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Trzy dokumenty
ZARZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 10 listopada, 1990 roku

Na podstawie Art.9 §2 oraz Art. 36 dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 roku o służbie wojskowej 
oficerów /Dz.U.R.P. No. 20 poz. 128 z 1937 roku/ w brzmieniu 
Art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 
1946 roku /Dz.U.R.P. No.4 poz.4 z 1946 roku/

na wniosek Ministra Spraw Wojskowych
MIANUJE

oficerów Polskich Sił Zbrojnych do podpułkownika włącznie 
posiadających starszeństwo z 1964 roku lub wcześniejsze, 
którzy brali udział w wojnie w latach 1939-1945, a którzy 
nie służyli w Siłach Zbrojnych Polskiej Republiki Ludowej

o jeden stopień wyżej.
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MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH 43 EATON PLACE
LONDON, SW1 8BX
Tel. 071 235 9831

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

z dnia 1 listopada, 1990 roku

o przeniesieniu żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w stan 
spoczynku lub do pospolitego ruszenia.

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 22 paździer
nika 1990 roku, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych bezterminowo 
urlopowanych uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 września 1946 roku 
przenoszę jak następuje:

Art. 1.

a/ oficerów i podoficerów służby stałej

PRZENOSZĘ W STAN SPOCZYNKU

b/ oficerów rezerwy, podoficerów rezerwy i szeregowców

PRZENOSZĘ DO POSPOLITEGU RUSZENIA

Art. 2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WOJSKOWYCH

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH 

z dnia 10 listopada 1990 roku

o awansach podoficerów i szeregowców Polskich Sił Zbrojnych.

1. Podoficerów Polskich Sił Zbrojnych do stopnia starszego 
sierżanta /równorzędnego/włącznie, którzy brali udział 
w wojnie 1939-1945. a którzy nie służyli w Siłach Zbroj
nych Polskiej Republiki Ludowej

MIANUJE

o jeden stopień wyżej

2. Szeregowców Polskich Sił Zbrojnych, którzy brali udział 
w wojnie 1939-1945, a którzy nie służyli w Siłach Zbroj
nych Polskiej Republiki Ludowej
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ANDRZEJ GUZOWSKI
KRONIKI POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

1918 - 1946
"Historia Polskiej Marynarki - 
Jak gdyby powieść Sienkiewicza. 
Sienkiewicz pióra jej pożycza, 
Sienkiewiczowskie biegną ciarki 
Od pierwszych słów

- od pierwszej karty."
Tak w roku 1951-szym pisał Marian 

Hemar w wierszu nadesłanym do rozgło
śni polskiej Radia Wolna Europa. Nie 
jest dziś rzeczą ważną, co skłoniło He- 
mara do napisania tego wiersza blisko 
40 lat temu. Ale słowa te zdają się 
doskonale ukazać powody dla których 
Inż. Stanisław M. Piaskowski poświęcił 
dwadzieścia lat swego życia na opraco
wanie i wydanie Kronik Polskiej Mary
narki Wojennej 1918-1946. Ukazał się 
właśnie trzeci i ostatni tom Kronik za
mykający cykl. Jest właściwie jeszcze 
jeden tom, opracowany i wydany przed 
tomem pierwszym - Album Planów - 
Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920- 
1946. Te cztery tomy to ponad osiemset 
stron druku dużego formatu - 8,5x11 cali 
na dobrym papierze w błękitnej pół
sztywnej okładce. Szata graficzna bardzo 
staranna. Szczegóły te są warte podkre
ślenia, ponieważ jest to wydawnictwo 
niemal "chałupnicze". Piaskowski praco
wał sam z pomocą żony Anny, sam 
zbierał materiały, pisał setki listów i 
rozsyłał je po całym świecie do różnego 
rodzaju urzędów, instytucji, członków 
Polskiej Marynarki Wojennej, jednym 
słowem do wszystkich, którzy mieli lub 
mogli mieć jakiś związek z Polską Mary
narką Wojenną w okresie od roku 1918 
do 1946. Z zebranych informacji sam 
wybierał i formował teksty, składał stro
nę po stronie, dobierał fotografie i ryso
wał plany, wreszcie drukował na własnej 
zainstalowanej w domu drukarni i na 
końcu był cierpliwym introligatorem. 
Chyba takich rzeczy nikt nie robił od 
czasów Renesansu, a co najmniej od 
czasów Benjamina Franklina.

Na jakie naprzykład trudności natrafiał 
inż. Piaskowski zbierając choćby mater
iały do swego Albumu Planów niech 
starczy fakt, że potrafił znaleźć dane 
techniczne i rysunki okrętu żaglowego 
zbudowanego w 1869 roku w Anglii, a 
który służył jako okręt-baza dla polskich 
okrątów podwodnych przez sześć lat pod 
nazwą ORP LWÓW. W jego albumie 
Planów nie zabrakło ani jednej pływają
cej jednostki która podnosiła polską 
banderą wojenną w latach 1920-1946, czy 
był to transportowiec, holownik, ścigacz, 
okręt podwodny, kontrtorpedowiec czy 
krążownik. I każdy z tych okrętów, w 
zależności od charakteru swej służby, 
zaopatrzony jest w notatkę lub dłuższy 
opis tak samej służby jak i działań 
bojowych w czasie Drugiej Wojny Świato
wej. Znajdziemy też w Albumie Planów 
nie tylko fachowo wykonane rysunki i 
plany samych okrętów, ale także ich 
artyleryjskiego uzbrojenia. Już więc 
wydany niemal dziesięć lat temu Album 
Planów Okrętów Rzeczpospolitej Polskiej 
jest zarówno historią Polskiej Marynarki 
Wojennej w zarysie, jak i źródłową pracą 
dla przyszłych historyków i wogóle ama
torów wojenno-morskich dziejów.

W dwa lata później ukazał się Tom I 
"Kronik". Podobnie jak w Albumie Pla
nów znajdują się tam na wstępie krótkie 
biografie ludzi w ten czy inny sposób 
związanych z historią Polskiej Marynarki 
Wojennej, poczynając od Marszałka Pił
sudskiego, który 28 listopada 1918 roku 
jako Naczelnik Państwa podpisał rozkaz 
utworzenia Marynarki Wojennej, gene
rała Sikorskiego oraz kilkunastu wyż
szych oficerów marynarki z lat między
wojennych. Tom I ukazuje nam raczkują
cą Marynarkę Wojenną w latach kiedy 
nie było jeszcze dostępu do morza, a 
toczyła się wojna z Bolszewikami, gdy 
marynarze walczyli na wodach śródlądo
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wych od Wisły poprzez Prypeć i Dniepr 
aż do Kijowa, gdy organizowano kadry i 
obejmowano pozbawione prawdziwego 
portu wybrzeże Bałtyku, gdy trzeba było 
tłumaczyć polskim władzom tak wojsko
wym jak i cywilnym co to jest marynar
ka i do czego służy, kołatać do różnych 
drzwi o zrozumienie i budżet, pogodzić 
się z faktem, że wskutek sprzeciwu 
głównie Wielkiej Brytanii, Polska nie 
otrzyma nic z rozbrajanych flot zabor
czych. Z wybranych ważniejszych roz
kazów Kierownictwa Marynarki Wojen
nej, instrukcji i rzeczowych komentarzy 
historycznych autora, list promowanych 
oficerów, wyłania się zwolna rzeczywisty 
portret rodzącej się Marynarki Wojennej, 
z jakimże trudem budowanej od zera, 
bez zrazu społecznego zrozumienia 
wbrew nieuświadomienia lub wręcz nie
chęci wpływowych czynników w kraju, 
nawykłym do myślenia, że "rolnik, króry 
pilnie orze - nie wie, co to morze". Ko
niec roku 1937 zamyka Tom I. Widać 
już rezultaty pionierskich wysiłków 
budowy floty morskiej. Polska posiada 
już cztery kontrtorpedowce, dwa nowiut
kie i bardzo nowoczesne, trzy okręty 
podwodne, dwa nowoczesne w budowie w 
Holandii, silnie uzbrojony stawiacz min 
na ukończeniu w stoczni francuskiej. 
Będą to okręty, z którymi flota polska 
wejdzie do wojny w dniu 1 września 
1939 roku.
Tom II "Kronik" to okres od roku 1938 

do końca 1941-ego. O tomie tym pisał w 
"Przeglądzie Polskim" 22 października 
1987-ego roku mój przyjaciel Jerzy Tu
maniszwili. "Jeśli Tom I miał znaczenie 
przełomowe, to niewątpliwie Tom II jest 
wprost rewelacyjny". Istotnie, czytając 
Tom II, a są to, podkreślam, "Kroniki" a 
nie powieść czy opowiadanie literackie, 
czuje się gorączkę tych pełnych napięcia 
ostatnich dwudziestu miesięcy pokoju, 
grozę narastających chnur i wreszcie 
burzę niemieckiego najazdu. Dokumenty, 
rozkazy, wyciągi z dzienników zdarzeń, 
uzupełniane czasem krótkimi notatkami 

Autora na temat bieżących wydarzeń 
politycznych w szerszej skali, urastają do 
rozmiarów dramatu. A dramat rze
czywiście nadchodzi. Czyta się niemal z 
zapartym oddechem chronologię wyda
rzeń ostatnich dni sierpnia 1939 i wrze
śnia, noty i manewry dyplomatyczne w 
czworokącie Polska-Niemcy-Wiefka Bry
tania i Francja, jak dowódca niemiec
kiego pancernika SCHLESSWIG HOL- 
STEIN po wejściu z oficjalnie kur
tuazyjną wizytą do Gdańska składa 
wizytą Komisarzowi Generalnemu R.P. 
Chodeckiemu, by w siedem dni później 
otworzyć morderczy ogień ze swych po
tężnych dział na Westerplatte. "Kroniki" 
notują wydarzenia dzień po dniu, z 
godziny na godzinę niemal i panorama 
rozciąga się od Gdańska poprzez Gdynię, 
Oksywie i Hel na akwen Bałtyku, na 
działnia jednostek marynarki na Wiśle, 
na Pinę i grupę generała Kleeberga, w 
której walczyli marynarze, na Wielką 
Brytanię, dokąd zawinęły trzy polskie 
kontrtorpedowce wysłane tam w przed
dzień wojny. Te trzy okręty i dwa okręty 
podwodne WILK i ORZEŁ, które nieco 
później przedarły się z Bałtyku, to zalą
żek tej "małej floty" rozpoczynającej swe 
"wielkie dni". Tom II zajmuje się losami 
i działaniami polskich okrętów wojennych 
bazowanych w Wielkiej Brytanii, gdy po 
klęsce wrześniowej stały się jedynym 
"skrawkiem suwerennej Rzeczypospolitej" 
jak to w jednym z przemówień do mary
narzy podkreślił generał Sikorski. Patro
le, konwoje, kampania norweska, bolesne 
straty GROMA I ORŁA, Dunkierka, 
zawalenie się Francji, objęcie kilku jed
nostek francuskich porzuconych w por
tach angielskich, pierwsze okręty bojowe 
wypożyczone od brytyjskiej admiralicji na 
czas wojny, bitwa powietrzna o Wielką 
Brytanię, konwoje i walki z narastającą 
groźbą niemieckich "U-bootów" na Atlan
tyku, pościg za BISMARCKIEM. Wszyst
ko to jest w Tomie II "Kronik". Nie chcę 
powtarzać dalej z recenzji o tym Tomie 
Jerzego Tumaniszwili z przed trzech lat.
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Wspomnę tylko, że był to okres najbliż
szej i można powiedzieć bardzo ser
decznej współpracy taktycznej między 
okrętami polskimi i okrętami brytyjskiej 
Floty Królewskiej. Po pierwszych tygod
niach w roku 1939 zrozumiałej nieufności 
Brytyjczyków do wojenno-morskich umie
jętności Polaków, nastąpiło uznanie, 
szacunek, braterstwo ludzi morza. Sypały 
się brytyjskie odznaczenia, pochwały, 
pełne podziwu artykuły w prasie. Po 
upadku Francji osamotniona Wielka 
Brytania po prostu potrzebowała tego 
skromnego przecież wkładu małej pol
skiej floty. Tom II "Kronik" zawiera też 
obszerne przypisy, indeks nazwisk, in
deks rzeczowy i geograficzny, listę tablic 
i fotografii, źródła zarówno polskie jak i 
obce. Koniec grudnia 1941-ego roku 
zamyka Tom II.

Tom III "Kronik Polskiej Marynarki 
Wojennej" miał być głównym tematem tej 
recenzji. Ale jak pisać o tym tomie, nie 
uwzględniając tomów poprzednich? Czy 
naprawdę można w pełni ocenić "Pana 
Wołodyjowskiego" jeśli się nie czytało 
"Ogniem i Mieczem" i "Potopu"? Inżynier 
Stanisław Piaskowski w Tomie III kon
tynuuje swą kronikę w podobny sposób 
do tego, w jakim była ona prowadzona w 
Tomie I i II. To znaczy, że trzyma się 
formuły chronologicznej wydarzeń miesiąc 
po miesiącu, dzień po dniu. Czyta się 
więc o tym co robił taki i inny polski 
okręt wojenny na Atlantyku, aby w 
następnym paragrafie czytać o działa
niach na Morzu Śródziemnym albo o 
utworzeniu Szkoły Podchorążych Rezer
wy Marynarki Wojennej, o awansach lub 
promocjach oficerów, o nadaniu odzna
czeń, by znów natknąć się na akcję 
bojową w Kanale La Manche. A Tom III, 
pokrywający latal942-1946, a więc okres 
największago natężenia działań bojowych 
na morzach świata, staje się lekturą 
wręcz pasjonującą. Jest to również okres 
największego rozrostu polskiej "małej 
floty", przerastającej już znacznie flotę, z 

którą Polska weszła do wojny. W akcji 
są kontrtorpedowce BURZA, BŁYSKAWI
CA, PIORUN, GARLAND, ŚLĄZAK, 
KUJAWIAK i ORKAN. Krążowniki, 
pierwsze w polskiej marynarce wojennej - 
DRAGON i CONRAD, okręty podwodne 

SOKÓŁ i DZIK, przezwane jarzez brytyj
skich kolegów na Morzu Śródziemnym 
"okrutne bliźniaki", JASTRZĄB i kończą
cy swą służbę sterany WILK. Są ściga- 
cze, patrolujące Kanał La Manche, patro
lowce francuskie, przekazywane stop
niowo "Wolnym Francuzom" generała De 
Gaulle i admirała Muselier. Giną kolejno 
na morzach ORP JASTRZĄB, ORP OR
KAN, który miał smutny zaszczyt przy
wiezienia do Anglii zwłok generała Sikor
skiego po gibraltarskiej katastrofie. OR
KAN zatonął na Atlantyku 8 październi
ka 1943-ego roku od torpedy U-Boota. 
Jedyny uratowany oficer Stanisław Poho- 
recki, któremu udało się wyskoczyć za 
burtę wspomina: ..."za chwilę wstrząsnął 
mną przerażający i niewiarygodny widok. 
Jakby "za kratami" w ogniu trzymając w 
prawej ręce kubek, a lewą lekko ge
stykulując, stał spokojnie z.d.o. kpt. mar. 
Michał Różański. Palący się na nim 
długi kożuch robił wrażenie jakiejś 
makabrycznej aureoli. Po kilku minutach 
ORP ORKAN zatonął." Suchy komunikat 
Kierownictwa Marynarki Wojennej w 
Dzienniku Zarządzeń podaje: "Dnia 8 
października 1943 ORP ORKAN w akcji 
z nieprzyjacielem na północnym Atlan
tyku został trafiony torpedą i w 4 minu
ty zatonął w pozycji szerokość 56°08’N i 
długość 27°05’W. Ze stanu załogi liczącej 
11 oficerów, 205 podoficerów i maryna
rzy, zginęło:
D-ca okrętu 
9 oficerów 
2 podchrążych marynarki 
166 podoficerów i marynarzy.
Z dniem 9 października 1943 r. polecam 
skreślić ORP ORKAN z listy Okrętów 
Rzeczypospolitej Polskiej." Tyle komuni
kat ...
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Urywek ten z Tomu III "Kronik" niech 
świadczy o emocjonalnym napięciu cechu
jącym tekst, oficjalne komunikaty i roz
kazy łączone ze wspomnieniami u- 
czestników działań wojennych polskich 
okrętów. Ale w Tomie III pojawia się coś 
nowego, jakieś przykre zgrzyty w stosun
kach między Polską Marynarką Wojenną 
a brytyjską Admiralicją. Na morzu, na 
planie taktycznym i w stosunkach mię
dzy okrętami w akcjach bojowych wszyst
ko wydaje się takie same. Braterstwo 
broni istnieje bez zmian. Polscy dowódcy 
wedle starszeństwa nadal obejmują dowo
dzenie zespołami alianckimi na morzu. 
Ale już w początkach roku 1943 za
czynają się tu i ówdzie nieporozumienia 
na wyższych szczeblach. Polska marynar
ka ma otrzymać pierwszy w swych dzie
jach krążownik, przeszło dwudziestoletni 
weteran HMS DRAGON. Generał Sikor
ski chce go nazwać ORP LWÓW. Ad
miralicja brytyjska się sprzeciwia, wywo
ła to nieporozumienia z Sowietami. A 
było to przecież na długo przed Tehera
nem i Jałtą. W tym to czasie brytyjski 
minister spraw zagranicznych Eden 
mówił, że "rządowi polskiemu w Lon
dynie brakuje poczucia rzeczywistości"... 
A prezydent Roosvelt dodawał, "że Pol
ska otrzyma to co zadecydują wielkie 
mocarstwa ..." To są już lata, kiedy 
Wielka Brytania nie jest sama, ma za 
sobą potęgę Stanów Zjednoczonych a 
żołnierz sowiecki tak czy owak musi 
krwawić się na Wschodzie i to wcale nie 
o wolność narodów świata. Polacy byli 
mile widziani w wojnie przeciw Hi
tlerowi, ale stają się ambarasujący. Trze
ba im pokazać ich właściwe miejsce 
wedle zasad i metod stosowanych w 
Imperium Brytyjskim wobec ludów kolo
nialnych. Tej zmiany nastrojów brytyj
skich wobec Polaków początkowo nie 
odczuwało się na okrętach. Aby nie 
podważać morale załóg Kierownictwo 
Marynarki Wojennej swe kłopoty z Ad
miralicją Brytyjską trzymało dla siebie.

Ale stopniowo i dowódcy polskich okrę
tów poczęli wyczuwać pewne zmiany w 
stosunkach z brytyjczykami. Byli nadal 
uprzejmi, ale jakby mniej serdeczni. 
Ceremoniał morski nakazuje, że gdy w 
porcie był aliancki zespół okrętów róż
nych narodowości i wypadało święto 
narodowe jednego z nich, wszystkie 
okręty podnosiły galę banderową. Ow
szem, okręty brytyjskie przekazywały 
gratulacyjny sygnał, ale gali banderowej 
nie podnosiły. Drobny może szczegół i 
nie zawsze zauważany. Te z początku 
subtelne a później coraz mniej subtelne 
zmiany w odnoszaniu się Admiralicji 
Brytyjskiej do Polskiej Marynarki Wojen
nej widzi się coraz wyraźniej w miarę 
zagłębiania się w Tom III "Kronik". 
Jałta, koniec wojny i cofnięcie uznania 
rządowi polskiemu w Londynie to już 
koniec dżentelmeństwa w stosunkach do 
polskich marynarzy. Już są niepotrzebni, 
uciążliwi nawet. Admiralicja Brytyjska, 
nie wiem czy w skutek własnego zaam- 
barasowania się stanowiskiem rządu 
brytyjskiego wobec sprawy polskiej, 
uchyliła się nawet od utworzenia polskie
go Korpusu Przysposobienia i Roz
mieszczenia (PKPR) przy Admiralicji. 
Oddano marynarzy wojsku. Na końcu 
Tomu III znajdujemy wydany przez 
Admiralicją Brytyjską dokument o wa
runkach służby w PKPR. Pisany jest 
niezręczną polszczyzną i wygląda że z 
zażenowaniem.

Cały cykl "Kronik Polskiej Marynarki 
Wojennej 1918-1946" jest kopalnią infor
macji i to informacji udokumentowanej 
dla przyszłych historyków. Czy są w 
"Kronikach" błędy? Są. I biorąc pod 
uwagę ogrom pracy Stanisława Pias
kowskiego, błędy musiały się wkraść. Do 
każdego tomu załączona jest osobna 
karta z "Erratą". Nie wszystko jednak 
udało się autorowi poprawić i spro
stować. Pracował przecież sam z pomocą 
żony. We wstępie do Tomu I dziękuje 
wielkodusznie za pomoc kilku, jakże 

i
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nielicznym instytucjom i osobom. Wśród 
tych osób wymienia i moje nazwisko. 
Jeśli pozostali tam wymienieni dopomogli 
autorowi w takim stopniu jak ja - to 
inżynier Piaskowski pracował w istocie 
sam. Ale z pośród naszej coraz bardziej 
kurczącej się grupki "zgryźliwych sta
ruszków" znajdzie się ten czy ów, który 
będzie miał pretensje do Piaskowskiego, 
że tu czy tam przeoczył jego nazwisko, a 
przecież "ja tam byłem i robiłem coś 
niesłuchanie ważnego".

Czy "Kroniki" warto wydawać w języku 
angielskim? Niewątpliwie tak, jeśli znaj
dzie się instytucja, która to sfinansuje i 
zatrudni fachowego tłumacza. A to jest 
ważne. Terminologia wojenno-morska w 
"Kromkach" Piaskowskiego jest bez za
rzutu. A przypomina mi się, jak młodzi 
adepci morskiego rzemiosła zaśmiewaliś
my się z przedwojennych tłumaczeń na 
polski utworów Conrada czy "Wiatru od 
Morza" Żeromskiego. Tłumaczenie na 
język angielski "Kronik" nie trafi pod 
amerykańskie czy angielskie "strzechy". 
Boje polskich okrętów na tle globalnych 
zmagań Drugiej Wojny Światowej są 
drobnym epizodem. Ale stanowią nieoce
nione źródło informacji dla każdego 
poważnego historyka tego okresu. Dla 
polskiego historyka czy czytelnika mają 
olbrzymi emocjonalny wydźwięk. "Kroni
ki" ukazują coś zupełnie nowego w dzie
jach Polski - że "Polak wie co to morze." 
W moim domu w Warszawie na poczes
nym miejscu leżała taka oprawna w 
płótno wielka, gruba książka: 'Wojsko 
Polskie Królestwa Kongresowego" Gem- 
barzewskiego. Ileż to godzin spędzałem 
nad tą książką zamiast odrabiać lekcje! 
Jakież piękne były tam kolorowe ilustra
cje ukazujące wszystkie rodzaje broni. I 
w spisie oficerów szukało się nazwisk 
swoich przodków. Może takie wydanie 
"Kronik" byłoby też na miejscu. Na 
Wybrzeżu w Polsce mieszka artysta- 
malarz, znakomity marynista - Adam 
Werka. Gdyby znalazła się instytucja czy 

fundacja polska, któraby zechciała wydać 
"Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej" w 
formie wielkiego albumu z barwnymi 
ilustracjami Werki, to na pewno znalazło 
by się wielu nabywców nawet w tych 
ciężkich "balcerowiczowskich czasach", 
nie mówiąc już o rozsianej po świecie 
Polonii. I warto wspomnieć, że Pias
kowskiemu "grozi" nagroda SPK za 
najlepszą pracę historyczną roku o pols
kich siłach zbrojnych w Drugiej Wojnie 
Światowej.

Czy piszącemu "Kroniki" Stanisławowi 
Markowi Piaskowskiemu pióra "użyczał 
Sienkiewicz" jak twierdził Marian He- 
mar? Chyba nie. Piaskowski nie pisał 
powieści, pisał kronikę, zestawiał suche 
fakty, podawał nazwy i nazwiska, ale nie 
tworzył osobowości, nie dodawał im cech 
osobistych, prywatnego życia, które 
przecież mieli. To czeka na nowego 
polskiego "Sienkiewicza" lub "Sienkiewi
czów", którzy pełną dłonią zaczerpną z 
"Kronik" Piaskowskiego na nowe "Trylo
gie". Bo jak już w samym cytowanym 
wierszu pisał Marian Hemar:

"Słowami z ognia, krwi i siarki, 
Wichru i lodu i zawiei,
Pisany jest strzęp epopei -
Historia Polskiej Marynarki."

P.S. W tekście kilkakrotnie wspominam 
o "wielkich dniach" i o "małej flocie". 
Zapożyczyłem ten zwrot z wydanej ponad 
trzydzieści lat temu i kilkakrotnie wzna
wianej historii Polskiej Marynarki Wo
jennej w Drugiej Wojnie Światowej, 
której autor, zmarły w ubiegłym roku 
Jerzy Pertek nadał wyjątkowo trafny 
tytuł "Wielkie Dni Małej Floty".
(Recenzja ta ukazała się 9 sierpnia 1990 
w "Przeglądzie Polskim" t.j. dodatku 
nowojorskiego "Nowego Dziennika", a 
wspomnianą w tekście recenzję J. Tuma- 
niszwilego drukowały NS nr 169 str 84. 
- Red.)
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STANISŁAW M. PIASKOWSKI
LIPIEC - GRUDZIEŃ 1940

Przedruk z Kronik Stanisława M. Piaskowskiego Tom II, za zezwoleniem Autora 
skrócone przez pominięcie spraw gospodarczych, etc, ale z wprowadzoną erratą Autora.

* GRUPA trawlerów.
W Dodat. tajnym Nr. 15 do Rozkazu Dziennego szefa K.M.W. Nr. 32 z 18.VII. ukazał się 

następujący rozkaz:
"Stwierdzam, że następujące trawlery zostały wcielone w skład Pol. Mar. Woj. z dniem

28 czerwca br. ” *)■
Dca Grupy - kdr ppor. Aleksander Hulewicz
Z. dcy - kdr ppor. Jerzy Umecki
Ofic. mech. - ppor. mar. Jacek Rewkiewicz

Sekcja I. - dca por. mar. Jerzy de Latour
P-l (ex- 0-54 “Renaissance”)
P-2 (ex- 0-173 “Oscar August”)
P-3 (ex- 0-336 “Elizabeth Gilbert”)
P-4 (ex- 0-63 “St. Pierre”)

Sekcja II. - dca por. mar. Stanisław Pohorecki
P-5 (ex- 0-327 “Hendrich Conscience”)
P-6 (ex- B-2 “Sirius”)
P-7 (ex- 0-310 “Zee Meeuw”)
P-8 (ex- B-15 “De Dric Gezusters”)

Sekcja III. dca ppor. mar. Tadeusz Dąbrowski
P-9 (ex- Z-15 “Blanche Marguerite”)
P-10 (ex- 0-335 “Charles Jeannine”)
P-ll (ex- D-276 “Lucienne Christian”)
P-12 (ex- 0-208 “Femina”)

- dca por. mar. Jerzy de Latour
- dca bosman Józef Wieczorek
- dca ppor. mar. Tadeusz Bernas
- dca mat Bronisław Penski

- dca por. mar. Stanisław Pohorecki
- dca bosmanmat Feliks Chwiołka
- dca ppor. mar. Karol Góralczyk
- dca bosman Edward Piackus

- dca ppor. mar. T. Dąbrowski
- dca bosman Arkadiusz Ignatowicz
- dca ppor. mar. Maciej Bocheński
- dca mat Władysław Radko

*) Dla przejrzystości podaję równocześnie obsadę personalną Grupy Trawlerów wg. Żarz. Pers, szefa 
K.M.W. Nr. 40 z 29. VII (oficerowie) oraz P.S.Z. t.II, cz. 1, str. 271 (podofic.).

• Rozkazem Naczelnego Wodza gen. Wł. Sikorskiego w Polskich Siłach Zbrojnych obowiązu
je salutowanie całą, dłonią (nie dwoma palcami). Ręka ma być podnoszona jak dawniej. Dłoft 
obrócona do dołu (na sposób brytyjski). Rozk. Dzień. K.M.W. Nr. 35 z 29.VI.

• W dniu 4.VII. przebywające od września w Port Layutey (Marocco) O.O.RP. “Wilia” 
i “Iskra”,po przejęciu ewakuowanych z Francji via Afryka Północna żołnierzy i lotników, 
wyszry do Gribaltaru. Kdtem zespołu był kdr ppor. inż. Jo'zef Wielogórskizaokrętowany na 
“Wilii”, którą dowodził kpt. ż.w. Mikołaj Depisz, “Iskrą” prowadziłkpt. ż. w. Stefan Goraz- 
dowski. Oba okręty przybyły do Gibraltaru w dniu 5.VII. Podczas dwudniowego postoju 
“Wilia” przejęta żołnierzy z “Iskry”, która pozostała w Gibraltarze i następnie przekazana 
została 29.XI.40 r. Admiralicji Brytyjskiej jako baza mieszkalna dla załóg ścigaczy. 25

• Najpilniejsze naprawy na “Wilku” przeprowadzono w dniach od 28.VI. do 5.VII. W dniu 
7.VII. okręt przeprowadzał próby na morzu. Nowym bryt. ofic. łącznikowym wyznaczony 
został S/Lt Fovarque.
• W dniu 7.VII. “Wilia” opuściła Gibraltar. Idąc początkowo w konwoju płynącym do 
Anglii pozostała daleko w tyle na skutek złego stanu kotłów. Do Liverpool, gdzie już uznano 
ją za zaginioną dotarła szczęśliwie w dniu 17. VII. 26
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• W Dzień. Żarz. K.M.W. Nr. 14/Tj. z 10. VII. ukazały się dwa następujące zarządzenia: 
Polecam skreślić z listy okrętów wojennych Marynarki Wojennej:

O.R.P. “GROM” z dniem 4. maja b.r.
O.R.P. “ORZEŁ” z dniem 8 czerwca b.r.

• Budowa dwóch ścigaczy torpedowo-artyleryjskich zamówionych w styczniu 1939 r w sto
czni J. Samuel White w Cowes została z chwilą wybuchu wojny zatrzymana. Dalsze roboty 
podjęto dopiero z końcem 1939 r. W trakcie budowy jeden ścigacz zamieniony został na typ 
artyleryjski przez usunięcie wyrzutni torpedowych. Na podstawie porozumienia z Admirali
cją w skład Pol. Mar. Woj. postanowiono wcielić jeden z zamówionych przed wojną scigaczy, 
a drugi wymienić na dwa brytyjskie scigacze artyl. typu “Vosper”. Oficerowie wyznaczeni 
do obsadzenia ścigaczy skierowani zostali na przeszkolenie do Royal Navy. 27

Żarz. Pers. Nr. 38/Tj. z 11. VII. obsadę oficerską ścigaczy stanowili:
Dca Grupy Ścigaczy i dca ścigacza Nr. I - por. mar. Janusz Sokołowski 

ofic. wacht. - ppor. mar. Józef Ponikiewski
dca ścigacza Nr. II 
ofic. wacht.
dca ścigacza Nr. III

- ppor. mar. Eugeniusz Wciślicki
- ppor. mar. Andrzej Guzowski
- ppor. mar. Andrzej Jaraczewski

ofic. wacht. - ppor. mar. Tadeusz Lesisz

przejęcie OKRĘTÓW FRANCUSKICH PRZEZ P.M,W. (Dzień. Żarz. szefa K.M.W. Nr 15/tj. z 2O.V1I) 
“W dniu 18.go lipca 1940 roku została podniesiona prócz francuskiej polska bandera

wojenna na okrętach francuskich: kontrtorpedowiec “Ouragan”, patrolowcach “Medoc” 
i “Pomerol”, które z tym dniem rozpoczęły służbę w Polskiej Marynarce Wojennej i znaj
dują się w stanie kampanii.

Określając te okręty nie należy używać skrótu O.R.P. - lecz kontrtorpedowiec względ
nie patrolowiec i nazwa okrętu”.
Obsada oficerska okrętów była następująca: (Żarz. Pers, szefa K.M.W. Nr. 40/tj z 29.VII.).’ 

Kontrtorpedowiec "OURAGAN".
Dca 
Z.d.o.
Ofic. sygn.
Ofic. naw.
Ofic. art.
Ofic. br. pod. 
Ofic. mech, 
p.o. 2 of. mech 
Lekarz 
Komisarz

Patrolowiec "Medoc" 
Dca okrętu

i Gr. Patrol. 
Z.d.o.
Ofic. naw. 
O. w.
Ofic. mech.

Patrolowiec "Pomerol".
Dca 
Z.d.o. 
Ofic. naw. 
O. w.
Ofic. mech.

- kdr por. Eugeniusz Pławski
- kpt. mar. Tadeusz Gorazdowski (od 7.X. dca okrętu)
- por. mar Paweł Żelazny
- ppor. mar. Maciej Michałkiewicz (od 21.VII.)
- por. mar. Kazimierz Hess
- ppor. mar. Stanisław Kince
- por. mar. Józef Piór
- chor. mar. Walery Czyż (od 21.VII. ?)
- ppor. lek. Teodor Jezierski
- chor. mar. Wacław Maciesowicz

- kdr por. Roman Stankiewicz
- kpt. mar. Ludwik Lichodziejewski
- por. mar. Wilhelm Pacewicz
- ppor mar. Jerzy Łukaszewski
- kdr ppor. inż. Józef Wielogórski )*

- kpt. mar. Romuald Tymiński
- kpt. mar. Jan Seifert (od 9.IX.)
- ppor. mar. Zbigniew Janowski
- ppor. mar. Wacław Pryfke
- kpt. mar. inż. Wacław Trzebiński (od 2.VIII.)
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• Zarządzeniem szefa K.M.W. Nr. 16/tj. z 9.VIII. w skład Pol. Mar. Woj. wcielone zostały 
i rozpoczęły kampanię czynną:

Ścigacz Nr. II - z dniem 19.VII. br.
Ścigacz Nr. III - z dniem 28.VII. br.

*) Oba ścigacze zostały wcielone do 3-ciej Flotylli ścigaczy stacjonującej w Fowey jako jej 
Ill-ci dywizjon. Dca Flotylli był Lt. Egre z R.N., a dcąbazy Cmdr Tarley z R.N.

Poza tym w dniu 19. VII podniesiona została prócz francuskiej polska bandera wojenna na 
okrętach strażniczych:

“Ch 11” - dca kpt. mar. Jerzy de Latour 
“Ch 15” - dca kpt. mar. Antoni Wacięga (Żarz. Pers. Nr 43/tj z 16.VIII.)

Kmtrtorpedowiec “Ouragan” wcielony został w skład Dywizjonu Kontrtorpedowców.

• Podczas 4-go patrolu O.R.P. “Wilk” został w dniu 23.VII. kilkakrotnie atakowany przez 
samolot typu “Do-215”, który rzucił 6 bomb o godz. 1340, a w godzinę później dalszych 12. 
Po wynurzeniu się zauważono o godz. 1630 dwa dalsze “Dorniery”. Od wybuchu blisko rzu
conych bomb odskoczyła pokrywa włazu pomieszczenia oficerskiego. Okręt misiałbyć stale 
wynurzony aby uniknąć zalania wodą. O godz. 2300 p.o. dcy “Wilka” kpr. mar. Borys Kar- 
nicki zdecydował się wrócić do bazy w Rosyth dokąd przybył 24.VII. o godz. 1700.
• PIERWSZE (na emigracji) OKRESOWE AWANSE OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ. (Żarz. Pers, 
szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej Nr. 41/Tj z dnia 31.VII.1940 r.).

1. Podaje do wiadomości Zarządzenie Naczelnego Wodza z dnia 26.VII.1940 r.
Na podstawie art. 11 §1 pkt.b. dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13.III.1937 r. 

o służbie wojskowej oficerów (Dz. U.R.P. Nr. 20, poz. 128).

mianuje:
w MARYNARCE WOJENNEJ

z dniem 3 maja 1940 r.
i ze starszeństwem 3 maja 1940 r.

W Korpusie Oficerów Morskich, 
kom andoram i-porucznikam i: 

kdr ppor. Wolbek Marian
Nahorski Stanisław 
Hulewicz Aleksander 

komandoramipodporucznikami: 

ś.p. kpt. mar. Grudziński Jan 
“ ” Gebethner Stefan
” ” Januszewski Walerian z prze

niesieniem do korpusu 
służb, grupa techniczna.

” ” Krawczyk Bogusław

ppor. mar. Wojciechowski Witold 
” Węglarz Zbigniew 
” Szuster Witold
” Dąbrowski Tadeusz Zbigniew 
” Kince Stanisław 
” Łukaszewski Jerzy 
” Lee Stanisław 
” Wróbel Józef 
” Michałkiewicz Maciej

kapitanami marynarki:

ś.p. por. mar. Piasecki Andrzej
” ” Łątkiewicz Bronisław
” ” De Latour Jerzy
” ” Pohorecki Stanisław
” ” Koziołkowski Jerzy
” ” Żelazny Paweł
” ” Romanowski Bolesław

porucznikami marynarki:

ś.p. ppor. mar. Kamiński Henryk
ś.p. ” ” Mokrski Marian

ppor. mar. Tyc Antoni
” Buchowski Jan
” Grochowicz Wiktor
” Opałko Włodzimierz 

ppor. mar. rez. Cedro Mieczysław Zygmunt 
z przeniesieniem do kor
pusu służb, grupa admini
stracyjna.
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' Tablica 21. OKRĘTY CZASU WOJNY (3) OKRĘTY FRANCUSKIE przejęte przez P.M.W.

Kontrtorpedowiec "Ouragan".
Okręty patrol.

"Pomerol" 
Kpt. mar. Romu 
ald Tymiński.

"Medoc"
Kdr por. Roman
Stankiewicz t

kpt. A. Wacięga.żatana iorłnnnrł ~r r\ls rntXłA» c+rn



12 NASZE SYGNAŁY 167

W Korpusie Morskich Oficerów Technicz. 
kom and o rem -porucz nikiem 

kdr ppor. Herman Ferdynand 
kapitanami marynarki: 

ś.p. por. mar. Roszak Florian
ś.p. ” ” Krąkowski Aleksy

” ” Jasłowski Feliks
” ” Jasiński Zygmunt

” Szmidt Ludwik
porucznikami marynarki:

ś.p. ppor. mar. Sosnowski Jerzy 
” ” Czelusta Franciszek

” Pierzchlewski Stanisław

W Korpusie Służb Marynarki Wojennej, 
grupa techniczna

kom andorem -podporucznikiem

kpt. mar. inż. Gierżod Michał
kapitanem marynarki:

por. mar. Stolarczyk Bronisław

grupa administracyjna
kapitanem marynarki:
por. mar. rez. Śliwiński Leon

grupa lekarzy

por. mar. lek. Dr. Limonienko Włodzimierz

Naczelny Wódz
(—) Sikorski, gen. dyw.

• Wobec zbliżającego się zakończenia remontu O.R.P. “Burzy" w Portsmouth, na okręt po
wrócił w dniu 27.VII. kdr ppor. Wojciech Francki przejmując dowództwo okrętu od zastępu
jącego go na czas budowy kpt. mar. Jana Tchórznickiego.
• O.R.P. “Garland” pod dztwem kdr ppor. Antoniego Doroszkowskiego w silnym zespole 
okrętów brytyjskich wyszedł w dniu 27.VII. na trzydniowy patrol w rejonie wyspy Krety.
• O.R.P. “Wilia”, który od dnia 8.VIII.1925 r. bez przerwy służył pod banderą Pol. Mar. 
Woj. przekazany został w dniu 30.VII.1940 r. Towarzystwu “Żegluga Polska Sp. Akc.”.

W służbie marynarki handlowej dotrwał do 8.VI.1944 r. i w tym dniu użyty został do bu
dowy sztucznego falochronu podczas inwazji w Normandii. (Dz. Żarz. K.M.W. nr. 18/tj z 7.IX.). 
• O.R.P. “Garland” wyszedł z zespołem okrętów brytyjskich w dniu 30.VII. na patrol we 
wschodniej części Morza Śródziemnego. Patrol zakończył się 3.VIII. w Haifie.
• Wysłany do Szwecji dca O.R.P. “Wilk” kdr ppor. Bogusław Krawczyk powróci! w dniu 
31.VII. do Wielkiej Brytanii. Następnego dnia przejął od kpt. mar. Borysa Karnickiego obo
wiązki dcy okrętu.
• Po zakończeniu w dniu 6.VIII. remontu, w czasie ktorego na O.R.P. “Burza” zainstalowa
no aparat podsłuchu podwodnego “ASDIC”, okręt pod dowództwem kdr ppor. Wojciecha 
Franckiego opuścił w dniu 7.VIII. Portsmouth kierując sie do Scapa Flow celem przeprowa
dzenia obowiązujących ćwiczeń z nowymi instalacjami.
• W piąty patrol O.R.P. “Wilk” wyszedł w dniu 8. VIII. pod dowództwem kdr ppor. Bogu
sława Krawczyka. Sektor patrolu wyznaczony był w rejonie na północ od Dogger Bank.

Początek patrolu rozpoczął się małą awarią lewego Diesla. W następnych jednak kilku 
dniach nie wydarzyło się nic godnego uwagi. Najdalej wysuniętą pozycję północną - N 56° 
28.5’ osiągnięto 20.VIII. zaś najdalsząwschodnią- 2° 45’ E w dniu 15.VIII. Do Rosyth okręt 
powrócił 21.VIII. o godz. 1215.
• W dniu 8.VIII. brytyjski bombowiec skierował “Burzę” na miejsce zauważonego niemiec
kiego okrętu podwodnego. Przeprowadzone przy pomocy nowo założonego “Asdik’u” trzy 
ataki bombowe były prawdopodobnie skuteczne. Zawiadamiając o tym Admiralicję Brytyjską 
K-adm (D) pismem Nr. 907/HD 00571 A-15/VIII/40 stwierdził, że:

“...okręt podwodny nie został zatopiony, ale silnie uszkodzony. Świadczyły o tym duże 
plamy oliwy na powierzchni morza i bańki powietrzne... ”

• W okresie od 14. do 29.VIII. dwa ścigacze “S-2” i “S-3” brały udział w osłonie przybrzeż
nych konwojów między portami Dartmouth - Falmouth- Portland i Portsmouth. Oba sciga- 
cze należały do 3-ciej Flotylli ścigaczy stacjonującej w Fowey tworząc jej III dywizjon.
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• Naczelny Wódz zarządzeniem z 22.VIII. mianował w Korpusie Oficerów Służb Marynarki 
Wojennej - Grupa lekarzy: (Żarz. Pers, szefa K.M.W. Nr. 44/tj z 24.VIII.).

porucznikami marynarki z dniem i starszeństwem 3 maja 1940 r.
ppor. mar. lek. Dr. Ożegowski Andrzej i ppor. mar. rez. lek. Dr. Jezierski Teodor 

podporucznikiem rez. marynarki z dniem i starszeństwem 1 lipca 1940 r.
kpr. pchor. rez. Dr. Szlichcińskiego Wacława.

Zarządzeniem Naczelnego Wodza z 22.VIII. przeniesieni zostali z dniem 3.V. z korpusu 
oficerów zdrowia do grupy lekarzy korpusu oficerów służb marynarki wojennej: 
per.ma-f. lek. Dr. Ożegowski Andrzej i por.mar. .. Dr. Jezierski Teodor.
• Stacjonujący w Aleksandrii O.R.P. “Garland” eskortował w dniach 18 i 19.VIII. s/s “War
szawę” na pokładzie której znajdowali się ewakuowani z Węgier i Rumunii żołnierze-ochot- 
nicy do formującej się w Syrii (Bejrut) Brygady Karpackiej gen. Stanisława Kopańskiego.

• Stacjonujące w Greenock ktt “Burza” i “Błyskawica” otrzymały w dniu 30.VIII. rozkaz 
wzięcia udziału w eskorcie konwoju idącego do Kanady (w tym czasie konwoje idące z An
glii na zachód konwojowano tylko do 20° W dług, geogr.). Konwój w składzie 51 statków 
i kt. HMS “Sandwich” napotkano w pozycji 58° 37’ N i 2° 51’ W. Następnego dnia tj .31. 
VIII. “Burza” na skutek awarii skraplacza opuściła konwój i samotnie powróciła do Greenock. 
• O.R.P. “Garland” otrzymał w dniu 30.VIII. rozkaz powrotu do Wielkiej Brytanii. Z Alek
sandrii wyszedł w towarzystwie silnego zespołu 2 okrętów liniowych, 3 krążowników, lotnis
kowca i 12 ktt. Ta olbrzymia armada miała na Malcie spotkać się z eskadrą gibraltarską wy
słaną do wschodniej części Morza Śródziemnego w przewidywaniu wzmożonej akcji floty 
włoskiej.
• Po jednodniowym remoncie w Greenock “Burza” objęła w dniu 2.IX. osłonę ropowca 
“Lucerne” idącego do Liverpool, a następnie przeszła w dniu 5.IX. do Devonportu, dokąd 
nastepnęgo dnia przybyła także “Błyskawica”. Wynikało to z zarządzenia przydziału dywi
zjonu do C. in C. Western Approaches.
• Spotkanie dwóch eskadr Royal Navy Morza Śródziemnego, które wyszły z Aleksandrii 
i Gibraltaru nastąpiło na Malcie w dniu 3.IX. Płynący w tym zespole do Anglii “Garland” 
kontynuował z czterema ktt podróż do Gibraltaru, podczas gdy połączone zespoły brytyj
skich okrętów zawróciły na wschód do Aleksandrii. 31
• W trakcie osłaniania konwoju z Newhaven do Dover Strait, oba polskie ścigacze “S-2” 
i “S-3” weszły w nocy z 3-go na 4.IX. na mieliznę North Goodvin. Niefortunne ścigacze ura
tował przypływ. W wypadku tym “S-3” uszkodził sobie lewą śrubę i wał główny. Więcej 
szczęśliwszy “S-2” wziął towarzysza na hol i przyprowadź ił go do Ramsgate. Po przeglądzie 
oba ścigacze przeszły o własnych siłach do Dover. W dniu 6.IX. odprowadzono “S-3” na re
mont do Portsmouth. 32
• Płynąc w dniu 3.IX. w osłonie konwoju idącego z zachodu do Anglii, “Błyskawica” zaata
kowała ogniem artyleryjskim płynący we mgle niemiecki okręt podwodny. Mimo pewnego 
poważnego uszkodzenia U-boot zdołał uniknąć katastrofy. Po ataku “Błyskawica” odeszła 
do Belfastu, a następnie do Plymouth, nowej bazy polskiego dywizjonu kontrtorpedowców. 
• W drodze z Malty do Gibraltaru płynący z “Garlandem” zespól ktt.zaatakowany został 
4.IX. przez silne formacje włoskich bombowców. W rezultacie powtarzanych ataków na 
“Garlandzie” uszkodzone zostały kotły. Unieruchomiony okręt został wzięty na hol. Po 
uruchomieniu jednego kotła “Garland” już o własnych siłach dotarł 5.IX. do Gibraltaru.
• O.R.P. “Wilk” wyszedł w dniu 8.IX. na 6-ty patrol do sektora położonego około 130 mil 
na wschód od Firth of Forth. Patrol bez kontaktu z nieprzyjacielem zakończono 21.IX.
• Po naprawie kotłów O.R.P. “Garland” opuścił w dniu 14.IX. Gibraltar aby z konwojem 
przejść do Wielkiej Brytanii. W dniu 15.IX. atakuje okręt podwodny. Zauważono duże pla- 
mv ronv na nowiprzchni morza i hańki nowipfrza Uznano ż.p Il-hoot został nrzvnaimnioi
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Tablica 20. OKRĘTY CZASU WOJNY (2) O.R.P. “PIORUN”

O.R.P. "Piorun"

Widok okrętu z "lotu ptaka".

Kdr por. E. P-ławski 1-szy dca okrętu.

Kdr ppor. T. Gora*dowski

W atlantyckim konwoju.

Gen. Wł. Sikorski dekoruje marynarzy "Pioruna".
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poważnie uszkodzony. Do Belfastu konwój wszedł 18.IX.,a następnie po pobraniu paliwa 
“Garland” wieczorem 21.IX. dołączył w Plymouth do “Burzy” i “Błyskawicy”.
• Patrolujące w Kanale La Manche ścigacze “S-2” (ppor. mar. Eugeniusz Wciślicki) i “S-3” 
(ppor. mar. Andrzej Jaraczewski) wzięły w dniu 23.IX. udział w osłonie pancernika HMS 
“Revange” bombardującego zajęty przez Niemców port w Cherbourgu.
• Wieczorem tego samego dnia zespół ktt w składzie “Broke”, “Vansittart”, “Wanderer”, 
“Błyskawica”, “Burza” i “Garland” wyszły na patrol pod Ushant (rejon Brestu). Plymouth 
opuszczono o godz. 1700. Nie napotkawszy sygnalizowanych okrętów npla, zespół powrócił 
do Plymouth 24.IX. o godz. 0920.
• W kilka godzin po powrocie do swej bazy, okręty polskie wizytował Prezydent R.P. w asyś
cie szefa K.M.W. k-adm. J. Świrskiego, gen. I. Modelskiego i attache'morskiego kdr por. Ta
deusza Stoklasy. Rezultatem wizyty Prezydenta był rozkaz Naczelnego Wodza z dnia 15.X. 
którego tekst podaję wg. Rozk. Dzień, szefa K.M.W Nr. 48 z 29.X.

“Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej po zwiedzeniu jednostek Floty Wojennej wy
raził swe uznanie Dowódcom, oficerom, podoficerom i marynarzom za ich pełnąodwagi, 
inicjatywy i poświęcenia pracę bojową a ponadto Szefowi Kierown. Maryn. Wojen., do
wódcom, oficerom i podoficerom swe podziękowanie za wytrwałą pracę nad wyszkole
niem personelu i przygotowaniem bojowym okrętów.

Podając powyższe do wiadomości, ze swej strony wyrażam również uznanie Szefowi 
Kierown. Maryn. Wojennej i Marynarce Wojennej za jej doskonałą działalność bojową i or
ganizacyjną.

Rozkaz powyższy polecam odczytać na zbiórkach na okrętach wojennych oraz przed 
frontem oddziałów wojska lądowego i lotnictwa.

Naczelny Wódz
i Minister Spraw Wojskowych 

(—) Sikorski, gen. dyw.

• Podczas nalotów niemieckich na Plymouth w dniach 24-25.IX. uszkodzony został lekko 
patrolowiec “Pomerol” dowodzony przez kpt. mar. Romualda Tymińskiego.
• W Rozk. Dzień, szefa K.M.W. Nr. 50 z 29.X. ukazała się wiadomość o śmierci kdr dypl. 
Stefana Frankowskiego b. ostatniego dcy obrony wybrzeża morskiego. Kdr S. Frankow
ski zmarł 23.IX. w Offlagu Silberberg. Pośmiertnie został awansowany 26.IX. do stopnia 
kontr - admirała.
• W dniu l.X. ścigacz “S-l” pod dowództwem por. mar. Janusza Sokołowskiego podniósł 
banderę i rozpoczął kampanię czynną (Rozk. Dzień, szefa K.M.W. Nr. 47 z ll.X.).

Ścigacz ten był jednym z trzech zamówionych w stoczni J. White w Cowes. Niestety służ
ba tej nowej jednostki floty trwała tylko do 16.X. kiedy to podczas prób wybuchł na nim 
pożar. W rezultacie tego wypadku zginął por. mar. J. Sokołowski. Pożar zagasł sam, a “S-l” 
po remoncie został ponownie wcielony w skład polskiej floty.
• WCIELENIE W SKŁAD FLOTY POLSKIEJ HMS "N E R ISSA" JA K O O.R .P. "PIOR U N ". 33

W kilka dni po zatopieniu pod Narwikiem O.R.P. “Grom” Admiralicja Brytyjska przysłała 
szefowi K.M.W. k-adm. J. Swirskiemu pismo następującej treści:

“Lordowie Admiralicji z głębokim smutkiem otrzymali wiadomość o stracie kt. “Grom ”, 
który razem z innymi jednostkami Polskiej Marynarki Wojennej oddał cenne usługi w ob
ronie sprawy sojuszników i przesyłają Panu ich szczere uczucia z powodu poniesionych 
strat w ludziach.

Jeden z nowych kontrtorpedowców będzie we właściwym czasie oddany do dyspozycji 
Rządu R.P., aby został obsadzony przez pozostałą przy życiu załogę “Groma” i nazwany 
tym imieniem. ”
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Okrętem jaki Admiralicja zdecydowała się przekazać Pol. Mar. Woj. był HMS “Nerissa”, 
wybudowany w latach 1938-39 przez Stocznię John Brown w Greenock Ltd. (Clyde River).

Przygotowując się do objęcia nowego okrętu szef K.M.W. Żarz. Pers. Nr. 47/tj z 28.IX. 
mianował kdr por. Eugeniusza Pławskiego dcą z chwilą podniesienia bandery. Równocześnie 
na HMS “Nerissa” wysłani zostali: mianowany ofic. mech, kdr ppor. inż. Józef Wielogórski 
i por. mar. Kazimierz Hess mianowany I ofic. artyl. okrętu.

Pozostali oficerowie i załoga stanowiąca aktualnie obsadę Kt. “Ouragan” rekrutowali się 
głównie z uratowanej załogi O.R.P. “Grom”. Na wniosek szefa K.M.W. Naczelny Wódz za
twierdził nazwę okrętu “Piorun”. Nominacje oficerów ogłoszone zostały w Żarz. Pers. Nr.48 
/tj z dnia 5.X. Zaokrętowanie załogi odbyło się w dwóch turnusach; między 20 i 25.X. i 4.XI. 
tj. w dniu podpisania protokółu odbiorczego okrętu ze stoczni John Brown Ltd. Następnego 
dnia o godz. 0900 na okręcie podniesiona została bandera polska i z tym momentem HMS 
“Nerissa” stał się O.R.P. “Piorun”, a kdr por. E. Pławski jego pełnoprawnym dcą. Obsada
okrętu była następująca: 

Dca okrętu 
Z.d.o.
Ofic. naw.
Ofic. sygnałowy 
I Ofic. artyl.
I ofic br. podw.
II ofic. artyl. 
Ofic. sanit. 
P.o. komisarza 
Bryt, ofic łączn.

(Żarz. Pers, szefa K.M.W. Nr47/tj z 28.IX. i-Nr. 48/tj z 5.X.) 
- kdr por. Eugeniusz Pławski (z Kt. “Ouragan”)
- kpt mar. 
- por. mar. 
- kpt. mar. 
- por. mar. 
- por. mar.

Ludwik Lichodziejewski (z Patrol. “Medoc”) 
Maciej Michałkiewicz (z Kt. “Ouragan”) 
Paweł Żelazny ( z Kt “Ouragan”) 
Kazimierz Hess (z Kt “Ouragan”) 
Stanisław Kince (Z Kt “Ouragan”)

- ppor. mar. Wacław Pryfke (z Patrol. “Pomerol”)
- por. mar. rez. lek. Teodor Jezierski (z Kt “Ouragan”)
- chor. mar. Wacław Maciesowicz
- Lt H.Dodd (od 9.XI.)

Niezależnie od nominacji oficerów na HMS “Nerissa” w Żarz. Pers, szefa K.M.W. Nt. 48/tj 
z dnia 5.X. ogłoszone zostały następujące nominacje:

O.R.P. “Garland” Z.d.o.
p.o. komisarza

-kpt. mar. Zbigniew Wojewódzki 
- chor. mar. Jan Sroka

Kt. “Ouragan” p.o. Dcy 
Z.d.o.
I ofic. artyl. 
Ofic. nawig. 
p.o. of. br. pod. 
p.o. ofic. sygn. 
p.o. komisarza

- kpt. mar. Tadeusz Gorazdowski
- kpt. mar. Franciszek Pitułko (p “Błysk.”)
- por. mar. Michał Różański ( z rez. gr. ofic.).
- por. mar. Wilhelm Pacewicz (z “Medoca”)
- ppor. mar. Jerzy Tumaniszwili
- ppor. mar. Zbigniew Janowski
- chor. mar. Karol Bochnia

O.R.P. “Błyskawica” p.o. I ofic. artyl. 
II ofic. artyl.

- por. mar. Jan Buchcwski
- por. mar. Włodzimierz Opałko

O.R.P. “Burza” p.o. komisarza - st. bosm. Alfons Wantowski
O.R.P. “Gdynia” p.o. komisarza - ppor. mar. kms. Józef Chojnowski (z “Garl.

• Zmiana dcy na O.R.P. “Garland” nastąpiła w dniu 7.X. w którym to dniu kdr ppor. Anto
ni Doroszkowski przekazał swoje obowiązki kdr ppor. Konradowi Namieśniowskiemu. Nas
tępnego dnia stosownie do Żarz. Pers. Nr. 47/tj z 28.IX- kdr ppor. A. Doroszkowski przejął 
od kdr ppor. Wojciecha Franckiego dowództwo O.R.P. “Burza”, zaś kdr ppor. W. Francki 
został dcą O.R.P. “Błyskawica” na miejsce przeniesionego do grupy oficerów rezerwowych 
kdr por. Stanisława Nahorskieeo.
• O.R.P. “Wilk” wyszedł w dniu 9.X. o godz. 1600 z Rosyth na siódmy patrol wzdłuż po
łudniowych wybrzeży Norwegii. W dniu 19.X. o godz. 1130 zauważono statek o wyporności 
około 2 tys. ton, a wkrótce potem drugi idący z Lister Fiordu na południowy-wschód.
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Kdr ppor. B. Krawczyk postanowił atakować pierwszy. W tym momencie statek zrobił 
zwrot i wszedł do Lister Fiordu. Niezrażony tym dca zmienił nieco pozycję oczekując dal
szych statków wychodzących z fiordu. Około 1400 ukazał się duński statek “Vestra”. W chwi
lę potem będąc w odległości 3 Mm od “Wilka” duńczyk zawrócił i schował się w Lister Fior
dzie. Następną okazją było spotkanie o godz. 1505 statku “Norge”. Wystrzelono trzy torpe
dy, które jednak chybiły. Jako przyczynę tego uznano utratę równowagi “Wilka” co spowo
dować mogło zmianę kątu strzału. W trakcie tych prób zauważono patrolujące samoloty.

W dniu 2O.X. o godz. 1030 po zmianie pozycji na “S.E” od Sirengranden zauważono dwa 
statki. Ze względu na dużą odległość ataku nie wykonano. Wreszcie około godz. 1100 “Wilk” 
zbliżył się do statku załadowanego drzewem. Po chwili usłyszano charakterystyczny szum 
aparatu podsłuchowego. Statek był pułapką wobec czego kdr ppor. Krawczyk dał rozkaz 
o godz. 1410 zanurzenia okrętu początkowo do 40 m, a następnie aż do 60 m.

Rejon Lister “Wilk” opuścił w dniu 22.X. o godz. 1900 kierując się do bazy w Rosyth 
dokąd przybył w dniu 25.X.
• W operacji bombardowania zajętego przez Niemców portu w Cherbourg’u w dniach 10 
i 11.X. wzięły udział “Burza” i “Garland”. Ostrzeliwanie portu rozpoczęły o godz. 0240dnia 
11.X.: okręt liniowy “Revenge”, dwa krążowniki,“Newcastle” i “Emerald” oraz 12 ktt. Do 
artylerii okrętów dołączyły się bombowce R.A.F’u. Atak zakończył się o godz. 0500 poczym 
cały zespół powrócił do Devonportu.
• Po powrocie z wypadu pod Cherbourg, O.R.P. “Garland” przeprowadzał od 11 do 29.X. 
drobne remonty w Plymouth, a następnie rozpoczął przygotowania do służby konwojowej 
na Atlantyku.
• Po objęciu w dniu 7.X. dztwa przez kdr ppor. W. Franckiego “Błyskawica” podejmuje w 
dniu 18.X. służbę patrolową wzdłuż południowych wybrzeży Anglii. Po zameldowaniu przez 
samolot “Coastal Command” o 4 nieprzyjacielskich ktt na zachód od Lizard 20.X. o godz. 
1255 wychodzą z Plymouth trzy okręty HMS “Kashmir”, HMS “Jaguar” i O.RP. “Błyska
wica”. Zespól idzie z szybkością 30 węzłów w wachcie bojowej kursem 270° .O godz. 1717 
grupa ktt zmniejsza szybkość i idąc kursem 90° rozpoczyna zygzakowanie. Od godz. 1840 
“Błyskawica” patroluje samodzielnie wzdłuż wybrzeża od Eddyston do Wolf Rock w odle
głości 15 mil od brzegu. Meldowanych okrętów po całonocnym poszukiwaniu nie znalezio
no wobec czego “Błyskawica” powróciła 21.X. o godz. 0750 do Plymouth. Był to ostatni 
patrol okrętu z bazy w Plymouth przed podjęciem służby konwojowej na Atlantyku.
• ROZWIĄZANIE GRUPY TRAWLERÓW.

Admiralicja Brytyjska uznając, że niebezpieczeństwo inwazji niemieckiej na Wielką Bry
tanię minęło, zarządziła częściową likwidację wzmożonego systemu patrolowania wód przy
brzeżnych. Likwidacja polskiej Grupy Trawlerów rozpoczęła się w październiku, a jej prze
bieg najlepiej obrazuje zarządzenie szefa K.M.W. Nr. 21/tj z 26.XI.

3. Patrolowce “Medoc” i “Pomerol” z dniem 22.X. br. przestały wchodzić w skład Pol. Mar. Wojen.
Pozostali na nich tymczasowo polscy dowódcy i po kilku ludzi załogi. Personel ten całkowicie podle- 

• W dniu 22.X. stacjonujące w Plymouth ktt. “Burza” i “Błyskawica” otrzymały rozkaz 
przejścia do bazy w Greenock położonego na zachodnim brzegu Szkocji w głębi rzeki Clyde 
Idąc wokół zachodnich brzegów Irlandii okręty polskie miały wzmocnić osłonę płynącego do 
Szkocji konwoju złożonego z dwóch statków pasażerskich. Konwoj napotkano w pozycji 
56° N i 19° W w dniu 24.X. o godz. 1300. W dwa dni później będąc na północ od London- 
derry “Burza” i HMS “Echo” otrzymały polecenie przyjścia z pomocą.zbombardowanemu 
przez niemiecki samolot statkowi pasażerskiemu “Empress of Britain”. Statkiem tym powra
cali z Bliskiego Wschodu żołnierze i pracownicy brytyjscy ze swoimi rodzinami.
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Płonący statek odnaleziono o godz. 1550 w poz. 55° 04’ N i 10° 19’ E. Oba okręty na
tychmiast przystąpiły do ratowania rozbitków znajdujących się na łodziach ratunkowych 
wzgl. wprost w wodzie. “Burza” przyjęła na swój pokład 254 osoby w tym 8 już martwych.

Do Greenock okręt powrócił 27.X.
Na pomoc “Empress of Britain” przybyły statki brytyjskie i dwa holowniki. Jednak na 

trasie do Greenock znalazł się niemiecki U-32, który w dniu 28.X. w pobliżu Donegal doko
nał dzieła zniszczenia. U-32 por. mar. Jenischa został wykryty przez brytyjskie okręty i za
topiony 30.X. u brzegów Irlandii. 34
• Załoga zatopionego O.R.P. “Grom” opuściła w dniu 24.X. K.t. “Ouragan” i została za
okrętowana w Clydebank (Stocznia John Brown Ltd.) na HMS “Nerissa” przyznaczony 
Polskiej Marynarce Wojennej.
• Dca ścigacza “S-3” ppor. mar. Andrzej Jaraczewski otrzymał 25.X. rozkaz przejścia do re
jonu latarni Lizard (połudn. zachodn. część wybrzeża Kornwalii) aby z trzema trawlerami 
i łodziami ratowniczymi odnaleźć załogę strąconego do morza samolotu brytyjskiego. 35

Fowey “S-3” opuścił o godz. 1040 jednak po przybyciu na miejsce nie napotkano ani 
trawlerów ani też łodzi ratunkowych. Po trzygodzinnym poszukiwaniu dca zawiadomił o 
tym Duty Staff Cpt. w Plymouth i skierował się do Fowey. O godz. 1605 ścigacz został 
zaatakowany przez niemiecki samolot. W trakcie ostrzeliwania samolotu Oerlikon i ckm’y 
zacięły się wobec czego dca ratował się szybkością! manewrowaniem ścigacza. O godz. 1607 
lotnik oddalił się. Będąc już u wejścia do portu za rufą “S-3” nastąpił wybuch miny akustycz
nej. Na ścigaczu od gwałtownego wstrząsu wybuchł pożar w przedziale motorowym, arów 
nocześnie przez pęknięcia kadłuba zaczęła przeciekać woda. Po nadaniu sygnału z Fowey na
deszły motorówki, które przyholowały ścigacz do portu. Trzech marynarzy zostało odesła
nych do szpitala, a “S-3” został wycofany z kampanii na okres remontu. Dca “S-3” ppor. 
mar. A. Jaraczewski został przeniesiony czasowo na O.R.P. “Garland”, zaś o.w. ppor. mar. 
Tadeusz Lesisz na O.R.P. “Błyskawicę”, (patrz także Rozk. Dzień. Nr. 56 z 18.XII.).
• W Rozk. Dzień, szefa K.M.W. Nr. 51 z 29.X. ukazał się następujący rozkaz:

“Przy pełnieniu swych obowiązków służbowych, podczas pożaru na swym okręcie 
zginął dnia 16.X.1940 r. śmiercią marynarza por. mar. Janusz Sokołowski.

Marynarz-lotnik, ostatnio dca zespołu mniejszych okrętów, por. mar. Janusz Soko
łowski zginął pełniąc swój obowiązek.

Przez całą swą służbę w Marynarce był wzorowym oficerem, pełnym dla niej zapału 
i oddania.

To też głęboki żal nas wszystkich towarzyszy Jego stracie.
Cześć Jego pamięci!

Świrski, k-adm.
• W dniu 30.X. “Garland” otrzymał rozkaz przejścia do Milford Haven dla dołączenia do 
eskorty konwoju oceanicznego idącego na zachód. Do konwoju dołapzono następnego dnia.

W trakcie przejścia przez morze Irlandzkie do konwoju dołącza 5 statków handlowych i 2 
ktt. Eskorta wynosi teraz 2 1/krąż. i 6 ktt. W dniu 3.XI. “Garland” bez rezultatu atakuje 
okręt podwodny npla. Podczas gdy konwoj kieruje się wzdłuż północnych wybrzeży Irlan
dii na zachód, “Garland” otrzymuje polecenie odnalezienia prawdopodobnie uszkodzonego 
statku “Windsor Castle”. Poszukiwania nie dają rezultatu i w dniu 5.XI. “Garland” otrzy
muje rozkaz dołapzenia do eskorty konwoju idącego z zachodu do Wielkiej Brytanii. Kon
wój napotkano o godz. 1130 i stosownie do rozkazu kdr ppor. Namieśniowski obejmuje do
wództwo eskorty konwoju złożonego z 40 statko'w, 3 ktt.i 4 statków uzbrojonych. Do Rot- 
hesay Bay konwój przybył w dniu 8.XI. poczym “Garland” przeszedł do Greenock.
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• Oficjalne zawiadomienie o przejęciu brytyjskiego okrętu HMS “Nerissa” ukazało się w Dz. 
Żarz, szefa K.M.W. Nr. 20/tj z 13.XI,

“Kontrtorpedowiec brytyjski “Nerissa” w dniu 5.XI.40 r. podniósł polską banderę wo
jenną, wcielony został w skład Marynarki Wojennej, otrzymał za zgodą Naczelnego Wodza 
nazwę “Piorun” i z tymże dniem rozpoczął kampanię czynną.

O.R.P. “Piorun” nie wchodzi w skład dywizjonu kontrtorpedowców."
W dniu 12.XI. O.R.P. “Piorun” wyszedł z Greenock do Scapa Flow na morską zaprawę.

• Po krótkim postoju w Greenock “Garland” został włączony 13.XI. do eskorty HMS “Re- 
venge” i statku handlowego idących na zachód wzdłuż północnych wybrzeży Irlandii. W dro
dze konwój wszedł 15.XI. w silny sztorm. Po zameldowaniu uszkodzeń na okręcie dca “Gar- 
landa” otrzymał sygnał zwaniający go z konwoju. Podobnie miała się sprawa z trzema pozos
tałymi brytyjskim ktt. O godz. 1700 przy gwałtownym przechyle silna fala zmyła z pokładu 
mech, kdr ppor. inż .Michała Gierżoda i st. bosmana Zygfryda Stasiewicza w przybliżonej 
pozycji 54° 35’ N i 20° 15’ W. Długie poszukiwania nie dały rezultatu. W dniu 17.XI. “Gar
land” w żałobie powrócił do Greenock.
• Wychodząc po remoncie na ćwiczenia “Burza” zderzyła się 16.XI. na rzece Clyde z bry
tyjskim trawlerem HMS “Arsenał”, który zatonął. Na szczęście nikt w wypadku nie zginął.

Wszczęte dochodzenia ustaliły winę dcy kdr ppor. Antoniego Doroszkowskiego, który 
był zawiadomiony przez ofic. wacht, o idącym kontrkursem statku i że statek odchyla się 
w prawo. Dca słyszał wszystkie meldunki, ale nie zwracał na nie uwagi. W krytycznym mo
mencie gdy zbliżający się statek był już w odległości około 350 m, dca dał rozkaz sterniko
wi “Lewo na burtę” i do maszyn “Obie maszyny stop, cała wstecz”. Dziób “Burzy” odchylił 
się w lewo i w tym momencie (godz. 0733) nastąpiło zderzenie. W trakcie holowania zcze- 
pionych okrętów dca okrętu obawiając się, że na tonącym “ArsenaPe” mogą wybuchnąć 
niezabezpieczone bomby głębinowe polecił ofic. broni podwodnej por. mar. Zbigniewowi 
Węglarzowi przejść na brytyjski okręt dla zabezpieczenia bomb. Równocześnie ofic. nawig. 
por. mar. W. Łoskoczyński zabrał z trawlera księgi sygnałowe. Po oderwaniu się “Burzy” od 
trawlera na brytyjskim okręcie eksplodowało kilka niezabezpieczonych bomb głębinowych.

Poważnie uszkodzona “Burza” dotarta do doku w Glasgow dla przeprowadzenia remontu 
trwającego do 6. VII.1941 r. Podczas remontu obowiązki dcy okrętu pełnił już po raz drugi w 
tym roku kpt. mar. Jan Tchórznicki, I ofic. artyl. “Burzy”.

W rezultacie rozprawy sądowej (sądu polskiego) zapadła następująca decyzja:
“Wyrokiem Sądu Morskiego z dnia 30.XI. 1940 r. kdr ppor. Antoni Doroszkowski, dca 

O.R.P. “Burza”skazany zostaje na 3 miesiące twierdzy za spowodowanie zderzenia okrętu 
z trawlerem brytyjskim wskutek czego “Burza” odniosła ciężką awarię, a trawler zatonął”. 
(Dodatek tajny Nr. 4 do Zarządz. Pers, szefa K.M.W. Nr. 53/tj z dnia 9.XII.1940 r.).
• Podczas ósmego patrolu odbytego między 18.XI. i 3.XII. O.R.P. “Wilk” został niespodzie
wanie ostrzelany 19.XI. o godz. 0612 przez niemiecki samolot. W ciągu dnia stwierdzono 
przestrzelenia rur odwadniających, z których przecieki zalewały przedział motorów elektrycz
nych. Jedną z rur dało się zreperować. Następnego dnia zauważono poważne przecieki dru
giej rury, aby uniknąć wydobywania się na powierzchnie morza wody z oliwą zainstalowa
no wąż odprowadzający wodę do przedziału minowego. Jednak w tych warunkach okręt 
nie mógł kontynuować patrolu i 29.XI. opuścił swój rejon. Do Rosyth przybył 3.XII.

Przeprowadzony przegląd w bazie stwierdził konieczność remontu kadłubą głównych mo
torów oraz całej instalacji elektrycznej.
• Okręt patrolowy “Medoc” pod dztwem kdr por. dypl. Romana Stankiewicza wyszedł 26. 
XI. z Devonport na patrol w towarzystwie trawlera HMS “Lombard”. O godz. 1800 będąc 
na południe od Penlee Pt. okręty zostały zaatakowane przez niemiecki samolot torpedowy. 
“Medoc” został trafiony w dziobową część i zaczął tonąć. Załoga wraz z dcąuratowała się 
na łodziach i tratwach. Jednak na zanurzającym się w morzu “Medoc’u” zaczęły eksplodować 
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niezabezpieczone b. głęb. Silne i bliskie wybuchy zabiły większą część załogi łącznie z dcą 
kdr por. R. Stankiewiczem. Z “tymczasowej” załogi polskiej zginęli także podch. Eustachy 
Krasicki i mat Edward Kopczyński. Uratował się jedynie bosmanmat Emil Mołdrzyk. 36
• Dekretem Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego L.dz. 169/G.M./40 z dnia 20.XI.1940 r. 
odznaczeni zostali Orderem Yirtuti Militari:

kpt. mar. Bohdan Wroński - za akcję w kampanii norweskiej
kpt. mar. Jan Tchórznicki - za akcję pod Calais
marynarz Henryk Olko - ” ” ”

poza tym Krzyżem Walecznych zostało odznaczonych:
33 oficerów (w tym 5 poraź drugi)
8 chorążych, 40 podoficerów oraz 64 st. maryn. i marynarzy

(Rozk. Dzienny szefa K.M.W. Nr. 54 z 26.XI.1940 r.)
• Stacjonujący w Gibraltarze O.R.P. “Iskra” przekazany został w dniu 29.XI. Brytyjskiej 
Marynarce. Pod nazwa HMS “Pigmy” służył jako okręt-baza dla załóg brytyjskich kutrów 
torpedowych i oop. w Gibraltarze. (P.S.Z. t. II, cz. 1, str. 161.).
• Kdr ppor. K. Namieśniowski dca O.R.P. “Garland” obejmuje w dniu 4.XII. dowództwo 
eskorty konwoju składające się z 7 ktt w tym O.R.P. “Błyskawica” (dca kdr ppot. W. Fran- 
cki). Konwój składający się z 40 statków wychodzi z Liverpool. Idąp wzdłuż wybrzeży 
Irlandii wzrastający sztorm uszkadza kilka ktt, które wracajądo Greenock. Konwój rozpra
sza się osłaniany w dalszym ciągu przez “Garlanda” i część eskorty. W dniu 8.XII. wobec doz
nanych uszkodzeń i rozproszenia się konwoju i eskorty “Garland” będap w pozycji 55c 01’N 
i 15° 45’ W decyduje się na powrót do Greenock dokąd razem z HMS “Harvester” przycho
dzi w dniu 9.XII. Od dnia 10.XII do 28.XII. przeprowadzano remont w Glasgow.
• Znajdująca się w tym samym konwoju “Błyskawica” traci w dniu 5.XII. kontakt z konwo
jem. W dniu 6.XII. o godz. 1040 następuje awaria przekładni hydraulicznej steru wobec cze
go dca kdr ppor. Wojciech Francki daje rozkaz przejścia na sterowanie ręczne. W kilka minut 
później ster zacina się i “Błyskawica” zaczyna zataczać na wzburzonym oceanie koła mając 
przechyły dochodzape do 60° . Około południa na skutek wstrząsów okrętu następuje awaria 
żyrokompasu. Na szczęście obie te awarie zostajądo godz. 1300 usunięte. Wkrótce jednak 
uszkodzony zostaje system telefoniczny i rury głosowe. Walcząc z trudnościami “Błyskawi
ca” dociera do Greenock mając 60 różnego rodzaju uszkodzeń. Remont w Greenock trwał 
od 7.XII.1940 r. do 4.II.1941 b.
• W trakcie remontu “Wilka” w Dundee trwającego od 5.XII. do 6.1.1941 r. rozstrzygnięta 
została sprawa obsadzenia nowego okrętu podwodnego, który Royal Navy miało przekazać 
Pol. Mar. Woj. Admiralicja Brytyjska proponowała początkowo skreślenie z listy okrętów 
“Wilka”, który stale wymagał remontu i przekazanie wzamian zato trzech nowych okrętów 
podwodnych klasy “U”. Doświadczona załoga z “Wilka” miała być rozdzielona na te okręty 
i uzupełniona nowym narybkiem, który w tym roku przeszedł wyszkolenie specjalistyczne.

Projekt ten spotkał się z energicznym sprzeciwem dcy “Wilka” kdr ppor. B. Krawczyka, 
który uważał, że brak nam jeszcze oficerów którzy mogliby dowodzić okrętem podwodnym. 
Rozdzielenie zaś doświadczonej załogi “Wilka” na trzy okręty obniżyło by bardzo możli
wości wykonawcze skomplikowanego narzędzia walki jakim jest okręt podwodny. Wiadomo 
było także, że kdr ppor. Krawczyk ciągle oczekiwał, że w końcu nastąpi zmiana losu i “jego” 
okręt odniesie jakieś poważniejsze sukcesy. Formą kompromisu było pozostawienie “Wilka” 
w kampanii czynnej i objecie jednego okrętu typu “U”. Załogę podzielono na dwie części 
w myśl znanego przysłowia aby “wilk był syty i owca cała”. Przysłowie to zasugerowało tak
że projekt herbu nowego okrętu. Przekazany Pol. Mar. Woj. o.p. “Urchin” (“Urwis”) otrzy
mał wprawdzie nazwę “Sokół”, ale w mesie oficerskiej zawisła rzeźba wg. rysunku kpt. mar. 
B. Romanowskiego przedstawiająca pasącą się na trawce owcę. Na szczęście “owieczka” oka
zała się prawdziwym “wilkiem w owczej skórze”. 38
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• W Rozk. Dzień, szefa K.M.W. Nr 56 z 18.XII. ukazały się dwie następujące wzmianki:
1) Zgodnie z doniesieniem morskich władz brytyjskich gdy jeden z naszych ścigaczy (‘S-3’). 

został uszkodzony przez minę, oficerowie oraz załoga, włącznie z rannymi, zachowali 
się wzorowo dokładając wszelkich wysiłków by ratować scigacz.

Dcy ppor. mar. Andrzejowi Jaraczewskiemu i załodze ścigacza wyrażam pochwałę.
2) W czasie bombardowania przez lotnictwo nieprzyjacielskie patrolowca “Pomerol” w 

dniu 25.IX.1940 r., zgodnie z doniesieniem dcy okrętu (kpt. mar. Romuald Tymiński) 
załoga zachowywała się z godną pochwały zimną kwiąi sprawnością.

• Po przeprowadzeniu remontu Kt. “Ouragan” pod dztwem kpt. mar. TadeuszaGorazdow- 
skiego opuścił w dniu 18.XII. Plymouth i udał się na ćwiczenia do Scapa Flow dokąd przy
był 20.XII. o godz. 1230.
• W Dzień. Żarz, szefa K.M.W. Nr. 22/tj z 18.XII podano:

1) z dniem 2O.XII. O.R.P. “Piorun” wcielony został w skład Dyw. Kontrtorpedowcow.
2) O.R.P. “Błyskawica” po zakończeniu remontu rozpoczęła 3.XII. kampanie czynną.

• Naczelny Wódz gen. W. Sikorski z szefem K.M.W. dokonali w dniu 27.XII. przeglądu O.O. 
R.P. “Błyskawicy” i “Garlanda”. Następnego dnia oba okręty wyszły do Scapa Flow.
• Po ukończeniu remontu w Glasgow “Garland” w dniu 29.XII. wyszedł w osłonie małego 
konwoju do Islandii. W drodze powrotnej dca “Garlanda” kdr ppor. Konrad Namieśniowski 
otrzymał w dniu 1.1.41 r. w,poz. 69° 31’ N i 25° 00’ W,rozkaz odnalezienia JHMS “Ottawa”. 
Spotkanie nastąpiło 3.1. o godz. 1030 poczem oba okręty stosownie do polecenia przepro
wadziły patrol w poszukiwaniu niemieckiego o.p. Gwałtowny sztorm uniemożliwił kontynu
owanie patrolu powodując szereg uszkodzeń na pokładzie. Wobec tej sytuacji “Garland” w 
dniu 4.1. powrócił do Greenock gdzie od 5.1. do 22.1. przeprowadzano remont;
• Zarządzeniem szefa K.M.W. Nr. 41 z 31.XII. utworzony został z pośród załogi zapasowej 
o.p. pododdział gospodarczy pod tymczasową nazwą “nowy o.p.” (przyszły “Sokół” - S.P.), 
przydzielony pod względem gospodarczym do Bazy Zaopatrzenia w Devonport. (dcą pod
oddziału został przyszły dca okrętu kpt. mar. Borys Karnicki).
• W okresie od listopada 1939 r. do października 1940 r. stan osobowy Marynarki Wojennej 
zwiększył się o 675 nowo przyjętych ochotników. Z liczby tej 487 uzyskało w 1940 r. nastę
pujące specjalności: 40

Art. - 150, tor.min. - 39, masz. - 123, motorz. -34, elektrtech. - 39, radiotech. - 10, pod
słuch. podw. - 41, pirotech. - 1, sternicy - 2, cieśle-6, admin. -3, sanit. - 10, trębaczy -3, 
stołowych - 14, kucharzy - 12.
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JERZY TUMANISZWILI
ZŁOWROGA WRÓŻBA

Utarły się żartobliwe przekonania o 
przesadach marynarzy. O szczurach 
uciekających ze statku, który ma zato- 
nęć. O złych i dobrych omenach. Trumna 
z nieboszczykiem na pokładzie to zły 
omen. Ptaszek na reji masztu z dala od 
wybrzeża, to dobry znak. Zabobony sę 
cząstkę tradycji narodu, czy społeczeń
stwa, plemiona, czy kasty. Czasem prze
chodzę z pokolenia na pokolenie w danej 
rodzinie. Sę to irracjonalne wierzenia w 
nadprzyrodzone wydarzenia, trudne do 
wytłumaczenia, zwykle tajemnicze, króre 
wywołuję zaniepokojenia, czasem nawet 
strach połęczony z fatalizmem. Irra
cjonalne czy też nie, głupie czy też 
naiwne, sprawdziły się wielokrotnie w 
moich doświadczeniach służby na morzu, 
specjalnie w II Wojnie Światowej.

Naprzykład na niszczycielu BURZA, na 
którym pływałem w pierwszym roku 
wojny, kotka okrętowa opuściła pomiesz
czenie młodszych podoficerów z szóstkę 
swoich kocięt, przenoszęc je w pysku 
przez całę długość okrętu do mojej kabi
ny położonej na rufie. W niecałe trzy 
tygodnie później BURZA w ataku niemie
ckich nurkowców została trafiona bombę, 
która przebijajęc stalowy pokład na 
dziobie wybuchła właśnie w pomieszcze
niu młodszych podoficerów niweluj ęc tam 
wszystko.

Albo też zdarzenie zwięzane z przewie
zieniem zwłok generała W. Sikorskiego 
na pokładzie O.R.P. ORKAN, króry 
dokładnie, co do dnia, w trzy miesięce 
później zatonęł na Atlantyku trafiony 
torpedę akustycznę.

Ale ze wszystkich dziwnych tych zbie
gów okoliczności, wydarzeń trudnych do 
wytłumaczenia, największe wrażenie 
pozostawiło w pamięci mojej spotkanie 
się "oko w oko" z nieprzyjacielem. A 
działo się to w listopadzie 1939 roku. 
Dywizjon polskich niszczycieli OORP 
BŁYSKAWICA, GROM i BURZA został 
przydzielony do 1-szej flotylli niszczycieli 

operujęcej i bazujęcej w Harwich, na 
wschodnim wybrzeżu Kanału An
gielskiego. Był to okres intensywnej 
aktywności wroga na płytkich wodach 
ujścia rzeki Tamizy. Niemcy zrzucali, czy 
też stawili miny magnetyczne, które w 
krótkim okresie czasu zadały dotkliwe 
straty. Ginęły na tych minach statki 
wchodzęce, czy też wychodzęce z Lon
dynu, największego portu świata. Okręty 
naszej flotylli miały podwójne zadanie: 
po pierwsze miały nawięzać kontakt i 
niszczyć nieprzyjacielskie jednostki na
wodne i podwodne zajmujęce się stawia
niem min, a po drugie patroluj ęc w 
kanałach wytrałowanych i wytyczonych 
dla żeglugi statków handliwych, miały 
służyć im pomocę i chronić je przed 
atakami ścigaczy, okrętów nawodnych, 
okrętów podwodnych i lotnictwa. BŁYS
KAWICA wsławiła się w ratowaniu 
rozbitków statku SHEAF CREST.

Patrole zaczepne miały miejsce wzdłuż 
wybrzeży Holandii i Niemiec sięgajęc aż 
w pobliże Kanału Kilońskiego. Patrole 
wspieraj ęce w cieśninie Dover i przy 
ujściu rzeki Tamizy. Oba były uciężliwe, 
niebezpieczne i jak dotęd bez bez
pośredniego zetknięcia się z nieuchwyt
nym nieprzyjacielem. W porcie Harwich, 
do którego zachodziliśmy na uzupełnienie 
ropy i prowiantów, jak również na od
poczynek, można było pójść do kina, albo 
też spotkać się z kolegami z okrętów 
naszej flotylli w barze sęsiadujęcym z 
restaurację. Często spędzaliśmy wolne 
wieczory w naszej mesie oficerskiej gra- 
jęc w brydża, albo też rozmawiaj ęc do 
późnej nocy.

Takiego właśnie wieczoru mój przyjaciel 
Staszek zaproponował urzędzenie seansu 
z talerzykiem. Wiedziałem z przeszłości 
o jego zdolnościach spirytualistycznych, 
pamiętaj ęc pewne zdarzenia z SPMW, do 
której razem uczęszczaliśmy. Staszek był 
na roczniku starszym od mego. Bez 
trudu zgromadziliśmy chętnych i blisko 
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przed północą w zaciemnionej mesie, 
usiedliśmy dookoła stolika karcianego 
przykrytego "Różą" pokrytą dookoła 
literani alfabetu, jak również numerami 
od 0 do 9 i znakami TAK i NIE. Na 
"róży" leżał talerzyk z odręcznie naryso
waną strzałką. Było nas sześciu. Z jednej 
strony Staszka siedział Ludwik, z drugiej 
ja, obok mnie Zbyszek, koło niego Jerzy, 
Kuba zamykał kółko. Staszek pouczył 
nas w krótkich słowach o zachowaniu 
ciszy, na skoncentrowaniu myśli i nama
szczeniu, o metodzie zadawania pytań i 
o trzymaniu palców na zrębie talerzyka. 
Początkowo były żarty i przekomarzania 
się, ale z czasem atmosfera stała się 
poważna. Staszek skupił się nad tale
rzykiem trzymając pożółkłe od nikotyny 
palce na zrębie i popychając lekko. Zau
ważyłem palce te lekko drżały. W pew
nym momencie talerzyk ruszył szybciej, 
trudno było za nim podążać, przyczem 
zachowywał się chaotycznie. Prze
skakiwał z jednej strony stolika na dru
gą, biegał tu i tam. Poczułem dreszczyk 
emocji. Staszek cichym głosem zapytał: 
"Czy nie chcesz z nim rozmawiać?" - 
Talerzyk wolno skierował się do znaku 
TAK. -"Dobrze." - odpowiedział Staszek. - 
"Powiedz kim jesteś?" - Talerzyk ruszył 
z kopyta zatrzymując się kolejno przy 
literach. Jerzy sylabaizował: 
M-A-R-M-O-N-T, Marmont? co to za 
jeden? Patrzyliśmy się na siebie ze zdu
mieniem. Nic mi to imię nie przypomina
ło. Inni też kręcili głowami, aż wreszcie 
Jerzy powiedział: "Zdaje się, że jeden z 
generałów Napoleona". - "Tak, tak... - 
przytaknął Kuba. "Pamiętam to nazwis

ko z historii wojen Bonapartego." - "Czy 
jesteś generałem francuskim z epoki 
Napoleona?" - spytał się Jerzy. Talerzyk 
szybko potwierdził zatrzymując się na 
TAK. Staszek siedział z pochyloną głową. 
Kropelki potu pojawiły się na jego czole. 
Oczy miał przymknięte, wydawał się być 
w pół-śnie. Rozmawialiśmy szeptem o 
pytaniach, które zweryfikowałyby naszego 
gościa z zaświatów. Jakieś podchwytliwe. 

Coś z okresu historii wojen Napoleona. 
Zbyszek zaproponował zadać pytanie o 
imieniu matki Napoleona. Nikt z nas nie 
pamiętał, ale łatwo byłoby odszukać w 
dostępnej nam encyklopedii. A drugie 
pytanie zaproponował Ludwik: "Kto z 
Polaków był Napoleonowi najbliższy?" - 
Na pierwsze, o imieniu matki, "duch" 
generała odpowiedział: "Ramolino", a na 
drugie odpowiedział słowem francuskim: 
"Personne", na co Ludwik ze śmiechem 
zauważył: "Typowo francuska zawiść." - 
Uznaliśmy weryfikację za udaną, pomimo 
tego, że żaden z nas nie pamiętał naz
wiska Ramolino. Postanowiliśmy spraw
dzić przy pierwszej nadarzającej się 
okazji. Po krótkiej dyskusji zgodziliśmy 
się na pytanie nas wszystkich dotyczące: 
"Kiedy się spotkamy oko w oko z nie
przyjacielem?" - Talerzyk skierował się 
na cyferki i bez żadnego trudu odczytali
śmy 21. - "Dwudziestego pierwszego 
listopada?" - Padło następne pytanie. - 
"Tak". - Odpowiedział "duch". - "Dwu
dziestego pierwszego listopada tego roku 
1939? - Talerzyk znów potwierdził skiero
wując się na TAK. "Czy zwyciężymy?" - 
Podniesionym głosem zadał Jerzy następ
ne pytanie. Talerzyk poruszył się w 
zwolnionym tempie i zatrzymał na NIE. 
Powiało grozą. Cisza była zupełna, prze
rywana tylko poruszaniem się talerzyka 
i ciężkim oddechem Staszka, który zda
wał się być w transie. "Czy okręt nasz 
zatonie?" - Kontynuował Jerzy. Talerzyk 
zwolnił przed odpowiedzią TAK, ale nie 
zatrzymał się, a krążył nadal nie od
powiadając na ostatnie pytanie. Wtedy 
Jerzy wbrew naszej umowy zadał osobis
te pytanie: - "Czy ja zginę?" - Talerzyk 
bez wahania zatrzymał się na TAK. - 
Jerzy wstał od stołu, zapalił papierosa i 
zwracając się do pogrążonego we śnie 
Staszka powiedział: "Nie udawaj Stary, 
mam dość twoich manipulacji. Przestań 
żartować". - Staszek obudził się. Podniósł 
głowę, otworzył oczy, ściągnął palce z 
talerzyka. "Zapal światło." - Poprosił. Na 
tym zakończył się nasz seans. Nie mogą 
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dzisiaj po pięćdziesięciu latach przypom
nieć do jakiego stopnia wierzyłem wtedy 
nadprzyrodzonym siłom charakteru Sta
szka, ale mogę z całą otwartością skon
statować, że nigdy nie podejrzewałem 
jego o celowe manipulowanie tale
rzykiem. Widziałem dobrze jego pochylo
ną postać i zamknięte oczy. Nie był w 
stanie widzieć "Różę", ani też naniesione 
na nią litery. Kiedy następnego dnia 
rozmawialiśmy na ten temat, powiedzał, 
że zupełnie nie pamięta odpowiedzi 
"ducha". A był to dzień 19 listopada, a 
więc zaledwie dwa dni przed przepowie
dzianym spotkaniem. Zbyszek szyderczo 
zauważył: "Niech ten generał coś tam 
wymyśli, bo czas szybko leci." -"Może też 
i wymyślił, bo w południe tego dnia 19 
listopada wyszliśmy z dwoma brytyjskimi 
niszczycielami na patrol zaczepny kieru
jąc się na Kanał Kiloński. Samolot wy
wiadowczy meldował ruch niemieckich 
okrętów, przypuszczalnie niszczycieli 
płynących w kierunku zachodnim. Otrzy
many tajny rozkaz z Admiralicji brzmiał 
krótko i dosadnie: "Intercept and de- 
stroy." - (Nawiązać kontakt i zniszczyć). 
Dowódca zespołu naszego, zaokrętowany 
na jednym z brytyjskich niszczycieli, 
zarządził szyk torowy i szybkość 27 
węzłów. O północy dotarliśmy do zachod
niego punktu naszego patrolu. Zarządzo
no alarm bojowy. Zmniejszono szybkość 
do 15 węzłów. Wypatrywaliśmy nieprzy
jaciela w całkowitych ciemnościach spotę
gowanych mgiełką. Padał deszcz. Chłód 
przenikliwy mroził do kości. Nic nie 
widzieliśmy. Powinniśmy byli wracać do 
bazy w Harwich, ale dowódca zespołu 
postanowił skorzystać ze słabej widocz
ności uniemożliwiającej aktywności samo
lotów wroga i patrolowaliśmy cały dzień 
20 listopada i noc z 20 na 21.

Podświadomie czekałem na sprzwdzenie 
się przepowiedni "ducha". Zauważyłem 
również pewne objawy podniecenia u 
tych, którzy brali udział w seansie. W 
rozmowach z nimi wyszło na jaw, że 
nikt nie popychał talerzka, za wyjątkiem 

zapewne Staszka, którego pochylona 
postawa i zamknięte oczy niwelowały 
możliwość sylabizowania. Powiększała się 
tajemnica, chcąc nie chcąc wkradała się 
niepewność. Spotkanie z nieprzyjacielem 
będąc tak blisko jego portów wojennych 
wydawało się być nieuniknione. Ale myśl 
o przepowiedni niepomyślnego zakończe
nia tego spotkania przysparzała niepew
ność i zdenerwowanie, a może nawet i 
strach. Strach jest wymysłem wyobraźni. 
Czym jest ona większa, tym większe 
podstawy do bojaźni. Ludzie z małą 
wyobrźnią są zwykle niebywale odważni, 
bo podejmują decyzje nie zdając sobie 
sprawy jakie mogą być następstwa. 
Ludzie o wyczulonej wyobraźni mają 
tendencje do tchórzostwa. Ale dla wszyst
kich okres wyczekiwania na spotkanie z 
wrogiem jest wypełniony skrajnym niepo
kojem. Po odwołaniu alarmu bojowego o 
4 rano 21 listopada spotkałem w mesie 
oficerskiej Jerzego. Popijając gorące 
kakao i zacierając zmarznięte ręce, po
wiedział: "Jakoś jeszcze żyję na przekór 
głupiemu duchowi."

Wracaliśmy do bazy szybkością 27 
węzłów. Bezpośrednio z mesy, udałem się 
na pomost, aby objąć "psią" wachtę do 8 
rano. Dowódca nasz przed udaniem się 
na spoczynek poinformował o prognozie 
polepszenia się widoczności. Deszcz prze
stał padać. "Należy spodziewać się ak
tywności samolotów niemieckich", powie
dział i polecił czujną uwagę i obserwację 
we wszystkich sektorach. Przekazałem tą 
wiadomość do wszystkich punktów obser
wacyjnych, z którymi miałem bez
pośrednie połączenie telefoniczne. Rze
czywiście przed zdaniem wachty mgiełka 
podniosła się, na niebie leciały nieprzer
wane chmurki. Słońce wyłaniało się na 
wschodnim horyzoncie. Po śniadaniu 
rzuciłem się na wpół ubrany do swojej 
koi i zasnąłem jak zwalony z nóg. Przed 
południem weszliśmy do portu, przycu
mowaliśmy się do ropowca uzupełniając 
paliwo. Nowe zarządzenie, które otrzyma
liśmy wraz z pocztą mówiły o postoju na 
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beczce numer 17, o utrzymaniu kotłów w 
pogotowiu cztero-godzinnym i o ze
zwoleniu zwolnienia wolnej załogi na 
wyjście na ląd. O 14.00 po krótkim 
manewrze przejścia od ropowca na becz
kę i po odwołaniu alarmu manewrowego, 
poszedłem do łazienki. Po kąpieli w 
gorącej i świeżej wodzie, ogoliłem się, 
włożyłem czystą bieliznę, ubrałem się w 
odświętny mundur i przed 17.00 wyszed
łem na pokład, meldując się u Zastępcy 
z prośbą o wyjście na ląd. Staszek, z 
którym poprzednio umówiłem się, stał w 
pobliżu trapu w płaszczu gabardinowym 
i maseczką gazową przewieszoną przez 
ramię.

Wkrótce dobił do trapu holownik po 
zwolnionych marynarzy. Spotkaliśmy na 
nim kolegów z GROMA. BŁYSKAWICA 
pozostała na redzie jako okręt dyżurny. 
Z drewnianego mola w Parkestone, do 
którego dobił holownik, dojechaliśmy do 
miasteczka Harwich autobusem i po 
krótkich sprawunkach udaliśmy się do 
kina. Usiedliśmy w wygodnych miękkich 
fotelach, zapaliliśmy papierosy czekając 
na "newsy". Czułem się całkowicie odprę
żony, spokojny i "relax". Wtem pojawiło 
się na ekranie następujące zawiadomie
nie: "Crew members of Polish destroyer 
BURZA return on board immediately". 
(Członkowie załogi polskiego niszczyciela 
BURZA mają natychmiast wrócić na 
okręt). Targnęło mnie złe przeczucie.

Kiedy o 19.30 meldowaliśmy powrót na 
okręt, Zastępca powiadomił nas o roz
kazie wyjścia na morze na godzinę 23.00. 
Oficer Łącznikowy pojechał motorówką 
do dowódcy dywizjonu na HMS GIPSY 
po rozkazy i instrukcje. Poszedłem do 
kabiny. Przebrałem się, włożyłem ciepłą 
bieliznę, wełniane pończochy, sweter 
granatowy. O 20.00 spotkałem się z 
kolegami na kolacji. Zajadaliśmy kanapki 
z szynką i serem popijając czarną kawą. 
Lutek niepokoił się stanem maszyn i 
kotłów, jak również tą wibracją wału, 
którą wyczuwaliśmy na wysokich obro
tach. Zbyszka nie było, zapewne siedział 

w centrali artyleryjskiej konferując z 
Szefem. Zastępca, Sygnałowy i Staszek 
jedli kolację w mesie Dowódcy, przeglą
dając tajną korespondencję. Zdziwił 
wszystkich rozkaz dotyczący BURZY, 
która miała wyjść z portu pierwsza. 
Zwykle dowódca zespołu prowadził. Kwa
drans przed 23.00 poderwaliśmy się na 
dźwięk alarmu odkotwiczenia. W krótkim 
czasie zrzuciliśmy łańcuch z beczki i 
Dowódca zaczął wykręcać okrętem w 
kierunku wyjścia. Była wysoka woda. 
Zaczynał się odpływ. Stojąc na rufie 
widziałem HMS GIPSY manewrujący 
przy swojej beczce, a za nim BŁYSKA
WICĘ szykującą się do zrzucenia łańcu
cha. Wyjście z portu było dość trudne, 
specjalnie w ciemnościach.

Najpierw trzeba było przejść przez 
bramę, wytyczoną przez dwa traulery 
stojące na kotwicy w odległości kilku
dziesięciu metrów od siebie. Pomiędzy 
nimi rozciągano siatkę przeciw okrętom 
podwodnym.

Po minięciu bramy nurt rzeki był o- 
znaczony bojami. Te po lewej stronie 
ostrzegały o płyciznach tam położonych, 
a te po prawej o tych po prawej stronie 
kanału. Niektóre boje dzwoniły, niektóre 
buczały, niektóre świeciły, ale wszystkie 
starały się dać znać w ten czy inny 
sposób o niebezpieczeństwie, które one 
oznaczały. Po odwołaniu alarmu odkot
wiczenia, w drodze na pomost zatrzyma
łem się w kabinę nawigacyjnej, Zastałem 
Staszka pochylonego nad mapą. Było 
cicho. Huczały tylko wentylatory. Od 
czasu do czasu dolatywał głos Dowódcy 
wydającego komendy do sternika. Minęli
śmy już boję po prawej burcie, zbliżali
śmy się do ostrego zakrętu markowanego 
przez boję, która kołysząc się na fali 
dzwoniła złowieszczo. Usłyszeliśmy w 
tubie głosowej Dowódcę: "Jak głęboko po 
drugiej stronie tej boi?" - Staszek spoj
rzał się na mapę i powiedział: -"Panie 
komandorze, teraz jest wysoka woda, 
pełno wody pod stępką." - "Dobrze - 
mówił Dowódca - wezmę ją prawą bur
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tą". - Dlaczego Kmdr. S. Nahorski zdecy
dował wtedy wyjść z nurtu rzeki i minąć 
boję wbrew przepisom, to do dnia dzisiej
szego nie ma na to żadnego usprawie
dliwienia. Nie było do tego żadnych 
powodów, poza wysoce wyczuloną in
tuicją. Stojąc na prawym skrzydle pomo
stu kabiny sterowej widziałem mijaną 
boję. Dzwoniła po prawej burcie. Patrząc 
się w kierunku rufy widziałem sylwetkę 
HMS GIPSY płynącego środkiem kanału 
i wyraźnie wychodzącą z naszego śladu 
torowego.

Staszek stanął obok. Obaj patrzyliśmy 
się w kierunku wyjścia szukając wzro
kiem następnej boi, która powinna być 
po prawej stronie nurtu. Było kilkanaście 
minut przed północą. Ostatnie minuty 
dnia 21 listopada. Wtem zabłysło i huk 
potężny wstrząsnął okrętem. Zrobiło się 
jasno jak w dzień. Cały horyzont stanął 
w płomieniach. HMS GIPSY natknął się 
na minę, która wybuchła pod okrętem ze 
straszliwą mocą. Wydawało się, że GIP
SY wyleciał w powietrze. Na naszych 
oczach wybuchały na jego pokładzie 
parki amunicyjne, tworząc dookoła toną
cego okrętu fascynujące widowisko podob

ne do pokazu ogni sztucznych i fajer
werków. Leciały w powietrze jaskrawe 
petardy, czerwone rakiety, palił się po
most, paliło się śródokręcie. Widać było 
marynarzy skaczących do wody. Nahorski 
rozkazał zapalić reflektory w celu po
szukiwania rozbitków i zakręcił w stronę 
tonącego okrętu. GIPSY szybko tonął. Po 
krótkim czasie woda zalała palący się 
pokład. Dramat tego okrętu i tragedia 
tych, którzy na nim zginęli była pierw- 
szyn zetknięciem się ze zgrozą i okrop
nością wojny na morzu, spotęgowana 
świadomością, że mina ta nam była 
przeznaczona. Do jakiego stopnia przepo
wiednia seansu z talerzykiem oddziałała 
na naszą przyszłość, to mógłbym tylko 
mówić o sobie, bo drogi nasze, tych 
biorących udział rozeszły się. Biedny 
Jerzy zginął w kilka miesięcy później na 
okręcie podwodnym ORZEŁ. Reszta 
przeżyła wojnę, pływając na innych 
okrętch. Przeglądając życiory Napoleona 
potwierdziłem panieńskie nazwisko jego 
matki Romanilo. Generał Marmont brał 
udział w kampanii hiszpańskiej.
Beavercreek OR. USA. Sierpień 1989.

JERZY TUMANISZWILI
ROZMOWA Z KAZIMIERZEM HESSEM

OSTATNIE CHWILE NA GROMIE
W maju br. przypada tragiczna rocznica 

polskich sił zbrojnych: 50-lecie zatopienia 
sławnego niszczyciela ORP GROM i 
legendarnego okrętu podwodnego ORP 
ORZEŁ.

Podaję poniżej wywiad z oficerem ar
tylerii ORP GROM kmdr. ppor. Kazi
mierzem Hessem jednym z nielicznych 
oficerów GROMA pozostałych przy życiu.

Kmdr. ppor. K. Hess jest absolwentem 
Szkoły Podch. Mar. Woj. rocznika promo
cji 1933r. W czasie wojny służył na 
OORP BŁYSKAWICA, GROM, OURA- 
GAN, PIORUN, GARLAND, którego był 
ostatnim wojennym dowódcą. Kawaler 
czterokrotnego Krzyża Walecznych i 

brytyjskiego D.S.C.
W czasie walk o Norwegię, w kwietniu 

1940 roku polskie okręty zostały przy
dzielone do floty brytyjskiej, operując w 
fiordach prowadzących do portu norwes
kiego Narwik. Zjednoczone Dowództwo 
Aliantów powzięło decyzję odbicia z rąk 
niemieckich tego portu siłami lądowemi 
W.B., Francji i Polski, które przygotowy
wały się w tym czasie do inwazji.

Rozmowa z kmdr. Kazimierzem Hes
sem.

T. Podaj okoliczności zaokrętowania 
Twego na ORP GROM.

H. Z Gdyni wyszedłem na wojnę na 
BŁYSKAWICY będąc niespodziewanie 
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przeniesiony z baterii Hel, na stanowisko 
I-go Of. Art., z dniem 6 sierpnia 1939 na 
zastępstwo por. mar. Kaszubka (mego 
kolegi kursowego), który nagle zachoro
wał i odszedł do szpitala. W czasie reor
ganizacji dywizjonu niszczycieli zostałem 
przeokrętowany na ORP GROM w 
lutym 1940 roku, również na stanowisko 
I-go Oficera Artylerii.

T. Jakie były wasze zadania w bitwie 
o Narwik?

H. W operacji "Narwik" byliśmy wy
dzieleni na patrole przeciw okrętom 
podwodnym, jak również przeciw okrę
tom "Kriegsmarine"; służyliśmy również 
jako bateria przeciwlotnicza w osłanianiu 
własnych pozycji i jednostek, jak również 
braliśmy udział w specjalnych zadaniach 
ostrzeliwania oddziałów niemieckich na 
lędzie. Artylerię naszę - działami 120 
mm rozbiliśmy parę domków nadbrzeż
nych, gdzie Niemcy mieli punkty obser
wacyjne, zniszczyliśmy tor kolejowy 
prowadzęcy do tunelu, w którym Niemcy 
chronili się; jak również cały szereg 
pozycji karabinów maszynowych umo
cnionych na stoku wybrzeża.

T. Jakie było wasze uzbrojenie?
H. GROM podobnie jak BŁYSKAWiCA 

miał 7 dział 120 mm artylerii głównej, 
jak również cztery działka art. przeciw
lotniczej 40 mm sławnych Boforsów. Poza 
tym mieliśmy sześć torped i bomby głębi
nowe dla niszczenia okrętów podwod
nych.

T. Jako I-szy Of. Art. miałeś odpowie
dzialność za kierowanie ognia dział 
głównej artylerii?

H. Tak, miałem ten zaszczyt i przyjem
ność. 3 maja przyszedł pod Narwik pan
cernik HMS RESOLUTION. Il-gi Of.Art. 
ppor. mar. Jerzy Łukaszewski został 
przydzielony do zespołu artylerzystów 
pancernika w celu rozpoznawania celów 
ędowych wroga kryjęcego się na nad
brzeżu. My natomiast wzięliśmy udział 
we wspólnej operacji zniszczenia tunelu. 
Pancernik ostrzeliwał wylot tunelu ze 
swoich potężnych dział kalibru 381 mm, 
a my strzelaliśmy do uciekaj ęcych żołnie
rzy oddziałów austryjackich "AJpen Jaeg- 
ers". Na cześć rocznicy 3 maja, ostrzelali
śmy i zniszczyliśmy flagę hitlerowskę 
powiewajęcę na szczycie góry wznoszęcej 

się ponad Narwikiem. Flaga zniknęła jak 
również pobliski punkt obserwacyjny.

T. Gdzie byłeś w czasie ataku z powiet
rza i w jaki sposób uratowałeś się?

H. Tego dnia 4 maja 1940r. była ślicz
na pogoda. Widoczność jak "do końca 
świata", słonecznie. O godz. 08 00 zszed
łem z wachty bojowej i zasiadłem w 
mesie oficerskiej do śniadania, a kiedy o 
godz 09 30 zerwałem się na przenikliwe 
wycie "Alarmu Bojowego", usłyszałem i 
poczułem huk wybuchów, a okręt zaczęł 
się pochylać na prawę burtę. Kiedy 
wybiegłem na pokład tuż pod pomostem, 
śródokręcie było w chmurze dymu i pary, 
rufy nie było widać, a GROM chylił się 
coraz prędzej, tak, że woda podeszła pod 
relingi i omalże nie zmyła mnie i stoję- 
cych obok z pokładu. Wtedy usłyszałem 
rozkaz "Opuszczenie okrętu"..

Dziób podniósł się pionowo a okręt 
zaczęł się zsuwać pod wodę, wcięgajęc 
nas w wir wodny, lecz zanim straciliśmy 
przytomność ponowny - wybuch (praw
dopodobnie kotły), wyrzucił nas na po
wierzchnię w wielkę kałużę, lepkiej ropy, 
która zrobiła nas na Murzynów. Odpły
nęliśmy na czystę wodę - czas - około 
godz. 09.00 GROM już zniknęł z po
wierzchni wody, unosiły się tylko głowy 
rozbitków i różne pływajęce szczętki. 
Niektórzy z rozbitków zdezorientowani - 
płynęli w stronę brzegu, skęd Niemcy 
otworzyli do nas ogień z broni ma
szynowej, lecz niszczyciele brytyjskie, 
które szybko nadeszły osłoniły nas i 
uciszyły Niemców - rozpoczynajęc wyła
wianie nas z wody - (około godz. 09 30) 
używajęc burtowych sieci desantowych. 
Większość z nas była w dobrym stanie 
(poza opicem się wodę z ropę), lecz kilku 
było rannych i oszołomionych - dwóch 
udało mi się podcięgnęć pod burtę, wdra
paliśmy się na pokład niszczyciela HMS 
BEDOUIN - naszego wybawcy. Byliśmy 
w stanie godnym pożałowania, lecz w 
dobrych nastrojach. Lekarz okrętowy 
czekał na nas z oddziałem ratunkowym 
ze szmatami i terpentynę, aby dać nam 
możność obmycia się z ropy (ręce i 
twarz) i z goręcymi napojami, jak rów
nież słowami pocieszenia. Około godz. 
10.30 HMS BEDOUIN podszedł do burty 
pancernika RESOLUTION i przeo- 
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krętował nas wszystkich (jeszcze kapią
cych ropą), na ten piękny okręt. Tam 
oczekiwano nas z lekarzami i sanitariu
szami; zbadano każdego, przeprowadzono 
ewidencję personalną; wszyscy oficerowie 
i załoga serdecznie nas witali słowami 
pociechy i współczucia. Zdrowych roz
bitków skierowano do łaźni okrętowej, a 
rannych do Izby Chorych i powoli zaczę
liśmy wracać do normy. Mundury i o- 
dzież nasza nadawała się tylko do spale
nia. Dostaliśmy zastępczą bieliznę i 
jakieś drelichy czyste i przyjemnie i 
poczuliśmy się znowu ludźmi. Anglicy 
uprzejmie i skrupulatnie wyłuskali z 
naszych ubrań wszystkie osobiste dro
biazgi, które potem przeglądaliśmy. Ja 
znalazłem swoją legitymacje mokrą lecz 
bez ropy, po wysuszeniu przetrzymała 
wojnę i teraz jest w muzeum polskim w 
Rapperswilu. Humory całkiem się popra
wiły, gdy zaproszono nas na "lunch" i 
odpoczynek poobiedni, około godz. 18.00 
ORP BURZA podeszła do burty i prze
nieśliśmy się na własne "terytorium" - 
serdecznie przyjęci przez kolegów i 
wyposażeni w miarę ich możliwości w 
niezbędne codzienne drobiazgi.

T. Przerwę na chwile - pamiętam dob
rze Wasze przeokrętowanie. - Było to 
najsilniejsze przeżycie emocjonalne kiedy 
odbijając od burty RESOLUTION orkiest
ra pancernika zaczęła grać mazurka 
Dąbrowskiego. Łzy leciały nam po twa
rzach niepowstrzymane.

H. Tak pamiętm, mnie też złapało za 
gardło. BURZA zabrała nas do głównej 
bazy floty "narwickiej" - w Harstad, 
gdzie wyokrętowano nas na okręt szpital
ny ATLANTIS gdzie ranni otrzymali 
pełną opiekę lekarską. 5 maja spędziliś
my na ATLANTIS, który był atakowany 
z powietrza nalotem "LuftwafTe" na 
Harstad, o ile pamiętm bez ofiar, a 
następnego dnia - 6 maja - BURZA znów 
nas podebrała i przewiozła na wielki 
transportowiec wojska (x-pasażer) M/S 
MONARCH OF BERMUDA, który o 
godz. 22.00 w nocy odkotwiczył w drodze 
do Scapa Flow, gdzie przybyliśmy 9 
maja, a stamtąd z kolei do Greenock 
(Szkocja) 11 maja o godz. 15.00, przyjęci 
byliśmy przez admirała Jerzego Swirskie- 
sro wraz z ieao świta i wyprawieni pocią

giem do Devonportu, gdzie przybyliśmy 
12 maja w niedzielę i zaokrętowano nas 
na okręt bazę - ORP GDYNIA. Znaleźliś
my się znowu na łonie naszej Marynarki 
Wojennej z nadzieją rychłego powrotu do 
czynnej służby na morzu. Tyle byłoby na 
temat moich osobistych wspomnień.

T. Czy możesz podać jakie były okolicz
ności zatopienia okrętu?

H. Jak wiesz z własnego doświadczenia 
na BURZY do nalotów niemieckich bom
bowców przyzwyczailiśmy się wszyscy w 
bitwie o Narwik. Normalnie wykonywali 
dwa albo trzy naloty dziennie wykorzy
stując wspaniałą widoczność i białe noce. 
Zaczynali punktualnie rankiem na śnia
danie, później w południe na obiad i 
wieczorem na kolację. Tych bombowców 
na poziomie zasięgu naszych Boforsów 
jakoś specjalnie nie obawialiśmy się, bo 
uciekali rzucając bomby nie celnie. Tym 
razem wykonali podstępny atak, który 
według relacji Jerzego Łukaszewskiego 
(zmienił mnie na wachcie bojowej) odbył 
się z pod słońca. Niemcy nadlecieli na 
średnim pułapie. Zauważono ich op
tycznie, bo radarów jeszcze wtedy nie 
było. "Łukasz" otworzył ogień z naszych 
Boforsów, bomby spadły w bezpiecznej od 
nas odległości. Wtem, już po tym pierw
szym nalocie, zauważono wysoko nad 
okrętem pojedyńczy bombowiec i lecące w 
dół srebrne w promieniach słońca bomby. 
Bombowiec ten był na wysokości ponad 
5000 m, a wiec na pułapie ponad zasię
giem naszej artylerii przeciwlotniczej. 
Możliwość trafienia tak małego obiektu 
jak GROM z tak znacznej wysokości była 
przypuszczalnie jak jeden na sto. Trzy 
bomby leciały wprost na okręt. Dowódca 
dał komendę zwiększenia szybkości, ale 
już było za późno. Jedna z bomb trafiła 
w śródokręcie w trzy torpedy, które 
spotęgowały wybuch detonując i roz
rywając okręt na pól. Na skutek tego 
GROM zaczął szybko tonąć. Złamał się 
na pół, posyłając rufę wraz z załogą tam 
uwięzioną, jak w pułapce, szybko pod 
wodę. Dziób trzymał się dłużej na po
wierzchni wody, dzięki czemu uratowa
łem się z większą częścią załogi.

59 zginęło. Leżą tam razem na dnie 
tego fiordu norweskiego.
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WACŁAW D.W. OSTOJA-STARZEWSKI
KONWÓJ HX 228

Byłem w Marynarce Wojennej od lutego 
1936. Stale utrzymuję kontakt z kolega
mi i Stów. Mar., Czytam od deski do 
deski "Nasze Sygnały". Prawie wszystkie 
wspomnienia i artykuły fascynują mnie, 
nie zawsze się ze wszystkim zgadzam, 
ale nigdy nie reagowałem, bo mam cięż
ką rękę do pisania.

Do Anglii przyjechałem w 1939 na ORP 
GROM. Na OPR GARLAND zostałam 
przeokrętowany 18.4.1940 jako członek 
nowej załogi. Na ORP GARLAND byłem 
do 4.7.1943 roku oprócz 3-ch miesięcy, 
kiedy zostałem przydzielony do Komp. 
Telegr. Sztabu Naczelnego Wodza w 
Londynie do pracy łącznościowej z Armią 
Krajową, byłem bowiem radiotelegrafistą. 
Po 3-ch miesiącach Mar. Woj.zażądała 
mnie zpowrotem.

Na GARLANDZIE byłem przeszło 3 
lata i w tym okresie brałem udział w 
wielu operacjach i konwojach jak słynne 
konwoje z dostawą na Maltę, na Spitz
bergen, do Murmańska do Islandii, Ka
nady do nowej bazy amerykańskiej na 
Nowej Funlandii do różnych portów 
Wielkiej Brytanii no i do Bostonu. Żaden 
z tych konwoi nie pozostawił mnie z 
takimi wspomnieniami, chociaż niektóre 
były bardzo ciężkie, jak konwój nr.HX 
228 z HMS HARVESTER z jego dowódcą 
kmdr. por. A.A.TAIT.

A dlaczego postaram się wyjaśnić.
Na wstępie należą się pewne wyjaśnie

nia. Otóż Niemcy dla usprawnienia 
łączności radiowej ze swoimi jednostkami 
mieli obszary morskie podzielone na 
rejony, każdy rejon miał swoją silną 
radiostację na lądzie, która co kilkanaś
cie minut nadawała swój sygnał rozpoz
nawczy.

Dla utrudnienia nieprzyjacielskiego 
podsłuchu co godzinę zmieniano częstotli
wość na której również nadawały do 
bazy okręty niemieckie.

Ale bardzo często Niemcy w danym 

rejonie zmieniali częstotliwość na całe 24 
godziny. Wówczas okręty angielskie 
znajdujące się w morze czekały aż im 
Admiralicja przyśle nowy program często
tliwości, który zdobywał wywiad an
gielski.

W okresie kiedy konwój HX 228 wycho
dził w morze to wszyscy na okręcie od 
najmłodszego marynarza do dowódcy 
wiedzieli, że pierwsze dni w morzu będą 
spokojne bo Niemcy wynieśli się od 
brzegów angielskich i amerykańskich na 
środek Atlantyku gdzie grasowali jak 
stada wilcze atakując masowo prze
dzierający się konwój. Dlatego też w 
pierwszych dniach konwoju można było 
wyjść na pokład spokojnie. Ale z chwilą 
zbliżania się do centrum Atlantyku 
nerwowość wzrastała i prawie każdy się 
pytał: szefie co tam słychać, jak tam 
łodzie?

Nerwowość ta również opanowała i 
pomost z dowódcą na czele.

Na temat konwoju HX 228 czytałem 
bardzo dużo w wielu książkach an
gielskich. Dwie z nich mam u siebie w 
domu, we wszystkich tych książkach 
konwój ten został uznany jako bardzo 
niebezpieczny a kmdr.por. A.A. Tait 
określony jako jeden z najzdolniejszych 
dowódców do walki z łodziami.

Gdy zbliżaliśmy się już do zagrożonego 
rejonu, po południu, nagle wzięliśmy 
namiar na niemiecką łódź podwodną 
pierwszej klasy /poniżej 30 mil/, która 
nadała sygnał do bazy, że widzi nieprzy
jaciela. Namiar był przed nami, czyli 
myśmy się stale zbliżali do tej łodzi. Z 
miejsca przekazaliśmy ten namiar kmdr. 
Biskupskiemu, który oczywiście zaraz 
przekazał ten namiar kmdr.por. A.A. 
Tait na HARVESTERZE, gdyż on był 
dowódcą eskorty. Wkrótce otrzymał 
cierpką uwagę od kmdr.por. A.A. Taita, 
że ma niewyszkoloną załogę bo namiar 
został podjęty na nie przepisowej często-
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tliwości.
Przy każdyn bowiem namiarze trzeba 

było przekazać i częstotliwość, na której 
został podjęty. Dowódca przekazał nam 
tą wiadomość i kazał nadal słuchać i 
przekazywać wszelkie namiary. Mieliśmy 
jeszcze kilka namiarów tej samej klasy, 
które przekazaliśmy dowódcy, ten jednak 
nie przekazywał je na HARVESTERA. 
Oczywiście konwój kursu nie zmienił i 
my na GARLANDZIE wiedzieliśmy, że 
pakujemy się wprost na zgrupowanie 
Niemców. O tym oczywiście wiedzieli na 
pomoście no i my w HFDF. Na ten 
temat z nikim się nie dyskutowało aby 
nie robić paniki. Niemniej jednak kmdr. 
Biskupski zarządził specjalnie pogotowie.

Nadszedł wieczór i wkrótce noc, bardzo 
ciemna, bo ani księżyca ani jednej gwia
zdy na niebie. Gdzieś około północy albo 
zaraz po, odezwała się niemiecka łódź 
podwodna bardzo blisko i nadała tele
gram do bazy, a z treści wiedzieliśmy 
tylko, że mówił "idę do ataku". Natych
miast przekazaliśmy namiar na pomost, 
ale w międzyczasie nastąpił olbrzymi 
wybuch w konwoju. Otworzyłem drzwi 
na pokład a tam jasno jak w biały dzień. 
Niemcy trafili olbrzymi statek cysternę z 
benzyną lotniczą, który wyleciał w po
wietrze. Wkrótce zaponowała znowu 
ciemność. W minutę później następny 
namiar no i teraz kmdr.por. A.A.Tait 
zapytuje się GARLANDA, czy ma namia
ry. Kmdr. Biskupski odpowiedział "o- 
czywiście mamy". Od tej chwili proszę mi 
wszystkie namiary przekazywać. Przeka
zując następny namiar kmdr. Biskupski 
zameldował swemu przełożonemu, że 
idzie sprawdzić ten namiar, na co otrzy
mał rozkaz "pozostać na miejscu, ja idę 
sprawdzić".

Parę chwil potem HARVERSTER nadał 
"widzę łódź podwodną - taranuję".

Taranował z tak dużą szybkością, że 
przejechał się w poprzek przez łódź, 
oczywiście ją zatapiając, ale uszkodził 
sobie obie śruby i został unieruchomiony. 
Wyciągnął z wody trochę Niemców, ale 

wkrótce znalazł się w środku konwoju, 
który chociaż wolno nieubłaganie posu
wał się naprzód.

Przy którymś z następnych wybuchów 
w konwoju HARVESTER był tak blisko 
trafionego statku, że podmuch wylatyją- 
cego statku zdmuchnął do morza mary
narzy HARVESTERA oraz zerwał mu 
wszytskie anteny. Wkrótce jednak zało
żono jakąś prowizoryczną antenę i 
nawiązano łączność. HARVESTER miał 
na pokładzie kilkudziesięciu jeńców oraz 
sporą grupę marynarzy z zatopionych 
statków. Nadał sygnał do GARLANDA 
przekazując mu dowództwo eskorty a 
sam pozostawił sobie francuską korwetę 
ACONIT do swej osłony, wkrótce pozos
tał poza konwojem. Ataków na konwój 
było jeszcze kilka, skończyły się z na
staniem dnia. Nad ranem HARVESTER 
nadał sygnał, że częściowo uruchomił 
okręt, wobec czego idzie bezpośrednio do 
portu z szybkością 12 węzłów, ACONITA 
odsyła do konwoju.

Gdzieś około godziny 10.00 HAR- 
VESTER zawiadomił, że znowu jest 
unieruchomiony, zawrócił z drogi ACONI
TA do swej osłony, który jednak nie 
zdążył na czas i stojący HARVESTER 
został storpedowany.

Miał na pokładzie ponad 400 ludzi, 
około 200 swojej załogi a reszta rozbit
kowie ze storpedowanych statków i jeńcy. 
Uratowało się tylko kilkudziesięciu. 
Zginął również D-ca HARVESTERA 
kmdr.por. A.A.Tait.

U 432, która storpedowała HAR- 
VESTERA wynurzyła się i wielu maryna
rzy niemieckich wyszło na pokład z 
aparatami fotograficznymi robiąc zdjęcia 
tonących. Tak byli zajęci swoją robotą, 
że nie zauważyli zbliżającego się ACO
NITA, który celnymi strzałami, posłał 
niemiecką łódź na dno. Po wyłowieniu 
rozbitków ACONIT powrócił do konwoju. 
Dowódcą ACONITA był kpt. J.M.L.M. 
Levasseura. Konwój stracił około 10 
statków i zatopił 4 lub 5 łodzi.

Na dzień przed wejściem do portu 
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otrzymaliśmy sygnał z admiralicji z 
nowym programem częstotliwości nie
mieckich.

Po każdym konwoju lub operacji jest 
zawsze odprawa u Cpt.D. na którą mu
szą się stawić, ze wszystkich okrętów D- 
cy, Zast.-cy i inni funkcyjni oficerowie 
celem omówienia operacji. Oczywiście na 
tej odprawie wyszło na jaw, że GAR
LAND parę dni wcześniej znalazł nowe 
częstotliwości niemieckie z których na
miarów kmdr.por. A.A.Tait nie skorzys
tał. Anglicy zażądali przekazania im 
dziennika radiostacji, w którym się pisze 
wszystko co się odbiera. Wkrótce dos
taliśmy dziennik z powrotem z pochwała 
za dobrze pełnioną służbę, a później 
przyszedł jeszcze list pochwalny.

W "Sygnałach" nr. 164, na stronie 46 
jest wzmianka o spotkaniu GARLANDA 
z U-BOOTEM. Chcę dorzucić parę słów. 
Otóż GARLAND szedł do Bostonu na 3 
dni z wizytą do Polonii. Niestety z tych 
3-ch dni zrobiło się niecałe 20 godzin ze 
względu na burzliwe morze i złą widocz
ność.

Na dzień przed Bostonem nagle i nie
spodziewanie zrobiliśmy namiar na nie

miecką łódź pierwszej klasy tj. poniżej 
30 mil. Oczywiście namiar przekazaliśmy 
na pomost., myśląc, że tam poczyniono 
odpowiednie przygotowania. Niestety, nic 
nie przygotowano no i nagle GARLAND 
znalazł się w szyku torowym tak blisko 
łodzi, że nie mógł strzelać. Dopiero teraz 
obudzono D-cę i zrobiono alarm. Bano się 
taranować na rufę łodzi, żeby samemu 
nie uszkodzić okrętu. Zdecydowano więc 
na dużej szybkości minąć łódź, zawrócić 
i dopiero wtedy wykonać atak bombami, 
które powinny już być gotowe, niestety 
przy powrocie nie spotkano już łodzi na 
powierzchni i nie znaleziono kontaktu 
azdekiem.

Po prawie półgodzinnym poszukiwaniu 
zdecydowano wziąść znowu kurs na 
Boston. Zmarnowana okazja, bo oficer 
służbowy na pomoście nie bardzo wierzył 
namiarom HFDH i dlatego okrętu nie 
przygotował. Na drugi dzień tenże oficer 
przechodząc koło mnie podszedł i powie
dział "szefie, bardzo przepraszam za 
wcorajszy dzień".

A proszę sobie pomyśleć, co by to była 
za propaganda dla polskiej Marynarki 
Wojennej, gdyby GARLAND przyszedł do 
Bostonu z jeńcami na pokładzie.

PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE
Czasami, gdy męczy mnie bezsenność, 

marzę o tym, że kiedyś uda się wydać 
numer N.S. bez błędu. Ostatni 166 nr. 
poprawia swym listem Władysław Żuraw
ski na str. 61 imię kmdr. Hulewicza na 
Aleksander. Podobne poprawki (także w 
podawanych stopniach) wytyka Julian 
Czerniawski.

O NS.NR.166
Ucieszyłem się, że moje opracowanie o 

Pułku Morskim pięknie trafiło na 70-cio 
lecie wydarzeń, dziękuję naczelnemu, 
jednocześnie pozwalam sobie zwrócić 
uwagę, że w moim opracowaniu na str. 
29 w kolumnie pierwszej, wiersz czwarty 
od góry został opuszczony następujący 
tekst: po słowach "rozwinięty Batalion"

powinno być - ...... idący na czele cofają
cej się kolumny, przebił się w walce z 
kozakami, torując drogę dla oddziałów 
cofających się na Ostrów Mazowiecki. 
Wieczorem Batalion dotarł do Wyszkowa. 
Przez cztery dni marynarze toczyli boje 
w rejonie Wyszkowa, 8 sierpnia wycofano 
Batalion.

W czwartym wierszu należy skreślić 
słowa:.... z frontu do Wyszkowa. W
związku z opuszczeniem tych paru wier
szy treść jest mało zrozumiała.
Sygnalizuję również następujące usterki: 
zmienione imię - Hulewicza - jest Lud
wik ma być Aleksander str. 63 
zniekształcone nazwiska - str.61 jest por. 
Kromkowski, ma być Krąkowski, str. 89 
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jest Andre Pstruszewski, ma być Pstru- 
szeński, w spisie treści na ostatniej 
stronie jest Heindrich oraz jest Kudak 
zamiast Kuduk.
Powtórzony błąd z Albumu Planów - na 
str 42 (o ORP "Grom") jest 6 dział na 
rufie, ma być 4 działa.

O drobnej literówce nie piszę. Z praw
dziwą przyjemnością przeczytałem "Rocz
nicowy raptularz rozrywek i rozpaczy", 
bardzo zręczny i miły, gratuluję. Menue 
Kolegów z Francji imponujące - brawo!

Jasio Busiakiewicz zapytał mnie w 
liście z 24.IX ilu dawnych ofic. pozostało 
w kraju? Otóż równo 9 lat temu wysła
łem do N.S. wiadomości o kolegach z 
kraju i z wymienionych 48 korpusu 
morskiego żyje 24, z 13 korp. tech
nicznego żyje 7, z pośród 8 komisarzy 
żyje 7. Pozostał jeden lotnik (Rudzki), a 
było ich 4. Nie ma nikogo z administracji 
i lekarzy.
2 października 1990 Julian Czerwiński.

THE POLISH HEROINE
The name of the 2144 ton Polish Dest

royer is still spoken with reverence in 
Cowes. People will tell you, that, had it 
not been for the non stop anti-aircraft 
barrage put up by her gunners that 
night, Cowes and East Cowes, might 
well have been totally obliterated - al- 
though, for the sake of both compleet- 
ness and fairness, it should also recorded 
that the Royal Artilery own ground 
based AA gunners undouptedly played 
their part.

Often recounted is the story of how the 
"Błyskawica" having left her moorings 
and dropped anchor outside the harbour, 
fired at the raiders with such a fury 
that her guns, literally to hot to handle, 
had to be doused repeatedly with water. 
At one point, her near exhausted am- 
munition stocks were replenished by 
boat from Portsmounth.

She was very much Cowes ship. In 
1935 against the keenest opposition from 
practically every shipbuilding nation, 
Whites had won the order for construc- 

tion of the "Błyskawica" and her sister 
ship "Grom".

They were acknowledged at the time to 
be the finest super-destroyers in the 
world, and were the pride and backbone 
of the new Polish Navy. At the time of 
the May 1942 raid, the "Błyskawica" was 
making one of her regular return visits 
to Cowes for refitting.

The people of Cowes never forgot the 
heroic deeds of her gunners and crew 
that night, and they were delighted 
when a number of Polish seamen return- 
ed to the Island in 1982 to attend the 
40th anniversary memorail service for 
those killed in the 1942 blitz. At least 
one member of the "Błyskawica" crew 
has madę a morę permanent return to 
Cowes - by marring a local girl.

Raymond Tarrants comments typify 
the feelings which have persisted in 
Cowes to the present day; What really 
saved the town was that Polish destroy
er in the harbour.

Her people put up absolutely everyth- 
ing they had that night. I dread to think 
what might have happened, had she not 
been there. One result would certainly 
have been far greater - industrial dama- 
ge-

While the destruction caused to the 
shipyards and work premises - (one 
estimate claimed that 69 tons of bombs 
actually landed on the targeted in
dustrial areas) was substantial, it would 
have been a whole lot worse.

Touring the Cowes Area, soon after the 
raids, Sir William James, Commander in 
Chief at Portsmouth, regarded the com- 
perative lack of significant damage as a 
"minor miracle".

Część opisu akcji ORP "Błyskawica", 
jest wyjęta z książki pod tytułem "ISLE 
OF WIGHT AT WAR 1939-1945", opubli
kowanej w roku 1989 z sylwetką -"ORP 
BŁYSKAWICA".

J. P. Klamt
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PAMIĄTKA Z BŁYSKAWICY
Nie pamiętam dokładnej daty, ale mu- 

siało to być albo późną wiosną, albo 
wczesnym latem roku 1946. Byłem wów
czas zaokrętowany na ORP "Garland" i 
odbywałem służbę w takich powojennych 
działaniach tego niszczyciela, które cha
rakteryzowały się wykonywaniem róż
nych pomocniczych zadań, polegających 
głównie na przewożeniu do kilku portów 
europejskich basenu Morza Północnego i 
- fragmentarycznie - zachodniego Bałtyku 
różnorodnych misji wojskowych brytyj
skich i norweskich. Między innymi kilka
krotnie zachodziliśmy do Oslo, Kopen
hagi, a nawet do zdruzgotanej wówczas 
Kilonii i Bremerhafen. Odwiedziny nie
znanych dotąd portów stanowiły, można 
powiedzieć, pewną atrakcję. Głównej 
jednak emocji dostarczyło samo przejście 
Morza Północnego, mocnego w czasie 
wojny bastionu Kriegsmarine, gęsto 
pokrytego polami minowanych po
stawionymi w celach obronnych zarówno 
przez marynarkę niemiecką, jak i brytyj
ską. Miny zaś mają to do siebie, że w 
czasie złej pogody, bardzo burzliwego 
morza, zrywają się dość często ze swo
jego zakotwiczenia i wypływają na po
wierzchnię. Są wówczas bardzo niebez
pieczne dla żeglugi. Toteż w czasie każ
dego crossingu napotykaliśmy co naj
mniej kilka takich "beczek prochu" dryfu
jących na morzu. Do wielu z nich strze
laliśmy, aby je unieszkodliwić. Każda 
wynikająca stąd eksplozja wywoływała 
głośny aplauz marynarskiej widowni. 
Rekordowy był dzień, kiedy w czasie 
jednego przejścia Morza Północnego 
zanotowałem sześć dryfujących min. 
Mówiłem o emocji nie dla malowniczej 
fontanny wody i potężnego huku eksplo
zji, ale dla towarzyszącego nam napięcia 
w czasie nocnego pokonywania trasy oraz 
w ograniczonej widzialności.

Później były jeszcze takie wiosenne 
ćwiczenia na Morzu Północnym trzech 
naszych największych niszczycieli, tj. 
"Błyskawicy", "Pioruna" i "Garlanda", dla 

podniesienia sprawności załóg i, jakby to 
można było z perspektywy czasu ocenić, 
zabicia czasu. Portem, do którego zawija
liśmy po stronie szkockiej, był Rosyth, w 
zatoce Firth of Forth, po drogiej stronie 
Edynburga i blisko słynnego, olbrzymiego 
mostu kolejowego. Tam właśnie przy 
którymś kolejnym zawinięciu spotkaliśmy 
się ponownie z "Błyskawicą", zacumowa
ną po drugiej stronie nabrzeża. Jak się 
wkrótce okazało nie było już na niej 
polskiej załogi i okręt obsadzony był 
tylko pilnującą go wachtą angielską. 
Nasunęły się wiadome skojarzenia. Prze
klęte układy jałtańskie. Nie tak wyobra
żaliśmy sobie powrót po wygranej wojnie 
do kraju. Nie dane nam było dobić do 
macierzyńskiego portu. Gdyni, całą flotą, 
w paradnym szyku i w gali, w poczuciu 
dobrze przecież spełnionego obowiązku. 
No cóż, wróciła "Błyskawica" bodajże w 
czerwcu 1947 roku, tak jakby chyłkiem, 
jak to po latach opisał Z. Węglarz w 
swoich wspomnieniach. Ale to dygresja, 
odbiegam od tematu. Otóż służył wów
czas na " Garlandzie " niejaki Edward 
Fryz, w specjalności rusznikarza. Znali
śmy się dobrze, właśnie z "Błyskawicy", 
na której przeżyliśmy sporo wojennych 
wrażeń przez co najmniej dwa lata. 
Obok umiejętności utrzymywania w 
pełnej sprawności różnego rodzaju uzbro
jenia, w jakie wyposażone były nasze 
okręty, miał on jeszcze cywilną "smykał- 
kę" wyrabiania pięknych finek, czyli 
noży do różnych podręcznych celów. 
Okazało się, że doskonałym materiałem 
na taką finkę jest sprężyna z zamka 
armaty p.lot. Bosfora kal. 40 mm, gdyż 
była ona wykonana z odpowiedniej stali, 
najbardziej nadającej się do takiej obrób
ki. Na jego to sugestię udaliśmy się 
wspólnie na "Błyskawicę", aby znaleźć tę 
część w magazynku artyleryjskim części 
zapasowych. Wachtowy Anglik wpuścił 
nas na okręt, skierowaliśmy się więc 
wprost do barbety działa nr III, we 
wnętrzu której znajdował się magazynek. 
Uchyliwszy stalowe drzwi tej jakby części 
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podstawy działa, zobaczyliśmy mnóstwo 
rozrzuconych w nieładzie części metalo
wych, a pośród nich, na podłodze, ryn
graf, który jak pamiętałem, przez całą 
wojnę zawieszony był nad włazem zejścia 
do kotłowni na dolnym pokładzie, na 
śródokręciu. Poruszyło mnie to spostrze
żenie i zabolało takie niedbałe po
rzucenie tego szanowanego przez nas 
znaku. Skłonny jestem uznać, że ponie
wierki tej doznał nie z polskiej ręki. 
Zabrałem wówczas ten ryngraf i przecho
wałem u siebie przez wiele lat. Obecnie 
jest on zdeponowany u ks. H. Tribow- 
skiego, proboszcza kościoła pw. św. Sta
nisława Kostki w Oliwie, i ma być z 
czasem umieszczony w odpowiednim 
zakątku kościoła po wykończeniu wnę
trza świątyni, która jeszcze jest w stanie 
surowym. Ale stan ten może potrwać 
jeszcze parę lat. Dlatego wydaje mi się, 
że może najlepiej byłoby, aby pamiątka 
powróciła na swoje stare miejsce, tj. na 
ORP "Błyskawica". Czasy nam się, dzięki 
Bogu, zmieniły i nic chyba nie stoi na 
przeszkodzie, aby i ta religijna pamiątka 
stała się eksponatem muzealnym.
Na koniec wypada dodać parę słów 

wyjaśnienia co do samego przedmiotu. 
Jest on wykonany jako odlew z tzw. 
białego metalu, czyli stopu łożyskowego 
i przedstawia wizerunek Matki Boskiej 
na tle skrzyżowanych sztandarów woj
skowych, luf armatnich, karabinów i 
szabel. Wiele lat po wojnie odwiedziłem 
mieszkającego wówczas w Orłowie jed
nego ze starszych podoficerów ORP "Bły
skawica" z okresu wojny, p. Franciszka 
Wasia, który był w załodze maszynowej 
tego okrętu przez wiele lat. On to opo
wiedział mi, że była taka tradycja, zaini
cjowana przez komandora ppor. Jasłow- 
skiego, ówczesnego dowódcę oddziału 
maszynowego niszczyciela, wykonywania 
tych ryngrafów i wręczania ich jako 
pamiątki tym członkom załogi ma
szynowej, którzy po dłuższej służbie na 
"Błyskawicy" otrzymywali inny przydział. 
Dwa takie same (prawdopodobnie) ryn
grafy posiada p. Grzonka z Gdyni, syn 
byłego chorążego marynarki wojennej, 
który zginął w 1943 roku na ORP "

Orkan".
Istnienie ryngrafu, o którym mowa, i 

jego umiejscowienie nad zejściem do 
kotłowni doskonale pamięta również 
kpt.ż.wk. Józef Miłobędzki, mieszkaniec 
Sopotu, który w latach 1940-1942 służył 
na "Błyskawicy" jako tzw. radzik (radio
telegrafista). Myślę, że i dla niego po
wrót tej pamiątki na stary okręt byłby 
przyjemnym wydarzeniem.

Stefan Bujniewicz 
przedruk: Gwiazda Morza nr. 15 z 29 
lipca 1990.

WETERANI I MITOMANI
Imprezy patriotyczne przywracają pa

mięć walk o wolność i niepodległość, 
bohaterstwa i martyrologii. Honorowymi 
gośćmi takich uroczystości są weterani 
bojów, często dotychczas pomijani i za
pomniani. Szanujemy ich i wsłuchujemy 
się z uwagą w ich wspomnienia. Czas 
idzie jednak nieubłaganie, pamięć zaciera 
się, wymierają świadkowie, powstają 
legendy. Mitomani zaczynają wierzyć we 
własne opowiadania. Literatura wojenna 
staje się kanwą, w którą wplata się 
rzekome wyczyny. Szalbierze podają się 
za bohaterów.

Oto przykład. Klub Motorowy "Rze
mieślnik" z Wrocławia, organizator tury
stycznych wypraw patriotycznych, prze
prowadził wspólnie z Dowództwem Mary
narki Wojennej rejs zespołu okrętów do 
Narwiku z okazji 50 rocznicy kampanii 
norweskiej, impreza odbywała się pod 
nazwą "Narwik 90". Staraniem "Rze
mieślnika" wydano we Wrocławiu "Pro
gram wyprawy patriotycznej" w nakła
dzie czterystu egzemplarzy. W programie 
tym zamieszczono na czterech stronach 
dwa "Żołnierskie życiorysy", wśród nich 
Stanisława Leszczyńskiego, urodzonego 8 
maja 1921 w Poznaniu.

Zgodnie z programem rejsu, Stanisław 
Leszczyński zaokrętował się 19 maja na 
ORP "Wodnik", odbył rejs do Narwiku i 
Oslo oraz powrócił do Gdyni 5 czerwca 
1990.

Wróćmy jednak do rzekomego "życiory
su" i porównajmy go z faktami, żyją 
bowiem kombatanci Marynarki Wojennej 
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i istnieją dokumenty, które w niczym nie 
potwierdzają "życiorysu". Cytuję: "Swoją 
wiedzę w dziedzinie mechaniki uzupeł
niał także (S.Leszczyński) na Wydziale 
Mechaniczno-Elektrycznym w Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej. Od 2 
lutego 1938 roku był oficjalnym elewem 
podchorążym. W początkach maja 1939 
został członkiem załogi ORP "Grom", 
skierowany rozkazem na praktykę".

Wszystko to jest nieprawda, nie było 
bowiem Wydziału Mechaniczno-Elektrycz
nego, lecz Wydział Techniczny. Na wy
dziale tym w 1938r. nie było Stanisława 
Leszczyńskiego, nie istniał tytuł "elewa" 
w Szkole Podchorążych Marynarki Wo
jennej. Kpt. mar. Bronisław Sonenfeld, 
mieszkający w Gdyni, był w 1938 r. na 
Wydz. Technicznym SPMW i potwierdza, 
że nie było podchorążego Stanisława 
Leszczyńskiego na tym roczniku. Nie 
mógł być więc skierowany na praktykę 
na ORP "Grom".

W dalszym ciągu "życiorysu" opowiada 
Leszczyński jak był "stażystą na prak
tyce" na "Gromie" i jak tonął na tym 
okręcie pod Narwikiem, jak ciężko ranny 
wpadł do wody i dostał się do szpitala 
polowego w Ankenes, a potem do niewoli 
niemieckiej. Całe to opowiadanie jest 
zmyślone, nie było bowiem w załodze 
"Groma" naszego bohatera, zginął nato
miast na tym okręcie bosman Stanisław 
Leszczyński, urodzony 9 stycznia 1908 r. 
Uratowany z załogi "Groma" por.mar. 
Karol Wizner, mieszkający we Wrzesz
czu, stwierdza, że żadnego Leszczyńskie
go oprócz poległego bosmana nie było na 
okręcie.

Fantazja naszego "bohatera" idzie dalej, 
opisuje że przewieziono go do obozu 
jeńców w Lubece i "tam spotkałem się z 
kontradmirałem Steyerem". Jest to kolej
na bujda, gdyż kmdr Steyer był w latach 
1940-1942 w Oflagu Woldenberg.
Następna "bomba" to opowiadanie, że w 

początku stycznia 1942 wymieniono 
Leszczyńskiego w grupie sześćdziesięciu 
ciężko rannych Brytyjczyków, pod koniec 
kwietnia (1942) otrzymał przydział na 
ORP "Garland" i służył na nim podczas 
słynnego konwoju murmańskiego.

Wszystko jest nieprawdą; żyjący w 
Polsce kpt. ż.w. Jerzy Lipiński, oficer 
artylerii "Garlanda", służył na tym okrę
cie cztery lata i oświadczył mi, że na 
pewno Stanisława Leszczyńskiego nie 
było na "Garlandzie".

"Życiorys" snuje dalej, że po powrcie 
"Garlanda" z Murmańska komisja lekar
ska orzekła, iż nasz bohater do służby 
bojowej się nie nadaje. Był więc do końca 
wojny wykładowcą z zakresu budowy 
maszyn, kotłów, urządzeń mechanicznych 
w Szkole Podchorążych Marynarki Wo
jennej.

Kłamstwa są oczywiste, gdyż jaka 
komisja lekarska ciężko rannego i "wy
mienionego" (też oczywista bujda) za
kwalifikowałaby do służby na "Gar
landzie", a po paru miesiącach uznała za 
niezdolnego. Znane są nazwiska wykła
dowców SPMW w Anglii i na pewno nie 
ma wśród nich Stanisława Leszczyńskie
go. Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 
w Londynie zwróciło się z zapytaniem do 
brytyjskiego Record Office o Stanisława 
Leszczyńskiego urodzonego w 1921 r.; 
okazało się, że Record Office, które 
posiada wszystkie dane odnośnie osób, 
które służyły w PSZ w Anglii - nie 
znalazło takiej osoby na listach Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Według słów Stanisława Leszczyńskiego 
powrócił on do Gdańska 26 listopada 
1945 r. Następnie służył w Marynarce 
Wojennej PRL, lecz niedługo, aresztowa
no go bowiem w listopadzie 1949 i "po 8 
ostrych miesiącach śledztwa zwolniono go 
bez wyroku". Jest to nieprawda; Stani
sław Leszczyński ur. w 1921 r. W Mary
narce PRL nie służył i nie był areszto
wany. Sprawdzałem to w dowództwie.

W podróży do Narwiku nasz bohater 
występował z Krzyżem Virtutti Militari 
na piersiach i trzema gwiazdkami za 
trzy ciężkie rany. Tu było przykre dla 
bohatera nieporozumienie, o którym pisał 
w "Polityce" Krzysztof Mroziewicz 
(23.06.1990 "Yirtuti na agrafce"). Zapyta
no mianowicie Leszczyńskiego, skąd ma 
order i proszono o pokazanie legitymacji. 
Oświadczył, że złożył legitymację jako 
wotum w Częstochowie... nie przekonało 
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to jednak kombatantów podróżujących na 
ORP "Wodnik", poprosili więc Leszczyń
skiego o zdjęcie Krzyża Virtuti Militari, 
co potulnie wykonał.

Posiadam wykaz odznaczonych orderem 
Virtuti Militari za wojenną służbę w 
Marynarce Wojennej, nie ma tam Stani
sława Leszczyńskiego. Nie może go być, 
gdyż nie służył w MW podczas wojny. 
Nie ma go również w rejestrach odzna
czonych tym orderem w PRL, rejestr taki 
obejmujący wszystkich odznaczonych od 
1943 r. do chwili obecnej został spraw
dzony w Muzeum Wojska w Warszawie.

Wśród wotów złożonych w Częstochowie 
nie ma legitymacji V.M. Stanisława 
Leszczyńskiego, stwierdził to ojciec Pau
lin, ks. dr Jan Golonka, kustosz zbiorów 
historycznych na Jasnej Górze.

Bezprawne paradowanie z nie przy
znanym orderem bojowym jest zwyczajną 
grandą i hochsztaplerstwem obrażającym 
zasłużonych kombatantów.

Leszczyński pokazywał podczas podróży 
na ORP "Wodnik" swoją książeczkę 
wojskową z wpisanymi rzekomymi przy
działami, lecz dowód taki łatwo było 
uzyskać po wojnie w latach czterdzies
tych. Wpisywano wówczas w komendach 
uzupełnień przydziały jakie podawał 
zainteresowany, bez udowadniania doku
mentami. Odnotowywano je w książecz
kach wojskowych bez podawania nume
rów rozkazów i z adnotacją "ze słów".

Stanisławowi Leszczyńskiemu udało się 
wprowadzić w błąd urzędników wojsko
wych oraz wyprowadzić w pole patrio
tycznie nastawionych ludzi, czas jednak 
przerwać to okpiwanie oraz skończyć z 
bezczelnym oszustwem!

Julian Czerwiński 
Tydzień Gdański 14 września 1990

OSTATNI PODWODNIE
Kmdr Jerzy Koziołkowski był ostatnim 

z trójki wielkich polskich podwodników 
II wojny światowej. Ci trzej, to byli 
Borys Karnicki, Bolesław Romanowski i 
- zmarły nagle podczas pobytu w Polsce 
- Jerzy Koziołkowski. Oni byli kolejno 
dowódcami "ORP Sokół" (Karnicki i 

Koziołkowski) oraz "ORP Dzik" (Romano
wski) zapisując się na kartach historii tej 
eksluzywnej broni, jaką były okręty 
podwodne.

Na początku wojny dostały się do W. 
Brytanii 2 spośród pięciu polskich okrę
tów podwodnych. Były to "ORP Orzeł", 
który pod dowództwem kpt. Gru
dzińskiego zmylił pogonie i z Tallina, 
poprzez cieśniny dostał się do Szkocji, a 
później zasłynął zatapiając niemiecki 
transportowiec wojska "Rio de Janeiro". 
Drugim był weteran "ORP Wilk" - do
wódca kmdr Krawczyk.

Po zatonięciu "Orła" i przejściu "Wilka" 
na emeryturę polskie podwodnictwo 
przestało właściwie istnieć. Tylko dzięki 
"prywatnej inicjatywie" garstki zapaleń
ców z Borysem Karnickim na czele, broń 
podwodna powstała ponownie. Jako z.d.o. 
na "Sokole", Koziołkowski sporządził 
dokument wypowiadający wojnę Wło
chom. Był to rok 1941 na Morzu Śród
ziemnym, które Włosi nazywali "Marę 
Nostrum". Dokument został zapakowany 
do pustej łuski z działa pokładowego i 
"doręczony" nieprzyjacielowi. Taka była 
wśród naszych podwodników fantazja!

Gdy Karnicki zszedł z "Sokoła" obwie
szony dekoracjami polskimi (własnoręcz
nie przed Sikorskiego) i brytyjskimi, 
dowództwo po nim objął Koziołkowski - 
i jak widać na pirackiej fladze Jolly 
Roger - rejestrującej przewagi bojowe, 
uczeń dorównał mistrzowi. "Sokół" i 
"Dzik" zasłużyły sobie na pochlebną 
nazwę "strasznych bliźniaków".

Po wojnie Borys osiadł w Londynie, 
Romanowski - ze względów rodzinnych 
- wrócił do Polski i drogo za to zapłacił. 
Koziołkowski przeniósł się do Kanady. 
Umierając zamknął bardzo specjalny 
rozdział dziejów naszej Marynarki Wojen
nej. Dowódców - i załóg - które miały w 
sobie coś z Kmicicowej kompanii. Ale też 
i nikt " normalny " na okrętach podwod
nych nie służył.

J.M.B.

Dziennik Polski 24 sierpień 1990
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LUDZIE MORZA
JERZY KAROL KOZIOŁKOWSKI

KOMANDOR - PODPORUCZNIK
20 MARCA 1911 - 27 LIPCA 1990

Komandor Jerzy Koziołkowski przez 
znaczną część wojny 1939 - 1945 dowo
dził podwodnym Okrętem Rze
czypospolitej Polskiej "SOKÓŁ". Zmarł w 
piątek 27 lipca w Tarnowie.

Pięć naszych okrętów podwodnych 
operujących wspólnie z naszymi zachod
nimi Aliantami było dowodzonych przez 
ośmiu oficerów Marynarki Wojennej. 
Jerzy Koziołkowski był jednym z tych 
ośmiu przez ponad dwadzieścia sześć 
miesięcy. Miał ponadto podobny okres 
zaokrętowania podwodnego w niższych 
stopniach.

Jego zasługi wojenne zostały uznane 
przez Rzeczypospolitą Polską i przez 
Wielką Brytanię nadanymi Mu odzna
czeniami:
- Orderu Wojennego Virtuti Militari V 
klasy,
- Krzyża Walecznych z dwoma okuciami, 
- Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami, 
- Medalu Morskiego Marynarki Wojennej 
z trzema okuciami,
- brytyjskiego Distinguished Service 
Cross z okuciem.

Jerzy Karol Koziołkowski jedyny syn 
Stanisława i Haliny z Łozińskich urodził 
się w Tarnowie 20 marca 1911 roku, 
miał przyrodnią siostrę Aleksandrę.

Z lokatą drugą na siedemnastu został 
mianowany podporucznikiem marynarki 
w Korpusie Oficerów Morskich 15 sierp
nia 1932 r.

Przez następne lata przechodził dalsze 
szkolenie, miał przydziały na okrętach, 
ukończył Kurs Oficerów Sygnałowych. 
Przed wybuchem wojny pełnił funkcję 
porucznika flagowego Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych.

Z początkiem wojny okręty podwodne 

wyszły z portu wojennego na Helu a 
Jerzy około dwudziestego września 1939 
roku otrzymał pozwolenie kontradmirała 
Józefa Unruga na próbę przedostania się 
przez blokadę floty niemieckiej.

Z pięcioma oficerami i marynarzami 
dotarł kutrem rybackim na Łotwę, na
stępnie dołączył do Marynarki Wojennej 
w Wielkiej Brytanii.

4 stycznia 1940r. został mianowany 
oficerem nawigacyjnym na ORP "WILK" 
nabywając na nim podwodne doświadcze
nie bojowe. Na tym okręcie awansował 
na stopień kapitana marynarki i na 
zastępcę dowódcy okrętu 3 maja 1940 
roku.

Marynarka Wojenna przejęła w styczniu 
1941 roku brytyjski okręt podwodny 
HMS "URCHIN", któremu nadano nazwę 
ORP "SOKÓł". Po zgraniu załogi i wstęp
nych patrolach "Sokół" z załogą przeważ
nie z ORP "WILK" dołączył do 10-tej 
Flotylli Okrętów Podwodnych operujących 
na Morzu Śródziemnym z Malty. Jerzy 
objął funkcję zastępcy dowódcy okrętu 3 
września 1941, w dniu 4 października 
"SOKÓŁ" zaczął pełnić swą pełną chwały 
służbę.

Na Morzu Śródziemnym do marca 1942 
"SOKÓŁ" wykonał 15 patroli, miał 
sukcesy, był też atakowany przez jed
nostki włoskie. Pomiędzy patrolami po
stój na Malcie nie zapewniał spokoju i 
wypoczynku. Miasto i port Valetta często 
i silnie bombardowało lotnictwo włoskie 
i niemieckie, okręty ponosiły uszkodzenia 
w czasie patrolowania jak też i na bazie, 
miały miejsce straty wśród załóg. O 
ciężkich warunkach wykonywania obo
wiązków marynarskich posłuży przykład 
pracy załogi Sokoła w maskach gazowych
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z powodu wycieku gazu z baterii okręto
wych, gdy trzeba było uszczelniać prze
cieki kadłuba. 31 marca 1942 Jerzy 
odniósł kontuzję na uszkodzonym okręcie. 
Z wielkim ryzykiem operacyjnym potrze
bujący remontu ORP "SOKÓŁ" odszedł 
28 kwietnia 1942 do Wielkiej Brytanii. 
Dowództwo okrętu Jerzy objął 18 sierp
nia 1942, po remoncie i ćwiczeniach 
"SOKÓŁ" wyszedł na Morze Północne 
pod Altenfiord w grudniu 1942. Tam, w 
Norwegii bazowały niemieckie okręty 
"Tirpitz", "Hipper", "Lutzów" i ich eskor
ty. W styczniu 1943 nasz okręt brał 
udział w blokadzie tego fiordu. 10 lutego 
1943 okręty podwodne wróciły do bazy w 
Dundee w Szkocji. 18 marca 1943 ORP 
"SOKÓŁ" wyszedł ze Szkocji. Poprzez 
Gibraltar i Algier, dwudziesty drugi 
patrol okręt rozpoczął z Algieru z począt
kiem maja, Jerzy dołączył do 10-tej 
Flotylli na Malcie 12 maja 1943.

Gdy 11 czerwca 1943 zaczęto inwazję 
Sycylii (operacja Husky), "SOKÓŁ" 
wchodził w skład jednostek zabezpie
czających flotę aliancką. W sierpniu i 
wrześniu Jerzy kontynuuje działalność 
na Morzu Adriatyckim eskortując pod
dające się Aliantom włoskie okręty i 
statki. 6 października zaatakowano "So
koła", atak ten trwał dwa dni. Od 15 
października 1943 do 25 lutego 1944 
Okręt Rzeczyposoplitej Polskiej "SOKÓŁ" 
jest bazowany w Bejrucie w Libanie 
patrolując wody okupowanych wysp 
greckich. Następnie Jerzy odprowadził go 
Wielkiej Brytanii.

Nominację na stopień komandora - 
podporucznika otrzymał 3 maja 1944 
roku. 12 grudnia 1944 przekazał "Sokoła" 
kmdr.ppor. Bolesławowi Romanowskiemu. 
Jako 1-szy Zastępca Komendanta Cen
trum Wyszkolenia Specjalistów Floty 
(Dyrektor Nauk) w Plymouth/Devonport 
szkolił setki podoficerów i marynarzy w 
specjalnościach Marynarki Wojennej i w 
zawodach potrzebnych w następnym 

życiu cywilnym. Głównie z Jerzym Karo
lem Koziołkowskim na pokładzie ORP 
"SOKÓŁ":
- przebył na morzu 630 dni, 
- odbył 32 patrole, 
- wykonał 15 ataków torpedowych, 
- wykonał 11 ataków artyleryjskich, 
- zatopił i uszkodził 42 okręty i statki o 
tonażu 38 860 ton.

Po następnych przydziałach i zmianach 
wziął udział w kwietniu 1946 w 
organizowaniu Stowarzyszenia Samopo
mocy Marynarki Wojennej jako sekretarz 
wstępnego zarządu. Po demobilizacji 
wraz z żoną Łucją, znaną nam jako 
Paulina, osiedlił się w Kanadzie w Bri- 
tish Columbia i w Ottawie. Do przejścia 
na emeryturę pracował administracyjnie 
w ministerstwie odpowiedzialnym za 
instytucje korekcyjne, pod koniec pracy 
jako asystent do zleceń trzech kolejnych 
ministrów. Po emeryturze pracował o- 
kresowo w jednej z firm konsultacyjnych, 
prowadził też serię uniwersyteckich 
wykładów kryminologii w Ottawie. Uzy
skał w Kanadzie świadectwo księgowego 
handlowego. Zainteresowanie Marynarką 
Wojenną kontynuował przez należenie do 
Royal Canadian Naval Reserve do maja 
1963 w kanadyjskim stopniu commander. 
W życiu polonijnym pełnił przez dwie 
kadencje prezesostwo ottawskiego koła 
Stowarzyszenia Polskich Techników w 
Kanadzie, kontynuował członkostwo w 
Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej. Z 
żoną Łucją Pauliną utrzymywali kontak
ty z przyjaciółmi i znajomymi lokalnie i 
na Florydzie. Po zgonie Łucji Pauliny 
Jerzy poświęcił wiele czasu na kontakty 
z bliskimi w Polsce, którą często odwie
dzał. Tam też w Tarnowie został pocho
wany we środę 1-go sierpnia 1990 roku.

Dane o służbie w Marynarce Wojennej 
zebrałem dzięki "Kronikom Polskiej 
Marynarki Wojennej 1918-1946" wyda
nym przez kolegę Stanisława M. Pia
skowskiego z Albany, N.Y.

Konstanty Reynert
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LUDZIE MORZA:
MAT JÓZEF SKRZYNIAK

10 marca 1917 - 27 maja 1942
To wspomnienie z wyjścia na ląd w 

Port Glasgow jest jednym z czasów dru
giej wojny światowej, które najbardziej 
utkwiło mi w pamięci.

Na ORP GARLAND byliśmy przycumo
wani do mola w Great Harbour na 
Clyde, kilka dni po naszym powrocie z 
konwoju do Rosji gdzie GARLAND stracił 
z załogi wielu zabitych i rannych. Po 
powrocie do Szkocji okręt musiał poddać 
się gruntownemu remontowi i łataniu 
dziur po bombach niemieckich. Robotnicy 
portowi kręcili się po pokładzie przy 
niesamowitym hałasie i huku młotów 
automatycznych i wiertarek.
Część załogi już rozjechała się na urlopy 
po Szkocji i Anglii. Ja zostałem wyzna
czony na drugą turę czyli za dwa tygod
nie. Pamiętam, że jak na Szkocję pogoda 
była piękna i świeciło słońce, gdy ja 
miałem służbę podoficera wachtowego 
przy trapie i widzę jak Rajmund Wie
czorek, mój kolega jeszcze z czasów 
rekruckich, idąc w stronę dziobu okrętu 
zatrzymał się przy trapie i pyta się mnie 
gdzie mam zamiar dzisiaj się wypuścić. 
Do Glasgow oczywiście, bo mam tam 
sympatię odpowiadam, ale on zaczął 
nalegać i mówi: czy pamiętasz Skrzynia- 
ka, który zmarł w szpitalu w Mur
mańsku? On miał dziewczynę w Port 
Glasgow i myślę, że należałoby ją od
wiedzić, bo jego koledzy już wyjechali na 
urlopy a mnie samemu nie wypada tam 
jechać. Ostatecznie zgodziłem się i umó
wiliśmy się że ja po skończonej wachcie, 
a on po zajęciach na izbie chorych razem 
pojedziemy wieczornym autobusem do 
Port Glasgow. Zaraz po wieczornym 
posiłku wsiedliśmy obaj do przepełnione
go autobusu i wzdłuż rzeki Clyde poje

chaliśmy do nieznanego mi Port Glas
gow. Po drodze z okien autobusu wi
dzieliśmy wiele statków i okrętów wojen
nych zacumowanych przy brzegu, a nad 
nimi unosiło się wiele mew.

Podróż trwała około godziny i jeszcze 
przed zmrokiem byliśmy na miejscu. Port 
Glasgow to mała mieścina leżąca nad 
brzegiem rzeki Clyde przy drodze wiodą
cej do Glasgow.

Autobus zatrzymał się w pobliżu mola 
i tam wysiedliśmy. Był ciepły letni wie
czór. Idąc wolnym krokiem wzdłuż małe
go parku po kilku minutach kolega 
zatrzymał się, ręką wskazał mały domek 
mówiąc "ona tam mieszka". Gdy podesz
liśmy bliżej zauważyłem, że to był typo
wy jednopiętrowy domek zasadniczo 
wcale nie różniący się od innych obok 
stojących, tylko może, tym że wydawał 
się być mniejszy. Gdy zbliżyliśmy się do 
drzwi, mówię do Rajmunda, że zadzwo
nię ale on wejdzie pierwszy, bo mnie 
tutaj nie znają. Za chwilę w drzwiach 
ukazał się stary rudy szkot z małą fajką 
w żębach, a za nim starsza kobieta w 
szkockiej sukni, jego żona. Rajmund 
przedstawił nas jako kolegów Józka 
Skrzyniaka z ORP GARLAND i że przy
szliśmy złożyć nasze kondolencje i zapy
tać się czy jest coś, co moglibyśmy dla 
nich uczynić. Oni o śmierci Skrzyniaka 
już wiedzieli, bo inni koledzy z Garlanda 
ich zawiadomili o jego śmierci.

Po chwili milczenia bardzo serdecznie 
zaprosili nas do domu na herbatę. Do
mek rzeczywiście był mały, przez kuch
nię wchodziło się do saloniku, a pokój 
gościnny był obok. Sypialnie były na 
pierwszym piętrze. Gospodarze umieścili 
nas w saloniku, który był bardzo miły i 
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przytulny, kominek bardzo ładny ale 
nieczynny, pogoda była wystarczająco 
ciepła. Przy kominku stały dwa fotele, a 
obok duża kanapa, w jednym rogu salo
niku stał duży zegar, który wybijał 
godziny, a po przeciwnej stronie był mały 
stolik z patefonem a pod nim leżały 
płyty gramofonowe. Pod oknem stał stół 
i cztery krzesła przy którym my sie
dzieliśmy. Pierwsza odezwała się gospo
dyni wyjaśniając, że córki w domu nie 
ma, bo wyszła z koleżankę na spacer, 
ale powinna wkrótce wrócić.

Gospodarze opowiadali jak to było 
dawniej jak Skrzyniak przychodził z 
kolegami w sobotę wieczorem, grali w 
karty i śpiewali polskie piosenki i tak 
rozmowa sie potoczyła. Nagle drzwi 
otwarły sie i do saloniku weszły dwie 
młode dziewczyny. Jedna była wysoka, 
szczupła i blada na twarzy, która jak mi 
później Rajmund powiedział była narze
czony Skrzyniaka, a koledzy nazywali ją 
"szprotka". Druga też blondynka ale 
dobrze zbudowana, "przy kości", typowa 
szkotka.

Po przywitaniu się obie dziewczyny 
usiadły na fotelach przy kominku, a my 
nadal pod oknem przy stole. Dziwno mi 
trochę było, bo w saloniku już zapadał 
zmrok, a gospodarze nie włączali światła. 
Wtem widzę jak stary szkot wolno pod
chodzi do stolika i włącza patefon, z 
którego w cichy wieczór rozległy się w 
saloniku huczne echa starej, dobrze mi 
znanej polskiej piosenki "Raz w jedną 
noc do pewnej wsi szedł żołnierz po 
kwaterze i do młynarki znalazł drzwi, 
które wnet szturmem bierze. Młynarko 
wpuść do diabłów stu nie będę stał na 
zimnie, młynarko wpuść nic złego wszak 
nie stanie ci się przy mnie"...

Po skończonej piosence stary szkot 
włącz? ł światła i powiedział poważnym 
głosen ■ My na jego pamiątkę zawsze w 

sobotę wieczorem, gdy zmrok zapada, 
włączamy patefon i słuchamy tej piosen
ki, którą on tak lubił.

Rozmawialiśmy jeszcze z gospodarzami 
na temat naszego konwoju do Mur
mańska i o innych wydarzeniach nadal 
toczącej się i dalej trwającej wojny.

Po godzinie pożegnaliśmy miłych gospo
darzy i razem z Rajmundem wróciliśmy 
na okręt. Dziś po 47-miu latach wspomi
nam ten wieczór w Port Glasgow i du
mam, czy stary szkot jeszcze żyje, czy 
ktoś z rodziny nadal w soboty wieczorem, 
gdy zmrok zapada, włączą patefon i 
słucha tej skocznej a zarazem smutnej ze 
względu na wspomnienia piosenki.

Mat Józef Skrzyniak nie był właściwie 
moim kolegą. Jako sygnalista mieszkał 
na pomieszczeniu dziobowym: był to 
wysoki, dobrze zbudowany młody chło
piec, który bardzo lubił tańczyć. On miał 
swoich bliskich kolegów, z któryni wycho
dził na ląd, a ja miałem swoich. Pamię
tam jeden epizod, który mocno utkwił mi 
w pamięci.

Było to w Murmańsku, gdy z kolegami 
poszedłem odwiedzić naszych rannych w 
szpitalu. Obok Skrzyniaka leżał mary
narz Portugalczyk z zatopionego statku 
na Morzu Barentsa, który przez 45 mi
nut przebywał w lodowatej wodzie tak, 
że obie ręce i nogi musiano mu am
putować. Nie wiem jak długo już był w 
szpitalu ale na jego twarzy nie było 
widać tragedii, a nawet bywał czasem 
wesoły.

Widocznie marynarze nauczyli go parę 
słów po rosyjsku, bo gdy tylko pielęgniar
ka przechodziła obok jego łóżka, to on 
na cały głos wołał "sestra daj kusząc". W 
czasie tych odwiedzin zawyły syreny i 
ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Niemiec
kie bombowce stacjonowane w Finlandii 
atakowały i rzucały bomby na miasto. 
Portugalczyk błyskawicznie stoczył się 
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pod łóżko. Jeszcze dzisiaj nie mogę 
wyobrazić sobie jak on to mógł uczynić, 
nie mając ani rąk ani nóg.

W tym czasie spojrzałem na Skrzynia- 
ka, leżał spokojnie na łóżku a na jego 
bladej twarzy widoczna była kompletna 
rezygnacja. Pielęgniarka powiedziała 
nam, że on ma gangrenę w nodze i 
lekarz zdecydował amputowanie tej nogi, 
ale on na to się nie zgodził. Dodała też, 
że ostatniej nocy pozrywał bandaże i 
stracił dużo krwi. Oświadczył lekarzowi, 
że on bez nogi nie chce żyć.

Po odwołaniu alarmu lotniczego roz

goryczeni i smutni wróciliśmy na okręt. 
Następnego dnia koledzy, którzy poszli 
odwiedzić rannych w szpitalu przynieśli 
wiadomość, że mat Skrzyniak ponownie 
zerwał bandaże i zmarł z upływu krwi. 
Po kilku dniach jego i innych kolegów 
zmarłych w szpitalu wywieźliśmy ze 
szpitala i po spełnieniu według regulami
nu morskiego całego ceremoniału urzą
dziliśmy im marynarski pogrzeb i uro
czyście wrzuciliśmy ich ciała do morza w 
pobliżu wyjścia z portu Murmańsk.
Niech spoczywają w spokoju!

Paulin Cieślak

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
30.6.1990 zmarł w Gdyni kmdr. Bronisław Szul. Przeżył 76 lat.
23.7.1990 zmarł w Glasgow st. bosman Władysław Zajdel.
2.8.1990 zmarł w Gdyni kmdr. inż. Zygmunt Jasiński. Przeżył 84 lata.
3.8.1990 zmarł w Glasgow bosmanmat Raymond Orr - Okoński. Wieloletni 
członek Zarządu Koła S.M.W. - Glasgow. Przeżył 75 lat.
31.8.1990 zmarł w Tavea-Alicante (Hiszpania) bosman Jan Żuraw.
2.9.1990 zmarł na Isle of Wight bosman Kazimierz Kowalczyk.
14.9.1990 zmarł w Hemel Hempstead mat Kazimierz Kąkolewski (Christopher 
Hollins).
21.09.1990 zmarl w Lens Francja mając 68 lat mat Edward Wiernicki.
26.9.1990 zmarła pani Maria Jadwiga Hrynkiewicz Moczulska żona kpt. mar. 
Mariusza.
2.10. 1990 zmarł w Londynie bosman Kazimierz Paweł Loch. Przeżył 76 lat. 
18.10.1990 zmarł nagle w Londynie kpt. mar. Feliks Minkiewicz. Przeżył 80 
lat.
1.11.1990 zamrła w łondynie pani Hilda Seifert.
12.11.1990 zmarł w Londyne por. mar. Orestes Dalewski.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
NOWI CZŁONKOWIE:
W ostatnim okresie dołączył do Stowa
rzyszenia Kol. Marian Kubiszyn.
Witamy serdecznie nowego Kolegę w 
naszym gronie.
NA FUNDUSZ KOMISJI
OPIEKI S.M.W. wpłacili:
Pani Zofia Wisznicka

Pinto Pereira ............................. £ 30.00
F. Balicki........................................£ 50.00
G. Brzeskwiński .........................£ 25.00
Paulin Cieślak ........................US$ 10.00
Dr B. Danielewicz.........................£ 20.00
Mr. A.R. Danieli............................£ 10.00
K. Domański ................................ £ 20.00
Wacław Fara ...........................US$ 50.00
Jan Gawlik ................................... £ 2.00
Zbigniew Jagusiewicz...................£ 10.00
Dr. Jadwiga Kamicka ...............£ 30.00
S.T. Olszowski ............................. £ 25.00
J. Stein............................................ £ 20.00
D. Katarzyńska............................. £ 15.00
J. Suchenek-Suchecki...............£ 15.00
B. Brant-Bratkowski ................ £ 10.00
J. Bielecki...................................... £ 10.00
C. Biernacki..................................£ 10.00
E. Kostyniuk ................................ £ 10.00
J. Lisowski...................................... £ 30.00
H. Kuczwalski ............................. £ 15.00
B. i J. Busiakiewiczowie .... £ 20.00
W. Domżalski................................ £ 30.00
R. Dulla ......................................... £ 20.00
J. Wańowski...................................£ 25.00
F. Kendrick-Keidrowski .... £ 10.00
Z. Plezia ......................................... £ 15.00
E. Pawłowski ................................ £ 5.00
M. Sawicki...................................... £ 10.00
A. Wacięga...................................... £ 30.00
W. i H. Pietrulowicze...............£ 50.00
J. Gajda ......................................... £ 5.00
W. Limonienko.............................. £ 30.00
J. Mazur......................................... £ 5.00
T. Lesisz......................................... £ 12.50
J. Pawłowicz................................... £ 25.00
F. Preisner...................................... £ 15.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski ... £ 15.00
M. Nagurska ................................ £ 10.00
P. Galla............................................ £ 6.00

J. KLamt ........................................£ 7.00
K. Kowalski.................................. £ 10.00
M. Reyman ................................... £ 6.00
W. Lasek......................................... £ 5.00
B. Karczewski.................................£ 5.00
Z. Pudlicki...................................... £ 20.00
A. Gawron...................................... £ 10.00
J. Anczykowska............................£ 10.00
T. Łubieński................................... £ 40.00
M. Białowski .......................... £100.00
K. Pazowski............................ US$ 50.00
K. Zubkowski........................... £ 20.00
Mrs. M. Reyman..................... £ 6.00
Mrs. Melody Bramwell ..... £ 25.00
Mrs. F. Pitulko........................ £ 35.00
R. Sion.......................................£ 5.00
J. Junosza-Stępowski...........£ 15.00
S. Tabaka ...................................... £ 30.00
Dr. K. Boreyko........................US$100.00
K. Hess . . .. ............................ US$ 53.00
K. Reynert........................................£ 25.00
W. Sęgajłło ................................... £ 10.00
Mrs. A. Biskupska.................. £ 10.00
T. Paczkowski..................................£ 15.00
F. i I. Rumińscy............................£ 10.00
Z. Szembek ....................................£ 30.00
T. Sadłowski..............................US$ 50.00
L. Kwapiszewski............................£ 42.76
K. Jeliński....................................... £ 20.00
S. Dąbrowska..................................£ 20.00
B. Maciejewski ..............................£ 10.00
B. Krausa ...................................... £ 5.00
NA CELE S.M.W. wpłacili:
Tomasz Łubieński........................£ 10.00
Zbigniew Plezia..............................£ 10.00
NA FUNDUSZ "NASZYCH
SYGNAŁÓW" wpłacili:
Wanda Troman...............................£ 10.00
Józef Szramik................................. £ 15.00
Janisław Wańkowski ..................£ 10.00
Zbigniew Heindrich ............Skr. 50.00
Marian Kubiszyn............................£ 15.00
M.Wasilewski................................. £ 15.00
Wszystkim Ofiarodawcom 
serdecznie dziękujemy.
Listy Ofiarodawców zostały zamknięte 
dnia 13 listopada 1990.
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Rumice 17 czerwiec 1990
W 1939 r. służyłem w Marynarce Wo

jennej w Gdyni na O.R.P. Nurek. W 
pierwszym nalocie na port Oksywie 
Nurek i Mazur zostały zatopione. Nurek 
prawie z całą załogą. Po nalocie nas 
trzech rannych wyciągnięto z wody i 
zostałem przewieziony do szpitala sióstr 
Wincentek w Gdyni. 10 września część 
rannych przewieziono do Szkoły Mor
skiej, gdzie wiadomo był szpital. 17 
września niemcy zajęli Gdynię i obsadzili 
również szpital. I w ten sposób dostałem 
się do niewoli. Przewieziono nas statkiem 
Wilhelm Pustalw do Kanału Kilońskiego 
po czym sanitarkami do szpitala w Szlez- 
wigu. Do dnia 17 stycznia przebywałem 
w szpitalu w Szlezwigu Nibothu i Ham
burgu. Po wyleczeniu zostałem przewie
ziony do obozu Stalag XA w Zandbostel. 
Mój Nr. 3.317. W marcu 1940 roku 
przewieziono mnie na komando do prac 
na roli. Tam próbowano nas zmusić do 
podpisania na cywila. Nas 2-ch nie chcia- 
ło podpisać za co nas skuto w kajdanki 
i przewieziono do karnej kompanii do 
Szlezwiga. Skąd uciekłem z bratem 
komandora Wojciecha Franckiego do 
Warszawy (opisać ucieczkę byłoby za 
długo). W Warszawie zamieszkałem u 
rodziny Wojciecha Franckiego, tam też 
zostałem zwerbowany przez Józefa Fran
ckiego. Po pewnej wpadce byłem po
szukiwany przez Gestapo, musiałem 
zerwać kontakt z rodziną Franckich. 
Dopiero 1944 roku dowiedziałem się o 
śmierci kolegi Franckiego, który został 
zastrzelony (przez kogo?), gdy przyszedł 
odwiedzić chorego ojca. Szczegółów dowie
działem się dopiero od komandora Franc
kiego, z którym od 2 lat prowadzę dość 

obszerną korespondencję. On mi też 
podał adres, jak również zezwolił powo
łać się na niego.

Należenie u nas w Kraju do tak zwa
nego Zbowidu jest nie dla mnie. Tam są 
tylko miłe widziani ci co walczyli o u- 
mocnienie władzy ludowej a my z Wrześ
nia czy z A.K. raczej byliśmy szykanowa
ni na różne sposoby. Dziś pomimo wielu 
zmian w Polsce ludzie są ci sami.

Edmund Olszewski

Ottawa, 8 sierpnia 1990.
W połowie maja był tu z żoną Kazik 

Malawski. Zwiedzali i Kanadę turą auto
busową i kilka godzin w Ottawie spędzi
liśmy na spotkaniu u Tadków Sadłow- 
skich.

Z końcem maja zatrzymał się na kilka 
dni w Ottawie Jurek Hobot z żoną. Ich 
gospodarzami byli koleżeństwo Tadeu
szowie Woszczyńscy. Też był to przyjem
ny wieczór gdy spotkaliśmy się.

Kostek Reynert

Nottingham, 12 wrzesień 1990
W maju pojechaliśmy do naszego syna 

w Penzance, w czerwcu na 10 dni do 
Szkocji, a w lipcu znów do Penzance na 
parę dni. Podczas tych dni wakacyjnych 
pogoda nam doskonale sprzyjała. Obecnie 
wróciliśmy do poprzedniego trybu życia, 
mnie praca w naszym ogrodzie zajmuje 
wolny czas. Wieczorem zaś chodzimy na 
spacery. Niedaleko od nas są stawy, a w 
nich cała masa dzikich kaczek, gęsi, 
łabędzi i innych wodnych ptaków.

W załączeniu przesyłam parę słów 
wspomnień o naszych kolegach, których 
dobrze znałem, a którzy już od nas 
odeszli:

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
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Podczas Ostatniego Światowego Zjazdu 
Marynarzy w Fawley Court, byłem mile 
zaskoczony, że tylu kolegów spotkałem z 
okrętów, na których pływałem. Przyjęcie 
i program bez zarzutu. A jednak również 
byłem zawiedziony, że nie było mi dane 
spotkać dwóch kolegów, których tak 
bardzo chciałem spotkać. Byli to Tadeusz 
Hermaszewski i Jerzy Krakus.

TADEUSZ HERMASZEWSKI: Pływaliś
my razem na O.R.P. ŚLĄZAK. Podczas 
powrotu z Niemiec w 1945 roku, otrzy
małem telegram z Nottingham, że moja 
żona urodziła syna. Naturalnie zaraz 
prosiłem, lecz nie mogłem urlopu dostać. 
Wiedziałem o tym, że Tadek jechał na 
parę dni do Nottingham, to też prosiłem 
go aby wpadł do mojej żony i zobaczył 
mojego syna i upewnił żonę, że ja wkrót
ce do niej przyj adę. Tadek wziął ze sobą 
aparat fotograficzny i właśnie tym razem 
tak aparat się przydał. Tym razem moja 
żona mieszkała razem z jej matką i obie 
kobiety ucieszyły się z Tadka wizyty. 
Naturalnie Tadek był pierwszym fotogra
fem, który zrobił zdjęcie mojego syna w 
różnych pozach. Te zdjęcia do obecnej 
chwili posiadamy.

Po wyokrętowaniu ze Ślązaka nasze 
drogi się rozeszły i nie miałem z nim 
łączności aż do ubiegłego roku. Nawiąza
łem z nim łączność za pomocą naszego 
Stowarzyszenia. On też się ucieszył, że 
go odnalazłem, lecz uciecha ta była 
bardzo krótka, gdyż Tadek ciężko zacho
rował. O śmierci dowiedziałem się na 
naszym zjeździe.

JERZY KRAKUS: Z Jurkiem się zapo
znałem po jego przybyciu do Anglii. On 
był zupełnie innego usposobienia; Mogę 
go krótko określić, kolega do "wypitki i 
do bitki". Poznaliśmy się lepiej podczas 
pobytu w P.K.P.R. w Witley Camp. On 
pracował w dziale płatniczym, a ja w 
dziale ewidencyjnym. Pamiętam dokład
nie naszą marynarską zabawę w Campie. 
Pewnego dnia trzech naszych marynarzy 
zaproponowało byśmy urządzili zabawę 
"Marynarską". Wspomniałem o tern 
naszemu szefowi Mar. Woj., którym był 

kmdr. ppor. J. Umecki. On się na to 
zgodził pod warunkiem, że ktoś z podofi
cerów będzie odpowiedzialny za to. I ja 
się zgodziłem i wziąłem odpowiedzial
ność. Oficer Oświatowy wypożyczył nam 
świetlicę na wieczór sobotni. Obiecałem 
mu, że jeżeli będziemy mieli jakiś do
chód, to część przekażemy na cel oświa
towy. Mieliśmy paru marynarzy, którzy 
grali na różnych instrumentach muzycz
nych, jak również paru żołnierzy, którzy 
zgodzili się dołączyć do nas również za 
pewną opłatą, których ubraliśmy w mun
dury marynarskie i sprawa orkiestry 
została załatwiona. Właściciel baru w 
Godalming zgodził się na zaopatrzenie 
nas i nawet zgodził się zabrać z powro
tem, co pozostanie. Kanapki zrobiliśmy 
sami, a kiedy zabawa była w pełni Jurek 
Krakus również przyszedł ze swoją dzie
wczyną. Po wypiciu kilku kieliszków, 
czupryna mu parowała i nie wiem dla
czego nie podobał mu się pewien plutono
wy. Nic nie mówiąc poszedł na salę i 
butelką którą miał w ręce, uderzył go w 
głowę, krew zaczęła się lać, no i bałagan 
się rozpoczął. Nie tracąc głowy podszed
łem do Jurka i zabrałem go do pokoju za 
naszym barem i mu powiedziałem że, 
jeżeli się nie uspokoi, to go oddam w 
ręce żandarmerii. Uspokoił się na szczę
ście i mogłem go później wypuścić tyl
nym wyjściem.

Znów nasze drogi się rozeszły i dopiero 
dowiedziałem się o nim z jego artykułów 
w "Naszych Sygnałach". Niestety też już 
było za późno.

Nie dziwiłem się kiedy się dowie
działem na naszym zjeździe, że Jurek w 
swoim testamencie zostawił nam £100 na 
"kielicha." Tak jakim był za życia, takim 
pozostał aż do ostatniego dnia.

Tymi skromnymi z codziennego życia 
wspomnieniami chcę przypomnieć Dro
gich mi Kolegów.

Kazimierz Kowalski 
Argentyna, wrzesień 1990

... kilka tygodni temu zaprosił mnie 
sekretarz ambasady norweskiej i lekko 
mnie przeegzaminował z Kampanii Nar- 
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wickiej, a potem zabrał z udziałem ro
dziny na dekorację i miłe przyjęcie.

Dekoracja odbyła się w prywatnej rezy
dencji ambasadora, obecni byli am
basador z żoną, córka i ja. Po dekoracji, 
kieliszek sherry, obiad z winem, kawą i 
koniakiem, dużo zdjęć, tylko brakowało 
telewizji. Dziwne to było spotkanie. Zona 
ambasadora z córką mówiły po niemiec
ku, moja żona z sekretarzem po hiszpań
sku, a ja z ambasadorem po angielsku. 
Bardzo przyjemnie czas zleciał, szczegól
nie córka była bardzo dumna.

Stanisław M. Wrzesiński

Woodbridge, 21 September 1990.
Thank you very much for sending the 

copy of your Association‘s magazine with 
the bit about me in it. What a good 
publication it is with interesting photos 
and excellent drawings of the Polish 
ships.
Apart from my experience with ŚLĄ

ZAK and BŁYSKAWICA we became very 
fond of the crews of the "U"-Class sub- 
marines SOKÓŁ and DZIK in the lOth 
Flotilla based on Malta. Their command- 
ing officers were Romanowski anb Borys 
Karnicki, if I remember rightly but I 
think both are dead now.

The other thing I should like to men- 
tion is that I have always thought that 
somebody ought to write an account of 
the escape from Gdynia of "WILK". I 
have heard a little of this but not a true 
account. I feel it should be recorded 
about ORZEŁ, too? Perhaps one of your 
members could write it and let the Sub- 
marine Museum have a copy of the 
narrative for their archives.

I enclose a cheąue for £10.- as Tm surę 
there are calls for help from your people.

Anthony Danieli

Gdynia, 21 wrzesień 1990
... Na naszym wrześniowym spotkaniu 

koleżeńskim mieliśmy miłych gości: 
Kuniberta Grabę z USA i Aleksandra 

Kadulskiego z Kanady. Miałem więc 
okazję spotkania i poznania kolegi Kuni
berta. Zrobił doskonałe wrażenie, opowie
dział mi o swoich losach, co uzupełniło 
posiadane przeze mnie wiadomości. "Sta
ry Kaszub", Kunibert, nosi się z zamia
rem powrotu do Gdyni.

Podobał mi się bardzo projekt wznowie
nia "obiadów czwartkowych" S.M.W. Przy 
stole zawsze zacieśniają się więzy kole
żeńskie i przyjaźnie. Życzę więc Panom 
Kolegom miłej biesiady zarówno od siebie 
jak i tutejszych kolegów.

Jul Czerwiński

Brooklin, Kanada 5 październik 1990 
Kilka słów wspomnień o moim koledze 
Romku Okońskim, którego poznałem w 
roku 1938 jak został zaokrętowany na 
ORP BŁYSKAWICA. Byliśmy w innych 
specjalnościach, ale nasze koleżeństwo 
było bardzo ścisłe. W roku 1942 zostałem 
przeokrętowany na ORP GARLAND, a 
on został na BŁYSKAWICY. Dopiero po 
wojnie ponownie spotkałem Romka, gdzie 
spotykaliśmy się często w Klubie SPK.

Kiedy Lech Stróżniak wystąpił z pomy
słem utworzenia Koła Marynarzy w 
Glasgow odpowiedź Romka i moja była 
entuzjastyczna. Braliśmy udział w pierw
szym zebraniu tego Koła i Romek był 
członkiem Koła S.M.W. Glasgow od 
powstania Koła aż do swego zgonu. Ja 
wyemigrowałem do Kanady i po wielu 
latach spotkaliśmy się znowu na Ostat
nim Światowym Zjeździe Marymarzy w 
Fawley Court. A po Zjeździe powróciliś
my do Glasgowa spędziliśmy z Romkiem 
i jego żoną Anną wspaniałe chwile ra
zem. Romek wyglądał bardzo dobrze, na 
nic nie narzekał, był bardzo wesoły. Po 
naszym urlopie Romek i jego żona od
wieźli nas na lotnisko, za co byliśmy 
bardzo wdzięczni. Na myśl mi nie przy- 
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szio, przy pożegnaniu, że go ostatni raz 
widziałem na tej ziemi.

Piotr Walendzewicz

Beavercreek 13 październik 1990
... Ceremonia wręczenia nam odznaki 

pamiątkowej króla Olafa odbyła się w 
zeszłą niedzielę dnia 7 października w 
Domu Norwegów w Seattle. Zebrało się 
tam przeszło 150 osób i na tle biało- 
czerwonej bandery Mar. Woj., którą 
pzyniósł Wiluś Pacewicz, konsul general
ny Norwegii Mr. Stang wręczył nam 
pojedyńczo ten medal pamiątkowy bitwy 
o Narwik. Byliśmy, to znaczy Wilus 
Pacewicz, Michał Bialowski/Benett i ja

WIESŁAW KRZYŻANOWSKI
LEPSZA

Kiedy moja lepsza Połowa przeczytała 
166 nr. NS to zwróciła moją uwagę, że 
w 167 numerze opisywać będziemy wyda
rzenia sprzed 50 lat, a więc z drugiej 
połowy 1940. I być może, dodała Jadzia, 
że ta połowa roku będzie lepsza, bo w 
pierwszej były tragiczne straty ORP 
ORŁA i GROMU. Stąd tytuł tego felieto
nu i okazja, by zapoznać naszych czytel
ników z trzechtomowym dziełem Stani
sława M. Piaskowskiego, bo cytatem z 
drugiego tomu jego kronik chcę przypom
nieć drugą połowę roku 1940. Ale o tym 
za chwilę, bo chciałbym swoje kroniczki 
utrzymać w porządku chronologicznym, a 
jeszcze w maju pisał do nas

STEFAN DĄBROWSKI
i jego list o dzień czy dwa spóźnił się do 
poprzedniego numeru, który po na
rzekaniu na przeróbki mieszkania i 
męczącą zimę stwierdza, że "jedyną 
dobrą wiadomością było zawiadomienie, 
że Polski Instytut, Sekcja Prac Hi
storycznych na Ealingu wydał moje 
opracowanie pt. "Łączność w Obronie 
Wybrzeża we wrześniu 1939 r.", jako 

jedynymi odbiorcami tego odznaczenia na 
Zachodnim Wybrzeżu U.S.A. Wzbudziło 
to wśród Amerykanów pochodzenia nor
weskiego wielkie zainteresowanie, które 
wyraziło się w przyjacielskim podejściu. 
Nasze żony były obecne i brały również 
udział w wytwornej kolacji "Codfest" - z 
tradycyjną potrawą sztofisza przyrządzo
nego po norwesku - pyszna potrawa. 
Konsul Stang w krótkim przemówieniu 
dał historyczny podkład wspominając o 
udziale Brygady Podhalańskiej, a później 
Wiluś przemawiając w naszym imieniu 
wspomniał o udziale naszej Mar. Woj. w 
zmaganiach kampanii norweskiej.

Jerzy Tumaniszwili

POŁOWA
dodatek do tomu I P.S.Z. część 5-ta, 
opracowany i wydany przez kmdr. B. 
Wrońskiego. O Łączności była tam 
wzmianka 4-ro wierszowa. Protestowałem 
wraz z kmdr.ppor. E.M. Nowakiem. 
Okazało się, że w Instytucie nie było 
żadnych relacji o działaniach łączności. 
Obiecałem kmdr. B. Wrońskiemu do
starczyć dostatecznej ilości materiału. 
Rezultatem było moje opracowanie i 
zakwalifikowanie do wydania w 1979 r. 
Dopiero teraz zostało wydrukowane. 
Ponieważ tom I P.S.Z. część 5-ta posia
dają przeważnie członkowie S.M.W., 
chciałbym więc ułatwić im nabycie przeze 
mnie opracowanego dodatku w cenie ok. 
£ 2.00. Prosiłem kierownika Sekcji na 
Ealingu, o wysłanie na adres S.M.W. co 
najmniej 20 egz. Więcej egzemplarzy 
będzie w księgarni w POSK-u. Jest to 
luksusowa granatowa wkładka do 5-tej 
części t. I, Mar. Woj. i obrona wybrzeża 
1939 r. wydana przez Polski Instytut, 
Sekcja Historyczna 19, Woodville Gar- 
dens, London W5 2LL (mjr. P.A. Szu- 
dek).
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Pisze z Gdyni
JÓZEF GRZONKA,

"iż 6 lipca 1990 r. byłem na pogrzebie 
kmdr, w st. spoczynku Bronisława Szula. 
Było bardzo dużo osób, w tym wielu jego 
kolegów. Z jego rocznika szkoły oficer
skiej z 1936 r. kmdr. Z. Węglarz, kmdr. 
Jerzy Skowroński, oraz z Kanady 
kpt.mar. Witold Poray-Wojciechowski. Był 
to bardzo uroczysty pogrzeb". Tę smutną 
informację uzupełnia list Juliana Czer
wińskiego z 13 września, który po
twierdza, że kmdr. Bronisław Szul zmarł 
30 czerwca 1990 w wieku lat 76, a 
kmdr.inż. Zygmunt Jasiński zmarł 2 
sierpnia 1990 w wieku lat 84. Obaj 
pochowani zostali na cmentarzu witomiń- 
skim w Gdyni.

STEFAN BUJNIEWICZ
pisze z Oliwy, że "doczekała się zakoń
czenia sprawa ryngrafu-oryginału, pocho
dzącego z ORP BŁYSKAWICA, który 
przez wiele lat był przechowywany u 
mnie: a w ostatnich kilku latach w moim 
kościele parafialnym w Oliwie. Załączony 
wycinek z dwutygodnika katolickiego 
"Gwiazda Morza" (redakcja w Sopocie) 
wyjaśnia wszystko. Ukazał się on w nr. 
15 z dnia 29 lipca 1990 (drukujemy go w 
Przyczynkach w tym numerze - Red.). 
Dołączam także drugi wycinek (z nr. 16 
tejże gazety)", który napisał kpt.ż.wk.

JÓZEF MIŁOBĘDZKI
"z przyjemnością przeczytałem artykuł 
Stefana Bujniewicza pt. "Pamiątka z 
Błyskawicy". Od listopada ubiegłego roku 
namawiałem Stefana, z którym służyłem 
na tym okręcie podczas wojny, by napisał 
na temat tego ryngrafu. Nie waham się 
nazwać go zabytkiem historycznym. Nikt 
też go okrętowi nie darował - powstał z 
potrzeby serca jako dzieło rąk ludzi z 
załogi maszynowej, którzy podczas akcji 
bojowej brali udział w walce nie widząc 
niczego, co się wokół okrętu działo, zam
knięci szczelnie pod pokładem, gdzie za 

to odczuwało się mnóstwo emocji z powo
du zwielokrotnienia wrażeń słuchowych. 
Na obrzeżu tego ryngrafu jest napis: 
"Matko, pod Twoją obronę uciekamy się".

Ponieważ jednak to Stefan uratował 
ten ryngraf, w dosłownym znaczeniu tego 
słowa, on miał moralne prawo nim dys
ponować. Cieszę się, że zdecydował się 
na przekazanie go na jego właściwe 
miejsce - dawny okręt, który jest teraz 
okrętem-muzeum.

Jestem członkiem zarządu Towa
rzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum "Błys
kawica" - stowarzyszenia cywilnego - i 
na ostatnim zebraniu zarządu w dniu 13 
czerwca br. przedstawiłem sprawę ryn
grafu proponując zebranym - wraz z 
dowódcą okrętu kmdr. por. Mieczysławem 
Waryszakiem, troskliwym opiekunem i 
kustoszem - zwrócenie się do Stefana z 
prośbą o przekazanie tego bezcennego 
eksponatu okrętowi-muzeum.

Celem Towarzystwa Przyjaciół Okrętu- 
Muzeum "Błyskawica" jest, według para
grafu 6 Statutu, "zachowanie dla przysz
łych pokoleń Okrętu-Muzeum "Błyskawi
ca", bezcennej pamiątki narodowej, jako 
ostatniego i jedynego już okrętu polskie
go z okresu drugiej wojny światowej. 
Należy się więc cieszyć, że tej pamiątce 
narodowej przywrócony zostanie niewiel
ki, zdawałoby się, przedmiot, bo w wy
miarach 12,5 x 15 cm, lecz o wartości 
nie do wymierzenia, bo złożyły się na 
nią trudy wojenne i pragnienia maryna
rzy".

24 lipca br. o godz. 11 ryngraf został 
przekazany przez Stefana Bujniewicza 
Okrętowi-Muzeum "Błyskawica" w Gdyni. 
(Red.).

Otrzymaliśmy szereg listów z po
dziękowaniami i gratulacjami za wydanie 
angielskiej książeczki, którą napisał

MICHAŁ ALFRED PESZKE.
W ostatnim z nich z Imperial War 

Museum, Lambeth Road, London SE1 
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czytamy: "Dear Mr. Krzyżanowski, We 
were delighted to receive a complimen
tary copy of your Association's publica
tion in response to my order dated 26 
June. This is a fine addition to our 
collection and on behalf of the keeper of 
the Department of Printed Books I 
would like to express our appreciation of 
your kind thoughtfulness.
Yours sincerely Mary P. Wilkinson".

Przytaczam ten list, pisany 12 czerwca 
1990 r., bo mam wrażenie, że wielu z 
naszych kolegów nie zdaje sobie sprawy 
jak bardzo wartościowa jest ta książecz
ka, a wielu niezasłużenie ją krytykuje. 
Biorąc pod uwagę, że korekty dokonał 
wiekowy, niedbały i nieco już ślepawy, 
redaktor NS. ilość pomyłek drukarskich 
jest właściwie bardzo znikoma i można 
je w parę minut poprawić.

Zaczynam przy moim szczęściu od 
strony 3-ciej tytułowej:

ESSENTIAL ERRATA to M.A. Peszke's: 
"The Polish Navy in the Second World 
War" given in the following manner: 
Page Number/Line Number: Text correc
tion:
5/4: Sketch, 11/6: alerted, 22/15: ap
posite, 24/24: ingerence, 36/17: debrief
ing, 44/37: Devonport, 48/17: Orzel, 68/5: 
Scotia, 68/6: North, 74/24: the, 85/17: 
screen, 85/31: add (Hryniewiecki), 86/37: 
had, 101/33: West, 105/30: On, 106/1: 
Polish, 106/14: Dragon, 107/26: Forces, 
108/24: On, 111/14: Dock, 124/18: 9 
Bohdan, 132/13: Captain, 134/7-22 (dele
te): "The Agreement... British waters".

Pomijam usterki w znakach pisarskich 
etc. za co biorę odpowiedzialność. Nato
miast Profesorowi Peszke jeszcze raz 
chcę podziękować za ofiarowanie nam 
swego opracowania historycznego i pogra
tulować Mu, że to opracowanie tak 
wspaniale zaspokoiło zapotrzebowanie 
czytelników.

Jak już jestem przy książkach, to z 
olbrzymią satysfakcją chcę zanotować 
wiadomość, którą w swym liście z 13 
lipca podaje zawsze nam życzliwy mgr

ANDRZEJ SUCHCITZ
z Instytutu Polskiego im. gen. Sikorskie
go: "Z przyjemnością donoszę, że Marek 
Piaskowski otrzymał Nagrodę Pisarską 
SPK za 1989 za prace marynistyczne. 
Oficjalne ogłoszenie będzie podane w 
Dzienniku Polskim. Marka już o tym 
powiadomiłem i przypuszczam, że rów
nież otrzymał oficjalne zawiadomienie od 
władz SPK".
Wspomina to wyróżnienie w swej recen
zji Andrzej Guzowski, który musiał sły
szeć o tym wcale wcześnie.
Łapię natychmiast za telefon i dowiaduję 
się od Marka, że nasz laureat jeszcze nie 
został powiadomiony.
9 sierpnia taka notatka ukazuje się w 
londyńskim Dzienniku Polskim: 
"Nagrodę Pisarską SPK za rok 1989, z 
kolei 29-tą, Jury przyznało ex aequo po 
£ 300: - ojcu dr. JERZEMU MIREWI- 
CZOWI za całokształt pracy pisarskiej; 
inż. STANISŁAWOWI PIAS
KOWSKIEMU za całokształt pracy o 
Polskiej Marynarce Wojennej. Przyznanie 
Nagrody, zgodnie z regulaminem, jest w 
dniu Święta Żołnierza. Skład Jury: red. 
Paweł Hęciak, dr Zdzisław Jagodziński - 
przewodniczący, prof, dr Mieczysław 

Paszkiewicz, prof, dr Józef Jasnowski, 
mgr Ludwik Maik, mgr Andrzej Suchcitz 
- sekretarz, prof, dr Zdzisław Wałaszew- 
ski".
W parę dni później

STANISŁAW MAREK PIASKOWSKI 
otrzymuje list z kancelarii SMW, w 
którym piszę: "Załączam stronę trzecią 
Dziennika Polskiego z 9 sierpnia, byś 
miał oficjalne oświadczenie o Twojej 
nagrodzie, której Ci serdecznie gratuluje
my. A ponieważ uważam, że ten sam 
tytuł powinien przysługiwać obu laurea-
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tom, pozwól, że od dziś nazywać Cię 
będę "Ojciec Stanisław", chyba, że chcesz 
bym Cię odmłodził, to nadam Ci stopień 
"Brat Marek".

W ostatnim numerze lwią część mego 
felietonu zajął opis i fotografie dekoracji 
uczestników kampanii narwickiej przez 
attache Królewskiej Ambasady Norwes
kiej w Londynie. Wracam do tego tematu 
bo 15 czerwca pisze nam z Krakowa

ZBIGNIEW WĘGLARZ
że 7 maja otrzymał telegram: "Ambasada 
Królewska Norwegii została powiadomio
na przez attache wojskowego Norwegii w 
Londynie, iż staraniem Związku Kom
batantów Polskich w Londynie został 
Panu przyznany medal za udział w 
bitwie o Narwik...".
Następny telegram potwierdza: "Dekorac
ja odbędzie się w Muzeum Wojska 
Polskiego we czwartek 5 czerwca o 
15.45".
Dalej Węglarz: "faktycznie dnia 5 czerw
ca 90 roku zjawiłem się w tym muzeum, 
narazie jako jedyna osoba na pół godziny 
przed czasem.
Po jakichś 15 minutach pojawił się kole
ga por.mar. PLEWAKO Gustaw z Gdyni 
wraz z kilkoma znajomymi z Warszawy. 
Na "5 minut przed" do hallu weszła 
grupa ok. 15 ludzi, ale z uwagi na ich 
wiek nie wydawali się kombatantami. No 
i faktycznie byli to urzędnicy ambasady 
norweskiej oraz kilku dziennikarzy i ktoś 
z ministerstwa spraw zagranicznych RP. 
Po przywitaniu się dyrektor muzeum w 
stopniu pułkownika i tłumaczki an
gielskiej ruszył wokoło zapoznając wszy
stkich z dziejami oręża polskiego na 
przestrzeni dziejów. Ostatecznie po ja
kiejś godzinie doszliśmy do sali sztan
darowej i wówczas przemówił do nas po 
norwesku charge d‘affair Norwegii (tłu
macz polski), przepraszając, że premier 
nie mógł przybyć z powodu nagłej choro
by króla Norwegii.

Ostatecznie poprosił nas dwóch (G.PLE- 
WAKO i mnie) do odznaczenia, miał być 
jeszcze jeden, ale nie mógł przyjechać z 
powodu choroby.
Poza medalami otrzymaliśmy odpowiedni 
akt nadania w języku norweskim.
Na zakończenie wygłosił przemówienie 
dyrektor muzeum i na tym uroczystość 
się skończyła. Pojechałem do mego kolegi 
kursowego Jerzego SKOWROŃSKIEGO 
w Warszawie i oczekiwaliśmy na spot
kanie w dniu następnym na przyjazd 
Witolda WOJCIECHOWSKIEGO z Kana
dy".

O podobnej uroczystości w U.S.A. do
wiedzieliśmy się drogą bardzo pośrednią, 
bo pisał do nas

KONSTANTY SIEMASZKO, 
że "właśnie myślałem o tym, by wybrać 
się do Nowego Jorku na jakiś tydzień i 
zobaczyć miasto i tamtejsze ciekawostki. 
Byłem w Nowym Jorku wiele razy, ale 
zawsze jechałem tam z góry ustalonym 
planem do wykonania. Mam nadzieję, że 
tej jesieni uda mi się pojechać i również 
spotkać kolegów marynarzy. Na to otrzy
muję list od syna w którym przesyła mi 
swój artykuł z "Town Record", w którym 
pracuje. Pisze w nim głównie o S. Ku
tym, z którym nawiązuję kontakt i uma
wiam się na spotkanie. Artykuł syna 
przesyłam może do "Naszych Sygnałów", 
a może kogoś zainteresuje".
A tak pisze

CORKY SIEMASZKO:
"If Stanisław Kuty had been at his post 
in the engine room of the Polish navy 
destroyer Grom on the morning of May 
4, 1940, the Parsippany-Troy Hills resi- 
dent would not be alive today to receive 
a medal from the Norwegian govern- 
ment.

"This medal will always remind me 
that I am a lucky man", said Kuty, 72, 
who was pouring coffee in the ship‘s 
galley when a German bomb landed on 
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the engine room. Kuty was one of eight 
Poles living in this country who were 
awarded the Norwegian Defense Medal 
1940-1945 last month for their participa- 
tion in the Battle of Narvik during 
World War II.

"We wanted to honor these men on 
the 50th anniversary of the battle and 
show them that Norway appreciated 
their efforts, "said John Bjornebye, con- 
sul of Norway.

Locally, Paweł Żelazny of Medford in 
Burlington County and Kazimierz Hess 
of New York City were honored with 
medals. The other officers live in Flori- 
da, Oregon, Pennsylvania, and Washing
ton state, Bjornebye said.

Kuty said he was both touched and 
surprised by the honor...

When the Germans invaded in 1939, 
the Polish navy, then a handful of ships, 
escaped to England.

Almost a year later, the GROM was 
dispatched to a fiord outside of Narvik 
to lend support to the Norwegian armies 
battling the invading Germans. It was 
May 3, 1940.

"I remember the datę because it is 
Polish Constitution Day. Ali day long 
we fired off round after round at the 
Germans on shore", Kuty recalled. "By 
the end of the day we were all walking 
around deaf".

The next morning, Kuty woke up a 
few minutes late for his 8 a.m. shift in 
the engine room.

"I hadn‘t had time for a cup of coffee, 
so I left the engine room for a minutę, 
hoping nobody would notice", he said. 
"While I was pouring myself a cup of 
coffee, a Nazi piane dropped a bomb on 
the ship that landed on the engine room. 
All my friends perished"...

Oczywiście list Kostka Siemaszki i 
artykuł jego syna, częściowo cytowany 
powyżej przypomina mi powojenne lata 

w Londynie, gdy Kostek był tancerzem w 
ludowym zespole Mazury, a w nieco 
młodszym wieku bawiliśmy się gdzie się 
udało, bardzo często w paczce do której 
nas wprowadził

TADEUSZ BUDZYŃSKI, 
który wraz z SPMW został przeniesiony 
na Pinę i razem z Flotyllą wylądował 
wśród "Marynarzy gen. Kleeberga". Dziel
nie się tam spisywał, bo do niewoli 
poszedł z Krzyżem Walecznych.
W niewoli siedział z przemiłą grupą 
młodych oficerów artylerii. W Londynie 
razem z tą grupą hulaliśmy u Bu
dzyńskich, u artylerzystów i na balach 
oficerów artylerii w Ognisku! Doskonale 
pamiętam z tych czasów kpt. artylerii 
Jerzego M. Wisza, bo wówczas obaj 
mieliśmy żony Aliny, ale różniliśmy się 
tym, że kpt. Jerzy był bardzo przystojny. 
Po śmierci Tadeusza mój kontakt z 
grupą przemiłych oficerów artylerii się 
skończył, poza nielicznymi przypad
kowymi spotkaniami. Kpt. Jerzy Wisz 
też Kawaler Orderu V.M. w swym liście 
podaje, że dowiedział się z Kanady od 
swego bratanka, że zmarł jego kuzyn, 
kmdr.

JERZY KOZIOŁKOWSKI
27 lipca 1990 na urlopie w Tarnowie, 
gdzie został pochowany. Jerzy Wisz 
podaje w polskiej prasie londyńskiej 
nekrolog swego śp. kuzyna, a naszego 
kolegi Jerzego Koziołkowskiego, z którego 
chciałbym przypomnieć: urodził się 20 
marca 1911, w lipcu 1929 wstąpił do 
SPMW i ukończył ją z drugą lokatą w 
1932. Przed wojną też ukończył Kurs 
Oficerów Sygnałowych i został w 1938 
przydzielony na grupę oop. W 1939 był 
oficerem flagowym dcy dywizjonu oop. 
Na kutrze rybackim uciekł z Gdyni do 
Szwecji i późną jesienią 1939 dostał się 
do Anglii z przydziałem na WILKA i 
budującego się SOKOŁA, którymi jako 
DO dowodzi w ostatnich latach wojny.
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Jest potem w CWSF zastępcę i dyrek
torem nauk w Devonport. W 1946 zos
taje wybrany sekretarzem Zarzędu Głów
nego Samopomocy Mar. Woj. Z czasem 
wyemigrował do Kanady. Jerzy Koziołko
wski był dekorowany orderem Virtuti 
Militari. Chciałbym tu wspomnieć z 
pierwszych dni istnienia Samopomocy, 
że kmdr. Koziołkowski był sekretarzem 
pierwszego organizacyjnego Zjazdu Samo
pomocy Mar. Woj. w Brighton. Byłem na 
tym Zjeździe jako delegat załogi ORP 
Piorun. Opowiadał mi potem Bohdan 
Wroński, który był przewodniczęcym 
Zjazdu, że nim powrotny pocięg "dobił" 
do Londynu, Koziołkowski wręczył mu 
gotowe Sprawozdanie. "Nasze Sygnały" 
wielokrotnie drukowały doskonałe frasz
ki, wierszyki, czy reportaże śp. kmdr. 
Koziołkowskiego, którego, tym co go 
znali, bardzo będzie brak. W "Przy
czynkach" drukujemy podpisane J.M.B. 
wspomnienie pt. "Ostatni Podwodnik", 
które słusznie oddaje należne uznanie 
wielkiej trójce, ale warto pamiętać, że 
Andrzej Kłopotowski i Tadeusz Bernas 
jako dowódcy zdawali nasze okręty pod
wodne, DZIK i SOKÓŁ, które do końca 
były w kampanii.

Dowiadujemy się od prezesa koła 
S.M.W. Glasgow, że 3 sierpnia 1990 
zmarł

ROMAN OKOŃSKI
Pożegnali go na polskiej działce cmenta
rza licznie zgromadzeni koledzy i do 
rodziny w Kraju wysłali piękny, bardzo 
wzruszaj ęcy list, który piętnastu z nich 
podpisało, a z którego pozwolę sobie 
przytoczyć pewne szczegóły z życia glas- 
gowskiego kolegi.

"Roman urodził się w Jancewie w po
wiecie Znińskim 15 stycznia 1915. Po 
wstępieniu do M.W. rozpoczęł służbę na 
ORP BŁYSKAWICA w 1938 r., by w 
1939 przybyć do Szkocji wraz z BURZĄ 
i GROMEM. Po wojnie był czynnym 

członkiem Koła Glasgow i goręco i wy
dajnie poparł inicjatywę ufundowania 
sztandaru w 50 rocznicę wybuchu wojny. 
W Ostatnim Światowym Zjeździe Mary
narzy występuje w poczcie sztandarowym 
Koła, a rok później ten sam sztandar 
chyli się w pożegnaniu nad Jego mogiłę 
w 1990".

We wtorek 28 sierpnia schodzi się cały 
Zarzęd Główny S.M.W. w samo południe, 
a więc koleżanki Jadwiga Karnicka i 
Halina Wójcik i koledzy Jan Busiakie- 
wicz, Hieronim Gryko, Wiesław Krzyża
nowski, Edward Liber, Zbigniew Plezia, 
Florian Wizła i Konstanty Zubkowski. 
Mamy więc okazję posłuchać jak

FLORIAN WIZŁA
opowiada swe wędrówki po Polsce - od 
Gdyni po Zakopane - samochodem o- 
czywiście. Narzeka na nienajlepszę obsłu
gę, która zapewne zbyt małe otrzymuje 
bonusy, ale za to służy "radę", być może 
nieco nielojalnę, bo gdy Florian podszedł 
z małym zażaleniem czy uwagę usłyszał: 
jak się panu nie podoba, niech pan pój
dzie do Marriotta. Nie trzeba mu było 
tego dwa razy mówić. Florianowie na
tychmiast się przenieśli i uważaję, że 
warszawski Marriott jest lepszy niż 
paryski (w którym też kiedyś stali), czy 
amerykański, gdzie się zatrzymali pod
czas pobytu w Stanach Zjednoczonych. 
Entuzjazm do wakacji w kraju popiera

WŁADYSŁAW ŻURAWSKI, 
który też we wtorek znalazł się w 
S.M.W. i dodaje więzankę swoich wrażeń 
z niedawnego pobytu w Kraju. Kol. 
Władysław też ma swoje zastrzeżenia. 
Florian poprawiłby standard i uprzejmość 
obsługi w hotelach i restauracjach. Wła
dysław narzeka na chuligaństwo, które 
czyni wieczorny wypad do teatru, czy z 
wizytę, czy do pozahotelowej restauracji 
raczej ryzykownę eskapadę. Podaje przy
kłady strat finansowych, gdy inwestycje 
w wyposażeniu nowo nabytej nierucho-
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Andrzej i Jadwiga Jaraczewscy.

mości zostały w przeddzień objęcia po
siadłości zupełnie zrujnowane przez 
kradzież i bezrozumne zniszczenie. Ale i 
ten aspekt znajdzie swego obrońcę... za 
chwilę. Gdy się dowiadujemy, że kol. 
Żurawskiego dowódcą był kiedyś kpt. 
mar. Jaraczewski, proponujemy mu, by 
pozostał z nami na pożegnaniu, na które 
się zebraliśmy, a spoza Zarządu zapro
szony był skoligacony z Jaraczewskimi

TOMASZ ŁUBIEŃSKI, 
którego nie można nie zauważyć, bo 
wyższy od wszystkich o głowę, przystojny 
i szczupły. Nie wiem, czy silną wolą 
utrzymuje się na diecie, a może jako 
dyrektor cukrowni nie je cukru i słody
czy, a może... żona, która zapowiedziała 
swą wizytę do córki i nie mogła wobec 
tego do nas dołączyć, chudego Tomasza 
nie dożywia? Kol. Tomasz wprowadził 
wspaniały precedens. Przyjmując zapro
szenie, załączył w swym liście czek na £ 
10 jako wkład na pokrycie kosztów po
żegnania.

JÓZEF BILIŃSKI
którego na dzisiejsze spotkanie przyholo
wał Zbyszek Plezia tłumaczy i wyjaśnia 
zastrzeżenia przeciw krajowym urządze
niom i zastrzeżeniom tym, że kiedyś w 
Ameryce ludzie bali się pojedyńczo iść po 

nocy ulicą w miastach. To samo już od 
paru lat mamy w Anglii. Nikomu na 
myśl by nie przyszło, że mogło być coś 
poza bombą niemiecką niebezpiecznego 
na ulicy Londynu podczas wojny, a już 
na pewno nie po wojnie. A teraz każdy 
boi się drzwi otworzyć, bez sprawdzenia 
kto dzwoni, czy puka. Niestety ta forma 
demokratyzacji doszła już i nad Wisłę i 
to nie jest zjawisko "nadwiślańskie", ale 
ogólnoświatowe. Ale przy okazji warto 
zanotować, że opisany powyżej precedens 
wprowadzony przez Tomasza Łubieńskie
go zachęca mnie, by przekonać Zbyszka, 
że powinien też £ 10 odwalić za zapro
szonego przez niego Józka. Z życzliwym 
i chyba szczerym uśmiechem Zbyszek 
wyłuskał £ 10 Gabrieli jako wkład na 
koszta pożegnania. Wymieniając p. Ober- 
tyńską chcę przypomnieć, że z żon są 
panie Antonina Zubkowska i Jadwiga 
Krzyżanowska, co zostało utrwalone na 
fotografii z być może ostatniego spot
kania, gdy

ANDRZEJ I JADWIGA JARACZEWSCY 
żegnali kolegów i przyjaciół londyńskich, 
bo jak słusznie w swym krótkim toaście 
zaznacza prezes Zarządu Głównego kol. 
Zubkowski:

"Zebraliśmy się nie żegnać Państwa 
Jaraczewskich, ale aby IM życzyć przy
jemnej podróży, a po tym spokojnego 
życia w Kraju.

Jestem pewien, że nasz kontakt pozo
stanie żywy mimo, że jest dużo więcej 
mil morskich między Warszawą a Lon
dynem, niż między Wimbledonem a 
Earls Courtem.

... Drogi Andrzeju i Miła Pani Jadwigo, 
w imieniu własnym, w imieniu tu obec
nych i tych, co tu być nie mogą ale łączą 
się z Wami myślami lub przez przysłanie 
listów, życzę Wam wszelkiej pomyślności, 
zdrowia, spokoju i pociechy z wnuków i 
wnuczek. Proszę Państwa wznoszę toast:
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Od lewej: Tomasz Łubieński, Jan Busiakiewicz, Andrzej Jaraczewski, Jadwiga Jaraczewska, Antonina Zubkowska, 
Halina Wójcik, Jadwiga Krzyżanowska, Wiesław Krzyżanowski, Florian Wizła, Rosę Wizła, Józef Biliński, Hieronim 
Gryko, Gabriela Obertyńska, Zbigniew Plezia, Władysław Żurawski.

Andrzejowi i Jadwidze Jaraczewskim, 
Szczęść Boże!.

Przed toastem fotografujemy pp. Jar- 
aczewskich w naszej kancelarii, a na 
toast szef restauracji lotników podaje 
francuskie wina białe i czerwone i parę 
tac przekąsek i kanapek. Oczywiście 
zebrani dzielą się na dwa obozy. Jeden, 
nazwałbym go w smaku umiarkowany do 
wina lub sera kawałek, łagodną wędlinę, 
a drugi (o dziwo dużo w nim pań) za
chwyca się niezmiernie pikantną pastą, 
która tym pierwszym (takim jak ja) aż 
gębę wykrzywia, ale oba obozy jak piszę, 
przesyłając fotografie Andrzejowi, życzą 
im szczęścia:
"Kostka toast "Jaraczewskim Szczęść 
Boże" był naprawdę szczerze przez nas 
wszystkich spełniony.
Osobiście liczę na to, że Twe wieloletnie 
sekretarzowanie naszemu Zarządowi 
Głównemu da Ci odpowiednie kwalifika

cje, by zostać korespondentem "Naszych 
Sygnałów" w Warszawie i oczekuję, jako 
na ochotnika wyznaczony redaktor, co 
pół roku choć parę zdań od własnego 
korespondenta "Naszych Sygnałów" znad 
Wisły. Nie wątpię, że Twoja owocna i 
pożyteczna praca w pierwszych latach 
istnienia Samopomocy przy "roz
mieszczaniu" zagubionych w szerokim 
świecie marynarzy dała Ci wprawę, by 
teraz zająć się przemieszczeniem własnej 
Rodziny. Jako pamiątkę miłego spotkania 
we wtorek 28-go sierpnia 1990 załączam 
sześć fotografii do Twojej teki pożegnal
nych listów i pamiątek. Jak widzisz z 
fotografii Kostek jest równie dobrym 
prezesem jak i fotografem. Udało mu się 
nie popsuć fotografii moją podobizną".

Jaraczewscy zabierają teczkę listów od 
Kolegów, którzy dowiedzieli się o Ich 
planach i z szerokiego świata przesyłają 
życzenia.



54 NASZE SYGNAŁY 167

Od lewej: Łubieński, Busiakiewicz, Jaraczewski, 
Krzyżanowska, Jaraczewska, Zubkowska, Zubkowski, 
Wójcik, Liber, Wizła*, Wizła, Gryko, Obertyńska, Plezia.

Panie: Jadwiga Kamicka, Jadwiga Jaraczewska, Jadwiga 
Krzyżanowska, Gabriela Obertyńska, Halina Wójcik, 
Rosę Wizła i Antonina Zubkowska.

Z Toronto pisze kol.
JANINA MILISIEWICZ

"śpieszę przekazać od Zarządu i Człon
ków S.M.W. Koło Kanada, nasze najser
deczniejsze życzenia. Oby tak długo 
oczekiwany powrót do Ojczyzny cieszył 
się jak największym powodzeniem".
I też z Toronto czytamy w liście, którzy 
przysłali:

JADWIGA I ROMUALD NAŁĘCZ-TY- 
MIŃSCY
"... Cieszymy się razem z Państwem, że 
po przeszło półwiekowym dążeniu do i 
ofiarnym wspieraniu idei Niepodległości 
Polski, nadszedł wreszcie czas pomyślne
go wejścia Jej na drogę do pełnej suwe
renności, otwierając osiągalność tak 
upragnionego celu - powrotu do Kraju. 
Znając patriotyzm Państwa wiemy, że 
będą nadal czynnie partycypować w 
pracy ku jak najszybszemu odrodzeniu, 
ustabilizowaniu i utrwaleniu należnego 
Polsce miejsca wśród Narodów Świata, 
mamy nadzieję, że przy pomyślnych i 
sprzyjających okolicznościach, będziemy 
mieli przyjemność spotkania się z Pań
stwem w Polsce..."
Ze Stanów Zjednoczonych pisze 

ANDRZEJ GUZOWSKI

"...zdecydowaliście się wrócić na stałe do 
Polski. Do Rzeczpospolitej Polskiej na
reszcie wolnej i niepodległej. Choć w 
domu, w którym się wychowałaś, zamie
szkuje jeszcze "Okularnik". Ale już mu 
tam chyba nie długo... Drogi Andrzeju: 
pamiętasz, gdy 51 lat temu wchodziliśmy 
do Firth of Forth, Ty na "Burzy" a ja na 
"Błyskawicy", to myśleliśmy, że wrócimy 
na polskie morze, na Bałtyk, za pięć dni 
wraz z potężną flotą brytyjską. Po tym 
mówiło się o pięciu miesiącach, gdy tylko 
ruszy francusko-brytyjska ofensywa na 
hitlerowską Rzeszę. A gdy zamiast tego 
ruszyła ofensywa niemiecka, to mówili
śmy "za pięć lat". Pięć lat minęło, pięć 
lat wojny, żmudnych patroli i konwojów, 
grzmotów dział okrętowych, huku bomb 
lotniczych i wybuchających torped, dygo
tów morza od bomb głębinowych. I padła 
Trzecia Rzesza. I przyszła Jałta i dalsze 
45 lat czekania na Wolną i Niepodległą. 
Ale doczekaliśmy się!

Piszę tych kilka słów w dniu 15 sierp
nia 1990 roku. Dokładnie w siedemdzie
siątą rocznicę wydarzenia, z którym, o 
ile mnie pamięć nie myli Twój Tatuś i 
Twój Teść miał coś "do czynienia..." 
A tak do Andrzeja pisze
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KRZYSZTOF I KAROLINA 
MISZEWSCY

"... Mówiłeś mi o Waszej decyzji przenie
sienia się do Polski, ale przykro mi, że 
nie będę mógł być przy okazji pożegna
nia z kolegami z marynarki. Pocieszam 
się jedynie, że ja też kupuję coś w kraju 
i będę często odwiedzał Warszawę. Bar
dzo bym chciał utrzymać kontakt..."
A "sygnał" z Beavercreek U.S.A. przysy
łają

JUREK I JANECZKA TUMANISZWILI 
"... O zamiarach powrotu do Kraju do
wiedziałem się parę miesięcy temu od 
naszego przyjaciela Bartka Siemaszki.

Pamiętam dobrze nasze ostatnie spot
kanie 10 lat temu, kiedy gościliście mnie 
w swoim domu. Siedząc przy stole jadal
nym, spożywając smaczną kolację roz
mawialiśmy na temat determinacji czy 
odwagi Waszej córki, która Was opuściła 
i przeniosła się do Kraju Jej Wielkiego 
Dziadka.

Pamiętam dobrze słowa Twoje powta
rzające Jej uzasadnienia:
"Przecież wychowaliście mnie w duchu i 
tradycji miłości do Polski - to przecież 
tam jest moje miejsce i obowiązek życio
wy!

Nikt z nas wtedy nie mógł przewidzieć 
zmian jakie zaszły w tej części świata. 
Nikt z nas potajemnie nawet nie kon
templował możliwości powrotu do Ojczyz
ny. A dzisiaj żegnamy Was w drodze tej 
przez Was wymarzonej..."
W następnym swym liście z 4 września 
Jerzy podaje, że "Wiluś Pacewicz, Michał 
Białowski i ja mamy otrzymać medal 
Narwiku w dniu dorocznego walnego 
zebrania weteranów norweskich, których 
jest w Seattle przeszło 150-ciu. Zwykle 
zebranie zakończone jest obiadem i zaba
wą taneczną. Sądzę, że trzeba będzie 
wystąpić "przy orderach", a w związku z 
tym mogę Cię zawiadomić o otrzymaniu 
Kawalerskiego Krzyża Odrodzonej Polski 

nadanym przez Rząd w Londynie za 
aktywność wyjaśniania zbrodni katyń
skiej i działalność literacką w języku 
polskim i angielskim".
Gratulujemy Koledze Jerzemu naj
wyższego polskiego odznaczenia Polonia 
Restituta.

O bardzo miłej rocznicy pisze koleżanka 
HALINA WÓJCIK

"dnia 1 września 1990 w Wembley Con- 
ference Centre odbył się Zjazd Wrens w 
70-tą rocznicę utworzenia Association of 
Wrens.
Głównym gościem honorowym był Ad
mirał Sir Brian Brown KCR., CBE., 2-nd 
Sea Lord.
Na Zjazd ten przyjechały delegacje z 
Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Płd. 
Afryki, Holandii i Norwegii.
Pomocniczą Morską Służbę Kobiet repre
zentowałam wraz z kol. Pelagią Szwed. 
Po przemówieniach i koncercie Royal 
Marines, kapelan Wrens odmówił okolicz
nościowe modlitwy.
Uroczystości te zakończyło przyjęcie w 
górnych salach Centrum.
Na pożegnaniu pp. Jaraczewskich jest 
obecny Zarząd Stowarzyszenia w komple
cie, ma więc okazję prezes Zarządu

KOSTEK ZUBKOWSKI
ustalić, że na uroczystościach składania 
wieńców pod pomnikiem Polskiego Lot
nika marynarzy reperzentować będzie 8- 
go września on wraz z kol. Edkiem 
Liberem. Ale Kostek nie wziął poprawki 
na to, że wyższy autorytet pokrzyżował 
te plany. Na sobotę 8-go września wnuk 
James i wnuczka Joanna zażądały obec
ności dziadków na wakacjach w Devon i 
pp. Zubkowscy wylądowali pod pom
nikiem z tablicą pamiątkową Polskiej 
Marynarki na Belwederze w Plymouth z 
córką Moniką, jej mężem i dwojgiem 
ślicznych wnucząt. Pogoda była wspania
ła i jak opowiada Kostek "samochód 
stanął prawie na wprost pomnika, który
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mjr dypl- J.R. Utnicki mjr pilot B. Drobiński por. mar. K. Zubkowski
(Armia) (Lotnictwo) (Mar. Wojenna)

jest zadbany i utrzymany czysto. Żona 
stwierdziła, że szkoda iż nie przywieźli
śmy trochę kwiatów. Na co natychmiast 
zareagował wnuk i z pobliskiego trawni
ka zerwał dwie stokrotki i położył na 
tablicy. Tak dwu i pół letni wnuk wyka
zał wręcz marynarską inicjatywę. Ktokol
wiek będziesz w belwederskiej stronie - 
parafrazując Mickiewicza - i zobaczysz 
dwie stokrotki na płycie, to "mea culpa", 
bo nie miałem odwagi przeszkodzić wnu
kowi w jego szlachetnym geście".

Tego samego dnia pod pomnik lotników 
jedzie wiceprezes Zarządu

ZBYSZEK PLEZIA I EDEK LIBER 
gdzie są świadkami jak luminarze naszej 
emigracji - z prezydentem Kaczorowskim 
i gen. Klemensem Rudnickim na czele 
składają wieńce w rocznicę Battle of 
Britain, gdzie nasze eskadry myśliwskie 
tak wielką odegrały rolę. Dla podeszłych 
wiekiem kombatantów - uczestników tej 
tak wiekopomnej rocznicy przygotowane 
są krzesełka, na których wygodnie sie
dząc w słoneczne sobotnie południe mają 
okazję wspomnieć wspaniałe osiągnięcia 
naszych przyjaciół lotników w Drugiej 
Wojnie Światowej. Rocznicę wspaniale 
przypomina wiersz Bolesława Pomian

Piątkowskiego (1905-1981) z którego 
cytuję:

"I znowu wrzesień, jak ten czas leci! 
Znów noce od pożarów krwawe.
Battle of Britain. Za Warszawę 
mści się dywizjon trzysta trzeci".

Ale na tym nie koniec obchodów roczni
cowych. Podczas jednej ze swych wizyt u 
nas pan

A. NOSEK
sekretarz Rady Wojska informuje mnie, 
że na przyjęciu 11-go września na 10 
Downing Street u Pani Thatcher trzech 
Polaków ma reprezentować Polskie Siły 
Zbrojne. Trzymając się niezawodnej 
zasady że na pewno ktoś to lepiej zrobi 
ode mnie podaję mu adres, telefon i 
detale służby w 1940 r. Kostka Zub- 
kowskiego, który niebawem otrzymuje 
zaproszenie, by zjawić się w rezydencji p. 
Premier wraz z weteranami 1940 r. i ... 
kampanii krymskiej. Wheelchairs będą 
czekały tych, co mogą je potrzebować. 
Wśród zaproszonych weteranów z 1915 i 
1940 roku jest trzech Polaków: mjr.pilot 
B. Drobiński, mjr.dypl. J.R. Utnicki i 
por.mar. K. Zubkowski.

Major J.R. UTNICKI
którego pamiętamy jako przyjaciela na
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szego Stowarzyszenia z naszych balów 
morskich w Ognisku, tak opisuje swe 
wrażenia w londyńskim Dzienniku Pol
skim z 1 października:

"zaproszeni otrzymali kartę wstępu do 
rezydencji Premiera na godz. 18.30 dnia 
11 września 1990. Ze względnu na bez
pieczeństwo Premiera zaproszenia były 
dwukrotnie skrupulatnie sprawdzane: 
przed budynkiem i przy wejściu do rezy
dencji.

Weteranów anonsowano indywidualnie 
a Mrs Thatcher witała każdego podając 
rękę, ze słowami "you are welcome" a 
ekipa BBC robiła zdjęcia. Potem przecho
dziło się do następnego pokoju na napoje 
i kanapki oraz swobodną rozmowę o 
wspomnieniach z okresu wojen. Jeden z 
obecnych Anglików pokazał mi Polski 
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, który 
otrzymał za skok spadochronowy do 
Polski i za udział w obronie Warszawy. 
Teraz jeździ co dwa - trzy lata do Polski 
na spotkania z polskimi kolegami by 
pogadać o dawnych czasach. Zobaczywszy 
samotnego pana z laską, stojącego bez 
ruchu zapytałem, czy można mu w 
czymś pomóc, podziękował mówiąc, że po 
niedawnej operacji nogi, stojąca pozycja 
jest dla niego najwygodniejsza. Miał 
odznakę lotniczą, więc zapytałem czy 
spotkał Polaków w czasie wojny. Od
powiedział, że tak i że teraz co tydzień 
spotyka się z polskimi towarzyszami 
broni na obiadach w Domu Lotników na 
Collingham Gardens.

Były też na przyjęciu kobiety z medala
mi wojennymi, jedna z nich powiedziała 
mi, że miała "very interesting and lovely 
time" współpracując z Polakami w czasie 
wojny.

Pani Thatcher przechodziła z pokoju do 
pokoju rozmawiając z uczestnikami i 
podpisywała się na kartkach naszych 
zaproszeń. K. Zubkowski w naszym 
imieniu podziękował jej za zaproszenie 

nas Polaków. Na wychodnym dano każ
demu z nas kopertę z jego nazwiskiem z 
5-ma znaczkami przedstawiającymi od
znaczenia wojenne: armii lądowej, mary
narki woj. i lotnictwa ze stemplem pocz
towym "GALLANTRY" Royal Mail First 
Day Cover. Polacy byli jedynymi cu
dzoziemcami zaproszonymi na to przyję
cie. Oczywiste było, że chodziło o to aby 
podkreślić udział Polaków w 2 wojnie 
światowej.
W ostatnich dniach września dowiaduje
my się, że 26-go zmarła Pani

MARIA JADWIGA HRYNKIEWICZ- 
MOCZULSKA
z domu Ciesielska tak bardzo trafnie 
scharakteryzowana w nekrologu, który 
ukazał się w Tygodniu Polskim w sobotę: 
"Opuściła nas szlachetna osoba, myśląca 
zawsze o innych,usuwając się w cień i 
przypisująca własne zasługi innym. 
Niezawodny przyjaciel i gorąca patriotka. 
I Obserwator Obserwatorium Magne- 
tyczno-Meteorologicznego PIM w Helu, 
Delegatka Polskiego Białego Krzyża i 
współtwórczyni Kursów Dokształcających 
dla marynarzy i szeregowych garnizonu 
Rejonu Umocnionego Hel, czynny obrońca 
Helu w kampanii wrzesień-październik 
1939 r., żołnierz Armii Krajowej i Pow
stania Warszawskiego (ps. "Roburowa"), 
jeniec wojenny obozów Sandbostel i 
Oberlangen, żołnierz PWSK I Dywizji 
Pancernej, fundatorka tablicy ku czci 
ofiar polskich więźniów w obozie hi
tlerowskim na wyspie Alderney (Chanel 
Islands), wielokrotna fundatorka POS- 
K-u, Teatru POSK-u i Biblioteki Polskiej 
w Londynie. Odznaczona Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Kampanię 
Wrześniową 1939 r., Krzyżem Armii 
Krajowej, Honorową Odznaką Dywizjonu 
Artylerii Nadbrzeżnej i innymi odzna
czeniami polskimi i zagranicznymi".
Gdy mnie spadł smutny obowiązek napi-
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M/s Batory sfotografowany na redzie Plymouth z 
Sobieskiego w 1940 roku.

sać parę słów do Mariusza, podkreślam 
Jego i śp. Pani Marii przykładowo szcze
re przywiązanie do tradycji polskich, 
marynarskich i jeśli tak można powie
dzieć bałtyckich.
Jak w ubiegłym roku pisze do nas 
STANISŁAW TOMASZEWSKI, 

bo w 1989 wieniec w formie kotwicy ze 
wstęgą podpisaną S.M.W. składali po
rucznicy mar. Preisner i Grocholski w 
gronie 15 kolegów niezrzeszonych i wszy
stkich kolegów zrzeszonych. W tym roku 
już jest zamówiony wieniec i wierny kol. 
Stanisław jest w trakcie informowania 
lokalnych kolegów o tej miłej uroczys
tości.

W zebraniu Zjednoczenia Polskiego 5-go 
października reprezentował nas

EDWARD LIBER
i przyniósł ze sobą stos sprawozdań, 
komunikatów i rozliczeń, z których podać 
mogę, że na HELP POLAND FUND ze
brało Zjednoczenie tylko o £ 1000 mniej 
niż wyznaczony cel pół miliona funtów.

Kpt. pilot ANDRZEJ JEZIORSKI 
honorowy sekretarz Stowarzyszenia 
Lotników POlskich opowiada mi we 
wtorek 12-go października, że z wielkim 
zainteresowaniem przeczytał w ostatnim 
166 nr. N.S. wspomnienia Staszka Kute
go o buncie załogi na m/s BATORY. On 
właśnie prawie że tym samym transpor
tem, bo na m/s SOBIESKI udało mu się 
wypłynąć z St.Jean-de-Luz po upadku 

Francji. Do Plymouth niedługo po nich 
przyszedł BATORY z resztą polskich 
uchodźców, a p. Jeziorski na pamiątkę 
szczęśliwego dołączenia do wolnych PSZ 
z pokładu SOBIESKIEGO sfotografował 
BATOREGO na redzie w Plymouth.

W czwartek 15 października czeka nas 
miła niespodzianka.
Jest w kancelarii Stowarzyszenia

JERZY HEDINGER
w drodze z Kanady na dwutygodniową 
wizytę w Polsce. Wraz z Janem Busia- 
kiewiczem, Kostkiem Zubkowskim i 
miłym gościem wspominamy dawne lata 
sprzed pół roku. Pamiętam jak wzruszyło 
mnie spotkanie w Stanach Zjednoczonych 
na Światowym Zjeździe Marynarzy kmdr. 
Pawła Żelaznego, bo to on był pierwszym 
oficerem sygnałowym na ORP PIORUN, 
a ja niby byłem tym ostatnim.

Teraz wraz z Jerzym wspominamy 
razem spędzony ostatni rok PIORUNA, 
gdy w mesie oficerskiej rządził zdo Jerzy 
Rekner, Jerzy Hedinger był nawigacyj
nym, Stanisław Kopecki artylerzystą, 
Józek Biliński drugim artylerzystą, Gucio 
Plewako torpedowym, a Śtefan Wesołow
ski mechanikiem.

Wspominamy też "Turka" Zygmunta 
Księżopolskiego drugiego mechanika, u 
którego Jerzy zatrzymał się w Kanadzie 
w 1949, Romka Szweda oficera radaro
wego, o których słuch zaginął, sekretarza 
d-cy Kazika Domańskiego obecnie w 
Newcastle, którego wojenne wspomnienia 
ukażą się chyba w następnym 168 nr 
N.S., oraz Stanisława Brodzkiego komisa
rza.

A na stażu na PIORUNIE był wtedy 
Jaś Busiakiewicz w oczekiwaniu przy
działu na CONRADZIE. Z fotografii z 
nominacji Jerzego w N.S. nr. 164 stwier
dzamy, że jeszcze żyją Wojciechowski i 
Hedinger w Kanadzie, Węglarz i Skow
roński w Kraju i chyba gdzieś w Wielkiej 
Brytanii Kince.
Anegdotom i wspomnieniom nie ma 
końca. Ale wyciągam z Jerzego parę 
osobistych wspomnień o internowaniu 
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RYSIA w Szwecji, o tamtejszych proble
mach i trudnościach szczególnie w prze
kazywaniu wiadomości dla wywiadu 
polskiego i angielskiego z Norwegii i z 
okupowanej Polski przez Szwecję.
Gdy wreszcie Szwecja uznała, że Niemcy 
nie wygrają wojny mają miejsce zwol
nienia załóg, by dołączyć do Mar. Woj. W 
pierwszym transporcie był Jerzy, który 
po służbie na BŁYSKAWICY, KRAKO
WIAKU i PIORUNIE emigruje po wojnie 
do Kanady. Emigruje jako... pracownik 
rolny, ale idzie do służby w arktycznym 
pływaniu tzn. cztery miesiące ciężkiej 
pracy na morzu (dopiero od drugiego 
roku jako "matę"), a przez osiem miesię
cy długiej zimy dorywcza praca przy 
rozwożeniu ciasteczek z żydowskiej 
piekarni, czy praca w odlewni żelaza, 
gdzie wykorzystuje swe szwedzkie doś
wiadczenie, czy po prostu jako kierowca 
ciężarówek. Potem studia miernicze, 
dyplom i stopień naukowy i praca jako 
"Land Surveyor" z Commission na Al- 
bertę a potem na całą Kanadę, by praco
wać North West Territory i Yukon. I tu 
niejednokrotnie przydaje się praktyka 
nawigacyjna, a szczególnie astronomia 
nautyczna.

Życzymy więc naszemu skoczybruździe 
z N.W. Territory przyjemnego urlopu w 
Polsce i umawiamy się w Londynie na 
drugą połowę listopada po powrocie. 
Dzieci Jerzego - Adam jest geologiem, a 
Kasia prowadzi biura podróży przy uni
wersytetach w Halifaxie.

Następnego dnia w piątek 26 paździer
nika zbieramy się o godz. 10.15 w kapli
cy Ojców Jezuitów Londyn NW2, by 
pożegnać Kolegę, bo

FELIKS STANISŁAW MINKIEWICZ 
kpt. mar. urodzony 16.6.1910 w Olkuszu 
zmarł nagle 18 października 1990. U- 
czestnik walk w obronie Gdynia-Oksywie 
we wrześniu 1939, więzień Oflagu w 
Murnau.
Z rodziny marynarskiej są panie Jadwiga 
Anczykowska, Barbara Busiakiewicz, 
Jadwiga Karnicka, Lula Markowska z

Por. mar. Feliks Minkiewicz w 1945 r.

siostrą Elżbietą Carroll, Halina Wójcik i 
Irena Wrońska. Są starsi koledzy Jan 
Busiakiewicz, Mariusz Hrynkiewicz-Mo- 
czulski i Antoni Wacięga i młodsi kole
dzy Zbigniew Plezia, Konstanty Okołów- 
Zubkowski i Wiesław Krzyżanowski. 
Wraz z rodziną i grupą około 20 przyja
ciół i sąsiadów Felka bierzemy udział we 
wzruszającej ofierze świętej po czym 
następuje spopielenie i spotkanie u Dro
giej i Bliskiej nam pani Katarzyny. Mam 
tam zaszczyt poznać siostrę Felka p. 
Krystynę Kutzner, która mi mówi, że ze 
śmiercią Felka najstarszego z trzech 
starszych braci traci już ostatniego.
Jan Busiakiewicz jak wspomniałem był 

nie tylko starszym kolegą ale i jednym z 
najbliższych Mu przyjaciół. Obrona Wy
brzeża w 1939 roku, długie lata niewoli, 
a potem lata pobytu w Londynie zacis
nęły więzi przyjaźni. Jasiowi więc pozo
stawiam przekazanie naszych bardzo
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Jedna z ostatnich fotografii Felka Minkiewicza z 1984 
roku.

serdecznych uczuć pani Katarzynie. W 
swym pożegnaniu Przyjaciela tak Jan 
Busiakiewicz szkicuje sylwetkę śp. 
kpt.mar. Feliksa Minkiewicza:

"Lata służby kapitana Marynarki Feli
ksa Minkiewicza w przedwojennej Mary
narce przechodzą normalnymi etapami 
młodego oficera.

Wrzesień roku 39-tego zastaje Go w 
chwalebnej obronie Gdyni i Oksywia, 
poczem następują ponure lata niewoli w 
obozie jenieckim w Murnau, z którego 
kilkakrotne próby śmiałych ucieczek 
kończą się niestety niepowodzeniem.Po 
wojnie dołącza do Marynarki Wojennej 
na Zachodzie i dalszej służby do czasów 
demobilizacji. Pierwsze lata powojenne to 
typowe zmagania naszej emigracji o 
utrzymanie się na powierzchni.

Okresem stabilizacji to kilkanaście lat 
spędzonych na Bahamach w nowo budu

jącym się porcie FREEPORT gdzie z 
czasem obejmuje stanowisko dyrektora 
turystyki.

Feliks był człowiekiem wielkiej dobroci, 
trzeźwo patrzącym na świat i ludzi, 
prostolinijny, uczynny i koleżeński z 
dużą dozą umiejętności obcowania z 
ludźmi. Walorami swego serca i charak
teru zaskarbił sobie naszą przyjaźń i 
szacunek.

Wiernym towarzyszem życia była Mu 
żona, której oddanie, zrozumienie i tros
kliwa opieka sprawiły, że zachował do 
końca spokój i pogodę ducha i niech ta 
świadomość Katarzyno przyniesie Ci 
częściową choć ulgę, a łaska Boża i czas 
dadzą Ci ukojenie i siłę do przetrwania 
tych ciężkich chwil."

Odejście Feliksa to dotkliwa strata 
kogoś bardzo nam bliskiego, kogoś z 
którym łączyły nas długie lata służby, 
lata wspólnych przeżyć, lata blasków i 
cieni naszego pokolenia.

JAN BUSIAKIEWICZ
w swym liście wysłanym do wszystkich 
oficerów M.W., zamieszkałych w Wielkiej 
Brytanii tak pisze 20 września:

"Już od ponad 40 lat w listopadzie 
miały miejsce koleżeńskie spotkania 
oficerów Mar. Woj. na obiedzie "czer
wonego goździka"

Wydaje się, że mimo upływu czasu, a 
co za tym idzie mocno przerzedzonych 
szeregów, nie ma powodu by dla podtrzy
mania tradycji spójni koleżeńskiej - 
zaniechać tej skromnej a więżącej nas 
przyjemności wspólnego spędzenia kilku 
godzin, które nam zawsze przypominają 
czasy naszej górnej a i często chmurnej 
młodości.

Proponuję więc i apeluję do wszystkich, 
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którym możliwości pozwolą, by zechcieli 
przezwyciężyć trudności i wzięli udział w 
proponowanym spotkaniu.

Zbieramy się w czwartek 8-go listopada 
1990 o godz. 12.00 na coktails w barze 
Lotników i schodzimy na obiad o godz. 
13.00".

W czwartek w barze u Lotników zbiera 
się dwudziestu spragnionych... zobaczenia 
przyjaciół, a więc komadorzy Jan Busia
kiewicz i Antek Wacięga, kapitanowie 
Mariusz Hrynkiewicz-Moczulski i Zbyszek 
Plezia i gupa "młodzieży" porucznikow- 
sko-podporucznikowskiej: Franek Balicki, 
Konstanty Chrapowicki, Wojtek Domżal- 
ski, Romek Dulla, Jurek Hobot, Zbyszek 
Jagusiewicz, Jerzy Lisowski, Kazik Ma
lawski, Stanisław Olszowski, Jerzy Paw
łowicz, Andrzej Ponikiewski, Franciszek 
Preisner, Jerzy Stein, Józef Suchenek- 
Suchecki, Janek Wańkowski i Kostek 
Okołow-Zubkowski, który gdy przyszedł 
czas zejść na obiad przyszpila każdemu 
czerwonego goździka do klapy, wita 
obecnych i przekazuje pozdrowienia od 
nieobecnych kolegów. Z Gdyni, gdzie w 
tym samym czasie do wspólnego obiadu 
zasiadają koledzy oficerowie pisze Jul 
Czerwiński, a z Szwajcarii Mietek Wasi
lewski. Z W. Brytanii przesyłają życzenia 
miłego spotkania dr Bronek Danielewicz, 
dr Jerzy Hofman, który właśnie osiągnął 
ósmy krzyżyk, Edek Liber, Krzyś Mi- 
szewski, Piotr Surzyn i Mietek Toka
rze wski.

A z listu Tadeusza Lesisza Kostek 
czyta, że... "w ostatnich dniach byłem w 
Rzymie na konferencji Kraj - Polonia i 
Emigracja zorganizowanej przez Wspólno
tę Polską w kraju oraz Radę Polonii 
Wolnego Świata obejmującą cały Zachód..

Podczas konferencji miałem możność 
spotkać niejakiego Witolda Szupry- 
czyńskiego, który bardzo dobrze zna 
komandora Franckiego. Opowiadał mi o 
nim dużo: ostatnio czuje się niezbyt 
dobrze ale opiekuje się żoną, która bar
dzo niedomaga. Przesłałem Mu od nas 
wszystkich nasze najlepsze życzenia i 
wyrazy naszej zawsze wdzięcznej pamię
ci. Z Kanady był Staszek Brodzki z 
żoną, On jest dyrektorem Rady Koor
dynacyjnej Polonii Wolnego Świata."

Przy kawie zabrał głos starszy na 
redzie kmdr Jan Busiakiewicz, który w 
serdecznych i dowcipnych słowach przy
pominał więzy przyjaźni i tradycji, które 
nas łączą wznosząc toast za naszą mło
dość minioną i za lata górne i chmurne. 
Obiad czerwonego goździka, jak co roku 
cechowała bardzo miła atmosfera. Około 
16.00 uczestnicy z żalem zaczęli się 
rozchodzić do domów, po podpisaniu 
pozdrowień do najstarszych kolegów.

Wieczorem tego dnia na zebraniu Rady 
Kombatanckiej dowiadujemy się że 
wszyscy 11 listopada (do stopnia pod
pułkownika), którzy nie służyli w Siłach 
Zbrojnych PRLu, są awansowani o jeden 
stopień, a więc mój ppor. nie jest skró
tem od podporucznika, a Porucznik 
POspolitego Ruszenia. Okazja na drinka.

Podając swój adres poznański pisze do 
nas

ALFRED PIECHOWIAK
13 września, że "Czas pożegnać się z 

Wami wszyskimi. Za parę tygodni wra
cam już na stałe do Kraju, gdzie jest 
moje miejsce, szczególnie kiedy Szwabi 
zaczynają się znowu ruszać. Chcę byście 
wiedzieli, że w sercu zawsze nosił będę 
Mar. Woj., więc Was.
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I gdyby kiedykolwiek pomyślne wiatry 
niosły Was przez Poznań, to na Sołaczu 
znajdziecie mnie, śledzika po poznańsku 
i naszą polską siwuchę".

Dom w którym mieszkał Alfred ze 
swymi śp. Rodzicami w South Hinksey 
pod Oxfordem jest podstawą Fundacji 
Domu Uniwersytetu Poznańskiego w 
Oxfordzie.

Przypominam Alfreda synopsis tekstów 
w naszej książeczce "Marynarka Wojen
na, Dokumenty i Opracowania", w języku 
francuskim i angielskim. Tym razem 
Prof. M.B. Piechowiak of Polish Academy 
of Sciences Poznań daje nam teksty po 
polsku, angielsku, francusku i po łacinie. 
Mam wielką ochotę na tekst łaciński, 
ale... decyduję się w końcu na angielski, 
bo właśnie otrzymałem przemiły list z 
Portugalii od pani Zofii Wisznickiej Pinto 
Pereira gratulującej wyboru dwujęzycz
nych tekstów, dla tych, co tylko angielski 
znają:

"The University of Poznań was formally 
opened in May 1919, but its roots go 
back several centuries. The first attempt 
to establish a university was madę as 
early as 1535, when the Lubrański col
lege admitted its first students. This and 
a few later attempts were unsuccessful 
due to the historie intervention of the 
Univeristy of Cracow, but once the uni- 
versity came into being seventy years 
ago, it did not cease to exit even during 
the dark years of German occupation 
and operated underground as the Uni- 
versity of Western Territories from 1939 
till the and of 1944.

Recent years have witnessed a 
continuous expansion and development of 
the University, despite various obstacles 

and difficulties.
At present over 17.000 students, almost 

1.800 staff members (410) professors) are 
engaged in the study of 37 disciplines. 
The maintenance of a high standard of 
education and research reąuires inten- 
sive International contacts.

Relations between Poland and the West 
are historically strong. The non-conver- 
tibility of Polish currency and meagre 
hard-currency reserves, hovever, prevent 
the staff of all Polish universities from 
making fuli use of opportunities to work 
abroad. Under these circumstances, the 
possession of a place of residence abroad 
would help us to overcome one of the 
major obstacles to gaining access to 
international contacts.

Alfred Piechowiak has given his 15th 
century house in Oxford and established 
a UK registered charitable Trust Domus 
Universitatis Posnaniensis.

The Trust together with the University 
of Poznań intends to make the Polish 
House in Oxford available as 
accomodation for Polish scholars wishing 
to further their studies. The project has 
the approval of Pope John Paul II.

Fuli Information may be obtained from 
both the Oxford and Poznań committies".

Z listu z 12 maja przytaczam:
"Dwa lata temu znany wydawca Robert 

Maxwell kupił dla tego samego celu 
sąsiedni dom, który pozwoli zwiększyć 
liczbę przyjezdnych uczonych do Oxfordu. 
Obydwa domy stoją na wspólnym obszer
nym gruncie, który pozwala na dalszą 
rozbudowę i stworzenie małego polskiego 
kolegium.

Na zakończenie zamieszczam fotokopię 
listu z kancelarii papieskiej:
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SEKRETARIAT STANU

WATYKAN, 2J lipCa 1987 3?.

Szanowny Panie,

W imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II
dziękuję za list z dnia 15 marca br.

Ojciec Święty cieszy się z przedstawionej 
inicjatywy i Bogu w modlitwie poleca Pana i Jego 
Bliskich, upraszając potrzebne łaski i błogosła
wieństwo .

Łączę wyrazy szacunku

W. Pan
Alfred PIECHOWIAK
Domus Universitatis Posnaniensis
32 Manor Road
South Hinksey
Oxford 0X1 5AS
Inghilterra
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ROMUALD NAŁĘCZ TYMIŃSKI

ORP ŚLĄZAK (4)

3 maja 1942 na ORP ŚLĄZAK: goście od lewej: por. 
mar. W. Kon i por. mar. W. Fara (ostatni d-ca Ślęzaka) 
zdo kpt. mar. W. Maracewicz i of. łącznikowy Lt. L. H. 
Dodd RNVR.

Po upływie około pół godziny od znik
nięcia tego Ju 88, w sektorze zachodnim, 
w odległości 10 mil morskich, znowu 
zabserwowaliśmy nisko lecący samolot. 
Rozpoznaliśmy go jako Heinkel 115. 
Samolot ten siadł na wodę, po kilku 
minutach wystartował, wodował jeszcze 
raz, wystartował i odleciał na północ. 
Niewątpliwie był to jeden z niemieckich 
samolotów zwiadowczych, wypatrujący i 
meldujący ruchy konwojów brytyjskich. 
Złożyliśmy o nim meldunek radiowy.

W tym czasie rozminęliśmy się z innym 
konwojem idącym na południe. Po nieca
łym kwadransie otrzymaliśmy ostrzeże
nie o możliwości ataku lotniczego na 
nasze oba konwoje. Równocześnie radar - 
R.W. 290 - zameldował dwa samoloty 

zbliżające się do nas z południa. Nada
wały one rozpoznawczy sygnał F.F.I 
(Friend and Foe Indicator - aparat elek
troniczny na samolocie nadający na 
ekranie radaru omówiony sygnał), a więc 
powinny były być własne. Samoloty 
rozdzieliły się: jeden odleciał do konwoju 
idącego na południe, a drugi w sposób 
nieprzepisowy zaczął nalatywać na nasz 
konwój. Sylwetka samolotu z jego kąta 
lotu wyglądała zupełnie jak Ju 88. Zna
ków przynależności państwowej nie było 
widać. W umyśle moim powstała wątpli
wość, czy naprawdę były to własne samo

loty. Czyżby Niemcy znali sekret brytyj
skiego F.F.I.?
Na przestrzeni dwóch i pół lat wojny 

znaliśmy szereg wypadków, kiedy samo
loty Luftwaffe udawały własne eskorty 
lotnicze, krążąc z dala, a po uśpieniu 
czujności okrętów eskortujących, znienac
ka atakowały. Tak zginął patrolowiec 
Medoc z dowódcą kmdr. por. Romanem 
Stankiewiczem i większą częścią załogi, 
tak też Focke-Wolf 200 wyprowadził w 
pole ORP Błyskawica (oraz brytyjskie 
okręty eskorty) i zaatakował - szczęśliwie 
niecelnie - islandzki konwój. Rozkazałem 
otworzyć ogień do nalatujacego samolotu, 
do którego też zaczął strzelać jeden z 
trawlerów eskorty. Ślązak oddał salwę, 
strzelając ponad konwojem i otrzymując 
nakrycie na odległości 7.000 yardów. 
Samolot zawrócił, oddaląjąc się od nas. 
Przerwaliśmy ogień.

Drugi samolot, który był przedtem przy 
konwoju idącym na południe, zbliżył się 
teraz do nas i tak jak poprzedni zaczął 
nieprzepisowo nalatywać wprost na nasz 
konwój. Oddaliśmy do niego salwę, która 
go obramowała. Samolot zawrócił, wy
strzeli wując przepisowe rozpoznawcze 
rakiety. Natychmiast wstrzymaliśmy 
ogień. W tym momencie zameldowano z 
radiostacji na pomost, że dwa brytyjskie 
Beaufightery były wysłane do naszego 
konwoju, jako nocna eskorta. Nieporozu
mienie, które na całe szczęście nie za
kończyło się tragicznie, zostało wyjaśnio
ne. Sylwetki Beaufighterów w dużym 
stopniu przypominały sylwetki Junkesów 
88 i przy zapadającym zmroku łatwo 
było je pomylić.
Tym bardziej, że przybyły do naszego 
konwoju wcześniej, niż dotarł na pomost 
sygnał oznajmiający ich przylot. Wyobra
żaliśmy sobie epitety, jakimi darzyły 
załogi Beaufighterów "the trigger happy 
Poles".

Dalsza podróż odbyła się bez niespo
dzianek i dnia następnego (10 lipca) 
wprowadziliśmy konwój bezpiecznie i cało 
do Milford Haven.
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IV.
Drugi, z kolei, konwój Ślęzaka, wyszedł 

z Milford Haven o godz. 09.00, 11-go 
lipca, 1942 r. Przy zachmurzonym niebie 
i łagodnej krótkiej fali, formacja statków 
żeglugi przybrznej, strzeżona przez 
Ślęzaka i cztery trawlery, pracowicie 
podężała na południe, szybkościę około 7 
węzłów. Naszym portem docelowym, był 
Cowes na Isle of Wight.

Kiedy o godz. 21.05 minęliśmy trawers 
cypla Trevose Head, otrzymaliśmy z 
dowództwa sygnał, że konwój nasz był 
wykryty i zameldowany przez niemiecki 
samolot zwiadowczy. Nie było zatym 
wętpliwości, że po zapadnięciu zmroku, 
będziemy celem ataków Luftwaffe. 
Wzmogliśmy czujność.

Wpadłem na pomysł zastosowania 
wybiegu (ruse de guerre), celem zmylenia 
nieprzyjaciela. Poleciłem trawlerowi HMS 
Olvina, usytuowanemu na tyle konwoju 
i majęcemu funkcję okrętu ratowniczego, 
aby w wypadku ataku lotniczego i zrzu
cenia bomb przez samoloty niemieckie, 
wyrzucił do morza zapalonę pławę dym- 
nę. W ciemnościach, samoloty Luftwaffe, 
mogłyby przyjęć ję, za uszkodzony i 
płonęcy statek.

W międzyczasie, zachmurzenie zmniej
szyło się do około 50%. Po zapadnięciu 
zmroku, wschodnia część horyzontu 
pociemniała, stwarzajęc złe warunki 
obserwacji w tym kierunku. Natomiast 
zachodnia część horyzontu pozostała 
jasna, dajęc dobrę widoczność na znacz
nej odległości. O godz. 22.55, otrzymaliś
my eskortę dwóch nocnych myśliwców 
brytyjskich. Nawięzaliśmy z nimi łęcz- 
ność.

Około 23.30 przyszedł sygnał z dowódz
twa, podajęcy ostrzeżenie "blue" dla 
naszego konwoju. Oznaczało to zagroże
nie przez nalot nieprzyjacielski. Zarzędzi- 
liśmy alarm przeciwlotniczy.

Zaledwie upłynęło dziesięć minut, kiedy 
trawlery osłaniaj ęce konwój od wschod
niej - ciemnej strony choryzontu, oraz 
kilka statków lewej (wschodniej) kolum
ny, otworzyły gęsty ogień przeciwlotniczy. 
Rozległy się eksplozje rzuconych przez 
samolot bomb. Z prawej strony za naszę

Latem 1942 na pomoście sygnaliści: st. mar. Czesław 
Woźniak i mar. Wojciech Domżalski.

rufę, zaobserwowaliśmy samolot lecęcy 
nie wyżej niż 50 metrów nad wodę. 
Wyłonił się on z ciemnej strony horyzon
tu, lecęc ukośnie wzdłuż naszego kursu.

Prawy Oerlicon obsługiwany przez mata 
Franciszka Długołęckiego, otworzył dok
ładny ogień, odrazu osięgajęc kilka tra
fień w samolot rozpoznany jako Ju 88. 
Za chwilę dołęczyła artylerja główna, 
prowadzęc go w obramowaniu wybucha- 
jęcych pocisków, aż zniknęł z pola wi
dzenia w ciemnościach, w odległości 
około 3.000 yardów. Sędziliśmy, że mu
siał być poważnie uszkodzony.

Kilka minut po odlocie pierwszego 
samolotu, ujrzeliśmy następny, lecęcy na 
wysokości około 500 metrów nad kon
wojem, od wschodu. W tym też momen
cie usłyszeliśmy wybuchy zrzucanych 
przez niego bomb. Otworzyliśmy doń 
ogień najpierw z Pom-pomu, a za chwilę 
z artylerji głównej. Samolot był dobrze 
widoczny nad jasnym horyzontem. Przer
waliśmy ogień na odległości 8.000 yar
dów - nie zaobserwowawszy trafień.

Na pomost wszedł zastępca dowódcy 
okrętu kpt. mar. Wszechwład Maracewicz 
z meldunkiem, że przy dziale Nr 2 był 
lekko ranny w mięsień krzyża mar. 
Bolesław Sobiecki, którego oddał pod 
opiekę lekarza.

O godz. 23.48, otrzymaliśmy nowe 
ostrzeżenie "blue". Dziesięć minut później 
- dwie minuty przed północę - nasz 
radar R.W. 290, zameldował samolot 
zbliżajęcy się od dziobu z lewej burty.
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Latem 1942 na pomoście w alarmie przeciwlotniczym: 
pierwszy z lewej of. naw. por. mar. Wilhelm Pacewicz, 
drugi z prawej: sygnalista mat Michał Krawczyk.

Kiedy samolot zbliżył się do nas na 
odległość 4.000 yardów, wykonaliśmy 
zaporę z dział głównych na odległości 
3.000 y., stwarzając przed nim skuteczną 
ścianę z rozrywających się pocisków. 
Samolot zawrócił i odleciał na południe.

Wkrótce po północy (12 lipca), na lą
dzie, kilkakrotnie otwierano ogień prze
ciwlotniczy, wyglądający od nas, jak 
sztuczne ognie w jakimś lunaparku. O 
godz. 00.45 radar zameldował ponownie 
echo samolotu, zbliżającego się do kon
woju, jak poprzednio od dziobu z lewej 
burty. Postawiliśmy zaporę na odległość 
3.000 y. - samolot ją jednak przeszedł. 
Skróciliśmy więc zaporę do 1.500 y., co 
zmusiło niemca do odwrotu. Ostrzeżenie 
dla naszego konwoju zostało odwołane 
przez dowództwo na lądzie, dopiero o 
godzinie 17.26. przeszliśmy na wachtę 
bojową, po ośmiu godzinach przebywania 
w alarmie przeciwlotniczym. Z otrzyma
nego sygnału od komodora dowie
dzieliśmy się, że trzy bomby zrzucone 
przez pierwszy samolot, spadły tuż przy 
jego statku S.S. Agatha, powodując na 
nim nieznaczne uszkodzenia. Równocześ
nie zameldował trawler HMS Olvina, że 
bomby rzucone przez drugi samolot, 
spadały niedaleko od niego, nie przy
czyniając nu żadnych szkód. Trawler 
Olvina powiadomił też, że wybieg z 
zapaloną pławą dymną wyrzuconą do 
morza po pierwszym ataku lotniczym, 
doskonale się udał, gdyż w krotce po 

północy, samolot niemiecki krążył dooko
ła niej, poczym ją zbombardował.

Lekarz okrętowy, ppor. mar., dr Adam 
Kłossowski złożył relację o rannym ma
rynarzu Sobieckim. Początkowo przypusz
czano że był on ranny odłamkiem pocis
ku z własnego Pom-pomu, który ude
rzywszy w antenę radiową, eksplodował. 
Przypuszczenie to nasunęła zerwana 
antena. Po zbadaniu jednak, lekarz 
stwierdził, że rana była nie szarpana, z 
góry do dołu (co miałoby miejsce, gdyby 
spowodował odłamek) lecz cięta, a kieru
nek przestrzału był poziomy. Zatym, 
rana ta musiała być zadana przez pocisk 
wystrzelony z samolotu. Rana była lekka. 
Mar. Sobiecki, po opatrunku czuł się 
dobrze i wkrótce powrócił do służby. 
Jeśli ocena lekarza była słuszna, to 
mieliśmy szczęście, że tylko jeden pocisk 
z salwy samolotowej, lekko zahaczył 
jednego tylko członka załogi. Reszta 
pocisków musiała przejść górą.

Analizując akcję ostatniej nocy stwier
dziliśmy, że nasze radary, chociaż w 
dwóch wypadkach na małej odległości, 
dały echa zbliżających się samolotów i 
umożliwiły wykonanie skutecznych zapór 
ogniowych, to jednak nie funkcjonowały 
w pełni zadawalająco. Z jednej strony, 
instalacje radarów okazały się 
niestaranne, z drugiej zaś, nasi operato
rzy, nie byli jeszcze należycie wdrożeni 
do ich obsługi.

Sprawiły nam również zawód nocne 
myśliwce, przydzielone do nas jako es
korta lotnicza. Nie przyczyniły się one 
niczym do obrony konwoju. Kiedy otwo
rzyliśmy ogień do pierwszego samolotu 
nieprzyjaciela, jeden z pilotów myśliwca 
odezwał się przez radio-telefon do swego 
towarzysza: "Skipper (nazwa konwoju) is 
playing with something. What the heli is 
he doing?". Usiłowaliśmy skierować myś
liwce na wykryte przez nas nieprzyjaciel
skie samoloty. Każdorazowo otrzymywali
śmy odpowiedź "OKEY" i na tym się 
kończyło. Myśliwce nie podążały we 
wskazanym kierunku. Możliwe, że trud
ność polegała na tym, że zgodnie z przy
jętą rutyną, podawaliśmy kierunek na cel 
według godziny, licząc dziób okrętu jako
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godzinę 12. Jednak, w nocy, samolot 
latający z dala od konwoju, nie widzi 
jego kursu (godziny dwunastej), a obawia 
zbliżyć się do konwoju, celem oceny 
potrzebnych elementów, w obawie przed 

k ostrzelaniem go.
Dalsza część żeglugi konwoju przeszła 

bez specjalnych zdarzeń, z tym, że celem 
uniknięcia zaatakowania przez bardzo 
czynne w tym okresie niemieckie ścigacze 
(E-Boats), polecono nam wejść na noc z 
12-go na 13-ty lipca, do Dartmouth. W 
tej malowniczej miejscowości znajduje się 
Royal Naval College - Akademia szkoląca 
przyszłych oficerów Royal Navy. Wie
czorem 13-go lipca, zakotwiczyliśmy z 
naszym konwojem na redzie Cowes.

V.
Przybrzeżna żegluga dookoła Wysp 

Brytyjskich, odgrywała poważną rolę w 
podtrzymywaniu ekonomii Albionu, moc
no nadszarpniętej przez wysiłek wojenny. 
Nic też dziwnego, że sztab niemiecki nie 
szczędził wysiłków, aby tą żeglugę, jeżeli 
nie sparaliżować całkowicie, to przynaj
mniej w dużym stopniu utrudnić. Mając 
doskonałe bazy lotnicze i morskie, roz
lokowane wzdłuż zachodnich wybrzeży 

* okupowanej Europy, a przedewszystkiem 
na francuskich brzegach Kanału An
gielskiego, Niemcy przeprowadzali zaw
zięte ataki na okręty i statki Sprzymie
rzonych, żeglujące w cieśninie Dovru, 
Kanale Angielskim, oraz wzdłuż brzegów 
Kornwalii. Zarówno w ciągu dnia jak i w 
nocy, można było oczekiwać ataków 
samolotów Luftwaffe. Ataki te były naj
groźniejsze tuż po zapadnięciu zmroku, 
kiedy samoloty mogły nalatywać na 
statki i okręty, będąc niewidoczne dla 
oka na ciemnej-wschodniej stronie hory
zontu, mając przed sobą doskonale wi
doczne sylwetki rzutujące się na jasnej- 
zachodniej części tafli morza.

Ścigacze niemieckie (E-boats), wycho
dziły na "polowania" w nocy. Ich ulubio
ną taktyką było przyczajenie się przy 
bojach oznaczających tory wodne, używa
ne przez żeglugę Śprzymierzonych. Okrę
ty eskorty, otrzymawszy echo na rada
rach (jeszcze nie doskonałych w 1942 r.) 

tam, gdzie było wiądomym, że stała 
zakotwiczona boja, w początkowych o- 
kresach przechodziły nad tym do porząd
ku dziennego. Kiedy jednak zdarzyło się 
kilkakrotnie, że przy zbliżaniu się do 
boi, konwoje były zaatakowane torpedami 
i ogniem z działek ścigaczy, eskortujące 
okręty, podchodząc do boi w nocy, zawsze 
miały skierowane w ich kierunku, lufy 
swoich dział, gotowych do strzału.

Mimo, że płytkie wody Kanału An
gielskiego, oraz częste własne patrole 
lotnicze, nie dawały dogodnych warunk
ów dla operacji okrętów podwodnych, nie 
można było wykluczać możliwości ich 
tam istnienia. Sonary (asdic’i) okrętów 
eskorty, bezustannie nasłuchiwały, w 
oczekiwaniu możliwości wykrycia pod
wodnego korsarza. Wielka Brytania, 
mając doświadczenie z Pierwszej Wojny 
Światowej, zaraz po wybuchu Drugiej, 
wprowadziła system konwojowy zarówno 
w żegludze oceanicznej, jak i w przy
brzeżnej. W tego rodzaju warunki wojen
ne, istniejące z tu już od dwóch lat, 
wszedł ORP Ślązak, po przybyciu do 
Devonport i wcieleniu do sił morskich 
obszaru Plymouth, 14 czerwca, 1942 
roku.
zJak już wspomniałem poprzednio ORP 
Ślązak rozpoczął służbę konwojową w 
dniu 8 lipca, 1942 r., jako dowódca gru
py eskortowej, dołączając do operujących 
w tym obszarze ORP Krakowiak i kilku 
niszczycieli brytyjskich, klasy "Hunt". 
Ślązak miał już poza sobą pięć kon
wojów. W jednym z nich (19-20 lipca) 
statkiem Komodora był S/S Modlin - 
dawny transportowiec i okręt szkolny 
Marynarki Wojennej, ORP Wilia.

22 lipca, z w Devonport, zaokrętował się 
na ORP Ślązak brytyjski korespondent 
wojenny David Divine. Był to bardzo 
miły Pan - weteran z ewakuacji Dunkier
ki (1940), gdzie był ranny i odznaczony 
za dzielność, autor książek - niektóre z 
nich pocj pseudonimem David Ramę. 
Wieczorem tego dnia wyszliśmy na mo
rze, celem przejęcia od HMS Calpe, 
eskorty konwoju idącego z Solent do 
Milford Haven. Pogoda w tym dniu była 
mizerna. Niebo zachmurzone, widoczność
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słaba, wiatr z SW (Południowego-Zacho- 
du) o sile 6 według skali Beauforta, 
morze wzburzone. Do konwoju dołączyliś
my pod Dartmouth około 22.25 i objęliś
my dowództwo.

Po upływie pół godziny - przyszło os
trzeżenie "blue" dla naszego konwoju. A 
więc w pobliżu musiały być samoloty 
nieprzyjacielskie. Potwierdził to warkot 
motorów samolotu, a za chwilę radar 
zameldował echo na Zachód od nas w 
odległości 4.500 yardów. Echo to wkrótce 
zniknęło z ekranu, ale po kilku minutach 
ukazało się inne we wschodnim sektorze. 
Dookoła konwoju, według naszej oceny, 
krążyły dwa samoloty, to zbliżając się to 
oddalając. Jeden z trawlerów eskorty, 
usytuowany z prawej (odlądowej strony 
konwoju, otworzył ogień przeciwlotniczy. 
Omalże równocześnie, podsłuchowiec 
podwodny zameldował efekt hydrofonowy 
torpedy, przechodzącej z lewej burty, a 
po kilku sekundach, dały się słyszeć trzy, 
jedna po drugiej, eksplozje z lewej burty 
konwoju. Po tych dwudziestu kilku minu
tach napięcia, zapanowała cisza. Jedynie 
wzmogło się kołysanie okrętu na wzbu
rzonej fali, a przybierający na sile wiatr, 
wzmógł swoistą - gwiżdżącą, melodję w 
takielunku okrętu.

Z nastaniem dnia, trawler HMS Hora- 
tio zameldował, że o 23.18 (dnia po
przedniego), zaobserwował samolot nala- 
tujący na konwój na niskim pułapie - 
około 400 stóp. Otworzył do niego ogień 
z nkm’u, osiągając trafienia. Samolot 
rozpoznany jako Ju 88, przelatując nad 
"Horatio", zahaczył o linę stalową balonu 
zaporowego, wypuszcznego z jego pokła
du, urywając ją. Jeden z marynarzy 
"Horatio", odniósł ranę w głowę. Wybu
chy usłyszane po tym wypadku, musiały 
pochodzić od bomb wyrzuconych przez 
samolot, po kolizji z liną balonową. 
Wątpliwe, czy samolot po takim zde
rzeniu ze sztywną liną stalową, mógł 
długo utrzymać sie w powietrzu. Torpedę 
słyszaną przez nasz asdic, musiał wy
strzelić inny samolot, wykrywszy konwój.

Przy zwiększającej się sile wiatru i 
wzburzeniu morza, konwój z trudem 
posuwał się naprzód. Przyszło ostrzeże

nie o zbliżającym się sztormie. Z zadowo
leniem przyjęliśmy sygnał polecający nam 
wejść z konwojem do Falmouth, gdzie 
ocumowaliśmy się przy nabrzeżu o godz. 
20.45, 23-go lipca. W ciągu nocy, sztorm 
przeleciał nad Falmouth i ranek wstał z 
objawami polepszającej się pogody. Kon
tynuowaliśmy naszą podróż. Pogoda była 
nadal pochmurna, a na dodatek, przela
tywały ławice mgły, kryjąc nas przed 
wzrokiem poszukujących konwoju samolo
tów Luftwaffe.

Po południu mieliśmy parę ostrzeżeń 
"blue", ale dopiero wieczorem wyłonił się 
z chmur Focke Wolf 190, który po ostrze
laniu przez trawlera eskorty, szybko 
skrył się w chmurach, nie zrzuciwszy 
bomb. Prawdopodobnie nie spodziewał się 
natknięcia na nasz konwój i był zasko
czony serją z broni maszynowej trawlera. 
Reszta przejścia odbyła się bez zakusów 
na nas ani ze strony ścigaczy ani też 
samolotów. Jedynie statek w konwoju 
doznał awarii w maszynie i odpadł z 
formacji. Musiałem wyznaczyć jeden z 
trawlerów eskorty, aby go wziął na hol.

Do Milford Haven weszliśmy z kon
wojem 25-go lipca o godz. 10.30. Trawler 
ze statkiem na holu, dowlókł się do 
portu kilka godzin później.

Z nowym konwojem idącym do Cowes 
odkotwiczyliśmy tego samego dnia o 
godz. 19.30. W nocy, przy bezchmurnym 
księżycowym niebie, przeleciał w naszym 
pobliżu nieprzyjacielski samolot, ale 
widocznie nas nie zauważył. W ciągu 
następnego dnia mieliśmy eskortę włas
nych myśliwców, które jednak nie zdołały 
zaatakować obserwującego nas z dala Ju 
88, mimo, że je na niego skierowaliśmy.

Po minięciu Land’s End, przy zapadają
cym zmroku, zdwoiliśmy czujność, w 
oczekiwaniu ataku sił morskich (ścigaczy) 
i lotniczych nieprzyjaciela. Tu jednak, 
Kanał Angielski otulił nas w nisko lecące 
chmury, z których opadała na morze 
mglista dżdża. Słyszęliśmy warkoty 
lotniczych motorów dookoła nas, otrzymy
waliśmy ostrzeżenia "blue", ale do ataku 
na nas nie doszło. 27-go lipca, 1942 r., o 
godz. 09.00, naprzeciw Plymouth, przeka
zaliśmy konwój brytyjskiemu niszczyciele- 
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wi - sami zaś weszliśmy do Devonport 
na zasłużony odpoczynek.

Korespondent wojenny David Divine, 
interesował się wszystkimi przejawami 
życia i służby na Ślązaku. Zainteresował 
go portret admirała Nelsona wiszący w 
mojej kabinie. Opowiedziałem mu, jak 
przed podniesieniem bandery na ORP 
Ślązak, w kwietniu 1942 r. poszedłem z 
kilkoma oficerami do sklepu z obrazami 
w Newcastle-on-Tyne. Kpt.mar. Wszech
wład Maracewich (zastępca dowódcy) 
wybrał dla mesy oficerskiej jakieś obrazy. 
Ja poprosiłem, aby mi pokazano portret 
Nelsona. Właścicielka sklepu, nie posia
dająca takiego obrazu, nadmieniła, że w 
Newcastle-on-Tyne miała miejsce wy
stawa pamiątek po Nelsonie, urządzona 
przez potomka tej rodziny i obiecała, że 
poinformuje się, czy nie mają tam portre
tu admirała. Zaproponowała abym przy
szedł za kilka dni. Kiedy zjawiłem się 
znowu w określonym czasie, właścicielka 
pokazała mi bardzo dobrą reprodukcję 
portretu Nelsona. Właśnie taką, jaką 
chciałem mieć. Zapytała mnie, czy mi się 
podoba, na co dałem twierdzącą od
powiedź. "Proszę bardzo - należy on do 
Pana" - powiedziała ta Pani. Na zapyta
nie ile mam zapłacić, właścicielka sklepu 
oświadczyła, że kiedy powiedziała potom
kowi rodu Nelsonów, że polski dowódca 
niszczyciela pragnie nabyć taki obraz dla 
swej kabiny, Pan ten dał jej obraz, aby 
go mi przekazała w prezencie od niego. 
Poprosiłem o adres tego Pana, ale moja 
interlokutorka odpowiedziała, że chciał 
on ten prezent uczynić anonimowo. Po
prosiłem, aby podziękowała odemnie 
ofiarodawcy.

Wkrótce potym, wyszliśmy z obszaru 
Newcastle-on-Tyne i nigdy nie miałem 
możliwości dociec nazwiska i adresu tego 
miłego gentlemana. Portret Nelsona 
przebył ze mną na Ślązaku, a potem na 
Conradzie do końca wojny, a teraz wisi 
w moim gabinecie.

David Divine opisał tą historię w Lon
dyńskim Evening Standart z 26-go mar
ca, 1945 r. (dwa lata i osiem miesięcy po 
wizycie na Ślązaku), pod tytułem "Nelson 
sails again with the Poles". Natomiast 

konwoje do i z Milford Haven, opisał w 
Daily Dispatch z 31 lipca, 1942 r., pod 
tytułem: "On Convoy Duty with the 
Poles, "Quiet" Nights at Sea". W liście 
zaś do mnie z 30 lipca, 1942, dziękując 
za gościnę na ORP Ślązak, zaznaczył, że 
był zbudowany (impressed) sprawnością 
okrętu (efficiency and smartness) i pod
kreślił, że "jeżeli laikowi (którym o- 
czywiście nie był) wolno wyrazić opinię, 
to nigdzie nie spotkał się z lepszą obser
wacją, niż na Ślązaku".

VI.
Rano 27 lipca, 1942 r., po przekazaniu 

brytyjskiemu niszczycielowi konwoju, 
idącego z Milford Haven. do Yarmouth na 
Isle of Wight, ORP Ślązak wszedł do 
Devonport. Należał się nam wypoczynek, 
po żmudnej i wyczerpującej służbie 
konwojowej, a ponadto, okręt potrzebował 
wyczyszczenia, podmalowania, uzupełnie
nia prowiantu, ropy i tp. W nocy z 29-go 
na 30-ty lipca, odbyliśmy nocne strzela
nie do tarczy, a wieczorem 30-go, byli
śmy już w eskorcie konwoju idącego do 
Milford Haven.

W międzyczasie, załoga Ślązaka zgrała 
się, okrzepła i wdrożyła do swoich czyn
ności. Zatarły się już zróżniczkowania na 
"Francuzów"-ochotników z Francji, "Cow- 
boyów"-ochotników z U.S.A., "Gau- 
czosów"-ochotników z Ameryki Południo
wej i Czubaryków"-byłych jeńców i więź
niów w Związku Sowieckim.

Z pośród tych ostatnich, u niektórych 
pozostały ślady pobytu i traktowania w 
więzieniach i łagrach sowieckich, na ich 
wyglądzie, albo systemie nerwowym. Do 
centrali artyleryjskiej miał przydział 
młody, inteligentny i przyjemny mary
narz Antoni Cwalina. Odbijał od innych 
tym, że był całkowicie osiwiały. Jak się 
dowiedziałem od jego kolegów, sowieckie 
N.K.W.D., miało w stosunku do niego 
jakieś nieuzasadnione podejrzenia i in
dagowało go natarczywie. Pewnego popo
łudnia, wywieziono go do lasu, kazano 
mu wykopać grób, ustawiono go nad nim 
i udając rozstrzeliwanie, oddano salwę z 
karabinów, strzelając nad jego głową. 
Wsadzono go potym do ciężarówki i 
odwieziono z powrotem do więzienia.
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Kiedy Cwalina wszedł do celi, współwię
źniowie ze zdziwieniem zobaczyli, że 
włosy jego były zupełnie białe. Relacja 
Cwaliny, wyjaśniła im powód tego osiwie
nia.

Jeśli chodzi o uzbrojenie i instalacje 
okrętu, to radary nasze wciąż nie dawały 
zadawalających wyników, a krótkie po
stoje w portach, nie pozwalały na po
prawki i regulacje ich strony technicznej. 
Było to tymbardziej dla nas niekorzystne 
i obniżało naszą sprawność bojową, gdyż 
w połowie lipca zachorował nasz dalmie- 
rzysta bosmanmat Wincenty Sawczyc, 
którego musieliśmy odesłać do szpitala. 
Polska Komenda Uzupełnień Floty, nie 
posiadała wyszkolonego dalmierzysty i 
musieliśmy wyjść na morze z nie wy
szkolonym jeszcze kandydatem na dal
mierzy stę. Przy najbliższym strzelaniu 
do niemieckiego samolotu, dalmierz dał 
nam odległości daleko odbiegające od 
stanu rzeczywistego. W rezultacie, 
"O.K.O." (oficer kierujący ogniem - 
Pierwszy Oficer Artylerii, por. mar. 
Zbigniew Plezia) musiał oceniać od
ległości na oko, co przy szybko przesuwa
jącym się celu, nie mogło dać dobrych 
wyników. Radar natomiast (RW 285) po 
pierwszej salwie przestał funkcjonować. 
Wobec powyższego, zwróciliśmy się do 
władz Royal Navy, które wypożyczyły 
nam doskonale wyszkolonego podoficera - 
dalmierzystę, George’a O’Shea.
3 sierpnia, 1942 r., weszliśmy z kon

wojem do Dartmouth o godz. 18.10. 
Byliśmy solidnie zmęczeni czterodniwym 
konwojem do i z Milford Haven, połączo
nym z codziennymi utarczkami z Luft- 
waffe. Cała więc załoga, poza wachtą 
portową, po oporządzeniu okrętu i siebie, 
czymprędzej ułożyła się do koi czy hama
ków, ciesząc się na możliwość zasłużone
go odpoczynku. Zanim jednak cztery 
podwójne uderzenia w dzwon okrętowy, 
obwieściły północ, wyrwał mnie z głębo
kiego snu oficer służbowy. Przyniósł 
otrzymany z dowództwa w Plymouth 
pilny sygnał, rozkazujący nam niezwłocz
ne podniesienie pary i wyjście na po
szukiwanie tankowca, który doznał ja
kiejś awarii i odpadł od konwoju. Podano 

nam przybliżoną pozycję. Byliśmy w 
jednogodzinnym pogotowiu dla maszyn, 
wyszliśmy więc z portu o godz. 00.35, 4- 
go sierpnia. Pogoda była dobra, to też po 
czterech godzinach, bez większych trud
ności, w pobliżu podanej pozycji, spo
strzegliśmy wolno posuwający się ropo
wiec, eskortowany przez brytyjski nisz
czyciel. Przejęliśmy opiekę nad uszko
dzonym statkiem, zwalniając Brytyjczyka, 
który pełną szybkością pognał do swego 
konwoju. My, z kulejącym ropowcem, 
weszliśmy do Plymouth tegoż dnia przed 
południem. 11 sierpnia spędziliśmy noc 
w Dartmouth, ocumowani do stojącego 
tam ORP Krakowiak. Miło było, choć na 
krótko, spotkać się i pogadać z kolegami.

Następnego dnia o 06.00, byliśmy już 
na morzu, dołączając do konwoju idącego 
z Cowes do Milford Haven. Mieliśmy 
objąć dowódctwo eskorty tego konwoju - 
dwunastego z rzędu, od czasu przybycia 
do Obszaru Morskiego Plymouth, ale 
przyszedł sygnał polecający nam odłączyć 
od konwoju i wejść do Devonport. Przy
byliśmy tam o godz. 15.42. W Devonport 
czekał na nas rozkaz, abyśmy załadowali, 
ponad etatową ilość amunicji do naszych 
dział i działek, oraz wzięli pełny zapas 
ropy.

13-go sierpnia, kiedy byliśmy zajęci 
przeładowywaniem amunicji z barki i 
rozlokowywaniem jej w komorach, zamel
dował się ze szpitala nasz dalmierzysta 
bosmanmat W. Sawczyc. Przyniósł ze 
sobą pismo, zalecające udzielenie mu 14 
dni urlopu zdrowotnego. Przed połud
niem, zameldował mi zastępca dowódcy 
okrętu kpt. mar. Wszechwład Marcewicz, 
że bosmanmat Sawczyc prosi o widzenie 
się ze mną. Kazałem go przyprowadzić 
do mojej kabiny. "Panie Komandorze", 
zameldował Sawczyc. "Z ruchu na okręcie 
widać, że Ślązak wyjdzie na jakąś po
ważną operację. Ja rezygnuję z urlopu 
zdrowotnego. Czuję się zupełnie dobrze. 
Proszę mnie zabrać na tę operację. Nie 
mogę dekować się na urlopie, kiedy 
Ślązak nareszcie idzie do prawdziwej 
akcji, a nie jakiegoś tam eskortowania 
konwojów." Byłem zbudowany postawą 
tego podoficera i chętnie zgodziłem się 
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na jego prośbę.
Zaledwie zjadłem obiad, jak zastępca 

dowódcy znowu zapukał do mojej kabiny. 
Panie Komandorze! Podoficer George 
O’Shea z prośbę do Pana Komandora". O 
co mu chodzi? "Sir!" zameldował wypoży
czony z Royal Navy podoficer. "Już 
miesięc pływam na ORP Ślęzak. Bardzo 
się tu dobrze czuję, polubiłem okręt i 
zaprzyjaźniłem się z członkami jego 
załogi. Ślęzak is a happy ship. Obciął
bym na nim pływać do końca wojny. 
Jeżeli to nie jest możliwe, proszę mi 
pozwolić pozostać na okręcie przynaj
mniej na nadchodzęcę operację". Zgo
dziłem się również na tę prośbę.

Wieczorem 14-go sierpnia przyszedł 
sygnał z rozkazem, ażeby ORP Ślęzak 
wzięł pod swoje dowództwo niszczyciel 
HMS Brocklesby i dnia następnego, o 
12.30 wyszedł do Portsmouth, gdzie 
otrzyma dalsze rozkazy. 15-go sierpnia, 
odkotwiczyliśmy jak nakazano, przybywa- 
jęc do Portsmouth tego samego dnia o 
godz. 22.00. W Portsmouth zastaliśmy 
port wypełniony wszelkimi rodzajami 
barek desantowych. Stały tu również 
okręty desantowe pełne wojska.

Nie otrzymaliśmy jednak żadnych 
informacji co do celu tych przygotowań. 
Po przybyciu, uzupełniliśmy zapas ropy. 
17-go sierpnia rano przeszliśmy na kot- 
wicowisko w Yarmouth, a wcześnie po 
południu 18-go, powróciliśmy na redę 
Portsmouth - Spithead, gdzie stanęliśmy 
na beczce.

Zostałem wezwany na odprawę, do 
gmachu dowództwa. Sala konferencyjna 
była wypełniona po brzegi przez oficerów 
- dowódców zespołów, okrętów i barek. 
Przewodniczył oficer sztabu Operacji 
Połęczonych (Combined Operations). 
Captain John Hughes-Hallett, R.N.. 
Powiadomił on zebranych, że tegoż 
wieczora wyjdziemy na, największy z 
dotychczasowych, raid na port okupowa
nej Francji - Dieppe. Trzon desantu 
będzie stanowiła 2-ga Kanadyjska Dywi
zja pod dowództwem Majora-Generała 

John Hmilton Robertsa, wspomagana 
przez Komandosów, Lotnictwo i Marynar
kę Wojennę, oraz, że on - Capt. Hughes- 
Hallett, będzie morskim dowódcę opera
cji. Captain Hughes-Hallett podkreślił, że 
dla osięgnięcia sukcesu w operacji, ko
niecznym jest element zaskoczenia. Dla
tego Rozkaz Nr. 1 zarzędzał że w wy
padku napotkania morskich sił nieprzyja
ciela przed lędowaniem desantu, należy 
unikać walki na morzu (take drastic 
avoiding action) i następnie podężać do 
punktów lędowania, aby tam przybyć na 
czas. Captain Hughes-Hallett również 
zaznaczył że poszczególne grupy desan
towe, podężajęce do punktów lędowania, 
będę mogły polegać jedynie na swoich 
bezpośrednio eskortujęcych ścigaczach. 
Dowiedzieliśmy się przy tym, że Royal 
Navy nie będzie w stanie wesprzeć ten 
raid większymi jednostkami i że naj
większymi okrętami wyznaczonymi do tej 
operacji, będę osiem niszczycieli klasy 
"Hunt". Również że bombardowanie 
lotnicze będzie ograniczone do wsparcia 
pierwszej linii desantu, oraz, że został 
odwołany desant spadochroniarzy. Na
stępnie, uczestnicy odprawy otrzymali 
teczki i księgi zawierajęce rozkazy i 
instrukcje, do zaznajomienia się z nimi, 
po powrocie na swoje okręty. Z ży
czeniami "Good Łuck" od capt. Hughes- 
Halletfa, opuściliśmy miejsce odprawy.

Po przybyciu na okręt, powiadomiłem 
oficerów o nadchodzęcym raidzie oraz 
zleciłem zastępcy dowódcy, aby zebrał 
załogę na dziobowym pokładzie. Kiedy 
podałem do wiadomości, że z nastaniem 
ciemności wyruszymy z Armadę okrętów, 
barek i motorówek desantowych, aby 
dokonać raidu na okupowany przez 
Niemców port francuski, załoga nagro
dziła tę wiadomość spontanicznymi okla
skami.

Potwierdziło to moję opinię o dos
konałym duchu bojowym załogi O.R.P. 
Ślęzak.
Dalsze części w następnych numerach. 
Red.



72 NASZE SYGNAŁY 167

SPIS TREŚCI:

Andrzej Guzowski: KRONIKI POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ............  3

Stanisław M. Piaskowski: LIPIEC - GRUDZIEŃ 1940 ....................................... 8

Jerzy Tumaniszwili: ZŁOWROGA WRÓŻBA...............................................  22

Jerzy Tumaniszwili: ROZMOWA Z KAZIMIERZEM HESSEM ........................ 26

Wacław Ostoja-Starzewski: KONWÓJ HX 228 ........................................................ 29

PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE:

J. Klamt, S. Bujniewicz J. Czerwiński, JMB.............................................................. 31

LUDZIE MORZA: JERZY KAROL KOZIOŁKOWSKI - Konstanty Reynard . 37

JÓZEF SKRZYNIAK: Paulin Cieślak .................................. 39

Z ŻAŁOBNEJ KARTY .................................................................................................... 41

KRONIKA STOWARZYSZENIA................................................................................... 42

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE: E. Olszewski, K. Reynert, K. Kowalski, S.

Wrzesiński, A. Danieli, J. Czerwiński, P. Walendzewicz, J. Tumaniszwili . 43

Wiesław Krzyżanowski: LEPSZA POŁOWA.............................................................. 46

Romuald Nałęcz-Tymiński: ORP ŚLĄZAK (4) ........................................................ 64


