jak dosłużył się wszystkich 
odznaczeń - osiadł w rodzinnym kąciku Francji 
już w cywilu.

Za "karę", że im się śpieszyło do domu i nie 
chcieli zostać na wspólnym obiedzie w nie
dzielę mówili mi koledzy Zubkowski i Ol
szowski, że w drodze powrotnej podróż z 
Dover do Victorii w Londynie trwała 4 go
dziny z dwoma przesiadkami, włącznie z 
transportem autobusowym i przydługawym 
pieszym marszem do autobusu. Ale gościn
ność, spontaniczność i wspaniałe przyjęcie 

więcej niż przeważyła niewygody i udręki 
zadane podróżującym na British Railway.
LISTA UCZESTNIKÓW ZJAZDU WE FRAN
CJI:
J. BLUMER, F. BUDNY, B. CIEŚLA, J. 
DOLNY, W. DOMŻALSKI - G.B., F. FALIŃ- 
SKI, J. HECEK, J, JĘDROSZCZYK - Minor- 
ka, E. KĄSEK, W. KAŁUŻNY, F. KAR
PIŃSKI, E. KLUKOWICZ, F. KMIECIK - 
G.B., K. KOCH, M. KOCISZEWSKI - G.B., 
T. KOTARBA, C. KRAUZE, E. KUBIAK - 
G.B., S. KULAS, S. KURZAWA - G.B., S. 
LOTO, F. ŁAPAWA, R. MADEJ - G.B., B. 
MALINOWSKI - U.S.A., S. MASZEK, H. 
MENDYK, J. MICHAŁOWSKI, H. MOCIE- 
GE, W. NOWAK, J. OGONOWSKI - G.B., S. 
OLSZOWSKI - G.B., L. OSTROWSKI - G.B., 
J. PLEWA, R. POLAŃSKI - G.B., J. PRUT- 
KOWSKI, J. PŚCIUK - G.B., Z. PUDLICKI - 
G.B., Z. PUDO, F. RUMIŃSKI - G.B., P. 
SKRZYPCZAK - G.B., J. STASIK - G.B., P. 
SALEK, L. TEPPER, F. TROJANOWSKI, 
URBAŃSKI - G.B., J. WALASIAK, T. WI- 
CANOWSKI - G.B., J. WIELGOSZ, A. WIŚ
NIEWSKI - G.B., F. WIZŁA - G.B., Z. 
ZDROJEWSKI - G.B., C. ZIELONKA - G.B., 
K. ZUBKOWSKI - G.B.

20 MAJA 1990
dzień Walnego Zjazdu S.M.W., być może 
ostatniego, to koniec sezonu, czy dokładniej 
pisząc koniec kadencji ustępującego Zarządu, 
w którym straciliśmy jednego szlachetnego i 
pracowitego kolegę Tadeusza HERMA
SZEWSKIEGO i dowiedzieliśmy się, że do 
nowego Zarządu nie będzie kandydował z 
osobistych powodów kol. Andrzej JARA- 
CZEWSKI. Wytypowani przez Zarząd na ich 
miejsce kol. Halina Wójcik i Hieronim GR
YKO czekali na Walny Zjazd by z resztą 
ustępującego Zarządu, być wybranymi do 
nowego. Podkreślam ten aspekt Walnego 
Zjazdu, by zaznaczyć, że Zjazd jest już dużo 
mniej potrzebny niż był kiedyś, a wymaga 
bardzo dużo energii, czasu i kosztów w zor
ganizowaniu. Przed Walnym Zjazdem musiała 
się zebrać Komisja Rewizyjna. Z wybranych 
członków Komisji zmarła kol. Zofia WIELO- 
GÓRSKA, ze względu na stan zdrowia nie 
mógł wziąć udziału kol. Feliks MINKIEWICZ 
i swym listem wycofał się kol. Jan BED
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NARZ. Prezydium Zarządu stanęło na stano
wisku, że koniecznych zastępców do komisji 
sprawdzającej działalność Zarządu nie może 
powołać Zarząd. Muszą to zrobić pozostali 
członkowie Komisji Rewizyjnej. W wyniku 
przydługawej korespondencji i kontaktów 
koledzy Franek BALICKI i MINKIEWICZ 
polecili sekretarzowi zaprosić do Komisji kol. 
Halinę WÓJCIK i kol. Hieronima GRYKO, 
którzy wraz z kol. BALICKIM sprawdzili i 
omówili gospodarkę S.M.W. i stwierdzili 
prawidłowe dysponowanie majątkiem zgodnie 
z ustalonym programem. Piszę o tym, by 
wyjaśnić rozumowanie, jakie kierowało wnios
kami i intencjami ustępującego Zarządu.

Przyjmując, że Zjazd ten może być Ostat
nim Walnym Zjazdem ustępujący Zarząd był 
zdania, że do czekającej nas pracy należy 
wybrać zespół dobrze pracujący razem. Tak się 
też stało. En bloc wybraliśmy proponowanych 
kandydatów, a wśród obecnych na Zjeździe nie 
było innych ochotników na wejście do Zarzą
du. Do Komisji Rewizyjnej proponowaliśmy 
przez Komisję Matkę Walnego Zjazdu (GRY
KO, JAGUSIEWICZ, PLEZIA) jaknajwiększą 
ilość członków, by z nich dobierać członków 
Zarządu na miejsce tych co zrezygnują, a oni 
będą sobie dobierać innych ochotników by 
wystawiać urzędującą (co 2 lata) trzechosobo- 
wą Komisję Rewizyjną. Do rozszerzonej Ko
misji Rewizyjnej wybrani zostali koledzy: 
BALICKI, JAGUSIEWICZ, KMIECIK, LE- 
SISZ, LISOWSKI, TRASZKO I ZIELONKA. 
Oczywiście sprawozdanie z Walnego Zjazdu 
zostało rozesłane przez nowy Zarząd. W mym 
felietonie chcę raczej przedstawić niezbyt 
poważne problemy, ciekawostki i spotkania. 
Pisałem powyżej, że nowy Zarząd powinien 
być dobrze zgranym zespołem. Mam to okazję 
podkreślić, uzupełniając sprawozdanie sekreta
rza i redaktora podziękowaniami na Zjeździe i 
w imieniu Walnego Zjazdu Prof. Michałowi 
Alfredowi PESZKE za napisanie, poprawienie 
i ofiarowanie nam "Polish Navy in the Second 
World War". Stanisławowi Markowi PIAS
KOWSKIEMU za wspaniałe "Kroniki Polskiej 
Marynarki Wojennej", które z wielką dla niego 
stratą sprzedajemy za £ 45 za całość lub £ 15 

za tom, "Okręty Rzeczypospolitej" za £ 10 , a 
dwie monografie "Wicher i Burza" oraz "Iskra" 
po £ 4 każda. Przypominam, że Dr. Mirosław 
KUŁAKOWSKI napisał dwutomową "Historię 
Marynarki Wojennej Polski Odrodzonej", którą 
można u nas nabyć za £ 27 za komplet. I w 
ten sposób, lub przez podpisanie formy sub
skrypcji poprzeć wydawnictwo proponowanego 
10 tomowego dzieła. Wspominam Wacława 
Scott MALISZEWSKIEGO syna bosmana z 
Błyskawicy, który darem £ 250 i zaini
cjowaniem zbiórki rozpoczął subskrypcję, która 
przyniosła ponad £ 1000 na historię naszej 
Marynarki po angielsku. Józef KNEBA foto
grafował szereg ostatnich okazji i spotkań i 
szczodrze rozdawał fotografie do prasy, do NS 
i jako prywatne pamiątki dla uczestników.

Informując o podziale pracy w Zarządzie, 
gdzie sprawy reprezentacji, udziału w życiu 
polonijnym, sprawy opieki, sprawy finansowe 
i sprawy planowania załatwiane były przez 
biorących za nie odpowiedzialność referentów. 
Z poza Zarządu z radą i pomocą spieszyła 
zasłużona i w sprawach Stowarzyszenia biegła 
kol. Halina WÓJCIK, a pani Gabriela OBER- 
TYNSKA niezawodnie wszystkie listy i doku
menty miała gotowe na czas lub trochę wcześ
niej.

Walny Zjazd jest okazją podania niektórych 
spraw do ogólnych wiadomości apeluję więc o 
poparcie zbiorów memorabilii po ORP Orkan 
u (syna chor, mar.) Józefa GRZONKI, przypo
minam chętnym, że kol. Józef MOKRUS z 
woj. katowickiego zaprasza dwóch kolegów na 
10-12 dniowy urlop do siebie, imieniem koła 
lokalnego powtarzam, że Sztandar Koła Glas
gow, który widzieliśmy na Ostatnim Świato
wym Zjeździe ma drzewce ozdabiane wbijany
mi gwoździami srebrnymi i złotymi. Ufun
dowanie gwoździa srebrnego kosztuje 15 
funtów, a złotego 25 funtów. A na zakończenie 
apeluję by mający dużo wolnego czasu w 
wieku emerytalnym, piszący do nas koledzy 
starali się pisać zwięźlej i krótko, by nie mieć 
pretensji, że ich proza jest skracana przed 
oddaniem do druku ...

Największą trudność na Zjeździe sprawiły 
dyskusje planów na przyszłość. Ustępujący 
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Zarząd i prawie identyczny z nim nowowybra- 
ny Zarząd widzi najbliższe lata mniej więcej: 
dwuletnia kadencja (t.zn. do maja 1992) i 
ogłoszenie w styczniu 1992 referendum z 
wnioskiem rozwiązania S.M.W., by nie było 
potrzeba robić wkładu pracy, wysiłków i 
wydatków pieniężnych na Walny Zjazd. Jeźli 
wniosek przejdzie, rozwiązanie Stowarzyszenia 
nastąpi z dniem 3 maja 1993. Kontynuowanie 
prac Stowarzyszenia pod egidą Polish Naval 
Association Welfare Fund przez (optymistyczna 
prognoza) około 4 lat. Gdzieś więc około 
1996r, zamkniemy kancelarię, przestaniemy 
wydawać NS i powołamy do życia Fundusz 
Testamentowy.

Wydaje się nam więc, że ograniczenie 
"okresu przejściowego" do conajwyżej roku 
2000 jest niepotrzebne i może obniżyć wartość 
dokumentu, który to podaje. Wybieranie po
wierników do istniejącego Welfare Fund jest 
ustalone. Powiernicy do Funduszu Testamen
towego, który jest tym czymś, co ma po nas 
pozostać nie mogą być wybrani z pośród nas, 
bo to byłoby nielogiczne tak, jak twierdzenie, 
że po nas pozostaniemy ... my? Jeśli Fundusz 
Testamentowy będzie zarejestrowany z Chari- 
ties Commission w Wielkiej Brytanii - ostatni 
Zarząd S.M.W. powoła pierwszych powier
ników i będą to chyba musieli być ludzie 
rezydujący w U.K. Pierwsze przestudiowanie 
tego tematu było już przez nas robione, dając 
nam listę ludzi o odpowiednim rodowodzie, 
zapleczu i statusie i zapewniających doskonałą 
siedzibę i adres nowego Funduszu. Ale o tym 
będziemy pisać w specjalnie opracowanym 
referendum i będziemy decydować w wyniku 

tego referendum, które jeśli na czas przygoto
wane odbędzie się z powyżej wymienionym 
referendum rozwiązania Stowarzyszenia w 
styczniu 1992 r, by nie podwajać kosztów. 
Problem kontroli w "okresie przejściowym" i 
później częściowo rozwiązany na Walnym 
Zjeździe powinien być niedwuznacznie wpro
wadzony w wymienione referenda, dokumenty 
i przyszłą działalność.
Datę Walnego Zjazdu

20 MAJA 1990
powtarzam, by po feletonie podzielić się dla 
mnie bardzo smutną wiadomością, że zmarł 
kmdr. por. dr. Bolesław Markowski. Kochany 
i szlachetny Bolek, chirurg szpitala morskiego 
w Babich Dołach, wieloletni redaktor NS i 
prezes S.M.W. we wczesnych latach siedem
dziesiątych, był niezmiernie zasłużony dla 
naszego Stowarzyszenia. Dobry Kolega, dobry 
brydżysta, entuzjasta sportów, dobry pisarz, 
amator historyk, autor wspaniałej monografii 
"Podchorążowie Ujazdowa", o której tak pisze 
w swej dedykacji "... Jak zobaczysz książka ta 
jest historią SPS - gdzie oficjalne dokumenty 
przeplatałem własną "narracją" i uzupełnienia
mi. Poza tym jest prezent ode mnie jako 
uznanie Twej pracy...Twój Bolek M."

Gdy pracował jako chirurg i dyrektor szpi
tala w Hondurasie jego córkę p. Monikę 
przywiozłem z p. Haliną Wójcik na "Bal 
Morski" w Ognisku, a następnego dnia w 
niedzielę na wystawę obrazów hiszpańskiego 
malarza Goya do Royal Academy.

Straciliśmy szanowanego, zacnego i bardzo 
drogiego Kolegę, a pani Luli tą drogą składa
my szczere wyrazy współczucia.
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70 LAT TEMU JULIAN CZERWIŃSKI

PUŁK MORSKI
część H: LIPIEC-GRUDZIEŃ 1920 

SYTUACJA OGÓLNA W CZERWCU 1920
Departament dla Spraw Marynarki (DSM), z 

ktr. adm. Kazimierzem Porębskim na czele 
kierował sprawami Marynarki Wojennej z 
Warszawy (ul. Przejazd 15), podlegały mu:

- Dowództwo Wybrzeża Morskiego w Pucku 
(płk. mar. Panasewicz), z podporządkowaną 
k-dą portu w Pucku i I Batalionem Morskim. 
- Komenda Portu Woj. Modlin (płk. mar. inż 
Ksawery Czamicki) z podporządkowaną mu 
Szkołą Specjalistów (por. mar. Ignacy An
toniewicz)
- Flotylla Wiślana (por. mar. Stefan Schmidt), 
bazująca w Modlinie
- Kadra Marynarki Wojennej w Toruniu (kpt. 
mar. Adam Mohuczy)
- Flotylla Pińska (mjr. mar. Edward Sadowski) 
była operacyjnie podporządkowana walczącym 
związkom operacyjnym.

Szef DSM był dotychczas przeciwny użyciu 
podległych mu jednostek do walk na froncie, 
ograniczał się do uzupełniania personelu Flotyl
li Pińskiej. Wojna toczyła się bowiem na 
dalekich kresach wschodnich i front przebiegał 
wzdłuż Dźwiny, Berezyny i Dniepru.

Sytuacja zmieniła się dramatycznie kiedy I 
Konna Armia Budiennego przełamała front 
polski (5.VL), Armia Polska ewakuowała 
Kijów (10.VI) i rozpoczęła ogólny odwrót, a 
ciężkie walki obronne rozgorzały nad Dźwiną 
i Bereyzną. Wobec groźnego położenia na 
frontach, d-ca Kadry w Toruniu, kpt. mar. 
Adam Mohuczy, podjął inicjatywę utworzenia 
z Kadry batalionu i wysłania go na front.

Szef DSM poparł wniosek kpt. mar. Mohu- 
czego i 30 czerwca wystąpił z wnioskiem do 
Ministra Spraw Wojsk, o sformowanie batalio
nu marynarzy. Tego samego dnia M. S. Wojsk, 
wydał rozkaz utworzenia batalionu z Kadry 
Mar. Woj. w Toruniu.

Organizacja Pułku Morskiego

Front Zachodni wojsk sowieckich, dowo
dzony przez Tuchaczewskiego rozpoczął ofen
sywę 4 lipca, 3 Korpus Kawalerii (Gaja-Chana) 
przerwał polską obronę i mszył szybkim 
rajdem na tyłach wojsk polskich. Tego dnia, 
Szef DSM, ktr. adm. Porębski wystąpił z 
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wnioskiem o sformowanie Pułku Morskiego i 
nazajutrz sam zgłosił się do dyspozycji Naczel
nego Dowództwa.

Minister Spr. Wojsk., gin. por. Leśniewski 
wydał 6 lipca rozkaz (nr. 2516/tj) powołujący 
Pułk Morski. Pułk podporządkowano dowódcy 
Okręgu Pomorze, a dowódcą pułku mianowano 
kpt. mar. Konstantego Jacynicza. W skład 
pułku miały wejść trzy bataliony, utworzone z 
I Batalionu Morskiego z Pucka, z Kadry w 
Toruniu i ze Szkoły Specjalistów w Modlinie 
wreszcie z napływających ochotników.

Wszystkie trzy bataliony oraz dowództwo 
pułku formowano w Toruniu i natychmiast po 
sformowaniu wysyłano kolejno na front.

W ciągu pierwszej połowy lipca energiczny 
i pełen inicjatywy kpt. mar. Adam Mohuczy, 
zorganizował II Batalion, jako pierwszą jed
nostkę Pułku Morskiego. Batalion kpt. mar. 
Mohuczego posiadał następującą kadrę dowód
czą: adjutant batalionu - por. mar. Romuald 
Gintowt - Dziewałtowski, oficer operacyjny - 
por. piech. Lucjan Swoboda, 1 kompania - 
dowódca - por. mar. Michał Borowski, oficero
wie: ppor. mar. Bartłomiej Kusztyb oraz pod
chorążowie: Stefan Gebethner i Marian Filipo
wicz. 2 kompania - dowódca por. mar. Józef 
Czechowicz, oficerowie ppor. mar. Stanisław 
Kulczycki oraz podchorążowie: Olgierd Żu
kowski i Aleksander Król.

19 lipca po południu II Batalion wyjechał z 
Torunia na front pod Grodno.

I Batalion oraz dowództwo Pułku Morskiego 
formowano z przybywających kolejno transpor
tów. Pierwszy przyjechał z Pucka 20 lipca 
oddział 50 marynarzy (w tym 2 oficerów), 
dowództwo nad zgłaszającymi się objął por. 
mar. Pieńkowski. Następnego dnia 1 oficer i 
231 szeregowych przyjechało ze Szkoły Spe
cjalistów w Modlinie. Dalsze oddziały z Pucka 
i ochotnicy napłynęli w ciągu trzech dni. 
Organizację I Batalionu oraz dowództwa pułku 
ukończono 25 lipca.

W skład dowództwa Pułku Morskiego weszli 
d-ca pułku - kpt. mar. Jacynicz, adjutant pułku 
- por. mar. Tadeusz Podjazd-Morgenstem, 
oficer operacyjny - ppor. mar. Edward Rojek, 
d-ca plutonu technicznego - por. mar. Godfryd 

Niezabitowski, lekarz - por. Stanisław Linke, 
kapelan - ks. Władysław Miegoń, oficer tabo
rowy - podchor. Stanisław Godek.

Kadrę dowódczą I Batalionu stanowili: d-ca 
batalionu - kpt. mar. Antoni Wąsowicz, ad
jutant batalionu - por. mar. Roman Pieńkowski, 
ofic. operacyjny - ppor. piech. Paweł Las
kowski. 1 kompania: d-ca - por. mar. Marian 
Wolbek, oficerowie: podporucznicy - Tomasz 
Duracz i Ludwik Ziembicki oraz podchor. 
Henryk Dunin Marcinkiewicz.
2 kompania: d-ca por. mar. Michał Wilkicki, 
oficerowie: por. mar. Aleksander Hulewicz 
oraz podporucznicy - Włodzimierz Kodrębski 
i Jerzy Krępski. Półkompania KM: d-ca - por. 
mar. Ignacy Błażewicz, młodszy oficer - 
podchor.. Bolesław Dunin Marcinkiewicz. 
Oficerem łączności był podchor. Czesław 
Wnorowski, oficerem kasowym - podchor. 
Mieczsław Witkowski i odicerem prowian
towym - podchor. Tadeusz Turkowski.

31 lipca I Batalion wraz z dowództwem 
Pułku Morskiego wyjechał na front pod Ostro
łęką.

III Batalion formował się jako ostatni z 
batalionów Pułku Morskiego. Organizację 
batalionu ukończono 12 sierpnia i w tym dniu 
batalion obsadził północno-zachodni odcinek 
Twierdzy Toruń. III Batalionem dowodził kpt. 
mar. Włodzimierz Steyer, adjutantem batalionu 
był por. Wiktor Porębski. 1 kompanią dowo
dził ppor. Lucjan Wrzesiński, a w kompanii 
byli ppor. Stefan Okupski i podchor. Ignacy 
Pogorzelski. 2 kompanią dowodził por. mar. 
Kazimierz Sliwerski, jako oficerów miał ppor. 
mar. Jerzego Bohuszewicza i podchor. Józefa 
Woźnickiego. Półkompanią KM dowodził por. 
mar. Konstanty Rakuza-Suszczewski i miał 
jako oficerów por. mar. Włodzimierza Staszkie
wicza i podchor. Romualda Krzymowskiego. 
Dowódcą plutonu technicznego był por. inż. 
Wacław Głogowski. Lekarzem batalionu był 
podchor. Lucjan Tomaszunas. Funkcję oficera 
kasowego pełnił ppor. Stanisław Zgirczyński, 
oficera mundurowego - podchor. Bronisław 
Bończak, a prowiantowym był sierżant sztabo
wy Wiewióra.
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Działania bojowe II Batalionu Morskiego 
(21.7.-28.8.1920)

W ciągu drugiej dekady lipca wojska nie
przyjacielskiego Frontu Zachodniego przełamy
wały kolejne linie obrony polskiej, rozbiwszy 
lewe skrzydło I Armii Polskiej nieprzyjaciel 
wkroczył do obszaru Niemna, zagrażając 
Grodnu. W celu przeciwdziałania, strona polska 
przerzuciła w rejon Grodna XVIII Brygadę 
piechoty, 41 pułk piechoty oraz II Batalion 
Morski (7 ofic., 5 podchor., 50 podofic., i 377 
mar., łącznie 439).

21 lipca II Batalion wyładował się na stacji 
Kuźnica pod Grodnem, gdzie został włączony 
do grupy wojsk gen. Mokrzyckiego. Następn
ego dnia Batalion, w składzie XVIII Brygady 
piechoty wymaszerował z Kuźnicy i obsadził 
odcinek nad rzeką Kamionką od wsi Kamionka 
do wsi Kopciówka. Tymczasem kawaleria 
sowiecka przekroczyła już Niemen, oskrzy
dlając Grodno.

W rannych godzinach 24 lipca, Batalion 
przesunął się do wsi Skomorówka i stąd 1 
kompania por. mar. Borowskiego ruszyła na 
pomoc 34 pp, marynarze odparli natarcie 
nieprzyjaciela i w kontruderzeniu osiągnęli 
przedmieście Grodna. Jednak wobec zagrożenia 
oskrzydlenia 34 pp nakazano odwrót. Kom
pania por. mar. Borowskiego, tocząc walki 
obronne wycofała się w porządku do pozycji 
nad rzeką Kamionką. Przez dwa dni Batalion 
utrzymywał mimo naporu pozycje nad rzeką 
Kamionką, następnie wycofywał się w walce 
razem z XVIII Brygadą piechoty.

26 lipca Batalion dotarł do Tykocina nad 
Narwią i tu został włączony do grupy opera
cyjnej gen. Witkowskiego (podległej gen. 
Żeligowskiemu). Nazajutrz wieczorem dowódca 
II Batalionu otrzymał rozkaz obrony odcinka 
frontu nad Narwią od wsi Siekierki, przez 
Złotorię, ujście rzeki Supraśl do Żółtek przy 
mostach na szosie Białystok - Zambrów.

28 lipca, zanim Batalion dotarł na pozycję, 
nieprzyjaciel uchwycił most pod Żółtkami, 
przeprawił się przez Narew i zajął wieś Zło
torię, z której wycofały się oddziały polskie. 
W tej sytuacji, dowódca II Batalionu, kpt. mar. 
Mohuczy, uderzył z marszu na nieprzyjaciela. 

Pluton ppor. mar. Kusztyba (z 1 komp.) natarł 
na Złotorię, a pluton podchorążego Żukowskie
go (z 2 komp. uderzył na most pod Żółtkami. 
Już w południe wyparto nieprzyjaciela ze 
Złotorii i uchwycono most pod Żółtkami, w 
ten sposób, w boju, Batalion zajął nakazany 
odcinek frontu. Wkrótce, między godziną 14.00 
i 14.30, nieprzyjaciel położył nawałę ognia 
artyleryjskiego na pozycje Batalionu, następnie 
ruszył do natarcia na most i przeprawy. Kpt. 
mar. Adam Mohuczy poprowadził osobiście 
kontruderzenie na most pod Żółtkami. Brawu
rowym atakiem na bagnety zepchnięto wdziera
jącego się na most nieprzyjaciela i odrzucono 
go na drugi brzeg Narwi. Batalion utrzymał 
przyczółek mostowy Złotoria-Żółtki, zadał przy 
tym poważne straty nieprzyjacielowi (około 
120 zabitych).

Następnego dnia zluzowano II Batalion, 
przesuwając na odcinek Leśniki - Sanniki, 
gdzie nadal odpierano ataki nieprzyjaciela.
W tym dniu (29.VII) dowódca grupy operacyj
nej, gen. Żeligowski, tak sformuołował swój 
rozkaz o walkach II Batalionu: "...Za utrzyma
nie przyczółka mostowego Złotoria - Żółtki i 
brawurowe pięciokrotne odparcie ataków npla 
wyrażam uznanie kpt. mar. Adamowi Mohu- 
czemu, oficerom, podoficerom i marynarzom i 
liczę na to, że II Baon Morski nie zawiedzie 
mnie nigdy i nadal będzie bohatersko odpierał 
nawałę bolszewicką."

Wobec sforsowania Narwi na innym od
cinku, grupa gen. Witkowskiego wraz z II 
Batalionem wycofała się 30 lipca w rejon 
Wysokiego Mazowieckiego. Podczas odwrotu 
II Batalion szedł w straży tylnej, odpierając 
ataki kawalerii i piechoty nieprzyjaciela.

2 sierpnia II Batalion przybył do Wysokiego 
Mazowieckiego. Tu przezbrojono marynarzy w 
karabiny francuskie (dotychczas mieli karabiny 
rosyjskie), dowództwo 2 kompanii objął od 
rannego por. mar. Czechowicza, ppor. mar. 
Kulczycki.

Dalsze ciężkie walki toczył Batalion, cofając 
się w kierunku na Zambrów. Marynarze wal
czyli w morskich czapkach, oficerowie w 
czapkach ze złotymi emblematami. Straty były 
ciężkie, zwłaszcza w 2 kompanii - serią KM 
został ranny podczas ataku na bagnety d-ca 
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kompanii, ppor. mar. Kusztyb. Ranny był 
adjutant batalionu, por. mar. Gintowt-Dziewał- 
toski. Nad ranem, 4 sierpnia, rozwinięty Batal
ion z frontu do Wyszkowa. Dotychczasowe 
straty II Batalionu w zabitych, rannych i 
zaginionych były poważne - ubyło 3 oficerów, 
35 podoficerów i 206 marynarzy, stanowiło to 
55% stanu ludzi. W tej sytuacji Batalion 
otrzymał rozkaz odjazdu do Torunia w celu 
uzupełnienia strat.

Od 9 do 13 sierpnia trwał transport kolejo
wy z Wyszkowa do Torunia, gdzie Batalion 
wyładował się w składzie zaledwie 190 ludzi 
(4 ofic., 15 podof. i 171 marynarzy).

Kiedy II Batalion Morski wrócił do Torunia 
nieprzyjaciel zagrażał już Pomorzu - IV Armia 
sowiecka i III Korpus Konny, posuwające się 
wzdłuż granicy Prus Wschodnich, zajęły 
Działdowo (12.YIII) i Mławę (13.VII). 14 
sierpnia padł Lidzbark, a III Korpus Konny 
opanował przeprawę przez Wisłę pod Bobrow
nikami, koło Nieszawy.

15 sierpnia nieprzyjaciel opanował Brodnicę, 
Rypin i Żuromin, zbliżając się coraz bardziej 
do Torunia. W tym dniu, Szef DSM mianował 
p.o. dowódcą Pułku Morskiego kpt. mar. 
Adama Mohuczego, na miejsce wziętego do 
niewoli kpt. mar. Jacynicza. Dowódcą II 
Batalionu, został por. mar. Józef Czechowicz, 
który mimo rany powrócił ze szpitala. Pos
piesznie uzupełniano stan Batalionu, między 
innymi przybył z I Batalionu podchorąży 
Henryk Dunin-Marcinkiewicz wraz z grupą 
podoficerów i marynarzy.

II Batalion podporządkowano teraz grupie 
operacyjnej płk. Witolda Aleksandrowicza, lecz 
1 kompanię por. mar. Borowskiego oddano 
pod rozkazy Dowódcy Obozu Warownego 
Toruń, gen. por. Hausera.

Następnego dnia (16.VIII) nieprzyjaciel zajął 
Lubicz Niemiecki na prawym brzegu Drwęcy 
i patrole sowieckie były meldowane o kilka 
kilometrów od Torunia. W tej sytuacji por. 
mar. Borowskiego odjechała o godz. 13.00 ze 
stacji Toruń-Mokre, z rozkazem zajęcia Lu
bicza Niemieckiego i Polskiego po obu brze
gach Drwęcy.

Nie dojeżdżając do Lubicza por. Borowski 
wysłał trzy patrole, które przeprawiły się przez 

Drwęcę z Lubicza Polskiego i niespodziewanie 
uderzyły na tyły stanowisk nieprzyjaciela w 
Lubiczu Niemieckim. Zaskoczony nieprzyjaciel 
wycofał się w nieładzie i 1 kompania, bez 
większego oporu zajęła cały Lubicz.

Nazajutrz (17.VIII) 1 kompanię zluzowały 
oddziały wojska i por. mar. Borowski powrócił 
ze swą kompanią do Torunia. Wtym dniu 2 
kompania, dowodzona przez por. Sobola, 
wyjechała z Torunia do Kowalewa z zadaniem 
uśmierzenia dywersji miejscowych Niemców. 
Kompania odrzuciła patrol kawaleryjski pod 
Kowalewem i obsadziła miasto, zapewniając 
bezpieczeństwo i porządek.

18 sierpnia, dowódca I plutonu, ppor. mar. 
Kusztyb, wymaszerował z Kowalewa do Golu- 
bia. Rozpoznawszy, że Golub zajęty jest przez 
przeważające siły nieprzyjaciela, ppor. mar. 
Kusztyb wycofał swój pluton, a następnie 
wspólnie z drugim plutonem, patrolem szwa
dronu ułanów rtm. Mielżyńskiego oraz od
działem 20 żandarmów natarł na Golub. Pierw
szy wpadł na rynek miasta plutonowy mar. 
Seweryn Pióro, strzelając i zrzucając granaty 
spowodował zamieszanie, zaskoczonego nie
przyjaciela. Wkrótce cały Golub-Dobrzyn 
znalazł się w rękach 2 kompanii, komendantem 
miasta został por. Sobol.

Grupa operacyjna płk. Aleksandrowicza 
rozpoczęła teraz natarcie na Brodnicę. W 
natarciu tym uczestniczyła 2 kompania - 19 
sierpnia marynarze uderzyli na Rypin, tu plut. 
mar. Pióro sam napadł niespodziewanie na 
sztab nieprzyjaciela, zabił dwóch oficerów, 
trzeciego ranił. Sam ciężko ranny został 
przetransportowany do szpitala w Brodnicy. Za 
czyn ten otrzymał później krzyż Virtuti Mili
tari.

1 kompania por. mar. Borowskiego, po 
jednodniowym pobycie w Toruniu wyruszyła 
18 sierpnia na odcinek Nowa Wieś-Kopanino- 
Silno, pomiędzy Drwęcą i Wisłą, patrolując 

po Osiek i zapewniając bezpieczeństwo pod
ległego terenu.

18 sierpnia komandami Tuchaczewski wydał 
rozkaz odwrotu rozbitym armiom Frontu 
Zachodniego, nieprzyjaciel cofał się na całym 
froncie. 22 i 23 sierpnia IV Armia sowiecka i 
III Korpus Konny przekroczyły granicę Prus
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Wschodnich i tam zostały rozbrojone, inter
nowano około 44000 żołnierzy. Zagrożenie 
Pomorza przestało istnieć.

Wkrótce obie kompanie II Batalionu otrzy
mały rozkaz powrotu do Torunia; 2 kompania 
wróciła z Golubia w dniu 25 sierpnia, a w trzy 
dni później meldowała się w Toruniu 1 kom
pania por. mar. Borowskiego.

28 sierpnia cały II Batalion wraz z dowódz
twem Pułku Morskiego znalazł się więc w 
Toruniu, kończąc działania bojowe.

Dowódca Obozu Warownego Toruń, gen. 
por. Hauser, tak pisał w swoim rozkazie z dnia 
12.IX. o Batalionie Morskim: "Wyrażam w 
imieniu służby pochwałę i pełne uznanie por. 
Sobolowi, por. Czechowiczowi i ppor. Kuszty- 
bowi z II Baonu Morskiego oraz im podległym 
oficerom, podoficerom i marynarzom za ich 
dzielność przy akcji bojowej w obronie Lubi
cza oraz przy zdobyciu Golubia i Rypina."

Działania bojowe I Batalionu Morskiego (3 - 
25.8.1920)
I Batalion był najsilniejszym (naj

liczniejszym) z batalionów Pułku Morskiego, w 
dniu wyjazdu z Torunia na front Batalion wraz 
z dowództwem pułku liczył: 16 oficerów, 6 
podchorążych, 54 podoficerów i 680 maryna
rzy, łącznie 756 ludzi.

31 lipca Batalion wyjechał z Torunia i jadąc 
przez Mławę dotarł do Warszawy. W stolicy 
przeglądu Batalionu dokonał ktr. adm. Poręb
ski. W tym czasie nieprzyjaciel zajął Łomżę i 
jednostki III Korpusu Konnego parły ku 
Ostrołęce. Zadanie odrzucenia nieprzyjaciela w 
rejonie Ostrołęki - Łomży otrzymała grupa 
operacyjna gen. Wroczyńskiego, której pod
porządkowano I Batalion Morski.

3 sierpnia Batalion przyjechał do Ostrołęki 
i został skierowany na odcinek Nowa Wieś - 
Susk, na lewym brzegu Narwii, oraz pod
porządkowany dowódcy 205 pp, majorowi 
Mondowi.

W południe w dniu przyjazdu dwa plutony 
1 kompanii por. mar. Wolbeka wymaszerowały 
z Ostrołęki w rejon Goworki - Wojciechowice, 
do dyspozycji mjra Monda. Reszta batalionu 
mszyła na wyznaczony odcinek Nowa Wieś - 
Susk. Obejmując swoje pozycje, Batalion 

dostał się pod ogień artyleryjski nieprzyjaciela, 
który o godz. 14.00 wdarł się do Nowej Wsi, 
zagrażając Ostrołęce.

Dowódca Pułku Morskiego, kpt. mar. Jacy- 
nicz, osobiście objął dowództwo I Batalionu i 
poprowadził marynarzy do natarcia na Nową 
Wieś i Susk, skąd wyparł nieprzyjaciela i zajął 
nakazany odcinek frontu. Następnego dnia, 
mimo silnego ognia artylerii, Batalion odrzucił 
nieprzyjaciela do wsi Zabiele, w walkach ranny 
został ppor. mar. Duracz.

Tymczasem dowództwo grupy operacyjnej 
przejął gen. Roja, wezwał on kpt. mar. Jacyni- 
cza i polecił mu zdobyć wieś Zabiele.

Natarcie 1 kompanii i półkompanii KM 
mszyło przez ortwarte pole na wieś Zabiele, 
prowadził je osobiście kpt. mar. Jacynicz. 
Jednocześnie 2 kompania por. mar. Wilkic- 
kiego natarła przez las na tyły nieprzyjaciela. 
Marynarze zdobyli Zabiele, a szwadron 2 
pułku ułanów mszył w pościg za cofającym się 
nieprzyjacielem.

Pomyślna sytuacja marynarzy nagle zmieniła 
się - ułani wypadli z lasu, ścigani przez ławę 
kawalerii sowieckiej z taczankami, polski 
szwadron zdołał wycofać się ku Ostrołęce, a 
kawaleria sowiecka otoczyła marynarzy w 
Zabielu, odcinając 2 kompanię od reszty 
Batalionu. Wywiązała się chaotyczna walka, w 
której Batalion poniósł ciężkie straty: dowódca 
Pułku Morskiego, kpLmar. Jacynicz, dostał się 
do niewoli, adjutant batalionu, por.mar. Pień
kowski walczył z trzema marynarzami przeciw 
licznym kawalerzystom i ciężko ranny wpadł 
do niewoli, poległo wielu marynarzy. Zdziesiąt
kowany batalion z trudem wycofał się do 
Suska. W tym samym czasie marynarze kom
panii por.mar. Wolbeka skutecznie odpierali 
ataki na skrzydle 205 pp i w walce wycofy
wali się na Susk.

5 sierpnia I Batalion opuścił Susk i obsadził 
wzgórza pomiędzy wsiami Ławy i Tobolice, tu 
przez cały dzień powstrzymywał ataki nieprzy
jaciela. Następnego dnia (6.VIII.) gen Roja 
wyznaczył por.mar. Wolbeka na dowódcę 
batalionu z powodu choroby kpt.mar. Wąsowi
cza. Batalion bronił teraz odcinka Tobolice - 
Rzekuń, a następnie został przesunięty na 
zagrożony odcinek od wsi Pomiany do wscho
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dnich przedmieść Ostrołęki, którą oskrzydlał 
nieprzyjaciel.

Rankiem 7 sierpnia rozpoczął się odwrót z 
Ostrołęki, I Batalion w ustawicznych potycz
kach wycofywał się do Różan. Wieczorem 
tego dnia, po przejściu przez Różan, Batalion 
dotarł do wsi Tłuszcz. Tu przeprowadzono 
reorganizację rozbitego batalionu; sformowano 
dwie kompanie - 1-szą dowodził por.mar. 
Hulewicz, pozostali w kompanii ppor.mar. 
Ziembicki i podch. Henryk Dunin-Mar- 
cinkiewicz, 2-gą kompanią dowodził nadal 
por.mar. Wilkicki, a z oficerów kompanii 
pozostał tylko ppor.mar.Kodrębski. Teraz I 
Batalion, dowodzony przez por.mar. Wolbeka 
został podporządkowany grupie operacyjnej 
ppłk. Błeszyńskiego. Grupa ta wchodziła w 
skład V Armii gen. Sikorskiego, zgrupowanej 
między Narwią i Wkrą na Froncie Północnym, 
gen. Hallera.

O 5 rano 8 sierpnia Batalion wymaszerował 
z Tłuszcza, w straży tylnej grupy ppłk. Błe
szyńskiego, cofającej się w kierunku na Ma
ków.

Nazajutrz około godz. 10.00 nieprzyjaciel 
uderzył na prawe skrzydło Batalionu pod 
Makowem, ranny został kapelan Pułku Mor
skiego, ks. Miegoń, który odznaczył się boha- 
terswem w bojach pod Zabielem i Ostrołęką. 
Pod naciskiem nieprzyjaciela Batalion wycofy
wał się do Przewodowa.

10 sierpnia 1 kompania por .mar. Hulewicza 
zajęła stanowiska obronne w Przewodowie, 2 
kompania por.mar. Wilkickiego stanęła w 
odwodzie we wsi Szysice. Następnego dnia 
(11.VIII.) nieprzyjaciel zaatakował Przewodo
we, Batalion bronił się zażarcie przez cały 
dzień do chwili gdy w nocy z 11 na 12 sierp
nia otrzymał rozkaz wycofania się w celu 
obrony Nasielska.

Pozycje obronne na północny-zachód od 
Nasielska zajęto 12 sierpnia. Wieczorem tego 
dnia wycofano Batalion do wsi Omieciny w 
rejonie Wron, pomiędzy Nasielskiem i Płoń
skiem.

W dotychczasowych walkach I Batalion 
stracił 65% swego stanu, liczył obecnie 10 
oficerów (strata 5), 3 podchorążych (strata 3), 
oraz 258 podoficerów i marynarzy (straty 476).

Tymczasem posuwający się do obszaru 
dolnej Wisły III Korpus Konny i IV Armia 
sowiecka zagroziły tyłom V Armii gen. Sikor
skiego pod Płońskiem. Nadchodziły decydujące 
dni wojny polsko-sowieckiej. 14 sierpnia 
rozpoczęła się ofensywa polskiego Frontu 
Północnego - V Armia gen. Sikorskiego ude
rzyła przez Wkrę na styk armii sowieckich, 15 
sierpnia rajd brygady kawalerii gen. Kamic- 
kiego zajął Ciechanów, dezorganizując łączność 
armii nieprzyjaciela przez rozbicie radiostacji.

Od 15 sierpnia I Batalion uczestniczył w 
Bitwie Warszawskiej, marynarze obsadzili 
odcinek frontu pod Płońskiem, broniąc zachod
niego dostępu do miasta od Folwarku Skarżyn 
przez wieś Ilin do wsi Cwiklin.

16 sierpnia wojska gen. Sikorskiego zajęły 
Nasielsk, następnego dnia nieprzyjaciel zaata
kował Płońsk od strony Cwiklina i Ilina.

Pod Cwiklinem bronił się zażarcie pluton, 
dowodzony przez por.mar. Hulewicza, maryna
rze wytrzymali mimo cofnięcia się sąsiednich 
oddziałów, z pomocą atakowanym przyszedł 1 
pułk szwoleżerów, który szarżą odrzucił nie
przyjaciela. I Batalion utrzymał w tym dniu 
swój odcinek obrony Płońska.

18 sierpnia V Armia gen. Sikorskiego osią
gnęła Narew i zajęła Pułtusk. Pod Płońskiem, 
po odparciu natarcia nieprzyjaciela, włączono 
I Batalion do nowoutworzonej grupy operacyj
nej płk. Zielińskiego. Grupa ta otrzymała 
zadanie wypierania nieprzyjaciela na północny- 
zachód od Płońska, między stacją Baboszewo 
na linii kolejowej Płońsk-Sierpc a Dzierżąźnią 
przy szosie Płońsk - Płock. W ramach tych 
działań I Batalion stoczył ciężki bój pod wsią 
Cywiny, ponosząc dalsze straty.

21 sierpnia, płk. Zieliński przesunął zdziesią
tkowany I Batalion do Raciąża i tam zatrzymał 
go jako odwód.

Na wniosek Szefa DSM zluzowano w Racią
żu I Batalion i 25 sierpnia odesłano koleją do 
Modlina. Po krótkim postoju w Modlinie 
przewieziono I Batalion drogą wodną z Mod
lina do Torunia.

30 sierpnia I Batalion przybył do Kadry w 
Toruniu w składzie 10 oficerów, 310 podofice
rów i marynarzy, 66 koni, 22 wozów i 2 
kuchni polowych. Do Torunia wróciło 42% 
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stanu osobowego batalionu. Wkrótce powrócił 
do Torunia dowódca Pułku Morskiego, 
kpt.mar. Jacynicz, który zdołał ubiec z niewoli. 
Podobno zjawił się w Toruniu kiedy odprawia
no żałobne nabożeństwo za jego duszę ... 
Ranny pod wsią Zabiele por.mar. Pieńkowski 
został odbity przez oddziały polskie podczas 
odwrotu sowieckiego.

III Batalion Morski na Froncie Pomorskim 
i na granicy Prus Wschodnich
(12.8 - 13.10.1920)

Z chwilą ukończenia formowania, III Batal
ion, dowodzony przez kpt.mar. Steyera, liczył 
10 oficerów, 5 podchorążych oraz 495 podofi
cerów i marynarzy, łącznie 510 ludzi.

12 sierpnia, dowódca III Batalionu otrzymał 
rozkaz obsadzenia północno-zachodnich fortów 
Torunia, Batalion stanowił ruchomą rezerwę, 
która miała wesprzeć grupę operacyjną płk. 
Aleksandrowicza w razie przerwania linii 
obronnej, przebiegającej wówczas od Brodnicy 
przez Lidzbark do Działdowa. Kpt.mar. Steyer, 
jako dowódca północno-zachodniego odcinka 
Twierdzy Toruń obsadził dwoma plutonami 
fort nr.5, jednym plutonem - fort nr.6 oraz 
dwoma plutonami każdy z fortów nr.7, 8 i 9. 
Marynarze wystawiali czaty i posterunki, nie 
mieli jednak styczności z nieprzyjacielem.

Były to gorące dni dla Torunia, 12 sierpnia 
padło Działdowo, następnego dnia patrole 
nieprzyjacielskie podchodziły pod Rypin i 
Sierpc. 14 sierpnia uciekinierzy z Alek
sandrowa Kujawskiego donosili o przeprawia
niu się wojsk sowieckich na lewy brzeg Wisły 
pod Nieszawą. 15 i 16 sierpnia polskie od
działy, wysłane z Torunia zlikwidowały przy
czółek 1 Dywizji Kawalerii sowieckiej pod 
Bobrownikami, a marynarze II Batalionu 
wyparli nieprzyjaciela z Lubicza.

Wobec zmiany sytuacji na froncie, III Batal
ion otrzymał 21 sierpnia rozkaz zdjęcia poste
runków z toruńskich fortów i dołączenia do 
grupy operacyjnej płk. Aleksandrowicza.

Następnego dnia (22.VIII.) III Batalion, w 
pełnym składzie 510 ludzi, wyjechał koleją z 
Torunia do Jabłonowa, zajęto miasto Jabłono

wo, komendantem garnizonu został kpt.mar. 
Steyer.

Tymczasem w dniach 22 i 23 sierpnia, pod 
Chorzelami i Myszyńcem, wojska sowieckie 
przekroczyły granicę Prus Wschodnich i tam 
zostały internowane. Wobec wyparcia nieprzy
jaciela grupa płk. Aleksandrowicza otrzymała 
zadanie zamknięcia granicy Prus Wschodnich. 
W tej grupie III Batalion zajął stanowiska w 
obszarze granicznym między Biskupicami i 
Lubawą.

1 września włączono III Batalion do Dywizji 
Pomorskiej w której marynarze pełnili nadal 
służbę graniczną i garnizonową na poprzednim 
odcinku.

Rozkaz powrotu do Torunia otrzymał Batal
ion 13 października. W tym dniu III Batalion 
przyjechał do Torunia, kończąc działania 
wojenne, podczas których nie miał styczności 
z nieprzyjacielem i nie poniósł żadnych strat.

Reorganizacja i likwidacja Pułku Morskiego

Szef DSM, ktr.adm. Porębski, pełnił od 7 
sierpnia obowiązki dowódcy odcinka frontu 
Zegrze i jemu podlegała organizacja wojennej 
żeglugi na Wiśle w okresie największego 
zagrożenia. Zaraz po rozgromieniu armii 
Tuchaczewskiego, już 19 sierpnia, admirał 
zwrócił się z wnioskiem do Naczelnego Do
wództwa o zredukowanie Pułku Morskiego do 
dwóch batalionów. Admirałowi chodziło o 
uzupełnienie załóg Flotylli Wiślanej oraz 
zapewnienie służby łączności i hydrograficznej 
wzdłuż Wisły, jako szef DSM musiał również 
przewidywać przygotowanie załóg dla budują
cych się w Gdańsku monitorów oraz spo
dziewanych okrętów morskich.

Tymczasem, jak już wspomniano, cały Pułk 
Morski zgromadził się w Toruniu. W paździer
niku, zaraz po powrocie III Batalionu, roz
poczęto rozformowywać ten batalion. 250 
marynarzy skierowano do Kadry, pozostałych 
wcielono do I i II Batalionu. 4 listopada III 
Batalion przestał istnieć.

Nieco wcześniej, 29 października Szef DSM 
wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Spraw 
Wojskowych o rozwiązanie Pułku Morskiego. 
Minister wydał rozkaz rozformowania Pułku 
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Morskiego 13 listopada. Tego dnia pierwszych 
75 marynarzy z I Batalionu odesłano do Szko
ły Specjalistów w Modlinie.

24 listopada, dowódca Pułku Morskiego 
mjr.mar. Adam Mohuczy złożył meldunek o 
rozformowaniu III i I Batalionu. Marynarzy 
przydzielono do Dowództwa Wybrzeża Mor
skiego w Pucku oraz do kompanii Kadry, 
szkolących załogi dla okrętów.

Dowództwo Pułku Morskiego rozwiązano 
18 grudnia, mjr.mar. Mohuczy, jako dowódca 
istniejącego jeszcze II Batalionu, został pod
porządkowany dowódcy Kadry Mar. Woj. w 
Toruniu, ppłk.mar. Stanisławowi Niewiarow
skiemu.

1 lutego 1921 r. rozwiązano II Batalion. 
Marynarzy batalionu wcielono do kompanii 
Kadry w Toruniu. Mjr.mar. Adam Mohuczy 
został wyznaczony (7 lutego) na Komendanta 
Tymczasowych Instruktorskich Kursów dla 
oficerów mar.woj. Kursy te, tzw. "TIKI" 
przemianowano 1 października 1922 r. na 
Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w 
Toruniu.

Nie łatwo dziś znaleźć relacje z działalności 
Pułku Morskiego, odeszli jej uczestnicy, nie 
wspominają o niej współczesne opracowania, 
lecz ofiara krwi marynarskiej nad Niemnem, 
Narwią i Drwęcą oraz w Bitwie Warszawskiej 
była wkładem Marynarki Wojennej w walce o 

niepodległość Ojczyzny i pozostanie na zawsze 
w naszej historii.

Lista odznaczonych Krzyżem Virtuti Militari 
za bohaterską postawę podczas walk Pułku 
Morskiego

1. marynarz Bartnik Adam
2. sierżant sztabowy mar. Brzeszko Alek

sander
3. por.mar. Duracz Tadeusz
4. por.mar. Hulewicz Aleksander
5. kpt.mar. Jacynicz Konstanty
6. ksiądz kapelan Miegoń Władysław
7. kpt.mar. Mohuczy Adam
8. por.mar. Pieńkowski Roman
9. sierżant sztabowy mar. Pióro Seweryn

10. por.mar. Podjazd-Morgenstem Tadeusz
11. starszy marynarz Walewski Józef
12. por.mar. Wolbek Marian
ponadto wielu oficerów i szeregowych odzna
czono Krzyżem Walecznych

Materiały:
-Davies Norman, "White Eagle and Red Star", 
Londyn 1972
-Gintowt Dziewałtowski Romuald i Taube 
Karol, "Pułk Morski", Warszawa 1923
-"Księga Pamiątkowa Dziesięciolecia Pomorza", 
praca zbiorowa, Toruń 1930
-Piaskowski Stanisław, "Kroniki Polskiej Mary
narki Wojennej 1918-1946", Albany, N.Y., 
1983



34 NASZE SYGNAŁY

Z ALBUMU PLANÓW 
OKRĘTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

1920 - 1946 
STANISŁAWA M. PIASKOWSKIEGO

NA 50 ROCZNICĘ

zatopienia ORP ORZEŁ 
podniesienia bandery na ORP GARLAND 

i zatopienia ORP GROM

podajemy z zezwoleniem Autora przedruk 
odpowiednich stron
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O.O.R.P. “ORZEŁ”
OKRĘTY PODWODNE

Wykonując plan rozbudowy floty z 1936 r., szef K.M.W. kontradm. J. Świrski podpi
sał w dniu 29.1.1936 r. umowę ze stocznią, holenderską N.V. Koninklijke Maatschappij 
"de Schelde" we Vlissingen na budową dwóch okrętów podwodnych, które później na
zwano O.O.R.P. "Orzeł" i "Sęp". W myśl tej umowy 85% kosztowrząd polski miał pra
wo spłacić produktami rolnymi.

W rezultacie intensywnej propagandy pierwszy okręt został zakupiony ze składek ze
branych przez społeczeństwo polskie. Zbiórka prowadzona w ramach Funduszu Obrony 
Morskiej przyniosła przeszło 8 milj. złotych.

Nowe okręty były znacznie większe aniżeli poprzednie trzy budowane we Francji 
i były zdolne do długotrwałego przebywania na morzu zdała od swych baz. Pierwszy przy
był do Gdyni O.R.P. "Orzeł" pod dowództwem kdr ppor. Henryka Kłoczkowskiego w dniu 
7.11.1939 r. Oficjalne powitanie okrętu odbyło się dopiero w dniu Święta Marynarki Wo
jennej tj. 10 lutego.

W dniu 1 września, bazujący w porcie oksywskim, "Orzeł" wyszedł w godzinach po
południowych do wyznaczonego planem "Worek" rejonu patrolowania. Po kilku dniach 
dca zdecydował się wyjść dalej w głąb morza. Wreszcie czując się niezdrowym zarządził 
wejście do neutralnego portu Tallina, aby poddać się kuracji szpitalnej. Tutaj jednak 
"Orzeł" został zatrzymany przez władze estońskie wyraz'nie inspirowane przez Niemców. 
Pełniący obowiązki dcy kpt.mar. Jan Grudziński zdecydował się na ucieczkę. Wykonana 
z dużą dozą szczęścia stała się początkiem zasłużonej, ale niestety krótkiej sławy polskie
go dowódcy i okrętu. Wobec skonfiskowania przez Estończyków map i przyrządów nawi
gacyjnych okręt kierował sią "mapą" wykonaną według uratowanego spisu latarń i włas
nego domysłu przez ofic.nawig. ppor.mar. Mariana Mokrskiego. Mimo trudnej sytuacji 
i wielkiego niebezpieczeństwa ze strony potężnej Kriegsmarine O.R.P. "Orzeł" przeszedł 
wąskie cieśniny duńskie. W dniu 14.X. około południa okręt wszedł do brytyjskiego portu 
wojennego w Rosyth, a następnie został skierowany do Dundee dla przeprowadzenia 
remontu.

W dniu 16.XI. okręt wizytował, w asyście szefa K.M.W. kontradm. J. Swirskiego, gen. 
Wł. Sikorski, który udekorował kpt.mar. J. Grudzińskiego Srebrnym Krzyżem Virtuti Mi
litari, a dwudziestu członków załogi Krzyżem Walecznych. Po remoncie okręt włączony 
został w skład 2 Flotylli okrętów podwodnych. Od 29 grudnia rozpoczął swą służbę na 
morzu.

W 5-tym patrolu dnia 8.IV. 1940 r. "Orzeł" zatopił statek "Rio de Janeiro", na którym 
znajdował się jeden z licznych niemieckich oddziałów inwazyjnych, skierowanych na 
Norwegią.

W swój ostatni, 7-my patrol "Orzeł" wyszedł w dniu 23 maja i już nigdy nie wrócił.
Po długim oczekiwaniu w dniu 11.VI. ukazał się komunikat K.M.W., że:

"O.R.P. "Orzet" należy uważać za zaginiony"
Wraz z dcą który już w Anglii awansował do stopnia kdr ppor., zginęło 62 oficerów, 

podofic. i marynarzy. Pośmiertnie kdr ppor. Jan Grudziński odznaczony został Złotym 
Krzyżem V.M., jedynym jaki w czasie wojny otrzymała Polska Marynarka Wojenna.

* * *
Drugim okrętem zamówionym równocześnie był O.R.P. "Sep". Do Gdyni przybył pod 

dowództwem kdr ppor. Władysława Salamona w dniu 18.IV.1939 r., dosłownie uciekając 
z Holandii w obawie, że Niemcy wywierając presją polityczną mogą zmusić Holendrów 
do zatrzymania okrętu. Ucieczką wykonano w czasie próby "Sępa" w cieśninie Kattegat.

We wrześniu 1939 r. O.R.P. "Sęp" miał wyznaczony sektor w rejonie Rozewia. Kilka
krotnie atakowany bombami głębinowymi przez niemieckie okręty doznał uszkodzeń 
motorów głównych i baterii. Powstałe nieszczelności utrudniały manewrowanie, to też 
w dniu 17.IX. kdr ppor. Władysław Salamon zdecydował sią na internowanie w Szwecji.



O.R.P. “ORZEŁ”
OKRĘT PODWODNY •

Jeden z dwóch okrętów zamówionych w holenderskiej stoczni "N.V. Koninklijke Maatschappij 'de Schdde" we Vlis$ingen. Do Polski przybył w dniu 7.11.1939 r. We wrześniu zmuszony chorobą dcy wszedł do portu w Tallinie gdzie zatrzymany został siłą. Po ucieczce przeszedł z Bałtyku do Anglii. Brał udział w kampanii norweskiej. Zaginął z całą załogą na Morzu Północnym w początkach czerwca 1940 r.

WYMIARY:Długość 84.00 mSzerokość mak*. 6.70 mZanurzenie (okręt na powierzchni morza) 4.17 mWyporność nawodna 1100tw zanurzeniu 16501Głębokość zanurzenia 100 m

UZBROJENIE;1 działo Boforsa 105-<nm w wieżycce obracalnej *1 podwójne działo 40-mm plot Boforsa chowane w studzience2 km12 wyrzutni torpedowych. 4 na dziobie4 na rufie i po dwie obracał nc po obu stronach kadłuba 550-mm z reduktorami dla torped 533-mm (angielskich)

MOTORY:2 motory Diesla typu Sulzer o mocy 4740 KM2 silniki elektryczne Brown Boveri o mocy 1100 KMSzybkość nawodna około 20 wSzybkość pod wodą 9 w Zasiąg nawodny: 700 Mm przy 10 w pod wodą: 100 Mm przy 5 w

RADIOLOKACJA:Radio stacja do komunikacji podczas wynurzenia (firmy "Ava", W-wa) Hydrofony (typ ?)ZAŁOGA:6 oficerów, 54 podofic. i marynarzy
Ryt S. Piątkowski na podstawia planów stoczni
N.V. KgninUijka Maatschappij "da Sdwłda"
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MAPA ppor.mar. MARIANA MOKRSKIEGO ofic. naw. O.R.P. “ORZEŁ”
Część mapy Nr. 1 ppor. mar. Mariana T. Mokrskiego na której pokazane jest 

przejście O.R.P. “ORZEŁ” przez cieśninę Sund między duńską, wyspą Zelandia 

i brzegiem Szwecji.

S.P.

Przejście O.R.P. "Orzeł" przez 
cieśninę między Danią i Szwec
ją. Odcinek między Falsterbo i 
Lappegrund odpowiada w przy
bliżeniu części mapy ppor.mar. 
M. Mokrskiego pokazanej obok.

.1 trasa O.R.P. "Orzeł" 
Fa Latarnia Falsterborey 
A wyspa Amager 
S wyspa Saltholm 
L Latarnia Lappegrund
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O.R.P. "GARLAND”
KONTRTORPEDOWIEC

Polska banderę na brytyjskim HMS "Garland" podniesiono w dniu 3.V.1940 r. na 
Malcie. Pierwszym dcą O.R.P. "Garland" został" kdr ppor. Antoni Doroszkowski. Pobyt 
okrętu na Morzu Śródziemnym trwał krótko, ale był wypełniony walkami z flotą, i lot
nictwem włoskim. W czasie jednej z takich bitew "Garland" poniósł szereg uszkodzeń.

Po remoncie w Gibraltarze okręt przeszedł do Anglii. Ze swej nowej bazy w Plymouth 
osłaniał konwoje i brał udział w wyprawie na Spitsbergen, gdzie zniszczona została nie
miecka baza zaopatrzeniowa.

We wrześniu 1941 r. "Garland" wyszedł ponownie na Morze Śródziemne z konwojem 
na Maltę. Po powrocie do Anglii, operując z nowej bazy w Greenock, razem z O.R.P. 
"Piorun" osłania konwoje płynące do Kanady. W następnym roku dociera aż do Bostonu 
w Stanach Zjednoczonych. Warunki służby na północnym Atlantyku były niezwykle 
ciężkie. W czasie jednej z przepraw podczas wyjątkowo silnego sztormu potężna fala, 
przewalając się przez pokład, zmyła z niego I-go of.mech. kdr ppor.inż. Michała Gierżoda 
i st. bosm. Stasiewicza.

W maju 1942 r. "Garland" brał udział w osłonie konwoju PQ 16 wiozącego do Mur
mańska zaopatrzenie i broń dla Związku Sowieckiego. W trakcie przejścia konwój został 
zaatakowany przez lotnictwo niemieckie, operujące z północnych baz norweskich. W wal
ce z falami bombowców "Garland" ponosi duże straty w ludziach. Ginie, względnie umie
ra z ran 25 podofic. i marynarzy.

Po powrocie do Anglii okręt przeszedł remont w Greenock, a następnie brał udział 
w konwojach idących do Kanady. Pod sam koniec 1943 r. "Garland" został wysłany da
leko na południe, docierając do Wysp Azorskich. Po tym krótkim zetknięciu się ze "słoń
cem południa" znowu nastąpiła służba na północnym Atlantyku. Byty to jednak ostatnie 
atlantyckie konwoje "Garlanda". Od stycznia 1944 r. okręt operuje wzdłuż zachodnich 
wybrzeży Afryki docierając daleko na południe do Takoradi (dzisiejsza Ghana), a nastę
pnie do wyspy Wniebowstąpienia (Assencion). W przejściu tym "Garland" dwukrotnie 
przekracza równik. Po powrocie do Gibraltaru okręt zostaje skierowany na Morze Śród
ziemne i włączony do zespołu eskadry brytyjskiej. Eskadra ta złożona z lotniskowców, 
krążowników i osłaniających kontrtorpedowców, miała za zadanie oczyszczenie z okrę
tów przeciwnika rejonu Morza Egejskiego. W trakcie tych działań O. R.P."Garland" w dniu 
18.IX.1944 r. atakuje i zatapia niemiecki okręt podwodny. Dca zespołu adm. Troubri- 
dge podaje sygnał:

"U-407 zatonąć. Niech żyje Polska!"
Po powrocie do Plymouth okręt przechodzi remont, po którym już do końca wojny 

operuje na wodach Morza Północnego i Kanału La Manche. Ostatnim dcą "Garlanda" był 
kdr ppor. Kazimierz Hess ten sam, który jako of. art. na O.R.P. "Piorun" otwierał w ma
ju 1941 r. ogień ze swych dział do niemieckiego pancernika "Bismarck".

W czasie swej działalności bojowej "Garland" przebył 217,000 Mm. Wziął udział w 84 
patrolach i operacjach bojowych. Ochraniał 87 konwojów oceanicznych i 35 przybrze
żnych. Stoczył 30 walk z okrętami nawodnymi i 22 z podwodnymi. Artyleria okrętu ze
strzeliła 2 samoloty, a bomby głębinowe stały się przyczyną zatonięcia 2 okrętów pod
wodnych npla. Wyniki te zostały okupione stratą 25 podofic. i mar. w czasie walk i 1 ofi
cera i 1 podofic. zmytych z pokładu w czasie sztormowej pogody. Rannych było 5 ofic. 
i 32 podofic. i marynarzy.

Admiralicji Brytyjskiej "Garland" został zwrócony w dniu 23.IX.1946 r.



O.R.P. “GARLAND”
KONTRTORPEDOWIEC
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WYMIARY:Wyporność stand. 13501 maks. 18541Długość całkowita 98.50 mSzerokość maks. 10.50 mZanurzanie stand. 3.30 m" maks. 3.71 mZasięg: 5530 Mm przy 15 węzłach 2950 Mm przy 20 ”1270 Mm przy maks, szybkości

UZBROJENIE:(1940 r.)3 działa 4.7 in. (119.4 mm) Mk IX. 40*1 działo 3.0 in. ( 76.3 mm)2 poczwórne NKM1 poczwórna wyrzut, torp. 21 in. (533 mm)2 wyrzutnie b.gł.2 miotacze b.gł.2 ckm Levis (zdejmowane)(1941 r.)j.w. plus 2 pojed. oerlikony 20 mm

(1943 r.)j.w. plus 2 dodatk. oerlikony na miejscu usuniętych 2 poczw. NKM(1944 r.)2 działa 4.7 in. (119.4 mm)1 poczwórna wyrzutnia torp. 21 in. (533 mm)6 pojed. oerlikonów 20 mm1 "Hedgełtog" (Jeż) na miejscu działa B4 miotacze b.gł.2 wyrzutnie b.gł.

MASZYNY:3 kotły typu "Admiralicji” (Yarrow)2 turbiny Parsonsa akcyjno-reakc. o pojed. przekładni i mocy 34.000 KM 380 obr./min.Zapas ropy: 4701Szybkość maks. 34.47 węzłów (w 1935 r.)ZAŁOGA:8-9 oficerów i 150 podofic. i maryn.

RADIOLOKACJA:AsdykRadar: Typ 2861942 r.Radar: Typ 291 w miejsce 286Typ 285 na dalmierzu 1943 r.Radar: Typ 290 w miejsce 2911944 r.Radar: Typ 271 w miejsce 296

UJ
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O.R.P.“GARLAND” NA PÓŁNOCNYCH SZLAKACH

(j) -14 maj 1942 r. O.R.P. “Garland” opuszcza Gourock jako osłona konwoju skierowanego do Is
landii. Po powrocie z Reykjavik do Seydisfiordu zostaje włączony do grupy osłonowej “C.S.10”.

(2) - A - 23.V. “Garland” z brytyjskimi ktt wychodzi z Seydisfiord w poszukiwaniu konwoju “P.Q.16” 
B - W pozycji 71°22’ N/02°25’ E “Garland” atakuje i uszkadza niemiecki okręt podwodny.

- Odnalezienie konwoju “P.Q.16” w pozycji 70°47' N/00°42’ E.
D - 25.V. Pierwszy atak lotniczy na konwój o godz.2045 w pozycji 72°50'N/03°14’ E.
26 .V. zespól osłony opuszczają4 krążowniki i 3 ktt. Wzrasta nasilenie ataków lotniczych.
27 . V. W 7-mym kolejnym ataku o godz. 1330 (74°15’ N/27°00’ E) wykonanym wprost na “Gar- 
landa”kilka 250-cio funtowych (114 kg) bomb eksploduje w pobliżu okrętu. Od eksplozji ginie 
większość obsługi dział nr. 1 i 2. Jest wielu rannych w parkach amunicyjnych jak również i cen
trali artyl. Pożary powodują eksplozję amunicji do Oerlikonów. Groźna sytuacja zostaje jednak 
opanowana. Do akcji wchodzi działo nr. 3 i plot 3” (75-mm) obsługiwane przez pozostałych przy 
życiu artylerzystów, kucharzy, maszynistów i stołowych‘.‘Bloody good show” stwierdzają zdu
mieni Anglicy z przechodzącego obok eskortowca. Pod pokładem o życie rannych walczy lekarz 
okrętowy por. Witold Ząbroń, któremu do pomocy przysyła HMS “Achates” swego lekarza.
E - 28.V. 74°15’ N/27°00'E. Dca “Garlanda” kdr ppor. H. Eibel otrzymuje zezwolenie na opusz
czenie konwoju dla szybszego przekazania rannych do szpitala w Murmańsku.

(4)-Samotna droga O.R.P. “Garlanda”. Zauważono samoloty npla, które jednak nie atakują okrętu.
29 .V. O godz. 0130 “Garland” wchodzi do Murmańska. Po oddaniu rannych skierowany zostaje 
do miejscowości Rosta dla przeprowadzeniu remontu. 30. V. odbywa się pogrzeb na morzu. 

(§)-20.VI. Wyjście do Archangielska. Po zabraniu załogi z O.R.P. “Jastrząb” (str. 102 -105) O.R. P.
“Garland” opuszcza 26.VI Związek Sowiecki. Do Gourock okręt wchodzi 8.VIII.1942 r.
Niosąc pomoc Związkowi Sowieckiemu na O.R.P. “Garland” zginęło lub zmarło z ran 26 polskich 
marynarzy, a 39 zostało lżej lub ciężej rannych.
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O.R.P. “GROM”
KONTRTORPEDOWIEC

W niezliczonych raportach wysyłanych do M.S.Wojsk. kontradm. Jerzy Świrski udo
wadniał potrzebę posiadania własnej floty na Bałtyku podkreślając:

"...bezcelowość posiadania okrętów, które nie mogą być później zastąpione przez inne, 
nowsze; lepiej i taniej będzie taka marynarkę skasować..."

Operując takimi argumentami szef K.M.W. dopiął celu i w 1933 r. otrzymał pozwolenie 
na budowę dalszych dwóch kontrtorpedowców. Umowa, tym razem ze stocznią angielską 
"John Samuel White & Co." w Cowes, podpisana została 29.111.1935 r. W myśl tej umowy 
stocznia zobowiązała się wykonać pierwszy okręt O.R.P. "Grom" w ciągu 26 miesięcy, 
a następny 0. R.P. "Błyskawica" w ciągu 28 miesięcy. Komisja Nadzorcza pod przewodnic
twem kdr por. inż. Stanisława Rymszewicza nie miała powodów do narzekania.

Po ostatecznych próbach Komisja Odbiorcza przyjęta O.R.P. "Grom" z małymi zastrze
żeniami 11.V.1937 r. Do portu na Oksywiu okręt wpłynął 16-go maja. Drobne poprawki 
wykonały Warsztaty Mar. Woj. na koszt stoczni. Był to najlepszy kontrtorpedowiec nie 
tylko polski, ale w skali światowej.

Dca okrętu kdr ppor. Stanisław Hryniewiecki wkrótce został dcą Dyonu Kontrtorpe
dowców. Jak zwykle program zajęć przewidywał intensywne szkolenie załogi przeplatane 
zagranicznymi wizytami.

Znającdruzgoczącąprzewagę niemieckiej "Kriegsmarine", kontradm. Świrski zaaranżo
wał wysłanie trzech kontrtorpedowców do Anglii. W tej liczbie był także "Grom", które
go nowym dcą został kdr ppor. Aleksander Hulewicz. Okręty opuściły Gdynię w dniu 
30 sierpnia o godz. 1415. Do Anglii przybyły w dniu wybuchu wojny.

O.R.P. "Grom" wraz z "Burzą"! "Błyskawicą" rozpoczął prawie natychmiast służbę pa
trolową. W jednym z nich u południowych wybrzeży Anglii, potężna fala zmyła z pokła
du bosmanmata Wł. Kalinowskiego. Była to pierwsza strata poza granicami Polski. Przy
czyną były gwałtowne przechyły okrętu, to też postanowiono temu zaradzić usuwając 
ciężki maszt z reflektorem, ciężkie kołpaki kominowe i część wyposażenia pokładowego. 
Identyczną operację "kosmetyczną" przeszła także siostrzana "Błyskawica".

Począwszy od 7.IV.1940 r. "Grom" wraz z całym polskim Dywizjonem wziął udział 
w operacjach morskich u wybrzeży Norwegii. Miały one na celu ew. zajęcie kilku portów 
norweskich aby można było lepiej kontrolować morze Północne - niemiecką bramę wypa
dową na Atlantyk. Jednak szybko i bez skrupułów przeprowadzona inwazja zakończyła 
się zwycięstwem Hitlera. Pomocy udzielił Niemcom szef norweskiej partii nacjonalistycz
nej Vidkun Ouisling, którego nazwisko stało się synonimem zdrady narodowej.

W dniu 3-go maja "Grom" zastąpił w Ofotfiordzie lekko uszkodzoną "Błyskawicę". Na
stępnego dnia w trakcie ostrzeliwania pozycji niemieckich w pobliżu Narviku, niemiecki 
samolot dwoma celnymi bombami ciężko uszkodził polski okręt. W tonącym "Gromie" 
znalazło śmierć 59 członków załogi w tym II meph. okrętu por.mar. Aleksy Krąkowski, 
który w ostatniej chwili zabezpieczał kotły przed ewentualnością eksplozji co mogłoby 
pociągnąć za sobą zwiększenie strat w ludziach.

Pomocy udzieliły okręty brytyjskie, a następnie O.R.P. "Burza". Uratowana załoga zo
stała przewieziona do Anglii na HMT "Monarch of Bermuda". Większość załogi obsadziła 
nieco później francuski kontrtorpedowiec "Ouragan", który był prawie identyczny z pol
skimi okrętami typu "Wicher"

W okresie swej działalności bojowej O.R.P. "Grom" przebył 15,000 Mm wykonując 20 
patroli operacyjnych, 5 konwoji przybrzeżnych i 6 atlantyckich. W tym czasie wziął udział 
w 7 atakach na nieprzyjacielskie okręty. Dwukrotnie walczył z niemieckimi samolotami. 
Pod Narvikiem zniszczył kilka stanowisk artyleryjskich npla. Dzisiaj w tym mieście istnie
je pomnik poświęcony poległym marynarzom z załogi O.R.P. "Grom".



O.R.P. “GROM’KONTRTORPEDOWIEC
Zbudowany na zamówienie Pol. Mar. Woj. przez stocznię brytyjską "J. Samuel White", Cowes w latach 1935-1937. 
Zatnninnu uudnill 4 main 1Qdn miru rwl NarutiL-iom

WYMIARY:Wyporność stand. 2011 t" maks. 21831Długość całkowita 114.0 mSzerokość maks. 11.2 mZanurzenie maks. 3.3 m
ZAŁOGA:10-12 oficerów i około 200 podoficer i marynarzy

UZBROJENIE ( i zmiany)7 dział 120-mm Boforsa (3 na dziobie i 6 na rufie) 4. 35’2 podwójne działka plot 40-mm Boforsa 4- 85°8 nkm (4 podwójne Hotchkiss) 13.2-mm2 potrójne wyrzutnie torped. 550-mm (reduktor dla 533-mm) 60 min2 wyrzutnie b.gł. w tunelach na rufie2 miotacze b.gł. typu Thornycroft (na obu burtach )2 pary szyn na pokładzie dla min

(1940 r.)Usunięto hydrofony i zainstalowano ASDIC2 dodatkowe miotacze b.gł.Zlikwidowano wyrzutnie b.gł. pod pokładem i zdemontowano szyny na pokładzie (usunięto miny) Usunięto "kaptur" (hełm) na kominie i 1 motorówkę

MASZYNY:3 kotły typu Admiralicji "Yarrow"1 kocioł pomocniczy White Forster2 zespoły turbin Parsonsa o łącznej mocy 54.000 KMSzybkość maks. 39.6 wSzybkość ekonom. 15 wZasięg: 2000 Mm przy szybkości 15 wZapas ropy 350 t
Rys. S. Piaskowski na podstawie planów J. Samuel White w Cowes.
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PODRÓŻE i PATROLE BOJOWE O.R.P. “GROM” 1937-1940
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50 LAT TEMU
S.W. TOMASZEWSKI

MOJA SŁUŻBA NA O.R.P.GROM
(od 12 sierpnia 1937 do 4 maja 1940 r.)

Po ukończeniu kursu sygnałowego mar. Jan 
PAJĄK, mar. Zdzisław OWCZAREK i mar. 
Stanisław TOMASZEWSKI w dniu 12 sierpnia 
1937 r. zostali zaokrętowani na O.R.P. GROM. 
Moja pierwsza wachta sygnalisty na O.R.P. 
GROM była 13 sierpnia o godz. 8.00 pod 
nadzorem starszego marynarza Józefa EGERTA 
(mistrz Floty w sygnalizacji).

Dnia 21 sierpnia 1937 r. O.R.P. GROM, 
O.R.P. BURZA i O.R.P. WICHER poszły z 
oficjalną wizytą do TALINA i do RYGI z 
krótkimi postojami w tych portach razem 8 
bardzo pamiętnych dni. Reszta roku 1937 z 
mojego punktu widzenia zeszła na normalnym 
życiu okrętowym. Straciliśmy por.mar. Tade
usza KOCIUBĘ - (oficer broni podwodnej) w 
katastrofie motocyklowej. Był to ogólnie 
łubiany i poważany oficer. 2 czerwca 1938 r. 
O.R.P. GROM stanął w doku w GDAŃSKU (5 
dni). Postój ten wspomniałem w N.S. nr. 155.

Dnia 24-go sierpnia 1938 r. O.R.P. GROM 
i O.R.P. BŁYSKAWICA wyszły z oficjalną 
wizytą do Kopenhagi, którą 28-go sierpnia o 
godz. 6.00 opuściliśmy wracając do GDYNI. 
W Kopenhadze byliśmy przyjęci zimno i 
obojętnie. W tym samym czasie był tam 
angielski jacht H.M.S. ENTERPRISE i nie
miecki pancernik DEUTSCHLAND.

W jesieni 29-go listopada 1938 r. byliśmy 
w zatoce Puckiej na ćwiczeniach desantowych 
w towarzystwie kilku jednostek Marynarki 
Wojennej i na wysokości BABICH DOŁÓW o 
godz. 15.00 O.R.P. GROM zawadził o coś, co 
spowodowało lekki wstrząs okrętem i nadal 
chodziliśmy po zatoce różnymi szybkościami.

Na drugi dzień tj. 30-go listopada 1938 r. 
na O.R.P. GROM został zaokrętowany DO
WÓDCA FLOTY KONTR-ADMIRAŁ Józef 
UNRUG i o godz. 14.00 wyszliśmy na ćwi
czenia z okrętami podwodnymi.Na wysokości 
Gdańska mar. Jan PAJĄK melduje na kącie 
kursowym 10 stopni peryskop, to był O.R.P. 

WILK. Po ukończeniu ćwiczeń i zakotwiczeniu 
na redzie 1-go grudnia mar. J. PAJĄK prze
straszony stanął do raportu do dowódcy 1- 
szego oddziału pokładowego por.mar. Jana 
BUSIAKIEWICZA (1-szy oficer artylerii), 
który za zameldowanie peryskopu, z polecenia 
D-cy Floty udzielił mu 7 dni urlopu okoliczno
ściowego.

Tego samego dnia o godz. 10.30 przybył na 
O.R.P. GROM inżynier J. KALINOWSKI z 
portu rybackiego w GDYNI i po odkotwi- 
czeniu poszliśmy na "MILĘ POMIAROWĄ" 
gdzie zrobiliśmy 3 przejścia szybkością 20, 25 
i 30 węzłów i około godz. 16.30 weszliśmy 
do Portu BASEN Nr.l na różne prace okręto
we i mile widziane urlopy świąteczne.

Dnia 20-go stycznia 1939 r. O.R.P. GROM 
wyszedł z BASENU Nr.l do portu rybackiego 
w GDYNI w celu odmalowania kadłuba i 
zmiany lewej śruby i zreperowania wgniecenia 
burty przez holownik przy dokowaniu okrętu. 
Podczas postoju w doku dnia 20-go lutego 
1939 r. miałem służbę na pomoście i około 
godz. 09.00 zameldowałem na pokład, że 
zbliża się oficer sztabowy do okrętu - to był 
komandor ppor. Aleksander HULEWICZ nowy 
Dowódca O.R.P. GROM.

Z doku wyszliśmy 26-go lutego 1939 r. do 
BASENU Nr.2 (popularnie zwanym SAHA
RA). W połowie lipca dokładnej daty nie mam 
zanotowanej odwiedził O.R.P. GROM sławny 
tenor JAN KIEPURA, po zwiedzeniu okrętu 
zaśpiewał nam UMARŁ MACIEK UMARŁ i 
razem z całą załogą odśpiewaliśmy MORZE 
NASZE MORZE.

Sierpień był miesiącem bardzo trudnym, dnia 
24-go sierpnia 1939 r. w godzinach przed
południowych wszedł do GDAŃSKA niemiecki 
pancernik "SCHLESWIG HOLSTEIN" z 
"wizytą kurtuazyjną".

Środa 30-go sierpnia 1939 r. był dniem 
pobierania paliwa, wody do picia, prowiantu 
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i.t.d. choć nikt nie zwracał uwagi na rutynowe 
czynności. O godzinie 12.00 odebrałem służbę 
sygnalisty na pomoście od st.mar. E. DOLEC
KIEGO, przy odbiorze służby Edward mi 
powiedział, że odebrał sygnał "WYKONAĆ 
PEKIN" na pewno więc pójdziemy w morze.

Godz. 12.15 odebrałem sygnał z O.R.P. 
BŁYSKAWICA, ODPRAWA DOWÓDCÓW 
KONTRTORPEDOWCÓW GODZ. 13.00 na 
O.R.P. BŁYSKAWICA".

Po otrzymaniu sygnału ppor.mar. J. WRÓ
BEL (oficer sygnałowy) zeszedł z pomostu i 
za parę minut motorówka z Dowódcą 
kmdr.ppor. A. HULEWICZEM poszła na 
O.R.P. BŁYSKAWICA. Dowódca wrócił na 
okręt o godz. 14.15, a o godz. 14.45 odkotwi- 
czenie i w szyku torowym O.R.P. BŁYSKA
WICA, O.R.P. GROM i O.R.P. BURZA 
poszliśmy kursem na HEL.

Podczas manewru odkotwiczenia odebraliśmy 
sygnał z O.R.P. WICHER "Z BOGIEM KU 
CHWALE OJCZYZNY", nasza odpowiedź 
była: "ZA WOLĄ BOŻĄ WKRÓTCE SIĘ 
ZOBACZYMY".

Po obejściu HELU poszliśmy kursem na 
ROZEWIE szybkością 20 węzłów a po minię
ciu ROZEWIA Dowódca Ókrętu przemówił 
przez rozgłośnię okrętową do całej załogi 
"MARYNARZE, LADA DZIEŃ WYBUCH
NIE WOJNA MY IDZIEMY DO ANGLII 
GDZIE Z POMOCĄ BOŻĄ BĘDZIEMY 
WALCZYĆ Z WROGIEM, NIECH ŻYJE 
POLSKA"

Po przemówieniu D-cy na parę minut na 
pomoście zapanowała niesamowita cisza przer
wana rozkazem Z.D.O. szybkość 25 węzłów 
/kpt.mar. Ludwik LICHODZIEJEWSKI/ i 
poszliśmy kursem na cieśniny duńskie. Około 
godz. 23.00 Sund przeszliśmy swobodnie za 
wyjątkiem, że o godz. 01.30 na kącie kur
sowym 20 stopni mat A. NOWACZEWSKI 
melduje 2 sylwetki, w alarmie bojowym, 
minęliśmy się w spokoju. Od godz. 08.00 31- 
go sierpnia towarzyszyły nam dwa niemieckie 
wodnopłatowce w dużej odległości przez cały 
dzień. W nocy 31-go sierpnia na 1-go września 
zmieniliśmy kurs na ROSYTH. Dnia 1-go 
września 1939 r. o godz 06.00 otrzymaliśmy 
sygnał radiowy z Li twa Floty OTWORZYĆ 

KOPERTĘ "SMOK", a o godz. 06.30 usłysze
liśmy przez rozgłośnię okrętową głos dowódcy, 
MARYNARZE, WYBUCHŁA WOJNA, 
NIEMCY BEZ WYPOWIEDZENIA WOJNY 
NAPADŁY NA NASZĄ OJCZYZNĘ, Z 
POMOCĄ BOŻĄ ZWYCIĘŻYMY, NIECH 
ŻYJE POLSKA"

Po przemówieniu dowódcy nastrój na okręcie 
był niesamowity, powoli wszyscy się uspokoili 
a nasz zespół K.T. nadal szedł kursem do 
ROSYTH. O godz. 13.00 na widnokręgu 
zauważyliśmy 2 kontrtorpedowce i po wymia
nie sygnałów rozpoznawczych okazało się, że 
to były HMS 'WALLACE" i HMS "WANDE- 
RER" wysłane przez ADMIRALICJĘ na 
spotkanie.

Oficer sygnałowy ppor.mar. Józef WRÓBEL 
świetnie mówił po angielsku i nie było żad
nych trudności w sygnalizacji. Po sygnale z 
HMS "WALLACE" "FOLLOW ME", weszliś
my na redę LEITH. Po pewnym czasie dobiła 
do okrętu motorówka z oficerem łącznikowym 
Lt.G. DENNIS, R.N. i 9 podoficerów i mary
narzy załogi łącznikowej. Tego samego dnia 
weszliśmy do bazy ROSYTH.

Już 7-go września 1939 r. o godz. 06.00 
rano opuściliśmy ROSYTH i o godz. 14.00 
otrzymaliśmy sygnał od towarzyszącego nam 
samolotu, że w naszym sektorze jest okręt 
podwodny. Po poszukiwaniu ruszyliśmy w 
dalszą drogę do PLYMOUTH. Na drugi dzień 
8-go września 1939 r. około godz. 15.30 
O.R.P. BŁYSKAWICA sygnalizuje, że jest w 
kontakcie z łodzią podwodnąO.O.R.P. BURZA 
i GROM dołączyły do ataku. Admiralicja 
przyznała, że łódź została zatopiona.

Dnia 9-go września 1939 r. o godz. 16.00 
weszliśmy do MILFORD HAVEN i przycumo
waliśmy do dużego ropowca w celu uzupełnie
nia paliwa i na drugi dzień tj. 10-go września 
1939 r. o godz. 06.00 wyszliśmy w morze 
biorąc kurs na Plymouth. Do Plymouth przyby
liśmy tego samego dnia i o godz. 15.30 przy
cumowaliśmy do mola w DOKYARDZIE 
DEVONPORT. Po przygnębiających wiadomo
ściach radiowych z Kraju, wolna burta wyszła 
na ląd o godz. 19.00.

11-go września 1939 r. w godzinach poran
nych odbyło się przygotowanie okrętu do 
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przeglądu przez, C.in C. WESTERN AP- 
PROACHES, ADMIRAŁA SIR G. DUNBAR- 
NASMITH, K.C.B. V.C. D.S.O. R.N.

Admirał przybył na O.R.P. GROM z O.R.P. 
BŁYSKAWICA o godz. 11.30 i po przeglądzie 
przywitał się z nami w następujących słowach 
"CIOŁEM MARYNAZE". Myśmy odpowie
dzieli, "CZOŁEM PANIE ADMIRALE" co mu 
się bardzo spodobało. Otrzymaliśmy resztę dnia 
do własnej dyspozycji i zwolnienie na ląd o 
godz. 14.00 całej załogi za wyjątkiem służby.

Po uzupełnieniu paliwa, prowiantu itp. 15-go 
września 1939 r. o godz. 06.00 wyszliśmy w 
morze rozpoczynając przeprowadzanie kon
wojów z DOVER i SOUTHAMPTON na 
ATLANTYK i odbieranie konwojów na A- 
TLANTYKU i odprowadzanie ich do SOUT
HAMPTON i DOVER.

Wracając z Southampton do Plymouth pod
czas dużego sztormu około godz. 11.00 fala 
zmyła bosmanmata J. KALINOWSKIEGO i 
uszkodziła lewą szóstkę. Wróciliśmy szukać 
bosmata ale bezskutecznie.

Dnia 2-go października 1939 r. O.R.P. 
GROM i O.R.P. BŁYSKAWICA stanęły w 
doku w celu dostosowania okrętów do warun
ków atlantyckich. Po ukończeniu prac 22-go 
października 1939 r. wyszliśmy na patrol koło 
brzegów zachodniej IRLANDII.

Do BELFAST weszliśmy 30-go października 
1939 r; o godz. 08.00 i po uzupełnieniu paliwa 
i prowiantu wracaliśmy do Plymouth i stąd do 
nowej bazy "HARWICH" 4-go listopada o 
godz. 15.00. Po krótkim postoju w HARWICH 
6-go listopada wyszliśmy w morze w celu 
przeprowadzenia konwoju z HULL do DOV- 
ER.

Dnia 7-go listopada o godz. 08.00 ukazały 
się dwa wodnopłatowce, przypuszczaliśmy, że 
to nasze. Po paru minutach samoloty wzięły 
kurs na nas i tu st.mar. J. AUGUSTYNOWICZ 
(przy N.K.M. na pomoście bojowym) krzyczy 
do por.mar. K. HESS A (1-szy oficer artylerii) 
panie poruczniku to "SZWAB" i otworzył 
ogień, to samo uczyniły "DZIAŁA PRZECIW
LOTNICZE" na śródokręciu. Samoloty szybko 
odleciały i po pewnym czasie jeden wziął kurs 
na O.R.P. BŁYSKAWICĘ z prawej burty, a 
drugi wziął kurs na O.R.P. GROM z lewej 

burty. Mar. Antoni KWIECIEŃ melduje kąt 
kursowy 320 stopni samolot, pływak mu się 
urwał. Spokojnym głosem D-ca kmdr. Alek
sander Hulewicz stwierdza, że samolot rzucił 
torpedę i rozpoczął manewr uniku. Zauważyliś
my torpedę idącą przeciwnym kursem 100 
metrów od okrętu. Po tym nieudanym ataku 
niemieckich samolotów O.R.P. "GROM" i 
O.R.P. "BŁYSKAWICA" wróciły do dalszego 
eskortowania konwojów na morzu Północnym.

Dnia 13-go listopada 1939 r. o godz. 22.00 
O.R.P. "GROM", O.R.P. "BURZA" i O.R.P. 
"BŁYSKAWICA" odkotwiczyły i wyszły w 
morze i o godz. 04.00 14-go listopada 1939 r. 
odebraliśmy konwój 12 statków w celu odpro
wadzenia go do HULL i NEWCASTLE skąd 
skierowano nas do ROSYTH.

Dnia 17-go listopada o godz. 14.00 odbyła 
się inspekcja przez NACZELNEGO WODZA 
GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIE
GO O.R.P. "GROM", O.R.P. "BŁYSKAWICA" 
i O.R.P. "BURZA".

ROSYTH opuściliśmy 18-go listopada 1939 
r. o godz. 06.00 wracając do HARWICH po 
odprowadzeniu konwoju do DOVER.

Dnia 21-go listopada 1939 r. o godz. 21.00 
O.R.P. "GROM", O.R.P. "BURZA" i HMS 
"GIPSY" wyszły z HARWICH, a o godz. 
21.30 HMS "GIPSY" wpadł na minę ma
gnetyczną i utonął w Kanale żeglugowym na 
wysokości "FELIXSTOWE".

Dowódca Dywizjonu kontrtorpedowców por. 
ROMAN STANKIEWICZ dnia 17-go grudnia 
został wyokrętowany, na Dowódcę Dywizjonu 
przyszedł na O.R.P. "GROM" kmdr.por. STA
NISŁAW HRYNIEWIECKI pierwszy Dowódca 
O.R.P. "GROM".

Po ukończeniu uroczystości świątecznych i 
noworocznych i kilku monotonnych patrolach 
dnia 9 stycznia 1940 r. O.R.P. "GROM" stanął 
w doku w CHATHAM do ogólnego remontu.

Podczas postoju załoga wykorzystała swoje 
urlopy a prawie 3 miesięczny wypoczynek był 
mile widziany.

30-go marca O.R.P. "GROM" wrócił do 
HARWICH i ponownie rozpoczęły się patrole 
i konwoje.

Dnia 9-go kwietnia 1940 r. O.O.R.P. 
"GROM", "BŁYSKAWICA", "BURZA" i 



NASZE SYGNAŁY 47

HMS "TARTAR" wyznaczone były do kon
woju 32 statków pod eskorty: 1 pancernika, 6 
krążowników i 12 kontrtorpedowców. Konwój 
ten opuścił BERGEN 24 godziny przed napa
dem na Norwegię i został odprowadzony do 
Rosyth.

Dnia 13-go kwietnia 1940 r. O.O.R.P. 
"GROM", "BŁYSKAWICA" i "BURZA" 
wyszły na patrol koło brzegów Norwegii sk$d 
odeskortowały do SCAPA FLOW uszkodzony 
przez lotnictwo niemieckie HMS "SUFFOLK". 
Postój w Scapa Flow trwał 3 dni. 18-go kwiet
nia o godz. 21.00 w towarzystwie 2 kanadyj
skich kontrtorpedowców udaliśmy się do 
NARWIKU. Dnia 19-go kwietnia 1940 r. o 
godz. 09.00 O.R.P. "BURZA" melduje uszko
dzenia podczas sztormu i dostaje sygnał po
wrotu do Scapa Flow. Dnia 21-go kwietnia 
1940 r. o godz. 14.00 przycumowaliśmy do 
ropowca w WESTFJORDZIE i po uzupełnieniu 
paliwa dnia 22-go kwietnia 1940 r. roz
poczęliśmy patrolowanie.

W okolicznych fiordach NARWIKU i pod 
samym NARWIKIEM.

Dnia 2-go maja 1940 r. podczas krótkiego 
postoju na kotwicy i małej przerwie w patrolo
waniu O.R.P. "GROM" otrzymał sygnał z 
HMS "AURORA", że O.R.P. Błyskawica 
została uszkodzona z działa 75 mm i O.R.P. 
Grom ma wzięć miejsce O.R.P. Błyskawicy w 
patrolowaniu Fiordu ROMBAKEN. O.R.P. 
Grom przybył do Fiordu Rombaken 3-go maja 
o godz. 01.00 gdzie rozpoczął ostrzeliwanie 
linii kolejowej i inne punkty wybrzeża, które 
zdradzały zamaskowane baterie nadbrzeżne.

O godz. 09.00 O.R.P. Grom został trafiony 
pociskiem artyleryjskim i miał uszkodzony 
kocioł Nr.3, ale nie przerwał bombardowania 
artylerii okrętowej.

Dzień 4-go maja 1940 r. o godz. 08.00 
objąłem służbę sygnalisty na pomoście bojo
wym.

Wachta bojowa Nr.l na pomoście bojowym 
była:
kmdr.ppor. Konrad NAMIEŚNIOWSKI 
por.mar. Kazimierz HESS 
ppor.mar. Józef WRÓBEL 
ppor.mar. Witold SZUSTER
ppor.mar. Maciej MICHAŁKIEWICZ

SYGNALIŚCI:
mat. Adam NOWACZEWSKI
st.mar. Stanisław TOMASZEWSKI 
st.mar. Jan PAJĄK
ANGIELCSY SYGNALIŚCI:
Petty officer THOMAS LANG 
Able Seaman HAROLD HOGAN 
DALMIERZYŚCI:
bosmanmat Józef BRYŁKA 
mat Czesław ŻMIJA 
ARTYLERZYŚCI PRZY N.K.M. 
PRAWY N.K.M.
mat Paweł GÓRSKI
mar. Marian KALIBARKA
LEWY N.K.M.
st.mar. Jan AUGUSTYNOWICZ
mar. Jan MATRYBA

O godz. 08.10 st.mar. Jan PAJĄK melduje 
kęt kursowy 90 stopni 2 samoloty typu "JUN- 
KERS", odległość 26 tysięcy metrów po
twierdza DALMIERZ, por.mar. K. HESS 
rozkazuje trzymać ich pod obserwacja i mel
dować odległość i kierunek lotu.

O godz. 08.15 st.mar. Stanisław TOMA
SZEWSKI melduje samolot nad nami i w tym 
samym momencie kmdr.ppor. K. NAMIEŚNIO
WSKI rozkazuje ALARM PRZECIWLOTNI
CZY. Maszyny 150 obrotów, nastawiłem 
obroty i melduję maszyny odpowiedziały i w 
tym samym czasie por.mar. K. HESS pyta 
dalmierzysty jaka wysokość samolotu? Dal
mierzy sta melduje 3400 metrów skrzydło mu 
się urwało. Por.mar. K. HESS natychmiast 
stwierdza rzucił bomby, zanim skończył mówić 
usłyszeliśmy przeraźliwy świst i eksplozje 
bomb i po krótkim czasie spokojny głos DÓ- 
WÓDCY Kmdr.ppor. A. HULEWICZA O- 
PUSZCZENIE OKRĘTU ratować się jak kto 
może.

Zbiegłem z pomostu bojowego na pomost 
nawigacyjny i tu zauważyłem psa "MICE" 
oficera łącznikowego jak skamlił więc złapałem 
go za kołnierz i wyrzuciłem za burtę, następnie 
usłyszałem wołanie "PLEASE HELP" pod
biegłem w tym kierunku i zauważyłem An
glika z załogi łącznikowej wiszącego w ilumi- 
natorze kabiny sygnałowej proszącego o pomoc 
jemu i kolegom. Nie mogli się wydostać bo 
skrzynka z flagami sygnałowymi zablokowała 
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wejście do kabiny sygnałowej podczas eksplo
zji bomb. Wyciągnąłem go (ANTHONY 
CROWFORD) i razem wyciągnęliśmy jego 
kolegę (nazwiska nie pamiętam) z iluminatora 
i sam zrzuciłem buty, dufflecoat i skoczyłem 
do wody patrząc ze zgrozą jak tonął nasz 
OKRĘT. Widziałem kolegów w iluminatorach 
na pomieszceniu "C" i "D", które były zablo
kowane wołających o pomoc.

Mesowy Dowódcy okrętu mar. Tadeusz 
SROKA uzbrojony w pas ratunkowy i koło 
ratunkowe trzymał się kurczowo drzewca 
flagowego na dziobie okrętu i bał się skoczyć 
do wody, bo nie umiał pływać. Był chyba 
ostatnim człowiekiem załogi, który opuścił 
okręt.

W przeciągu 2 minut O.R.P. Grom zatonął 
zabierając ze sobą por.mar. A.L. KRAKOW
SKIEGO i 57 podoficerów i marynarzy.

Po wyratowaniu znalazłem się na ciepłym 
pokładzie HMS "BEDOUIN" leżąc na kocu i 
przykryty kocem czekając na jakieś suche 
odzienie, które po kilku minutach otrzymałem 
z kubkiem gorącej herbaty dobrze zakropionej 
rumem. Około godz. 11.00 cała załoga przy 
życiu z O.R.P. Grom została zaokrętowana na 
pancerniku HMS 'WARSPITE" gdzie mieliśmy 
smutne przeżycie. Każdy z załogi pragnął się 
umyć, a o ile możliwe wykąpać i kilku z nas 
poszło pod prysznice i tu st.mar. Józef WIĘ- 
ZEWSKI zemdlał. Z początku nikt nie zwracał 
na to uwagi i po pewnym czasie mar. Antoni 
KWIECIEŃ woła mnie TOMEK pomóż mi 
podnieść Józka, bo on nie może wstać. Chcie- 
liśmy go po prostu postawić na nogi, ale jak 
się okazało Józek był nieżywy. Pobiegłem do 
por.mar.dr. Jezierskiego i zameldowałem sytua
cję. Dr. JEZIERSKI z sanitariuszami zabrali 
zwłoki st.mar. JÓZEFA WIĘZIEWSKIEGO na 

izbę chorych. O godz. 15.00 tego samego dnia 
tj. 4-go maja 1940 r. odbył się marynarski 
pogrzeb st.mar. Józefa WIĘZEWSKIEGO na 
HMS "WARSPITE" z pełnymi honorami przy 
akompaniamencie orkiestry ROYAL MA- 
RINES, która odegrała
"JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA"

Po uroczystościach pogrzebowych O.R.P. 
"BURZA" przetransportowała nas rozbitków 
na statek szpitalny SS "ATLANTIS".

Na SS "ATLANTIS" byliśmy do 7-go maja 
1940 r. skąd tego samego dnia o godz. 18.00 
zostaliśmy przetransportowani na MS "MO- 
NARCH OF BERMUDA" i natychmiast w 
konwoju wracaliśmy do Anglii. Będąc w 
morzu podoficer służbowy robi zbiórkę do 
modlitwy na pokładzie spacerowym i tu cała 
załoga włącznie z Dowódcą zaczyna śpiewać 
"WSZYSTKIE NASZE DZIENNE SPRAWY" 
i w tym momencie sygnał syreną "ZYGZAK 
W LEWO" i w przeciągu sekundy nikogo nie 
było na pokładzie spacerowym. To nas wszyst
kich ogromnie rozweseliło, śmialiśmy się z tej 
cykorii aż do przybycia do GREENOCK 10- 
go maja 1940 r. o godz. 20.00.

Dnia 11-go maja o godz. 09.00 zostaliśmy 
załadowani na czekający pociąg i ruszyliśmy 
do PLYMOUTH - DEYONPORT.

Z BARAKÓW R.N. HMS "DRAKĘ" zo
staliśmy przetransportowani na O.R.P. "GDY
NIA" gdzie nas oczekiwały znajome twarze 
kolegów.

Po przemówieniu Dowódcy O.R.P. "GDY
NIA" kmdr.por. Karola TRZA- 
SKODURSKIEGO i różnych powitaniach 
nareszcie usiedliśmy do dobrego polskiego 
obiadu.

Tak się skończyła moja służba sygnalisty na 
O.R.P. "GROM".
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JERZY TUMANISZWILI
POLSKA FLOTA W KAMPANII 

NORWESKIEJ
Wiosna 1940 roku przeszła do historii pod 

znakiem błyskotliwych sukcesów militarnych 
hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej. Dania, 
Norwegia, Holandia, Belgia, Luksemburg i 
Francja zostały zmiażdżone taktycznym 
blitzkriegiem łączącym brutalną siłę 
zmotoryzowanej armii z paraliżującym 
bombardowaniem z powietrza.
Udział jednostek polskiej Marynarki Wojennej 

w tym rozdiale wojny jest przedmiotem tego 
artykułu. Opracowując go oparłem się przede 
wszystkim na własnych przeżyciach, a także 
na następujących publikacjach: Winstona 
Churchilla Druga wojna światowa, C. Bekkera 
Hitlera wojna na morzu, Jerzego Pertka 
Wielkie dni małej floty, Stanisława Pia
skowskiego Kroniki marynarki wojennej i 
Richarda Petrowa The Bitter Years (Gorzkie 
lata), wyczerpującej historii inwazji i okupacji 
Danii i Norwegii.
W początkowych planach podboju Europy 

Hitler nie przewidywał inwazji neutralnej 
Norwegii. Dlatego też już drugiego września 
1939 r., na drugi dzień po ataku na Polskę 
Niemcy zadeklarowały nienaruszalność granic 
Norwegii. Alianci zajęli podobną postawę, 
strategiczna doniosłość tego kraju była jednak 
wysoko ceniona rzez obie walczące strony. 
Dostawa wysokiego gatunku szwedzkiej rudy 
żelaznej była dla III Rzeszy niezbędną 
koniecznością. Zapotrzebowanie ciężkiego 
przemysłu Niemiec na ten surowiec wynosiło 
w tym czasie 750 tysięcy ton miesięcznie. 
Położony wysoko na północy port norweski 
Narvik przeładowywał 250 tysięcy ton 
miesięcznie i był jedynym otwartym dla 
żeglugi, gdyż nie zamarzał w zimie, podczas 
gdy ścięta lodem Zatoka Botnicka uniemożli
wiała korzystanie z przeładunkowych portów 
na Bałtyku. Interesujące jest przy tym, że 
długie, głębokie fiordy, wrzynające się w 
górzyste wybrzeża Norwegii, wraz z tysiącem 
wysepek rozrzuconych od Koła Pod
biegunowego aż do Skagerraku, tworzą 

wewnętrzny szlak żeglugi śródlądowej. Szlak 
ten znajduje się w neutralnym pasie wód 
terytorialnych, a więc transport rudy mógł 
odbywać się bez potrzeby korzystania z 
otwartego morza. Doniosłość tych dostaw jak 
i ich specyficzną drogę docenił w pełni 
ówczesny Pierwszy Lord Admiralicji 
Brytyjskiej _ Winston Churchill, który 
zaproponował zaminowanie wód terytorialnych, 
aby zmusić statki do wyjścia na pełne morze, 
gdzie mogłyby stać się łatwym celem ataków 
floty alianckiej. Zahamowanie lub skuteczna 
blokada dostaw rudy mogłaby doprowadzić do 
zakłócenia rytmu pracy przemysłu niemiec
kiego i w dalszej konsekwencji do obniżenia 
wartości siły uderzeniowej hitlerowskiej machi
ny wojennej, która przeżywała w owym o- 
kresie swoiste apogeum. Niestety projekt 
"Wilfried" został odrzucony przez rządy alian
tów. Minowanie wód terytorialnych byłoby 
bowiem naruszeniem neutralności i mogłoby 
mieć negatywne reperkusje w świecie. Obawia
no się szczególnie negatywnej reakcji Stanów 
Zjednoczonych.

Po stronie niemieckiej dowódca Kriegsmarine, 
admirał Erich Raeder, traktował ochronę ryt
micznych dostaw rudy żelaznej za jedno z 
głównych zadań swej floty. Doceniał także w 
pełni strategiczne położenie Norwegii i jej 
portów jako baz w wojnie morskiej i blokadzie 
Wielkiej Brytanii. Hitler nie lubił admirała, nie 
ufał mu, podchodził do spraw morskich z 
nastawieniem "szczura lądowego". Nie rozu
miał znaczenia panowania na morzu. Utrwalał 
go w tym przekonaniu jego faworyt i doradca 
marszałek Herman Goering, który przechwalał 
się mocą i skutecznością swego lotnictwa, a 
uważał marynarkę wojenną za przestarzałe siły 
zbrojne, nie warte ogromnych nakładów i 
wysiłków.
Tak więc obie strony trzymały się narazie 

daleko od powzięcia decyzji opanowania 
Norwegii. Dopiero niespodziewane wydarzenia 
w ostatnim dniu listopada 1939 roku całkowi
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cie zmieniły sytuację. Oto wojska sowieckie 
zaatakowały Finlandię, przekaraczając jej długą 
granicę w wielu miejscach. W tym samym 
dniu samoloty sowieckie bombardowały lud
ność cywilną Helsinek. Głównym punktem 
uderzenia skoncentrowanych sił piechoty i 
broni pancernej była Linia Mannerheima, 
lężąca w Przesmyku Kordiańskim na ziemiach 
oddzielających Zatokę Fińską od jeziora Łado- 
ga. Ku powszechnemu zdumieniu i radości 
całego świata maleńka Finlandia i jej dzielna 
armia wytrzymała pierwszy atak. Odrzuciła 
wroga zadając mu poważne straty w sprzęcie 
i ludziach. Kilkumilionowy kraj nie uległ, nie 
poddał się komunistycznemu kolosowi. Żoł
nierz fiński, podobnie jak żołnierz polski we 
wrześniu 1939 roku, bronił napadniętego kraju 
nie szczędząc krwi i własnego życia. W Euro
pie zawrzało. W tej Francji, która unikała za 
wszelką cenę sprowokowania Niemiec, zdecy
dowano udzielić Finom zbrojnej pomocy. W 
porozumieniu z Wielką Brytanią postanowiono 
utworzyć Korpus pomocniczy, składający się z 
oddziałów brytyjskich, francuskich i polskich. 
Miały one zająć Narwik, naruszyć neutralność 
Norwegii, jak i Szwecji i skierować oddziały 
korpusu do Finlandii. W ten sposób marzenia 
Winstona Churchilla o zaminowaniu wód 
terytorialnych i zajęciu Narviku stały się 

bliskie realizacji. Niestety alianci grzebali się 
jak przysłowiowe muchy w miodzie. Nie 
zdążyli wykorzystać tej wyjątkowej okazji. 
Zmasowany atak armii czerwonej przełamał 
front i Linię Mannerheima w ostanich dniach 
lutego 1940 roku. 12 marca nastąpiło zawie
szenie broni. Alianci odwołali planowaną 
ekspedycję.
W tym czasie admirałowi Erichowi Raederowi 

udało się przekonać Hitlera o konieczności 
zawładnięcia Norwegią. Motywował to zamia
rami aliantów. Trzeba było śpieszyć się, aby 
ich uprzedzić. Hitler zatwierdził plan jedoncze- 
snego ataku na Danię i Norwegię już w grud
niu 1939 roku. Niemieckiej Marynarce Wojen
nej przypadłe w udziale najtrudniejsze zadanie 
osłony armady inwazyjnej na morzu inten
sywnie patrolowanym przez jednostki morskie 
aliantów. Planowano uderzyć i zdobyć porty 
położone na południu, jak również dalekiej 
północy. Spotkanie ze znacznie silniejszą flotą 
brytyjską mogłoby pokrzyżować ambitne plany 
zawładnięcia Norwegią. Niemcy zdawali sobie 
sprawę z tego ryzyka i dlatego przygotowania 
utrzymywane były w głębokiej tajemnicy. 
Sukces tego przedsięwzięcia zależał w głównej 
mierze od całkowitego zaskoczenia. Polskiej 
Marynarce Wojennej przypadłe w tej akcji 
poważne zadanie.

Niemiecki frachtowiec "Rio de Janeiro
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ORP "Orzeł" 
zatapia statek inwazyjny

ORP "Orzeł", ten osławiony ucieczką z Tal
lina okręt podwodny, przydzielony został w 
końcu 1939 roku do II Flotylli okrętów pod
wodnych mających swą bazę w szkockim 
porcie Rosyth. Zadaniem tej flotylli, do której 
również należał drugi polski okręt ORP 
"Wilk", były zaczepne patrole wzdłuż połud
niowych wybrzeży Norwegii, wejścia do 
Skagerraku i zachodniego wybrzeża Jutlandii. 
Od końca grudnia 1939 roku do kwietnia 1940 
"Orzeł" odbył cztery patrole. Nieprzyjaciela nie 
spotkano. Dowódca okrętu, kapitan marynarki 
Jan Grudziński, tak samo jak cała załoga był 
rozczarowany i przygnębiony. Sektory ich 
patroli leżały na uczęszczanych szlakach 
żeglugowych statków kierujących się, czy też 
wracających z Bałtyku i Jutlandii do portów 
skandynawskich. A więc znaczne możliwości 
spotkania. A tu nic. W międzyczasie brytyjskie 
okręty chwaliły się sukcesami. Piąty patrol 
rozpoczął się dnia 3 kwietnia. Płynąc początko
wo na powierzchni morza "Orzeł" dotarł do 
zachodniej granicy swego sektora rankiem 7 
kwietnia. Cały ten dzień patrolował w zanu
rzeniu, po czym w nocy wynurzył się w celu 
naładowania akumulatorów. Następnego dnia o 
godzinie 10.15 oficer wachtowy operujący 
peryskopem, którym obserwował horyzont, 
zauwżył dym w namiarze 185. Po kilkakrot
nych obserwacjach dowódca ustalił kurs podej
rzanego statku. Zarządził alarm bojowy, 
zmniejszył szybkość i z pomocą oficera nawi
gacyjnego obliczył czas spotkania. Kiedy o 
11.00 podniósł peryskop do ponownych obser
wacji, tajemniczy frachtowiec był już zupełnie 
blisko. Płynął bez bandery i bez żadnych 
oznak przynależności państwowej. Grudziński 
odczytał nazwę 'Rio de Janeiro", a pod czarną 
farbą świeżo zamalowanego kadłuba bystre 
oczy dowódcy dostrzegły nazwę portu macie
rzystego: Hamburg. Podekscytowany Gru
dziński zawiadomił załogę o spotkaniu nieprzy
jaciela. Radość była powszechna. Nareszcie! 
"Orzeł" wynurzył się na powierzchnię, dowód
ca polecił podniesienie sygnału flagowego 
oznaczającego: Zatrzymaj się! Melduj się z 
dokumentami! Postępował w myśl prawa 
międzynarodowego, które większość dowódców 

U-bootów lekceważyła. Początkowo Niemcy 
nie zareagowali na otrzymane instrukcje. 
Wyraźnie zwiększyli szybkość starając się 
uciec, ale po ostrzegawczej salwie z karabinu 
maszynowego statek zatrzymał się. Spuszczono 
szalupę. Stała w miejscu, nie poruszała się. W 
międzyczasie Polacy zauważyli motorówkę 
sunącą w ich stronę. Do lądu nie było daleko. 
"Radzik" okrętowy zawiadomił o prze
chwyceniu sygnałów radiowych nadawanych 
kodem. Niemcy grali na zwłokę i żądali 
natychmiastowej pomocy. Lada chwila mogły 
pojawić się wrogie samoloty lub też osłona w 
postaci ścigaczy albo eskortowców spe
cjalizujących się w walce z okrętami podwod
nymi. Słychać było szum motorów. Grudziński 
postanowił wystrzelić torpedę. Wydał stosowne 
zarządzenia i rozkazał sygnałem flagowym 
powiadomić załogę niemieckiego statku o tej 
intencji, dając czas na spuszczenie szalup i 
tratw ratunkowych. Po 5 minutach wystrzelono 
torpedę, która trafiła w śródokręcie wzniecając 
słup wody i dymu. "Rio" zaczął się chylić na 
lewą burtę. Wtem zdumienie ogarnęło Pola
ków. Na pokładzie zaroiło się od umun
durowanych żołnierzy, w panice szukających 
środków ratunku. Wylazło szydło z worka.

Byli to członkowie armady inwazyjnej podą
żającej do portu Bergen. Żołnierze skakali do 
wody. Przechylony statek jednak nie tonął. 
Grudziński, który został zmuszony do zanu
rzenia "Orła" pod wodę w obawie przed nad
latującym samolotem, skierował okręt na drugą 
stronę celu. Wynurzył się ponownie i wystrze
lił drugą torpedę, która wybuchając przełamała 
statek na pół. Zatonął w krótkim czasie, pocią
gając za sobą w czeluści morza większość 
załogi i żołnierzy. Motorówki z pobliskiego 
portu rybackiego wyratowały garstkę rozbitków 
i od nich dowiedzieli się Norwegowie o plano
wanej inwazji i o szykowanym ataku na Ber
gen. Telegraficznie wieść ta została przekazana 
odpowiedzialnym czynnikom. Hitler, jak rów
nież jego najbliżsi doradcy, wróżyli sobie 
tragiczne w skutkach wypadki. Bo zaskoczenia 
już nie było. Król duński Krystian X powiado
miony o rozbitkach z "Rio de Janeiro" i za- 
mierzanej inwazji zbył to uśmiechem niedowie
rzania. Natomiast pilny i tajny sygnał przeleżał 
w Oslo do wczesnego ranka. Oficer sztabowy 
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odpowiedzialny za przekazywanie tak ważnych 
informacji brał udział w przyjęciu u jednego z 
członków niemieckiej ambasady. Nie był więc 
wieczorem osiągalny. Brytyjska flota, która już 
poprzednio została powiadomiona o podejrzanej 
aktywności floty niemieckiej, nie wykorzystała 
okazji przechwycenia i zniszczenia jej. Winston 
Churchill opisując ten epizod wyraził się 
słowami: "Wielka Brytania została wyprze
dzona, zaskoczona i wykiwana". Wyczyn 
polskiego okrętu przeszedł do historii II wojny 
światowej. Niestety, dzielny nasz okręt nie 
cieszył się długo tym sukcesem, bo już w 
następnym patrolu w końcu maja zaginął bez 
wieści.

Inwazja na Danię i Norwegię

9 kwietnia, 20 minut po czwartej, wojska 
niemiecke wtargnęły do Danii podstępnie, bez 
wypowiedzenia wojny, zdradziecko. Stojące na 
pograniczu oddziały piechoty duńskiej wyco
fały się nie stawiając oporu. W Kopenhadze 
statek załadowany oddziałami szturmowej 
piechoty wszedł do portu bez walki. W ciągu 
kilku godzin cała Dania została opanowana. W 
niektórych miejscowościach sporadycznie 
stawiano opór. Kilkunastu Duńczyków zostało 
zabitych, zginęło dwudziestu napastników. Na 
pograniczu miejscowa ludność z opaskami ze 
swastyka na rękawach witała wkraczające 
oddziały hitlerowskie z kwiatami w rękach. 
Rząd obradujący rankiem wraz z królem 
Chrystianem X postanowił kapitulować. W 
parę godzin później generał Kurt Himer, 
głównodowodzący sił niemieckich w asyście 
ambasadora Cecila von Renthke-Finka złożył 
oficjalną wizytę królowi, zapewniając o pokoju 
i przyjaźni. W odpowiedzi król Chrystian X 
gratulował tak szybkiego i pełnego powodzenia 
ataku.
W tym samym czasie jednostki Kriegsmarine 

zbliżały się do punktów docelowych w Nor
wegii. Zsychronizowany atak przeprowadzono 
punktualnie według z góry ułożonego planu. 
W niektórych miejscach napotkano na niespo
dziewanie silny opór; w innych na całkowitą 
bierność. W obronie swej stolicy Oslo, Nor
wegowie zadali najeźdźcy ciężkie straty. Ich 

dzielność, brawura i poświęcenie są godne 
specjalnego podkreślenia.
Stolica Norwegii leży w samym końcu 55 

mil długiego Oslofiordu. Szeroki kanał wej
ściowy wód Kattegatu zwęża się stopniowo 
wrzynając w głąb górzystego lądu. Rozrzucone 
w pobliżu portu wojennego Horten wysepki - 
niektóre uzbrojone w ciężkie działa artylerii 
nadbrzeżnej - tworzyły poważną przeszkodę 
nieproszonemu najeźdźcy. Po zawładnięciu 
stolicą i portem wojennym Niemcy przezna
czyli potężną eskadrę składająca się z dwóch 
ciężkich krążowników "Blucher", i "Lutzów"", 
krążownika "Emden", trzech torpedowców i 
flotylii trałowców załadowanych wojskiem. 
Wchodząc na wody terytorialne Oslofiordu 
eskadra ta została wykryta poprzez kapitana 
Weldinga Olsona, dowódcę maleńkiego patro
lowca pod nazwą "Pol III". Oświetlił reflek
torem zaciemnione sylwetki podejrzanych 
okrętów, dał sygnał domagając się podania 
znaków rozpoznawczych. Gdy nie otrzymał 
odpowiedzi, drogą radiową przekazał wiado
mość o podejrzanej flocie. Rozkazał oddać 
strzał ostrzegawczy z działka, które było jego 
jedynym uzbrojeniem. Odpowiedź niemiecka 
była morderczo brutalna. Zasypany chmura 
pocisków biedny patrolowiec stanął w płomie
niach. Wielu członków załogi zostało zabitych, 
wielu rannych. Jakimś cudem stojący na pomo
ście Olson utrzymał się przy życiu. Nie zrażo
ny benadziejną sytuacją skierował okręt dzio
bem na nieprzyjaciela. Pod gradem kul zdołał 
staranować jeden z okrętów eskadry. Wkrótce 
po zderzeniu dzielny "Pol III" zatonął wraz ze 
swym bohaterskim dowódcą.

Innym zdarzeniem wartym opowieści były 
zniszczone chluby Kriegsmarine - krążownika 
"Blucher". Forsując "na bezczelnego" wąskie 
przejście pomiędzy ufortyfikowanymi wysep
kami, dostał się on pod obstrzał potężnej 
baterii kalibru 280 mm z twierdzy Oscarsborg. 
Pułkownik Eriksen uprzedzony odgłosami 
bitwy toczącej się w pobliżu portu wojennego 
Horten, przygotował Niemcom gorzką niespo
dziankę. Kiedy czołowy okręt eskadry, krążow
nik "Blucher" zbliżył się tak blisko, że gwa
rantowało to strzał "bezpudła", Erikson roz
kazał otwarcie ognia.
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Pewny siebie, zarozumiały i naiwny kontrad
mirał Oscar Kummetz dostał nauczkę, do 
której był zupełnie nie przygotowany. Pierwsza 
celna salwa zdemolowała nadbudówkę wznieca
jąc pożar, zniszczyła działa przeciwlotnicze i 
zabiła członków załogi znajdujących się na 
pokładzie. Następne spowodowały okropne 
spustoszenie w sprzęcie, wzmogły szalejący już 
pożar i spotęgowały zniszczenia i panikę 
wśród pozostałych przy życiu. Kiedy "Blucher" 
znalazł sie na linii strzału torped umieszczo
nych w nieruchomych rurach na wysepce 
Kaholm, kapitan Anderson czekający cierpliwie 
na swoją kolejkę, wydał rozkaz ich odpalenia. 
Dwie torpedy ogromnego kalibru trafiły na 
okręt spod znaku swastyki i zadały śmiertelny 
cios "Blucher" zatonął przewracając się i 
zabierając ze sobą przeszło tysiąc ludzi. Pozos
tałe okręty idące w szyku za krążownikiem nie 
kwapiły się do forsowania tego wąskiego 
przejścia, zawróciły szukając innych miejsc na 
lądowanie desantu. Tegoż dnia po południu 
Oslo znalazło się w rękach wojsk hi
tlerowskich.

Rząd norweski wraz z królem Haakonem VII 
odrzucił żądania Hitlera, nie kapitulował. 
Ewakuował się w głąb kraju. W tym samym 
czasie Niemcy zaatakowali inne ważne ośrodki 
strategiczne, między innymi porty Bergen, 
Trondheim i Narvik. Na pełnym morzu wzbu
rzonym silnym sztormem, pod osłoną zmien
nej, okropnej widoczności, niemieckie jednostki 
wojenne przeprowadziły planowaną inwazję 
wzorowo. Pomimo krążących po morzu silnych 
zespołów brytyjskiej marynarki doszło tylko do 
dwóch spotkań wartych zanotowania. Brytyjski 
niszczyciel "Glowwom" natknął się w nocy na 
zespół grupy krążownika "Admirał Hipper". Po 
krótkiej walce artyleryjskiej z niszczycielami 
towarzyszącymi krążownikowi, "Glowwom" 
dowodzony przez kapitana marynarki Geralda 
Roope’a, dostał się pod ogień potężnych dział 
krążownika i został poważnie uszkodzony. 
Działa na pokładzie zostały zniszczone, załoga 
wybita, potężny pożar spowodował wybuchy 
podręcznych skrzyń z amunicją. Na szczęście 
główne maszyny i kotłownie działały nadal. 
Roope zarządził postawienie zasłony dymnej, 
w której skrył się przed morderczym ogniem 

nieprzyjaciela. Zmniejszył szybkość, ustawił się 
w kierunku goniącego za nim wroga. Zaczaił 
się. Kiedy z dymów zasłony wyłonił się nie 
spodziewający się tej zasadzki krążownik, 
"Glowwom" przeszedł do ataku torpedowego. 
Zła pogoda, ogromna fala i umiejętny manewr 
niemieckiego dowódcy zniwelował możliwość 
trafienia. Z bliskiej odległości ogień krążow
nika śmiertelnie trafia brytyjski okręt, ale 
Roope nie poddał się. Skierował płonący wrak 
prosto na nieprzyjaciela idąc na zderzenie i 
pewną śmierć. Taranując zadał mu poważne 
uszkodzenie, sam zatonął z większością swej 
załogi. Garstkę pływających rozbitków wycią
gnięto na pokład krążownika. Bohaterski 
dowódca pośmiertnie otrzymał najwyższe 
brytyjskie odznaczenie "Victoria Cross".
Drugie nocne spotkanie nastąpiło pomiędzy 

grupą pancernika brytyjskiego "Renown" a 
flotyllą Kriegsmarine osłaniającą działania w 
rejonie Trondheim i Narviku. W zespole tej 
flotylli były krążownik "Schamhorst" i "Gnei- 
senau". Wspólna siła ogniowa tych dwóch 
przewyższała znacznie samotnego w tej walce 
pancernika. Rezultatm tej bitwy artyleryjskiej 
było wycofanie się zespołu niemieckiego. 
Jedna z salw "Renown" zmniejszyła działo 
dziobowe na krążowniku "Schamhorst", jak 
również centralę ochrony przeciwlotniczej. 
"Gneisenau" odniósł poważne uszkodzenia nie 
na skutek pocisków wroga, a ze względu na 
potężną falę, która zalała i zniszczyła działa 
dziobowe. Brytyjski pancernik kilkakrotnie 
trafiony nie odniósł poważnych uszkodzeń. Nie 
podążył jednak w pościgu za uciekającym 
nieprzyjacielem.
Atak na Narvik powierzono flotylli dziesięciu 

niszczycieli, które po krótkiej jednostronnej 
bitwie ze starymi okrętami obrony wybrzeża 
przycumowały do mola w porcie, tak jakby to 
były statki turystyczne. Oddziały szturmowe 
zajęły Narvik bez walki. Dowódca oddziałów 
piechoty norweskiej okazał się być sym
patykiem partii nazistowskiej Quislinga. Ten 
błyskotliwy sukces flotylli niszczycieli niemiec
kich nie trwał długo. Już następnego dnia o 
świcie, pięć brytyjskich niszczycieli pod do
wództwem komandora P.A. Warbuton-Lee 
atakuje stojące w porcie okręty i statki hi-
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tlerowskie, zadając im katastrofalne straty. 
Zaskoczenie było zupełne i krótkotrwała bitwa 
stała się pełnym sukcesem Brytyjczyków. 
Zatopiono dwa niszczyciele, trzy pozostałe 
zostawiono płonące, sześć statków posłano na 
dno portu. Ale w drodze powrotnej na pełne 
morze spotkali się z grupą pozostałych pięciu 
niszczycieli flotylli niemieckiej, które zakotwi
czone były w głębi fiordu. Na odgłos toczącej 
się bitwy pośpieszyły z pomocą. W tej bitwie 
ginie okręt flagowy komandora P.A. Warbur- 
ton-Lee, który w celu ratowania życia człon
ków załogi wprowadził okręt na brzeg. Sam 
zmarł po krótkim czasie będąc śmiertelnie 
raniony. Inny brytyjski niszczyciel też został 
poważnie uszkodzony. W zespole niemieckim 
dwa były uszkodzone. W kilka dni później, 13 
kwietnia, poężne działa pancernika brytyjskiego 
"Warspite" zniszczyły pozostałości hitlerowskiej 
armady. W czasie tego bombardowania cały 
garnizon niemiecki uciekł w góry, zostawiając 
miasto i port bez żadnej obrony. Aż się 
prosiło o desant piechoty morskiej zaokrętowa
nej na pancerniku. Wiceadmirał W.J Whith- 
worth dowodzący brytyjskim zespołem przega

pił okazję zajęcia portu. Na skutek jego braku 
agresywności, ten ważny ośrodek strategiczny 
stał się terenem długich i krwawych walk, w 
których polskie okręty, jak również Brygada 
Podhalańska, brały chlubny udział.

Polskie niszczyciele w bitwie o Narvik

W uznaniu sprawności i wysokiego wyszkole
nia załóg, niszczyciele "Błyskawica", "Grom" 
i "Burza" w pierwszym tygodniu kwietnia 
1940 roku zostają odwołane ze żmudnego, 
monotonnego i bardzo niebezpiecznego terenu 
kanału La Manche i przydzielone do for
mującego się zespołu Floty Alianckiej. Zespół 
ten miał wziąć udział w projekcie "Wilfred", 
zaminowania wód terytorialnych Norwegii. 
Kontradmirał Jerzy Swirski, szef kierownictwa 
Marynarki Wojennej z siedzibą w Londynie, 
wyznaczył komandora porucznika Stanisława 
Hryniewieckiego (zginął jako dowódca ORP 
"Orkan" dnia 8.X.1943 r.) na stanowisko 
dowódcy dywizjonu. Dowódcami polskich 
niszczycieli byli wtedy: na "Błyskawicy" 
komandor podporucznik Stanisław Nahorski, na 

ORP "Błyskawica”
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"Gromie" komandor podporucznik Aleksander 
Hulewicz, na "Burzt" komandor podporucznik 
Wojciech Francki. Na bazę tego zespołu wy
znaczono port wojenny w Szkocji - Rosyth. 
Okręty nasze były tam już dnia 5 kwietnia. 
Stamtąd wyruszają do Narwiku 19 kwietnia. 
Silny sztorm szalejący na morzu sprawił pewne 
uszkodzenia na "Burzy", zmuszając ją do 
powrotu do bazy. "Błyskawica" i "Grom" pod 
wieczór 21 kwietnia dołączyły do floty brytyj
skiej, operującej na wodach graniczących z 
Narwikiem. Rozpoczyna się piękna karta u- 
działu polskich okrętów w kampanii norwes
kiej. Były to urozmaicone działania wymagają
ce szerokiego zakresu biegłości w dziedzinie 
morskiej i bojowej. Były to patrole wzdłuż 
wybrzeża znajdującego się w rękach nieprzyja
ciela i patrole osłaniające własne oddziały, 
uganianie się za czyhającymi pod wodą U- 
Bootami, nieustające walki z lotnictem, jak 
również wykonanie wielu czynności pomocni
czych - ratowania rozbitków itp. "Błyskawica" 
specjalnie czynnie nękała wojsko nieprzyjacie
la, które ukryte za skałami i w tunelu kolejo
wym znienawidziło der polnische Zestorer. Oba 
nasze okręty odznaczały się wjątkowym talen
tem odkrywania zakamuflowanych pozycji 
armat polowych i działek przeciwpancernych. 
Nie powinno to było nikoko dziwić, bo obaj 
dowódcy - Nahorski i Hulewicz brali udział w 
wojnie bolszewickiej 1920 roku. Znali się na 
taktyce walki lądowej. Poza tym każdy z 
oficerów marynarki wojennej i podoficerów 
zawodowych przechodził intensywne przeszko
lenie wojska lądowego. Dzień po dniu polskie 
okręty nękały pozycje niemieckie, niszczyły 
działka połowę, pozycje ogniowe, sieć telefo
niczną, gniazda karabinów maszynowych, 
kwatery, mosty, linie kolejowe. Stały się 
postrachem niemieckich oddziałów. Zbliżając 
się na odległość strzału karabinowego do
stawały się często pod obstrzał działek prze
ciwpancernych. Jednego dnia "Błyskawica" 
zostaje trafiona kilkakrotnie; jeden z pocisków 
uzkadza główny zawór parowy, unieruchamia
jąc jedną z maszyn na krótki czas. Kilku 
marynarzy zostaje rannych. Z częstych nalotów 
"Błyskawica" wychodzi nie uszkodzona. Uwa

żam, że okręty dzielą się na szczęśliwe i 
pechowe. Tak samo jak ludzie. Niektórzy 
szczycą się łutem szczęścia, innym pech towa
rzyszy całe życie. "Błyskawica" niewątpliwie 
była szczęśliwym okrętem. Ani jedna z zrzuco
nych na nią przeszło pięćdziesięciu bomb, nie 
trafiła celu. W zmaganiach tych zestrzeliła dwa 
bombowce. Natomiast "Grom" był raczej 
pechowym okrętem.

Działania ORP "BURZA"

"Burza" wraz z HMS "Grafton" eskortowała 
trzy duże statki zaopatrzeniowe. 29 kwietnia 
podchodząc we mgle do brzegów Wysp Lotoc- 
kich, jeden ze statków, tankowiec, wpadł na 
podwodną skałę. Nie pomogły żadne wysiłki 
ściągnięcia i uwolnienia statku. Trzeba było go 
opuścić. Ropa ciekła z rozprutego dna. Na 
powierzchni wody pojawiły się ciemne plamy. 
"Burza" przyjęła rozbitków, całą załogę wraz 
z jej kapitanem. Ruszyła szybko za od
dalającym się konwojem. W kilka godzin 
później tankowiec wyleciał w powietrze. O- 
gromny słup czarnego dymu podniósł się do 
nieba tworząc charakterystyczny parasol.
Działania "Burzy" na tych wodach były 

urozmaicone. Przeglądając notatki pozostałe z 
tych czasów czytam o codziennych nalotach 
Luftwaffe. Każdego dnia, z punktualnością do 
jednej minuty, samoloty niemieckie wykony
wały naloty z wysokiego pułapu. Specjalnie 
uwzięły się na statek szpitalny "Atlantis", z 
rozpoznawczymi znakami czerwonego krzyża. 
Sylwetka "Burzy" z trzema kominami przycią
gała uwagę wroga, stała się również częstym 
obiektem ich ataków. Czytam również o 
desancie, którego byłem dowódcą, na brzeg 
nieprzyjaciela w celu ratowania zabłąkanych 
oficerów wojska francuskiego o schwyceniu 
szpiegów, o poszukiwaniu U-Boota, o wypra
wie po zestrzelonych lotników, o załodze 
zatopionego U-Boota zaokrętowanej czasowo 
na naszym pokładzie, o patrolu z członkami 
sztabu Dywizji Francuskiej i pomocy im 
udzielonej. Nasz dowódca, komandor Francki 
biegle władał francuskim. W celu dokładnego 
rozpoznania terenu zajętego przez nieprzyja- 
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cielą zbliżył sie do ich pozycji tak blisko, że 
widać było pojedynczych żołnierzy w charak
terystycznych hełmach Wehrmachtu. Ani jeden 
strzał nie padl w naszą stronę. Niemcy dobrze 
znali skutki zaczepienia okrętów z biało-czer
woną baderą.

W dniu 8 maja przybyła do Harstadu samo
dzielna Brygada Podhalańska. Wyjątek z 
pamiętnika wiernie odtwarza to spotkanie 
polskich żołnierzy.

- Znów zakotwiczyły pasażerskie statki 
wypełnione wojskiem. Podobno nasza Brygada 
Podhalańska ląduje gdzieś w pobliżu. Stojący 
obok mat Wojtyra zauważył: - No, to już po 
wszystkim... jak to oni pójdą na Niemiasz- 
ków... to rany boskie... - tu zaśmiał się gardło
wo - nie chciałbym być na ich miejscu... 
Szwaby będą wiać, aż portki pogubią.

Słońce zachodziło, jeszcze tylko maleńki 
czerwony zrąbek wyłaniał się spoza góry. 
Opodal zazgrzytał luzujacy się łańcuch kot
wiczny nowo przybyłego transportowca. Z 
kluzy dziobowej uniósł się charakterystczny 
dym rdzawego koloru. Kotwica spadła do 
wody. Od mola oderwały sie głośno pykające 

kutry rybackie, które udały się w kierunku 
statku. Jeden za drugim przybijały do opusz
czonych trapów. Po pewnym czasie zauważy
liśmy ruch na pokładzie i sznur żołnierzy 
posuwających się po trapie.

- Szkoda gadać - powiedział Wojtyra - to 
Polacy.

- A co ty tam picujesz - odpowiedział Saw- 
czyc - skąd tam to możesz wiedzieć, przecież 
nie widać orzełków na ich beretach.

Pierwszy kuter już załadowany wojskiem 
oderwał się od trapu i skierował w kierunku 
na molo. Po pewnym czasie zobaczył z kursu 
i zaczął się do nas przybliżać. Na naszej rufie 
zaludniło się. Wieść o bratnich wojskach 
rozeszła się błyskawicznie: obserwując postacie 
znajdujące się na kutrach nie mieliśmy już 
żadnej wątpliwości o ich polskim pochodzeniu, 
oni z kolei zauważyli biało-czerwona banderę 
powiewającą na rufie i skierowali kuter w 
naszą stronę. Machali rękami. Usłyszeliśmy 
śpiew: Morze, nasze morze, ciebie wiecznie 
będziem strzec... Kiedy kuter zbliżył się na tak 
bliską odległość, że widać było ich podekscy
towane, wesołe twarze, nasz as drużyny piłki 

ORP "Burza
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nożnej Ślązak Gwóźdź krzyknął w ich kierun
ku:

- Hej tam, pierunie! Bijcie psubratów!
W odpowiedzi odkrzyknięto:

- Sie nic nie bój, perunie, po to tu przyjecha
liśmy... Wrzask się podniósł obustronny. Oni 
krzyczeli: - Niech żyje Marynarka! A my: 
Niech żyją Strzelcy Podhalańscy! Niech żyje 
Armia! Bijcie Szwabów!
Głosy wkrótce pochrypły, kuter już oddalał 

się, ale nadpłynął drugi, a potem trzeci i 
czwarty, i za każdym razem ta sama radość, 
takie samo przedstawienie.
Długo staliśmy na pokładzie, ochrypnięci, 

przejęci, przemarznięci, bo chłód wieczorny 
otulił zatokę białą, unoszącą się ponad wodą 
mgiełką. Następnego dnia odwiedził nas do
wódca, generał brygady Zygmunt Szyszko- 
Bohusz. Nasz dowódca wprowadził go do 
mesy, gdzie czekaliśmy na dostojnego gościa. 
Zdobył on nas w krótkim czasie swoją prostotą 
i bezpośrednścią. Był pierwszym i jedynym, 
który otworzył nam oczy na francuską rze
czywistość. Opowiedział o braku ducha do 
walki, o braku przygotowania bojowego, o linii 
Maginota, na której wielkie działa nie obracają 
się, gdyż nie dbano o ich stan techniczny.
- Jeżeli Niemcy uderzą, to tak jak nóż przez 

masło przejdą przez Francję i pokonają ją 
prędzej niż Polskę.
Siedzieliśmy przygnębieni i zawiedzeni, bo 

nadzieje na zakończenie wojny i powrót do 
kraju wiązały się z wiarą w siłę zbrojną Fran
cji. Utarło się u nas przekonanie: Niech Niem
cy tylko spróbują. Francuzi tylko na to czeka
ją-

W trakcie rozmowy z generałem, krótkie, 
urywane dźwięki klaksonu dały nam znać o 
nowym nalocie. Wybiegliśmy wszyscy na 
swoje stanowiska bojowe. W tej samej chwili 
zaszczękała broń przeciwlotnicza na krążowni
ku i nasza, Pom, dum, dum, pom, dum, dum... 
pom, pom, dum, pom... Samolot szedł na 
niskim pułapie wyraźnie kierując się na krą
żownik. Pociski z naszego działka obramowały 
Niemca, który zrzucił bomby, przechylił się na 
lewe skrzydło i zaczął uciekać. Zrzucone 
bomby widać było w promieniach rannego 
słońca jako srebrne kuferki. Później nadszedł 

dobrze nam znany świst i gwizd, wycie spada
jących bomb, a za chwilę huk i wytryski 
fontann spowodowane ich upadkiem do wody. 
Sześć bomb spadło równolegle do prawej burty 
krążownika, niektóre nie dalej niż 10 metrów. 
Jedna tuż tuż przed dziobem naszego okrętu.

- Wiecie co - powiedział generał - ja już 
wolę być na lądzie. Niejednokrotnie przeżywa
łem nalot, bywały momenty, że godzinami 
leżałem w bruździe, co chwila schylając gło
wę, ale ja jednak wolę być na lądzie. U was 
to tak jak siedzieć na beczce z prochem.
Następnego dnia dobiliśmy do mola. Pokład 

zazielenił się strzelcami, którzy przyszli poże
gnać się z nami. Życzyliśmy sobie wzajemnie 
szczęścia i rychłego powrotu do ojczyzny. W 
dowód sympatii podarowali nam swoją ma
skotkę - pieska, kundelka, ktorego nazwaliśmy 
Narwikiem. Był to dzień zmiany warty. My 
odchodziliśmy, oni przejęli dalszą walkę o 
Narvik.

"Błyskawica" i "Burza" opuściły Norwegię 10 
maja. W tym samym dniu Niemcy rozpoczęli 
ofensywę na froncie zachodnim. Polska flota w 
zmniejszonym składzie szykowała się do walk 
na nowym froncie wojny na morzu.

Strzelcy Podhalańscy zasłużyli się chwalebnie 
w końcowym szturmie 28 maja Narvik wpadł 
w ręce aliantów. Niestety, tragiczne wypadki 
rozgrywające się na froncie francuskim zmusiły 
aliantów do wycofania się z teatru norwes
kiego. Ewakuowano 3 czerwca 15 tysięcy 
żołnierzy, a resztę sił zbrojnych w liczbie 9,5 
tys. 7 czerwca. Następnego dnia król Haakon 
wraz z członkami rządu zaokrętował się na 
krążowniku "Devonshire", który przewiózł ich 
do Wielkiej Brytanii.

Niemcy zdobyli Norwegię. Zwycięstwo to 
było całkowite, ale cena, jaką za to zapłacili - 
katastrofalna dla dalszego prowadzenia wojny 

na morzu. Flota nawodna Kriegsmarine została 
zmniejszona i okaleczona do tego stopnia, że 
marzenia o przeprowadzeniu inwazji na Wielką 
Brytanię zostały na zawsze przekreślone. Straty 
po obu stronach były poważne w sprzęcie, 
relatywnie niewielkie w ludziach. Niemcy 
stracili 1317 żołnierzy i 2375 marynarzy 
zabitych. Alianci ponieśli większe straty: 
Brytyjczycy - 4400 zabitych na lądzie i morzu.



58 NASZE SYGNAŁY

Norwegowie - 1335. Francuzi i Polacy - 530. 
Niemcy stacili 3 krążowniki. 10 niszczycieli.

6 U-Bootów, torpedowiec i 15 pomocniczych 
okrętów wojennych. 5 krążowników zostało 
poważnie uszkodzonych, na czas dłuższy nie 
nadawały się do działań wojennych. Alianci 
stracili brytyjski lotniskowiec "Glorius", 2 
krążowniki, 4 okręty podwodne (w tym pol-

50 LAT TEMU:
TADEUSZ Z. LEWANDOWSKI 

skiego "Orła") i 9 niszczycieli (w tym polskie
go "Groma").
Norwegia to jeszcze jeden z teatrów II wojny 

światowej, gdzie Polacy nie szczędzili życia i 
przelanej krwi za naszą i waszą wolność.

Jerzy Tumaniszwili

JASIU NIE CHOWAJ GŁOWY..
(w nieznacznym skrócie. Red.)

Ledwo kwietniowe słońce wysunęło się z za 
pagórków Scapa Flow przyszedł rozkaz do 
dywizjonu: "Być gotowym do wyjścia w 
morze". Marzec nie przyniósł nam szczęścia - 
patrole pod Berkum, wyjście flot alianckich 
pod Skagerrak i przyprowadzenie konwoju 
norweskiego z królem Hakoonem do Anglii nie 
było w stanie sprowokować niemieckiej floty 
do wyjścia na spotkanie. Wszystkie te akcje 
odbywały się jak na ćwiczeniach z niewidzial
nym wrogiem. Dywizjon wyszdł w nocy 
szykiem torowym i szedł szybkością ekonomi
czną na północ. W ciągu dnia pogoda pogor
szyła się znacznie.Wiatr przeszedł na NW i dął 
z siłą 7 - 8 w skali Beauforta. Artylerzyści 
przy działach i sygnaliści na pomoście bojo
wym zakapturzeni po dziurki w nosie prze
czesywali ciągle widnokrąg w poszukiwaniu 
wroga. Pomimo wytężonych wszystkich zmy
słów nic nie spostrzeżono w ciegu całego dnia 
oprócz szczątków rozbitej szalupy. Po zacho
dzie słońca zmieniliśmy kurs na NE a w 
ostatnią noc na E.

Po dwóch dniach o wschodzie słońca wynu
rzyły się przed dziobem ośnieżone szczyty 
brzegów Norwegii. Wszyscy przyjęliśmy to z 
wielką ulgą. Dwudobowe kiwanie się na 
bocznej fali potęgowało urok spokojnych 
fiordów i ośnieżonych gór. Kilkuset metrowe 
skały wyrastały prosto z wody i dawały wraże
nie, że wszystkie odległości na wodzie są 
znikome. Dopiero po dwóch tygodniach mia
łem się przekonać o ile się myliłem. Po paru 
godzinach dołączyliśmy do reszty floty i już 

od pierwszej chwili przekonaliśmy się że nie 
przybyliśmy tutaj radować się pięknem norwe
skich fiordów. Na pierwszym planie przy 
krążowniku z silnym przechyłem na burtę, 
zacumowany był niszczyciel z obciętym wybu
chem torpedy dziobem aż po sam pomost 
bojowy. Cały dziób z działem Nr. 1 i 2 był 
urwany. Z części szafek umieszczonych na 
grodzi (pomiędzy pomieszczeniem dziobowym 
i komorami amunicyjnymi a przedziałem 
maszynowym zwisały jeszcze części garderoby 
jakby porozrzucane w dużym pośpiechu czyjąś 
ręką. Nie przypuszczaliśmy jeszcze wtedy, że 
po naszym niszczycielu, najlepszym jaki w 
ogóle pływa na morzach świata, nie pozostanie 
nawet tyle.

Ale nie uprzedzajmy faktów. Po krótkim 
postoju idziemy w głąb fiordu. Po przepłynię
ciu kilkunastu mil, na gładkiej jak lustro 
wodzie widać ślizgające sie języczki, - naj
pierw dalej, a potem coraz bliżej, - nagle 
urwały się i po masce działa Nr. 3 uderzają 
pociski karabinu maszynowego. Meldunek na 
pomost bojowy, - komenda do działa Nr. 2 i 
3 czerwone 70 , cel domek drewniany od
ległość 3600 m .... już po pierwszej salwie,
domek wali się, a z niego wybiegają na wszy
stkie strony postacie w fieldgrau w charak
terystycznych hełmach na głowach - Niemcy. 
Już jest komenda: - lewa na burt i cała na
przód. Wchodzą do akcj nasze Bouforsy. Po 
chwili domek drewniany okazał się całkiem 
pokaźną budowlą piętrową ze spadzistym 
dachem, a raczej szkieletem po tej budowli. Na 
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tym tle i na tle sylwetek rozbiegających się 
Niemców widać wyraźne czerwone gwiazdki 
wybuchających pocisków czterdziestek. Dopiero 
komenda: "Stój, przestań strzelać, działa na 
zero" i zwrot na stary kurs przyprowadza 
wszystkich napowrót do normy. Tu nie strzela 
się tak jak w następnych latach wojny w 
alarmie bojowym. Alarmu nie trzeba ogłaszać 
załoga w każdej sekundzie gotowa jest bez 
dzwonków alarmowych do zajęcia swoich 
stanowisk. Wszyscy mają w świeżej pamięci 
wstrząsające wiadomości z kraju o rozstrzeli
waniach i mordach masowych ostatniej zimy. 
W nas tym razem wróg nie znalazł ofiar. Kule 
z uwagi na dużą odległość i szczęście rozer
wały ramiona u kurtek dwóch marynarzy, a 
trzeciemu życie uratował portfel ze zdjęciami 
najbliższej rodziny. Kule przebiły zdjęcia i 
zatrzymały się dosłownie na koszulce marynar
skiej. Jakże szczęśliwi byliby najbliżsi gdyby 
wiedzieli jak uratowali życie Franka.

Podobnych sytuacji było wiele, - nasze dwa 
niszczyciele "Grom" i "Błyskawica" patrolowa
ły ciągle fiordy i niszczyły ogniska nieprzyja
ciela. Powoli kończyły się patrole i bombar
dowania Narwiku, coraz mniej było ropy a 
głównym posiłkiem były polskie jeszcze płatki 
ziemniaczane - na rzadko zupa, na gęsto z 
dwoma skwarkami drugie - w niedzielę na 
słodko deser, - nikt jednak nie chodził głodny 
i nie narzekał. Konwoje nie dochodziły, trzeba 
było oszczędzać paliwa. Naród marynarski jest 
zaradny w ciężkich chwilach. Dalmierzyści nie 
wypatrzyli nigdzie tankowca ani zbiorników z 
ropą ale zauważyli na brzegu suszące się w 
polarnym słońcu na drągach piękne, przeszło 
metrowej długości stockfishe i pomimo wyraź
nego rozkazu dowódcy floty zakazującego 
lądowania, nasza szóstka służbowa uzbrojona 
w mauzery i rkm, a także w funty angielskie, 
pod dowództwem por. Michałkiewicza i inten
denta miała wyruszyć po złote runo. Bardzo 
mi ta eskapada przypadała do gustu i po
stanowiłem zamienić się ze Staśkiem, który był 
w szóstce służbowej jak mi się zdawało na pół 
godziny. Teraz miałem się przekonać lakie 
złudzenie w ocenie odległości powodują wyso
kie góry we fiordach Norwegii. Z miejsca 
ruszyliśmy regatowym tempem a zwalnialiśmy 
tylko na chwilę, żeby znów "paroma" szarpnię

ciami dobić do brzegu,- tak wiosłowaliśmy 
około godziny, po wylądowaniu okazało się, 
że Niemców nie ma w tej zatoce, ale nie ma 
także właściciela ryb. Podejrzliwy rybak wy
mawiał się jak mógł, najprawdopodobniej nie 
posądzał nas abyśmy lądując uzbrojeni chcieli 
uczciwie za pieniądze kupić ryby. Dopiero 
włożone do ręki funty angielskie rozwiały jego 
wahania. Z obliczenia wynikało, że jeden ca. 
1.20 m długości stockfish kosztuje 2s6d, - 
akurat tyle miałem w kieszonce u psa marynar
skiego. Postanowiłem wrócić z własną rybą na 
"Groma". Norweg wybrał mi piękną rybę 
conajmniej 1,40 m długości. Wyciągnąłem 
finkę, oddarłem skórę i wyciąłem kawałek 
suszonej ryby ... pycha - do dzisiejszego dnia 
nie jadłem nic tak smacznego. Z dumą i 
radością wracaliśmy na okręt. Zadanie wypeł
nione na 102%. Pomimo, że łódź zanurzona 
była po samą falszburtę wiosłowaliśmy regato
wym tempem cały czas. Dopiero po dobiciu 
zauważyliśmy, ze wszystkie działa i dalmierze 
skierowane były na miejsce naszego lądowania, 
a myśmy przecież popłynęli tylko po ryby.

Pierwsza wycieczka ośmieliła nas i na dzień 
radiotelegrafiści otrzymali zezwolenie na wy
płynięcie szalupą "dla rozprostowania kości", 
bez prawa lądowania. Naturalnie popłynęliśmy 
w głąb fiordu do wioski. Czyste mroźne po
wietrze orzeźwiało nas a słoneczna pogoda i 
góry okryte całunem metrowego śniegu napa
wały nas spokojem - jakby w tej części świata 
nie toczyła się krwawa wojna. Pozostawiliśmy 
szalupę w przystani i udaliśmy się w kierunku 
domostw.

Nigdy nie zapomnę kiedy napotkawszy 
małego czteroletniego chłopczyka z młodszą 
od niego dziewczynką niedaleko jednego z 
domów, wyciągnąłem ostatni kawałek bloku 
czekoladowego z kieszeni i podarowałem go 
chłopcu, ten nachylił się do dziewczynki 
wręczył jej czekoladę, poszeptał coś do niej, 
ona jakby przytaknęła i chłopiec wyciągnął do 
mnie rączkę.Stanąłem zakłopotany... czyżby 
chciał jeszcze kawałek dla siebie? przecież nie 
miałem już więcej czekolady. Z zakłopotania 
wyrwał mnie jego głosik: "taksemyke" powie
dział, domyśliłem się, że chce mi podziękować 
- uścisnąłem jego rączkę, pogłaskałem jasną 
czuprynę i uśmiechnąłem się do tej małej 
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parki. Opiekuńczy charakter chłopca i jego 
ułożenie dziwnie kontrastowały z dalekim 
odgłosem grzmiących dział, gdzie toczyła się 
bitwa. Powróciliśmy na okręt pełni wrażeń i 
otuchy. Niedługo też dotarł wreszcie konwój z 
zaopatrzeniem. Niestety jeden ze statków, 
nasz transatlantyk "Chrobry" spłonął u wybrze
ży norweskich trafiony bombami z samolotu 
niemieckiego. Smutna ta wiadomość nie po
zwalała nam radować się oczekiwanym tak 
długo zaopatrzeniem, nawet szynka po tak 
długim poście nie miała smaku.

2 maja po załadowaniu świeżego prowiantu 
i pobraniu paliwa ruszyliśmy pod Narwik. 
Spieszyło się nam po przeznaczenie. 3 maja 
uczciliśmy wykryciem i zniszczeniem kilkunas
tu gniazd dział 75 m/m, punktów obserwacyj
nych i dalmierzy. Zmuszeni też byliśmy 
zbombardować "szpital" gdyż okazało się, że 
pod znakiem czerwonego krzyża Niemcy mieli 
magazyn amunicji i broni, To wszystko nie 
obeszło się bez strat z naszej strony. Zo
staliśmy trafieni pociskiem z 75-ki, całe szczę
ście, że w odstawiony krótko przed tym kocioł 
pomocniczy. Na szczęście pocisk nie wybuchł 
lecz otworzył się i wypalił. Jedyny raz cie
szyliśmy się z bubla. Dziurę w burcie załatał 
bosman kołkiem i dalej szaleliśmy szukając 
zadość uczynienia za straconego "Chrobrego".

4 maja miał uwieńczyć nasze dzieło znisz
czenia pod Narwikiem. Mieliśmy naniesionych 
na mapie 14 gniazd dział i dalmierzy i martwi
liśmy się, że to wszystko za mało za nasz 
piękny statek pasażerski.

4 maja o godzinie 0815 dzwonki poderwały 
nas do alarmu przeciwlotni- czego. Będąc pod 
wachtą miałem przydział w komorze amunicyj
nej Nr. 2. Nie musiałem się grubo ubierać, tak 
jak siedziałem za stołem przy śniadaniu, pobie
głem do komory z połową suchara w zębach 
i połową w ręku. Darosz już był w komorze 
i czytał książkę. Mieliśmy dużo czasu, działa 
p-lotnicze miały pewną ilość amunicji pod 
ręką, a z komory zaopatrywało się dopiero po 
wyczerpaniu części podręcznej amunicji. Okręt 
stał spokojnie w bezruchu (oszczędzano pali
wa) i złowroga cisza panowała dokoła. Darosz 
zatopiony całkowicie w swej książce był chyba 
na drugiej planecie. Myśląc o dzisiejszym 

strzelaniu postawiłem sobie podręczną drabinkę 
i zacząłem przekładać amunicję do 120-tek z 
górnych półek na dolne. Właśnie skończyłem 
układać pierwszy rząd kiedy okręt lekko drgnął 
i przechylił się nieznacznie na lewą burtę, - 
widać robią zwrot - pomyślałem i zabezpie
czyłem półkę. Jeszcze nie zdjąłem dobrze ręki 
z drewnianej przegrody, kiedy okrętem targnęła 
silna eksplozja, światła wygasły, usłyszałem 
odgłos butów Darosza na drabince wyjściowej. 
Instyktownie skoczyłem do drabiny i zacząłem 
wspinać się pionowo w górę. Po paru stop
niach głowa moja napotkała na swej drodze 
pośladki Darosza. Dziwny zbieg okoliczności, 
moment ten pamiętam w swym śnie ostatniej 
nocy przed osiągnięciem Lofotów. Złapałem 
Darosza za spodnie i lekko pociągnąłem w dół. 
Przecież mogą potrzebować amunicji do 
4O-tek. Zapaliłem lampę awaryjną. Komora 
amunicyjna była chirurgicznie czysta, skąd ten 
kurz? Złapałem za telefon do centrali ar
tyleryjskiej - nie ma odpowiedzi - czyżby 
telefon nie działał? Halo dalocelownik, daloce- 
lownik tu komora Nr.2, dalocelownik - nikt nie 
odpowiada tubą głosową. Darosz tymczasem 
pobiegł do komory Nr. 1 zapytać się co się 
stało, ja nie daję jeszcze za wygraną. "Działo 
Nr. 2, tu komora Nr. 2, działo Nr, 2 "Znów 
bez odpowiedzi, dziwne ... okręt stoi na równej 
stępce i nikt nie odpowiada ani na telefon ani 
żadną z tub głosowych. Z zadumy wyrywa 
mnie głos Darosza: "Tadek, w komorze Nr. 1 
nikogo nie ma, pusto też na korytarzach, 
chodź na radiostację". Biegniemy korytarzem, 
w jasnym prostokącie otwartych drzwi na 
pokład widać jak ktoś schodzi z działa Nr. 5 
prawie poziomą drabiną, coś tu nie w porząd
ku, przecież drabina do działa Nr. 5 jest 
ustawiona pionowo - nie ma co długo się 
namyślać, na radiostacji wszystko się wyjaśni. 
Z korytarza niskiego napięcia schodzimy do 
radiostacji, - tu ciemno i pusto. Odnajdujemy 
po ciemku nasze pasy ratunkowe dmuchane i 
teraz już biegniemy do schronu dowódcy, 
gdyż tam powinniśmy zebrać się przed opusz
czeniem okrętu. W schronie dowódcy wszystko 
się częściowo wyjaśnia. Po trapie z pomostu 
bojowego sprowadzają bosmanmata Bryłkę, 
chłop jak dąb, teraz wygląda jakby szedł na 
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gumowych nogach, ustami i nosem płynie 
krew, za nim następny, blady z krwią cieknącą 
uszami, nosem i ustami. Krótka wymiana zdań 
i wiemy co się stało. Alarm ogłoszony był, 
gdyż zauważono na widnokręgu wodnopłat, 
czekaliśmy więec aż podejdzie bliżej. Nikt nie 
przypuszczał, że w słońcu gotuje się do śmier
cionośnego ataku "Stukas:". Ledwo wyszedł ze 
słońca działo Nr.3 zameldowało: "samolot 
wyszedł ze słońca i rzucił cztery bomby". 
Tylko wyłożenie steru na prawą burtę i na
danie biegu do przodu uratowało nas wszyst
kich od kompletnej zagłady. Dwie bomby 
trafiły w poprzek okrętu w drugi aparat tor
pedowy i przekładnie - przeszło połowa nisz
czyciela pod działaniem wody.

Słyszymy rozkaz - przygotować się do 
opuszczenia okrętu. Wyprowadzamy lub wyno
simy rannych na pokład i obwiązujemy pasami 
ratunkowymi korkowymi. Na rozkaz opuszcze
nia okrętu ranni w pasach lecą za burtę, - 
niestety dalej muszą sobie sami radzić jeśli ich 
nikt nie odciągnie, - nie ma czasu do stracenia. 
Rannych jest sporo, po chwili pokład dziobowy 
już opróżniony. Zostało nas już nie więcej jak 
czterech. Grom przechylony na prawą burtę 
jakby namyśla się co robić, to samo i ja robię. 
Sumuję wszystko, przechył jeszcze o niczym 
nie świadczy - ale rozkaz rozkazem. Siadam na 
zrębie pokładu i burty za relingiem i zdejmuję 
prawy but, tak dokładnie pamiętam, że prawy, 
miał zelówkę lekko przetartą, mniej było go 
żal. Miałem rozstać się z moimi butkami. 
Zahaczyłem go obcasem o falszburtę, żeby nie 
ześlizgnął się do wody. Nie mogłem zrozumieć 
dlaczego mam rozstać się z nimi, rozstać się z 
niszczycielem, który był chlubą naszej floty. 
Nie wierzyłem, że tonie. Patrząc na działo Nr. 
1 i 2 i pomost bojowy wymalowane jak na 
defiladę "Święta Morza" nie chciałem uwie
rzyć, że to jego ostatnie chwile - a jeśli nie 
utonie, jak ja będę wyglądał wchodząc na 
pokład, ociekający wodą. Nie to niemożliwe, 
Grom nigdy nie zginie. Będąc na dziobie nie 
tkniętym wybuchem nie wiedziałem, że na 
rufie sytuacja wygląda tragicznie, całe pomiesz
czenie bosmanów zostało zablokowane. Drzwi 
od łazienki i W.C. zagięły się i nie dało się 
ich niczym oderwać. Na opuszczenie okrętu 

było tylko 3 minuty czasu. Tyle tylko, żeby 
przez otwarte bulaje podać medaliki, obrączki 
itp. kolegom pływającym już w wodzie z 
prośbą o przesłanie ich po wojnie rodzinom.

Z rozterki wyrwał mnie głos kpt, Żelaznego: 
"Skacz do wody". Rozkaz ten już prawie był 
zbyteczny, gdyż Grom nagle wyprostował się, 
a ja siedząc za relingiem wyleciałem jak z 
procy, zdążyłem jeszcze ściągnąć lewy but 
zanim wpadłem do wody. Pierwsze wrażenie 
w zetknięciu z wodą jest trudne do pisania. 
Woda parzyła - a byliśmy na północ od koła 
polarnego. W momencie tym nie można było 
złapać oddechu.- chciałem wyskoczyć z wody 
w powietrze, ale ciało było cieższe od ducha, 
nie było rady. Nagle krzyk: - "bomby głębino
we" nadał wszystkim szybkości w kierunku od 
tonącego okręetu. Stoper był niepotrzebny, na 
oko było widać, że padały rekordy pływackie. 
Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że torpedysta 
mający przydział na rufie, zabezpieczając 
bomby głębinowe swą śmiercią ocalił nasze 
życie. Zginął także najbardziej przez wszyst
kich łubiany por. Kromkowski. W ostatniej 
chwili zszedł odstawić kotły, żeby nie wybuch
ły i już nie miał czasu dla siebie na ratunek.

Nie odpłynęliśmy daleko kiedy silny trzask 
i syk zatrzymał nas. Jak na komendę wszyscy 
obróciliśmy się w kierunku tonącego okrętu. 
Grom łamał się w pół, a w górę zatoczyły 
szeroki luk dziób i rufa. Z bulaja w pomiesz
czeniu C po lewej burcie wystawała głowa i 
wyciągnięta ręka st.mar. Pałki. Ruchem tym 
żegnał nas ojciec 4-ga dzieci, W przeciągu 
kilku sekund dziób i rufa zniknęły pod wodą. 
Z piersi naszych wyrwało się trzykrotne 
"Hurra" - żegnaliśmy nasz niszczyciel, naj
lepszy jaki dotychczas pływał na morzach 
świata ... potem miał być jeszcze jeden i 
jeszcze jeden ... Razem z Gromem poszło na 
dno zatoki pod Narwikiem 59-ciu członków 
jego załogi. Nad nimi zamknęło się morze. 
Wojna dla nich była skończona. Dla nas około 
160-ciu rozrzuconych w promieniu pół mili od 
miejsca zatopienia "Groma" rozpoczęła się 
walka o utrzymanie przy życiu zanim nadpły
nie reszta floty. Pływaliśmy na czym kto miał. 
Szalupy nasze zostały rozbite w czasie wybu
chu i pozostało kilka tratew. Na nich było
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miejsce dla rannych i słabszych. Reszta utrzy
mywała się na wodzie przy pomocy pasów lub 
kół ratunkowych. Inni pływali na deskach lub 
czymkolwiek co dawało możność utrzymania 
się na wodzie, mnie przypadła w udziale deska 
pływająca nieco z ubocza, dzięki temu mogłem 
obserwować co się działo w prawo odemnie 
gdzie pływała duża grupa. Cześć z nich wi
dząc niedaleko małą wysepkę skierowała się w 
jej stronę. Ku ich nieszczęściu od strony 
wysepki wypłynęła łódź, - z niej Niemcy 
otworzyli ogień z karabinu maszynowego do 
ratujących się. Ci którzy pływali na deskach 
lub mieli tylko małe dmuchane pasy ratunkowe 
dawali rurka. Pod wodą słychać było bardzo 
dobrze ślizgające się po powierzchni pociski - 
kiedy ucichły, wychylali głowy, aby nabrać 
powietrza. W tej tragicznej chwili nie brak 
było humoru. Jasio skoczył do wody tylko w 
koszulce gimnastycznej i spodenkach, - zdążył 
jednak założyć szeroki pas korkowy. W wo
dzie trykotowe spodenki nasiąknęły i gumka 
nie była w stanie ich dłużej utrzymać na 
biodrach. Teraz kiedy Jasio, rudy jak mie
dziany rondel dawał nurka, aby ukryć w 
wodzie głowę przed kulami, z wody wystawały 
dwie białe poduszeczki nakrapiane rudymi 
piegami. Tym sposobem zamiast zmniejszać, 
powiększał cel i robił go lepiej widocznym. 
Wszyscy w koło krzyczeli: "Jasiu nie chowaj 
głowy a ...". Nie wiadomo jak by się to 
wszystko skończyło gdyby H.M.S. "Aurora": 
pierwszą salwą nie zatopił tej łodzi. Widząc 
lecącą w jedną stronę łódź, w drugą Niemców, 
a w trzecią "Maksyma" gromkim "Hurra" 
dziękowaliśmy Aurorze". - Widać Jasio wy
szedł cało z tej opresji, gdyż do dziś żyje i 
doczekał się kilkoro dzieci.

Gdy napięcie minęło zacząłem odczuwać 
zimno. Począłem więc bić rękoma i nogami w 
wodę aby pobudzić krew do krążenia. Wszyst
ko to jednak męczyło mnie. Przypomniałem 
sobie, że ciało natłuszczone wolniej marznie - 
popłynąłem więc tam gdzie była rozlana ropa 
i wchodząc na deskę, przy pomocy której 
pływałem, i zataczając się z niej do wody 
wysmarowałem się cały w ropie. Nie obyło się 
przy tej okazji bez skosztowania boskiego 
nektaru - nie, nie był on smaczny. Choć 

starałem się wypluć wszystko, jeszcze przez 
cały dzień odbijało mi się naftą. Męczący też 
był zapach ropy. Poza tym zobaczyłem z 
daleka nadchodzący dym - więc ropa się pali - 
musiałem jak najprędzej wydostać się z 

zasięgu paliwa. Odpłynąłem na bezpieczną 
odległość lecz dym dogonił mnie szybciel. 
Teraz dopiero przekonałem się, że nie jest to 
dym z Palącej się ropy lecz biały dym z 
fumatorów. Choć nie tak niebezpieczny jednak 
gryzł w oczy i dusił. Wkrótce wiatr przegnał 
go i zauważyłem szalupę z jednego z brytyj
skich niszczycieli wyławiających rozbitków. 
Szalupa była około 60-70 metrów ode mnie, 
kiedy mając już kilkunastu uratowanych na 
burcie zawróciła do swego okrętu. Byłem 
zawiedziony... rozpoznałem na niej jednego z 
artylerzystów i krzyknąłem ile miałem sił: 
"Franek jak mnie nie weźmiecie to Ci tego do 
śmierci nie zapomnę". Chyba nie musiałby 
długo czekać na zapomnienie, - zobaczyłem, 
że gestykuluje i pokazuje w moją stronę i 
nagle... szalupa zawraca w moją stronę. Fajny 
kumpel z Franka pomyślałem, Teraz nie po
trzebna mi już więcej deska, zostawiłem ją i 
co sił popłynąłem w kierunku szalupy. Ostat
nim co pamiętam to zarzucenie rąk na burtę 
szalupy, - w tym momencie film mi się zer
wał. Ocknąłem się siedząc na dnie szalupy. 
Naprzeciw mnie siedział zastępca dowódcy i 
okładał mnie dłońmi na lewo i prawo. Nie był 
on jedynym, który starał się pobudzić mnie do 
życia. To samo robili ci co siedzieli za mną 
i z boku. Po chwili siedziałem już za wiosłem, 
ruch ten dawał mi dostateczną obronę przed 
zmarznięciem. Resztę dokonała herbata z 
rumem jaką poczęstowano nas na Brytyjskim 
niszczycielu. Należy tu podkreślić koleżeństwo 
z jakim spotkaliśmy sie ze strony brytyjskich 
marynarzy. Każdy dawał nam co miał ciepłego 
ze swych ciuchów, a specjalnie ciepłą bieliznę.

Większość uratowanych spotkaliśmy na 
pancerniku "Resolution" a następnie na szpital
nym statku dokąd zabrała nas "Burza".

Kiedy pół roku po zatopieniu "Groma" 
staliśmy na pokładzie k/t "Ouragan", Mundek 
Gruba, Kubicki i ja i przyglądaliśmy się wcho
dzącej do Plymouth "Błyskawicy", wyrwało się - 
nam: - jakie dwa piękne niszczyciele ma 
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Polska. Byliśmy wstrząśnięci kiedy za naszymi 
plecami zobaczyliśmy 3 kominy "Ouragana". 
Rozeszliśmy się w swoje pomieszczenia bez 
słowa. Po chwili spotkaliśmy się wszyscy trzej 
z "Groma" przy trapie ubrani na wyjściowo. 
Poszliśmy zalać robaka...

O.R.P. "Grom" zatonął, ale żył "Grom: 
jeszcze wśród nas na "Ouraganie" i na "Pioru
nie". - dawał siły do walki wśród męczących 
konwoi atlantyckich, maltańskich i bitwy z 
Bismarkiem.

W "Gazetce Okrętowej Załogi ORP PIORUN "Tu mówi Piorun" Nr. 6 wrzesień 1941r jest 
zamieszczony na str. 9 i 1O kmdr.por. L. Hulewicza "List do Gromowców:" a na str. 13 
wierszyk "Mogiły Narwickie", które przedrukowujemy w tym numerze.

Red

Kmdr. por. Hulewicz Ludwik
Ostatni Dowódca O.R.P. Grom

GROMOWCY!
Nadzwyczaj przyjemnie było mi usłyszeć od 

starego Gromskiego pana Redaktora 
Szymańskiego, że gazetka nadal prosperuje. 
Prosił mnie on, by parę słów do gazetki napi
sać. Czynię to z największą przyjemnością, bo 
to tak, jakbym z Wami Wszystkimi rozmawiał 
i Was wszystkich razem oglądał.

Chwalić Boga, że widzę Was wszystkich 
zdrowych i radosnych po naprawdę rzadkiej 
walce artyleryjskiej między torpedowcem a 
jednym z największych pancerników świata. 
Liczone są wypadki w historii marynarki, by z 
takiego pojedynku, jeden na jeden, torpedowiec 
wyszedłby cało. Nie wątpię wobec tego, że 
Piorun ma dużo szczęścia. W tej chwili przy
pominam, jak Kochany Pan Chorąży Grzywa- 
czyk kiedyś jeszcze na Gromie opowiadał mi 
o pewnym swoim śnie. Nie wiem czy wszyscy 
znacie ten proroczy sen, a więc za ze
zwoleniem właściciela snu opowiem Wam to 
teraz. Było to tak...

Po bardzo ciężkich i długich zmaganiach z 
nplem, przyszła ostatecznie ta radosna chwila, 
że piękny destroyer pędzi całą parą do swoich 
wód kochanych, do swego portu rodzinnego, 
do swojej Gdyni wymarzonej. Jako wielki 
bohater otulony wieńcem laurowym, większym 
jeszcze od niego samego, ze znakiem na 
maszcie dłuższym od wszystkich znaków na 
świecie... przybijają ostatecznie do honorowego 
miejsca w porcie, do przystani Gdynia Amery
ka. Na molo ludzi moc, aż dachy okoliczne 
łamią się, aż mola kamienne trzeszczą, wszys

cy są by powitać swoich Najdroższych i 
Największych Bohaterów Gromowców, tylko, 
co się stało? Okazuje się, że torpedowiec taki 
sam z jednym kominem, tą samą obsadzony 
załogą, ale to już... nie Grom, a Jego brat 
Morski Piorun.

Ładny był sen i wszystkim mam nadzieję 
podobał się. Szkoda tylko, że nie było dalsze
go ciągu snu, a właściwie część snu była już 
pod Narwikiem, gdzie nasz kochany Grom w 
dniu 4, maja 1940 r, zatonął i żywot swój 
szlachetny zakończył. Pozostaje teraz tylko 
jeszcze we śnie zobaczyć kiedy nareszcie ta 
data wymarzona dobijania do portu Gdyni 
nastąpi.

Nie wydaje się możliwe by ona była już 
zaraz. Jeszcze dużo wody przemielą wody 
Pioruna, jeszcze dużo kolejek wacht trzeba 
będzie odbarabanić, jeszcze dużo ciężkich 
chwil i sztormów przeżyć. Ale tak jak kiedyś 
na Gromie tak i teraz na Piorunie pływają 
Gromowcy i wszyscy ci, którzy obecnie się 
dołączyli są na pewno Gromowcami. Dla tych 
Pioruno-Gromowców nic nie jest straszne, bo 
oni tworzą zgraną, kochająca się rodzinę. Jeden 
za wszystkich wszyscy za jednego. Grom 
kilkakrotnie bedzie pomszczony!!!
Całej załodze Pioruna zasyłam najser
deczniejsze życzenia 
pomyślnych i skutecznych wiatrów.

L. Hulewicz kmdr.por. 
M.P. 7. czerwca 1941 r.
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XXX

MOGIŁY NARWICKIE
Zdała... w ruinach Warszawy tych, co bronili miasta, 
groby wspomnienie polną, niemiejską, zielenią obrasta...
Zdała... przy miedzy, pod lasem tych, co bronili kraju, 
groby zarosły łanem, a plony ich wspominają...
Zdała... Hel... Westerplatte... ci co bronili wybrzeża 
kośćmi wzmocnili ten szaniec... marynarz koło żołnierza... 
W cichym północnym fiordzie, Gdzie wód się kończy bezdroże, 
słońcem skąpany Narwik, słońcem cmenteme lśni morze.
Ni krzyża nie ma, ni znaku... Nikt nie spogląda w tę stronę, 
gdzie leżą Ci, co kochali Coś Wielkie, Coś Białoczerwone... 
Polska ich sercem wyśniona i ich kupiona życiem 
spogląda jeno smutnie w boleści i w zachwycie...
Aż kiedyś Polski Okręt wieńce tam rzucać będzie 
nie czarne, nie żałobne, lecz by dać hołd legendzie...

50 LAT TEMU
MIECZYSŁAW WASILEWSKI

BURZA PRZED NARWIKIEM
W mym morskim notatniku, z którym w 

czasie wojny nigdy się nie rozstawałem to 
czytam w roku 1940: 8-go kwietnia D.O. 
(Wojciech Francki) przeprowadził Burzę z 
Rosyth do Trondheim. Duża fala. Nawet 
kucharze chorowali nie było więc ciepłego 
posiłku. Lekko podgrzane mleko z ryżem i 
jajka na twardo. Ale lepiel to niż nic. Nasza 
grupa składała się z "Błyskawicy", "Gromu", 
"Burzy"i HMS 'Tartar", osłanialiśmy Home 
Fleet /okręt flagowy HMS "NELSON". W pół 
drogi słynny z czujności i obserwacji przy 
dziale 2 mat Matykiewicz melduje na kącie 
kursowym prawo 40, peryskop. Nasz przed
wojenny aparat podsłuchowy nie miał żadnego 
echa. Komandor Francki przechyla się z Pomo
stu i pyta przez tubę głosową działo 2: "Czy 
to na pewno peryskop?" Odpowiedz Watykie- 
wicza 'Tak jest, panie Komandorze! Duży 
peryskop, a na nim jakaś antena w formie 
krzyżaka"... To przekonało dowódcę, że musi 
jednak coś tam być. Jak dotychczas jedyna 
aktywność bojowa to strzelanie do dryfujących 
min, które sztorm zerwał z kotwic. Alarm 

bojowy. Atak na zliczenie: Burza rzuciła 16 
bomb /nie było jeszcze wtedy ustalonych norm 
co do ilości bomb w salwie/, HMS 'Tartar" 
dorzucił dalsze cztery. Wróciliśmy do szyku. 
Następnego dnia doszliśmy do brzegu norwe
skiego. Konwój "tulił" się przy bardzo stro
mym fiordzie, może z obawy na atak Luftwaf- 
fe. Oficer sygnałowy meldował dowódcy, że 
radio melduje krótkie melduaki w nieznanym 
kodzie, które mogą przychodzić od samolotów 
nieprzyjacielskich atakujących jakieś alianckie 
cele. Dowódca wcale się tym nie przejął. Fiord 
Trondheim był groźny i piękny zarazem. 
Ośnieżone szczyty gór połyskiwały w słońcu. 
Mroźny powiew wiatru od lądu był jednak 
orzeźwiający. Konwój wyszedł na pełne morze, 
osłona wzięła pozycję nadane światłem przez 
'Tartara". kurs na Szetlandy aż do zmroku. 
Można było odgadnąć, że po zachodzie słońca 
będziemy robić komedie zmiany kursu aby 
wprowadzić w błąd ewentualne U-boaty obser
wujące naszą akcję. Ale mat Matykiewicz jest 
w stanie zauważyć "peryskop" z krzyżakiem" 
nawet w nocy... Nazajutrz pokazał się brzeg 
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szkocki. Zwrot na południe do Rosyth. Hanie
bna szybkość 7 węzłów. "Norwescy Łajbiarze" 
wiecęj nie mogli... Na wachcie przy działkach 
20mm (oerlikony) obsadzonych wyłącznie 
przez podchorążych z rocznika 1938 Ludwik 
Antoszewicz, Michał Białowski, Jaśiek Wańko- 
wski i ja zmieniamy się regularnie co cztery 
godziny: ci co schodzą z wachty mają już 
"powieki z ołowiu" i gdy dojdą do "Pulmana" 

/Skraplacz wody słodkiej zamieniony na po
mieszczenie dla podchorążych, co odmawiali 
skrobania burt na... ex. SS Kościuszko (Obec
nie ORP "Gdynia"). Po przyjściu do Rosyth 
część podchorążych rocznika 1938 (m.inn. 
J. Wańkowski i ja) zostało odesłanych na 
"Gdynię". Burza wyszła wkrótce potem do 
Scapa Flow i Narwiku.

50 LAT TEMU:
ZBIGNIEW WĘGLARZ

BURZA W NARWIKU
Wspaniała pogoda słoneczna i piękne krajo

brazy ośnieżonych fiordów, doskonała widocz
ność. Na skutek silnego operowania promieni 
ultrafioletowych byliśmy opaleni na czekolado
wo, patrolowanie tych fiordów poza sporadycz
nymi akcjami p-lot i ew. ostrzeliwaniu umo
cnień niemieckich na lądzie na początku nie 
stwarzało zbytniego zagrożenia.

Tak było aż do dnia 4-05-1940 gdy po 
powrocie z kolejnego patrolu staliśmy na 
kotwicy w jednym fiordzie.

Byłem wówczas oficerem dyżurnym, gdy 
sygnalista zameldował zbliżanie się w naszym 
kierunku łodzi wiosłowej pod flagą admirała. 
Natychmiast powiadomiłem o tym dowódcę - 
kmdr. ppor. Wojciecha FRANCKIEGO, tak że 
zdążyliśmy na przyjęcie tej niespodzianej 
wizyty.

Tym admirałem był ówczesny C-in-C w 
Norwegii - wice-admirał CORK and ORRERY, 
który po przywitaniu się z dowódcą oświad
czył:
"Panie komandorze, przyjechałem tu specialnie, 
aby złożyć Panu moje głębokie kondolencje i 
ubolewanie wszystkich marynarzy brytyjskich 
z powodu zatopienia ORP "GROM" - Proszę 
natychmiast podnieść parę, odkotwiczyć i dobić 
do pancernika HMS "RESOLUTION", zabrać 
rannych i rozbitków i przewieść ich na statek 
szpitalny "ATLANTIS".

W tym dniu pogoda była piękna, słoneczna, 
godzina 0900, ale wiadomość ta spadła na nas 

jak grom z jasnego nieba, zrobiło nam się 
ciemno przed oczami. Kto mógł przypuszczać, 
że taki piękny i silnie uzbrojony okręt jak 
ORP "GROM" mógł zatonąć tak szybko. Całą 
naszą załogę ogarnął wielki żal i smutek, nie 
tylko za ten okręt ale za tych co na nim 
zginęli.

Tymczasem potężny pancernik "RESOLU- 
TION" stał w fiordzie (HERJANGFJORD). 
Zbliżając się do niego ORP "BURZA" oddała 
mu przepisany salut przez trębacza okrętowego: 
"Baczność na prawą burtę", a cała nasza 
załoga stała w zbiórkach na dziobie, śródokrę
ciu i rufie ubrana na granatowo na baczność, 
oficerowie salutowali. Pancernik oddał też nam 
honory przez trębacza i wartę honorową oraz 
marynarzy ustawionych w zbiórkach.

ORP "BURZA" dobiła do burty pancernika 
i zaczęła się smutna czynność przenoszenia 
rannych, a następnie przechodzenia rozbitków 
na nasz pokład. Szukaliśmy gorączkowo o- 
czami tych naszych kolegów i znajomych z 
"GRONA" wśród rannych. Z moich kolegów 
ciężko rannych był ppor. mar. Wiktor GRO- 
CHOWICZ - 2-gi of.art., którego jak i innych 
wyłowili Anglicy z wody już nieprzytomnego. 
Poza tym Przeniesiono do nas jeszcze kilku 
rannych. Ciężko rannym był też mat. Karol 
WIZNER z uszkodzonym kręgosłupem oraz 
bosman Józef DRAG z ciężkimi ranami nóg.

Gdy ORP "BURZA" odbijała od burty HMS 
"RESOLUTION" kompania honorowa Royal 
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Marines prezentowała broń, orkiestra okrętowa 
zagrała polski hymn: "Jeszcze Polska nie 
zginęła", a cała załoga stała w paradzie bur
towej na baczność.
Było nam bardzo przykro, ale ten hymn po
twierdzał, że walka trwa nadal i to jeszcze nie 
jest koniec.

Naturalnie oddaliśmy też odpowiednie honory 
i powoli oddaliliśmy się, gdy nagle orkiestra 
okrętowa zagrała modną wówczas polkę: 
"BEER BARREL POLKA:" - jakby na pocie
szenie.

Rannych i rozbitków z "GROMA" oddaliśmy 
na statek szpitalny "ATLANTIS" w odległym 
fiordzie i stanęliśmy tam na kotwicy jako 
"bateria p-lot" wraz z innym niszczycielem 
brytyjskim.

KAZIMIERZ KOWALSKI

Staliśmy tam cały tydzień, w czasie którego 
samoloty niemieckie dokonywały na nas, na 
statek szpitalny i inne statki zaopatrzeniowe 
systematycznych nalotów bombowych z dużej 
wysokości. W jeden dzień pamiętam, że 
naliczyłem 17 nalotów bombowych i pomimo, 
że bomby leciały dosłownie na metry od 
naszych burt, udało nam się uniknąć trafienia. 
Jeden z podmuchów wybuchu czułego 
zapalnika na płytkiej wodzie, wybił większość 
szyb na pomoście nawigacyjnym, a por.mar. 
Włodzimierzowi ŁOSKOCZYŃSKIEMU 
wykręcił tak szyję, że dłuższy czas nie mógł 
swobodnie ruszać głową. Dowódca kmdr. ppor. 
Wojciech FRANCKI zachowywał stoicki 
spokój.

Kraków 8. luty 1990.

NA ISKRZE PO ZEJŚCIU ZAŁOGI
Dużo było pisane o pływaniu na O.R.P. 

"ISKRA". Ale wszyscy pisali o zaokrętowaniu 
na Iskrze. Ja chcę pisać o tym co się działo na 
Iskrze po zdjęciu załogi.

Przed odpłynięciem z Casablanki do Port 
Lyautey, kpt. Tymiński zawołał mata Leona 
Wolnego, st. mar. Kostka Wojciechowskiego 
i mnie do kabiny i zawiadomił nas, że cała 
załoga za wyjątkiem nas trzech, opuści okręt. 
My nadal będziemy zeokrętowani na O.R.P. 
"ISKRA". Nasza praca polegać będzie na 
utrzymaniu okrętu w możliwie najlepszym 
stanie. Reszta załogi już o tym wiedziała. 
Podchorąży Leon Trzebiatowski przyszedł do 
mnie i zaproponował abym napisał list do 
mojej rodziny, a on to samo uczyni do swojej. 
Pisanie listów zajęło nam około pół godziny. 
Po uścisku dłoni, bez słowa zapewniliśmy się 
wzajemnie, że słowa dotrzymamy.

Podróż z Casablanki do Port Lyautey odbyła 
się w dziwnym napięciu. Za wyjątkiem "ster 
lewo 5 stopni" "Ster leży lewo 5 stopni". 'Tak 
trzymać". Innych rozkazów czy też rozmowy 
nie było słychać.

Nadszedł dzień pożegnania. Załogi Iskry i 
Wilii opuściły okręty. Leon i Kostek byli 
zajęci na naszej motorówce odwożąc załogę 
na ląd. Ostatni salut, ostatni uścisk dłoni i 

pozostała jakaś dziwna pustka. Czekałem na 
Powrót Leona i Kostka, po ich powrocie 
podnieśliśmy motorówkę na pokład. Sie
dzieliśmy w ciszy. Gorzkie łzy cisnęły mi się 
do gardła, tak do gardła, gdyż w oczach już 
nie było miejsca na łzy. Siedząc nie patrzyli
śmy na siebie, lecz myśleliśmy to samo: co 
dalej?

Każdy na pewno sobie wyobraża jaki nieład 
pozostał na okręcie po opuszczeniu załogi. To 
była nasza pierwsza praca: porządkowanie 
kabin, pomieszczeń, kuchni i pokładu. Praco
waliśmy bez słowa. Nie pamiętam kto pierw
szy przemówił. Zdaje mi się, że to był Leon. 
Pracę podzieliliśmy następująco: Leon pokład 
i magazyny. Kostek motor i oświetlenie. Ja zaś 
administracje i kuchnię. Jeżeli jednak koniecz
ność wymagała to cała nasza trójka razem 
pracowała. Na przykład: pranie żagli, szorowa
nie pokładu i malowanie okrętu wewnątrz i na 
zewnątrz.

Iskra była zakotwiczona naprzeciwko mola 
na rzece SEBU. Podczas odpływu można było 
zejść na ląd bez trudności, ale ktoś mógłby 
wejść na okręt. Dlatego też musieliśmy być 
ostrożni. Co prawda po tej stronie była pustka 
gdzie się pasły osły i wielbłądy. Było tam 
parę budynków arabskich zbudowanych z
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ORP "ISKRA"

trzciny i błota. Na Iskrze praca odbywała się 
normalnie, zgodnie i bez żadnych nieporozu
mień. Uważaliśmy Leona jako starszego a 
Leon uważał nas za specjalistów. Wiktuały 
żywnościowe pozostawione na okręcie nam się 
skończyły i tu właśnie rozpoczęła się moja 
praca prowiantowego. Przedtem kupowałem 
tylko chleb, gdyż mieliśmy puszki z mlekiem, 
mąkę oraz mięso puszkowe. Nie miałem 
trudności językowych, gdyż w szkole uczyłem 
się jeżyka francuskiego i miałem dość dobre 
wyniki. Szkoła dała mi gramatykę i pisownię, 
resztę zaś opanowałem podczas rozmowy z 
ludnością na lądzie, jak i również z maryna
rzami w kancelarii, gdzie dość często byłem 
wzywany w różnych sprawach. Podczas zaku
pów, zorientowałem się, że nasze strawne było

Wizyta w Salerno: od lewej Umecki, pani Am- 
bas<adtjrowa, Ambasador - gen. Wieniawa-Długoszowski, 
Seifert i Szajna 1939 rok.

nie dostateczne. Poszedłem do dowódcy w Port 
Lyautey (dowódcą był porucznik) i jemu 
wytłumaczyłem powód mojego przybycia. On 
mi odpowiedział, że nasze strawne jest takie 
same jakie oni otrzymują. Ja jemu powie
działem, że jeżeli 40 ludzi (załoga składała się 
z 40 ludzi otrzyma 10 fraaków na osobę to w 
całości otrzymają 400 franków, a ponieważ nas 
jest tylko 3-ch to my dostaniemy 30 franków 
(to był mój tylko przykład). Większą sumą 
pieniężną można lepiej operować. A nawet za 
większą gotówkę można zakupić wiktuały 
żywnościowe po cenie hurtowej. W rezultacie 

Załoga Iskry na Akropolu w 1939.
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porucznik się zgodził poruszyć moją sprawę z 
dowódcą FORT DE MEHD1A. Czekaliśmy 
dość długo na odpowiedź. Pewnego wieczoru 
Leon i Kostek wyszli na ląd, aby zbad ;ć 
tutejszą sytuację. Ja zaś pełniłem służbę na 
okręcie. Kiedy noc zapadła założyłem pas z 
rewolwerem, na wszelki wypadek. Noc była 
bardzo ciemna, po pewnym czasie zauważyłem 
zbliżające się światło po stronie, gdzie Iskra 
była zakotwiczona. Czekałem aż się światło 
zrównało z burtą i krzyknąłem w jeżyku 
francuskim stój kto idzie? Sylwetka ze świat
łem się zatrzymała. Zbliż się krzyknąłem!. Był 
to Arab, co ty tu robisz w nocy? zapytałem. 
"Ja szukam młodego pieska, który mi zginął". 
Nawiąnałem z nim rozmowę i pytałem się czy 
on mógł by nam dostarczać jajka. On mi 
odpowiedział, że on ma kury i jajka sprzedaje 
na rynku. Po targowaniu się, uzyskałem niższą 
cenę niż na rynku. Zamówiłem tuzin jajek 
tygodniowo. Również pytałem się jego, czy 
nie ma młodego pieska, którego bym od niego 
kupił. Mając na myśli, że pies mógł by trzy
mać wartę na okręcie. On nie miał lecz jego 
sąsiad miał. Umówiłem się z nim, że przynie
sie pieska następnego dnia.

Po powrocie Leona i Kostka, opowiedziałem 
im o moim spotkaniu i pytałem ich czy nie 
mają nic przeciwko mojej transakcji. Nie 
odpowiedzieli, bo jajka będą świeże, a piesek 
będzie trzymał służbę w nocy. Na drugi dzień 
ten sam Arab Przyniósł nam jajka i przyprowa
dził pieska. Piesek był prawie dorosły, czar
no-biały, wabił się "MSAUT".
Był bardzo chudy. Żebra mu sterczały pod 
skórą. Bardzo smutne miał oczy. Kosztował 
mnie jedno lniane prześcieradło. Cała nasza 
trójka go polubiła. W nocy zostawiałem go na 
pokładzie jednak zostawiłem drzwi otwarte do 
mojej kabiny, aby mógł się schronić w razie 
deszczu. Byłem niemile zaskoczony, gdy 
wstałem rano, gdyż nigdzie nie mogłem go 
znaleźć. Szukaliśmy go po całym okręcie lecz 
bez skutku. Po śniadaniu Kostek i ja wybraliś
my się do wioski arabskiej i ku naszemu 
zdziwieniu nasz "Msaut" tam był. Powiedzieli 
nam, że on przyszedł do nich w nocy. Po 
przyprowadzeniu go na okręt, przywiązałem go 

z dala od burty i trzymałem na uwięzi przez 
tydzień.

Znów wybraliśmy się z Kostkiem na ląd. 
Tym razem urwaliśmy dużo trawy, wysu
szyliśmy i to była pościółka dla Msauta. 
Karmiliśmy go dobrze, Nauczyliśmy go. aby 
ustęp używał tylko w jednym kącie, gdzie mu 
postawiliśmy skrzynkę z ziemią. Kupowałem 
mu małe odpadki mięsa oraz gotowałem mu 
zupę.

Po tygodniu zwolniłem go ze sznura i on się 
tak do nas przyzwyczaił, że chodził za nami 
po całym okręcie, a o ucieczce nie było mo
wy. Arabów nienawidził. Nawet gdy Arab 
przyniósł jajka to musiał nas wołać z lądu, 
gdyż Msaut nie dał mu się zbliżyć do okrętu. 
Arab dostarczał nam jajka łodzią do trapu. 
Trap w nocy był podniesiony.

Po długim czekaniu na odpowiedź w spra
wie naezego strawnego, otrzymaliśmy od
powiedź odmowną. Podczas dokonywania 
zakupów na rynku, widziałem, że Arabi sprze
dawali żywe króliki. Wpadło mi do głowy, że 
jeżeli Leon zrobiłby klatkę, a ja kupiłbym parę 
królików to chodowalibyśmy młode króliki na 
mięso. Leon jako cieśla okrętowy był wspania
łym stolarzem. Naturalnie nie wiedząc jak 
długo my będziemy w Port Lyautey, musieliś- 
my być przygotowani na wszelką możliwość. 
Leon i Kostek zgodzili się na ten plan. Leon 
zrobił dość duże dwie klatki. Jako materiał 
użył dwa stoły. Siana i zieleni mieliśmy 
wbród. Szczęście mi dopisało, gdyż następnego 
dnia wybrałem się z Kostkiem na rynek i w 
tym dniu było dość królików. Miałem dobry 
wybór. Podczas segregowania zauważyłem, że 
jedna samiczka była kotna. Wybrałem ją i po 
targowaniu się ze sprzedawcą kupiłem ją za 
połowę ceny. Ponieważ byłem pewny, że ona 
się spodziewała potomstwa, przeto nie kupiłem 
dla niej męża. Wiedzieliśmy, że musimy 
czekać co najmniej 3 tygodnie na młode a 
potem co najmniej 8 tygodni na gotowość do 
zabicia młodych, szukaliśmy w myśli czym tą 
lukę zastąpić, gdyż ceny podskoczyły w górę, 
a strawne pozostało bez zmiany.

Tu znów nam się los uśmiechnął. Leon coś 
zrobił w magazynie, a ja rozmawiałem z 
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Kostkiem na pokładzie. Spojrzałem w górę 
rzeki i zauważyłem 3-ch Arabów na łodzi w 
środku rzeki. Już zapadał zmrok przeto ich 
obecność tam była podejrzana. Po ruchu ich 
rąk wiedzieliśmy, że oni zastawili sznury na 
ryby. Naturalnie ten sposób łapania ryb jest 
wzbroniony, gdyż sznur może się zaplątać 
około śruby okrętowej i okręt może być 
unieruchomiony na parę godzin. Po
stanowiliśmy z Kostkiem popłynąć naszą łodzią 
i upewnić się czy mamy rację. Powiedziełem 
Leonowi aby wyszedł na pokład i trzymał 
lornetkę skierowaną na nas, w razie jakiegoś 
wypadku. Kiedy Arabi zawważyli naszą łódkę, 
wrzucili wszystko do wody i szybko uciekli w 
górę rzeki. My nie mieliśmy zamiaru ich 
ścigać, tylko sprawdzić czy mieliśmy rację. 
Tak był to długi sznur z haczykami i przynę
tą. Naturalnie sznur ten został przez nas skon
fiskowany. przywieziony na Iskrę i zostawiony 
wzdłuż rzeki koło Iskry. Nie było to niebez
pieczne dla załogi. Po dwóch godzinach spraw
dziliśmy sznur i ku naszej radości mieliśmy 
niemal na każdym haczyku rybę dorodnej 
wielkości.

Nie wspomniałem o tym, że O.R.P. WILIA 
była zakotwiczona od nas około pól mili. Jej 
załoga również składała się z 3-ch osób: 
Bosman Zawadzki, mar. Zygfryd Miller i mar. 
Tadeusz, nazwiska nie pamiętam. Oni również 
odczuwali ten sam kłopot pieniężny co my. 
Bosman Zawadzki sprzedał węgiel i w ten 
sposób ułatwili sobie sposób życia. My nic nie 
mieliśmy do sprzedania. Nawet gdyby coś było 
to uważaliśmy, że wszystko, co jest na okrę
cie, należy do Mar. Woj. Nawet naczynia z 
mesy oficerskiej czyściliśmy, aby utrzymać w 
stanie w jakim otrzymaliśmy z okrętem.

Wracając do naszego trybu życia: co drugi 
dzień chodziłem na rynek po zakupy. Leon 
zawsze coś znalazł do roboty. Kostek zaś 
czyścił i konserwował części motorowe.

Pewnego dnia przypłynął do Port Lyautney 
uzbrojony angielski statek handlowy. Na tym 
statku był tylko jeden Royal Navy marynarz 
artylerzysta, a statek miał tylko jedno działo na 
rufie. Z pomocą francuskich marynarzy nawią
załem kontakt z tym artylerzystą i zrobiliśmy 

wspólne zdjęcie.Po trzech dniach statek odpły
nął. Nareszcie nadszedł dzień, na Który wszys
cy czekali. Królica nasza zaczęła rwać swoją 
sierść i zrobiła piękne gniazdo. Ne drugi dzień 
sprawdziłem to gniazdo i znalazłem 8 ładnych 
niemowląt. Dlatego jest to przysłowie mnożą 
sie, jak króle. Więc częściowo z małym wydat
kiem po paru tygodniach kuchnia nasza była 
dobrze zaopatrzona. Ryby się dobrze łapały. 
"Msaut" wyrósł duży i od czasu do czasu 
dawałem mu przepustkę na całą noc. On 
wiedział, o której godzinie mieliśmy śniadanie 
i on zawsze szczekał aby po niego przyjechać.

Po dwóch tygodniach dostaliśmy zawiado
mienie, że za parę dni Leon i Miller z O.R.P. 
"WILIA" będą dekorowani francuskimi odzna
czeniami. Uroczystość dekorowania odbędzie 
się w Fort de Mehdia. Ja również byłem 
zaproszony jako tłumacz. Dowódca Port Lyaut
ney, Leon, Miller i ja pojechaliśmy samocho
dem. Kostek zaś pozostał na okręcie. 
Dekoracji dokonał Dowódca Fort de Mehdia. 
Po dekoracji i przemówieniu odbyło się przyję
cie w mesie podoficerskiej. Szampan się lał jak 
woda. Zakąski smaczne, uroczystość ta trwała 
do późnej nocy. Po powrocie na molo, Kostek 
przybił naszą łodzią i zabrał nas na Iskrę. 
Przywiozłem mu butelkę szampana, którą od 
razu otworzył i znów oblewaliśmy Leona 
odznaczenie.

Na przyszły dzień ból głowy nie pozwolił 
nam na normalną pracę okrętową. Śniadania

W porcie LYAUTEY: K. Kowalski z artylerzystą 
angielskim i dwóch marynarzy francuskich.
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nie gotowałem, gdyż nikt nie miał apetytu. Na 
dzień następny znów normalna praca. Codzien
nie słuchaliśmy dziennika z Londynu nadawa
nego w języku polskim. Ponieważ dziennik ten 
był nadawany o godzinie 5-ej rano, przeto 
służbę tą pełniliśmy kolejno.

Pewnej niedzieli byliśmy mile zaskoczeni, po 
obiedzie siedzieliśmy na pokładzie. Zauważy
łem statek płynący w naszym kierunku. Gdy 
statek zbliżył się do nas, rozpoznałem banderę 
polską. Załoga tego statku również rozpoznała 
naszą Iskrę. Jak tylko oni przybili do mola, 
Kostek i ja wskoczyliśmy do yolki i powiosło- 
waliśmy do nich, aby dowiedzieć się coś o 
sprawach wojennych (nie pamiętam nazwy tego 
statku; jednak zdaje mi się, że był to "Cho
rzów".) Ja byłem mile zaskoczony, gdyż 
pierwszym członkiem załogi, którego zoba
czyłem był Józek Brocki. On również mnie 
poznał. Przed powołaniem mnie do Mar. Woj. 
pracowałem w Szefostwie Służby Technicznej, 
a Józek pracował, o ile dobrze pamiętam, w 
Szefostwie Łączności, czy uzbrojenia, on odbył 
służbę w Mar. Woj." Co Ty tu robisz?" - on 
się mnie pyta. Ja mu w skócie opowiedziałem, 
że byłem zaokrętowany na O.R.P. ISKRA i 
cała załoga za wyjątkiem nas trzech popłynęła 
do Angli. A co ty tu robisz? On mi odpowie
dział, że praca biurowa grała mu na nerwach, 
przeto wymówił posadę i zamustrował się na 
statek handlowy, po krótkiej rozmowie zaprosi
liśmy cztery osoby do nas. Byli to: Brocki, 
Kucharka, "Kaszub" i"Rosjanin". Poczęstowaliś
my ich, czym mogliśmy. Podczas rozmowy 
"Rosjanin" nam powiedział, że po wojnie 
Polska powstanie, ale będzie czerwona. Żeby to 
nie było na naszym okręcie, to zbił bym mu 
"mordę". Teraz zdaję sobie sprawę, że on miał 
rację. Po wylądowaniu statku, odpłynęli w 
dalszy rejs. Przed odkotwiczeniem powiedzieli 
nam. że oni płyną do Mazaganu i w przyszłą 
niedzielę będą w Casablance i nas serdecznie 
zapraszają na ich statek.

Z niecierpliwością czekaliśmy niedzieli. W 
niedziele rano Kostek i ja wybraliśmy się 
pociągiem do Casablanki. Leon pozostał na 
Iskrze, po przybyciu do portu zauważyliśny 
statek na kotwicy a flaga powiewała do poło

wy masztu. Kostek spojrzał na mnie i bez 
słowa obaj byliśmy przygotowani na najgorszą 
nowinę. Wynajęliśmy Araba z łodzią i on 
zawiózł nas na statek. Na pokładzie czekała na 
nas ta pani, którą poznaliśmy w Port Lyautey. 
Pierwszy zapytałem: Dlaczego flaga jest do 
połowy masztu? "Panowie jeszcze nie wiedzą, 
co się stało w Mazaganie?. Podczas postoju na 
kotwicy Józek, Kaszub i Rosjanin popłynęli na 
ląd, ale pogoda się pogorszyła, morze się 
wzburzyło. Nasi marynarze wynajęli Araba z 
łodzią wiosłową, aby ich odwiózł na statek. W 
ostatniej chwili Kaszub zrezygnował z powrotu 
i zanocował w mieście. Rano powrócił sam na 
statek. A oni obaj wraz z Arabem zatonęli. 
Ciał i łodzi nie znaleziono. Na statku byliśmy 
tylko około pół godziny. Nie wiedzieliśmy o 
czym rozmawiać, słowa jakoś dziwnie nam z 
gardła wychodziły. Wróciliśmy na Iskrę i 
opowiedzieliśny Leonowi co się stało w Maza
ganie.

Jak już poprzednio wspomniałem, codziennie 
słuchaliśmy wiadomości w jeżyku polskim z 
Londynu. Jak zwykle podczas mojej służby w 
radiostacji, włączyłem Londyn i czekałem na 
sygnał. Nie wierzyłem co usłyszałem. Przema
wiał Generał Sikorski. 'Tu mówi Generał 
Sikorski". Francja skapitulowała. Brygada 
znjdująca się na Pograniczu szwajcarskim, 
jeżeli nie może połączyć się z wojskową siłą 
angielską, przekroczyć ma granicę szwajcarską. 
Statki znajdujące się w morzu z daleka od 
naszych sprzymierzeńców, zawinąć do portów 
neutralnych. Wyłączyłem aparat i szybko 
pobiegłem do Leona wołając po drodze Kostka 
aby im opowiedzieć smutną nowinę. Ra
dziliśmy co mamy teraz uczynić. Jednogłośnie 
zgodziliśmy się, że my z Port Lyatey ucieknie- 
my. Naturalnie z naszym okrętem, który mie
liśmy rozkaz utrzymać w stanie zdatnym do 
żeglugi. Gdzie i jak uradzimy później. Teraz 
Leon i moje oczy skierowały się na Kostka. Ja 
pierwszy przemówiłem. "Kostek, jak się przed
stawia sprawa motoru?".

Motor był częściowo rozebrany i zakonser
wowany w beczce metalowej. Ja motor złożę 
Kostek odpowiedział. Jednak do zapuszczenia 
motoru będę potrzebował co najmniej dwie 
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butle sprężonego powietrza. Kostek skąd my to 
powietrze możemy dostać, zapytałem. Tu 
przyłączył się Leon do rozmowy. Przy molo 
jest przycumowany statek rybacki, może oni 
nam pomogą. Kostek miał próżne butle, popły
nął ze mną łodzią wiosłową, licząc, że może 
szczęście nam dopisze. Kapitan tego statku się 
zgodził. Ponieważ to była niedziela i nie było 
warty przy bramie, przeto nie będzie podejrze
nia w naszej pracy. Nawet obecnie się dziwię, 
że nikt nas nie pytał, co zamierzamy zrobić w 
sytuacji w jakiej się znajdujemy. Kapitan 
statku rybackiego powiedział nam, że on nam 
pomoże co tylko jest w jego mocy. Wrócili
śmy na okręt. Ja z Kostkiem zostaliśmy w 
łodzi, Leon zaś ręcznym dźwigiem spuścił 
butle do łodzi. Ponieważ był przypływ to mi 
było łatwo wiosłować z prądem. Kostek trzy
mał butle. Jakkolwiek butle były przymocowa
ne do siedzenia, to jednak podczas fali mogły
by się przechylić na burtę i tu właśnie mogła 
powstać katastrofa. Po napełnieniu butli powie
trzem, wróciliśmy z powrotem. Ponieważ tym 
razem wiosłowałem przeciwko prądowi, to 
praca była cięższa niż poprzednio sądziłem. 
Przybiliśmy do okrętu szczęśliwie. Leon spuś
cił linę z hakiem i butle jedną za drugą pod
ciągnął na pokład.

Teraz cała fachowa sprawa polegała na 
Kostku. Leon i ja tylko patrzyliśmy jak on 
manipulował narzędziami. Nie znając się na 
motorze, myślałem, co się stanie jeżeli nie 
mamy dostatecznej ilości powietrza, dlatego 
też pytałem Kostka co on o tym sądzi.
"Jeżeli zdołam zapuścić motor to reszta będzie 
bajką." Kostek odpowiedział. Kostek odkręcił 
tu, zakręcił tam. pokręcił korbą i motor puf 
puf zaskoczył. Uścisnęliśmy Kostka dłoń. 
Wszystko gotowe. Teraz musimy opracować 
dalszy plan. Wyręczyło nas z tego Kierownic
two Mar. Woj. w Londynie. Za parę dni 
otrzymaliśmy zawiadomienie, że przybędzie na 
O.R.P. ISKRA, ppor. rezerwy Stefan Goraz- 
dowski i on obejmie dowództwo. Dzięki Bogu.

Tymczasem nasi lotnicy i żołnierze uciekając 
z Francji, przybyli do Casablanki. Udali się do 
naszego konsulatu, by się dowiedzieć, w jaki 
sposób mogą się dostać do Anglii. Konsul 

honorowy Bohdanowicz powiedział im o Wilii 
i Iskrze. Jedna grupa przybyła na Iskrę. Do
wódcą tej grupy był Major Lotnictwa. Już 
przedtem skończyliśmy z królikami, a klatki 
dałem Arabowi. Wkrótce przybył ppor. Goraz- 
dowski. Po zapoznaniu się z nami, wyjaśnił 
nam plan. Załogę podzieliliśmy następująco: 
Mechanicy z lotnictwa i szoferzy z armii 
zostali przydzieleni do Kostka, nawigatorzy do 
Leona na ster, zaś kucharze (2) do kuchni.

Nareszcie nadszedł czas opuszczenia Port 
Lyautey. Kotwica została podniesiona, motor 
gra i cumy z lądu wciągnięte na pokład. 
Opuściliśmy miejsce postoju i popłynęliśmy na 
drugą stronę rzeki do molo, celem pobrania 
prowiantu. Pozostaliśmy tam tylko do nastę
pnego dnia. Ja się zdecydowałem, że "Msaut" 
musi być wyokrętowany. Szukałem go po 
całym okręcie i nigdzie nie mogłem go zna
leźć. Zdziwiłem się tym, bo kiedykolwiek 
przedtem go zawołałem on bez zwłoki do mnie 
przybiegł machając ogonem. Znów zacząłem 
go szukać i tym razem znalazłem go w maga
zynie żaglowym. Wziąłem go na ręce, on 
musiał przeczuwać, że chcę się go pozbyć. 
Zrobiło mi się gorąco i łzy mi się cisnęły do 
oczu. Przemawiałem do niego czule, a on 
patrzył mi prosto w oczy i drżał na całym 
ciele. Przyznam się, że nie chcialbym tego 
przechodzić drugi raz. Nie miałem wyboru. 
Wyniosłem go na ląd. Widziałem go na przo- 
dzie garstki ludzi, którzy przyszli nas pożeg
nać. Odbiliśmy od mola, znów cisza. Ja byłem 
na sterze. Tylko słychać można było komendę 
dowódcy i odpowiedź "ster lewo 5 stopni", ster 
leży lawo 5 stpoi, "tak trzymać", tak trzymać, 
Leon później objął ster i uczył nowych "mary
narzy" sterować okręt. Płyniemy w nieznane. 
Właściwie my tę trasę już znamy z poprzed
niego rejsu. Praca okrętowa w miarę możli
wości została wykonana. Trzymając się w 
niedalekiej odległości od lądu płyniemy do 
Gibraltaru. Wszyscy mieliśmy tą samą myśl. 
Czy dopłyniemy szczęśliwie do naszego miej
sca przeznaczeniu? Dopłynęliśmy. Po dobiciu 
do molo, byliśny mile zdziwieni gdy Brytyjscy 
marynarze przybyli do nas na okręt z kar
tonami papierosów. Po prostu rzucali z molo 
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na pokład. Żaden: z nas nie palił, to też 
daliśmy wszystkie papierosy Majorowi aby 
podzielił pomiędzy swoich ludzi.

Major zrobił zbiórkę na pokładzie i do nas 
przemówił temi słowami: "Panowie Marynarze, 
dziękujemy za szczęśliwą i gościnną prze
jażdżkę. Jakkolwiek ta podróż była daleka, to 
jednak teraz wiemy, że praca na okręcie jest 
ciężka i wymaga dobrego wyszkolenia. Nie 
zapominając o tym, że płynęliśmy cały czas w 
niebezpieczeństwie.Macie nasze pełne uznanie 
Dziękujemy. "Po uścisku dłoni, wszyscy opuś
cili okręt. Po paru rejsach Leon jako sternik a 
Kostek motorzysta odwieźli wszystkich na 
statek transportowy, który stał w basenie na 
Kotwicy. Statek ten był niemal zapełniony. 
Ktoś ze statku krzyknął na Leona "Proszę Pana 
czy jest na Iskrze Narynarz Kowalski"? Tak 
Leon odpowiedział. "Niech mu Pan powie,, że 
ja jestem z lotnictwa. Michał Kowalski jego 
kuzyn i znajduję się na statku". Postaram się 
jego przywieźć, aby z Panem porozmawiał, 
Leon odpowiedział. To nam się jednak nie 
udało, gdyż statek podniósł kotwicę i odpły
nął. (Później dostałem od niego list przez Kier. 
Mar. Woj. kiedy już byłem w Plymouth).

Znów nas trzech na okręcie. Znów ta sama 
praca. Porządkowanie, mycie pokładu i porząd
kowanie kabin. Żywność na okręt była do
starczana motorówką. Dawałem zamówienie 
codziennie w języku francuskim. Dobre ar
tykuły spożywcze, świeże mięso i jarzyny. Na 
wyżywienie nie możemy narzekać. Na ląd nie 
wolno nam było wychodzić. Angielskiego 
jeżyka nikt z nas nie znał. Włosy zakrywały 
nam karki. Uposażenia nikt nam nie płacił. 
Nareszcie poznałem oficera angielskiego, który 
znał jeżyk francuski i on zgodził się być 
łącznikiem w sprawie naszego uposażenia. 
Zabrał mnie i Kostka do biura Administranji 
Brytyjskiej, która mieściła się w skale. Nasz 
łącznik wytłumaczył naszą sprawę wyższej 
randze oficerowi. " Po co wam pieniądze. 
Macie mundury, wyżywienie i kwaterę na 
waszym okręcie, przeto nie widzę potrzeby 
abyście potrzebowali pieniądze". Niech Pan 
popatrzy na nasze włosy? Czy marynarz z 
takim wyglądem może godnie reprezentować 

awoją ojczyznę? ja odpowiedziałem. "Ile 
chcecie?". Jest nas trzech na okrecie przeto 
potrzebujemy 5 funtów na osobę. "Pięć fun
tów? To jest dużo pieniędzy. Przyznam wam 
jednego funta na osobę, "po długich targach 
dostaliśmy 3 funty. Przepustkę na ląd również 
otrzymaliśmy. Przeprosił za naszą niewygodę, 
lecz jeszcze nie otrzymał rozkazu z Londynu 
w naszej sprawie.

Znów normalna praca okrętowa i o- 
czekiwawie co nam następny dzień przyniesie. 
Podczas tego oczekiwania, mieliśmy parę 
nalotów nocnych, lecz żadnego uszkodzenia 
nie widzieliśmy. Bomby spadły na skałę. To 
tak jakby ktoś rzucił jajka na czołgi.

Po pewnym czasie nawiązałem znajomość z 
robotnikiem portowym, pochodzenia hiszpań
skiego. Zaposił mnie do swojego domu, zapo
znał mnie z żoną i pokazał mi hodowlę kanar
ków. Po wypiciu paru szklanek wina, pożegna
liśmy się i umówiliśmy się, że się spotkamy 
na przyszły tydzień. Jednak następnego dnia 
przybył na Iskrę i przyniósł mi klatkę z dwo
ma kanarkami. To było bardzo ładnie z jego 
strony. Jednak w terminie późniejszym doszed
łem do przekonania, że to jest dość kosztowny 
interes dowództwo na pewno by mi nie przy
znało dodatku kanarkowego. Po dwóch tygod
niach oddałem kanarki poprzedniemu właścicie
lowi. Znów z Kostkiem poszliśmy po pożycz
kę. Już nas tam znali. Pytali nas czym myje
my włosy, że nam tak szybko rosną. Znów 
dostaliśmy 3 funty na osobę. Sądziliśmy, że to 
już ostatni raz Prosiliśmy o pożyczkę. Naresz
cie dzień oczekiwany przez nas nadszedł. Nie 
pamiętam dokładnie w jakiej okoliczności 
zauważyliśmy okręt wojenny z naszą banderą 
wpłynął do portu. Okrętu nie mogliśmy po
znać. Okazało się, że był to O.R.P. GAR- 
LANI> Naturalnie szybko nawiązaliśmy kon
takt osobisty. Pierwsze nasze pytanie było, czy 
Garland zabierze nas do Anglii. Początkowo 
dostaliśmy wymijającą odpowiedź. Później 
jednak dostaliśmy odpowiedź przychylną. 
Spakowaliśmy worki i następnego dnia od
daliśmy ostatni salut Iskrze i zostaliśmy zao
krętowani na O.R.P. "GARLAND".
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Po krótkim postoju w Gibraltarze wyru
szyliśmy w podróż dla nas nieznaną do Anglii, 
która kiedyś była naszym pierwszym postojem 
po wypłynięciu na Iskrze przed wojną. Podczas 
postoju Garlanda w Aleksandrii, st.mar. Kowal
czyk został z Garlanda wyokrętowany i prze
niesiony do armii. On był specjalności ad
ministracyjnej. Ponieważ ja również byłem tej 
samej specjalności, przeto objąłem jego funk
cję.

Po przybyciu do Anglii, Leon i Kostek 
zostali wyokrętowani i zostali przeniesieni na 
bazę morską O.R.P. "GDYNIA". Ja jednak 
pozostałem na Garlandzie., Ponieważ jednak 
nie znałem języka angielskiego, miałem pewne 
trudności w pracy administracyjnej.

Po trzech miesiącach na własną prośbę 
zostałem przeokrętowany na O.R.P. "Gdynia".

Sądziłem, że mi się należało duże zaległe 
wyrównanie uposażeniowe. Po przybyciu na 
Gdynię, dowiedziałem się. że po potrąceniu 
pożyczki w Gibraltarze ja byłem winien płatni
kowi 1O szylingów, które zostały potrącone z 
następnego uposażenia.

List podchorążego Leona Trzebiatowskiego 
nosiłem cały czas ze sobą. Leon Trzebiatowski 
24-go maja 1941 roku zginął na H.M.S. 
"HOOD". Mój list do moich rodziców poszedł 
z nim.

Po wojnie jego list wysłałem do jego ro
dziców w Polsce. Otrzymałem list od jego 
matki, serdecznie mi dziękowała za przesłanie 
listu jej syna. W jej liście do mnie nadmieniła, 
że ona została wdową, gdyż jej mąz zmarł 
podczas wojny. Podchorąży Trzebiatowski miał 
zdeponowane prywatne rzeczy w magazynie, 
które zostały sprzedane. Pieniądze zostały 
wysłane do jego matki. Znów dostałem od niej 
list z podziękowaniem i potwierdzeniem od
bioru pieniędzy. Tak list Leona Trzebiathow- 
skiego został doręczony. Mój poszedł na dno. 
A jednak jego list mógłby również zostać 
zagubiony, bo ja byłem ranny w 1942 roku na 
O.R.P. "ŚLĄZAK" podczas akcji wojennej pod 
Dieppe‘m.
Po zdemobilizowaniu osiedliłem się w Nottin
gham. Kostek Wojciechowski przeszedł do 
Marynarki Handlowej (Brytyjskiej) i tylko raz 
mnie odwiedził. Zmarł cztery lata temu.
Leon Wolny pracował na kolei. Tylko raz się 
z nim widziałem, podczas postoju w Plymouth 
na O.R.P. "Ślązak". Wówczas Leon pływał na 
Krakowiaku. W 1988 roku, znalazłem jego 
numer telefonu, dzwoniłem parę razy lecz nie 
miałem odpowiedzi. Tadek Sroka poeiedział 
mi, że Leon zmarł trzy miesiące wcześniej.

Luty 1989
Kazimierz Kowalski (Bomat).
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50 LAT TEMU: STANISłAW A. KUTY
BUNT ZAŁOGI

Maj i czerwiec w roku 1940 obfitował w 
wielkie wydarzenia i bolesne straty, jakie 
ponieśli alianci w tym polska marynarka 
wojenna i handlowa.

Zatopienie "Groma" i "Orła", transportowców 
"Piłsudskiego" i "Chrobrego", krwawa Dunkier
ka i upadek Francji... Wszystko to niezbyt 
dodatnio wpływało na psychiczne samopo
czucie załóg pozostałych okrętów wojennych, 
a zwłaszcza statków handlowych, które były 
łatwym celem dla bezkarnie buszujących 
pilotów hitlerowskich.

Podczas ewakuacji wojsk alianckich z Dun
kierki, działania bojowe na wodach kanału La 
Manche osiągały punkt kulminacyjny. W akcji 
tej wybitny udział brały nasze okręty wojenne 
"Błyskawica" i "Burza", trafiona dwiema bom
bami lotniczymi dziób, szczęśliwie dotarła o 
własnych siłach do Dover. "Błyskawica" boha
tersko przetrwała bombardowania lotnicze, 
pojedynki artyleryjskie i torpedy, przebrnęła 
przez pola minowe i tylko z powodu wycień
czenia załogi i potrzeby remontu maszyn 
wycofana została tymczasowo z akcji.

W operacji tej pn. "Dynamo" brało udział 
około 850 statków morskich, przybrzeżnych, 
portowych i rzecznych, nie licząc okrętów 
wojennych. Przy silnym bombardowaniu lot
nictwa niemieckiego statki podchodziły do 
plaż, skąd zabierano ludzi. Bomby trafiały lub 
wybuchały obok przeładowanych ludźmi jed
nostek, siejąc śmierć i zniszczenie. Większe 
jednostki tonęły wolniej, dając ludziom nieco 
czasu na ratunek. Widok tonących (nieraz w 
płomieniach), uszkodzonych statków i okrętów 
wojennych napawał smutkiem, strachem i 
grozą. Całe wyposażenie zbrojne BEF (British 
Expeditionary Force) zostało stracone, ratowano 
tylko ludzi.

W połowie czerwca w operacji ratunkowej 
uczestniczyły dwa polskie transportowce woj
ska "Batory" i "Sobieski", które wraz z trans
portowcami brytyjskimi ewakuowały dużo 
żołnierzy brytyjskich i alianckich. Nie zabrakło 

tam też polskich statków rybackich, jak "Ko
rab I" "Korab II" i "Delfin II", udział brały 
także motorowce i parowce, jak: "Morska 
Wola", "Chorzów", "Kmicie", "Poznań", "O- 
ksywie" "Lechistan" i "Lewant".

Ostatnimi portami ewakuacyjnymi na atlan
tyckim wybrzeżu Francji były: Bayonne i 
Saint-Jean-de Luz, położone przy granicy z 
Hiszpanią. 19 czerwca w Plymouth, "Batory" 
wyładował około 5 tysięcy niedobitków armii 
BEF. W rejsie tym przechodził ciężkie bom
bardowanie i tylko cudem udało mu się do
trzeć do portu. Mimo to, zaraz po wyładowa
niu wojska i uzupełnieniu paliwa i prowiantu, 
rozkazem admiralicji Brytyjskiej statek miał 
wyjść z powrotem w morze do jednego z 
ostatnich wolnych portów fmacuskich, aby 
zabrać cofające się wojsko polskie i polskich 
pilotów. Załoga "Batorego", którym wtedy 
dowodził kpt. Pacewicz, aby nie być bezbronną 
ofiarą zażądała ochrony okrętów wojennych, 
bez których eskorty nie chciała wyjść w mo
rze. Okrętów do bronienia statków, które 
mogły o własnej sile pływać - nie było, bo 
wszystkie zostały zaangażowane do akcji w 
kanale La Manche, na wypadek możliwości 
inwazji brzegów angielskich.

Sprawa ratunku dużej liczby wojska polskie
go była bardzo pilna, bo zmotoryzowane 
dywizje niemieckie mogły lada chwila je 
ogarnąć. W oczach Brytyjczyków odmówienie 
posłuszeństwa w takiej chwili równało się 
buntowi... Poszły więc w ruchu sygnały z 
Admiralicji Brytyjskiej do kierownictwa Pol
skiej Marynarki Wojennej w Londynie. Stam
tąd na pływającą bazę (zakotwiczoną) Marynar
ki Wojennej ORP "Gdynia", na którym mieści
ła się kadra Marynarki. Centrum Wyszkolenia, 
oraz Komenda Uzupełnienia Floty w Plymouth 
przyszedł rozkaz: wysłać zbrojny oddział 
marynarzy i poskromić bunt na "Batorym". 12- 
osobowy pluton z załogi maszynowej niedobit
ków "Groma" pod dowództwem kpt. Fran
ciszka Pitułki, uzbrojony w karabiny motorów
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ką dobił do burty stojącego na kotwicy "Bato
rego".

Na pokładzie sprawnie stanęliśmy w szeregu. 
Wyglądaliśmy zapewne groźnie i zdecydowa
nie. Kpt. Pitułko zarządził zbiórkę całej załogi 
"Batorego", która w dwuszeregu ustawiła się 
przed nami. Ciekawie mierzyliśmy się wzro
kiem - mieszane uczucia opanowały nasze 
umysły i serca co teraz będzie? Czy weźmie- 
my ich krzykiem? Czy dojdzie do awantury? 
Przecież to swoi chłopcy-marynarze. Tylko że 
nie chcą iść w morze, aby ratować innych...

Boją się: mają rację czy nie? Przecież parę 
tygodni temu przeszliśmy piekło na zatopio
nym "Gromie". Kpt. Pitułko z szablą i parabelą 
u boku zrobił marsową minę. Wygarnął długą 
i wzniosłą mowę o patriotyźmie, obowiązku 
marynarza i żołnierza, o tym że tam czekają 
na ratunek nasi bracia i o skutkach buntu na 
wojnie w obliczu niebezpieczeństwa.
- A teraz, kto z was jeszcze tchórzy niech 

wystąpi z szeregu - rozkazał, większość załogi 
"Batorego" pospuszczała głowy, jakby się ze 
wstydem zgadzali z jego słowami, niektórzy 
zerkali jeden na drugiego, jakby szukali przy
wódcy - chwila ciszy i konsternacji... Już 
myślałem, że skończy się tylko na tym, że 
słowa Pitułki i nasz widok ich przekonały. 
Znalazł się jednak jakiś młody śmiałek, który 
z drugiego szeregu wystąpił naprzód, a za nim 
drugi, piąty i dziesiąty... Szeregi zaczęły się 
załamywać. Pitułko, ratując sytuację, wyciągnął 
szablę i krzyknął: Stać wszyscy! A tych, 
którzy wystąpili, natychmiast zamknąć do 
aresztu! - rozkazał. - Reszta załogi - rozejść 
się na swoje stanowiska, za chwilę odkotwi- 
czamy.

Z nasadzonymi bagnetami, otoczyliśmy 
zbuntowanych marynarzy i zamknęliśmy ich w 
przedziale na samym dnie statku.

Przy naszej pomocy uruchomienie maszyn 
nie trwało długo, (mieliśmy zamiar sami to 
zrobić, w razie gdyby cala załoga maszynowni 
odmówiła posłuszeństwa). "Batory" podniósł 
kotwicę i wyszedł w morze. Wśród aresztowa- 
nch zrodził się niepokój. I tak już są w morzu, 
a co będzie jak torpeda lub bomba uszkodzi 
statek? Kto im wtedy otworzy prowizoryczny 
areszt? Zaczęli prosić, aby ich wypuścić. Po 

jakimś czasie otworzono drzwi, lecz kpt. 
Pitułko kazał ich pilnować przez jakiś czas, dla 
nauczki i aby się najedli strachu.

Następnego dnia przed wieczorem "Batory" 
rzucił kotwicę na redzie portu francuskiego 
Saint-Jean-de-Luz i zaczęliśmy ładować polskie 
oddziały wojska i rodziny wojskowych. Szybko 
jednak zorientowano się, że statek zapełnia się 
kobietami i bagażem, których przynależności 
wojskowej nikt nie sprawdzał. Rozkazem kpt. 
Pitułki z kolegą Alfredem Mrozkiem zo
staliśmy wysłani do portu, aby regulować i 
usprawnić ładowanie wojska. Kutry rybackie i 
holowniki przewoziły ludzi na pokład "Batore
go". Zabierać tylko ludzi, bez żadnego sprzętu 
- taki był rozkaz. Chodziło o szybkość załado
wania i brak miejsca na statku. Ładowanie 
odbywało się nocą, aby uniknąć nalotów 
nieprzyjaciela. Trudno było przekonać naszych 
wiarusów, że muszą zostawić toboły ze sprzę
tem, bronią i amunicją, kancelarie i kuchnie 
połowę. Gorzej jeszcze było z kobietami, które 
obładowane walizami - koniecznie chciały je 
zabrać.

A wyglądało to tak w jednym wypadku: 
młoda, elegancko ubrana kobieta z córką - 
podlotkiem, koniecznie chciala przemycić 3 
walizy. Zgodziłem się już na jedną, lecz panie 
nie dały za wygraną, próbując mnie przekupić, 
a nawet starsza kobieta sugerowała: - Haniu, 
pocałuj pana marynarza, to może się zgodzi... 
Dobra doczesne mnie wtedy nie interesowały, 
gdyż nie wiadomo było co będzie jutro, lub za 
chwilę. Muszę jednak przyznać, że dziewczyna 
podobała mi się, jak zresztą wszystkie kobiety; 
miałem wówczas 20 lat...

Przejęty jednak obowiązkiem służbowym w 
chwili niebezpieczeństwa wojennego i zniecier
pliwiony ich natarczywością, kopnąłem naj
większą walizę z mola do wachy, mówiąc: - 
Teraz mogą panie jechać! Starsza kobieta 
załamała ręce i z rozpczą krzyknęła: - Co pan 
zrobił, przecież za zawartość tej walizy 
moglibyśmy wszyscy razem spokojnie egzy
stować do końca życia. Wstyd mnie trochę 
ogarnął na tę wiadmość, ale odrzekłem: - Co? 
Pani się tu dorabia na wojnie? Ludzie giną, 
ojczyzna w niewoli a pani przemyt uprawia! 
Przechodzący żołnierze, słysząc te słowa, 
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klasnęli w ręce mówiąc: - Brawo panie mary
narzu, brawo!

O świcie "Batory" z 5 tysiącami ludzi na 
pokładzie, pod pokładem, w kabinach i w 
każdym zakątku, podniósł kotwicę w drogę 
powrotną do Plymouth. Aby uniknąć ataków 
lotnictwa niemieckiego, wyszliśmy daleko na 
Atlantyk. Podczas podróży, nie mając żadnego 
przydziału służbowego, pilnowaliśmy ogólnego 
porządku, wchodząc w dobrą i koleżeńska 
komitywę z załogą, od której wtedy dowie
działem się, że na statku jest duża ilość broni 
palnej, zostawionej przez żołnierzy. _ Wcale 
się was nie baliśmy _ mówili. Dobrze więc, że 
całe to zajście skończyło się zgodą.

W dzień, przy słonecznej pogodzie i spokoj
nym morzu, humory wszyskim się poprawiły 
i nadzieja szczęśliwego przybycia do portu 
była widoczna. Następnego dnia w Plymouth 
żegnaniom nie było końca, trochę dumni z 

dobrze spełnionego obowiązku wracaliśmy do 
swej bazy.

Na marginesie pragnę dodać, że jednym z 
oficerów nawigacyjnych pełniących wtedy 
służbę na "Batorym" jako oficer artylerii 
(jednego działka 6 calowego), był mój obecny 
przyjaciel i nawet krewniak (przez ślub z 
uroczą kuzynką Stasią Kuty) Henryk de Fried- 
berg, późniejszy kapitan Żeglugi Wielkiej, 
założyciel i honorowy prezes Związku Ofice
rów Polskiej Marynarki Handlowej w Nowym 
Jorku, z którym z humorem wspominamy 
nieraz te i inne przeżycia wojenne. Powyższy 
epizod buntu załogi "Batorego" nie jest prawie 
nigdnie odnotowany w wojennych kronikach 
historycznych, poza krótką wzmianką, że kpt. 
Marynarki Wojennej F.Pitułko, dowodził 
plutonem desantowym.

Mnie jednak do dziś dręczy ciekawość co 
było w walizie, którą zepchnąłem do wody, i 
czy ją ktoś kiedykolwiek wydobył?...

PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE
Gdy ukazał się 165 nr. NS paru kolegów 

uprzejmie do mnie telefonowało, bo numer 
sprawił im dużo radości. Najprzyjemniejsza z 
tych rozmów była z Józkiem Bilińskim - do 
niedawna redaktorem londyńskiego Tygodnika 
Polskiego, a teraz już na emeryturze, innego 
londyńskiego pisma. On mi gratuluje Naszych 
Sygnałów, a ja tłumaczę, że to jego "ORP 
Fawley Court" tak podniósł poziom naszego 
pisma i ... zaczynamy razem narzekać na tą 
cholerę, którą delikatnie nazywa się chochli
kiem drukarskim, na pomyłki szczególnie w 
nazwiskach i to szczególnie gdy są większymi 
drukowane literami. Żadna ilość korekt nie 
pomoże. Byki zawsze zostaną. Zachęcam 
czytelników, by stare kopie poprawiali wg. 
przyczynków w następnych numerach. W nr. 
165 proszę poprawić przekręcone nazwiska na 
str. 39 TUMANISZWILI, str. 55 ppor. Nowo- 
ról, str. 56 Buchowski (był dowódcą kutra, a 
nie Głuchowski) a na str. 57 KAWER- 
NIŃSKA.

STRATY KORPUSU OFICERSKIEGO 
Gdynia 19. stycznia 1990

Osobiście czułem się zaszczycony, że w tym 
świetnym numerze N.S. opublikowano moje 
zestawienie strat oficerskich pod okupacją 
sowiecką, wydaje mi się, że to pięknie wyszło 
iż wzmianka i pamięć o męczennikach towa
rzyszyła relacjom zjazdowym. Do mojego 
opracowania wkradły się dwa przykre błędy 
druku (nie było ich w moim tekście), chodzi 
o zniekształcenie nazwiska MARCINIEWSKI 
na Marciszewski (poz. 31) oraz o błędną 
informację, że ppłk.aud. Lambert zginął w 
Katyniu, mimo że istotnie podzielił los jeńców 
ze STAROBIELSKA i nie zginął w Katyniu 
(poz. 26).

Są to istotne błędy i należałoby je spro
stować. Data mordu w Mokranach dotycząca 
poz. 16 (kpt.art. Jasika) powinna być 
25.9.1939).

Odpowiadam również na zapytanie kol. 
Suchenek-Sucheckiego (str. 65): 
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podchorąży Eugeniusz Woźnicki zginął na 
"Orkanie" 8.10.1943, został pośmiertnie miano
wany podporucznikiem mar. woj.

Julian Czerwiński

STRATY POD OKUPACJĄ SOWIECKĄ
Markaryd 2 marzec 1990
Pozycja 31 na str. 3 w NS nr. 165 winna być 
Marciniewski. Mam zamiar napisać do p.kmdr.

Zbigniew Heindrich 1989.

Juliana Czerwińskiego na temat pewnych 
rozbieżności np. o kpt. Narcyz Matuszyńskim 
pisał, że zamordowany w Mokranach, a w nr. 
165 pod nr. 30 podał IV/V 1940 Katyń.
Zdaję sobie sprawę, że przy mordowaniu 
oficerów w Mokranach nie było świadków. W 
nr. 162 N.S. str. 19 jest relacja Witolda Są- 
gajłło, że po pojmaniu go przez Bolszewików 
we wsi Małoryta znalazł się w grupie około 40 
członków G.O. Polesie, gdzie starszym grupy 
był kmdr.ppor. R. Kanafoyski, który chciał 
przedostać się na stronę niemiecką. Przecież 
Kanafoyski był dowódcą O. Wydz. Wisła. 
Chyba, że po rozbiciu przez niemców tego 
zgrupowania, chciał dołączyć do gen. F. Kle
berga. W Epitaphium Navalis J. Pertka na str. 
8 czytam: Roman Kanafoyski kmdr.por. zmarł 
7.VI.1948 na Helu - pochowany na cmentarzu 
Witomińskim. Jak udało mu się wydostać od 
Sowietów?.

Prawie w każdym numerze "Naszych Sy
gnałów" są zdjęcia kolegów. Chciałbym by 
Zarząd zobaczył choć na fotografii jak ja 
wyglądam.

Zbigniew Heindrich

SYMPOZJUM I OSTATNIE CHWILE 
Toronto marzec 1990.

W moim opowiadaniu w NS nr 165 str. 53 
w prawej kolumnie 11 wiersz od dołu winno 
być: "Byłem jego zastępcą na ORP Wilia w 
1936/37 r. Gdy wracając w 1931 r. z wizyty 
w Stanach Zjednoczonych łapie Iskrę na Atlan
tyku huragan ...
Na str. 59 w lewej kolumnie wiersz 9 od góry: 
Mianowicie 10 lutego 1920 r. jako dowódca 
szwadronu 2-go pułku Szwoleżerów.

Romuald Nałęcz-Tymiński

WĄTPLIWE FANTAZJE POCZTY POLSKIEJ
Od 1984 roku Poczta Polska wydaje przy 

okazji rocznic wybuchu wojny znaczki upamię
tniające wrześniowe boje z 1939 roku. Znaczki 
te zatytułowane ukutą przez komunistycznych 
historyków nazwą "Wojny Obronnej 1939" 
żywo przypomonają swym układem sowieckie
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serie z 1943 i 1944 poświęcone bohaterom 
wojennym. Autorami znaczków są A. Balce- 
rzak i B. Wróblewski, niewątpliwie utalen
towani graficy. Czy znaczki podobają się czy 
nie to kwestia gustu. Fotograwiura PWPW nie 
należy do wysokich osiągnięć, lecz taka już 
jest w większości technika wydawnicza pol
skich znaczków pocztowych. Kwestia podo
bieństwa bohaterów pokazanych na znaczkach 
jest sprawą drugorzędną i trudno domagać się 
podobieństwa na miniaturowym portreciku 
umieszczonym na znaczku.

Źle jest natomiast jeżeli napisy i szczegóły 
rysunków są rażąco błędne. Takimi właśnie 
błędami uraczyła nas Poczta Polska w VI serii 
owej "Wojny Obronnej", chodzi o serię z 
1989r, a więc jubileuszową na okrągłą rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej, a nie żadnej 
"Wojny Obronnej".

Proszę spojrzeć na znaczek o nominale 25 
zł. wielobarwny, poświęcony Obronie Helu: 
zupełnie nieprawdopodobna w kształcie lufa 
działa cyplowej baterii im. kmdra La
skowskiego wyziera poprzez sieć maskującą 
na dziwnie bliskie dwie sylwetki. Ani lufa 152 
mm działa tak nie wyglądała, ani nie strzelano 
tak blisko!. Bohater Obrony Helu i męczennik 
perelowskich władz sądowych, Zbigniew 
Przybyszewski, został mianowany przez Pocztę 
KAPITANEM ARTYLERII. Nigdy nie był 
kapitanem "artylerii", zaliczał się do Korpusu 
Morskich Oficerów, a specjalność w tym 
korpusie miał artyleryjską. Owego "kapitana 
artylerii" ubrano w dziwaczną czapkę z dwoma 
paskami galonów na daszku czapki, chociaż 
kapitan w Marynarce nosił na daszku tylko 
jeden galon. Trzy gwiazdki kapitańskie przy
czepili rysownicy bezpośrednio do ronda 
czapki pomijając czarny skórzany pasek na 
którym umieszczono gwiazdki.

Wstyd po prostu pomyśleć jak rehabilitowa
nego obecnie bohatera Obrony Helu potrak
towała nasza Poczta!

Następny wielobarwny znaczek za 25 zł. 

poświecony Obronie Westerplatte przedstawia 
niezwykłą sylwetkę "Schleswig-Holsteina" 
pozbawionego przez rysowników drugiego 
masztu. Franciszek Dąbrowski, zastępca mjra 
Sucharskiego jest na znaczku nazwany "kpt." 
- kapitanem, lecz już bez wskazania korpusu. 
Przecież jeżeli Przybyszewskiego "uraczono" 
tytułem "kpt. artylerii" to do stopnia Dąbrow
skiego należało dodać kpt. piechoty, jakim był 
wówczas.

Tyle uwag o tej żenującej fantazji Poczty 
PRL.

Julian Czerwiński

NOTATKA DOTYCZĄCA ZADUSZEK 
NA OKSYWIU

W dniu Wszystkich Świętych pojechałem 
razem z kol. Pappelbaumem na oksywski 
cmentarz. Zapaliliśmy liczne znicze pod tabli
cami naszego Marynarskiego Panteonu Pamięci. 
Poszczególne tablice udekorowaliśmy pięknymi 
chryzantemami. Znicze i kwiaty od Stowarzy
szenia Mar. Woj. umieściliśmy przy tablicach 
upamiętniających naszych Admirałów i kapela
na Miegonia wewnątrz kościoła. Podobnie 
zostały udekorowane tablice pamięci pomor
dowanych komandorów oraz tablica Flotylli 
Rzecznych.

Specjalną uwagę zwróciliśmy na sym
boliczny grób Dowódcy Floty, gdzie zapłonęły 
specjalne znicze, a chryzantemy przyozdobiły 
tablicę z napisem.

Nasze znicze rozpaliły się na grobach licz
nych kolegów: Kamickiego, Rychła, Dehnela, 
Salamona, Lichodziejewskiego, Kazubka.

Około południa obserwowaliśmy zaciągnięcie 
wart honorowych przez podchorążych Aka
demii Mar. Woj. Po dwóch podchorążych 
drugiego roku studiów stanęło przy byłych 
komendantanh O.S.M.W., to jest przy tablicy 
zamordowanego kmdra Mieszkowskiego oraz 
przy grobie przedwcześnie zmarłego kmdr.por. 
Adama Rychła.

Julian Czerwiński
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LUDZIE MORZA:
ŚWIRBUTOWICZ O

Pogrążeni w głębokim żalu przeżywaliśmy 
1 września, 50 lecie obrony Westerplatte, 
Gdyni i Helu. Na te uroczystości byłem 
zaproszony z małżonką, z byłym I 
mechanikiem z "Wichra", komandorem inż. 
Zalewskim i jeszcze innymi uczestnikami 
obrony.

Natomiast śmierć kochanego kolegi bosmana 
Tadeusza Hermaszewskiego, od którego jeszcze 
niedawno miałem list, jest dla mnie bardzo 
bolesna. Przecież jestem byłym elektrykiem, 
dozorcą urządzeń elektrycznych artylerii i 
nawigacji z niszczyciela O.R.P. "Wicher".

Urodziłem się 13 marca 1912r. w 
Nowo-Swięcinach i młode lata spędziłem nad 
rzeką Żejmianą koło Wilna, bardzo pokochałem 
wodę i Morze, jeżdżąc do Gdyni jako syn 
pracownika PKP mechanika parowozowego. Do 
Marynarki Wojennej wstąpiłem jako ochotnik 
w 1932r. Po ukończonych kursach w SSM w 
Gdyni na Oksywiu: młodszy, starszy i 
bosmański elektryków, cały czas służyłem na 
ORP "Wichrze", pełniąc obowiązki elektryka 
artylerii i nawigacji a przed samą wojną i w 
czasie wojny, po odejściu st. bosmana Kałuży 
i bosmana Piwowarskiego, pełniłem obowiązki 
szefa oddziału elektrycznego. Przed samą 
wojną był jeszcze na Wichrze, przeokrętowany 
z okrętu podwodnego bosmanmat 
Bielachowicz, ale nie był jeszcze obeznany z 
obowiązkami na okręcie nawodnym. Pomimo, 
że byłem od niego służbowo młodszy, I 
mechanik kpt. inż. Zalewski rozkazał mi na 
razie pełnić obowiązki szefa elektryków na 
ORP "Wicher".

Pamiętam dobrze dzień 16 sierpnia 1939 r., 
kiedy to zespół niszczycieli: "Grom", 
"Błyskawica", "Burza" i "Wicher", po 
ćwiczeniach zakotwiczył na redzie portu 
Gdynia. Wówczas to na telegram od matki z 
Wilna, dowódca "Wichra" kmdr. por. de 
Walden za zgodą obecnego jeszcze na 
"Wichrze" dowódcy zespołu kmdr. 
Stankiewicza udzielił mi cztero-dniowego 
urlopu okolicznościowego na ślub brata do

SOBIE I KOLEGACH
Wilna. Pełniący wówczas obowiązki oficera 
służbowego por. Mamak, polecił mnie odwieźć 
motorówką, do dworca morskiego do Gdyni. 
Zdążyłem odwiedzić w Wilnie matkę, ale brata 
ppor. piechoty, na którego ślub otrzymałem ten 
urlop, już nie zastałem, był już 
zmobilizowany. W domu znalazłem telegram 
dowódcy - "natychmiast wracać". Do Wilna i 
z Wilna jechałem w bardzo przepełnionych 
pociągach z przesiadką w Warszawie. Z 
Warszawy do Gdyni jechałem sam w wagonie, 
do Gdyni nikt już nie jechał. Dnia 30 sierpnia 
zdążyłem powrócić na okręt i byłem 
świadkiem jak "Grom", "Błyskawica", "Burza" 
o godzinie 14.10 - opuściły nasze wody 
wykonując plan 'Pekin", udały się do Anglii. 
To było moje bolesne rozstanie się z Wami i 
z moim bratem, który pełnił służbę na ORP 
"Burza". Nie miałem już możności, aby się z 
bratem zobaczyć i przekazać pozdrowienia od 
matki i jego kolegów.

Mój udział w wojnie, to do końca na 
"Wichrze", a po jego zatopieniu przez 
bombowce niemieckie, walka w obronie Helu 
do 2 października, potem niewola do końca 
wojny. Po powrocie z niewoli, pieszo przez 
Szczecin, z chęcią przedostania się przez rzekę 
Odrę, wojskowym mostem pontonowym, aby 
dalej iść do Gdyni, zostałem odstawiony do 
Wojewody w Szczecinie i przekazany do 
Wydziału Morskiego przy urzędzie do 
odbudowy i zagospodarowania Pomorza 
Zachodnio-Północnego. Do Marynarki 
Wojennej w roku 1946 zostałem powołany, ale 
nie zostałem wcielony z powodu złego stanu 
zdrowia. Kontradmirał Mohuczy ówczesny 
Dowódca Floty przekazał mnie do dyspozycji 
Wojewody Szczecińskiego, gdzie pod 
kierownictwem początkowo byłego kmdr. 
Konstantego Jacynicza i kmdr. ppor. byłego w 
czasie wojny I mechanika ORP "Gryf 
Ignacego Kuczkowskiego, pracowałem przy 
zagospodarowaniu i odbudowie Ziem 
Nadmorskich Północnych do 1949r. 10 marca 
1949 roku byłem zmuszony opuścić Szczecin 
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i szukać pracy w Górnictwie na Śląsku, bo 
brat mój nie powrócił do Kraju.

Na zakończenie trochę informacji o tym co 
nie jest każdemu znane. O kmdr. Konstantym 
Jacyniczu wspominał Julian Czerwiński i inni, 
że był dowódcą I Batalionu Morskiego, który 
uczestniczył w dniu 10 lutego 1920r. kiedy 
Generał Haler dokonał zaślubin Polski z 
Morzem. Konstanty Jacynicz brał udział w 
obronie Gdyni w 1939, a w czasie okupacji 
walczył w szeregach AK na terenie Warszawy 
pod pseudonimem komandor "Żmudzin". W 
czasie walk był ranny i przechodził trudną 
operację bez narkozy. Po ostatniej wojnie od 
czerwca 1945r. początkowo w Koszalinie a 
później w Szczecinie w Urzędzie Pełnomocnika 
Rządu PRL, na stanowisku Kierownika 
Wydziału Morskiego, brał udział w 
rewindykacji jednostek morskich i w 
zagospodarowaniu ziem Północnych i 
Zachodnich, był I prezesem okrętowego 
Zarządu Ligi Morskiej w 1945r. w Koszalinie. 
W roku 1945 polechał z Koszalina na I 
powojenny Zjazd Ligi Morskiej w Warszawie.

Konstanty Jacynicz w roku 1948, był krótko 
więziony przez Urząd Bezpieczeństwa PRL w 
Szczecinie, później udało mu się przenieść do 
Warszawy. Dnia 11.XII 1970 roku zmarł nagle 
na serce. Przy jego śmierci nikogo nie było. 
Małżonka Hanna Jacynicz w tym czasie 
znajdowała się po operacji w szpitalu. Stan jej 
zdrowia uniemożliwił jej wzięcie udziału w 
pogrzebie, który odbył się siedem dni po jego 
śmierci. Został pochowany na nowym 
cmentarzu w Warszawie, z którego jak 
oświadczyła małżonka, zostanie przeniesiony 
do rodzinnego grobu nad Nidą.

Natomiast w czasie uroczystości obchodów 
50 lecia walk w obronie Gdyni, Westerplatte i 
Helu 2 września 1989r. były szef sekcji 
Marynarki Wojennej podniesiony do stopnia 
kontradmirała Stefan Frankowski został 
upamiętniony na Helu tablicą pamiątkową i 
pomnikiem.

Kmdr, por, Zbigniew Przybyszewski były 
dowódca baterii imieniem H. Laskowskiego na 
Helu, który w roku 1952 został przez PRL 
stracony, a później zrehabilitowany, został 
również upamiętniony nazwiskiem jego 
imieniem ulicy w mieście Hel.

Do wzmianki o roczniku nominacji z roku 
1938, dodam, że por. mar. Jan Pęski, który 

zginął w wypadku samochodowym na ul. 
Świętojańskiej w Gdyni, gdy był w obozie 
jenieckim, w którym i ja przebywałem, Oflag 
IIC w Woldenbergu, był bardzo udanym i 
łubianym wśród jeńców aktorem w teatrze 
obozowym. Chciałbym również wspomnieć, że 
w obozie w Woldenbergu był początkowo 
admirał Unrug i wielu innych wspaniałych 
oficerów, jak komandor Busiakiewicz, ppor. 
Homung, który był mechanikiem na ORP 
"Wichrze". On to będąc kierownikiem wachty 
maszynowej w czasie bombardowania okrętu, 
otworzył zawór bezpieczeństwa i przez to 
uratował kocioł okrętowy od wybuchu a po 
zatonięciu okrętu pod jego nadzorem ratowano 
kasę przez wypalony otwór w burcie okrętu.

Chciałbym również wspomnieć bosmana 
Bronisława Penskiego, który uratował się z 
Kujawiaka pod Maltą 16 czerwca 1942r. Były 
bosman Bronisław Penski, odznaczony przez 
Generała Sikorskiego Krzyżem Walecznych, po 
wojnie pracując jako pilot portowy w urzędzie 
Morskim w Szczecinie, miał wypadek przy 
przejściu ze statku na pilotówkę i zmiażdżył 
nogę. Długo chorował i niedawno zmarł. 
Został pochowany na głównym cmentarzu w 
Szczecinie. On do roku 1939 służył na ORP 
"Wichrze". Jego wdowa z dziećmi mieszka w 
Szczecinie.

Ppor. Mamak II oficer artylerii na ORP 
"Wicher" 3 września 1939r. dowodząc ogniem 
przeciwlotniczym w czasie bombardowania 
okrętu przez bombowce niemieckie, został 
ciężko ranny, miał oberwaną powyżej kolana 
nogę i odłamki w ciele. Miałem szczęście 
dopłynąć z nim do piaszcystego brzegu w 
porcie wojennym na Helu i odstawić go i 
jeszcze dwóch rannych marynarzy, do karetki 
pogotowia stojącej na skraju lasu na Helu. 
Ranni po otrzymaniu w szpitalu na Helu 
pierwszej pomocy, zostali odstawieni do szp.w 
Gdyni. Ppor. Mamak po podleczeniu w Gdyni 
został odstawiony do obozu Oflag IIC w 
Woldenbergu. Zaraz po wojnie choć bez nogi, 
służył w Marynarce Wojennej, ucząc 
matematyki na SSM w Gdańsku. W czasie 
odznaczania uczestników obrony Helu przez 
Marszałka Żymierskiego nie było dla Mamaka 
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odznaczenia. Ppor. Mamak zasłużył na 
odznaczenie, dnia 3 września od rana dowodził 
3 wachtą, bo por. Kowalski I oficer artylerii 
był po bitwie z niemieckimi samolotami rano 
ranny. Po zwolnieniu z Marynarki pracował w 
Krakowie, jako planista w przedsiębiorstwie 
kolejowym, dorabiał graniem na harmonii i 
udzielaniem korepetycji z matematyki. W 
latach pięćdziesiątych przebywając w Nowym 
Sączu, nawiązałem kontakt z rodziną Mamaka, 
bo on jako syn byłego zawiadowcy stacji w 
Sączu, miał tam krewnych. Natychmiast 
zawiadomili Mamaka i on mnie zaprosił do 

siebie do Krakowa. Było to wzruszające 
spotkanie, Mamak zmarł na serce i został 
pochowany na cmentarzu Rakowieckim w 
Krakowie. Na pogrzebie była jego małżonka z 
dziećmi, jego brat ksiądz w asyście trzech 
innych księży, byłem i ja z małżonką, były 
radiotechnik z "Wichra" mat Woźniak. Z 
Gdyni pomimo zawiadomienia nikt z MW nie 
przybył. Był on bardzo łubianym oficerem na 
"Wichrze" i w obozie jenieckim, umilał życie 
grając na harmonii.

Antoni Swirbutowicz 
Katowice 20 marzec 1990

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
29.10.1989 zmarł w Glasgow st. mar. Antoni Stepura.
12.11.1989 zmarł w Sopocie ppor. mar. Walentyn Milanuszkin.
15.11.1989 zmarł w Torremolinos (Hiszpania) ppor. mar. Władysław Śliwiński.
16.11.1989 zmarła w Londynie koleżanka Jadwiga Kiłaczycka. (PMSK).
30.11.1989 zmarła w U.S.A. pani Judy Grabę, żona por. mar. Kuniberta Grabę.
1.12.1989 zmarła w Polsce pani Anna Barańska, matka śp. mar. Romualda

Barańskiego.
28.12.1989 zmarł w Londynie st. mar. Jerzy Wołożyński.
31.12.1989 zmarł w Kętrzynie st. mar. Wacław Kropiwnicki.
6.01.1990 zmarł w Glasgow mar. Stefan Wiewiórski.
12.1.1990 zmarł we Francji mar. Mieczysław Maj. Przeżył 68 lat.
27.1.1990 zmarł we Francji st. mar. Jan Rachwał. Przeżył 68 lat.
7.2.1990 zmarł w Polsce st. mar. Augustyn Maligłówka (August Bury).
23.2.1990 zmarł we Francji mat. Roman Graczyk. Przeżył 68 lat.
18.3.1990 zmarł w Warszawie kmdr, w st. spocz. Kazimierz Kraszewski. Przeżył 79 lat.
23.3.1990 zmarła nagle w wieku 66 lat w Londynie pani Danuta Plezia, żona kpt. mar.

Zbigniewa Plezi. Członka Zarządu Gł. S.M.W.
5.4.1990 zmarła w Gdyni pani Anna Grzonka, żona śp. chorążego mar. Józefa Grzonki. 
18.4.1990 zmarł w Anglii st. bosman Stanisław Jasiński. Przeżył 80 lat.
23.4.1990 zmarła w Plymouth pani Irena Alderman-Wojtkowiak z domu Ambrożewicz 

wdowa po śp. bosmanie Piotrze Żurawskim i po śp. por. mar. Józefie 
Wojtkowiaku. Kierowniczka Kasyna Marynarki Wojennej w latach 1928-1934.

20.5.1990 zmarł w Londynie po długiej i ciężkiej chorobie kmdr. ppor. lek. Bolesław 
Markowski. Były prezes S.M.W. i były redaktor "Naszych Sygnałów". Przeżył 
81 lat.

30.5.1990 zmarł w Anglii kpt. mar. lek. Wilhelm Ząbroń. Kawaler Orderu Yirtuti Militari 
za służbę na ORP Garland. Przeżył 74 lata.

1.6.1990 zmarł w szpitalu w Chorley (Anglia) kpt. mar. Zbigniew Janowski.
27.7.1990 zmarł w Tarnowie podczas urlopu kmdr. Jerzy Koziołkowski. Ur. 20.3.1911 r

wstąpił do Mar. Woj. w 1929, pływał na ORP Wilk oraz dowodził ORP Sokół. 
Odznaczony orderem Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych i 
brytyjskim DSC. Osiedlił się w Kanadzie. Zmarł nagle na serce i został 
pochowany w Tarnowie.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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LUDZIE MORZA:
TADEUSZ NOWICKI

Rodzicami Tadeusza byli Andrzej i Stefania 
z Kałuskich, którym urodził się syn 23 marca 
1923 w Kaszor, Wolsztyn w woj. poznańskim. 
Do szkoły powszechnej chodził w Stryju, a w 
1939r. ukończył trzy lata średniej szkoły 
technicznej. We Francji wstępuje do Brygady 
Podhalańskiej i uczestniczy w walkach o 
Narwik. Do Anglii przedostaje się 23 czerwca 
1940 i wstępuje do marynarki 17 października 
1940 i jest zaokrętowany jako maszynista na 
ORP Gdynia, ORP Wilk do kwietnia 1942, 
ORP Błyskawica do grudnia 1943, ORP Piorun 
do września 1944 i do maja 1945 na ORP 
Dzik, Bierze udział w akcjach bojowych na 
Kanale, Atlantyku i Morzu Śródziemnym. Za 
służbę na okrętach dekorowany jest medalem 
morskim z dwoma okuciami. Po demobilizacji 
bosman motorzysta Tadeusz Nowicki bierze 
czynny udział w pracach naszego Stowarzy
szenia.

W 1956r. pp. Nowiccy przenoszą się do Sta
nów Zjednoczonych. Wiceprezesa S.M.W. 
Tadeusza Nowickiego żegnamy w naszym 
domu "Bałtyk" nad Tamizą 27 lipca co tak 
podają "Nasze Sygnały" nr. 86.

"Po zebraniu Zarządu dołączają do nas 
panie: śliczna pani Nowicka, pani Kleczyńska, 
której najbliższym współpracownikiem z 
komisji opieki był kol. Nowicki i który od niej 
przejął prowadzenie prac tej komisji, p. Halina 
Wójcik, czarująco upersonifikowawy se
kretariat, p. Wolff żona Stefana, a koleżanka 
pani Eli z Koła Pań. Pani Julia Mackus, pre
zeska koła Pań jest w tym roku w zarządzie. 
W krótkim przemówieniu kol. prezes Nadra- 
towski pożegnał przemiłą parę. Wspomniał on 
niezwykłą pracowitość i energię kol. Tadeusza, 
wieloletnie uczestniczenie w pracach zarządu, 
przez ostatnie dwa lata z zaszczytną godnością 
wiceprezesa. Kol. Nowicki w paru zdaniach 
dziękuje za uznanie jego pracy w Zarządzie, za 
urządzenie wieczoru pożegnalnego; obiecuje 
nie zapomnieć i radzi, by kłopoty codziennego 
życia organizacyjnego starać się przezwyciężyć 
jak najmniejszym nakładem słów a jak naj
większym nakładem pracy.

Z kolei kol. Busiakiewicz konwersacyjnie - 
pan Jan od pana Tadeusza - kreśli krótko 

historię osiągnięć osobistych i organizacyjnych 
kol. Nowickiego. W obu wypadkach pracą jego 
kierowała zdrowa ambicja, młody zapał i wola 
jak najlepszego wywiązania się z dobrowolnie 
przyjętych (ba... narzuconych nieraz) obowią
zków. W czasie studiów, w pracy zawodowej 
i w naszej Samopomocy te cechy zapewniły 
mu powodzenie i szacunek.

Pani Julia Mackus dziękuje pani Eli za pracę 
w Kole Pań i wspomina pomoc jakiej Kołu 
Pań wielokrotnie udzielał kol. Nowicki. Zawsze 
chętny, dokładny, szybki, sprzedawał bilety, 
przyozdabiał salę na zabawę, prowadził loterię 
i załatwiał dziesiątki innych niewdzięcznych 
rzeczy, wdzięczność zdobywając."

W Stanach Zjednoczonych Tadeusz kończy 
studia, przenosi się z Chicago do Kalifornii 
gdzie w Los Angeles pracuje jako Senior Staff 
Engineer w Hughes Aircraft Company. Jego 
osiągnięcia w społeczności polskiej tak lako
nicznie streszcza nasza prasa amerykańska.

'TADEUSZ NOWICKI (March 1923/Aug 
1989) his many contributions to Polonia in-

Dr. Tadeusz Nowicki.
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cluded a key role in organizing Samopomoc, 
Polish School, Polish Center, Polish Radio, and 
of course Polish Summer Camp. He served 
eight terms as a Director of POŁAM (Credit 
Union). We wish remember him most for his 
devotion and love of Polish youth" Potwierdza 
to w swym liście p. Ela pisząc:

"Tadeusz całe swe życie poświecił dla dobra 
i sprawy polskiej, a szczególnie oddał całe swe 
serce dzieciom polskim, które bardzo kochał." 
A polska prasa w Ameryce pisze o nim, że 
"Dał się poznać w wielu dziedzinach żmudnej 
pracy jako wytrwały przewodnik, dwukrotnie 
złotym Krzyżem Zasługi odznaczony. Jego 
piętnastoletnie przewodzenie Polskiej Fali 
Radiowej obchodziliśmy w kwietniu, zaledwie 
kilka miesięcy temu. Już wtedy trawiła Go 
okrutna choroba, wobec której dzisiejsza medy
cyna jest bezsilna, zaciął się, z uporem zwal
czał jej skutki.

Odejście śp. Tadeusza stworzyło dużą 
wyrwę w kalifornijskim życiu polonijnym. My, 
zespół Polskiej Fali Radiowej zżyliśmy się z 
Nim przez te 15 lat wspólnej pracy. Żegnamy 
Go więc z głębokim smutkiem i szczerym 
przekonaniem, że odszedł człowiek zasłużony." 
Na zakończenie cytujemy z przemówienia 
rocznicowego, które dr. Tadeusz Nowicki 
wygłosił w Los Angeles:

LUDZIE MORZA
ZBYSZEK

Zbyszek Janowski urodził się 8.4.1918 r. we 
Lwowie. Pierwszy raz spotkałem Zbyszka w 
1936r. na egzaminach jako kandydaci do 
Szkoły Podchorążych Marynarki wojennej w 
Torwniu. Po trzech tygodniowych zmaganiach 
z grona ponad 420 kandydatów Zbyszek był 
jednym z 28 przyjętych do Marynarki Wojen
nej. Po trzech latach nauki i pływania latem 
1939 roku jako podchorążowie starszego 
rocznika zostaliśmy zaokrętowani na kontrtor- 
pedowce Zbyszek, Hulanicki i ja, na ORP 
Burza. Tuż przed odpłynięciem do Wielkiej 
Brytanii 29-go sierpnia 1939 roku Hulanicki

" ... 15 lat temu mała grupa osób, czynna 
społecznie i politycznie na naszym terenie, 
wykorzystała okazje i po zaledwie dwutygod
niowym przygotowaniu wystąpiła z pierwszym 
polskim programem radiowym. Było to 10 
lutego 1974 roku...

Przez te piętnaście lat dużo się zmieniło w 
Polskiej Fali Radiowej... Okazuje się, że 
dobrze wytknięty cel, dobrze dopasowana 
gromadka chętnych osób, mogą jednak przydać 
się w życiu naszej polskiej społeczności. 
Cieszymy się, że wbrew pesymistycznym 
przewidywaniom, wbrew groźbom rozbicia nas 
siłą za szerzenie idei Niepodległości Polski, 
wciąż istniejemy i wciąż ochotniczo reprezen
tujemy wolny i niezależny polski głos w 
obcym eterze...

Cały nasz zespół radiowy pracuje bez ża
dnego wynagrodzenia. Dziękujemy więc ser
decznie naszym Przyjaciołom i naszym Dobro
dziejom - bo i tacy się zdarzają. Przy zwię
kszonej pomocy moglibyśmy nawet pomyśleć 
o zmniejszeniu zawartych w programach 
ogłoszeń komercjalnych... a więc dziękujemy 
za popieranie naszego wysiłku, za wspólne 
tworzenie pamiątek naszego tutaj pobytu, dla 
dobra i potrzeb polskiej emigrackiej gromady, 
i na chwałę naszej biednej Ojczyzny! 
Dziękuję!."

Zebrał W.K.

JANOWSKI
został wyokretowany. a Zbyszek i ja przybyliś
my do Anglii. W grudniu tegoż roku ORP 
Burza w składzie pierwszej Flotylli kontrtor- 
pedow.ców bazowana była w Harwich. Ja 
zostałem wyokretowany na ścigacze, a Zbyszek 
pozostał na Burzy. Od tego czasu nasze drogi 
się rozeszły. Zbyszek pływał całą wojnę na 
naszych okrętach jako oficer sygnałowy, a po 
wojnie przez jakiś czas w Marynarce Han
dlowej. Zbyszek był dobrym oficerem i do
brym kolegą. Poważny i sumienny. Przeżycia 
osobiste, troska o rodzinę w Kraju i po stronie 
rosyjskiej bardzo mocno wpłynęły na jego 
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nastawienie do życia i ogólne samopoczucie, 
to odbiło sięna jego zdrowiu. Po latach stracił 
kontakt z kolegami. Zbyszek pozostanie w 

naszej pamięci jako wzorowy charakter, dobry 
kolega, i patriota.

Tadeusz Lesisz

MIECZYSŁAW MAJ
Dnia 13 stycznia 1990, zmarł we Francji, 

Lille, członek koła Francja i S.M.W. Odszedł 
na zawsze serdeczny Kolega Mieczysław Maj, 
w którym straciłem mojego najbliższego i 
najstarszego przyjaciela. Nasza przyjaźń 
rozpoczęła się na szkolnej ławie i trwała całe 
życie co roku spotykaliśmy sie w Arras. Był 
on towarzyszem wyjazdu z rodzinnego domu 
we Francji do Mar. Woj. W czasie wojny 
Mietek służył na OORP Błyskawica i Ślązak 
jako artylerzysta, pływał w czasie wojny 
prawie bez przerwy, świadectwem tego są

Mieczysław Maj.

odznaczenia. Kochał Polskę, kochał morze i 
entuzjastycznie pracował dla spraw Mar. Woj. 
bez względu na przykrości czy przeszkody. 
Mietek posiadał dużo zalet, pozostawił po 
sobie pamięć jeko człowiek prawy, lojalny, 
inteligentny, popularny, łubiany i szanowany 
przez wszystkich kolegów z Mar. Woj. Jego 
ubytek z naszych szeregów jest wielką stratą 
nie tylko dla Koła Francji, ale dla wszystkich 
marynarzy. Mieczysław Maj został spopielony 
16 stycznia 1990 w krematorium w Lens. Koło 
Francja z prezesem Jankiem Plewą i sztandar. 
Koła Mar. Woj. niesiony przez kol. E. 
Wiemickiego i 15 kolegów marynarzy wzięło 
udział w tej ostatniej podróży. W czwartek 18 
stycznia, koledzy J. Plewa i J. Blummel z koła 
Francja oraz zięć Mieczysława Maja, Bernard 
Lanoy wzięli "Ferry Calais - Dover" i na 
środku morza poprosili kapitana by zatrzymał 
statek na kilka sekund, ażeby koledzy mogli 
rzucić prochy Mietka w morze, oraz koronę z 
białych i czerwonych goździków - w kształcie 
koła ratunkowego. Statek zasalutował trzy razy 
syreną, jako hołd i na pożegnanie. To była 
ostatnia prośba kol. Mietka Maja, która 
sumiennie została wykonana. Z głębokim i 
prawdziwym żalem żegnam Mietka, dobrego 
Kolegę, dzielnego marynarza, najwierniejszego 
przyjaciela.

FLORIAN WIZŁA
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
NOWI CZŁONKOWIE:

W ostatnim okresie dołączyli do naszego 
grona Stowarzyszenia kol. kol.:
Ryszard Sion, Józef Śliwiński, Wacław 
Pietrulewicz, Józef Ladrowski, Antoni 
Wojciechowicz, Antoni Sitko, Stanisław 
Chrebelski i Bolesław Jarzyna.

Witamy serdecznie Kolegów którzy dołączyli 
do naszego grona.

Na dożywotnie składki członkowskie 
wpłacili:
Wojciech Francki........................... £ 30.00
Wacław Pietrulewicz...................... £ 20.00
Antoni Wojciechowicz................... £ 20.00
Antoni Sitko................................ (USS) 20.00

ODWIEDZILI SMW.

Ostatnio odwiedzili nasze Stowarzyszenie 
Koledzy:
Andrzej Browarski z Kanady.
Wilhelm Pacewicz z U.S.A.
Mieczysław Zawada z Glasgow.
Tadeusz Lesisz z Manchester.

' Stanisław Olszowski z Middlesbrough. 
Jadwiga Bechyne z Brighton.

UWAGA!
Państwo Halina i Kazimierz Jelińscy ze 

Szwecji proszą o kontakt miłych towarzyszy 
(para małżeńska), z którymi wymienili adresy 
w czwartek 14-go września 1989r. na Ostatnim 
Światowym Zjeździe Marynarzy w Fawley 
Court, ale niestety zgubili swoją notatkę.

Na Fundusz Komisji Opieki i w odpowiedzi 
na apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

, wpłacili:
£

M. Rogers-Brzezinski ...................... 2.00
Mrs. I. Wrońska ................................. 10.00
K. Siemaszko ................................... 25.00
Z. Homung........................................ 5.00
J. Olszewski.................................... 6.00

Mrs. Z. Proszek................................ 10.00
K. Bilicki......................................... 1.60
K. Brożek ........................................ 23.66
S. Traszko ........................................ 10.00
S. Tałanda ........................................ 20.00
K. Hess........................ (US$ 110) 64.00
K. Chrapowicki................................ 10.00
C. Yorke ........................................... 10.00
W. Domżalski, dr....................................20.00
K. Domański..................................... 25.00
R. Dulla............................................ 20.00
S. Piaskowski ................................. 10.00
B. Ragus ........................................... 5.00
L. Gliniecki ..................................... 5.00
E. Miodoński ................................... 10.00
P. Walendzewicz .............................. 12.00
N. Hrynkiewicz-Moczulski .............. 20.00
Mrs. Z. Morgenstern........................ 10.00
J. Junosza - Stępowski...................... 10.00
J. Klamt.............................................. 5.00
B. Krausa........................................... 5.00
B. Karczewski................................... 5.00
F. Moroz........................................... 5.00
A. Browarski..................................... 15.00
J. Rust................................................ 15.00
Mrs.F. Pitułko................................... 35.00
W. Sągajłło........................................ 10.00
F. Wizła ........................................... 50.00
W. Wołczek...................................... 15.27

Na Fundusz Komisji Opieki i w odpowiedzi 
na apel z okzji Świąt Bożego Narodzenia 
wpłacili:

£
T. Bemas........................................... 24.92
S. Wojciechowski.............................. 7.46
J. Tutko............................................. 5.00
T. Jaszkowski ................................... 61.08
J. Hupert, dr...................................... 12.22
K. Boreyko, dr................................... 61.08
P. Żelazny,......................................... 18.33
S. Pohorecki...................................... 12.22
K. Grabę........................................... 14.53
Mrs. A. Biskupska........................... 10.00
W. Stankiewicz ................................ 10.00
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K. Kowalski.......................................... 5.00
A. Grochowski ................................ 10.00
W. Szczepański................................ 10.00
J. Wielesiewicz ................................ 50.00
W. Mordasiewicz.................................. 6.15
Mrs. M. Nagórska ........................... 10.00
R. Nałęcz-Tymiński ...................... 15.00
S. Suwary ....................................... 26.68
B. Maciejewski ................................ 10.00
Z. Plezia ........................................... 10.00
G. Jenny-Jędroszczyk ...................... 10.00
S. Lipka............................................ 50.00
Mrs. B. Skiba................................... 4.80
S. Kuty............................................ 29.57
T. Jakiel ......................................... 29.57
Mrs. J. Lubelfeld.............................. 29.57
W. Pacewicz...................................... 24.57
H. Stankiewicz ................................ 14.79
A. Heczko ............................................... 5..95
J. Wróbel................................................. 10.00
M. Wasilewski......................................... 10.00
Mrs. E. Sienkiewicz ...............................7.93
T. Rowiński, dr......................................... 14.53
J. Koziołkowsi.........................................50.00
S. Muszyński ......................................... 35.00
J. Starzycki.............................................20.00
K. Miszewski ......................................... 5.00
T. Kubiakowski........................................ 3.00
10. Gliński.............................................. 25.00
B. Buceń-Berliński................................... 8.44
T. Sadłowski, dr........................................21.19
J. Pawłowicz............................................25.00
Mrs. M. Reyman ......................................6.00
A. Wojciechowicz ..............................10.00
T. Woszczyński.......................................15.00
Legion of Young Polish Women-Chicago 
(US$) ................  250.00
Liga Morska im. gen. S. Kwaśniewskiego 
- Chicago (US$) ......................................5.00
Koło S.M.W. New York (US$) .... 200.00
Cpt. W. W. Sheppard ............................ 10.00
Westminster/Chapter Abbey ................181.30

Na Fundusz "Naszych Sygnałów" wpłacilli: 
£

F. Kendrick-Keidrowski......................... 10.00
C. Zielonka................................................ 5.00
F. Wizła ................................................. 50.00
E. Nowicka................................................... 58.14 '
J. Tutko....................................................5.00
K. Domański..........................................25.00
O. Gliński .............................................. 25.00
A. Wojciechowicz ................................. 10.00
I. i F. Rumińscy ....................................7.00
H. Kuczwalski...........................................5.00
M. Piotrowska......................................... 10.00
W. Wołczek............................................ 11.58
J. Xieżopolski......................................... 8.58
E. Kotyński ............................................50.00
Z. Heinrich................................................ 5.00
T. Woszczyński........................................ 2.00
L. Stróżniak US$ ............................... 50.00

Na cele S.M.W. wpłacili: 
£

A. Pstruszeński .......................................17.00
M. Rogers-Brzeziński ............................7.00
K. Grabę ..................................................11.58
H. Skotarczak......................................... 10.00
M. Tatarynowicz-Weston .......................10.00
E. Szwedowski ......................................5.00
E. Szczepański.........................................20.55

Na Fundusz Domu Marynarza w Brigh- 
ton-Hove wpłacił:
C. Zygmunt ......................................£ 200.00

Na kościół na Oksywiu wpłacił:
Z. Homung ......................................£ 5.00

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dzię
kujemy.
Listy Ofiarodawców zostały zamknięte dnia 20 
czerwca 1990.
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POMNIK POLSKIEGO LOTNICTWA W KATEDRZE ŚW. PAWŁA W LONDYNIE.

W czwartek 7-go czerwca 1990 miałem 
wielką przyjemność i niemały zaszczyt 
reprezentować nasze Stowarzyszenie na 
uroczystości dedykacji tablicy pamiątkowej 
ufundowanej przez przyjaciół z Royal Air 
Force i w murowanej w krypcie katedry św. 
Pawła, a odsłoniętej przez:
Air Vice-Marshal H.R.H. The Duke of Kent, 
K.G.

W pierwszych rzędach po prawej stronie 
kaplicy st. Faith zasiedli dostojni goście 
angielscy z kilkunastu Air Marshals na czele. 
Po lewej stronie siedział pan Prezydent 
Kaczorowski z małżonką, ambasador R.P. de 
Virion z żoną, generał Rudnicki i pułkownik 
Morawicz.
Modły prowadzili The Canon in Residence i 
Biskup Wesoły.

Pierwszą lekcję czytał Air Chief Marshal Sir 
Dawid Parry Evans KCB,CBE,RAF a drugą po 
polsku Sąuadron Leader Tadeusz Andersz 
DFC.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Air 
Chief Marshal Sir Frederick Rosier, GCB, 
CBE, DSO.

Przypominając trzykrotne ratowanie Europy 
przez Polskie Śiły Zbrojne: pod Wiedniem od 
Turków, nad Wisłą od bolszewików i w Battle 
of Britain gdzie polski wkład zaważył na 
ostatecznym zwycięstwie.

Nad wspaniałą organizacją czuwali nasi 
koledzy - lotnicy z SL.

K.Z.

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Brooklin, Canada 9 październik 1989.

Po Ostatnim Światowym Zjeździe Marynarzy 
w Fawley Court pojechaliśmy do Szkocji, do 
Glasgowa. miejsca urodzenia mojej żony. Ja 
po wojnie też tu mieszkałem i pracowałem 
przez kilka lat. Mam tu wielu kolegów i 
znajomych, z którymi kiedyś chodziliśmy na 
dancingi do Locamo lub Plaża, gdzie dużo 
godzin spędzaliśmy tańcząc i wielu z nas tam 
poznało nasze żony i do dzisiaj niektóre z 
tych małżeństw ciągle mieszkają w Glasgowie. 
Wałek Ciapała z żoną Jessie gościli nas u 
siebie w domu. W powitalny wieczór spot
kałem u nich Kleczewskiego z żoną Betty, 
która ma bardzo ładny głos. Naśpiewaliśmy się 
za całe życie. Było bardzo wesoło, na drugi 
dzień na przyjęciu u Pat, wdowie po śp.bosma- 
nie Michale Sosiadku, którego ja znałem od 
1938 jako pierwsi członkowie załogi Błyskawi
cy. Pat znam od 1943 roku. Zawsze była nieco 
tajemnicza więc ją nazywałem Mata Hari. 
Potem było party a Kokocińskiego i żony 
Betty. Oprócz tego spotykałem dość często 
Okońskiego i jego miłą żonę Annę w klubie 
Polskim im. gen. Sikorskiego, w którym jed
liśmy obiady przyrządzane przez Jenny i jej 

męża. Anna powiedziała mi, że byłem pierw
szym polskim marynarzem, którego zobaczyła 
na ulicy Glasgowa. Romuald odwoził do domu 
gości samochodem. To bardzo miłe małżeń
stwo.

Ostatni wieczór naszego pobytu zebraliśmy 
się wszyscy w klubie. Dołączył do nas Lech 
Stróżniak i jego żona Nan, jej brat z żoną, 
kuzynka mojej żony i w dość licznej grupie 
bawiliśmy się do północy, śpiewaliśmy polskie 
i szkockie piosenki, a na koniec i sto lat i 
Auld Lang Śyne. Romuald jak zwykle odwoził 
gości. 6-go października o godz. 9 rano Okoń
ski i jego miła żona przyjechali i zabrali nas 
na lotnisko. I tak skończył się nasz pobyt na 
Wyspach Brytyjskich w 1989 roku.

Piotr Walendzewicz

Oliwa 11 październik 1989.
Po upływie miesiąca wspominam zjazd w 

Fawley Court jako bardzo miłe i ważne wyda
rzenie. Jedynie na zachodzie istniała nasza 
marynarka wojenna w czasie drugiej wojny 
światowej i choć niezbyt liczna, dysponowała 
początkowo tylko kilkoma okrętami, to jednak 
spisywała się dzielnie a jej akcje i niektóre 
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osiągnięcia odnotowane są z pochwałą w 
historii wojny na morzu. Nic dziwnego więc, 
że Anglicy sprzyjali rozwojowi naszej floty, 
która w połowie wojny stanowiła już poważną 
formację. Przez te kilka lat wspólnych bojów 
i różnych wojenno-morskich przygód zżyła się 
mocno i trwałe. Było więc sporo wzruszeń i 
dowodów szczerej przyjaźni, kiedy po latach 
znów spotkaliśmy się, aby odnowić wspom
nienia i porozmawiać o "starych Polakach". 
Dla mnie wielkim przeżyciem było spotkanie 
po około 44 latach Kazika Malawskiego, 
Kostka Reynerta i Staszka Radeckiego. Nie 
jestem pewny czy rozpoznałbym tego ostat
niego /zapuścił brodę/, gdyby Kostek wcześniej 
nie pokazał mi jego fotografii. Ale zarówno 
Kostka jak i Kazika "rozszyfrowałem" od razu 
i cieszę się, że są w takiej "świetnej" kondycji. 
Może tylko waga nieco się zwiększyła. Zjazd 
od strony organizacyjnej wypad! doskonale, 
posiłki obfite i smaczne, a bar zapewnił mno
gość wybornych trunków. Nie wiedziałem, że 
posiadłość księży Marianów ma tak ciekawą 
przeszłość i tyle polskich pamiątek i zbiorów, 
zgromadzonych w muzeum. Kto go nie zwie
dził niech żałuje. A do tego wszystkiego 
usytuowanie budynków, we wspaniałym i 
zacisznym parku z kilkusetletnimi drzewami, 
zdała od skądinąd uroczego miasteczka, jakim 
niewątpliwie jest Henley-on-Thames. Pewnym 
humorystycznym, choć dokuczliwym akcentem 
były nasze noclegi w owych "dormitories", 
które księża wyposażyli jako "Dom Pielgrzy
ma". W naszej było w sumie jakieś 35 łóżek, 
dość luźno rozstawionych po obu bokach 
długiej sali i oddzielonych ściankami przegro
dowymi i wszystko byłoby dobrze gdyby nie 
kilku chrapiących dżentelmenów, z których 
doniosłością i barwą wydawanych dźwięków 
wyróżniał się niewątpliwie kol. Dulla. Kazik 
Żmijewski śpiący po drugiej stronie przegrody 
obudził Dullę, ale ten kategorycznie stwierdził, 
że to nie on. Muszę jeszcze wymienić parę 
nazwisk kolegów, z którymi mogłem odnowić 
kontakt, a to Mietek Zawada stary kumpel z 
Błyskawicy, Zygmunt Zdrojewski z Krakowia
ka i Józek Pściuk również z Krakowiaka, a 
później z "Orkana". Był on z tych 4O-tu, 
którzy uratowali się z tego niszczyciela. A 

więc dziękuję Stowarzyszeniu za umożliwienie 
mi tego trzydniowego pobytu w Fawley Court. 
Zachowam go we wdziecznęj pamięci. Nie 
napisałem o Paniach, żonach wielu kolegów. 
Otóż na pewno można powiedzieć, że dzięki 
tym miłym i bardzo miłym Paniom zjazd był 
pełniejszy. Gdyby nie one, to nasze spotkanie 
po latach byłoby na pewno czymś trochę 
"drętwym".

S. Bujniewicz

Warszawa 11 listopada 1989r.
...Bardzo zaciekawiły mnie losy mojego 

kolegi z Państwowej Szkoły Morskiej Jurka 
Straszaka. Po szkole w 1943 r, słuch o nim 
zaginął. Parę lat temu dowiedziałem się, że 
żyje w Kanadzie i przyjechał na jakieś sym
pozjum do Gdańska, lecz mało kto z kolegów 
z nim rozmawiał. Artykuł jego w nr. 161 N.S. 
wyjaśnił mi wszystko i jednocześnie ucieszył, 
że los zaoszczędził mu "tarapatów" Gałuńskie- 
go i innych. Żałuję bardzo, że nie spotkaliśmy 
sie wtedy w kraju. Jestem byłym członkiem 
załogi O.R.P. Grom i jednocześnie kolegą 
szkolnym Państwowej Szkoły Morskiej w 
Gdyni Z. Gąsiorowskiego. Był on członkiem 
załogi maszynowej O.R.P. Grom i mieszkał na 
rufie na pomieszczeniu w uszkodzonym przez 
wybuch bomb i częściowo zalanym mazutem. 
W tym pomieszczeniu zginął razem z Gromem 
Z. Gąsiorowski - Cześć Jego pamięci! Przez 
jakiś czas w Polskiej Marynarce Wojennej na 
terenie Wielkiej Brytanii było czterech czy też 
pięciu Lewandowskich, w tym dwóch na 
O.R.P. Kujawiak, gdzie i ja też walczyłem do 
16 czerwca 1943 r., czyli dnia kiedy ten 
dzielny okręt spoczął na dnie Morza Śródziem
nego 2 mile od portu La Valette. W połowie 
maja 1969 jako kapitan m/s Podhale, czekając 
na załadunek rudy, podpłynąłem statkiem na 
miejsce gdzie zatonął Grom i opuściłem na 
wodę przywieziony z Polski wieniec, aby 
uczcić pamięć tych kolegów, którzy zginęli 
razem z okrętem. Nie wiedziałem, że na te 
tereny nie wolno było wpływać żadnym ob
cym statkom handlowym, a szczególnie stat
kom z za żelaznej kurtyny. Fakt jednak, że 
walczyłem na O.R.P. Grom pod Narvikiem 
uchronił mnie od konsekwencji tego kroku, a 



NASZE SYGNAŁY 89

następnego dnia pojechaliśmy autobusem 
złożyć drugi wieniec na cmentarzu, gdzie byli 
pochowani żołnierze Brygady Podhalańskiej, 
którzy zginęli w bitwie o Naryik.

Tadeusz Z. Lewandowski kpt.ż.w

Lorry-les-Metz, Januier 1990
... Mon abscence trćs frequente de France m‘a 
fait avoir du retard, a vous adresser au nom de 
ma mere et de mień nos remerciements pour 
votre temoiniage de sympathies lors du deces 
de mon pere.

Ma mere souffre des yeus et peut de moins 
en moins voir et une intervention chirurgicale 
est impossible dans son cas.

Je presente pour elle et moi-meme nos 
voeux pour tout le cercie de la marinę, nos- 
voeux nos meilleurs pour 1990.

L’argent joint seruira a ce que vous decide- 
rez.

En toute sympathie.
Andre Pstruszewski

Hastins, Sussex 11, January 1990.
...Thank you so much for sending me 

"Nasze Sygnały" No. 165, wich gives special 
attention to your marvellous reunion of "O.R.P. 
Fawley Court".

It is good to see some of my good friends, 
looking so happy and pleased to be there, and 
talk over those memorable and remarkable 
days we all exerienced in W.W.II.

Now, we keep on praying and praying that 
order will come out of chaos and that "justice 
will be seen to be done" to all those who have 
been kept down in Easterw Europę...

Please will you give my kind thoughts to 
Halina Wójcik; I think she looks splendid on 
page 26 of the magazine.

Many good thoughts to you from
Melody Bramwell

Szczecin 5 lutego 1990r.
... z zazdrością czytam relacje z "Ostatniego 

Zjazdu" - z wiarą, iż nie bedzie to jednak 
ostatni zjazd, i z ubolewawiem, że nie wszys
cy byli marynarze mogli w nim uczestniczyć, 
a mam na myśli nie tylko tych, którzy odeszli 

na"wieczną wachtę:", Osobiste moje losy wiążą 
się również z Marynarką Wojenną, do której 
trafiłem po szczęśliwym wydostaniu się z 
syberyjskiej zsyłki. W 1942r. skierowany 
zostałem na O.R.P. "BURZA", a zakończyłem 
swą służbę w 1947r. w Biurze Historycznym 
Marynarki Wojennej.

W 1947r. powróciłem do Kraju. Losy podob
nych do mnie są znane. Z trudem dawaliśmy 
sobie radę, nosząc piętno żołnierskiej służby 
na zachodzie.
Czas zacierał wspomnienia, zajętym boryka

niem się z surowymi realiami bytu. Lektura 
"Naszych Sygnałów" oznacza powrót do wspo
mnień i ponowne przeżywanie zdarzeń u- 
krytych w zakamarkach pamięci.

Serdecznie gratuluję wspaniałego dzieła 
jakim jest Wasze Stowarzyszenie i jakim było 
Wasze spotkanie w Fawley Court...

mgr. Edmund Pieńkos

Beeston 12 luty 1990
...Miałem dość dużo zdjęć z Iskry, lecz 

wysłałem je kolegom Tymińskiemu i Jędrosz- 
czykowi. Na jednym zdjęciu, które wysłałem 
do N.S. jest grupa cywilna oraz jeden pan w 
mundurze francuskim. Lepiej wytłumaczę skąd 
ta grupa znalazła się na Iskrze.Przed opuszcze
niem załogi mieliśmy ochotniczo przydzielone 
rodziny pochodzenia polskiego przez Konsulat 
w Casablance jako nasze przybrane rodziny.

Kazimierz Kowalski siedzi z przodu z przybrany 
siostrę i jej rodzinę. Z tyłu Leon Wolny.
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Moja rodzina składała się z matki, ojca i 
dwóch braci i siostry Jankowiak. Raz byliśmy 
w Casablance z wizytę. I zaprosiliśmy ich na 
Iskrę. Ta dziewczyna, która ma rękę na moim 
ramieniu to jest moja przybrana siostra. O 
naszych sprawach finansowych oni nic nie 
wiedzieli. Ja również byłem w Konsulacie 
Polskim w Casablance i honorowemu kon
sulowi Bohdanowiczowi naszą sprawę opowie
działem. Ale on żadnych funduszów na to nie 
posiadał.

Kazimierz Kowalski

Przejazdem w Londynie 22 marzec 1990r.
... Przejeżdżając przez Londyn w drodze do 

kraju, zostawiam kopie tłumaczenia wiersza śp. 
Jerzego Krakusa.

Ten wiersz mnie specjalnie uchwycił za 
serce, choć przyznam się, że zawsze uważałem 
Jurka za dobrego pisarza i poetę.

Sądzę, że ta poezja po angielsku spodoba 
się również naszym przyjaciołom pochodzenia 
angielskiego, którzy nie znają naszego języka.

Andrzej Browarski

Jerzy Krakus: Farewell of Fatherland.
(translated by A. Browarski from the original in N.S. no. 165 p. 23)

Upon my word, I wanted to die peaceful in winning ways, 
And not laden with any grave sin.
Foolish is one. who thinks to live always.
And the one not greeting his demise with grin.

Death is for us the last apparition,
Caught and enclosed in our pupils fading.
The last flash in eyes: then comes the completion,
The life’s span. And then? ... Great mystery to God pertaining

She came to me. Standing at the treshold.
Gave me with ruling hand the portent,
That it’s the last time to make peace with God, 
And to beg that last road ... shall not be a torment.

However it is horrible, when on eye-lids inert.
Lumps of not mine, but strange soil will drop
And the country of my childhood, so far off, yet still my pet, 
And I am forbidden among my own to stop.

With eyes of my soul I see in an empty chapel,
Only a few persons from duty will kneel,
For it is a funeral mass, not a wedding rattle, 
To have the bells riuging, one must reachly dwell.

Let not hear the war trumpets, let the bells not ring.
Let the silence beset the heads in inclination.
Let us pray: Bless the Christ, let us sing.
So, that Great Lord would hear this invocation.
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Time for me to go, but I am missing something, 
Something, that I strongly desire and for which I ask.
I know. I must say good-hy to my Fatherland with Oginski polonaise. 
Let it roar above my head, so long and just, 
Until for the second time - my heart will rupture from malaise.

Bayside, NY 17 kwiecień 1990.
...składam wniosek jak rozporządzić mająt

kiem, ażeby pozostawić po sobie trwały ślad:
Kupić w Gdyni odpowiedni i stosowny duży 

dom i zrobić z niego sierociniec.
Kraj nasz jest w ciężkim stanie i najmniejsza 

kwota ulokowana w nim poprawi sytuację i 
umożliwi przetrwanie.

Uważam, że nie ma nic piękniejszego jak 
opieka nad dziećmi a szczególnie sierotami ...

Władysław Kuduk

Barry’s Bay, Ontario 3 maja 1990.
...przykro, iż nie mogę wzięć udziału w 

Walnym Zjeździe, ale zdrowie mi okropnie 
nawala, 14 kwietnia ukończyłem 74 lata. W 
1939 - 9 września jako kapral kawalerii II 
szwadronu ułanów KOP byłem ranny w głowę. 
Dziś mam kłopoty, bóle i zawroty głowy.W 
dodatku lata robię swoje.
Proszę serdecznie ode mnie pozdrowić wszy

stkich, a szczególnie z O.R.P. Ślęzaka panów 
Z. Plezię, K. Miszewskiego i J. Smo
czyńskiego.

Józef Hołub

Toronto, Ontario 4-go maja 1990r.
...Otrzymałem niedawno list z Polski od Kol. 

Zbigniewa Węglarza, wyjętek z którego po
zwalam sobie przytoczyć:

"...Tutaj jeszcze muszę wspomnieć o tych co 
kierowali Muzeum Mar.Woj. w ostatnich 
latach: kmdr dr Witkowski, dr Rusak, historycy 
z wykszt. p. Podoski-technik, kmdr ppor 
Wolbek - krewny naszego komandora. Ludzie 
ci dokładali wielkiego wysiłku aby ocalić od 
zapomnienia całę kulturę materialnę przed
wojennej M.W., czego najlepszym przykładem 
jest utrzymanie O.R.P. "BŁYSKAWICA" w tak 
doskonałym stanie. Zbierali i zbieraję dosło
wnie wszystko co jest zwięzane z naszę prze- 

szlościę i gdyby nie oni, to wiadomości o 
naszej przeszłości na tym polu, pozostałyby 
tylko w księżkach. Od wielu lat dęźę do 
zbudowania osobnego gmachu w Gdyni na 
gromadzenie zbiorów, bo "BŁ" dawno już nie 
może tego pomieścić, no ale zawsze jakieś 
wyższe czynniki nie przydzielaję na to pienię
dzy ..."

"PROJEKT ROZPORZĄDZENIA 
MAJĄTKIEM STOWARZYSZENIA."

Projekt ten był opracowany w czasie, kiedy 
nie śniło się nam nawet o możliwości rychłego 
odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności.

Tymczasem powstała obecnie sytuacja w 
Polsce (i w Europie Środkowo-Wschodniej) 
rokujęca nadzieję na urzeczywistnienie pełnej 
niepodległości i suwerenności przez nasz Kraj.

W tym kontekście, jestem zdania, że naj
bardziej trwałym i widocznym użytkowym dla 
szerokich rzesz społeczeństwa śladem po nas 
byłoby, gdybyśmy jako główny cel "Roz- 
porzędzenia Majętkiem" postawili sobie wybu
dowanie w Gdyni budynku "Muzeum Mary
narki Wojennej"...

R. Nałęcz-Tymiński

Komentarz:
Oczywiście bez zasięgnięcia porady prawnej 

nie możemy powiedzieć, że za sumy stanowię- 
ce "Polish Naval Association Welfare Fund" 
będzie legalnie możliwe ufundować budynek 
muzeum marynarki w Gdyni. Nasi członkowie 
architekci poza tym twierdzę, że skromny 
budynek muzeum (bez parceli-działki) koszto
wać będzie conajmniej milion funtów, a ceny 
budowy w Polsce dogoniły ceny zachod
nio-europejskie. Nawet na Welfare Fund nasze 
Stowarzyszenie nie dysponuje takim kapitałem. 
To samo zastrzeżenie odnosi się do sierocińca.

Red.
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Zebranie inauguracyjne Koła Glasgow 1951 od lewej stoję: bsm. Ficek, Chonebaza, Kluger, W. Pawłowicz. 
W. Cygan, W. Borysewicz, S. Król, Walczewicz. R. Okoński, B. Lassa, niezidentyfikowany, M. Kozłowski, 
P. Olszewski i S. Tyszko. Siedzę: K.Wcisło, S. Strzelczyk, Ks. Gruszka i L. Stróżniak. Identyfikacji na fotografii 
w N.S. nr. 161 dokonał fol. R. Madej.

LECH J. STRÓŻNIAK 50 LAT TEMU
DROGA DO MARYNARKI

Już 3-go stycznia 1940r. lądowałem w 
Marsylii. W lutym 1940r. zameldowałem się w 
biurach Marynarki Wojennej przy Rue Rivoli 
w Hotelu Regina.

W hollu hotelu spotkałem kpt. R. Tymiń
skiego, który właśnie wychodził z hotelu i 
bardzo mi było miło, że mnie poznał pamięta
jąc nawet moje nazwisko.

Po krótkiej rozmowie kapitan powiedział "no 
to bardzo dobrze spotkamy się w Anglii", do 
której właśnie wyjeżdżał.

Jakie jednak było moje duże rozczarowanie, 
kiedy nie otrzymałem przyjęcia do Marynarki 
Wojennej. A tak się spieszyłem, aby móc być 
zaokrętowanym na czas, by po tak długiej 
służbie i bardzo dobrym przeszkoleniu w 
Polsce móc dołączyć do naszych walczących 
jednostek i kolegów.

Lecz nie tracąc nadziei, gdyż kpt. R. Tymiń
ski powiedział mi, że w Coetąuidan tworzą się 
nowe oddziały Mar. Woj., (skąd on właśnie 
wrócił) tam się udałem - lecz niestety tam 
nawet grożono mi aresztem, jeżeli się będę w 
dalszym ciągu domagał przyjęcia do Mar. Woj.

Naprawdę nie mogłem zrozumieć dlaczego? 
W tym obozie w Coetąuidan zgłosiłem się 

ochotniczo do pierwszej Dywizji Grenadierów, 
gdzie zostałem przyjęty po żołniersku i miano
wany podoficerem zawodowym z tytułu moje
go przeszkolenia i długoletniej służby w Mar. 
Woj. w Polsce i z tą Dywizją byłem na fron
cie.

Po upadku Francji, przedarłem się do 
Wolnej Południowej Francji, gdzie pracowałem 
przy wysyłce tych, którzy starali się dostać do 
Anglii. W 1941r. przez Pireneje i Hiszpanię 
dotarłem aż do Portugalii, gdzie niestety 
zostaliśmy aresztowani i zwróceni do Hisz
panii.

Po kilku więzieniach, obozie koncentracyj
nym w Mirandzie i siedmiodniowym strajku 
głodowym w 1943r, znalazłem się w Anglii i 
wreszcie w Plymouth zostałem wcielony do 
Ar. Woj., ale już z bardzo słabym zdrowiem.

Po zakończeniu wojny osiedliłem się w 
Glasgowie, w którym nie było tak łatwo żyć.

Będąc w tym czasie członkiem S.M.W. 
nawiązałem kontakt z kmdr. J Busiakiewiczem, 
od którego zawsze miałem szczere i fachowe 
rady i zdecydowałem się na założenie Koła 
S.M.W.
Elizabeth, 30.08.1989r.
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ROMUALD NAŁĘCZ TYMIŃSKI
ORP SLĄSK (3)

Od 6 do 8 czerwca król Jerzy VI 
wizytował brytyjską "Home Fleet" i 
alianckie okręty stacjonujące w Scapa 
Flow. 8 czerwca był wyznaczony na 
przegląd przez Króla delegacji nisz
czycieli, ustawionych na pokładzie 
HMS Tyne. Z ORP "Ślązak" delegacja 
pod moim dowództwem składała się z 3 
oficerów, 6 podoficerów i 14 starszych 
marynarzy i marynarzy.

Kiedy Król w asyście dowódcy 
"Home Fleet" Admirała Johna Tovey'a 
i RA (D) zbliżył się do załogi "Ślą
zaka", Adm. Burnett przedstawił 
mnie Królowi, dodając: "A oto załoga 
polskiego niszczyciela" . Król Jerzy VI, 
przeszedłszy przed frontem załogi 

. zatrzymał się i zapytał mnie: "Skąd 
polska marynarka wzięła ludzi do 
obsadzenia nowego niszczyciela". 
Odpowiedziałem, że podoficerowie na 
kluczowych stanowiskach zostali 
przydzieleni z jednego z polskich 
kontrtorpedowców, przybyłych do 

‘Wielkiej Brytanii na początku wojny. 
Pozostali zaś, to Polacy ochotnicy z 
Francji i z obu Ameryk, a część - tu 
wskazałem na stojących na lewym 
skrzydle - jak ci dwaj, przybyli ze 
Związku Radzieckiego, gdzie przez 
dwa lata przebywali w obozach 
jenieckich i obozach pracy. Król 
spojrzał na nich z wyrazem współ
czucia na twarzy i powtórzył za mną: 
"Two years as prisoners of War in 
Russia!" Wydawało się, że był dobrze 
poinformowany o sowieckich obozach. 

,Po zrobieniu jeszcze paru uwag, Król 
powiedział: "Tell your men that I was 
very pleased to see them here".

12 czerwca po południu przybył na 
okręt R. Adm. Burnett. Przemówił do 
załogi, podkreślając, że był z nas 

''bardzo zadowolony, bo na ćwiczeniach 
tak na morzu jak i na stołach i 

urządzeniach ćwiczebnych osiągnęliśmy 
doskonałe wyniki. Ukończyliśmy więc 
pomyślnie nasz "work-up" w krótszym 
czasie, niż przewidywano i wobec tego 
odejdziemy do naszej bazy w Devon- 
port. Życząc nam "Good luck" 
Admirał powrócił na HMS Tyne. Tego 
samego dnia wieczorem wyszliśmy ze 
Scapa Flow.

Trasę przejścia do Devonport 
mieliśmy wytyczoną wzdłuż zachod
niego wybrzeża Wielkiej Brytanii. Noc 
i cały dzień następny żeglowaliśmy 
przy pięknej, letniej pogodzie i 
prawie gładkim morzu. Bez specjal
nych wydarzeń przeszliśmy przez ar
chipelag wysp hebrydzkich, Morze 
Irlandzkie i Kanał Św. Jerzego (ra
czej Cieśninę) omalże jak za czasów 
pokoju.

To "omalże" nie pozwalało nam 
jednak zatracać świadomości stanu 
rzeczywistego. Obserwatorzy pilnie 
przebiegali wzrokiem i przez lornetki 
swoje sektory na powierzchni morza i 
na niebie, asdic (sonar) nieustannie 
wysyłał swoje "pingpongi", każdej 
chwili oczekując echa nieprzyjaciel
skiego okrętu podwodnego, a radary, 
chociaż w tym okresie jeszcze dalekie 
od doskonałości, usiłowały uzupełniać 
obserwację wzrokową. Wojna bowiem na 
morzu i w powietrzu trwała w całej 
pełni, a niemieckie U-boaty, wspo
magane przez Luftwaffe topiły zastra
szające ilości tonażu Sprzymierzo
nych. Ta względna sielanka na po
kładzie Ślązaka nie trwała jednak 
długo. Około pół godziny przed 
północą z 13 na 14 czerwca (a minę
liśmy już trawers południowo-walij- 
skiego Przylądka St. Ann's Head),
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usłyszeliśmy warkot samolotu. Za
rządziliśmy alarm przeciw-lotniczy. 
Nierozpoznany samolot przeleciał nad 
nami na wysokości około 3000 m i 
zniknął w chmurach w kierunku na 
brzeg brytyjski. Kilka minut później, 
od strony lądu ujrzeliśmy wybłyski 
rozrywających się pocisków artylerii 
przeciwlotniczej i smugi pocisków z 
działek mniejszego kalibru. Po paru 
minutach ogień zamarł. Z dyspozycji 
własnych jednostek, które mogliśmy 
napotkać na naszej trasie, wiedzieli
śmy, że ORP Krakowiak wyszedł w tym 
dniu z Milford Haven, z przybrzeżnym 
konwojem, idącym do Yarmouth na 
Isle of Wight. Jednak w tym czasie 
powinien on być bardziej na południe 
od nas. Zaobserwowany więc przez 
nas ogień przeciwlotniczy musiał pocho
dzić z lądu lub innego okrętu.

Zaledwie upłynęło następnych 
piętnaście minut, kiedy w znacznej 
odległości na południe od nas znowu 
rozgorzała gęsta kanonada przeciw
lotnicza. Tym razem niewątpliwie był 
to ORP Krakowiak, którego konwój 
został zaatakowany przez samoloty 
niemieckie. Po czterech czy pięciu 
minutach ogień ten również ustał. 
Szliśmy dalej w ciemnościach nocy, w 
ciągłej gotowości, wytężając słuch i 
wzrok. Konwój Krakowiaka dopędzi- 
liśmy dopiero o świcie 14 czerwca. 
ORP Krakowiak musiał mieć gorącą 
przeprawę z samolotami Luftwaffe, bo 
po wymianie pozdrowień poprosił nas, 
abyśmy przyjęli od niego dwóch 
marynarzy rannych w tej akcji. 
Motorówka Krakowiaka dostarczyła nam 
rannych: st. mar. Jerzego Czika i 
mar. Edwarda Grobelnego. Odesłaliśmy 
ich do szpitala tego samego dnia o 
godz. 1100, zatrzymawszy się na 
beczce na rzece Hamoaze w Devonport * * *

Pierwsze dwa tygodnie w Devon- 
port zużyliśmy na poprawki instalacji, 
drobne naprawy, ćwiczenia na postoju 

w porcie i urlopy. 30 czerwca przy
jechał z Londynu szef Kierownictwa 
Marynarki Wojennej, wiceadmirał Jerzy 
Swirski, który przeprowadził przegląd 
załogi i okrętu. Przez następny dzień 
kontynuowaliśmy ćwiczenia w porcie i 
na morzu, oraz odbyliśmy kilka 
dziennych i nocnych strzelań do 
holowanej tarczy. Nareszcie 8 lipca 
1942 roku otrzymaliśmy nasze pierwsze 
zadanie wojenne. ORP Ślązak został 
wyznaczony na dowódcę eskorty 
przybrzeżnego konwoju, który mieliśmy 
przeprowadzić z Plymouth do Milford 
Haven w Południowej Walii. Poza 
Ślązakiem eskorta składała się z 
czterech uzbrojonych trawlerów ry
backich .

Konwój złożony z 12 statków że
glugi przybrzeżnej odkotwiczył rano 
8 lipca i po uformowaniu się ruszył 
wzdłuż południowego wybrzeża Korn- 
walii (oraz pola minowego postawio
nego przez Royal Navy wzdłuż tego 
wybrzeża) na południowy zachód, w 
kierunku na Lands End. Ponieważ 
ostatnio doświadczono zwiększenia 
ataków Luftwaffe i niemieckich ści
gaczy na konwoje przechodzące wzdłuż 
południowego wybrzeża Anglii oraz 
omijające Lands End w obu kierunkach, 
polecono nam wejść na noc do Fal- 
mouth.

Kiedy o godz. 1400 następnego 
dnia omijaliśmy Lands End otrzyma
liśmy sygnał od dowództwa w Ply
mouth, ostrzegający nas o prawdo
podobieństwie ataku lotniczego. Trzy 
kwadranse później, w sektorze 
zachodnim, zaobserwowaliśmy nieroz
poznany samolot, lecący nisko nad 
wodą. Zarządziliśmy alarm przeciwlo
tniczy. W tym samym czasie nadleciały 
dwa brytyjskie myśliwce. Nierozpo
znany samolot zniknął za horyzontem. 
Odwołaliśmy więc alarm przeciwlotniczy, 
pozostawiając normalną wachtę bojową. 
Po odlocie myśliwców, około godz. 
1840 znowu zjawił się od strony Atlan-
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O.R.P. ŚLĄZAK 30 kwietnia 1942 na rzece Tyne po podniesieniu bandery.

tyku, w odległości około 10 mil 
morskich, nierozpoznany samolot, 
który nie dawszy rozpoznawczego 
sygnału skrył się za horyzontem. O 
godz. 2026 konwój nasz zbliżał się do 
trawersu cypla Trevose Head. W 
północno-zachodnim sektorze, w od
ległości około 6 mil morskich, ukazał 
się nisko lecący samolot, rozpoznany 
jako Junkers 88 (Ju 88). Zarządziliśmy 
alarm przeciwlotniczy, meldując 
równocześnie przez radio zaobser
wowany samolot. Otworzyliśmy celny 
ogień na odległości 12.000 yardów, 
zaprzestając strzelania kiedy samolot 
się oddalił do 15.000 yardów. W tym 
momencie ujrzeliśmy na powierzchni 
wody duży wyprysk, jak gdyby 
samolot, znikając z pola naszego 
widzenia rzucił na wodę jakiś ciężki 
przedmiot.

Za chwilę zasygnalizował do nas 
Komodor konwoju, podając, że samolot 

ten spadł do morza. Odpowiedzieliśmy 
mu, że nie wydawało się nam abyśmy 
go zestrzelili. (Kiedy cztery dni 
później przyprowadziliśmy następny 
konwój z Milford Haven do Coves na 
Isle of Wight z tym samym Komodorem 
(cdr Lundy R.N.R.), złożył mi on 
wizytę i z całą stanowczością twier
dził, że on i pięciu innych członków 
załogi jego statku dokładnie widzieli, 
jak po naszej ostatniej salwie samolot 
gwałtownie zniżył lot i zniknął za 
horyzontem, po czym ukazał się 
wyprysk wody. Oznaczałoby to, że 
ten wyprysk był od wpadającego do 
morza samolotu. Komodor Lundy był 
pełen uznania dla dokładności naszego 
strzelania.

Od Redakcji: Dalsze części w nastę
pnych numerach.]



96 NASZE SYGNAŁY

SPIS TREŚCI Str

Jan Busiakiewicz: POŻEGNANIE BOLKA MARKOWSKIEGO 1
POGRZEB BOLKA MARKOWSKIEGO: W.K. 2
Bolesław Markowski: SŁUŻBA ZDROWIA 3
Bolesław Markowski: SZKIC AUTOBIOGRAFICZNY 4
Wiesław Krzyżanowski: ROCZNICOWY RAPTULARZ 6
70 lat temu: Julian Czerwiński: PUŁK MORSKI 26
Na 50 Rocznicę: 34

ORP ORZEŁ 35
ORP GARLAND 38
ORP GROM 41
S. Tomaszewski: MOJA SŁUŻBA NA GROMIE 44
J. Tumaniszwili: POLSKA FLOTA W KAMPANII NORWESKIEJ 49
T. Lewandowski: JASIU NIE CHOWAJ GŁOWY 58
L. Hulewicz: GROMOWCY 63
XXX: MOGIŁY NARWICKIE 64
M. Wasilewski: BURZA PRZED NARWIKIEM 64
Z. Węglarz: BURZA W NARWIKU 65
K. Kowalski: NA ISKRZE PO ZEJŚCIU ZAŁOGI 66
S. Kuty: BUNT ZAŁOGI 74

PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE:
J. Czerwiński, Z. Heinrich, R. Tymiński, J. Czerwiński 77

LUDZIE MORZA: ANTONI ŚWIERBUTOWICZ 79
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 81
TADEUSZ NOWICKI: zebrał W.K. 82
ZBYSZEK JANOWSKI: T. Lesisz 83
MIECZYSŁAW MAJ: F. Wizła 84
KRONIKA STOWARZYSZENIA 85
Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE:

Walendzewicz, Bujniewicz, Lewandowski, Pstruszeński, Bramwell,
Pieńkos, Kowalski, Browarski, Kudak, Hołub, Nałęcz-Tymiński 87

Lech J. Stróżniak: DROGA DO MARYNARKI 92
Romuald Nałęcz Tymiński: ORP ŚLĄZAK (3) 93

Wydawca ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
14 Collingham^Gardens, London SW5. Teł: 071-370 2659.

Printed by POLPRINT, 63 Jeddo Road, London W12 9EE




