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I. NIEWOLA
W Marynarce Wojennej odbywałem służbą 

na ORP NUREK.
Po okresie rekruckim, kiedy starano sią na 

wszelki sposób człowieka ogłupić, rozpoczął 
sią drugi okres - szkolenie w specjalności 
nurka. A wiąc nurkowałem - myśleć nadal nie 
musialem - wystarczyło przyzwyczajenie 
organizmu do przebywania pod wodą na 
różnych głąbokościach.

Trzeba było aż bomby, żeby człowiek 
zaczął myśleć. Pierwszy wrzesień - miesiąc, 
który zamiast spadających jabłek w sadach, 
przyniósł spadające bomby, a wśród nich i 
moją...

W nocy na pierwszego września woziliśmy 
miądzy Oksywiem a Helem skrzynie z papie
rami i żywnością. Rano, gdzieś koło piątej 
dowiedzieliśmy sią o wybuchu wojny. Otwarto 
zaplombowane skrzynie i wyposażono nas w 
maski przeciwgazowe. Byłem amunicyjnym 
przy "Maximie" na rufie, który stanowił 
połową uzbrojenia naszego "Nurka". Drugi 
karabin maszynowy "Maxim" chłodzony wodą 
znajdował sią na dziobie.

Na rufie celowniczym był mat Igła - 
drugim amunicyjnym mar. Porwit. Byliśmy 
"zwarci i gotowi" i nadal woziliśmy miądzy 
Oksywiem a Helem skrzynie - teraz już 
biurowe graty, szafy i maszyny do pisania.

Pomiądzy kolegami panował nastrój przyg
nębienia - moje próby rozbawienia ich przynio
sły mi miano idioty nie rozumiejącego powagi 

chwili. Do dziś zastanawiam sią niekiedy, czy 
te nasze różne nastroje w tamtym pamiątnym 
dniu nie były metafizycznym przeczuciem 
zbliżającego sią przeznaczenia tak różnego dla 
nas. Czy oni nie przeczuwali już śmierci, 
oddalonej o trzy godziny, a ja swą nonsen
sowną wesołością przeczuwałem jednak życie.

Objąłem służbą przy naszym "Maximie" na 
rufie. Wlokły sią minuty, może kwadranse. 
Dziś już nie wiem dokładnie ile czasu minąło 
od odkotwiczenia, kiedy wszyscy w porcie 
zacząli pokazywać w górą. Spojrzeliśmy i my. 
Piąkne wrześniowe niebo, błąkit nie zakłócony 
nawet najmniejszą chmurką i dopiero po 
długim wypatrywaniu zahaczyłem bardzo 
wysoko błyszczący punkcik - to był samolot. 
Ale wtedy już ogłoszono alarm. Gdzieś z 
daleka odezwała sią artyleria przeciw lotnicza 
i nagle obserwowany punkt zaczął spadać, on 
i nastąpne. Wokół słychać - "spada, spada, 
drugi, trzeci spada" - o naiwni! Zacząliśmy 
strzelać z naszego "Maxima". W sekundy 
posypały sią bomby za naszą burtą, chwytam 
rączki cekaemu, w głowie pustka, machinalne 
czynności, usiłują strzelać - cóż z tego, oka
zuje sią, że samolot nie chce mi sią zmieścić 
w celowniku, a potem...

A potem nic, nie wiem nic, przerwa w 
życiorysie...oprzytomniałem w wodzie, dziwne 
uczucie, bałagan, pływające rupiecie, jacyś 
ludzie, także w wodzie, w głowie huk, nad 
głową samoloty, olbrzymie, krążą bardzo 
nisko, krzyże na skrzydłach, tuż obok jakiś 
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bosman, to ten co miał płynąć z nami na Hel, 
coś krzyczy, nic nie rozumiem i tylko przez 
głową przebiega mi myśl - Czego sią drzesz 
baranie!? - a może nie myśl lecz słowa. Nie 
wiem dlaczego mnie irytował i dlaczego właś
nie w takim momencie, w chwili w której 
krzyk człowieka w porównaniu z rykiem 
samolotów był właśnie ciszą. Zdaje sią mi, że 
w pewnej chwili zauważyłem jakieś szarpnią- 
cie, poderwanie ubrania na jego ramieniu, po 
którym przekrącił sią i pogrążył w wodzie. 
Wokół widać było regularny plusk, to piloci 
niemieccy strzelali z broni pokładowej. Byłem 
wściekły - cholera jak do kaczek - darła sią 
we mnie ta myśl. Jednak ciągle byłem nad 
wodą, w rące chyba pas, w ustach krew zbie
rająca sią bez przerwy, coś twardego - to ząby, 
wypluwałem je razem z krwią.

Ktoś mnie wyciągnął, ktoś zawiózł do 
szpitala garnizonowego. Obandażowano mi 
głową. Tu spotkałem mata Radwana, znanego 
polskiego "Króla żelaza". Potem znowu utrata 
przytomności. Ocknąłem sią dopiero w szpitalu 
sióstr przy Placu Kaszubskim w Gdyni. Ude
rzenie pałą w łeb okazało sią cokolwiek za 
mocne - miałem powybijane ząby, złamaną 
szcząką, kilkakrotne pąkniącie lewej rurki 
słuchowej i parą drobniejszych obrażeń, ale to 
było głupstwem wobec faktu, że żyłem. Oka
zało sią, że z naszej załogi mało kto sią 
uratował. W tym nalocie dostało sią NURKO
WI i MAZUROWI.

Lekcja myślenia pierwsza. Pierwsze wątpli
wości. I długo potem stawał mi przed oczami 
obraz widzianego pilota, w kopule kabiny, 
kamienna surowa twarz mąska zdeformowana 
oporządzeniem a może właśnie podkreślona... 
i nie wiem dotąd czy widziałem go rze
czywiście, czy tylko roił sią w gorączkowych 
snach i majaczeniach.

W szpitalu panował chaos, do tego a może 
dlatego, brak lekarzy specjalistów, chirurg 
przemączony ciągłymi amputacjami, na moją 
szcząką nikt nie miał czasu, zrobiono tylko 
powierzchowny opatrunek. I nagle ożywienie - 
flota brytyjska przybywa Polsce na pomoc - 

mamy szcząście - z okien był piąkny widok na 
zatoką - warujemy podnieceni i wkrótce nagro
da - ukazuje sią zespół okrątów - radość 
powszechna na sali, lecz co to, rozpoczynają 

ogień na Wybrzeże, nasza obrona wali do 
nich... już po szcząściu, to jednak niemiecka 
eskadra, padliśmy ofiarą plotki.

Z powodu wzrastającego zagąszczenia w 
szpitalu sióstr zostałem przewieziony do zaim
prowizowanego szpitala w szkole Morskiej na 
Grabówku. Tu mogłem pogłąbiać poprzednie i 
brać nowe lekcje. Wiele ciekawych scen. Cząść 
pacjentów to różni dekownicy, za wszelką 
ceną unikający pójścia na front. Po wizycie 
lekarza można było zobaczyć tych schorowa
nych żołądkowców i wątrobiarzy, jak opychali 
sią zdobytą nie wiadomo skąd kiełbasą, suto 
popijając mocnymi płynami ku pokrzepieniu 
serc zapewne...

Na szcząście nie było ich zbyt wielu, z 
okien nowego szpitala widziałem obroną 
Oksywia i z tych samych okien widziałem 
wkraczanie wojsk niemieckich do Gdyni. 
Chociaż zabroniono wyglądać przez nie, jed
nak ciekawość zwyciążyła dyscypliną.

Na czele szedł spasiony feldvebel z pi
stoletem w jednej, z granatem w drugiej dłoni, 
tuż za nim żołnierze z bronią gotową do 
strzału, rządami po obu stronach jezdni. Coś 
drapało w gardle i nie był to jesienny katar...

I nagle postać kobieca wybiegła na jezdnią, 
zbliżyła sią do Niemców i wyciągnąła kwiaty. 
I ponad tupot podkutych jegrowskich buciorów 
wzbił sią pomruk, który stanowił jedno słowo - 
dziwka to delikatny krewny tego "słowa 

pomruku". Okazało sią, że w Polsce mieszkali 
nie sami Polacy, bo tego, że to nie była Polka 
jestem i bądą zawsze pewny.

Byłem już w niewoli. Niemcy obsadzili 
wejścia do szpitala, nie wolno było wychodzić, 
mogli natomiast wchodzić odwiedzający - nasi 
dekownicy skwapliwie przebierali sią w cywil
ne ubrania.

Nie pamiątam już kiedy, odbył sią pobież
ny przegląd rannych dokonany przez niemiec
kich lekarzy. Posegregowano nas na grupy i 
sanitarkami przewieziono do Gdańska, tam 
kąpiel, dezynfekcja a następnie załadowano nas 
na statek "Wilhelm Gusteaw". Byłem zasko
czony sprawną organizacją.

Podczas robienia ewidencji zdarzały sią 
sytuacje, które obserwowałem z mieszanymi 
uczuciami. Na pytanie o narodowość z reguły 
padała odpowiedź Polak. Ale były i inne 
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odpowiedzi. I tak jeden ze stojących przede 
mną odpowiedział - Kaszuba - na ponowne 
pytanie znowu ta sama odpowiedź. W końcu 
na pytanie polski czy niemiecki - okazuje się, 
że Deutsche Kaszuba.

Jednak był to jak sądzą wypadek odosob
niony. W tej samej kolejce słyszałem zupełnie 
inny dialog. Nazwisko Schulz - zgłasza sią 
młody chłopak - Du hast deutsche name - ja, 
aber ich bin Polen.

Wkrótce znaleźliśmy sią w Niemczech - 
kanał Kiloński, Flendzburd, dalej sanitarkami 
do szpitala w Schlezwigu. Zacząła sią mono
tonia szpitalnego życia. Zostałem przewieziony 
do szpitala obozowego w Rotenburgu. Moja 
połamana szcząka zdążyła sią krzywo zrosnąć 
tak że zapowiadałem sią na niezłego kaleką. 
Dotychczas leczono moje powierzchowne 
obrażenia, natomiast szcząki nikt mi nie u- 
stawił. W Rotenburgu był lekarz, który uwiel
biał zdejmować przyschnięte opatrunki - przy 
najmniejszej reakcji pacjenta padało wywrzas- 
kiwane z nieukrytą satysfakcją - Halte Mund 
du polnische Schwein!

Podczas mojego pobytu w szpitalu obozo
wym do Rotenburga przyjechał chirurg, profe
sor z Hamburga, który dokonał lustracji ran
nych a następnie wybrał pięciu z ranami 
głowy. Znalazłem się w tej piątce. Zostaliśmy 
przewiezieni do Hamburga, do kliniki. Mieliś
my być leczeni...

Oczywiście nie działały tu żadne sentymen
ty i nie troskliwość nasunęła Niemcom taką 
decyzję.

W klinice był tworzony oddział dla wojsko
wych, szpital i personel przygotowany do 
nowych zadań, a my mieliśmy służyć za 
materiał doświadczalny, na nas miano podnosić 
kwalifikacje. Przyznam, że nie mam powodu 
do żalu. Zresztą okres pobytu w klinice wspo
minam stosunkowo mile, jeżeli można mile 
wspominać pobyt w niewoli. Był to okres, 
gdzie w porównaniu z sytuacjami poprze
dzającymi go i późniejszymi, najmniej odczu
waliśmy brzemię przegranej wojny. A stało się 
to za sprawą jednego człowieka, właśnie 
profesora, który wynalazł nas w Rotenburgu. 
Nie sądziłem nigdy, że jeden człowiek potrafi 
tak zmienić atmosferę otoczenia.

Gdy przywieziono nas do kliniki, na koryta

rzu zgromadził się tłum gapiów, to personel 
szpitala chciał zobaczyć polisch Gefangenen 
(polskich niewolników), wykazując zaintereso
wanie nie mniejsze niż przy oglądaniu najdzik
szych bestii. Było to poniżające, staraliśmy się 
nic nie robić, ba nawet w odwecie nie żałowa
liśmy między sobą dosadnych komentarzy, 
dodawało to trochę otuchy, ale muszę przyznać 
nie czuliśmy się tak pewnie jak wynikałoby to 
z naszych "rozmówek".

Nagle na korytarzu powstał jakiś ruch, 
okrzyk achtung - nasza publiczność stanęła na 
baczność - to zbliżał się profesor w asyście 
lekarzy.

I to co po chwili nastąpiło do dziś kłóci mi 
się z tysiącami innych obrazów w mojej 
pamięci. Nie zapomnę nigdy tego Niemca, 
który do nas przemówił a nie wyszczekał, i to 
przemówił w sposób prawie ciepły. Obejrzał 
nasze rany, wyraził przekonanie, że zostaniemy 
wyleczeni, ba znalazł w sobie jeszcze słowa 
pocieszenia. Staliśmy zaskoczeni. Następnie 
zwrócił się do personelu z prośbą by o nas 
dbano, tłumacząc swym podwładnym, że dla 
nas pięciu wojna jest skończona, że byliśmy 
przeciwnikami na froncie, lecz teraz jesteśmy 
pacjentami... tak nie jeńcami lecz pacjentami...

W klinice spędziliśmy pierwsze święta 
Bożego Narodzenia poza granicami kraju, z 
dala od rodzin. Święta zawsze skłaniają do 
wspomnień, przypominają się poprzednie 
święta, snuje się plany i marzenia. Byliśmy 
przecież bardzo młodzi. I teraz zrozumiałem, 
że muszę zacząć żyć samodzielnie, a to co 
było dotąd to tylko wspomnienia. Opustoszał 
szpital, chorzy Niemcy zostali przeważnie 
pozabierani do rodzin. Personel wigilię obcho
dził dzień wcześniej poza szpitalem. Poprosiliś
my o drzewko, ubraliśmy je i gdy ukazała się 
gwiazdka złożyliśmy sobie życzenia. Potem 
śpiewaliśmy kolędy. Niemcy, którzy mieli 
dyżur przyglądali się nam z zaciekawieniem. 
Na naszym oddziale leżał między innymi 
ranny, nazywał się Peter. Pochodził ze Śląska 
i tak nienawidził Polaków, że nie mógł na nas 
patrzeć - gdy wchodziliśmy do palami, to 
zawsze wychodził. I nagle słuchając polskich 
kolęd załamał się, rozpłakał, przyszedł do nas, 
podzielił się prezentami, które dostał. Przestał 
nas nienawidzieć...
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Do dziś jeszcze zastanawia mnie to, że 
właśnie ci Niemcy, którzy mieszkali w Polsce, 
jedli polski chleb, przeważnie byli gorsi w 
stosunku do nas od Niemców, którzy z nami 
dotychczas nie mieli nic wspólnego. Święta 
spędzone w hamburskiej klinice na długo 
utkwiły mi w pamięci także i z innych przy
czyn. Otóż poprosiliśmy jedną z pielęgniarek 
o radioodbiornik, który dotychczas stał w 
palami, by posłuchać muzyki na sali, niemiec
kiego pyskowania nie rozumieliśmy, a jeżeli 
nawet, to i tak nie mogliśmy tego słuchać, 
zostawała więc muzyka. Święta łagodzą zawsze 
trochę niechęci, wzajemne nienawiści, siostra 
zgodziła się, a my nie wiedzieliśmy jeszcze 
jaka radość nas czekała. Wieczorem któryś z 
nas majstrował przy radiu, szukając muzyki 
gdy nagle rozległy się polskie słowa, skamie- 
nialiśmy by po chwili rzucić się do głośnika - 
to był dziennik - wiadomości z Londynu. 

Szaleliśmy z radości - tu wśród Niemców, my 
jeńcy wojenni, mogliśmy słuchać polskiej 
audycji. Polacy poza granicami Polski stają się 
dopiero prawdziwymi patriotami. Słuchaliśmy 
wszystkiego ze wzruszeniem. Następnego dnia 
znowu to samo, wystawialiśmy już wartę przy 
drzwiach - w niemieckiej niewoli słuchaliśmy 
sprawozdania o heroicznej ucieczce "ORŁA" z 
Talinna do Anglii. Inny duch w nas wszystkich 
wstąpił, zrozumieliśmy, że wojna się jeszcze 
nie skończyła, że Polacy jeszcze walczą i że 
jest nadzieja...

Przez kilka dni jeszcze słuchaliśmy audycji 
w języku polskim. Niestety wkrótce zabrano 
nam radio. Na szczęście nikt już nie mógł i 
nie potrafił odebrać tych chwil wzruszenia i 
nadziei.

W klinice operowano mi krzywo zrośniętą 
szczękę złamano mi ją i ponownie zestawiono. 
Byłem stosunkowo najmniej poszkodowany. 
Najciężej rannym z naszej piątki był strzelec 
Konrad Bukowski z batalionu morskiego 
pochodzący ze Śląska, naprawdę dobry Polak 
i gorący patriota.

17 stycznia 1940 roku po wyleczeniu zo
stałem przewieziony do obozu - Stalag XA w 
Zaudbostel koło Bremen-ferde. Mój numer 
ewidencyjny 3317.

Skończyły się dobre czasy, skończyli się 
dobrzy Niemcy. Miałem poznać prawdziwy 

smak niewoli, miałem poznać prawdziwych 
Niemców. Zima tego roku była wyjątkowo 
ostra, spadły obfite śniegi.

Wachman eskortujący dowiózł mnie wie
czorem do obozu, zdał w wartowni, tutaj 
pchnięcie kolbą w plecy z okrzykiem luz i po 
chwili znalazłem się w mrocznym baraku - to 
był tak zwany rewir - obozowa izba chorych 
- nie widziałem, że są to właściwie komfor
towe warunki w porównaniu z tymi, które 
mnie dopiero czekały. Do samych Świąt Boże
go Narodzenia część jeńców spała pod namio
tami. W barakach nie było wiele cieplej. 
Rozpocząłem prawdziwe życie jeńca. Głód, 
brud, zimno to daje się we znaki. Jak łatwo 
jest kogoś sądzić gdy żyje się w innych wa
runkach.

Pamiętam pierwszy obiad - ohydna wasser- 
zupa z obgniłej czerwonej kapusty i dwa 
kartofle, nie mogłem zrozumieć moich kolegów 
jedzących to nie tylko bez obrzydzenia ale i z 
zapałem - Jezus Maria, jak świnie - buntowało 
się we mnie - nie jadłem oddawałem swoje 
porcje, ale opory trwały krótko, trzeciego dnia 
zacząłem ostrożnie grzebać w misce, jeszcze 
usiłowałem jeść z zamkniętymi oczami, aby 
już wkrótce przestać grymasić, głód zwyciężył 
wstręt.

W stalagu były już pierwsze próby or
ganizowania się jeńców. W styczniu żyliśmy 
organizowaniem jasełek, przewodził Rozczy- 
nialski - adwokat z Gdyni - śpiewano ułożone 
kuplety - satyrą podtrzymywano się na duchu.

A przetrwać było trudno. Warunki były 
fatalne, zima ciężka, wyżywienie podłe. Ale 
wszystko można przetrwać, gdy ma się na
dzieję.

A upaść było łatwo. Nie rzadko miałem 
ochotę wyrzec się tego, że jestem Polakiem. 
Nie raz widziałem obrazki, na wspomnienie, 
których robi mi się gorąco. Wjeżdża samo
chód. Wokół mnóstwo jeńców. Szwab rzuca w 
tłum kilka papierosów lub chleb i w tej chwili 
tworzy się kłębowisko ciał walczące o ten 
ochłap. To były straszne chwile. Ta walka o 
papierosy kilku oberwańców i te spasione 
rechoczące pyski szwabskich nadludzi. Na 
szczęście miałem okazję zobaczyć tych uber- 
menszów w kilka lat później, ubermenszów o 
tych samych pyskach już nie spasionych, nie 
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rechoczących. Wracali zwolnieni z radzieckiej 
niewoli - tam na wschodzie stracili swą butą, 
tuszą, pewny śmiech, ten rechot mnie poniżał, 
już nie rzucali papierosów mi pod nogi, już 
nie chcieli zrobić zdjącia. Prysł mit niemieckiej 
kultury. To zawszone, skamlące dziadostwo 
zatarło chwilą mego wstydu i zwątpienia, która 
tak ciążyła mi tam w Stalagu XA. Byłem 
spokojny.

Okres zimy 39/40 roku był dla nas jeńców 
naciąższym. Co dzień pod eskortą wachmanów 
szliśmy pchając lorki kilka kilometrów po 
drzewo do lasu. Tam na wózki ładowaliśmy 
karpy - kilku pchało je z powrotem reszta 
brała na plecy i dźwigała do obozu brnąc w 
śniegu. Z obozu wyjeżdżał konno komendant 
by zrobić przegląd. Tych, którzy jego zdaniem, 
mieli za lekkie ładunki, wachmani pądzili z 
powrotem do stosu karp, by wybrać im tym 
razem najwiąksze i gdy wszystkim w obozie 
zezwalano sią rozejść tych paru musiało stać 
przed barakami z karpami na plecach przez 
kilka nieraz godzin na mrozie.

W końcu lutego Niemcy zacząli tworzyć 
grupy po 20-30 osób i wysyłali je na tak 
zwane komando, pod nazwą tą kryła sią praca 
u bambrów na wsi, praca parobka. Po blisko 
godzinnej podróży dowieziono naszą grupą do 
jakiejś wsi, wprowadzono nas do obskurnej 
stajni czy chlewa. W środku znajdowały sią 
prycze, budynek zabezpieczono przed ucieczką. 
W nim to czekali na nas nasi przyszli władcy. 
Czekali na nas z koszykami jedzenia dla 
niewolników.

Chlew, pomieszczenie nie nadające sią na 
mieszkanie dla ludzi, tym razem wcale nie 
raziło wobec scen jakie sią w nim rozegrały. 
Rozpoczął sią targ bydlący, tylko że bydło 
samo sią nie zachwala przy sprzedaży - lecz 
spokojnie czeka na swego nabywcą. Moi 
współtowarzysze nie czekali spokojnie, za
chwalając swą siłą, demonstrując bicepsy, 
jakby z wdzięczności za otrzymane kromki 
chleba obłożone bludwurstem, lub z obawy, że 
może ominąć ich szcząście zostania parobkiem.

I tak zaczął sią nowy okres mojej niewoli 
i mojej edukacji. Na dzień wyprowadzano nas 
do bambrów, pracowaliśmy pod okiem tychże, 
na noc zabierali nas wachmani i zamykali w 
naszej stajni. Iście bydlący żywot mączył mnie 

okropnie, stokroć wołałem siedzieć w obozie - 
przynajmniej czułem sią jeńcem a nie parob

kiem.
Wkrótce nadarzyła sią okazja wydostania sią 

z komanda. Otóż gdzieś w kwietniu ’40 przy
jechał jakiś oficer i podczas zbiórki odczytał 
nam pismo takiej mniej wiącej treści:

"Furer w dowód uznania dla polskiego 
żołnierza obdarowuje was wolnością" zapano
wała wielka radość wśród nas, po chwili ciąg 
dalszy:

"ale w dowód wdzięczności, wy z kolei 
zobowiązujecie się pozostać na wolnych pra
cach w Niemczech na czas nieograniczony - 
nie będziecie już pilnowani przez wachmanów, 
lecz macie mieszkać u swych gospodarzy, 
mundury wojskowe zmienicie na ubranie 
cywilne..."

Niech szlak trafi taką wolność z ręki furera. 
Tylko dwaj wyciągnęliśmy taki wniosek z tej 
przemowy. Reszta podpisała akt nominacji na 
pełnoprawnego parobka. Usiłowano nas zastra
szyć, w końcu przewieziono nas do obozu 
karnego w Schlezwigu. A pozostali poszli 
dobrowolnie pod nadzór bab i bambrów, 
zrzekli się praw wojskowych i dziwiłbym się, 
gdyby trochę nie wstydzili się swych dzieci i 
wnuków, że za lepsze żarcie zdjęli mundur 
żołnierza...

Obóz w Schlezwigu mieścił się w blokach 
zakładu dla umysłowo chorych. Stan liczbowy 
nie był duży. Nas skierowano do kompanii 
karnej, były jeszcze kompanie szewców i 
krawców. W drugim bloku byli Ukraińcy, już 
od nas oddzieleni. Wkrótce zorientowałem się, 
że pobyt w obozie karnym ma mimo zaostrzo
nej dyscypliny swoje dobre strony. Jeńcy tutaj, 
to już był nieprzeciętny element, nie taki jak 
w Zaudbostel. Nie była już to szara masa 
ludzka, dająca się formować czy zeszmacić bez 
większego trudu. Ci jeńcy sprawili Niemcom 
większy kłopot niż sama ich obecność.

Co tydzień robiono nam rewizją i co ty
dzień zabierano nowe porcje noży, brzytew, 
map, kompasów, pieniądzy. Rewidujący nie 
mogli wyjść z podziwu skąd sią to wszystko 
bierze, rewidowani nie kwapili sią z wyjaśnie
niami. Zamiast butów chodziliśmy w drewnia
kach, a że było to niewygodne kom
binowaliśmy normalne buty lub sportowe 
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meszty. Gdy Niemcy zauważyli kogoś w 
czymś takim, pędzili go do magazynu tam 
znowu dostawał drewniaki, tak że podczas 
rewizji, niekiedy pod pryczą znajdowało się 
dziesięć i więcej par drewniaków. Zachodzili w 
głowę skąd się wzięło tyle drewniaków i po co 
nam tyle par, a nie mogli się po prostu domy
śleć, że to oni sami nam je dawali zabierając 
za każdym razem "meszty" nabywane za tytoń 
od kolegów z kompanii rzemieślników. Z 
karnej często pędzono nas do robót przy 
rozładowaniu wagonów. Tam za pas wojskowy 
przemycony pod bluzą dostawało się od nie
mieckich robotników dwie paczki tytoniu, a za 
tytoń z kolei w obozie można było dostać 
wszystko. Z perspektywy lat wygląda to, jak 
chłopięce zabawy w kontrabandę, czas łagodzi 
czarne barwy tamtych dni. Nawet niemieckie 
kobiety plujące na nas podczas przemarszu do 
pracy lub obozu wydają się nierealne. Kobiety 
z okładek "Burdy" są przecież takie piękne i 
eleganckie.

Pracując przy wyładunku kartofli mieliśmy 
dużo uciechy widząc dzieci niemieckie zbiera
jące porozsypywane ziemniaki, gdyż był to 
znak, że w kraju zwycięzcom nie jest za 
rozkosznie. Sami wysypywaliśmy dzieciakom 
kartofle do toreb, za co przynosiły nam papie
rosy i tytoń. Na terenie obozu pracowała tajna 
organizacja, której założycielem był bodajże 
porucznik Zdzich Swiderski. Zebrania nasze 
odbywały się po czterech, pięciu w pustym 
bloku, przy rozłożonych kartach do gry na 
wypadek wpadki. Naszym zadaniem było 
organizowanie komitetów ucieczkowych i 
podtrzymywanie na duchu innych, bo było 
wyjątkowo ciężko, zwłaszcza po upadku 
Francji łatwo było stracić nadzieję. Z kolei 
zaczęto pogadywać o cioci Rózi.

II. UCIECZKA Z NIEWOLI
Próbowałem już uciekać, ale bez skutku. 

Miałem spróbować jeszcze raz. Ta nowa 
ucieczka rozpoczęła się nietypowo, nawet była 
ucieczki przeciwieństwem, bo zostałem osa
dzony w obozowym areszcie, za pobicie u- 
kraińskiego sotnika. Trzymano mnie tam 
skutego w kajdankach i codziennie w porze 
obiadowej stawiano koło wartownika w bramie 
na tak zwaną stójkę dwugodzinną w słońcu na 

pokaz jeńcom wracającym z pracy. Komendan
tem naszej kompanii był jakiś były kryminali
sta niemiecki, sadysta który lubował się w 
znęcaniu nad jeńcami. On to osobiście się mną 
zajmował - zaczął od skłucia mi tyłka bag
netem, gdy prowadził mnie po schodach, także 
osobiście wymyślił siedzenie w kajdankach, 
które same zaciskały się przy każdym wię
kszym ruchu. Na szczęście nie byłem nigdy 
cherlakiem. Udało mi się zdjąć te osławione 
kajdanki i tak doszykować, że mogłem je 
zdejmować i zakładać ile mi się tylko chciało. 
W dodatku z drutu od papieru toaletowego, 
którego nie omieszkałem zabrać z ubikacji, 
zrobiłem wytrych, którym otwierałem drzwi 
celi i chodziłem do kolegów na dół do kom
panii. Pomagali mi, bo racje miałem więcej 
niż głodowe.

Minęło już sporo czasu w areszcie, gdy do 
komendanta przyjechał koleżka z wermachtu, 
obydwaj razem kiedyś siedzieli w więzieniu. 
Komendant czując się w obowiązku gospoda
rza, oprowadzał kamrata po obozie. Byłem 
właśnie poza swoją separatką, gdy zobaczyłem, 
że tam właśnie prowadzi komendant swojego 
gościa. Widocznie chciał popisać się swoim 
aresztem. Ledwie zdążyłem wpaść przed nimi, 
zamknąć celę, założyć kajdanki, gdy kroki a 
następnie zgrzyt klucza oznajmiły wchodzą
cych. Weszli. Znałem już trochę niemiecki. - 
To jest niebieski pies, który pobił sotnika 
ukraińskiego i próbował uciec - to było o mnie 
- niebieskimi psami nazywali naszych maryna
rzy - ale to jego ostatnie wyczyny, w moich 
rękach nauczy się porządku - zakończył chełp
liwie.

W tym miejscu nie wytrzymałem i roześ
miałem się. Pewność siebie komendanta wy
dała mi się komiczna - przecież przed kilkoma 
minutami z kajdankami w kieszeni łaziłem po 
obozie, z kajdankami, które były przedmiotem 
dumy komendanta. Stanęli zaskoczeni, chyba w 
tym pokoju nigdy nie słyszeli śmiechu poza 
swoim - z czego się śmiejesz - to było do 
mnie. I czułem, że dłużej nie wytrzymam tej 
maskarady, coś mnie korciło by ich ośmieszyć 
- przerwać ich bufonadę.

Jeżeli zejdziecie na dół, to za pięć minut 
przyjdę tam i zamelduję się bez 'ych osławio
nych kajdanek i przez te zamknięte drzwi - to 
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mówiłem ja. Zbaranieli obaj. - Du bist verruckt 
- odezwał się wreszcie komendant. Wściekłość 
walczyła w nim z ciekawością. Na szczęście 
dla mnie zwyciężyła ciekawość.

-Jeżeli zdejmiesz kajdanki, uwierzę, że i 
przez drzwi przejdziesz - Zrozumiałem, że 
zaimponowałem mu bezczelnością i musiałem 
to wykorzystać, by przynajmniej zabezpieczyć 
się przed sankcjami własnej szarży. Spytałem 
co mi grozi za zdjęcie kajdanek. - Nic, ba, 
więcej, nie będę siedział w areszcie.

Rozpocząłem więc teatralnie rozrywanie 
skutych rąk, bałem się, że zorientują się, że 
wysiłek mięśni jest fingowany, na szczęście 
zasugerowani napięciem z jakim to robiłem, 
uwierzyli, że jestem takim osiłkiem.

Gdy padło pytanie o moją przeszłość, 
wiedziałem, że muszę kłamać szarżowałem 
twierdząc, że otworzę każde kajdanki. Szczęś
ciem nie chcieli tego sprawdzać, obydwaj byli 
w świetnym humorze, trafiłem komendanta w 
słaby punkt, - tak siedziałem w polskim wię
zieniu, za pobicie, tak nożem, ile? - trzy lata - 
kłamałem coraz swobodniej, Niemcy byli 

rozanieleni, spotkali jak sądzili bratnią duszę. - 
Dast is Kamrat - mówił komendant do gościa. 

Zaprowadził mnie na dół do kompanii, wyfaso- 
wał pół chleba i pół konserwy, razem z kon
serwą dostałem "awans" - zostałem porządko
wym na rejonie - Keine Arbeit - to było coś 
warte. Przez najbliższy okres witał się ze mną, 
sfołocz jak z przyjacielem i ta jego "przyjaźń" 
poniekąd pomogła mi i kolegom zrealizować 
nasz plan ucieczki.

Otóż stan kompanii karnej rósł z dnia na 
dzień, prawie codziennie przybywało kilka 
osób skierowanych tutaj za ucieczki, za słucha
nie radia, lub inne przewinienia. Tak, że 
komendantura zdecydowała się wysłać dwu
dziestoosobową grupę jeńców na wieś do 
roboty. Oczywiście mieli to być jedynie tacy, 
którzy dostali się do karnej za najmniejsze 
przewinienia, a już w żadnym wypadku za 
próby ucieczki. Wyznaczać miał polski dowód
ca kampanii. Spotkałem go i kazałem się 
wpisać na listę, nie chciał się zgodzić, dodałem 
mu jeszcze kilkanaście nazwisk, sami cwania
cy, uciekinierzy, w końcu machnął ręką, trud
no, najwyżej wyznaczy się drugi raz.

Następnego dnia podczas apelu, wyczytano 
numery naszej dwudziestki - wystąpiliśmy, 

komendant rozmawiając ze swym zastępcą nie 
zwracał na nas uwagi, w pewnej chwili przer
wał, podszedł do nas, zobaczył mnie i parsknął 
śmiechem. Stanął przede mną i wykrztusił - 
wo fahrenst du, Edmund? - od czasu historii z 
kajdankami mówił mi po imieniu. Zacząłem 
tłumaczyć mu, że jestem chory, źle śpię, 
chciałbym na wsi trochę się odżywić, stanąć 
na nogi. Patrzał na mnie rozbawiony, był w 
świetnym humorze. - Ale przecież ty lubisz 
uciekać, Edmund - zabrzmiało to jednak nie 
groźnie, ciągle działała sympatia, którą mnie 
obarczył przed tygodniami. Odpowiedziałem, 
tym razem nie będę, że jestem zresztą zbyt 
osłabiony. Widziałem, że mi nie wierzy ani 
przez chwilę, zbliżył się jeszcze bardziej tylko 
i powiedział szybko i ciszej niż dotąd. - 
Dobrze jedź, ale jeżeli masz zamiar uciekać, to 
tak bym cię nie dostał w swoje ręce po raz 
drugi, bo cię wykończę. - Odpowiedziałem po 
polsku - Tak jest, komendancie gówno mnie 
zobaczysz. - Spojrzał na mnie uważnie i chyba 
nie zrozumiał, a może...

Były to prorocze słowa, ucieczka, której 
plan się narodził miała się udać. Podzielono 
nas na grupy i moją siódemkę wysłano na 
wieś na uzupełnienie niepełnego komanda. 
Zastaliśmy tam grupę wypasionych parobków, 
z którymi nie mogliśmy znaleźć wspólnego 
języka. Tak więc, sami od razu zaczęliśmy 
rozpatrywać możliwości ucieczki.

Komando składało się z dwudziestu jeńców 
i czterech wachmanów. Na dzień wachmani 
rozprowadzali nas do pracy do bambrów i ci 
nas pilnowali, wieczorem odprowadzano nas do 
murowanego budynku i zamykano. Była to po 
prostu stajnia, w której znajdowały się nasze 
prycze, stół i dwie ławy. Jedyne okno wycho
dziło na ulicę, drzwi prowadziły do ogródka 
otoczonego olbrzymim parkanem z desek i 
drutu kolczastego. W ogródku znajdowała się 
ubikacja i ławy z miskami do mycia. Ubikacja 
nasunęła nam pomysł ucieczki. Były tam trzy 
otwory w desce pod którymi stały zbiorniki. 
Wynosiliśmy je co 2-3 dni. Zauważyliśmy, że 
wachman nieraz zostawia przy drzwiach kłódkę 
wraz z kluczem, dopiero o zmroku zapędza nas 
wszystkich do stajni, wsadza głowę do latryny, 
wypędza wszystkich i zamyka na sztabę nasze 
pomieszczenie, w którym musimy już siedzieć 
do rana. Otóż zrobiliśmy w mydle odciski 
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klucza. Mieliśmy dorobić klucz a jeden z nas 
miał ukryć się pomiędzy zbiornikami w ubika
cji i nakryty deskami przesiedzieć do nocy. 
Było to o tyle możliwe, wachmani zaniechali 
przeliczania nas wieczorami. Otworzyłby więc 
kłódkę, a z ogródka po wyrwaniu deski do
stalibyśmy się na zewnątrz. Pomysł był dobry, 
lecz czas upływał a my nie mogliśmy znaleźć 
surowca na klucz. W między czasie z naszej 
siódemki ubyło dwóch kolegów. Jeden zacho
rował i został odwieziony do izby chorych. 
Drugi nie wytrzymał ciągłych awantur z bam- 
rem, doszło do bójki, na której zresztą bauer 
źle wyszedł, jednak temu ostatniemu przyszli 
w sukurs wachmani i odwieźli naszego przyja
ciela z powrotem do karniaka. Nie omieszkali 
oczywiście, poturbować go uprzednio. Zostało 
nas pięciu zdecydowanych uciekać za wszelką 
cenę, bo tylko po to przyjechaliśmy przecież 
na wieś. Nie mieliśmy zamiaru budować 
wielkiej rzeszy w ogóle, a jako parobcy w 
szczególności.

Pomógł nam wreszcie przypadek, którejś 
nocy na pobliskie lotnisko alianci przeprowa
dzili nalot. Rozpętało się piekło, bomby, 
artyleria przeciwlotnicza, pociski świetlne, 
nasza buda trzęsła się w posadach. Jeden z 
kolegów próbował wyjrzeć przez okno i nie
spodziewanie przecisnął głowę między prętem 
a murem. Okno okazało się źle okratowane. 
Zabezpieczenie składało się nie z kraty, lecz z 
poziomo wmurowanych prętów żelaznych. 
Jeżeli uda nam się któryś z nich wygiąć, 
wydostaniemy się z budynku. Sprawa zresztą 
nie była tak prosta. Z drugiej strony ulicy, 
właśnie na przeciwko naszego okna znajdował 
się budynek z werandą, na której siadywali 
nasi strażnicy. Podczas ciemnych nocy nie 
wiele było widać, poza żarzącymi się papiero
sami pilnujących nas wachmanów. Na szczę
ście uwielbiali piwo i często, przekonani, że 
jesteśmy świetnie zamknięci, opuszczali swe 
stanowiska, by raczyć się w pobliskiej "Bier- 
stubie", szczególnie, że w bambrach mieli 
chętnych fundatorów.

A my czekaliśmy tylko na ciemną, deszczo
wą noc. Wreszcie nadszedł wyczekiwany 
moment. 4 sierpień 1940 roku, niedziela. 
Deszcz padał od rana. Rozejrzeliśmy się po 
plecach naszych tłustych kolesiów. O zmroku 
zapędziliśmy wszystkich na prycze. Spać! 

Niektórzy usiłowali protestować, lubili pograć 
wieczorami w karty. Byliśmy bezwzględni, 
udało nam się zmusić ich do posłuszeństwa, 
wprowadzając, co tu dużo kryć, terror. Nasi 
współmieszkańcy nie kryli nigdy do nas nie
chęci. Byli już cywilbandą, która i wychwalała 
niemieckie żarcie zresztą żarcie było dla nich 
najważniejsze. Nazywali nas kryminalistami, 
gdyż przywieziono nas z karniaka, ba, wach
mani nawet prosili ich by mieli na nas oko, 
nic więc dziwnego, że nie mogliśmy im ufać 
i obawialiśmy się zdrady. Na szczęście apetyt 
mieli odwrotnie proporcjonalny do odwagi. Po 
krótkiej awanturze położyli się spać, domyślali 
się, że planujemy ucieczkę, lecz każdy z 
osobna udawał że śpi, by zmniejszyć swą 
odpowiedzialność.

My także położyliśmy się pod koce, ale w 
ubraniu, w oczekiwaniu na dogodny moment. 
Gdy noc była już głęboka odłamaliśmy nogi 
od jednej z ław, i ławą wygięliśmy pręt w 
oknie. Z plecaków jakie były w stajni zabraliś
my wszystko co mogło by służyć jako suchy 
prowiant, odbyło się to z pewnym pominięciem 
praw własności, ale uznaliśmy, że stan wyjąt
kowy pozwala na stosowanie zasady - cel 
uświęca środki. Po obserwacji z okna, domu 
vis a vis, uznaliśmy, że należy rozpocząć 
ucieczkę.

Pierwsze poszły koce, później chlebaki 
(torby po maskach pegaz) wreszcie my. Czte
rech, bo jeden z kolegów najsłabszy fizycznie 
zrezygnował uważając, że byłby nam cięża
rem. Pierwszych dwóch szczupłych wydostało 
się bez kłopotów, ja najlepiej zbudowany 
zablokowałem na chwilę okno. Nie było czasu 
na ceregiele, zatrzeszczały kości i przeciągnięto 
mnie na zewnątrz. I tak rozpoczęła się nasza 
ucieczka, wspaniała ucieczka, lecz ten przy
miotnik pojawił się dopiero we wspomnieniach, 
wspaniała z perspektywy lat trzydziestych. 
Trzydzieści lat temu padał ulewny deszcz i 
wkrótce przemokliśmy do suchej nitki. Nie 
ustaliliśmy początkowo trasy postanawiając, jak 
najdalej oddalić się od naszego komanda. 
Rankiem dotarliśmy do jakichś mokradeł i 
ukryliśmy się w trzcinach, mokre trzciny, 
mokre ubranie, wolność, a właściwie ewentual
ny wstęp do wolności, nie zapowiadały się 
uroczo. Nasze zapasy, które miały nam star
czyć na tydzień zamieniły się w mokrą papę.
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Straciliśmy suchary i cukier. Uratował się 
jedynie smalec trzymany w pęcherzach. W 
mokradłach spędziliśmy cały dzień, czekaliśmy 
nocy, ustalając miejsce naszego pobytu i plan 
dalszej wędrówki. Mieliśmy mapę autobusową 
ściągniętą po drodze z przystanku, kompas, 
zegarek, mapę ogólną - wszystko jeszcze z 
obozu.

Pierwsze dni poruszaliśmy się drogami 
zawsze pod osłoną nocy, ale wkrótce okazało 
się to niemożliwe. Zbyt wiele czasu i sił 
pochłaniało okrążenie napotykanych miejsco
wości i mimo, że pomagał nam obowiązek 
zaciemniania, okrążanie, cofanie, krycie, ucie
kanie często niweczyły cały wysiłek. Nocą 
robiliśmy mnóstwo kilometrów, by w efekcie 
posunąć się o trzy, cztery. A w nogach było 
przecież ponad trzydzieści.

Wędrówka polami była niemożliwa, bo 
północnozachodnie Niemcy pocięte są gęstą 
siecią ciernistych żywopłotów, nie do przeby
cia, a myśmy musieli przeć na wschód. Bar
dziej praktyczne okazało się posuwanie torami. 
Były mniej uczęszczane i można było swobod
niej wędrować, a w dodatku eleminowało to 
forsowanie kanałów, strumyków i rowów. 
Okrążaliśmy tylko miejscowości. Klucząc w 
ten sposób, już dwa tygodnie byliśmy w 
drodze. Dni spędzaliśmy w krzakach, zagaj
nikach a najchętniej w kopach koniczyny, która 
w tym czasie leżała na polach. Niemcy u- 
stawiali ją na takich kozłach, że swobodnie 
można było ulokować się w środku, zasłonić 
dziury i bez obawy przespać tam dzień, gdyż 
dopóki była mokra nie mogli jej zbierać a 
deszcze padały już trzeci tydzień. Gdzieś po 
wschodniej stronie Lubeki schowaliśmy się w 
takie kopki. Dwóch kolegów zostało, a ja z 
przyjacielem wyszedłem nad ranem poszukać 
czegoś do żarcia. Przy torach były zabudowa
nia, tam w ogródkach zdobyliśmy sporo jabłek, 
wszakże niedojrzałe ale zapomnieliśmy już 
dawno co to jest wybrzydzanie, trochę mar
chwi, cebuli, kilka kukurydzy - była to niezła 
zdobycz, zwłaszcza cebula dawała najwięcej 
ciepła w żołądku, tak że była świetnym dodat
kiem do zielonych jabłek. Wracając ze zdoby
czą, a była już wtedy szarówka, zauważyliśmy 
dziwaczne budynki, częściowo murowane, 
częściowo drewniane z przybudówkami z 
desek. Wyglądały na opuszczone, zardzewiałe 

kłódki na drzwiach i nie wydeptana, bujna 
trawa wokół potwierdziły przypuszczenia. 
Oderwaliśmy deskę i wleźliśmy do środka. 
Znaleźliśmy się w opuszczonym magazynie - 
stare skrzynie dwie, to platformy lecz po 
chwili serca zabiły nam radośniej - cały sztapel 
wełny drzewnej - po tylu dniach na deszczu 
ciągle w mokrych ubraniach z nabożeństwem 
niemal patrzyliśmy na stos suchej, okropnie 
suchej pościeli. Stara ponura szopa jawiła się 
nam jak najwspanialszy hotel. Ściągnęliśmy 
kolegów i razem oddaliśmy się rozkoszy 
spania w suchej wacie. Gdy nadszedł zmrok, 
mimo że po raz pierwszy od chwili ucieczki 
byliśmy wypoczęci, przykro było opuszczać tak 
przytulne miejsce. Stojąc przy dziurze, która 
otwierała drogę w deszczową noc, noc pełną 
niebezpieczeństw, ale konieczną, nie sposób 
było się nie obejrzeć na zwały jaśniejącej w 
mroku ciepłej i cudownie suchej waty. Zo
staliśmy. Zawiodła siła woli, która tak pchała 
nas na wschód od roku, jak dzieci nie mogliś
my sobie odmówić tej małej przyjemności, tej 
jednej nocy znowu spędzonej w kokonie, który 
dawał ciepło i poczucie bezpieczeństwa jed
nocześnie. Byliśmy już zmęczeni. Zostaliśmy 
następną dobę.

Cały czas zawzięcie dyskutowaliśmy o 
naszej ucieczce. Trochę się nawet kłóciliśmy, 
ciągłe napięcie nerwowe dawało znać o sobie, 
nerwy odmówiły posłuszeństwa, a pod
sumowanie stanu fizycznego nie nastrajało 
optymistycznie! - w ciągu dwóch tygodni 
praktycznie posunęliśmy się około 80 kilome
trów, dwa tygodnie wściekłej, zapamiętałej 
ucieczki i osiemdziesiąt kilometrów, to było 
wściekle mało, nikt nie miał odwagi wymienić 
następnej cyfry, bałem się powiedzieć głośno 
te dwa słowa - tysiąc kilometrów, tak czekało 
nas jeszcze tysiąc kilometrów. Tysiąc w linii 
prostej, a ile naprawdę.

Musieliśmy pomyśleć nad innymi możliwoś
ciami, jasne było, że pieszo nie dotrzemy do 
celu nawet w ciągu kilku miesięcy. Poczęliśmy 
rozpatrywać różne warianty dalszej ucieczki.

Jeden z kolegów wysunął myśl, by zdobyć 
cywilne ubranie, które najłatwiej można zna
leźć w budkach podmiejskich ogródków dział
kowych, następnie ukraść rowery, co też nie 
byłoby trudno, gdyż robotnicy kolejowi, często 
zostawiali je przy torach udając się do pracy.
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Potem zawiesić na ramią widły lub inne narzę
dzia i jechać pojedynczo na wschód. Byłem 
przeciwny, uważając, że najlepiej posługiwać 
się pociągami, jako najszybszym środkiem 
lokomocji.

Jeszcze jeden problem przewijał się w 
naszych dyskusjach. Coraz częściej okazywało 
się, że rozsądniej byłoby się rozdzielić. Czte
rech ludzi zwraca większą uwagę niż dwójka. 
Nie mogliśmy jednak dojść do zgody, kto z 
kim. Czesiek Tochaman, lubliniak z artylerii 
przeciwlotniczej, silny i bystry chłopak chciał 
iść ze mną. Obydwaj byliśmy sprawni, lepiej 
orientowaliśmy się w terenie od pozostałej 
dwójki tj. Józka Franckiego z Warszawy i 
Kuźmy też Józefa. Podział byłby niekoleżeń- 
ski, byli przynajmniej tak się wtedy wydawało 
słabsi, mogliby nie sprostać trudom, które na 
nich czekały. W końcu zdecydowaliśmy odło
żyć sprawę podziału i spróbować szczęścia 
pociągiem osobowym, który zatrzymywał się w 
pobliżu, zrozumiałe, że lepsze byłyby pociągi 
towarowe, lecz te się nie zatrzymywały. Gdy 
zapadł wieczór, rowem zbliżaliśmy się do 
przystanku bo słychać było już pociąg. O- 
czekując go nie przewidzieliśmy jednego, nie 
przypuszczaliśmy, że pasażerowie mogą wysia
dać także i na naszą stroną. Z chwilą, gdy 
pociąg stanął, wprost przed nami otworzyły sią 
drzwi, światło wdarło sią w ciemność i jacyś 
ludzie w mundurach, jakieś kobiety, diabeł wie 
kto jeszcze, wysiedli idąc wprost na nas. 
Słyszałem spłoszone kroki za sobą, to moi 
towarzysze nie wytrzymali nerwowo. Stałem 
dalej zdecydowany na wszystko. Wreszcie 
szarpnąła lokomotywa, ruszyły wagony, zamk- 
niąto drzwi, skoczyłem na stopnie, kątem oka 
widziałem jakąś sylwetką także skaczącą, a 
jednak są, był to Józef Francki.

Miądzy wagonami, po drabinie dostaliśmy 
sią na dach, tam położyliśmy sią pomiądzy 
kominkami, w trakcie tych akrobacji rozsypały 
mi sią jabłka, nie czas było żałować, jechaliś
my przecież na wschód. W ten sposób przeje
chaliśmy kilka mniejszych przystanków, błogo
sławiąc zaciemnienie, bo wsządzie było ciem
no, świeciły jedynie punkty orientacyjne. Po 
jakimś czasie wjechaliśmy do dużego miasta 
(był Schwerin) i zacząła sią bieda - wysokie 
perony. Konduktor z latarką świecił nam 
prawie w twarz. Leżeliśmy bez ruchu, każdy 

ruch Niemca braliśmy za odkrycie. Jak na 
złość pociąg stał okropnie długo, dziesiąć 
minut, bo tyle staliśmy rzeczywiście, nie 
określa tego czasu zupełnie niekończące się 
napiącie nerwów, dziesiątki razy przeżywany 
moment odkrycia, serce co chwila skaczące do 
gardła i znowu latarka konduktora wądruje w 
górą, wydobywa nas z ciemności... oświetla 
coraz pełniej, dokładniej, nie mogę wytrzymać 
jasności, zamykam oczy... i ruszamy.

Dziesiąć minut nie określa niczego, już 
mądrzej brzmi sześćset sekund, to ma jakiś 
sens, a może sześć tysiący jednostek czasu, to 
zaczyna określać tamte chwile.

Wyskakujemy za następną stacją i dalszą 
część nocy idziemy pieszo torami, obydwaj z 
Józkiem jesteśmy jednomyślni, na razie mamy 
dosyć pociągów, nawet jeżeli jadą na wschód. 
Idąc torami już przed świtem rozglądamy się 
za jakąś kryjówką. Ciągle nic sensownego, 
koło toru gospodarstwo, obchodzimy je woko
ło, w ogródku uzupełniamy chlebaki w cebulą 
i marchew, ciągle nic do spania, wreszcie 
sterta, stóg słomy, coraz widniej, już dzień 
właściwie nie mamy wyjścia, zakopujemy się 
z pobożnym zamiarem przespania dnia. Za
pewne usypiamy skoro budzi nas szczekanie 
psa, trzeźwiejemy momentalnie, nie mamy 
wątpliwości, że nas wykrył, nie mamy wyjścia 
poza ucieczką, wyskakujemy ze słomy - wprost 
na bambra, głupiejemy wszyscy, nie wyłączając 
psa, nie sposób ocenić kto przestraszył sią 
najbardziej, uciekamy w stroną widocznego na 
horyzoncie zagajnika, chłop stoi osłupiały, 
prędzej od niego opamiętuje się pies, dlaczego 
nie spotkaliśmy go podczas obchodzenia zabu
dowań, torba tłucze mi się na plecach, bieg
niemy coraz ciężej, widocznie swołocz był 
zamknięty na noc... pali mnie w piersiach... 
teraz już jest przy nas... oganiam się torbą.

Wreszcie dopadamy do, jak sądziliśmy z 
daleka lasu, niestety las okazuje się niewielką 
kępą mokradeł tuż za nią szosa, na której o tej 
porze jest już duży ruch. Jesteśmy odcięci. 
Nie mając innego wyjścia, z gałęzi montujemy 
małą kryjówkę, w której mamy zamiar prze
trwać do wieczora. Jednak nie Niemcy, lecz 
komary tym razem zmuszają nas do ucieczki. 
Przeczołgujemy się więc do snopów zboża 
ustawionych opodal, wzdłuż szosy, by tam 
ewentualnie, przetrwać feralny dzień, dzień w 



Nr 16» 1NA5Z.JC, &IU1MZ4LI □ U. x±

którym po raz pierwszy byliśmy widziani przez 
Niemców. Zmiana miejsca (kochane komary!) 
okazała się szczęśliwa, bo wkrótce ujrzeliśmy 
kilka samochodów wyładowanych ludźmi 
skręcających z szosy na skraj kępy. Wysypali 
się i ustawili w tyralierę - wojskowi, cywile, 
żandarmeria, lecz przeważały pętaki z Hitler
jugend - i poszli w kierunku gospodarstwa, z 
którego uciekliśmy. Najbardziej obawialiśmy 
się psów, które mieli ze sobą. Na szczęście 
obyło się na strachu. Ale o spaniu nie było 
już mowy. Wieczorem z wyjątkową energią 
oddaliliśmy się od tego fatalnego miejsca. 
Jeszcze trzy dni trwała nasza wędrówka 
wzdłuż torów, zawsze na wschód południowy 
lub północny, ale zawsze na wschód.

Pomagał nam deszcz bo ruch był mniejszy 
lecz przemoczenie było coraz bardziej uciążli
we. Natrafiliśmy na lasy, jakiś duży rezerwat, 
tak, że zachowując środki ostrożności posuwa
liśmy się nawet w ciągu dnia. W lasach naszli- 
śmy hałdy trocin, pozostałości po jakimś 
tartaku, byliśmy zbyt zmęczeni by iść dalej. 
Wykopaliśmy norę by schronić się przed 
deszczem i zimnem. I rzeczywiściwe mokra 
trocina okazała się wręcz gorąca zziębnięci 
przyjęliśmy to z zadowoleniem, lecz wkrótce 
poznałem prawdziwe skutki tego przytulnego 
schronienia. Dostałem febry, trzęsła mną, że 
nie mogłem nawet przez chwilę zmrużyć oka. 
Józef okrywał mnie swoim mundurem, maso
wał mi plecy, w końcu kładł się na mnie, by 
mnie rozgrzać. Nic nie pomagało. Czekaliśmy 
wieczora. Gdy się ściemniło wyszliśmy z 
kryjówki i rozpoczęliśmy bieg. Biegłem do 
utraty sił, zrobiło mi się nareszcie gorąco, 
zgubiłem febrę.

Zaczęliśmy rozważać, jak dostać się do 
pociągu, by kontynuować wędrówkę do Polski. 
Idąc torami doszliśmy do stacji towarowej m. 
Sterlic. W wagonach z węglem nie dobrze, pod 
węglem także nie, nigdzie nie można się 
ukryć, wreszcie trafiliśmy na wagon z deskami, 
rozbierane baraki nareszcie labirynt dziur, 
wszystko dobrze, ale teraz godziny o- 
czekiwania, bo nie wiedzieliśmy w którą stronę 
pojedziemy. Wieczorem zaczęli nas przetaczać. 
W końcu dołączono nas do pociągu i ru
szyliśmy. Po gwiazdach zorientowaliśmy się o 
kierunku jazdy, jednak szczęście wróciło do 
nas - wschód - południowy, czy północny, ale 

wschód. Wśród desek locum nie wygodne, ale 
ważne były kilometry, stopniowo odej
mowaliśmy od tamtego upiornego tysiąca. 
Gorzej było z jedzeniem, już trzeci dzień nie 
mieliśmy nic w ustach, jabłka skończyły się a 
tak się składało, że nic innego nie wpadło nam 
w ręce. Głód nie pozwalał nam się cieczyć - 
mijanymi kilometrami. Rankiem stanęliśmy na 
jakiejś bocznicy. Przez szpary w deskach 
przerażeni obserwowaliśmy ruch na rampie - 
trwał wyładunek, samochody, wozy, ludzie - 
czyżby kres naszej ucieczki? Znowu dzień w 
napięciu, byliśmy wykończeni, uwagę przycią
gał zarówno strach jak i głód, w tej walce nie 
było zwycięzcy, chwilami popadaliśmy w 
apatię, nie wiedzieliśmy gdzie się znajdujemy. 
Wreszcie doczepiono nas do pociągu i ru
szyliśmy znowu, znowu na wschód, ale nie 
byliśmy w stanie tego docenić, głód ogarnął 
nas bez reszty. Postanowiliśmy za wszelką 
cenę wydostać się z pociągu. Małe stacje 
mijaliśmy bez zatrzymywania się, mijała na
stępna noc, gdy wreszcie zatrzymaliśmy się na 
większej stacji. Wysiedliśmy i ruszyliśmy po 
torach, coraz więcej torów, zaczęliśmy się 
niepokoić - wiadukty, mury od torów, zrozu
mieliśmy, że jesteśmy w wyjątkowo dużym 
mieście, ogarnął nas znowu lęk, nie mogliśmy 
się wydostać z tego labiryntu szyn i drutów, 
pojawiły się trakcje elektryczne co chwilę 
pędzą pociągi, kolejka podmiejska, prze
skakujemy z jednego torowiska na drugie, 
ciemność to znowu światła oślepiające, pod 
nogami obsypuje się tłuczeń, wpadając na 
druty robimy dużo hałasu. Sytuacja staje się 
wyjątkowo groźna, nagle znajdujemy się w 
świetle reflektorów. To chyba już po nas, lecz 
reflektor gaśnie, słychać syreny, gdzieś dalej 
detonacje, znowu nalot przychodzi nam w 
sukurs. Dostajemy się pomiędzy wagony 
towarowe, także z deskami rozebranych bara
ków, chowamy się czym prędzej, już nie 
mamy wątpliwości - jesteśmy w Berlinie - 
rano potwierdzają to napisy, reklamy na ścia
nach domów stojących przy torach.

Wkrótce ruszyliśmy, znowu na wschód, na 
wschód widocznie dane nam było dojechać, 
minęliśmy Frankfurt nad Odrą, Landsberg, 
Krzyż, Piłę. W nocy wjechaliśmy do Bydgosz
czy. Przez szpary obserwowaliśmy perony, 
wszędzie słychać było niemiecki, jedynie napis 
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"Blomberg" utwierdzał nas w przekonaniu, że 
jesteśmy w polskim mieście. Czwarty dzień 
absolutnego postu spowodował, że żuliśmy co 
się dało, wymyślając potrawy, które jakoby 
jedliśmy jednakże były to raczej ponure żarty, 
naprawdę byliśmy wyczerpani. Zdecydowaliś
my się wysiąść na najbliższym postoju. Była 
to stacyjka Schlusslmile, po polsku Kluczyki. 
Koniecznie musieliśmy coś zdobyć do jedzenia, 
świtało więc trzeba było się śpieszyć, a każdy 
co krok proponował by usiąść i odpocząć. 
Wlazłem do napotkanego ogródka, lecz nie 
spotkałem ani śladu cebuli lub warzyw, wresz
cie natknąłem na słonecznika, lecz niestety za 
młode, w końcu wybrałem dwa najmożliwsze 
i zaczęliśmy oddalać się w stronę widocznego 
w dali lasu. Po drodze znaleźliśmy brukiew i 
to już było coś. W lesie natknęliśmy się na 
leśniczówkę, wlazłem do ogrodu, w którym 
była kukurydza, lecz zaledwie zerwałem kilka 
kolb, już musiałem uciekać przed psami w las. 
Zaszliśmy w las. Upatrując miejsca na kryjów
kę, zobaczyliśmy chłopca pasącego krowy, 
cofnęliśmy się by nas nie zobaczył. Las był 
bez poszycia i pagórkowaty. Dlatego niespo
dziewanie natknęliśmy się na kobietę zbierającą 
grzyby i nie mogliśmy się ukryć. Kręciła się w 
pobliżu zerkając ciekawie. Usiedliśmy na 
naradę, rozważając sytuację - jeżeli jest Niem
ką lub volksdojczką cały nasz wysiłek pójdzie 
na mamę, gdyż zapewne zamelduje o nas, 
wiedzieliśmy, że mimo tego, że byliśmy w 
Polsce, nie byliśmy całkowicie bezpieczni. W 
karnym w Schlezwigu siedział jeden kolega, 
który uciekając dotarł właśnie do okolic Byd
goszczy i gdzie czując się bezpieczny, bo 
przecież przebył całe Niemcy, zaszedł do 
zagrody poprosić o coś do jedzenia, właściciel 
przyjął go, posadził do stołu, a jednocześnie 
wysłał syna rowerem po żandarmerię.

Dlatego byliśmy ostrożni i zdecydowani na 
wszystko, za wszelką cenę gotowi byliśmy 
bronić swego dorobku, bronić tego tysiąca 
kilometrów, które już mieliśmy poza sobą i 
którego przebycie kosztowało nas doświadcze
nie, o którym nam się nie śniło. Po roku 
niewoli i miesiącu morderczej ucieczki, gdzie 
żyliśmy jak dzikie, ścigane zwierzęta, pijąc 
surową wodę, jedząc cebulę, marchew, bru
kiew, poruszając się tylko nocą, warując za 
dnia, byliśmy zdecydowani na wszystko. Nie 

mieliśmy przecież nawet nazwisk lecz jedynie 
numery wybite na blasze, wiszące na szyi, 
identycznie jak zwierzęta, których przecież 
człowiek nie ściga lecz szanuje i ceni...

Jeżeli znała będzie niemiecki dobrze lub 
zachowa się podejrzanie zginie, wiedzieliśmy, 
że zamordujemy ją, by uciekać dalej, wie
dzieliśmy, że będziemy bronić tego tysiąca 
kilometrów, tysiąca zniesionych upodleń.

Podeszliśmy do niej, Józef, który poprawnie 
mówił po niemiecku, zapytał ją o nazwę wsi 
pod lasem. Zamiast odpowiedzieć po niemiec
ku zaczęła użalać się nad nami - że strasznie 
wyglądamy, że na pewno uciekliśmy z niewo
li. Rzeczywiście przez cały czas nie goliliśmy 
się i w zasadzie nie myli. Zrozumieliśmy, że 
nic nam z jej strony nie grozi, trafiliśmy na 
prawdziwą Polkę. Mówiła dalej - nie może nas 
wziąć do wsi, bo tam jedynie kilka rodzin, 
którym można ufać. Znając teren zaprowadziła 
nas natomiast w dobrze osłonięte miejsce w 
kępie leszczyny, a sama poszła do wsi po 
żywność. Przez godzinę czekaliśmy trochę 
niepewni, lecz obawy były niesłuszne, wróciła 
z kawą z mlekiem, z pajdami chleba z mar
moladą, i kawałkiem kiełbasy. Rzuciliśmy się 
na jedzenie jak wilki, wszystko znikło w oka 
mgnieniu. Kobieta była zakłopotana, nie prze
widziała takiej łapczywości i obiecała przynieść 
coś ponownie, wkrótce wróciła, tym razem z 
siostrą niosąc garnek zupy fasolowej. I tak cały 
dzień donosiły nam jedzenie, to przybory do 
golenia, to igłę z nićmi (miałem rozerwaną 
nogawkę).

Specjalnie piekły chleb, by móc nas zaopa
trzyć na drogę. Gdy nadszedł wieczór cała 
rodzina przyszła, by wyprawić nas w co się 
dało. Żegnaliśmy się serdecznie wzruszeni ich 
serdecznością i troskliwością. Było to nasze 
pierwsze spotkanie z rodakami ria polskiej 
ziemi. Popłakaliśmy się wszyscy gdy opowie
dzieliśmy o tym jak niewiele brakowało, 
abyśmy naszą opiekunkę zamordowali. Była to 
rodzina Zawadzkich. Wieś znajdowała się 
szesnaście kilometrów od Torunia. Żegnani 
udaliśmy się w dalszą wędrówkę już po pol
skich terenach. Minęliśmy Włocławek, kierując 
się na Warszawę. Gdzieś na terenie powiatu 
Gostynin miało miejsce nasze drugie spotkanie 
z rodakami, lecz nie było tak przyjemne.

Ciemną nocą szliśmy przez jakąś wioskę, 
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piaszczysta droga tłumiła kroki. Nagle wprost 
weszliśmy na czterech mężczyzn, w chwilę 
potem snop światła oślepił nas kompletnie, 
jednocześnie dobiegło nas niemieckie - Hande 
hoch - Podnieśliśmy posłusznie ręce starając 
się zorientować w sytuacji. Było trzech cywili 
i jeden w mundurze SA, ten w mundurze 
przystawił mi pistolet do pleców i zrewidował 
kieszenie. Także po niemiecku zaczęli się 
wypytywać, odpowiedzieliśmy, że nie rozumie
my, zaczęli więc pytać po polsku. Skąd i co 
za jedni. Twierdziliśmy, że owszem z niewoli 
ale zwolnieni i właśnie wracamy do domu. 
Pytanie o papiery było gorsze. Rozpoczęliśmy 
się kłócić między sobą, każdy z nas twierdził, 
że drugi je przechowywał, przeszukiwaliśmy 
kieszenie, lecz wkrótce było jasne, że gramy 
na zwłokę. Popędzili nas na przód. Dołączył 
do nich jeszcze jeden cywil. Zaprowadzili nas 
do chaty przy drodze, tam kazali młodemu 
małżeństwu, które obudzili, ubierać się i 
przygotować do drogi, twierdząc, że pójdą na 
roboty do Niemiec. Mieli zabrać bieliznę na 
zmianę i żywność na drogę, resztę dostaną na 
miejscu. Oprócz tych młodych w chacie było 
dwoje staruszków. Zaczął się płacz i lament. 
Posadzono nas na ławie pod ścianą, dwóch z 
tych co nas zatrzymali stało w drzwiach pil
nując, pozostali wyszli by zbierać następnych 
wyznaczonych na wywóz do Niemiec. Ten z 
SA zostawił jednemu w drzwiach swój pistolet 
razem z poleceniem by dobrze nas pilnował, 
usłyszeliśmy, że mamy być dowiezieni do 
gminy i tam przekazani komuś w prezencie jak 
określił to właściciel pistoletu i munduru SA. 
Z kolei obdarowany miał wynagrodzić i to 
nieźle naszych strażników. Z dalszych rozmów 
zorientowaliśmy się, że mają wszystkich 
dostarczyć podwodami na piątą rano i dlatego 
zabierają w nocy. Było nie wesoło, ale Józef 
męczył się dodatkowo. Miał chory żołądek, to 
troskliwa opieka pani Zawadzkiej dawała znać 
o sobie w tej przykrej formie. Zwróciłem się 
do pilnujących foksów by wyprowadzili kolegę 
na chwilę. Dowiedziałem się, że jak dostanę 
po łbie to sam się zesram. Cóż zrezygnowałem 
z dalszej rozmowy z takimi facetami. Ciągle 
liczyliśmy, że w czasie jazdy uda nam się 
gdzieś prysnąć do lasu. Nasi strażnicy sądząc, 
że rzeczywiście nie znamy języka, rozmawiali 
między sobą po niemiecku. Podsłuchując 

zrozumieliśmy, że nie możemy czekać z 
ucieczką do jazdy furmanką. Folksdojcze 
rozmawiali o nagrodzie i pochwale jakiegoś 
Petera, jeden z nich zastanawiał się czy nie 
będziemy próbować uciekać po drodze, drugi 
uspokoił go, powiąże nas jak barany i powie
zie jak na targ, uspokoił swego kamrata, lecz 
nas wprost przeciwnie. Należało niezwłocznie 
coś działać i to dopóki było tylko dwóch 
wartowników.

Nagle zabłysła mi w głowie myśl, na 
środku izby, pod pułapem wisiała powieszona 
na drucie lampa naftowa. Nacisnąłem Franckie- 
mu na nogę by zwrócić na siebie uwagę. 
Zrozumiał, że coś kombinuję i począł mnie 
obserwować uważnie, by to odgadnąć. Poprosi
łem by dał mi zapalić, wyciągnął tytoń i 
bibułki, które dostaliśmy od Zawadzkich, chciał 
mi podać także zapałki, kopnąłem go błyska
wicznie w nogę, szybko ukrył je z powrotem, 
rozumiejąc coś nagle, lecz jeszcze nie wiedząc. 
Skręciłem papierosa, włożyłem w usta demon
stracyjnie i powoli wstałem by podejść do 
lampy. Podszedłem spokojnie, to były cztery 
kroki i zacząłem odpalać papierosa. Wolno 
podkręcałem ogień, wartownicy gapili się z 
baranią bezmyślnością. Nagle trzasnąłem 
pięścią w lampę, pękła z hukiem, nie słysza
łem jak spadła, bo jednym skokiem znalazłem 
się w oknie. Brzęk rozbitej lampy zmieszał się 
z łomotem tłuczonych szyb okna i chyba 
krzykiem folksdojczów (bo chyba krzyknąć 
zdąrzyli), by wzmocnić się w ułamku sekundy 
o następny łoskot drugiego okna, którym 
wyskoczył Józef Francki. Już byliśmy za 
chałupą, już biegłem na oślep, przed siebie 
póki nie wpadłem do wody, to była sadzawka 
w ogrodzie. Ale już słyszałem następny chlu- 
pot, to był Józef.

Nie tracił nigdy poczucia humoru - dy
szeliśmy jak morsy, serca nam biły mocno 
rozpędzone takim zgromadzeniem emocji, 
usłyszałem jego głos. No, normalnie, skoro się 
zesrałem, musiałem się wykąpać.

A właśnie słychać było strzały, to nasi 
Stróże oprzytomnieli. Powoli przez pola powle
kliśmy się ociekając wodę. Wiedzieliśmy, że 
musimy znaleźć się jak najdalej by ponownie 
nie wpaść w łapy tamtych...

Ale był już świt i musieliśmy szukać 
kryjówki. W polu ujrzeliśmy trzy gospodar
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stwa. Jedno było bogatsze dwa pozostałe były 
o wiele bardziej biedne, domy określają swych 
właścicieli, wybraliśmy jedno z biedniejszych. 
Była przecież okupacja, dobrym Polakom nie 
przelewało się. Wleźliśmy do stodoły i zakopa
liśmy się w sianie. Zbudziło nas pogwi
zdywanie i jednostajny hałas. To gospodarz 
ciął sieczkę. Po jakimś czasie przyszedł do 
niego znajomy, przerwał więc robotę. Zapalili 
nad czapkami, gadając jednocześnie. Cieszyli 
się, że alianci zbombardowali Hamburg, nie 
mieliśmy już wątpliwości - wyleźliśmy ze 
słomy. Przestraszyli się obydwaj, lecz odet
chnęli na widok naszych blach obozowych 
(ciągle je mieliśmy na szyi).

Gospodarz wziął nas do mieszkania, nakar
mił i doradził byśmy zaniechali posuwania się 
nocą. W okolicy poza żandarmami nie było 
żadnych jednostek. A ludność nie jest tak 
posłuszna Niemcom, jak ci co nas złapali. 
Odprowadził nas kawał drogi, pokazał kierunek 
dalszej wędrówki i polecił nas w następnym 
miejscu. Tam przyjęto nas a potem odesłano 
do następnych znajomych. Tak przekazywani z 
rąk do rąk życzliwych ludzi dotarliśmy do 
granicy Generalnej Guberni, bo takie dziwne 
"państwo" spotkaliśmy po roku nieobecności w 
Polsce. Przed granicą zaszliśmy do domu 
poleconego nam Józkiewicza. Gospodarz 
początkowo podejrzliwy, gdy przekonał się, że 
mówimy prawdę podjął nas drobiem - takich 
delicji już dawno nie jedliśmy. Nie chciał nas 
puścić dalej - przynajmniej kilka dni - prosił 
byśmy zostali, gdyż granica była mocno 
strzeżona, bo mnóstwo młodych uciekało przed 
branką do Guberni. Moi chłopcy, mawiał, mają 
mi szkopy kury zjeść, lepiej wy zjedzcie. A do 
kur podawał bimber. Gościł nas wspaniale. 
Nareszcie przeprowadziliśmy odwszenie bo 
trudno było już wytrzymać - a całe ciało 
mieliśmy w ranach od drapania. Mundury i 
cały obozowy ekwipunek zakopaliśmy w 
ogrodzie. Dostaliśmy cywilne ubranie. Nasz 
opiekun w tym czasie zbierał dane o granicy 
i posterunkach niemieckich. Po kilku dniach 
sam podprowadził nas do swych znajomych 
kopiących ziemniaki w pobliżu granicy. Ci 
obdarzyli nas motykami i koszykami i ru
szyliśmy dalej, chłopcy pasący krowy znakami 
informowali nas, gdzie znajdowali się obecnie 
strażnicy. Budynki, do których doszliśmy były 
już po drugiej stronie, tak że nie zauważyłem 

nawet, w którym właściwie miejscu była ta 
stworzona przez Niemców granica.

Teraz należało dojść do Sochaczewa. Stra
sznie niepewnie czuliśmy się w swych cywil
nych strojach. Z daleka pachniało to maskaradą 
i wyglądaliśmy podejrzanie. Szliśmy szosą, ale 
już nie razem, ale w odstępie pozwalającym 
jednak na łączność wzrokową. Tak dotarliśmy 
do dworca w Sochaczewie. Nie znając warun
ków jazdy w pociągach, kręciliśmy się po 
poczekalni, pilnie się rozglądając. Policjant 
granatowy wyrywał starej kobiecie jakiś paku
nek. Odsunęliśmy się dyskretnie. Widząc 
jednak kolejarzy w polskich mundurach, zagad
nąłem jednego z nich. Zaprowadził nas do 
dyżurnego ruchu. Był to porządny Polak. 
Zaopatrzył nas w bilety. Mieliśmy jechać do 
Błonia. Pod Błoniem, w majątku Zarybię 
pracował teść mojego towarzysza. Był ogrod
nikiem. Nareszcie bez przygód, bo trzydzieści 
lat temu, wcale nas nie bawiły, dotarliśmy do 
Błonia. Zatrzymaliśmy się w podmiejskim 
lasku, by doczekać nocy. Nie chcieliśmy 
wchodzić w dzień do majątku.

Wieczorem weszliśmy do domu teściów 
Franckiego, świeciło się w kuchni - weszliśmy, 
na nasz widok gospodyni krzyknęła nie mogąc 
powiedzieć nic więcej. Wpadli domownicy 
sądząc, że napadły jakieś oprychy. Skończyło 
się na uściskach. Posadzono nas do stołu. 
Opowieściom nie było końca. Już nad ranem 
kąpiel i spać. Potem znowu musieliśmy opo
wiadać wszystko od nowa. Był to 12 wrzesień 
1940 roku. Zakończyła się ucieczka trwająca 
trzydzieści osiem dni.

Następnego dnia przyjechała żona Józka, 
przywożąc z Warszawy ubranie. Po wielkiej 
radości powitania znowu opowiadaliśmy swą 
odyseę. Opowiadaliśmy ją jeszcze raz w dwor
ku właścicielki majątku p. Rogólskiej, która 
dowiedziała się o nas i zaprosiła do siebie. To 
od niej przyniosła gosposia wieczorem dwie 
koperty zaznaczając, że jej pani pragnie nam 
pomóc, były w nich banknoty i informacje, że 
po dostarczeniu zdjęć dostaniemy dowody. W 
pobliskim Brwinowie zrobiłem zdjęcie (Józef 
miał u teściów) i z normalnymi dowodami, w 
które wpisaliśmy dowolne nazwiska ruszyliśmy 
do Warszawy. Wkrótce w kawiarni "Kamelon" 
zostaliśmy wciągnięci do konspiracji. Była to 
Armia Krajowa.
Spisane w latach 70-tych
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JERZY TUMANISZWILI
ORP KRAKOWIAK W BITWIE ZE ŚCIGACZAMI

W jaki sposób niestwierdzona pogłoska 
mogłaby niepotrzebnie przysporzyć rozpacz i 
żałobą doświadczyłem w II wojnie światowej 
służąc na niszczycielu ORP KRAKOWIAK. 
Był to niszczyciel klasy "Hunt" - (Łowca) - 
budowany na wyspie Cowes w stoczni J. 
White, pod nazwą HMS SILVERTON. Nisz
czyciele tej klasy o przeciętnej wyporności 
1100 ton, przeznaczone były do osłony prze
ciwlotniczej. Wyposażone w trzy działa o 
podwójnych lufach kalibru 102 mm, w cztero- 
lufowy "Pom-Pom" 40 mm i cztery Oeriloky 
20 mm, jak również w Radary zdolne do 
wykrycia jednostek nawodnych i powietrznych. 
Okręty te przystosowane były również do 
działań przeciw okrętom podwodnym miały 
najnowszą instalację podsłuchowego "Asdyku" 
i wyrzutnie bomb głębinowych.

W kwietniu 1941 zaokrętowano polską 
załogę, a w dniu 22 maja przekazano oficjalnie 
polskiej marynarce, podnosząc uroczyście 
biało-czerwoną banderę i zmieniając nazwę na 
ORP KRAKOWIAK. Po kilkutygodniowym 
przeszkoleniu w Scapa Flow, głównej bazie 
floty brytyjskiej, KRAKOWIAK został przy
dzielony do 15-tej flotylli niszczycieli bazującej 
w Plymouth. Głównym zadaniem ich było 
eskortowanie statków handlowych dążących z 
zachodu Kanałem Angielskim do Londynu i 
portów położonych na południu. Konwoje 
składające się z kilkunastu frachtowców i 
tankowców żeglugi przybrzeżnej formowały 
się na redzie Milford Haven, portu w połud
niowej Walii. Płynęły one pod eskortą okrętów 
15-tej flotylli do przylądku Portland. Tam 
następowała zmiana eskorty. Niszczyciele z 
Portsmouth prowadziły je do portów docelo
wych.

W okresie czasu 1941-1942 nieprzyjaciel 
nękał te konwoje z zanurzenia podwodnego, na 
powierzchni morza i z powietrza. W ujściu do 
Morza Irlandzkiego czaiły się U‘Booty (nie
mieckie okręty podwodne). W zacieniu pagór
ków wybrzeży Komwalii i Dewonu czekały w 
zasadzce ścigacze niemieckie pod nazwą 
E‘Bootów. Bombowce typu Junkers 88 nad
latywały na wysokim pułapie okrążając konwój 

na bezpiecznym pułapie i po wypatrzeniu 
godnego celu zniżały się do wykonania ataku 
nurkowego. Wodnopłatowce Heinkle 115 
wyczekiwały kołysząc się na powierzchni wody 
w okolicach Lands Endu. Doskonale zakamu
flowane siedziały na morzu trudne do zauwa
żenia. W zapadających ciemnościach niespo
dzianie podrywały się przeprowadzając atak 
torpedowy. Ścigacze natomiast, jako ulubione 
miejsce zasadzki wybrały wybrzeża Dewonu w 
pobliżu wejścia do portu Plymouth.

Dwa polskie okręty należące do 15-tej 
flotylli KRAKOWIAK i KUJAWIAK zasłużyły 
na miano "Good Shepherds" (Dobrzy Pasterze). 
KUJAWIAK zginął na Morzu Śródziemnym 16 
czerwca 1942 roku, natykając się na minę w 
pobliżu wyspy Malty.

Służba ta pomimo częstych akcji bojowych 
była monotonna i nad wyraz nużąca. Zmienna 
pogoda wpływała deprymująco na morale 
załogi. Częste mgły tworzyły dodatkowe hazar
dy nawigacyjne. Śztormy poczynające się w 
Zatoce Biskajskiej przynosiły ulewne deszcze 
i wysoką falę. Natomiast podmuchy z północy 
wiejące wąskim korytarzem Morza Irlandzkiego 
ziębiły do kości.

Od czasu do czasu skierowywano nas pod 
wybrzeża Normandii w celu przechwycenia i 
zniszczenia konwoju nieprzyjaciela. Większość 
spotkań tych miało miejsce pomiędzy wyspami 
Jersey, Śark i Guernsey. Szczyciliśmy się 
sukcesami.

Służyłem na KRAKOWIAKU od samego 
początku na stanowisku oficera artylerii. W 
tym samym czasie poślubiłem Jean, której imię 
spolszczyłem na Janeczkę. Następnego roku w 
lutym 1942 przyszła na świat Elżbieta, którą 
chrzciliśmy uroczyście na pokładzie KRAKO
WIAKA. Janeczka z córeczką mieszkała nieda
leko Plymouth, w miejscowości Billicombe. 
Przy każdej nadarzającej się okazji postoju w 
porcie wpadałem do domu. Były to przeżycia 
radosne, po dniach wyczekiwania, tęsknoty i 
trwogi. Miasto i port były ulubionym celem 
niemieckiego lotnictwa. Niejednokrotnie moje 
dziewczęta spędzały noce w betonowym schro
nie.
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Gdzieś w połowie 1942 roku dowódca nasz 
komandor Gorazdowski został przeniesiony na 
inne stanowisko i zastąpiony przez kapitana 
mar. Jana Tchórznickiego, mego byłego oficera 
kursowego podchorążówki mar. woj., jak 
również kolegi z czasów służby na ORP 
BURZA.

Zdarzenie, które mam zamiar opowiedzieć 
miało miejsce w połowie października 1942 
roku. KRAKOWIAK został skierowany do 
Milford Haven w celu objęcia kierownictwa 
zespołu eskorty konwoju sformowanego już na 
redzie tego portu. Czekały tam na nas statki 
frachtowcowe i duży tankowiec wypełniony 
ropą i wysokiej wartości benzyną.

Już w drodze do Milford Haven zacząłem 
kaszleć, poczułem się chory. Bolała głowa, 
nękał katar, bolało gardło. Doktor polecił 
leżenie w koi ze względu na wysoką gorączkę. 
Leżałem w swojej kabinie na wpół ubrany 
wsłuchując się w wibrację śrub okrętowych i 
marząc o Janeczce i Elżuni. Kilka dni po 
opuszczeniu Milford Haven znaleźliśmy się w 
pobliżu latami morskiej Eddystone. Stoi ona 
na skale wystającej ponad powierzchnią morza 
u wejścia do zatoki, w której położony jest 
port Plymouth. Zbliżaliśmy się do wybrzeży 
Dewonu i miejsc zasadzek ścigaczy wroga. 
Wieczorkiem udając się na pomost, dowódca 
wszedł do kabiny powiadamiając o koncentracji 
zespołu E‘Bootów w naszym sektorze podróży. 
Zacząłem się ubierać. Wciągnąłem sweter, 
włożyłem ciepłe skarpety, przygotowałem 
kurtkę, cholewki i lornetkę, jak również pas 
ratunkowy. W kilka minut po 20-tej usłyszałem 
w tubie głosowej głos dowódcy wzywający na 
pomost. Pobiegłem po schodach. Dowódca stał 
przy kompasie. Obok niego oficer sygnałowy 
będący w stałej łączności z kabiną podsłuchu 
radiowego. Podlegający mi młodszy oficer 
artylerii Karolek gramolił się do dalocelownika. 
Zarządzono alarm bojowy. Usłyszałem w 
słuchawkach mego hełmu meldunki poszcze
gólnych dział. Zarządziłem ładowanie pocis
kami personalnymi. Rozrywają się nad celem 
prażąc szrapnelami. Karolek miał kierować 
ogniem pociskami oświetlającymi. Po prawej 
burcie widziałem sylwetki statków. Było ciem
no. Na pomoście cicho. Dochodził szum As- 
dyku położonego pod mostkiem. Brytyjski 

oficer łącznikowy meldował cichym głosem o 
sygnale z Admiralicji. Trzy własne ścigacze 
operują w naszym sektorze. Zaczęło mżyć. Z 
trudnością rozpoznawałem sylwetki statków. 
Ich balony przeciwlotnicze chowały się w 
nisko leżących chmurach. Płynął czas ner
wowego oczekiwania. Asdykowiec meldował 
podejrzane szmery w namiarze 45. Jed
nocześnie sygnałowy przekazał podnieconym 
głosem: "Podsłuch melduje Niemcy tuż... tuż... 
słychać komendy dowódcy zespołu: "...wyko
nać atak na niszczyciela..." W tej chwili zau
ważyłem w głębi panujących ciemności białe 
grzywy na ciemnej powierzchni wody. Tak 
jakby ktoś grubym palcem postawił przecinek. 
Ścigacze wroga ruszyły do ataku. Dowódca 
rozkazał: "Cała naprzód! Karolku zaczynaj, 
otwórz ogień!" - krzyknąłem w stronę daloce
lownika. Z dziobu doleciała komenda: "PAL!" 
- i huk armat działa No 1. Okrętem wstrząsnął 
odrzut wystrzału. Radarowiec meldował nawod
ne jednostki w namiarze 45... odległość 3/4 
mili... "Lewo na burt!" - komenderował do
wódca. Na horyzoncie zabłysły pociski oświet
lające. W ich żółtym świetle widać było 
ścigacze w rozrzuconym szyku czołowym 
mknących w naszym kierunku. Do miarowego 
huku działa No 1 dołączyło się charaktery
styczne dudnienie "Pom-Pomu", a po chwili 
zaszczekały Oerlikony. 'Torpeda... torpedy... 
lewo 30" - melduje asdykowiec. Ze zgrozą 
ujrzałem w lornetce fluorescyjny ślad płynący 
na nasze spotkanie. Drugi ślad podążał wprost 
w śródokręcie. Z sektorów obserwacyjnych 
docierają meldunki: 'Torpeda lewo 40... tor
peda lewo 60... Ścigacz lewo 40... ścigacz 
lewo 60... ścigacz za burtą... torpeda lewo 
90..." - Okręt obracał się dziobem w kierunku 
mknących torped. Pierwsza minęła tuż tuż 
przy lewej burcie. Druga tuż... tuż przy pra
wej. Trzecia gdzieś za rufą trafiła traulera, 
który raptownie zaczął tonąć. W tym samym 
czasie E‘Booty prażyły z działek i ciężkich 
karabińow maszynowych. Leciały kolorowe 
pociski rozjaśniając horyzont, a po chwili 
znaleźliśmy się pod ich gradem. W grzmocie 
głównej artylerii, dudnieniu "Pom-Pomu", w 
szczekaniu oerlikonów pojawiły się teraz 
gwizdy i świsty nadlatujących pocisków. Jakieś 
złowrogie bzykania i trzaski rozrywających się 
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szrapneli. W tym momencie zajadłej bitwy 
nadeszła depesza radiowa z Admiralicji: 
"Ceasefire immediately. Friendly forces". 
(Zaprzestać ognia natychmiast. Przyjacielskie 
jednostki). Za nim łącznikowy zdążył przeka
zać dowódcy treść tej depeszy runął na pokład 
pociągając za sobą dowódcą. Obok wybuchł 
pocisk trafiając w podstawą dalocelownika. - 
"Are you alright Robert?" - pytał sią dowódca 
powstając na nogi. -"I am O.K. Sir" - od
powiedział Anglik przeklinając Admiralicją. 
Jeden z E‘Bootów mijał bliziutko pod silnym 
obstrzałem naszej artylerii. Coś sią tam paliło. 
Raptem w pobliżu trzasło. Poczułem ból w 
stopach. Upadłem jak skoszony. Obok jączał 
asdykowiec. Podniosłem sią macając nogi. 
Obie były tam gdzie potrzeba. W nosie swę- 
działo od dymu materiału wybuchowego. 
Asdykowiec jączał: "Oj., oj., oj., trafili skur
wysyny... oj., oj., oj..". "Mamy rannych - 
meldowałem do Centrali. Drugi E‘Boot mignął 
na tle opadających pocisków oświetlających. W 
łunie tonącego traulera widać było dwa inne 
pod obstrzałem naszego "Pom-Pomu". Nasi
lenie ognia zacząło maleć. Bitwa dobiegała 
końca. I tak nagle jak sią zacząła tak nagle 
skończyła.

Okrążaliśmy konwój. Nie widać było strat 
poza biednym traulerem, który zatonął. Cząść 
załogi uratowano. U nas strat w ludziach nie 
było. Rannych przeniesiono do Izby Chorych. 
Zawiadomiliśmy Admiralicją o wyniku bitwy. 
W odpowiedzi otrzymaliśmy polecenie niez
włocznego wejścia do portu. "Close cali and 
well done Sir" - salutował Robert. Zastępca 
dowódcy wgramolił się na pomost meldując 7 
rannych i dziur jak w durszlaku. Poważnych 
uszkodzeń nie było. Po odboju alarmu bojowe
go zszedłem do kabiny. Wchodząc oczom 
własnym nie wierzyłem, wszystko było znisz
czone. Dwie ogromne dziury w zewnętrznej 
ścianie i całkowicie rozbita koją mówiły za 
siebie. Pociski wpadły do kabiny i tam wybu
chły. Umywalka w proszku, lustro w kawał
kach, biurko zniwelowane. Podłoga zasłana 
papierami i bielizną. Z ciężkim sercem poczła
pałem do mesy oficerskiej. Coś tam w bucie 
chlupało. Usiadłem na kanapce. Zdjąłem cho
lewkę. Wylała się brunatna ciecz. Sanitariusz 
obmył stopę i ranę powyżej, z której sączyła 

się krew. Obandażował. Po północy cumowa
liśmy do mola. Czekały karetki pogotowia. W 
szpitalu sala z łóżkami dla rannych. Obok inna 
dla tych z traulera. Przy każdym łóżku doktor 
z sanitariuszkami. Zabrali się do badań. Zaapli
kowano zastrzyki. Zbadano stopę i nogę. Kość 
nie była naruszona. Ranka już nie krwawiła. 
Przewinięto bandaże. Na moją prośbą zwolnili 
mnie. Zamówili taksówką. Rankiem dojechałem 
do Billicombe. Janeczka otworzyła drzwi i 
wpadła w moje objącie. Nastąpiła na stopą. 
Podskoczyłem do sufitu nie zwalniając uścisku.

Wiadomość o bitwie ze ścigaczami dotarła 
do bazy polskiej marynarki wczesnym rankiem 
16 października. Jedna z pielęgniarek przetele- 
fonowała następującą relację: "KRAKOWIAK 
powrócił z bitwy morskiej w pożałowania 
godnym stanie. Jeden z okrętów brytyjskich 
zatonął. W szpitalu wydzielono jedną ogromną 
salę dla rozbitków, a drugą dla Polaków. Ilu 
tam zginęło, to nikt na ten temat nie chce 
mówić. Na KRAKOWIAKU zginął zapewne 
biedny oficer artylerii, którego kabina została 
zniwelowana. Pocisk wpadł do środka roz
rywając się na jego koi. A on leżał tam chory 
na zapalenie płuc". - Podekscytowany podofi
cer dyżurny, który odebrał tę pogłoskę mel
dował oficerowi dyżurnemu następującą wer
sję: "Panie poruczniku - nasz KRAKOWIAK 
wziął udział zeszłej nocy w wielkiej bitwie 
morskiej z jednostkami floty niemieckiej. 
Ciężko uszkodzony doczłapał się jakoś do 
portu i stoi teraz przy molo w porcie wojen
nym. Ogromne sale szpitala zapełnione są 
rannymi i rozbitkami zatopionego okrętu 
brytyjskiego. Ile tam zginęło, nikt na ten temat 
nie chce mówić. Między innymi biedny oficer 
artylerii KRAKOWIAKA, który leżał w swojej 
kabinie ciężko chory. Pocisk wpadł tam do 
środka wybuchając na poduszce niwelując 
wszystko. Na poduszce panie poruczniku, 
rozumie pan co to znaczy?" - "O mój Boże - 
O mój Boże, to straszne... przecież to mój 
przyjaciel Jurek!" Martwił się porucznik. Nie 
zwlekając zadzwonił do żony Joanny. - "Joasiu 
kochana... mam do zakomunikowania bardzo 
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smutną i tragiczną wiadomość. Nasz KRAKO
WIAK wrócił rankiem mocno uszkodzony. 
Brał udział w wielkiej bitwie morskiej... wiele 
okrętów zatopionych... nikt nie chce mówić o 
naszych stratach, ale moja kochana... nasz 
kochany Jurek zginął w swojej kabinie... 
pocisk rozwalił wszystko na drobne kawałki... 
nie ma nawet śladu jego głowy... - "O mój 
Boże... O mój Boże - szlochała Joasia - 
biedny Jurek... A co też teraz Jean będzie 
robiła z małym dzieckiem? - Cóż to za traged
ia! ... Czy ty myślisz powinnam do niej zaraz 
zadzwonić i jakoś po ludzku zawiadomić?" 
"Naturalnie - odpowiedział mąż Joasi - telefo
nuj niezwłocznie, lepiej aby się od ciebie 
dowiedziała, bo wiesz sama jak to oni oficjal
nie zawiadamiają. Ale o głowie nic nie mów. -
Joasia pobiegła do łazienki wyczyścić ząbki i 

przemyć zapłakaną twarzyczkę. W kuchence 
nastawiła czajnik na herbatę, poczym zaczęła 
zastanawiać się w jaki sposób przekazać tę 
smutną nowinę swojej przyjaciółce. Gdzieś 
około ósmej połączyła się z nią telefonicznie:

"Hallo Joasia - dziękuję, bardzo dobrze, a 
jak ty się masz? Dziękuję, bardzo dobrze, a 
jak maleńka Libby? Libby jest wspaniała, 
rośnie jak na drożdżach, ale wiesz co... Po
czekaj sekundę kochana Jean, ja mam bardzo 
ważną wiadomość... Ważną wiadomość? Co to 
za wiadomość? Bo ja chciałam... Poczekaj, 
poczekaj kochana moja biedna Jean, daj mi

TADEUSZ LESISZ
OPERACJA TORCH"

Po raz trzeci z kolei zostałem zaokrętowany 
na ORP BŁYSKAWICA, 14 sierpnia 1942, 
tym razem jako 1-szy oficer artylerii. Ostatnim 
razem, zeszedłem z niej w Cowes, w kilka dni 
po nalotach Luftwaffe, w czasie których, 
Błyskawica obroniła swą wspaniałą artylerią 
miasto i stocznię, sama odnosząc jedynie 
uszkodzenia w postaci złamanego masztu i 
urządzeń dalocelowniczych.

Po odbytym remoncie i ‘working up‘, 
Błyskawica została przydzielona do Western 
Approaches, do służby konwojowej na Atlan
tyku.

W drugiej połowie października, zostaliśmy 
przydzieleni do Force H bazującej w Gibral- 

skończyć... bo to... nawet nie wiem jak to 
powiedzieć ty moja kochana... Przestań płakać 
i powiedz co się to u was stało? To nie u 
nas... to u was... U nas? U nas jest wszystko 
wspaniale, bo właśnie parę godzin temu... 
Poczekaj... poczekaj - szlochała już teraz 
niepowstrzymanie Joasia - daj mi skończyć i 
przekazać tobie moja kochana biedulko... Czy 
to coś o twoim?... zmartwiła się Jean szlocha
niem przyjaciółki przeczuwając najgorsze. Nie, 
to nie o moim, to o twoim... Moim? Poczekaj 
oddaję słuchawkę. Hallo Joasia - tu Jurek, co 
się stało? Joasia spadła z krzesła".

***
Wszyscy ranni po pewnym czasie powrócili 

na swoje stanowiska. Szef sztabu Admiralicji 
miał trudności tłumacząc sygnał: "Ceasefire 
immediately. Friendly forces" - Ale tak to na 
wojnie bywa. Pomyłki są na porządku dzien
nym. Ja powróciłem na okręt po trzydniowej 
rekonwalescencji kulejąc, ale z głową na karku.

N.B. Opowiadanie ORP KRAKOWIAK w 
bitwie ze ścigaczami, oczywiście oparte jest na 
prawdziwym spotkaniu, ale nie odpowiada 
relacjom zamieszczonych w "Kronikach" 
Piaskowskiego, który niewątpliwie miał Dzien
nik Zdarzeń "Krakowiaka". Ale ja to tak 
pamiętam, a więc tak to odtworzyłem.

Autor.

I AKCJA POD BUGIE
tarze. W drodze na południe dołączeni zo
staliśmy do formującego się konwoju, w 
którego osłonie mieliśmy płynąć do miejsca 
przeznaczenia. Przejście na południe, poza 
kilkoma alarmami przeciwlotniczymi i atakami 
na podejrzane okręty podwodne, odbyło się bez 
specjalnych wydarzeń. Pogoda również nam 
sprzyjała i w niespełna trzy dni wchodziliśmy 
do portu w Gibraltarze. Był to okres bardzo 
gorączkowego przygotowania się do wielkiej 
próby - inwazji Północnej Afryki. Cały port 
zapchany był "po brzegi" wszelkiego rodzaju 
okrętami i barkami desantowymi. Z pomostu 
można było oglądać smukły Runway portu 
lotniczego, który wydawał się jak przylepiona 



wstęga do skalistej głowicy. Tu również widać 
było nadzwyczajne zagęszczenie, dziesiątki 
myśliwców stłoczonych po bokach, czekało na 
moment by "wyfrunąć" i uwolnić się z tej 
gęstwiny.

Po drugiej stronie dzielącej nas wąskiej 
zatoki Gibraltaru, widać było La Linea, skąd 
obserwowano ruchy tej nadzwyczajnej floty, 
jednostek desantowych, statków z zaopatrze
niem i samoloty.

Jedną ze wstępnych operacji do przyszłej 
inwazji, było zaopatrzenie naszej twierdzy na 
Malcie w samoloty myśliwskie, mające dać 
wsparcie w pierwszych rzutach lądowania na 
ląd afrykański. Do tego zadania wydzielono 
lotniskowiec HMS FURIOUS, który w osłonie 
floty miał dopłynąć do odpowiedniej odległości 
od wyspy i umożliwić spitfirerom wystartować 
na lotnisko na Malcie.

Osłonę tworzyła grupa okrętów Force H, do 
której wchodziliśmy i my. Pod osłoną nocy 
wymknęliśmy się z portu i kiedy robiło się 
widno byliśmy już dobrze poza zasięgiem 
widoczności hiszpańskiego brzegu. Dalsze 
ruchy mogły być jedynie zauważone przez 
nieprzyjacielskić okręty podwodne, które 
stanowiły dla nas poważną groźbę, a co więcej 
meldowały o naszych ruchach, włoskiemu i 
niemieckiemu lotnictwu.

Następnego dnia byliśmy już w ich zasięgu 
i rozpoczęły się naloty. Bez żadnych uszko
dzeń i stratach w ludziach, myśliwce wylądo
wały na Maltę i HMS FURIOUS wraz z 
osłoną floty powróciły do Gibraltaru.

W tydzień później, pod wieczór cała Ar
mada inwazyjna wyruszyła w morze.

Po 3 dniach, 8 listopada o świcie zbliżyliś
my się pod brzegi Algieru. Nie spodziewaliśmy 
się dużego oporu, ponieważ Wolni Francuzi 
mieli przygotować grunt do lądowania. Naszym 
zadaniem miało być zniszczenie czterocalowych 
baterii na zachód od Algieru. Pogoda była 
idealna, morze było spokojne i gładkie jak 
tafla. Z mroku nocy wyłonił się skalisty ląd. 
Byliśmy w alarmie bojowym, co chwila przy
chodziły meldunki z innych sektorów. Oran 
mała opozycja, w sektorze amerykańskim w 
rejonie Casablanki zacięte walki. Po jakimś 
czasie nawiązaliśmy kontakt z naszymi od
działami i komandosami na lądzie, którzy 

wylądowali w szeregu punktach prawie bez 
żadnej opozycji. Czekaliśmy na nasze zadanie 
i rozkazy z lądu. Wschodziło słońce, zapowia
dał się piękny skwarny dzień. Podchodziliśmy 
coraz bliżej pod ląd, nie było żadnej reakcji z 
lądu ani kontaktu z okrętami podwodnymi. 
Nasze oddziały poruszały się coraz głębiej w 
ląd napotykając jedynie na sporadyczny opór. 
Po jakimś czasie otrzymaliśmy sygnał, że 
nasza bateria została wzięta bez oporu. Śpią
cych Senegalczyków zupełnie nie przygotowa
nych zaskoczono i w krótkim czasie baterię 
opanowano. Algier był wolny od obstrzału i 
ruch do portu nie zagrożony. Naszym dalszym 
zadaniem, pozostała ochrona desantu od okrę
tów podwodnych i lotnictwa oraz patrolowanie 
wzdłuż wybrzeża.

Błyskawica z lotu ptaka

Zatoka Algieru, podobnie jak i inne zatoki 
portów Północnej Afryki, zasłonięta górami od 
zachodu i niskim lądem od południa i wscho
du, stanowiła wspaniałe naturalne kotwicowis- 
ko, dla licznej Armady inwazyjnej. Jedyne 
niebezpieczeństwo stanowiło lotnictwo nieprzy
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jacielskie i krążące torpedy (circling torpedoes) 
zrzucane z nisko lecącego samolotu, którego 
trudno było wykryć na Radarze. Jedyną obroną 
przeciwko nim był baraż artyleryjski niepo- 
zwalający zbliżyć się samoloton na odpowied
nią odległość do ataku.

Po trzech dniach patrolowania u brzegów 
Algieru, 11 listopada otrzymaliśmy sygnał: 
"Randez-vous ze statkiem pasażerskim z 
transportem wojska na pokładzie... długość... 
szerokość... cel przeznaczenia - Bougie". Za 
chwilę wstrząsy okrętu wskazywały, że zwię
kszyliśmy szybkość i skierowaliśmy kurs na 
miejsce spotkania. W niespełna dwie godziny, 
wyłonił się przed nami wysoki kształt transpor
towca. Wymieniliśmy sygnały i zajęliśmy 
pozycję osłony. Zbliżał się zmierzch i w 
każdej chwili mogliśmy się spodziewać ataku 
nieprzyjacielskich okrętów podwodnych i 
samolotów. Transportowiec płynął kursem 
bardzo blisko brzegu i na tle wysokiego skali
stego wybrzeża, mało był widoczny. My 
osłanialiśmy go od strony morza. Zapadła noc. 
Następnego rana mieliśmy być na miejscu. 
Sygnały z Bougie, który wówczas był zaledwie 
kilkadziesiąt kilometrów od formującego się 
frontu, nie były pocieszające. Bougie jako 
najbliższa od frontu baza zaopatrzeniowa i 
desantowa, było pod ciągłymi nalotami lot
nictwa włoskiego i niemieckiego. Straty w 
ludziach i statkach były duże. Naszym zada
niem teraz, było przejąć całą uwagę na siebie, 
aby transportowiec w tym czasie mógł przem
knąć się pod osłoną skalistego wybrzeża do 
portu. Robił się dzień, kiedy wchodziliśmy do 
zatoki Bougie. Przed nami otworzył się przy
kry obraz, na redzie płonęły statki, jeden z 
nich tonął i wzywał naszej pomocy, na jego 
pokładzie wybuchała od czasu do czasu amuni
cja. Dowódca okrętu kpt. mar. L. Licho- 
dziejewski, musiał powziąć bardzo trudną 
decyzję, gdyż stanowiliśmy jedyną efektywną 
obronę transportowca z przeszło 3000 ludźmi 
na pokładzie i całego portu. Niezadługo trans
portowiec wszedł do portu, w tym czasie 
"ranione" statki opatrywały swoje uszkodzenia. 
Na całej redzie panowała cisza i olbrzymie 
napięcie, oczekiwano następnego nalotu lada 
moment. Oczy wszystkich skierowane były na 
nas, musieliśmy stanowić imponujący widok z 

baterią 8 dział czterocalowych i z 4 Boforsami. 
Niedługo potrzebowaliśmy czekać. Wtem radar 
melduje kierunek, odległość, grupa nieprzyja
cielskich samolotów zbliża się. Oczy wszyst
kich wpatrzone są w niebo, za chwilę padają 
meldunki... kierunek grupa samolotów... nie
przyjacielskie. Podaję z dalocelownika do 
Centrali... "kąt kursowy prawo... grupa nieprzy
jacielskich samolotów... kąt zbliżenia... szyb
kość...", w tym czasie odległość przekazywana 
jest do Centrali z dalmierza i radaru... popra
wiam kąt zbliżenia, szybkość... melduję na 
pomost do dowódcy... artyleria gotowa... do 
Centrali meldować odległość... do dowódcy... 
artyleria w zasięgu czy mogę otworzyć ogień. 
Dowódca rozkazuje otworzyć ogień... podaję 
do Centrali "... ogień kierowany cała bateria... 
OGNIA!" Wstrząsnęło okrętem to pierwsza 
salwa poszła w powietrze... za nią druga i 
trzecia... dopiero po trzeciej salwie widzimy 
nasze pierwsze rozpryski... poprawiam dane do 
Centrali... już pierwsze bomby padają na 
redzie, wokół nas... samoloty rozbiegają się w 
różne strony... nadchodzą dalsze fale samolo
tów, ogień kierowany zaczyna być coraz 
trudniejszy, samoloty nadchodzą z różnych 
kierunków... strzelamy bezustannie całym 
uzbrojeniem, zaopatrzenie amunicji do Bofor- 
sów zaczyna być coraz trudniejsze, cała całoga 
bez wyjątku pracuje bez wytchnienia, następne 
fale samolotów nadchodzą z małymi przer
wami... ogień kierowany zaczyna być mniej 
skuteczny, przechodzimy na ogień lokalny 
poszczególnych baterii. Okręt gwałtownie 
manewruje unikając bomb. Lufy dział smażą 
się od rozgrzania, pokład zasypany jest stosami 
pustych łusek... dobiega prawie druga godzina 
bombardowania. Dowódca żąda raportu o 
stanie amunicji, statki trafione płoną, na redzie 
istna masakra. Wtem czterosilnikowy samolot 
zbliża się samobójczo do okrętu, zniża się tuż 
nad kominem odrywają się bomby, Boforsy 
zieją do niego ogniem... za chwilę wstrząsnęło 
całym okrętem, fontanny wody zalewają po
kład, słychać jęki są ranni przy działach, na 
pomoście, nadchodzą meldunki z komór amu
nicyjnych i z pokładu o rannych i zabitych. 
Niektóre załogi dział zostały zupełnie zdekom
pletowane. Przy dziale No 4 tylko dwóch 
członków załogi unikło ran, ci nadal ładowali 
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działo i strzelali. Działonowy bosman Stani
sław Pawiński leżał ciężko ranny na pokładzie 
i dalej wydawał rozkazy. Z obsługi dalocelow- 
nika, dalmierzysta i celowniczy kierunkowy 
byli ranni, nie zdając sobie początkowo z tego 
sprawy, na pomoście został zabity, trafiony 
odłamkiem bomby w gardło, angielski syg
nalista. Z pozostałych załóg obsadziłem dwa 
główne działa i jednego Boforsa i znów byliś
my gotowi do akcji. Dowódca w międzyczasie 
wysłał sygnał do Dowództwa o pozwolenie 
wysadzenia zabitych i rannych w porcie Bou- 
gie, do którego za jakiś czas weszliśmy. Pod
czas wyładowywania rannych, por. Karol 
Góralczyk i ja staliśmy na pomoście, wtem od 
strony lądu, ukazała się cała eskadra samolo
tów lecących wysoko w naszym kierunku,
zarządziliśmy alarm bojowy.

Apel Załogi w Bugic; od lewej por.mar.Kince (torp), 
kpt.mar.Kadulski (zdo), por.mar.Lesisz (art), por.mar. 
Góralczyk (naw).

Nagle od jednego z nich oderwały się 
bomby, upadły tak blisko burty, że wybuch 
zachybotał całym okrętem i podniósł go do 
góry. Na szczęście nie było rannych ale 
uszkodzenia były poważne sieci elektrycznej i 
instalacji artyleryjskich. Wstrząs okrętem był 
tak silny, że nity w podłodze w maszynowni 
"strzelały" do góry. Była to zapewne eskadra 

wracająca z nalotu na Algier, tym można tylko 
tłumaczyć, że tylko jeden samolot zrzucił 
bomby. Oprócz angielskiego sygnalisty, zostali 
zabici Tadeusz Grzebień i Władysław Figas, a 
w szpitalu zmarł później z ran bosma-mat 
Władysław Musseorowicz. Rannych było około 
20% załogi w tym 33 ciężko rannych, których 
pozostawiliśmy na lądzie w szpitalu. Okręt był 
podziurkowany odłamkami bomb jak sito, 
ponad 200 dziur. Amunicji pozostało zaledwie 
100 pocisków do artylerii głównej i około 
2000 do Boforsów.

Działo plot wmontowane zamiast przedniego aparatu torp. 
Tylna wyrzutnia torp. zmieniona na poczwórną.

Chrzest okrętu
Po wyładowaniu rannych otrzymaliśmy 

sygnał powracać do Algieru, gdzie po załado- 
aniu amunicji i paliwa wysłano nas z kon
wojem do Gibraltaru na reperacje i skompleto
wanie załogi, która została wysłana z Anglii i 
znów byliśmy gotowi do akcji.

PRZYDZIAŁ DO FORCE Q
Force Q składała się z 2 sławnych krążow

ników HMS PENELOPE i HMS AURORA, 
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oraz z 16 flotylli kontrtorpedowców typu 
"Tribal" (HMS TARTAR) i 19 flotylli kontr
torpedowców typu "Laforey".

Force Q operowała z portów Philippeville i 
Bonę, najbardziej zbliżonych do frontu i 
położonych najbliżej morskiej linii zaopatrze
nia wojsk niemieckich w Tunezji.

Zadaniem Force "Q", było odcięcie linii 
komunikacyjnych i zaopatrzenia pomiędzy 
Palermo i Sycylii i portami Bizertą i Tunisem. 
Poza okrętami podwodnymi oraz lotnictwem 
włoskim i niemieckim, zagrożeni byliśmy 
przez włoskie ścigacze operujące z małej 
wysepki la Galite.

Po krótkim remoncie w Gibraltarze i uzu
pełnieniu załogi, przeszliśmy do Algieru na 
krótkie przeszkolenie. Po zatopieniu HMS 
LIGHTNING, który wchodził w skład 19 
flotylli kontrtorpedowców, ORP BŁYSKAWI
CA (o tej samej polskiej nazwie), została 
przydzielona na jego miejsce.

Cała Force Q była podzielona na dwie 
grupy, każda składająca się z jednego krążow
nika i jednej flotylli kontrtorpedowców. Opera
cyjnie grupy te pracowały na zmianę, jedna 
stacjonowała w Bonę i była w natychmias
towym pogotowiu, gotowa w każdej chwili do 
wyjścia w morze, druga stała w Algierze na 
wypoczynku.

Na pomoście: Lt.Nicholas RNVR (łącznikowy) por .dr. 
Krzywice, por.mar.Lesisz (art), por. mar.Kince (torp)

W czasie służby w Bonę współpracowaliś
my ściśle z naszym lotnictwem rozpoz
nawczym, które meldowało do dowództwa 
morskiego o ruchach okrętów nieprzyjaciel
skich i każdorazowym wyjściu konwoju lub 
indywidualnych statków z Palermo. Wówczas 
podnosiliśmy parę i wychodziliśmy w morze.

W czasie naszych wypadów nie mieliśmy 
szczęścia spotkać konwojów, które otrzymaw
szy meldunki od ich lotnictwa o naszym 
wyjściu w morze, zawracały do Palermo. 
Natomiast lotnictwo włoskie i niemieckie 
dawało nam się pożądnie we znaki. Podczas 
jednego z nalotów, atak odbywał się o zmroku 
i samoloty były widoczne jedynie na radarze, 
mieliśmy bardzo dużo szczęścia, obrzuceni 
bombami ze wszystkich stron, uniknęliśmy 
uszkodzeń, mając jedynie dwóch członków 
załogi lekko rannych.

WYPADY NA LĄD
- GIBRALTAR, ALGIER, BONĘ

Należy również wspomnieć, choć w kilku 
słowach o naszych "wypadach na ląd". W 
Gibraltarze były dwie kawiarnie z występami 
i tam spędzaliśmy nasze wolne wieczory. 
Wychodziliśmy zazwyczaj w grupie, por. mar. 
S. Kince, oficer torpedowy, por. mar. K. 
Góralczyk, oficer nawigacyjny, ppor. mar. J. 
Kosik, oficer adm. i ja. Często zabieraliśmy ze 
sobą naszą okrętową maskotkę, bardzo miłą 
małpkę "Betty", mimo że była płci męskiej, 
nazwa "Betty" przylgnęła do niej. Prowa
dziliśmy ją na smyczy, lub nosiliśmy na rę
kach. Jej stosunek do małp w Gibraltarze był 
raczej przyjazny, chociaż odnosiła się do nich 
z "rezerwą", była zdziwiona, że one skaczą po 
skałach na wolności.

W jednej ze wspomnianych knajp, występo
wała hiszpańska śpiewaczka Matylda, która 
czarodziejsko śpiewała "Morena" i "Flores". 
Miała wielu wielbicieli, ale naprawdę zakochał 
się w niej Stasio Kince, oczywiście była to 
miłość platoniczna. Pod wieczór Hiszpanie 
musieli wracać do la Linea, a my na okręt, bo 
o 10 wieczór zamykano bramy Dockyardu.

Nieco gorzej wyglądały nasze wyjścia na 
ląd w Algierze i Bonę. Dzięki niesfornemu 
zachowaniu się naszych amerykańskich Alian
tów, których często ratowano na pół żywych 
z Kasby, lub zabierano zupełnie zalanych z 
ulic, wszystkie lokale były "out of bound". 
Jedyną rozrywką było zwiedzanie miasta, które 
było zupełnie wyludnione.

W czasie pobytu w Algierze, mieliśmy 
często bardzo miłego gościa ppor. wojska 
amerykańskiego, pochodzenia polskiego, z 
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batalionu transportowego, który stacjonował 
obok Mers el Kebir, bazy francuskiej floty, na 
zachód od Algieru. Dowódcą batalionu był 
Polak major Kowalski, dzięki niemu mieliśmy 
zawsze transport do dyspozycji. Ten młody 
oficer, przesiadywał u nas całymi dniami w 
mesie i nie trzeba go było zabawiać, cieszył 
się, że jest wśród nas i na polskim okręcie. 
Mówił piękną polszczyzną, matka nauczyła go 
języka polskiego, kiedy był jeszcze małym 
chłopcem.

11 maja 1943 r., kiedy Alianci czynili 
przygotowania do inwazji Sycylii, która nastą
piła 10 lipca, otrzymaliśmy rozkaz powrotu do 
Wielkiej Brytanii na dłuższy remont w Cowes.

W niedługim czasie 9 lipca zostałem przeo- 
krętowany na ORP DRAGON, na którym 
brałem udział w lądowaniu w Normandii.

Po zatopieniu DRAGONA i krótkim poby
cie z załogą na lądzie, powróciłem ponownie 
na BŁYSKAWICĘ 28 września 1944 i służy
łem na niej aż do 18 lutego 1946 roku.

KAZIMIERZ DOMAŃSKI
... W KTÓRYM KIERUNKU JEST LIMBURG?

Juliusz Cezar pisał pamiętniki, generał 
Patton pisał pamiętniki i wielu generałów, w 
dalszym ciągu, pisze pamiętniki. Jeśli chodzi o 
mnie, to motywowany wrodzoną skromnością, 
muszę od razu zaznaczyć, że poniżej przedsta
wione wydarzenia nie miały większego wpływu 
na przebieg działań wojennych w ostatniej 
fazie II wojny światowej. Opisana tutaj es
kapada, o ile tak to można nazywać - podyk

towana instynktem samozachowawczym - była 
tylko jednym ze zdarzeń w życiu pod
chorążego marynarki, który rezydował (cza
sowo - na szczęści!) w niemieckich obozach 
jenieckich.

Zanim przejdę do właściwego tematu, 
muszę zobrazować sytuację, w której znalazło 
się wielu z nas, podchorążych. Moim długolet
nim partnerem był niejaki Zbyszek Okołowicz,

Lato 1941 przed barakiem siedzę: Antek Pikuziński (2-gi z lewej) i Zbyszek Okołowicz (2-gi z prawej), stoję od lewej 
Bogusław Bratkowski, Kazimierz Domański, Stefan Jachimowicz i (1 z prawej) Stanisław Lewiński.
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Siedzą od lewej Domański, Pokuziński, Okołowicz i 
Lewiński.
podchorąży rezerwy kawalerii i wychowanek, 
podobnie jak ja, jednego z gimnazjów war
szawskich. Zbyszek znał się doskonale na 
koniach, czego najlepszym dowodem jest to, 
że w dalszym ciągu prowadzi - z wielkim 
powodzeniem - szkołą jazdy w USA. Główną 
jednak jego zaletą było to, że można było 
liczyć na niego w każdej drażliwej sytuacji.

Ze Zbyszkiem poznaliśmy sią w czerwcu 
1940 roku - w pociągu, który wywoził pol
skich podchorążych z obozu oficerskiego Oflag 
II B Arnswalde. Podobne transporty opuszczały 
inne oflagi i kierowały sią na zachód, głównie 
do obozu w Oberlangen, specjalnie przygoto
wanego dla polskich podchorążych. W naszym 
transporcie znajdowali sią koledzy z mojego 
rocznika: Boguś Bratkowski, Orest Dalewski, 
Jurek Dittmar, Stefan Jachimowicz, Staszek 
Lewiński, Wałek Olszewski i Antek Pikuziński. 
Był również z nami Janusz Lichy z młodszego 
rocznika. Już w samym Oberlangen dołączyli 
do naszej marynarskiej grupy Zygmunt Bartnic
ki i Jasio Wereszczyński - koledzy z młodsze
go rocznika. Staszek Lewiński, Antek Pikuziń
ski i ja założyliśmy tzw. spółką żywnościową 
i do niej zaadoptowaliśmy Zbyszka Okołowi- 
cza.

Obóz w Oberlangen był położony w płas
kim i ponurym Emslandzie. Ten ostatni przy
miotnik odnosił sią również do naszych maj

strów. Podobno za czasów kajzerowskich 
Emsland był zaludniony kryminalistami. Mie
liśmy nad sobą majstrów, bo mimo oporu z 
naszej strony, Niemcy zmusili nas w końcu do 
pracy. Przez pierwsze parą lat podchorążowie 
byli trzymani w obozach o dużym zagąszcze- 
niu, ale z czasem dużo z nas zostało rozesła
nych po małych komenderówkach (Arbeits- 
kommando).

Nasza spółka zmniejszyła sią na wiosną 
1942 roku, gdy Antek, Zbyszek i ja zostaliśmy 
przeniesieni do małego obozu w Monschau, na 
południe od Aachen. Staszek pozostał w obozie 
Hoffnungsthal. Ucieczka nasza, pod koniec lata 
tego roku, nie miała pomyślnego zakończenia, 
bo zostaliśmy złapani na granicy belgijskiej. 
Dużo lepiej powiodło sią Bogusiowi Brat
kowskiemu i Stefanowi Jachimowiczowi, 
którzy uciekli parą tygodni później i po wielu 
przygodach dotarli szcząśliwie do Anglii. 
Mniej wiącej w tym czasie, gdy Boguś i 
Stefan skakali z pądzącego pociągu miądzy 
Monschau a Aachen, zostaliśmy czasowo 
umieszczeni w naszym centralnym obozie - 
Stalag VIG w Duisdorf. Wspominam to tylko 
dlatego, że w tym obozie spotkaliśmy sią z 
naszym kursowym kolegą Staszkiem Gronow
skim. Staszek był szewcem obozowym i nie 
tylko, że reperował buty, ale potrafił robić 
obuwie na zamówienie. Użyczył nam swej 
gościnności, co w naszych warunkach było 
manną z nieba. W 1945 roku Staszek zmarł na 
gruźlicą po uwolnieniu z obozu koncentracyj
nego.

Z Duisdorf przeniesiono naszą trójką do 
podchorążowskiego obozu w Hoffnungsthal, 
gdzie znów spotkaliśmy sią ze Staszkiem 
Lewińskim. O wznowieniu spółki nie było 
mowy, bo zostaliśmy przydzieleni do oddziału 
specjalnie stworzonego dla podchorążych 
uciekinierów i ze Staszkiem mogliśmy sią 
widywać tylko po pracy. Nasz oddział uzyskał 
nieoficjalną nazwą Niebieskiej Kompanii, 
ponieważ Niemcy ubrali nas we francuskie 
płaszcze koloru błąkitnego - już od wielu lat 
niemodnego w armii francuskiej.

Na wiosną 1943 roku Antek został przenie
siony do innego obozu - wkrótce stamtąd 
uciekł - i nasza spółka została zredukowana do 
dwóch. Zgodnie z tradycją Niebieskiej Kom
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panii, Zbyszek i ja zajęliśmy się przygotowa
niem nowej ucieczki. Nasze przygotowania 
poszły na marne, bo nasza kompania została 
wywieziona z obozu dokładnie w przeddzień 
naszego "D-Day". Nasze cywilne ubrania, 
walizki i cih zawartość były schowane poza 
obozem i zanosiło się na to, że poniesiemy 
dość poważne straty materialne. Szczęśliwie, 
tuż przed samym wyjazdem, zjawił się "ku
piec", który za całkiem niezłą ilość angielskich 
papierosów uwolnił nas od zmartwienia. Było 
to bardzo przyzwoicie ze strony brata - pod
chorążego (sam się szykował do ucieczki), 
który wiedział dokładnie, gdzie się znajdowały 
nasze rzeczy - mógłby zaczekać na nasz wy
jazd i podebrać towar "za frajer" - i świadczy
ło, że uczciwość w narodzie jeszcze nie zgi
nęła.

Po opuszczeniu Hoffnungsthal Niebieska 
Kompania była przesuwana od obozu do obozu 
i w końcu dostała stały przydział do Stalagu 
XIID w Trier. Tam dołączono do niej kilku 
szeregowych i po pewnym czasie rozbito ją na 
małe grupy, które zostały wysłane na poszcze
gólne komenderówki. Jedna z tych grup, 
licząca dwudziestu pięciu ludzi (Zbyszek i ja 
między nimi), została przydzielona do odkryw
kowej kopalni białej gliny, koło Ahrweiler. 
Nikomu z nas to się nie podobało, bo praca 
była ciężka. Sami Niemcy musieli dojść do 
tego samego przekonania, bo nasze racje 
żywnościowe były dużo większe niż w innych 
obozach. Godne jest zanotowania, że w miarę 
zmniejszania się obsady naszej komenderówki, 
przydział żywności pozostawał ten sam. Mimo 
tego Niemcy nie mieli z nas pociechy, bo ta 
praca nam nie odpowiadała i zgodnie z dewizą 
życiową jednego z kolegów "Jeśli nie można 
być lwem, trzeba być lisem" staraliśmy się być 
godnym przykładem biblijnego cytatu "Duch 
jest ochoczy, ale ciało mdłe". Niemcy zawsze 
kładli nacisk na "bewegung" (ruszanie się) w 
pracy i chociaż imponował im nasz entuzjazm, 
to jednakże wyniki naszych wysiłków dopro
wadzały ich do rozpaczy. Nasze tłumaczenie, 
że jesteśmy studentami i nie bardzo nadajemy 
się do fizycznej pracy, trafiło w końcu do ich 
wyobraźni, a gdy zostało poparte wyjazdem 
kilku kolegów-markierantów do stalagowego 
szpitala, nasi "pracodawcy" powzięli decyzję 

tych jeńców należy się pozbyć i im szybciej 
tym lepiej.

Tuż przed Bożym Narodzeniem 1943 roku 
opuściliśmy kopalnię i po parugodzinnej jeź- 
dzie pociągiem, staliśmy się założycielami 
nowej komenderówki w Weissenthurm am 
Thein - małym miasteczku na zachodnim 
brzegu Renu, kilkanaście kilometrów na północ 
od Koblencji. Było nas dwudziestu - zatrud
nionych przy wyrabianiu cegieł i płyt z miejs
cowego żwiru, podobnego do pumeksu. Praca 
była nieporównanie lżejsza od tej, którą wyko
nywaliśmy poprzednio.

Mniej więcej w rok po naszym przyjeździe 
do Weissenthurm generał Rundstedt rzucił 
swoje siły przeciwko Amerykanom w połud
niowej Belgii, a w między czasie lotnictwo 
sprzymierzonych (ze mną!) zaczęło się coraz 
bardziej interesować okręgiem w którym był 
nasz obóz. Pierszy dzienny nalot na Koblencję, 
latem 1944 roku, był zapowiedzią dalszej 
działalności American Air Firce w naszej 
okolicy. To było przez nas bardzo mile wi
dziane, ale gdy pod koniec tego roku bomby 
zaczęły spadać na Weissenthurm, przestało tó 
być zabawne. Jedynym obiektem strategicznym 
i oczywistym był most na Renie - łączył 
Weissenthurm z Neuwied‘em - i byliśmy 
przekonani, że jest on jedynym celem ataków 
lotnictwa. Po kilku nalotach zbudziły się we 
mnie pewne wątpliwości, bo dotychczasowym 
rezultatem bombardowań było zniszczenie 
kilkunastu domów w mieście, uszkodzenie 
dachu naszego baraku i poważne nadwerężenie 
mojego systemu nerwowego - a most jak stał, 
tak stał.

Dotychczas żyłem w przeświadczeniu, że 
nic złego nie może mnie spotkać ze strony 
Aliantów, ale ostatni rozwój wypadków - 
znalazłem się obramowany wybuchającymi 
bombami, raz w szczerym polu, a raz tuż koło 
naszego obozu - zmusił mnie do prze
egzaminowania mojego punktu widzenia. 
O częstym kryciu się przed spadającymi od
łamkami szrapneli niemieckiego "flaku" nie 
warto nawet mówić. Jeśli udało się przeżyć 
pięć lat wojny i do tego jeszcze pod "czuj
nym" okiem wroga, to jest trochę trudno 
rozkoszować się myślą, że tuż przed jej za
kończeniem, można zostać przeniesionym w
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zaświaty dzięki wysiłkowi swoich przyjaciół. 
Sytuacja przypominała trochę grecką tragedię 
(i tak źle i tak niedobrze) i co gorsze, że 
zacząłem traktować wyczyny amerykańskiego 
lotnictwa jako wybryki wyłącznie pod moim 
adresem. Ten sposób myślenia nie jest zdrowy 
i jedynym powodem dla którego nie dostałem 
paranoi było to, że nie byłem dobrze za
znajomiony z tym terminem.

W dniu 1 stycznia 1945 roku bomby znów 
spadły w Weissenthurm i tym razem rezultat 
był tragiczny: dom znajdujący się tuż koło 
naszego obozu został trafiony bombą i pod 
jego gruzami zginęło kilka, dobrze nam zna
nych, rodzin - same kobiety i dzieci. Między 
nami nie było żadnych strat, bo ukryliśmy się 
w zygzakowatym rowie, który służył nam jako 
schron przeciwlotniczy. Zaraz po nalocie 
rzuciliśmy się do akcji ratowniczej, która 
niestety nie była uwieńczona wielkim suk
cesem. Wypadki tego dnia wpłynęły na nas 
wszystkich bardzo przygnębiająco, a jeśli 
chodzi o mnie, stały się przysłowiową ostatnią 
kroplą. Most w dalszym ciągu stał nietknięty.

Przyszło mi na myśl takie pytanie: Ile 
trzeba nalotów, żeby zburzyć most i wysłać 
mnie na drugi świat przy tej okazji? Weissen
thurm stał się miejscem bardzo niezdrowym, 
a szczególnie dla nerwowo osłabionych. "Ka

ziu", pomyślałem sobie, "jeśli chcesz jeszcze 
zobaczyć swoją rodzinę i przyjaciół i brać 
udział w paradzie zwycięstwa, to musisz się 
pożegnać z Weissenthurm - i to szybko". 
Zwierzyłem się Zbyszkowi ze swoich obaw. 
On w zupełności podzielał moją opinię, bo też 
miał dość unikania "przyjacielskich" bomb. 
Decyzja zapadła: opuszczamy komenderówkę. 
Jedno tylko pytanie: dokąd? Dla dobrego 
żołnierza (ten termin obejmuje również lot
ników i marynarzy) odpowiedź jest oczywista: 
do swoich!

Sposób dostania się do "swoich" był bardzo 
prosty: należało przekroczyć linię dzielącą 
wojska alianckie od wojsk niemieckich. Naj
bliższy odcinek tej linii był niedaleko od nas, 
w Belgii, gdzie w tym czasie Amerykanie i 
Niemcy byli zaangażowani w zażartej walce. 
O ile dotychczas nasza zagłada była zależna 
tylko od kaprysu losu, to próba przeforsowania 
linii frontu - romantyczny wyczyn dla niektó
rych - równałaby się, w danych warunkach, 
świadomemu i lekkomyślnemu szukaniu guza. 
To nie przyniosłoby nikomu żadnej korzyści, 
bo generałowie Eisenhower, Montgomery i 
Żuków sami doskonale wywiązywali się ze 
swego zadania i było rzeczą przesądzoną, że 
wygrają tę wojnę bez naszej osobistej pomocy. 
Biorąc to wszystko pod uwagę, Zbyszek i ja 
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wybraliśmy alternatywę, której daliśmy miano 
"Prywatna ewakuacja". Celem tej imprezy było 
znalezienie stosunkowo bezpiecznego miejsca 
i przeczekanie tam pozostałych kilku miesięcy 
(trzech? czterech?) do zakończenia działań 
wojennych.

Wybór nasz padł na główny obóz Stalagu 
XIIA w Limburgu. Był on położony około 
czterdziestu kilometrów (lotem ptaka) na 
wschód od Koblencji i znany nam z poprzed
niego w nim pobytu. Byliśmy pewni, że ze 
względu na swoją pojemność był on znany 
alianckim siłom powietrznym i dlatego nie 
spodziewaliśmy się żadnego niebezpieczeństwa 
z tej strony. Niemców nie braliśmy pod uwagę, 
bo żołnierze Wehrmachtu, przydzieleni do 
oddziałów wartowniczych w obozach jeniec
kich, szybko "oswajali się" i w przeciwieństwie 
do swych kuzynów SS lub Gestapo, nie zdra
dzali specjalnych skłonności do masakrowania 
tych, których oddano im do pilnowania. O ile 
mnie pamięć nie myli, to w tym czasie Trier 
był już w rękach Amerykanów i to było 
powodem, dla którego komenda naszego 
stalagu mieściła się obecnie w Dierdorf, miejs
cowości położonej około dwudziestu pięciu 
kilometrów w kierunku północno wschodnim 
od Weissenthurm. Dierdorf należało ominąć. 
Zasadniczo nie mieliśmy żadnej pewności, że 
się uda nam zajść do Limburga, ale nagle to 
przestało być ważne: sama idea wędrowania w 
nieznane, bez eskorty, stała się główną atrak
cją. W dwa dni po powzięciu decyzji byliśmy 
w drodze.

Zima tego roku była bardzo surowa: ciągły 
mróz i sporadyczne opady podtrzymywały 
grubą powłokę śniegu. Minusowa temperatura 
działa szkodliwie na cement i dlatego nasza 
praca została odłożona na cieplejsze dni. Nie 
było jednak mowy o "bezrobociu", bo zajęcia 
dostarczyło American Air Force: usuwanie 
gruzów po zbombardowanych budynkach; 
godziny zajęć były regulowane alarmami 
lotniczymi. Nadzór wartowników nad nami był 
raczej symboliczny - spowodowany rodzajem 
naszej pracy, warunkami mieszkaniowymi i 
pewnym wyczuciem zbliżającego się końca. 
Podczas noworocznego nalotu nasz barak, w 
którym mieścił się pokój wartownika (o- 
czywiście z osobnym wejściem), został poważ

nie uszkodzony i nie nadawał się więcej do 
zamieszkania. Wartownicy zakwaterowali się w 
prywatnych domach, a my przenieśliśmy się do 
szopy, która służyła jako stolarnia. Rezultatem 
tych drastycznych zmian było to, że nasze 
nowe pomieszczenie było otwarte przez całą 
dobę. Z wartownikami widywaliśmy się zwykle 
przy pobudce, posiłkach i czasami wieczorem - 
o ile króryś z nich nie zapomniał zajrzeć do 

nas, żeby powiedzieć "Gute Nacht". Biorąc to 
wszystko pod uwagę, nasza "wyprowadzka" nie 
zasługuje na miano ucieczki.

W oznaczonym dniu Zbyszek i ja wstaliśmy 
wcześniej niż zwykle, zjedliśmy śniadanie, 
pożegnaliśmy się z kolegami i wyruszyliśmy w 
drogę. W wypadku gdyby wartownicy zauwa
żyli naszą nieobecność (całkiem praw
dopodobne), któryś z kolegów miał powiedzieć, 
że poszliśmy do pobliskiej wioski po kartofle. 
Od czasu do czasu, paru z nas - zwykle w 
towarzystwie wartownika, żeby to lepiej wy
glądało - udawało się do tej wioski "po zaku
py". W zamian za czekoladę, papierosy (ame
rykańskie lub angielskie), Nescafe itp., do
stawaliśmy od miejscowych bauer‘ów takie 
rzeczy jak kartofle, jabłka, liście tytoniowe lub 
inne artykuły żywnościowe, których brakowało 
w naszym jadłospisie. Dotychczas nie zdążyło 
się jeszcze, żeby któryś z nas wybrał się przed 
pobudką do Kettich‘a (nazwa wyżej wspom
nianej wioski), ale w danych okolicznościach 
tego rodzaju wytłumaczenie naszej nieobec
ności było całkiem na miejscu. Wcale nie było 
ważne, czy wartownicy w to uwierzą i jak się 
później okazało, potraktowali cały ten incydent 
ze spokojem i zrozumieniem.

Dzień był mroźny, ale to nam nie przeszka
dzało, bo byliśmy ciepło ubrani. Jeśli chodzi o 
wiktuały typu tabacznego, to byliśmy do
skonale zaopatrzeni, dzięki pomocy Czer
wonego Krzyża (amerykańskiego i brytyjskie
go) i czarnego rynku, który swobodnie upra
wialiśmy na miejscu. Mieliśmy ze sobą dwie 
walizki, które ciągnęliśmy na małym drabinia
stym wózku. Wózek ten normalnie służył jako 
zabawka dla dzieci, ale był bardzo solidnie 
zrobiony i nam bardzo przydatny.

Przechodząc przez most na Renie powie
działem: Dobrze, że most nie jest zburzony, bo 
inaczej nie moglibyśmy się przeprawić na 
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drugą stronę. Zupełna racja - odpowiedział 
Zbyszek - szkoda tylko, że Amerykanie nie 
rozwalili mostu przy pierwszym nalocie i 
może wtedy wcale nie potrzebowalibyśmy się 
przeprowadzać na drugą stronę.

Po przejściu przez most znaleźliśmy się w 
Neuwied i tam wzięliśmy drogę prowadzącą do 
Dierdorf. To było konieczne, bo droga ta była 
przecięta autostradą, która wiodła prosto do 
naszego celu: Limburga. Ze spotykanymi 
przechodniami wymienialiśmy kurtuazyjne 
"Guten Morgen" i na tym kończyło się wza
jemne zainteresowanie.

Około południa zaczął padać gęsty śnieg i 
równocześnie nasze żołądki przypomniały nam, 
że nadeszła pora obiadowa. Zauważyliśmy 
małe gospodarstwo, które wprost prosiło się, 
żeby wykorzystać je jako schronienie przed 
wrogimi żywiołami. Zapukaliśmy do drzwi, 
które zostały otwarte przez starszawą niewiastę. 
Apelując do jej "matczynego" serca (matczyne 
serce nie uznaje granic politycznych) wyjaśni
liśmy, że jesteśmy polskimi jeńcami i ucieka
my przed "pożogą i zniszczeniem" szalejącymi 
po drugiej stronie Renu. Kobieta (była ona 
gospodynią) okazała wielkie zainteresowanie 
naszym losem i szybko zaprowadziła nas do 
obory, zrobiwszy po drodze uwagi, że wojna 
to straszna rzecz; że jesteśmy tacy młodzi i 
tak daleko od domu; że w ogóle... kiedy to się 
wszystko skończy? Obora była miejscem, które 
nam doskonale odpowiadało: miała dach, była 
sucha i ciepła. Nawiasem dodam, że gdyby 
nawet chciała zaprosić nas do mieszkania, to 
nie mogła tego zrobić: osoby utrzymujące 
stosunki towarzyskie z Polakami i innymi 
"untermensch‘ami" były karane więzieniem.

Podczas, gdyśmy się pweygotowywali do 
posiłku, obora zapełniła się resztą członków 
rodziny - przeważnie kobiety i dzieci. Nasze 
przybycie było dla nich niezwykłym wyda
rzeniem, które przerwało monotonię szarego 
zimowego dnia. Musieliśmy odpowiadać na 
szereg pytań odnoszących się do naszego 
jenieckiego losu, a szczególnie naszych ostat
nich przeżyć po drugiej stronie rzeki. Nie 
potrzebowaliśmy się ograniczać w naszych 
relacjach, bo dzięki bombardowaniom, sieć 
telefoniczna była tak poważnie uszkodzona, że 
połączenie jednego brzegu Renu z drugim 
praktycznie nie istniało.

Pokrzepieni na duchu i ciele po
dziękowaliśmy za gościnę i żegnając się ze 
wszystkimi, jeszcze raz wymieniliśmy uwagi, 
że wojna to straszna rzecz i może się wkrótce, 
skończy. Nikt jednak nie wspomniał, że była 
to wina tego drania i jego szajki w Berlinie. 
Prawdopodobnie dlatego, że wszyscy byliśmy, 
w dalszym ciągu, po niewłaściwej stronie 
frontu.

Dalsza droga zapowiadała się nieźle, bo 
śnieg przestał padać i nawet słońce wyszło 
spoza chmur. Było jeszcze dość widno, gdy 
weszliśmy do następnej wsi. Była ona dużo 
większa od tej, którą zostawiliśmy poza sobą, 
ale nie spotkaliśmy nikogo za wyjątkiem 
dzieci, które bawiły się śniegiem. Idąc jednak 
dalej natrafiliśmy na małą grupę żołnierzy 
niemieckich. Kilku z nich krzątało się koło 
koni, które zdaniem Zbyszka były zdecydo
wanie "pod wierzch". Ja sam doszedłem do 
tego przekonania, chociaż moje doświadczenie 
z końmi ograniczało się do osobistych wy
czynów hipicznych na karuzelach warszawskie
go Luna Parku. Żołnierze nie zwracali na nas 
żadnej uwagi, ale ich obecność stała się, do 
pewnego stopnia, przedmiotem naszego zainte
resowania. Ostrogi na butach i żółte wypustki 
na patkach kołnierzy obwieszczały, że są to 
kawalerzyści. Co porabia oddział kawalerii w 
cichej nadreńskiej wiosce? Jest na wypo
czynku? A może "zgubił się" w tym przytu
lnym miejscu, w nadziei, że Oberkommando 
der Wehrmacht zapomni o jego istnieniu? Nie 
bardzo prawdopodobne, ale w tym stadium 
wojny...

Rozważania nasze zostały przerwane zjawie
niem się dwóch wyrostków. Starszy z nich - 
mógł mieć około piętnastu lat - ubrany w 
mundur Hitlerjugend i nasrożony jak indyk, 
zaczął zarzucać nas pytaniami. Rozpoznał nas 
jako jeńców wojennych, ale nie wiedział jakiej 
jesteśmy narodowości. Głównie jednak chodziło 
mu o to, że nie mieliśmy ze sobą wachmana 
(wartownika). Było do przewidzenia, że prę
dzej czy później, ktoś się zainteresuje dwoma 
jeńcami wędrującymi bez eskorty. Sposób w 
jaki chłopak zwracał się do nas był bardzo 
irytujący, ale w danej sytuacji należało uzbroić 
się w cierpliwość i spokojnie, z godnością, 



Nr 168 NASZE SYGNAŁY Str. 29

odpowiadać na zadawane pytania. Przy okazji 
wyjaśnią, że wszelkie rozmowy z Niemcami 
załatwiałem ja, ale tylko dlatego, że znałem 
jązyk niemiecki lepiej od Zbyszka; Zbyszek 
celował w jązykach łacińskich. Hamując nagły 
przypływ morderczych myśli, wyjaśniłem 
aroganckiemu młodemu hitlerowcowi, że 
jesteśmy polskimi jeńcami, uciekinierami ze 
zbombordowanego obozu: nic nie wiemy o 
losach ani naszych kolegów, ani naszych 
wartowników i szukamy miejsca w jednym z 
dużych obozów. Na to chłopak powiedział, że 
jeńcy nie mają prawa poruszania sią poza 
obozem bez wachmana i wobec tego musimy 
pójść z nim do "rittmeister‘a". Słowo "rot
mistrz" tylko potwierdziło, że żołnierze we wsi 
są kawalerzystami. Sytuacja zacząła nas bawić 
i nie miliśmy nic przeciwko temu, żeby iść do 
rotmistrza - nawet do samego generała kawa
lerii, o ile to konieczne.

Po paru minutach doszliśmy do małego 
domku otoczonego drewnianym płotem. Tuż 
koło furtki, opierając sią o płot i paląc papie
rosa, stał podoficer w randze kaprala. Patrzył 
sią w naszą stroną, ale nie reagował na nasze 
zjawienie sią. Musiał wądrować myślami 
bardzo daleko, bo ocknął sią z marzeń dopiero 
wtedy, gdy chłopak zatrzymał sią tuż przed 
nim i zażądał widzenia sią z rotmistrzem. 
Kapral pozostał bez ruchu, ale zaczął sią 
przyglądać przybyszowi bardzo uważnie, jak 
gdyby nie był pewien z kim lub z czym ma 
do czynienia. Zaciągnął sią głąboko i wypuś
ciwszy kłąb dymu, zapytał: Po co? - Mam 
tutaj dwóch polskich jeńców, którzy chodzą 
sobie bez wachmana, a to nie jest zgodne z 
przepisami.

Kapral nie raczył nawet spojrzeć w naszą 
stroną. Jeszcze raz obdarzył wyrostka powol
nym i penetrującym spojrzeniem. - Pan rot
mistrz ma dość na głowie, ażeby do tego 
jeszcze sią podejmować, czy jeńcy chodzą z 
wachmanami, czy chodzą luzem. Jeśli to cią 
tak obchodzi, zaprowadź ich do sołtysa, a mnie 
nie zawracaj głowy.

Byliśmy ubawieni takim obrotem sprawy. 
Sołtys, który z zawodu był szewcem, przywitał 
nas na progu swego domu. Miał na sobie długi 
skórzany fartuch, a na głowie wełnianą czapką. 
W ząbach trzymał fajką z zakrzywionym 

ustnikiem, którą podtrzymywał jedną rąką. Był 
wysokiego wzrostu, chudy, a twarz jego "zdo
biły" źle utrzymane wąsy - każdy włos innej 
długości. Postać raczej groteskowa, jak gdyby 
wyjąta z komedii filmowej, której bohaterem 
mógłby być przedwojenny czeski aktor Wlasta 
Burian.

Podczas gdy chłopak zdawał relacją z 
całego wydarzenia, sołtys, bujając sią na 
piątach, spoglądał w przestrzeń ponad naszymi 
głowami, jak gdyby szukał tam natchnienia. Po 
zdaniu raportu przez młodzika nastąpiła chwila 
milczenia, przerwana w końcu przez sołtysa: - 
Tutaj Partia organizuje pracą.

Na te słowa, jak na skinienie czarodziejskiej 
różdżki, zjawiła sią na scenie nowa postać: 
osobnik w cywilnym ubraniu, z płaskim kape
luszem na głowie i okrągłą odznaką NSDAP 
(partia nazistowska) w klapie marynarki. Był 
on w średnim wieku, niewielkiego wzrostu i 
nieco grubawy, pod jego nosem znajdował sią 
wąsik na wzór samego Fuhrera. Nie ulegało 
wątpliwości, że mamy do czynienia z miejsco
wym kierownikiem partii. Zbliżywszy sią, 
powitał nas słowami "bonjour messieurs", co 
chyba oznaczało, że wziął nas za Francuzów 
i chciał sią pochwalić, że jest zaznajomiony z 
ich jązykiem. Odpowiedziałem mu, że jesteśmy 
Polakami i nie mamy żadnych trudności z 
jązykiem niemieckim. Miejscowy "fuhrer", 
całkiem zadowolony z takiego obrotu sprawy, 
zadał nam kilka pytań odnośnie naszego poby
tu na wsi. Znów musiałem opowiadać historią 
naszej "niedoli". Moje opowiadanie musiało 
mu trafić do przekonania, bo wysłuchawszy go 
z wielką uwagą, powiedział: - Wy zostaniecie 
tutaj, ale natychmiast musicie iść do Dierdorf 
(nie wiedział, że tam jest komenda naszego 
stalagu) i tam sią zameldować w urządzie 
pracy. Powiecie im, że praca tutaj na was 
czeka i wtedy dadzą wam oficjalne skierowa
nie.

Propozycja nie była zła: wieś nie posiadała 
żadnych obiektów strategicznych; była daleko 
od głównej drogi i linii kolejowej; miała 
charakter rolniczy, a to zapewniało przyzwoite 
jedzenie i niewiele pracy w porze zimowej. 
Oprócz tego była tutaj jeszcze strona ela
styczna w postaci kilku młodych przedstawicie
lek płci piąknej, których widok zdecydowanie 
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podnosił urok krajobrazu. Przez chwilą rozko
szowałem sią myślą, że zakończymy wojną 
dwu lub trzymiesiączną sielanką. Zbyszkowi 
też to przypadło do gustu, ale obydwaj wie
dzieliśmy, że propozycja jest nierealna. Nasz 
nowy "opiekun", mówiąc delikatnie, był trochą 
naiwny. Jeńcy byli pod kontrolą Wehrmachtu 
i ani oni, ani urząd pracy nie miał bez
pośredniego wpływu na ich losy. Jego nieświa
domość była nam raczej na rąką i korzystając 
z tego poprosiłem go, żeby dał nam odpowie
dnie pisemne zaświadczenie. Ono nadałoby 
urządowy charakter naszemu zameldowaniu sią 
w urzędzie pracy i jednocześnie służyłoby jako 
przepustka. Niemiec przyznał mi rację i szybko 
wypisał odpowiedni papierek. Parę minut 
później byliśmy znów w drodze. Oczywiście, 
że nie mieliśmy najmniejszego zamiaru, żeby 
znaleźć się w Dierdorf.

Po dojściu do autostrady zmieniliśmy kieru
nek marszu i również zniszczyliśmy wydane 
nam uprzednio zaświadczenie. O ile dotychczas 
spełniało ono zadanie żelaznego listu, to teraz 
- na drodze wiodącej do Limburga - stało się 
dokumentem kompromitującym. Słońce już 
dawno zginęło poza widnokręgiem, ale niebo 
było bezchmurne i widoczność, dzięki powłoce 
śnieżnej na drodze, była całkiem dobra. Posu
waliśmy się na wschód, trzymając się prawej 
strony drogi. Nie spotkaliśmy ani żywej duszy, 
ani żadnego pojazdu. Panowała kompletna 
cisza. Autostrada należała do nas.

Było bardzo miło, że nikt i nic nie przesz
kadzało nam w naszym marszu, ale nadeszła 
noc i był najwyższy czas, żeby znaleźć od
powiednie miejsce na nocleg . Szczęście nam 
sprzyjało. Po pewnym czasie natrafiliśmy na 
zabudowania, położone po naszej stronie drogi, 
od których doszedł do nas hałas pracujących 
maszyn. Był to tartak. Nie mieliśmy trudności 
ze znalezieniem budynku mieszkalnego i tym 
razem zostaliśmy zaproszeni do środka, do 
izby, która służyła jako jadalnia dla robot
ników tartaku. Gospodyni poinformowała nas, 
że robotnicy są też Polakami. Byli to cywile 
na przymusowych robotach w Niemczech. 
Wieczór spędziliśmy przyjemnie na pogawędce 
z rodakami, a na noc - za pozwoleniem kiero
wnika tartaku - przenieśliśmy się do obory. Na 
zewnątrz było kilkanaście stopni poniżej zera, 

a my w oborze jak u Pana Boga za piecem - 
każda krowa to żyjący kaloryfer.

Na drugi dzień podjęliśmy naszą wędrówkę, 
ale tym razem już bez wózka. Stał się on 
własnością kierownika tartaku. Nie bardzo 
chcieliśmy się rozstawać ze środkiem lokomo
cji dla naszego bagażu, ale Niemiec tak się 
zapalił do posiadania wózka, że zaofiarował za 
niego olbrzymi bochenek chleba (prawdziwy 
kołacz) i kostkę masła. Była to oferta, której 
nie wolno było lekceważyć, zwłaszcza gdy się 
wzięło pod uwagę, że wózek zostanie na 
pewno skonfiskowany w stalagu.

Przeciętna szybkość naszego marszu nie 
była imponująca, ponieważ byliśmy teraz 
obciążeni naszymi walizkami. Wyrażenie 
"obciążeni" jest trochę przesadne, bo walizki 
nie były duże, ale jako takie podlegały fizycz
nemu prawu, wyrażonemu następującym wzo
rem: zwiększanie się ciężaru walizki jest 
wprost proporcjonalne do dystansu przebytego 
przez tragarza i odwrotnie proporcjonalne do 
ubytku energii potencjalnej tego samego traga
rza. Sprawa uzyskania jakiejkolwiek podwody, 
mimo gorących zapenień kierownika tartaku 
(niewątpliwie podyktowanych najlepszymi 
intencjami - uzyskania naszego wózka), nie 
przedstawiała się różowo. Minęło nas co 
prawda kilka ciężarówek, ale należały one do 
konwoju artylerii przeciwlotniczej i dlatego nie 
należało ich zaczepiać.

Około południa zatrzymaliśmy się na przer
wę obiadową. Tym razem pogoda nam sprzy
jała - słonecznie, bez wiatru, nie czuło się 
mrozu - i nie było potrzeby szukania schronie
nia z dachem. Pobliski gęsty las wydawał się 
idealnym miejscem na piknik. Usadowiliśmy 
się między drzewami, niedaleko od jego brze
gu. Po jedzeniu zapaliłem papierosa - Zbyszek 
był jeszcze zajęty swoim sandwiczem - i 
wszedłem na autostradę, żeby zobaczyć, czy są 
możliwości podróżowania "na kołach". Auto
strada była pusta, ale... po jej przeciwnej 
stronie spostrzegłem niemieckiego żołnierza, 
zdążającego szybkim krokiem w moją stronę. 
Machnął ręką parę razy, co wyraźnie ozna
czało, że chce czegoś ode mnie. Nie wy
czuwałem żadnego niebezpieczeństwa i wy
szedłem mu naprzeciw. Był młody - mniej 
więcej w naszym wieku - z oznakami felfebla
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(sierżanta) na naramiennikach płaszcza. Nie ma 
wątpliwości, pomyślałem, że jest to żołnierz 
frontowy. Co on tutaj robi? Jest na urlopie? 
Czego od nas chce? Zanim doszedł do mnie, 
coś powiedział, ale dosłyszałem tylko: ... w 
którym kierunku jest Limburg?

Podszedłem bliżej i używając prawego 
ramienia jak semafor, odpowiedziałem: W tym.

Nagle, bez żadnego uprzedzenia, podoficer 
zrobił gwałtowny zwrot do tyłu i zerwał się do 
ucieczki. Instynktownie, nie czekając na wyja
śnienia, zrobiłem to samo i rzuciłem się do 
rowu przesieki, która dochodziła w tym miejs
cu do autostrady. Nad głową usłyszałem głośny 
warkot silnika samolotu i kątem oka zdążyłem 
jeszcze zauważyć, między czubkami drzew 
przesieki, przelatujący nisko myśliwiec Me 
109. Wygramoliłem się z rowu - papieros 
gdzieś przepadł - i otrzepując się ze śniegu, 
ruszyłem ku przeciwnej stronie drogi. Podobnie 
było z Niemcem, który szedł mi na spotkanie, 
rzucając klątwami pod adresem Luftwaffe. Ja 
mu oczywiście przytakiwałem, bo przekleństwa 
w języku niemieckim nie były mi obce. Na
wiasem dodam, że w ciągu ostatnich miesięcy 
alianckie myśliwce, uzbrojone w karabiny 
maszynowe, rakiety i bomby, atakowały wszy
stko, cokolwiek poruszało się na drogach i 
torach kolejowych. W Niemczech dano im 
oficjalną nazwę "Jabo" - skrócenie od Jagd- 
bomber (myśliwski bombowiec). Do Jabo 
należało podchodzić z wielkim szacunkiem, 
bez względu na to, czy było się Niemcem czy 
jeńcem i szybka akcja feldfebla była godna 
pochwały. Zbyszek, który w tym czasie stał na 
skraju lasu i widział nas "pryskających" przed 
nadlatującym myśliwcem, uważał że to wyglą
dało fantastycznie - jak na filmie wojennym.

Spotkałem się z podoficerem na środku 
autostrady i tym razem wyjaśniłem mu, że 
jesteśmy polskimi jeńcami w drodze do stalagu 
w Limburgu i dlatego znamy kierunek. Byłem 
ciekaw, czy ma on jeszcze coś do powie
dzenia. Miał. Czy pan ma wóz? - zapytał.

Czy ja mam wóz? To był dobry kawał. 
Było oczywiste, że facet nie miał zielonego 
pojęcia, jaką pozycję zajmowaliśmy w socjalnej 
strukturze Trzeciej Rzeszy i co mnie uderzyło: 
wcale go to nie interesowało. Przyszło mi na 
myśl, że może my wyciągniemy jakąś korzyść 

z tego spotkania. - Niestety, nie mamy samo
chodu. Myślałem, że może pan ma. Nie 
możemy liczyć na to, że ktoś zechce nas 
podwieźć i dlatego musimy się ruszyć. Gdy 
pan złapie transport, może będzie pan tak 
uprzejmy i podbierze nas po drodze. - Dobrze. 
Z pewnością.

Po wymianie wzajemnego "Aufwiedersehen" 
Zbyszek i ja ruszyliśmy w dalszą drogę. Mi
nęło nas parę pojazdów, ale nie mogliśmy z 
nich skorzystać. Na żadnym z nich nie było 
zostawionego w tyle Niemca. Mniej więcej po 
godzinnym spacerze zatrzymaliśmy się na 
krótki odpoczynek. Z daleka widać było wóz 
ciężarowy zbliżający się w naszą stronę. Może 
ten nas zabierze? Na platformie, za budka 
kierowcy stało kilku ludzi. Czy będzie podofi
cer między nimi i czy "łobuz" dotrzyma sło
wa? Zaczęliśmy machać rękami i o dziwo... 
ciężarówka zaczęła zwalniać i zatrzymała się 
koło nas. Między pasażerami stał feldfebel. 
Podszedłem do kierowcy i powiedziałem, że 
chcemy dostać się do Limburga i jednocześnie 
podałem mu, już dobrze zaczętą paczkę "Ches- 
terfield‘ów". On ją złapał i powiedział: Właź
cie na górę! Za takie coś ja was zawiozę 
nawet do samego Frankfurtu (nad Menem, a 
nie Odrą)!

Pół godziny później zeskoczyliśmy na 
twardą ziemię, przy drodze wiodącej prosto do 
Limburga. Feldfebel pojechał dalej. Do obozu 
nie było daleko i gdy zjawiliśmy soę przed 
jego bramą, wartownik zapytał się nas o 
przepustkę. Odpowiedziałem mu, że przepustki 
nie mamy, bo nikt nam takowej nie dał; 
przyszliśmy z komenderówki w Weissenthurm 
i chcemy dostać się do obozu. Wartownik 
wytrzeszczył oczy, zamilknął na chwilę i w 
końcu wybuchnął śmiechem. Nie należało się 
dziwić. Jeńcy, którzy domagali się, żeby 
wpuścić ich do obozu, nie byli zjawiskiem 
codziennym. Nie daleko bramy pojawił się 
jakiś kapral i wartownik krzyknął w jego 
stronę, oznajmiając ze śmiechem, że ma tutaj 
dwóch jeńców, którzy żądają dostania się do 
obozu. Kapral podszedł do bramy i kazał 
wartownikowi nas wpuścić. Wziął nas ze sobą 
i zaprowadził do jednego z baraków, które 
znajdowały się nie daleko bramy. Musiała tam 
się odbywać jakaś odprawa, bo izba była pełna 
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niemieckich żołnierzy, którzy stali tyłem do 
wejścia i słuchali podoficera, stojącego po 
przeciwnej stronie. Prawie że w momencie, 
gdy weszliśmy do środka, podoficer (feldfebel) 
zwrócił się w naszą stronę i krzyknął: - Co się 
stało?! Mam tutaj dwóch jeńców, którzy przy
szli z innego obozu i nie wiem... Kapral nie 
zdążył dokończyć zdania, gdy feldfebel przer
wał mu: - Precz z nimi! Wyrzucić ich z obo
zu! Ale oni nie mają przepustek! Nie mają 
wartownik! - Z przepustkami, czy bez - wy
rzucić ich!

Nasz kapral nic już nie powiedział. Skinął 
na nas głową i wyszliśmy na zewnątrz. Kazał 
nam zaczekać przy drzwiach i gdzieś sobie 
poszedł. W tym czasie było już bardzo ciem
no. Zbyszek i ja wymieniliśmy kilka uwag na 
temat obecnej sytuacji, próbując zgadnąć, co 
Niemcy zamierzają z nami zrobić, gdy w 
pewnym momencie podszedł do nas niemiecki 
oficer. Musiało go zainteresować dwóch, 
samotnie stojących jeńców, po "niemieckiej" 
stronie stalagu. Zasalutowaliśmy. On nam 
odsalutował i uśmiechając się zapytał: Co 
panowie tutaj porabiają?

Powiedziałem, że jesteśmy Polakami, pod
chorążymi i do niedawna pracowaliśmy na 
komenderówce w Weissenthurm, ale po jej 
zbombardowaniu postanowiliśmy przyjść tutaj. 
- Dlaczego tutaj? - Słyszeliśmy, że jest to 
bardzo dobry obóz i z łatwością znajdzie się w 
nim miejsce dla nas. Kapitan roześmiał się na 
całego. - Meine Herren, to jest najlepszy 
dowcip jaki ja dzisiaj słyszałem. Ten obóz jest 
przepełniony jeńcami amerykańskimi i w 
dalszym ciągu oni przybywają. Niech panowie 
spojrzą - powiedział, wskazując ręką w stronę 
bramy.

Przez bramę wchodziła nowa kolumna 
jeńców amerykańskich. To nie jest wszystko, 
bo na stacji jest jeszcze kilka wagonów z 
jeńcami. Życzę powodzenia - zakończył kapitan 
i oddalił się.

Nie wiem, jak długo czekaliśmy, ale w 
końcu barak się opróżnił i kazano nam wejść 
do środka. Izba była pusta za wyjątkiem trzech 
feldfebli - jeden z nich to ten, który kazał nas 
wyrzucić z obozu. Tym razem już całkiem 
spokojnie zapytał nas, skąd przyszliśmy i po 
co. Odpowiedziałem, że należymy do komen- 

derówki w Weissenthurm, ale opuściliśmy ją z 
powodu ciągłych bombardowań i uszkodzenia 
naszego obozu. - Kiedy wyszliście z Weissen
thurm? - zapytał feldfebel. Wczoraj rano. To 
jest kawał drogi. Jakim sposobem znaleźliście 
się tutaj tak szybko? Podwiózł nas wóz cięża
rowy na autostradzie. Niemożliwe! Czy ktoś 
próbował was legitymować? Nikt.

Feldfebel nie krył swego zdziwienia. Zwró
cił się do jednego ze swoich kolegów: Her
mann, czy widzisz, do czego zeszły Niemcy? 
Dwóch jeńców, bez żadnej eskorty, podróżuje 
sobie spokojnie po kraju i nie tylko, że ich 
nikt nie zatrzymuje, ale jeszcze podwożą ich 
wozami. Mniejsza z tym - przeniósł wzrok na 
mnie - zobaczymy co należy z wami zrobić. 
Niewątpliwie będziecie ukarani, ale na razie 
zostańcie tutaj i ogrzejcie się. - Czy wolno 
palić? - zapytałem. Tak... jeśli macie coś do 
palenia.

Zbyszek wyciągnął z kieszeni otwartą 
paczkę Gold Flake‘ów i zapraszającym gestem 
podsunął ją w kierunku podoficerów. Żaden z 
nich się nie ruszył. Podziękowali i wyszli z 
baraku. Skorzystaliśmy z tej okazji, żeby coś 
zjeść. Zaledwie skończyliśmy palenie papierosa, 
gdy kazano nam pójść do kancelarii obozowej, 
która mieściła się w innym baraku. Tam nas 
poinformowano, że zostajemy odesłani do 
Stalagu w Dierdorf - ponieważ należymy do 
Stalagu w Dierdorf, a nie do Stalagu w Lim- 
burgu. Czekał już tam na nas wartownik, 
któremu wręczano bilety kolejowe i inne 
dokumenty konieczne przy transportowaniu 
jeńców. Nasz "opiekun", Austriak z pocho
dzenia, był w naszym wieku. Trochę za młody 
na wachmana w obozie jenieckim, ale z tego 
czy innego powodu, nie nadawał się do służby 
na froncie. Nas, jako jeńców, interesował jego 
charakter i potencjał umysłowy. Tak czy 
inaczej, był to wróg i dobrze było wiedzieć, 
czego można się od niego spodziewać. Jak się 
wkrótce okazało posiadał łagodne usposobienie, 
które doskonale pasowało do jego poziomu 
intelektualnego. Mówiąc inaczej, nie grzeszył 
bystrością umysłu.

Z kancelarii wstąpiliśmy w świat mrozu, 
kompletnej ciszy i chociaż bezchmurne niebo 
było pokryte gwiazdami - ciemności. Nie 
pamiętam, czy księżyc świecił, czy nie świecił
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- a jeżeli świecił, to w której był fazie. Jeśli 
jednak komuś zależy na dokładności hi
storycznej, polecam Almanach Astronomiczny 
z 1945 roku - pierwsza połowa stycznia.

Podróż z Limburga do Dierdorf przeszła 
bez żadnych przygód. Szczęśliwie dla nas, 
Jabo po nocach nie szalało i mogliśmy spokoj
nie soę przespać w pociągu. Było jeszcze 
ciemno, gdy znaleźliśmy się przed wejściem do 
Stalagu w Dierdorf. Jego biura mieściły się w 
dwóch, zarekwirowanych przez Wehrmacht, 
oberżach. W jednej sali, wzdłuż ścian znaj
dowały się separatki ze stołem w środku. 
Umieściliśmy się w jednej z nich i tam dokoń
czyliśmy naszej drzemki. Rano dano nam po 
kubku ciemnego płynu, popularnie zwanego 
kawą i to było wszystko. Szczęśliwie, mieliś
my swoje zapasy, dzięki którym śniadanie 
wypadło całkiem nieźle. Niedaleko od nas, po 
przeciwnej stronie sali znajdowały się drzwi do 
kancelarii obozowej. Rzadko były zamknięte, 
bo albo ktoś do niej wchodził, albo ktoś z niej 
wychodził. Od czasu do czasu pojawiała się 
przed drzwiami postać oberfeldfebla. Ten 
ostatni był bardzo małego wzrostu (nawet 
niższy ode mnie), szczupły, z wielką czapą na 
głowie. Wyglądał trochę komicznie, ale musiał 
mieć dużo władzy (był pewno szefem kom
panii), bo przy każdej okazji rządził się na 
całego. Na razie zostawiono nas w spokoju i 
nikt nie zwracał na nas uwagi.

Po południu wezwano naszego wartownika 
do kancelarii. Naturalnie, byliśmy bardzo 
ciekawi, co zamierzają z nami zrobić. Nie 
czekaliśmy długo, bo wartownik wrócił po 
kilku minutach i oznajmił nam, że otrzymał 
rozkaz odwiezienia nas z powrotem do Lim
burga. Wcale się tego nie spodziewaliśmy i 
bardzo się to nam nie podobało. Naszym 
zdaniem było to nielogiczne, niewygodne i 
nawet niebezpieczne. Zbyszek i ja odbyliśmy 
szybką konferencję. Gdy zajedziemy do Lim
burga, to tam każą nam znów wracać do 
Dierdorfu i będziemy podróżować, jak od 
Ananasza do Kaifasza, aż któregoś dnia pociąg 
nasz zostanie przyłapany przez Jabo i wtedy 
nie wiadomo, co się może nam przydarzyć. 
Nie po to ewakuowaliśmy soę z Weissenthurm, 
żeby szukać guza gdzieindziej. Pozostało tylko 
jedno wyjście z tej idiotycznej sytuacji: wracać 

do Weissenthurm i im szybciej tym lepiej. 
Zwróciłem uwagę wachmanowi na to, że 
wyrzucono nas z Limburga i nie ma sensu do 
niego wracać. Odpowiedział, że "Befehl ist 
Befehl" (rozkaz jest rozkazem) i to miał być 
koniec dyskusji. Nie dla nas. Głupota war
townika nie miała granic. Sytuacja była kryty
czna i należało zadziałać szybko, zanim zo
staniemy wyprowadzeni z obozu. W tym 
momencie zauważyłem oberfeldfebla, który 
akurat wychodził z kancelarii. Nie było czasu 
na półśrodki. Wbrew mojemu łagodnemu 
charakterowi i wrodzonej nieśmiałości, odepch
nąłem wartownika i warknąwszy pod jego 
adresem : Warten Sie ein Moment! (niech pan 
zaczeka na chwilę), podszedłem do ober
feldfebla. Teraz należało działać dyplomatycz
nie i również po "wojskowemu". Stanąłem 
przed nim na baczność i zapytałem, czy mogę 
coś powiedzieć. Patrząc mi w oczy, skinął 
głową. Powiedziałem: Herr Oberfeldfebel, 
dowiedziałem się przed chwilą, że mamy 
wracać do Limburga. Czy to jest konieczne? 
Tak. Ale myśmy stamtąd zostali dosłownie 
wyrzuceni. Oni tam nas nie chcą. Stamtąd 
przyjechaliście i tam pojedziecie. Przecież my 
należymy tutaj, do tego Stalagu. Tak jest, ale 
samowolnie wybraliście się do Limburga i 
dlatego tam was wysyłamy.

Rozmowa nasza nie szła po właściwym 
torze. Spróbowałem: Co by było, gdybyśmy 
przyszli tutaj? Wtedy byśmy was zamknęli. 
Nie do uwierzenia. Miejsce było tak małe, że 
zaledwie mieściło się biuro i coś w rodzaju 
poczekalni, a facet mówił o areszcie. Nie 
wytrzymałem i roześmiałem się. Gdzie? Ober
feldfebel bardzo się nasrożył i groźnym gło
sem wycedził: Niech się pan nie śmieje! To 
jest nasza rzecz, co byśmy z wami zrobili!

Zanim on to powiedział, wiedziałem, że 
popełniłem wielki błąd. Moje frywolne na
stawienie zagórowało nad zdrowym rozsąd
kiem, a w takich sytuacjach Niemcy tracili 
kompletnie poczucie humoru. Natychmiast 
zmieniłem ton i przeprosiłem go, zaznaczając, 
że nic obraźliwego nie miałem na myśli. 
Dodałem: Wybraliśmy się do łimburga dlatego, 
że nie chcieliśmy tutaj sprawiać kłopotu.

Podoficer jakoś się udobruchał. Mimo 
groźnej postawy nie był najgorszy i pewno 
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oswojony przez jeńców. Przedstawiłem swoją 
propozycję: Doskonale zdaję sobie sprawę, że 
my tutaj jesteśmy panu tak potrzebni jak piąte 
koło u wozu i naturalnie, chce się pan nas 
pozbyć. Jest jeszcze jeden sposób rozwiązania 
tej sprawy, który mógłby panu odpowiadać. 
Dlaczego nie wysłać nas teraz do Weissen- 
thurm? Jeśli ta komenderówka w dalszym 
ciągu istnieje, to wartownik nas tam zostawi. 
Jeśli jej nie ma, to wartownik zabierze nas do 
Limburga. Panu to nie sprawi żadnego kłopo
tu, bo ma pan do swojej dyspozycji war
townika z innego stalagu i w tym momencie 
może pan nim dysponować, jak się panu 
podoba. Nie potrzebuje pan używać żadnego 
ze swoich ludzi.

Oberfeldfebel zamyślił się na chwilę, ja 
modliłem się w duchu. Dobrze - powiedział po 
chwili - niech pan przyśle wartownika. Mnie 
nie trzeba było tego powtarzać. W dwóch 
skokach byłem przy naszym "opiekunie". Ma 
się pan natychmiast zameldować u ober- 
feldfebla.

Zbyszek i ja odetchnęliśmy z ulgą. Pora 
dnia też nam sprzyjała, bo według naszych 
obliczeń, powinniśmy znaleźć się w Weissen- 
thurm wieczorem, gdy będzie ciemno. Jeśli 
nasi koledzy będą w dalszym ciągu w obozie, 
to tam zostaniemy, a jeśli nie, to pod osłoną 
nocy uciekniemy. A wtedy co dalej? W tym 
momencie nie mieliśmy na to żadnej konkret
nej odpowiedzi, ale znając teren i kilka przyja
źnie nastawionych rodzin (miejscowych), 
byliśmy pewni, że damy sobie radę.

Po niecałym kwadransie opuściliśmy 
komendę Stalagu, udając się w stronę stacji 
kolejowej. Nie pamiętam, jak długo trwała 
nasza podróż, ale było już bardzo ciemno, gdy 
dojechaliśmy do Neuwied. Była to końcowa 
stacja i stąd przeszliśmy przez most, wprost do 
samego Weissenthurm. Szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności, tuż po wejściu na główną ulicę, 
spotkaliśmy Jadzię. Jadzia, wilnianka z pocho
dzenia, była jedną z Polek zatrudnionych 
(przymusowo) w miejscowej fabryce blachy. 
Jako robotnica cywilna mogła się swobodnie 
poruszać po miasteczku. Jadzia wyraziła wiel
kie zadowolenie na nasz widok, ale zanim 
zdążyła zasypać nas słowami, Zbyszek uprze
dził ją pytając, czy nasi koledzy są w dalszym 

ciągu na komenderówce. Jadzia dała twierdzącą 
odpowiedź, co było bardzo miłe, ale natych
miast stworzyło nowy problem. Od początku 
istnienia naszej komenderówki mieliśmy bardzo 
dużo swobody i dzięki temu rozwinęło się 
życie towarzyskie, które obejmowało kontakty, 
między innymi z obozem cywilnym zamieszka
nym przez Polki i Ukrainki. Nawiązanie sto
sunków socjalnych było wynikiem indywidual
nej inicjatywy i od czasu, gdy wartownicy 
zamieszkali poza obozem, kilku naszych kole
gów, prawie każdego wieczoru, gościło wy
branki swego serca na naszej kwaterze. Ten 
wieczór na pewno nie byłby wyjątkiem i żeby 
uniknąć sytuacji, która mogłaby być źle zrozu
miana przez naszego tymczasowego "opie
kuna", Zbyszek wyrwał się naprzód i pierwszy 
wpadł do baraku. Ostrzeżenie z naszej strony 
było konieczne, bo przy stole siedziały dwie 
panie. Gdy ja wchodziłem do pomieszczenia, 
nie było po nich śladu.

Niemiec był bardzo zadowolony, że do
starczył nas do miejsca przeznaczenia i zapytał 
o komendanta obozu, który pokwitowałby 
odbiór jeńców. Sprawę rozwiązał szybko jeden 
z kolegów, który powiedział, że wachmani są 
na "obchodzie", ale na miejscu jest Yertrauens- 
man i chętnie to uczyni. Niemiec bardzo się 
tym ucieszył i przedstawił kwit (był na pewno 
przekonany, że "mąż zaufania" to zaufany 
komendanta obozu). Jasio Geringer, który 
rzeczywiście był naszym Mężem Zaufania - 
reprezentantem naszych interesów - szybko 
podpisał kwit i powiedział, że sprawa jest 
zakończona. Wartownik ociągał się z odejściem 
i zapytał, gdzie mógłby się przespać. Wytłuma
czyliśmy mu, że spanie na pomieszczeniu, 
które zajmują jeńcy, jest nie do pomyślenia - 
może się nawet zakończyć sądem wojennym. 
Wyglądał tak niezaradnie, że zrobiło się nam 
żal na jego widok. Kto wie? Puścimy go 
luzem, a będzie się gdzieś wałęsał i jeszcze 
komuś zrobi szkodę, może nawet nam. Wypro
wadziliśmy go na zewnątrz i wskazaliśmy 
drogę do posterunku policji. Tam się nim 
zaopiekują. Może zginął po drodze, co było w 
ramach jego możliwości, a może ktoś się nim 
zajął, bo go więcej nie widzieliśmy.

Na drugi dzień rano zostaliśmy, jak zwykle, 
obudzeni przez jednego z wartowników. Gdy
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Z powrotem w obozie od lewej: 1 Pikuziński, 3 
Domański i 4 Okołowicz.

zobaczył Zbyszka i mnie, zapytał, czy przywie
źliśmy dużo kartofli z Kettich‘a. Wiedziałem, 
że wiadomość o naszych losach dotarła (drogą 
pantoflową) do komenderówki w przeddzień 
naszego powrotu. Odpowiedziałem, że tym 
razem nie byliśmy w Kettich‘u, ale na francus
kiej Riwierze. Musiało to być przekonywujące, 
bo sią roześmiał.

Pewnego popołudnia, w kilka dni po na
szym powrocie, zawyły syreny. Uciekliśmy w 
pole. Nad nami, na niedużym pułapie, przele
ciała mała grupa amerykańskich dwumotoro- 
wych bombowców. W minutą później most 
łączący Weissenthurm z Neuwied‘em został 
wymazany z mapy Nadrenii. Od tego czasu 
American Air Force przestało sią interesować 
Weissenthurm i grać mi na nerwach.

Na początku lutego przeniesiono nas wszyst
kich do baraku w pobliskim (około 200 m od 
starego miejsca) obozie dla ukrańskich cywil
nych robotników. Barak składał sią z dwóch 
izb, przedzielonych cienką ścianką z drzewa. 
Wiąksza izba została zająta przez nas, a mniej
sza przez wachmanów. Nie miało to wiąkszego 
wpływu na nasz tryb życia z wyjątkiem tego, 
że zamykano nas o jedenastej wieczorem - tak 
jak za dawnych czasów.

W jednym z pierwszych dni marca - mógł 
być drugi, a może trzeci dzień miesiąca - 
rozeszła sią wiadomość, potwierdzona komuni
katem BBC (mieliśmy dostąp do prywatnego 
aparatu radiowego), że Amerykanie są w 
odległości dwudziestu kilometrów od nas. W 
miasteczku było wielkie poruszenie i to samo 
odnosiło sią do nas. Tym razem nie było 
żadnej wątpliwości, że nadszedł moment, na 
który czekało sią od bardzo długiego czasu. 
Tego samego wieczora przeysłuchiwaliśmy sią 
dyskusji, którą prowadzili wachmani w drugiej 
izbie. Starszy z nich (nasz "komendant") 
twierdził, że jest to koniec wojny i należy 
spokojnie siedzieć na miejscu, podczas gdy 
drugi przypominał, że według ostatniego 
rozkazu jeńcy mają być ewakuowani do Ko
blencji. Zdecydowaliśmy, że nie bądziemy 
czekać na wynik tej sprzeczki i tak jak było 
nas dziewiątnastu (dwudziesty był w tym 
czasie w szpitalu), opuściliśmy naszą "rezyden
cją", żeby do niej już nigdy nie powrócić.

FLORIAN WIZŁA
PÓŁ WIEKU TEMU

Piąćdziesiąt lat minąło w 1990 od wstąpie
nia do Polskiej Marynarki Wojennej ochot
ników z Francji.

Dnia 29 lutego 1940 zgłosiłem sią do 
Coetąuidan. Byłem bardzo młody, bo miałem 
niecałe 18 lat i nie zdawałem sobie sprawy, co 
to znaczy opuścić dom i rodziną i udać sią w 
nieznane. Ale w młodym wieku szczęśliwie 
człowiek nie wyobraża sobie żadnych proble
mów, nawet gdy opuszcza rodzinę i to po raz 
pierwszy. Na stacji spotkałem kolegę z ławy 
szkolnej Mietka Maja, który był mym towa
rzyszem w nieznanej drodze. Matki płakały, 

udzielały ostatnich rad, a pociąg ruszył i 
zaczęło się nowe życie.

W Coetąuidan, w olbrzymim obozie Wojska 
Polskiego przywitali nas przedstawiciele Mary
narki Wojennej i po badaniach lekarskich i 
przeglądzie zostałem przyjęty.

W Coetąuidan z wielką radością spotkałem 
mego starszego brata, który był w drugiej 
dywizji, już umundurowany tak, że dołączyłem 
jako drugi z rodziny do wojny z Niemcami.

Po kilku dniach przeniesiono nas z Coet
ąuidan do Pont-Chateau, gdzie rozpoczęło się 
nasze przeszkolenie rekruckie.
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Rekruci - ochotnicy w Pont-Chateau 1940 i mat R.Madej, 
stoją Król, Zdrojewski, Wizła, Niedzielski, a obok mata 
Grobelny.

Warunki w Pont-Chateau były niewiarygod
ne. Koszary mieściły się w chlewach. Braki 
szalone, jedzenie potworne, bo i mało i deli
katnie mówiąc niesmaczne. Byliśmy głodni 
przez cały czas naszego pobytu. Warunki do 
spania nie były lepsze, bo spaliśmy na strychu 
na słomie pod jednym kocem, który był taki 
mały, że jak człowiek chciał się okryć pod 
szyję to nogi miał odkryte, jedynym sposobem 
było okrycie nóg żakietem, który się nosiło 
podczas dnia. Trzeba pamiętać, że na strychu 
nie było żadnego ogrzewania, a to był marzec 
1940. Co do higieny to było jeszcze gorzej, 
myć i kąpać się trzeba było w rzece, która 
płynęła niedaleko od koszar. Ustępów nie było, 
tylko kilka dużych beczek z deskami na 
wierzchu, na których można było stać. Nasz 
niewiarygodny entuzjazm dał nam natchnienie 
i wiarę, że to wszystko jest chwilowe i będzie 
lepiej na okrętach. Świadomość ta dodawała 
nam otuchy i nadziei, bo chyba nikt by nie 
wytrzymał na dłuższą metę.

W pont-Chateau nasze wyszkolenie rekruc
kie prowadził kmdr. Mindak i kapitanowie 
Wacięga i Delatour, a instruktorem był mat 
Roman Madej, łubiany i szanowany przez nas 
wszystkich. Nasza drużyna dużo mu zawdzię
cza, bo on nas wykształcił na marynarzy z 
bardzo młodych chłopców. Dzięki niemu 
byliśmy chętni i z dumą spełniliśmy obowiązek 
służby.

Dużo maszerowaliśmy, oczywiście śpiewa
jąc marynarskie piosenki, aż przyszedł dzień 
przysięgi.

Po przemundurowaniu w dniu przysięgi.

Wielki to dzień dla nas, pełen emocji i 
radości. Otrzymaliśmy mundury po raz pierw
szy i chociaż te mundury były za duże i 
niedopasowane, byliśmy dumni, że jesteśmy 
naprawdę marynarzami.

Po przysiędze dnia 24 kwietnia 1940 wyjeż
dżamy z Pont-Chateau do Cherbourga starymi 
bydlęcymi wagonami (40 Chevaux) najpierw 
do RENNES. Tam spędziliśmy noc w stajniach 
kawalerii francuskiej. Pamiętam, że rano jeden 
z francuskich oficerów - budził nas jeżdżąc 
wśród nas konno. Z Cherbourga do Southamp- 
ton, gdzie nas przywitano bardzo życzliwie w 
NAAFI (cups of tea, cakes, sandwiches itd.). 
Później zabrano nas do dużej kantyny, gdzie 
dostaliśmy prawdziwy obiad, czego nie wi
dzieliśmy od tygodni. Można sobie wyobrazić, 
że dla nas młodych wygłodzonych to był istny 
raj i tak to na całe życie pamiętamy. Z 
Sauthampton do Devonport na bazę ORP 
"GDYNIA" (Ex SS "KOŚCIUSZKO"). Tutaj 
rozpoczęło się życie marynarskie. Zapo
znaliśmy się z okrętem i służbą morską oraz 
nawiązaliśmy kontakty z kolegami z Polski. 
Dożo z początku było trudności w porozumie
waniu się. Najwięcej nas bolało to, że nazywa
no nas francmanami. Moim zdaniem w wielu 
przypadkach byliśmy lepszymi Polakami ani
żeli ci, co mieli do nas urazę, bo gdybym czuł 
się Francuzem, zgłosiłbym się do marynarki 
francuskiej, a nie jako ochotnik do polskiej. 
Jedyna różnica była między nami, że my 
mogliśmy rozmawiać po francusku, a ci z 
Polski nie.

Z czasem i ten problem zaginął, szczególnie 
kiedy nas zaokrętowano, bo załogi okrętów 
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składały się w dużym procencie z marynarzy 
ochotników z Francji, jak na BURZY, ORKA
NIE, ŚLĄZAKU, KUJAWIAKU czy PIORU
NIE.

Czy historycy ze mną się zgodzą, czy nie, 
to jest faktem, któremu nikt nie może zaprze
czyć, że gdyby nie było polskich ochotników 
z Francji, to nasza Marynarka działałaby w 
dużo mniejszym wymiarze. Oficerów czy 
podoficerów było dużo, ale marynarzy brako
wało. Dowodem tego jest mat Madet, bo w 
1940 roku jak dostał się do Francji i zgłosił 
się w biurach Marynarki Wojennej przy rue 
RIV0LI - HOTEL REGINA, PARYŻ, to mu 
powiedziano, że podoficerów jest dosyć, a 
potrzeba marynarzy i odrzucono go. Mogę 
śmiało ustalić na podstawie swego doświadcze
nia i rozmów już po wojnie z komandorami 
Mindakiem i Wacięgą, że ochotnicy z Francji 
byli zdrowi, rzetelni i lojalni dowództwu 
Marynarki Wojennej. Nasz rocznik był jednym 
z najlepszych podczas wojny, bo naprawdę 
byliśmy chętni i sumienni.

Służba w Marynarce Wojennej wymagała 
dużo poświęcenia z naszej strony. Nasza 
młodość, brak doświadczenia życiowego, brak 
polskiego wykształcenia były niewątpliwie 
minusami, ale z tą polską wrodzoną in
teligencją szybko daliśmy sobie radę. Nauka 
morska łatwo nam przychodziła.

Po kursie na ORP "GDYNIA" zostałem 
zaokrętowany na kuter PI, później na szase
rach pod dowództwem kpt. Delatour z zada
niem patrolowania brzegów w oczekiwaniu 
inwazji. Bazą naszą był Dartmouth.

Gdy 4 maja 1940 r. "GROM" został zato
piony, zrobiło to bardzo duże wrażenie na 
młodych marynarzach. Pamiętam powrót roz
bitków. Co wywarło emocjonalne wrażenie, 
które pozostało ze mną przez lata.

Po zatopieniu GROMA Admiralicja brytyj
ska dała do dyspozycji naszej nowo wybudo
wany kontrtorpedowie "NERISSA", który 
został obsadzony pozostałą przy życiu załogą 
"GROMA" i marynarzami ochotnikami z 
Francji. Okrętem tym był PIORUN.

Później zostałem zaokrętowany na PIORU
NA jako maszynista, ale mnie przeniesiono na 
BŁYSKAWICĘ, która miała się spotkać z 
PIORUNEM w Szkocji. Tak spędziłem sześć 
tygodni na BŁYSKAWICY. Przypominam 
sobie, jak mi zaimponowało zejmaństwo star
szych marynarzy, ich kołnierze spłowiałe z 
czasem, ich własne mundury dopasowane nie 
tak, jak mój, oraz ich półpłaszcze. Oni napraw
dę wówczas prezentowali się imponująco, nie 
jak ja rekrut. To mi BŁYSKAWICA dała.

Na PIORUNIE dowódcą był kmdr. E. 
Pławski, bardzo łubiany przez całą załogę, jak 
ojciec, pełen ludzkości i wyrozumienia, czego 
nam było naprawdę potrzeba. Dowodził PIO
RUNEM podczas operacji przeciwko BIS
MARCKOWI. Otrzymał gratulacje od Dowódz
twa i kmdr. VIANA, dowódcy 4 FLOTYLLI 
NISZCZYCIELI. Byliśmy pierwszym okrętem 
naszego zespołu, który spostrzegł nieprzyjaciela 
i przez prawie godzinę byliśmy pod obstrzałem 
tego 25 razy większego od nas okrętu, którego 
każdy pocisk mógł nas zatopić. Około 2230 
będąc w kotłowni na służbie usłyszałem dzwo
nek - alarm bojowy. Od razu zdałem sprawę, 
że zauważono BISMARCKA. Z pomostu padł 
rozkaz: "Cała Naprzód", zapalamy, otwieramy 
zawory, podnosimy parę. Wielkie podniecenie 
panuje w kotłowni. Okręt idzie dużą szyb
kością. Słyszymy nasze działa. Rozkaz z 
pomostu: "Robić zasłonę dymną". Od razu 
wykonujemy, zdając sobie sprawę z ważności 
tego rozkazu. Trudno określić nasze zachowa
nie w kotłowni, z jednej strony podniecenie i 
duma, że bierzemy udział w tej bitwie, z 
drugiej strony strach podsycany nieświadomoś
cią tego, co się dzieje na górze, na pokładzie.

Służba na PIORUNIE dała nam dużo 
doświadczenia i urozmaicenia, a stała zmiana 
miejsca naukę życiową. Byliśmy w Reykjawik 
w Islandii, w St. John w Nowej Funlandii, w 
Halifax w KANADZIE, gdzie Polonia kanadyj
ska po raz pierwszy gościła polski okręt wo
jenny. Gibraltar i Malta, gdy PIORUN u- 
czestniczył w eskorcie konwoju mającego 
dostarczyć zaopatrzenie na Maltę. Najtrud
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niejsza część konwoju było przejście między 
Pantelerią a Sycylią. Oprócz strat transportowca 
IMPERIAL STAR konwój dotarł do portu 
Valetta na Malcie. Właśnie na PIORUNIE 
wzięliśmy udział w bitwach przeciw naj
większym okrętom niemieckim jak BIS
MARCK, TIRPITZ, SHARNHORST, PRINZ 
EUGEN często z udziałem innych polskich 
okrętów jak BŁYSKAWICA, ORKAN czy 
GARLAND.

8 października zatonął ORKAN, na którym 
było wielu moich kolegów z Francji, którzy 
zginęli, kiedy ORKAN został storpedowany 
przez U-BOAT. Mogę dodać, że załoga OR- 
KANA była w dużym stopniu zwerbowana z 
PIORUNA.

W czerwcu PIORUN w zespole H brał 
udział z pancernikiem WARSPITE, RODNEY, 
NELSON, YALIANT i lotniskowcami IL- 
LUSTRIOUS, FORMIDABLE w przejściu z 
Gibraltaru do Algieru. Operacja miała na celu 
desant na Sycylię.

W cieśninie Messyńskiej PIORUN ostrzeli
wał wybrzeża w rejonie REGGIO i CALAB- 
RIA. W inwazji Włoch PIORUN wziął udział 
w akcji koło Salerno, gdzie strącił jednego 
dnia dwa niemieckie samoloty, byliśmy z 
PIORUNEM bazach Bari, Brindisi, braliśmy 
udział w wypadach pod wybrzeża Jugosławii, 
Albanii i Grecji, w zatoce Gaeta ostrzelaliśmy 
pozycje niemieckie.

6 czerwca 1944 miała miejsce operacja 
Overlord - inwazja Francji. PIORUN brał 
udział w tej operacji desantowej. Później 
PIORUN z BŁYSKAWICĄ patrolowały wy
brzeża francuskie. W zatoce Biskajskiej PIO
RUN zatopił statek niemiecki JAVERLAND, a 
w bitwie koło wysp Jersey z siedmiu okrętów 
niemieckich zatopił dwa. Dwa dalsze zostały 
prawdopodobnie zatopione, a z pozostałych 
trzech dwa zostały zniszczone lub ciężko 
uszkodzone, bo do końca bitwy nie zdołano na 
nich ugasić ognia. Siódmy okręt był uszko
dzony. PIORUN doznał lekkich uszkodzeń i 
miał czterech rannych. PIORUN był naprawdę 
szczęśliwym okrętem, a dla mnie SZKOŁĄ 

ŻYCIOWĄ i spełnieniem moich obowiązków 
marynarskich i obywatelskich.

Po wyzwoleniu Francji spod niemieckiej 
okupacji urlop dla nas, marynarzy z Francji. 
Co za, ogromna radość. Koniec tęsknoty za 
rodziną i powrót do kątów znanych z młodości 
i bliskich sercu. Słów brak, by opisać spot
kanie z rodzicami, braćmi i resztą rodziny.

Jestem dumny, że byłem polskim maryna
rzem ochotnikiem z Francji. Spełniłem swój 
obowiązek. Skończyłem służbę jako mat, 
dekorowany dwukrotnie Krzyżem Walecznych 
i Medalem Morskim z trzema okuciami na 
dowód, że mój wkład był uznany i doceniony 
przez władze Marynarki Wojennej.

Po skończonej wojnie przez P.K.P.R. zo
stałem zwolniony. Osiedliłem się w Londynie 
i rozpocząłem życie cywilne przez studiowanie 
i pracę, a po zdaniu egzaminów otworzyłem 
Klinikę w Putney. Byłem jednym z pierw
szych, którzy przeszczepiali cebulki na porost 
włosów. Później jak jakiś znachor leczyłem 
ziołami.

Na Putney miałem sposobność i okazję 
spotykać często adm. Podjazd-Morgenstema, 
komandorów Pitułkę, Wrońskiego i Mindaka - 
mego pierwszego d-cę z Francji, kpt. Jara- 

czewskiego i innych.
Zaraz po wojnie zapisałem się na członka 

Samopomocy Marynarki Wojennej, pracowałem 
w różnych zarządach SMW od 1950 do dzi
siejszego dnia. Pomagałem w organizowaniu 
spotkań towarzyskich, herbatek, bankietów 
Stowarzyszenia, Światowych Zjazdów, repre
zentowałem SMW na różnych imprezach, 
jestem powiernikiem Domu Marynarza w 
Brighton, ale zawsze moją ambicją było stwo
rzenie KOŁA FRANCJA.

Do Francji wróciło wielu naszych maryna
rzy i dostać ich do Stowarzyszenia było mym 
problemem przez lata. Z okazji 50-lecia odro
dzenia Marynarki Wojennej Stowarzyszenie 
wydało książkę pt. "MARYNARKA WOJEN
NA". Książka ta, dała im pomysł zrobienia 25 
czerwca 1969 apelu w Narodowcu (gazeta 
polska we Francji), że każdy ex marynarz, 
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który się zgłosi do nas, dostanie tę książkę. 
Niestety zgłosił się tylko Edmund Szał (z 
Pioruna). Wysłałem mu książkę i zaczęliśmy 
korespondencję. Edmund Szał miał kontakty z 
kilkunastoma kolegami i zorganizowaliśmy 
spotkanie, ale niestety E. Szał zmarł tragicznie 
na udar serca. Zastąpił go kolega Janek PLE
WA i kontynuował pracę już rozpoczętą, 
zwerbował kilku swych kolegów, by móc 
stworzyć koło lokalne na terenie Francji. W 
maju 1972 roku spełniły się marzenia. Spot
kałem kolegów, których nie widziałem od 
końca wojny i powstało Koło FRANCJA - 
"AMICALE DES ANCIENS MARINES PO- 
LONAIS DE FRANCE" 1939-1945" prezesem 
tego nowego Koła został Janek PLEWA, 
sekretarzem ŁAPAWA, skarbnikiem KALICKI 
wybrani przez obecnych na inauguracyjnym 
zebraniu.

Moje długie lata pracy w Zarządzie Głów
nym i serdeczne przywiązanie do starych 
kolegów z Francji zrobiło mnie łącznikiem 
między Londynem i Francją. Ta wyjątkowo 
przyjemna funkcja daje mi okazję co roku brać 
udział w ich dorocznych i dobrze udanych 
bankietach. W dobrej atmosferze, w sali pię
knie udekorowanej. Na miejscu honorowym 
jest nasza marynarska bandera, postrzelona 
pociskami niemieckimi, z ORP DRAGON, 
którą ofiarował nam kol. Mendyka. Duże 
napisy "NIECH ŻYJE KOŁO WETERANÓW 
MARYNARKI WOJENNEJ", a drugi z wielką 
kotwicą w środku "KOŁO FRANCJA WAS 
WITA". Na ścianach obrazy wszystkich okrę
tów polskich, które brały udział w wojnie 
1939-45 na Zachodzie.

Obiady są obfite, jest dużo do picia , dużo 
do jedzenia, a przede wszystkim dużo do 
gadania, a muzyka polska, tanga i walczyki 
dodają atmosferze marynarskiej niezmiernie 
przyjemnego nastroju. Tutaj muszę po
dziękować gospodarzom, którzy co roku tę 
imprezę urządzają: Koledzy: J. PLEWA, Z. 
PUDO, J. BLUMEL, S. KULAS, W. NO
WAK, R. KALICKI, F. TROJANOWSKI, L. 

TEPPER, J. WALASIAK, S. MICHAŁOWSKI, 
R. SOŁTYSIK, F. FALIŃSKI, C. DUT
KIEWICZ, F. WRÓBEL, E. KONSEK, E. 
GROBELNY, F. BUDNY, J. DROŚ, J. FUR- 
GAŁ, T. SZALEK i J. DROŚ.

KOŁO FRANCJA reprezentuje naszą mary
narkę na terenie Francji przy każdej okazji. 
Wielu Francuzów nawet z francuskiej marynar
ki dopiero teraz po tylu latach dowiedzieli się 
dzięki Kołu Francja jaki wielki był udział 
Polskiej Marynarki Wojennej w ostatniej 
wojnie światowej. Zdumienie, zaskoczenie 
Francuzów, że les "MARINES POLONAIS DE 
FRANCE" walczyli pod DUNKIERKĄ, 
DIEPPE, brali udział w inwazji NORMANDII. 
Koledzy z Koła Francja uważają za jeden z 
głównych celów istnienia Koła rozszerzenie 
wiadomości o wkładzie naszej Marynarki w 
aliancki wysiłek wojenny.

Dużo możnaby pisać o kolegach z Francji. 
Osobiście cieszy mnie, że udało się skupić 
kolegów, stworzyć energiczną komórkę, która 
działa, prosperuje i powiększa się z roku na 
rok. Mam satysfakcję, że przyczyniłem się też 
nieco do zrzeszenia tej gromady, którą łączy 
przywiązanie do bandery i tradycji naszej 
marynarki.

Wielu kolegów spoza Francji należy do 
naszego Koła i co rok odwiedzają i biorą 
udział w naszych imprezach: Kol. B. MALI
NOWSKI z USA, K. NOWAK z Australii, J. 
DOLNY, B. CIEŚLA i T. KOTARBA z Poł. 
Francji, Z. ZDROJEWSKI ze Szkocji, dr 
OSTROWSKI z Birmingham, S. KURZAWA 
z Dover, A. URBAŃSKI z Ramsgate, J. 
KMIECIK z Paryża, P. SKRZYPCZAK z 
Okehampton, F. i I. RUMIŃSKI z Plymouth, 
C. ZIELONKA z Southend, A. PIECHOWIAK 
z Oxford, E. KLUKOWICZ z Paryża, W. 
NOWAK z Lilii, J. PŚCIUK, T. WICANOW- 
SKI i A. KOWALIK z W. Brytanii i wielu 
innych.

Lata mijają, przekroczyliśmy 50-tą rocznicę 
wstąpienia ochotniczego do Polskiej Marynarki 
Wojennej, którą celebrowaliśmy 12-go i 13-go 
maja w OIGNIES.



Str. 40 NASZE SYGNAŁY Nr 168

Uczestnicy Bankietu w 1990 r.
Było nas byłych polskich marynarzy, którzy 

przyjechali ze wszystkich stron świata, o czym 
na podstawie relacji uczestników S. Olszow
skiego i K. Zubkowskiego i organizatora J. 
Plewy pisał w swym redaktorskim felietonie 
Rocznicowy Raptularz W. Krzyżanowski w 
Nr 166 "Naszych Sygnałów" na stronie 21, 22 
i 23.

W sobotę 12-go maja 1990, o godz. 11-tej 
odbyła się Msza św. za kolegów poległych i 
zmarłych. Po Mszy św. odbyła się uroczystość. 
Polska orkiestra "Harmonia" z Bully LES 
MINES zagrała apel peległych, następnie 
chwila ciszy i hymn polski i francuski. Potem 
odbyło się składanie wieńców przez M. 
DUFOUR (Maire de Oignies), M. Kowalski 
(Konsul Polski w Lille), K. Zubkowski (prezes 
SMW z Londynu), M. Buli z Plymounth i F. 
Rumiński reprezentują British Legion z Ply
mouth, Janek Plewa (prezes Koła Francja). 
Potem przy muzyce Harmonii odbył się po
chód przez miasto do sali Salle des Fetes de 
La Mairie gdzie prezes Janek Plewa przywitał 
gości, a przemawiali M. Dufour i p. Kowalski.

Następnie wino ofiarowane przez miasto 
Oignies, potem bankiet, a w imieniu kmdr. A. 
WACIĘGI, który mnie prosił (bo ze względów 
zdrowotnych nie mógł przyjechać) ażeby jako 
jedyny z pozostałych oficerów z Francji prze
kazać od niego najserdeczniejsze życzenia w 
takim pamiątkowym dniu. Powitałem też 

naszego drogiego instruktora z Pont-Chateau 
mata Romana Madeja, którego tak wszyscy 
życzliwie pamiętają, że mu zaśpiewaliśmy Sto 
lat. Później naszym godnym prezesom K. Zub- 
kowskiemu i J. Plewie.

Menu było jak zawsze doskonałe i wina 
pod dostatkiem, pochwała dla pani Klary, która 
robiła bankiet, a wiara bawiła się do 4-tej 
rano. Serdeczne Bóg zapłać kolegom or
ganizatorom.

Tort 50-lccia na bankiecie w 1990, panie Celka Plewa, 
Róża Wizia i prezes Jan Plewa.

Na koniec żegnam w imieniu Koła Francja 
wszystkich członków, którzy odeszli na wiecz
ną wachtę i proszę poświęcić ostatnią myśl 
tym kolegom: J. GROBELNY, I. HAŃCZYK, 
B. IDCZAK, B. MICHALAK, F. PELCZYK, 
S. KRÓL, E. ŁAPAWA, E. LEWANDOWSKI, 
M. MAJ, S. MULA, F. RYDZEWSKI. M. 
WIELGOSZ, E. WIERNICKI, B. ZBORAL- 
SKI.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE
RODZINA KMDR. W. FRANC- 
KIEGO
(Z listu do Edmunda Olszewskiego) 
Sydney 14 lipiec 1990

... Bardzo dziękuję za taki szczegółowy list 
o ucieczce Pana i mego brata śp. Józefa. 
Byłem naprawdę wstrząśnięty czytając te 
przeżycia Wasze. Odnośnie śmierci mego brata 
to muszę dodać, że moi Rodzice dotarli prawie 
piechotą po powstaniu warszawskim pod 
Radomsk, gdzie mieszkała Ada, żona mego 
brata z córką Elżbietą spodziewając się drugie
go dziecka. Kiedy brat przyszedł do żony z 
lasu gdzie był w partyzantce, ktoś widocznie 
doniósł o tym i partyzantka rosyjska zamor
dowała brata. Przy czym córeczka Elżbieta 
miała w tym wypadku złamaną nogę, gdyż 
była kopnięta przez jednego z morderców. 
Wanda, druga córka Józefa urodziła się po 
śmierci Ojca. Brat był pogrzebany pod cudzym 
nazwiskiem tam gdzie mieszkała Ada. 25 lat 
potem mój drugi brat Ryszard, który mnie 
odwiedził w Australii, przeniósł prochy Józika, 
Ojca i Matki do grobu na Powązkach w 
Warszawie. Po dwóch latach sam zmarł i 
dołączył do nich w tym grobie. Córka starsza 
Józika Elżbieta Siwek mieszka obecnie w 
Grodzisku Mazowieckim. Ada zmarła 2 lata 
temu... Wojciech Francki

Rumia 7 luty 1991
... Otrzymałem ostatni numer "Naszych 

Sygnałów" 167 str. 43, czytanie sprawia mi 
wielką radość, tylko żeby nie te chochliki 
drukarskie, które zmieniły nazwę Rumia (na 
Rumice) jak również nazwę niemieckiego 
statku Wilhelm Gustlaw (na Wilhelm Pustlaw).

Najgorsza jest zmiana roku. Otóż brat 
komandora Wojciecha Franckiego, Józef został 
w bestialski sposób zamordowany w roku 
1946, a ja o tym dowiedziałem się w roku 
1948. Został zastrzelony przez "UB" według 
relacji jego córki Elżbiety Siwek, która na 
polecenie komandora Franckiego odwiedziła 
mnie w maju 1990. Ona miała w czasie tych 
zajść 6 lat i przestrzelono jej nogę. Komandor 
Francki pisał mi, że tego dokonała partyzantka 

radziecka. Natomiast córka Józefa Franckiego 
twierdzi, że "UB", co zasadniczo na jedno 
wychodzi...

Edmund Olszewski

TADEUSZ Z. SROKA
W NS Nr. 166 kol. S.W. Tomaszewski w 

wspomnieniu: Moja służba na ORP GROM 
pisze na str. 48: "Mesowy Dowódcy okrętu 
mar. Tadeusz Sroka uzbrojony w pas ratunko
wy i koło ratunkowe trzymał się kurczowo 
drzewca flagowego na dziobie okrętu i bał się 
skoczyć do wody, bo nie umiał pływać. Był 
chyba ostatnim członkiem załogi, który opuścił 
okręt".
Pisze do SMW Tadeusz Sroka 20 listopada 
1990:

"... Po przeczytaniu artykułu S. Toma
szewskiego w "Naszych Sygnałach" Nr. 166 i 
sposób w jaki ten selfstyled bohater wyraził się 
o mnie, protestuję jak najmocniej, że to nie 
było ocenzurowane przed oddaniem do druku 
i usilnie proszę o wycofanie lub sprostowanie 
tego punktu w następnym numerze "Naszych 
Sygnałów". Opis o mnie jest zniewagą, ubliża
jący i kłamstwem... Przy okazji załączam 
photocopy z prasy Żołnierz Polski gdzie jest 
zupełnie inna opinia o mnie..." 
Zawiadamiam Tadeusza 11 grudnia 1990, że:

"... To sprostowanie nie może ukazać się w 
następnym Nr. NS, bo Nr. 167 zastał zamk
nięty i oddany do druku w połowie listopada. 
Artykuły przysyłane przez członków NIE są 
cenzurowane. Podpisujący artykuł bierze za 
niego odpowiedzialność. Tomaszewski napisał 
o Tobie dwa zdania: że bałeś się wskoczyć do 
wody, bo nie umiałeś pływać i że byłeś chyba 
ostatnim człowiekiem, który opuścił okręt. 
Piszesz, że "opis o mnie jest zniewagą, ubliża
jący i kłamstwem".

Naprawdę jeśli w 1940 roku umiałeś pływać 
i byłeś jednym z pierwszych, którzy opuścili 
okręt, to autor się pomylił. Ale gdzie jest 
zniewaga? Dziękuję za przesłanie odcinka z 
artykułem Z. Damskiego, który opisujesz 
"Trochę przesady ale większość prawda". 
Postaram się wykorzystać..."
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Artykuł p. Zbigniewa Damskiego pt. 'Tyś 
uratował mi życie" na fotografii przedstawia 
"Uratowany i wybawca. Pierwszy z lewej por. 
mar. rez. Karol Wizner, w środku kmdr. por. 
w stanie spoczynku Zbigniew Węglarz i z 
prawej - prezes Tadeusz Sroka". Warto zauwa
żyć, że T. Sroka ma lewą pierś kompletnie 
nakrytą orderami i medalami.
A oto tekst p. Damskiego:

"... Akt trzeci rozgrywa się rankiem 4 maja 
1940 roku. Na stojący w dryfie nie opodal 
Narviku ORP "GROM" spadają z niemieckich 
samolotów bomby. Znienacka. Celne. Dwie 
uderzają w śródokręcie, gdzie aparaty tor
pedowe. Załadowane. Eksplozja.

- Ze zrujnowanego pomieszczenia "F" 
wyciągnął mnie Józef Drąg, maszynista - 
wspomina Karol Wizner.

- Potem obaj czołgaliśmy się korytarzem, 
zalewanym wodą, aż w końcu przechył okrętu 
wyrzucił nas za burtę. Mieliśmy pasy, ale 
byliśmy obaj mocno poturbowani.

W wodzie - lodowatej wodzie Rombaken- 
fiordu, pokrytej grubym kożuchem ropy - 
mdleli i odzyskiwali przytomność. Holował zaś 
ich obu Tadeusz Sroka:

- Ja miałem tylko poparzoną rękę. Wrak 
"GROMA" szybko poszedł na dno, a oni 
wciąż jeszcze tkwili w lodowatej wodzie, choć 
nadeszły już inne niszczyciele brytyjskie i 
spuściły szalupy, osłaniając ich jednocześnie od 
ognia niemieckiej broni maszynowej z lądu.

Udało mi się jakoś dotrzeć z nimi do tratwy 
- wspomina Tadeusz Sroka.

- Stamtąd zabrały nas angielskie szalupy...
Ostatniego ze 130 rozbitków, jacy uratowali 

się z "GROMA", podniesiono z wody po 40 
minutach. We wraku okrętu pozostało na 
wiecznej wachcie 59 polskich marynarzy..."

T. Sroka pisze w swym liście, że był 
dekorowany Krzyżem Walecznych za ratowa
nie rozbitków. Gratuluję, ale ciągle nie wiem 
na czym polega domniemana zniewaga.

EPITAFIUM ORP GROM W 
NARWIKU
Sztokholm, 20 października 1990.

Przed kilku dniami wróciłem z Narwiku (8- 
13.X. br.), gdzie rozmawiałem z członkami 

zarządu Nordland Rode Kors Krigs- 
minnemuseum na temat ewentualnego umiesz
czenia pamiątkowej płyty, ufundowanej w 
imieniu Instytutu Skandynawskiego, Kopen- 
haga/Sztokholm i Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, Londyn, w 50-tą rocznicę śmierci 
marynarzy polskich, poległych pod Narwikiem 
w dniu 4 maja 1990 roku.

Z trzech alternatyw: 1 - umieszczenia płyty 
na zewnętrznej ścianie katolickiego kościoła w 
Narwiku, 2 - umieszczenia płyty na ścianie 
ratusza w rynku, obok francuskiej płaskorzeźby 
z napisem: "A la memoire des Forces Allies 
qui en mai 1940 itd., i alternatywa 3 - umiesz
czenia płyty w muzeum, w praktyce pozostała 
alternatywa 3, ponieważ kościół jest pod 
zarządem księży niemieckich, a alternatywa 2 
wymagałaby uzupełnienia ściany nazwiskami 
innych poległych sprzymierzeńców.

Muzeum jest zamknięte dla publiczności do 
1 marca 1991 r. (z wyjątkiem wycieczek 
grupowych, itp.) i wykorzystuje okres zimowy 
do kolejnej odbudowy i przebudowy pomiesz
czeń dla stale jeszcze nowych eksponatów 
różnojęzycznej literatury, pamiętników naocz
nych świadków walk o Narwik i przedmiotów, 
wydobywanych z dna fiordu. W ten sposób 
kompas z ORP Grom znalazł się między 
naszymi pamiątkami w gablotce. W ubiegłym 
sezonie letnim odwiedziło muzeum trochę 
ponad 43.000 turystów, w tym około 100 
Polaków i Polek.

Po śmierci architekta Trygve Ramsloe 
(+14.X.1987) naszym kontaktem w Narwiku 
jest obecny szef muzeum, Nils Ryeng, z 
którym uzgodniłem miejsce "zakotwiczenia" 
płyty, żywe, długowieczne (perennial) kwiaty 
pod płytą i odpowiednie oświetlenie całości. 
Na Dzień Zaduszny, tj. 2 listopada 1990 r. 
płyta będzie na miejscu, lecz z jej poświęce
niem będziemy musieli zaczekać do przyszłego 
roku.

12-letni w 1940 roku Nils Ryeng był naocz
nym świadkiem zbombardowania i zatopienia 
ORP Grom w zatoce Rombak w dniu 4 maja 
1940 r., a ponieważ jego relacja różni się 
znacznie od znanych nam wersji innych świad
ków naocznych, pozwolę sobie tu podać ją w 
skrócie:
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"Dnia 4 maja 1940 roku - mówi N.R. - 
stałem z teczką pod pachą w ogrodzie tuż 
obok mojego ojca, który piłował i rąbał drze
wo na opał i czekałem na kolegę, z którym 
miałem iść do szkoły. Pogoda była piękna,

morze spokojne. W oddali krążyło po fiordzie 
kilka mniejszych i większych jednostek wojen
nych, najbliżej nas na wybrzeżu stał nierucho
mo Grom. Pomimo bardzo dobrej widoczności 
na pokładzie nie było widać żywego ducha.
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Nagle, kilka minut po godz. 9-tej, z pobliskich 
gór "wyskoczył" i przeleciał nisko nad nami w 
kierunku spokojnie stojącego Okrętu jakiś 
nieoznakowany samolot. Przerażony wielkim 
hukiem motorów samolotu wykrzyknąłem: "Co 
to za samolot, ojcze? On nie ma żadnych 
znaków rozpoznawczych!" Idąc wzrokiem za 
odlatującym samolotem ojciec mój odkrzyknął: 
"Fan, varfor skjuter icke Polakken? Varfor star 
han stila?" (Cholera, dlaczego Polak nie strze
lał? Dlaczego stoi spokojnie?) Samolot w ciągu 
paru sekund doleciał do okrętu, okrążył go, 
zawrócił jeszcze raz, zrzucił bomby i odleciał. 
Wkrótce nastąpił wybuch, okręt jeszcze stał 
spokojnie kilka minut (może 2-3, trudno mi 
powiedzieć ile) przełamał się z przeraźliwym 
trzaskiem, dziób i rufa poszły w górę by za 
chwilę pogrążyć się w otchłani. Pamiętam 
dobrze, że pierwszym okrętem, który przybył 
na pomoc pływającym rozbitkom i rozpoczął 
ostrzeliwanie wiwatujących na stokach gór 
żołnierzy niemieckich był krążownik angielski 
HMS Aurora.

Dużo później, po wojnie, dowiedziałem się 
z pamiętnika pilota niemieckiego, który zatopił 
Grom, że samolot na którym on latał był typu 
Heinkel 111 i należał do 110 Kamfgeschwader 
(KG). Nazwisko pilota Paul Wirtbitski..."

Tyle Nils Ryeng, który w przyszłości ma 
zamiar opublikować swoje wspomnienia z II 
wojny światowej, i w którym na pewno nie 
zabraknie szczegółowszego niż powyższy opis 
katastrofy ORP Gromu. „ . . .Tadeusz Głowacki

CZAS ZBIOROWEJ PAMIĘCI 
Polska Zbrojna, Warszawa 2-4 listopada 1990.

Wraz z całym społeczeństwem żołnierze 
Wojska Polskiego godnie uczcili Święto Zmar
łych... Dzień hołdu ludziom nieznanym - 
zmarłym, poległym, pomordowanym. 1 li
stopada im wszystkim oddaliśmy cześć chwilą 
zadumy i modlitwy, wiązanką kwiatów, zapale
niem znicza.

Cmentarz komunalny (d. Wojskowy) na 
Powązkach w Warszawie. Kwatera Ł zwana 
"Łączką". Przez dziesiątki lat z politycznego 
zakazu to miejsce otoczone było tajemnicą... 
przeznaczone na wysypisko cmentarnych 
śmieci. Tylko co jakiś czas ktoś ukradkiem 
złożył tu świeże kwiaty, zapalił znicz, postawił 

tabliczkę z nazwiskiem. Te symbole pamięci 
były natychmiast usuwane i ... wkrótce poja
wiały się nowe. Ludzie pamiętali.

W latach 1945-1956 stracono w kraju około 
trzech tysięcy, a w Warszawie ponad trzystu 
więźniów, w tym wielu politycznych. Grzebano 
ich nocą, skrycie, zacierając ślady. Jednym z 
takich zatajonych miejsc pochówku jest powąz
kowska "Łączka". Tu prawdopodobnie spo
czywają prochy dziewiętnastu spośród dwu
dziestu niewinnie straconych w tzw. procesach 
odpryskowych żołnierzy II Rzeczypospolitej, 
Września, Armii Krajowej, Polskich Sił Zbroj
nych na Zachodzie... To oni stali się ofiarami 
wyimaginowanego "spisku w wojsku".

Na tym niewielkim skrawku ziemi stanie 
pomnik Pamięci Niewinnie Straconych Wię
źniów Politycznych w latach 1945-1956.

1 listopada, na uporządkowanej i ogrodzonej 
przez wojsko "Łączce" zgromadzili się miesz
kańcy Warszawy, rodziny straconych oficerów, 
kombatanci ostatniej wojny, byli więźniowie 
polityczni, żołnierze Wojska Polskiego, mło
dzież. Obok fundamentu przyszłego pomnika 
spowity kirem sztandar wojskowy w asyście 
Kompanii Reprezentacyjnej WP. Przy sym
bolicznej mogile żołnierze zaciągnęli wartę 
honorową.

Mazurek Dąbrowskiego i zaraz potem zabrał 
głos prezes Rady Ministrów Tadeusz Mazo
wiecki.

-Wmurowany zostanie akt erekcyjny pod 
pomnik poświęcony niewinnie skazanym i 
straconym w latach 1945-1956 - powiedział. - 
W imieniu rządu Rzeczypospolitej, Rze

czypospolitej niepodległej już i demo
kratycznej, składam im hołd. Oddali swoje 
życie, aby inni mogli żyć godnie. Zostali 
straceni w imię zastraszenia i obezwładnienia 
narodu. Byli wśród nich oficerowie i żołnierze 
Wojska Polskiego. Dziś Wojsko Polskie oddaje 
im wszystkim - oficerom, żołnierzom i cywil
nym osobom niewinnie straconym - hołd i 
cześć.

Przyszliśmy tu nie po to, aby rozdrapywać 
rany, ale po to, aby pamiętać. Będziemy 
pamiętać i będziemy cenić niepodległość i inne 
wartości wpojone przez rodziny, przez historię, 
przez Kościół. Te wartości, których Oni nie 
wyzbyli się i za które oddali życie.
Cześć Ich pamięci!
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Następnie odczytano akt erekcyjny pod 
budowę pomnika. Pod dokumentem złożyli 
podpisy: Mazowiecki oraz członkowie honoro
wego i społecznego komitetu budowy, m. in. 
marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski, 
duszpasterz kombatantów polskich ks. bp 
Zbigniew Kraszewski, wiceminister obrony 
narodowej Bronisław Komorowski i Maria 
Romer-Kędzierska.

W chwilę później, przy dźwiękach Sygnału 
Wojska Polskiego, mosiężna tuleja z pod
pisanym aktem erekcyjnym została wmurowana 
przez premiera w fundament przyszłego pom
nika. Kamień węgielny poświęcił ks. bp Zbig
niew Kraszewski.

Na symbolicznej mogile złożono wiązanki 
kwiatów. Hołd niewinnie straconym oddała m. 
in. delegacja Wojska Polskiego w składzie: 
gen. bryg. Ryszard Michalik, gen. bryg. Krzy
sztof Owczarek i gen. bryg. Leon Komornicki.

Uroczystość na "Łączce" zakończyło odegra
nie Roty. Kompania Reprezentacyjna Wojska 
Polskiego oddała honory wojskowe.
Mówią uczestnicy uroczystości:

Maria Romer-Kędzierska, przewodnicząca 
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika: - 
Spełniły się moje marzenia. Od 1952 roku 
zabiegałam o godne uczczenie miejsc zatajo
nych pochówków oficerów i więźniów poli
tycznych niewinnie straconych. Wówczas we 
wszystkich urzędach dawano mi odmowną 
odpowiedź. Wszystkich, również mojego męża 
Zbigniewa Romera, traktowano jak zbrodnia
rzy. Jakaż to była obłuda. Przecież mój mąż, 
jak wielu innych, był prawdziwym Polakiem, 
prawdziwym patriotą. Uparcie wierzyłam, że 
nadejdą wreszcie czasy, kiedy ojczyzna upomni 
się o swoich synów. I właśnie dziś stała się ta 
rzecz najpiękniejsza. Po latach oczekiwań i 
zwątpień dzień ten pojawił się niczym cudow
ny film. To jest uwieńczenie mojego życia.

Witold Mieszkowski: - Ten obowiązek 
powinien się spełnić trzydzieści parę lat temu. 
Tu leży mój ojciec, komandor Stanisław 
Mieszkowski i kilkunastu innych niewinnie 
skazanych i straconych. A ileż jeszcze podob
nych grobów kryje ziemia? Ileż jeszcze rodzin 
czeka na wyjaśnienie losów swoich bliskich? 
Jak naszybciej powinna być przeprowadzona 
ekshumacja w Charkowie i jak najszybciej 
ujawnione inne zbrodnie.

Przemawiali też: wdowa Danuta Rypson i

Witold Teske, skazany na dożywotnie więzień- 
ie Witold Mieszkowski

JERZY KOZIOŁKOWSKI
Tygodnik 'TEMI" Tarnów 9 listopada 1990. 
(Por. NS, Nr 167, str. 37, 38 i 50)

Czas wakacji sprawił zapewne, że jego 
śmierć przeszła w Tarnowie niemal niezauwa
żona. JERZY KOZIOŁKOWSKI - dowódca 
legendarnego okrętu podwodnego ORP "So
kół", wsławionego podczas II wojny brawuro
wymi akcjami, nie był znany szrszemu ogółowi 
naszego miasta, mimo że był rodowitym 
tarnowianinem. Był synem Stanisława i Heleny 
z Łozińskich, którzy przed 1910 r. przybyli do 
naszego miasta. Jerzy, urodził się w 1911 r. w 
tzw. Białym Domku przy ulicy Mała Strusina 
(dziś Narutowicza). Ojciec, absolwent politech
niki w Wiedniu, był inżynierem elektrykiem i 
budowy mostów. W Białym Domku mieściła 
się, oprócz dyrekcji Wodociągów, także dyrek
cja Elektrowni. W domu tym mieszkali Kozioł- 
kowscy. Matka obumarła Jerzego, gdy liczył 
1 rok, ojciec, powtórnie ożenił się i z drugiego 
małżeństwa miał córkę Aleksandrę.

Szkołę podstawową Jerzy ukończył w 
Tarnowie. Rodzice przenieśli się do Kielc. Tam 
Jerzy ukończył gimnazjum i po zdaniu eg
zaminu wstąpił do Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Gdyni, którą ukończył 
w 1932 r. ze specjalnością nawigacji i łącz
ności na okrętach podwodnych. Przed rokiem 
1939 ukończył jeszcze kurs we Francji. Był 
także przez rok adiutantem kontradmirała J. 
Unruga.

W początkach września 1939 roku kapitan 
Koziołkowski przedostaje się, wraz z 6 towa
rzyszami, do Anglii. Tam dostaje przydział na 
ORP "Wilk", jeden z 5 przedwojennych pol
skich okrętów podwodnych. ORP "Wilk" 
poddany był remontowi w stoczni w Dundee. 
Po jego ukończeniu brał udział, od czerwca 
1940, w patrolach bojowych na Morzu Północ
nym. Dowódcą "Wilka" był wówczas kapitan 
Borys Kamicki, zaś jego przyjaciel, Jerzy 
Koziołkowski - jednym z oficerów. "Wilk" 
wziął udział w kilku potyczkach z okrętami 
niemieckimi. Podczas jednego z pierwszych 
patroli zatopił U‘Boota. W styczniu 1941 okręt 
odbył swój ostatni rejs patrolowy po Morzu 
Północnym. Został wówczas ostrzelany przez 
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niemiecki myśliwiec. Na morzu nastąpiła 
awaria silników. Po remoncie został ten zasłu
żony okręt przemianowany na ćwiczebny. W 
sumie jednostka ta, przebyła łącznie 9978 mil, 
spędzając 3168 godzin, w tym 1326 w zanu
rzeniu.

Kapitan Koziołkowski otrzymał od dowódz
twa Królewskiej Marynarki Wojennej (Royal 
Navy) rozkaz skompletowania załogi celem 
zamustrowania na nowy polski okręt podwodny 
ORP "Sokół". Okręt ten rozpoczął działalność 
w marcu 1941 r. Dowódcą został B. Kamicki, 
jego zastępcą Jerzy Koziołkowski. Początkowo 
wraz z 11 brytyjskimi jednostkami, wykonał 
specyficzne zadania w blokadzie Brestu. We 
wrześniu 1941 "Sokół" został skierowany na 
Morze Śródziemne i wszedł w skład 10 brytyj
skiej flotylli, której bazą stał się port La 
Valetta na Malcie. Prawie do końca wojny 
operuje, wraz z bliźniaczym "Dzikiem", na tym 
akwenie. "Sokół" już w listopadzie 1941 
odniósł duży sukces, zatapiając włoski krążow
nik pomocniczy "Citta di Palermo". Po dziesię
ciu dniach odpoczynku, 13 listopada polski 
ikręt wyruszył w rejs patrolowy na Morze 
Jońskie. Tu wsławił się brawurowym atakiem 
na włoską bazę pod Navarino, przy zachodnim 
wybrzeżu półwyspu Peloponez. W tak poważ
nym opracowaniu jak "Flota Orła Białego", E. 
Kosiarz pisze m. in. "Jego sukces pod Navari- 
no stał się później głośny nie tylko we flocie 
polskiej". Zaplątał się w sieci przeciwko okrę
tom podwodnym. Udało mu się wydostać z 
pułapki niemal w ostatniej chwili, kiedy zbli
żały się do niego włoskie okręty i zaczęły 
rzucać bomby głębinowe. "Sokół" cudem 
uniknął zagłady a całe wydarzenie przysporzyło 
mu sławy. ("Wojna na morzach i oceanach 
1939-45"). W innej książce wydanej w Anglii, 
poświęconej sławnym czynom brytyjskich 
podwodników, odnotowana jest jego działal
ność pod Navarino, i nie tylko, wzmiankuje się 
o akcjach "Sokoła" wiele razy.

W lutym 1942 r. patrolując wybrzeże 
Tunisu, okręt wsławił się kolejnym czynem. 
Zatopił włoski szkuner "Giuseppini". Zdobył 
wówczas cenną mapę z naniesionymi pozy
cjami włoskich zagród minowych na Morzu 
Śródziemnym. Była to sprawa o kapitalnym 
znaczeniu dla Royal Navy. Głównym zadaniem 
brytyjskiej floty w tym rejonie było utrudnianie 
zaopatrzenia niemieckich wojsk działających w 

Afryce. Pod koniec marca 1942 roku, stojąc na 
redzie portu La Yaletta, został "Sokół" zaata
kowany przez włoskie samoloty myśliwskie. 
Jego sytuacja była rozpaczliwa, zaś ratunek 
okrętu prawie niemożliwy. Wobec szalejącego 
pożaru, kapitan Kamicki nakazał ewakuację 
załogi. Zostali tylko ochotnicy, wśród nich kpt. 
Koziołkowski. "Sokół" został uratowany. Po 
wstępnym remoncie, z częściowo tylko czyn
nymi akumulatorami, bez wyposażenia tor
pedowego, udał się okręt do Gibraltaru. Rejs 
odbywał się przeważnie na powierzchni morza! 
Rejs ten przeszedł do legendy działań wojen
nych na Morzu Śródziemnym podczas II wojny 
światowej. Brytyjczycy nie mogli uwierzyć, że 
okręt w tym stanie przebył tysiąc mil z Malty 
do Gibraltaru.

Całkowity remont przeszedł w Portsmouth. 
Ponownie wyszedł w morze 18 marca 1943 r. 
Dowódcą był już wtedy kapitan Jerzy Kozioł
kowski. Zarówno "Sokół" jak i "Dzik" zostały 
włączone na pierwszą linię Royal Navy na 
Morzu Śróziemnym. Teraz bazą "Sokoła" był 
Bejrut. Odbywał rejsy patrolowe po morzach 
Tyrreńskim, Egejskim i Jońskim.

Nie sposób tu wymienić wszystkie sukcesy 
okrętu. Między innymi jako pierwszy aliancki 
okręt przyjął dowódca kapitulację władz włos
kich w Brindisi. Brawurowo przeprowadził 
wówczas do Tarentu 6 włoskich transpor
towców i dwa okręty podwodne, w tym jeden 
przejęty po drodze!

Po inwazji aliantów na Sycylię, walczył 
"Sokół" na Adriatyku. Był często bombar
dowany. Na kolejny remont popłynął przez 
Gibraltar do Plymouth, gdzie zawinął 8 kwiet
nia 1944. Tu zastał "Sokoła" i jego kapitana 
koniec wojny. Jerzy Koziołkowski był już 
wtedy udekorowany najwyższym polskim 
odznaczeniem wojskowym - Krzyżem Virtuti 
Militari, a także Krzyżem Walecznych i 
bardzo cenionym brytyjskim odznaczeniem, 
DSC (Distinguished Śervice Cross), które 
wręczył mu król Anglii, Jerzy VI. Jerzy Ko
ziołkowski ożenił się na początku wojny w 
Anglii z Polką, służącą w oddziałach pomoc
niczych RAF-u. Po wojnie ożenił się powtór
nie, także z Polką. Nie miał dzieci. Nosił się 
z zamiarem powrotu do Polski. Odradzono mu. 
Uniknął zapewne losu wielu mu podobnych. 
Zawsze mawiał, że obywatelstwa polskiego nie 
pozbawił się sam, lecz go pozbawiono. Wyje
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chał do Kanady, początkowo osiadł w Van- 
couver, gdzie pracował jako urzędnik. Z cza
sem przeniósł się z żoną do Ottawy. Tam 
ukończył psychologię na uniwersytecie. Zys
kiwał powoli uznanie i nazwisko. Przyjął 
obywatelstwo kanadyjskie i zmienił nazwisko 
na Koz. Został cenionym specjalistą młodzieży 
przestępczej. Wykładał i pisał. Zasłynął jako 
organizator i prekursor zakładania obozów 
wychowawczych dla zagrożonej i kryminogen
nej młodzieży. Z czasem został doradcą mini
stra sprawiedliwości rządu kanadyjskiego. Z 
początkiem lat 7O-tych przeszedł na emeryturę.

W Polsce był po raz pierwszy po wojnie w 
1974 r. Od 1984 przyjeżdżał prawie co rok do 
kraju. Miał tu rodzinę w Tarnowie. Zatrzymy
wał się zawsze u swej kuzynki p. Krystyny 
Koziołkowskiej-Szymanowicz. Miał tu także 
drugiego bliskiego kuzyna p. Tarkowskiego 
(obojgu bardzo dziękuję za informacje). Skro
mny, nie głosił wszem i wobec, kim jest.

Przyjechał do kraju w maju bieżącego roku. 
Mieszkał jak zwykle u p. Szymanowicz przy 
ul. Wilsona w Tarnowie. Od kilku lat był 
samotny. W roku 1984 zmarła mu żona. 27 
lipca wyszedł pod wieczór na spacer. Czuł się 
dobrze, mimo 80 lat. Czy przypuszczał, że w 
mieście rodzinnym dopadnie go śmierć? Na 
spacerze zasłabł. W domu stracił przytomność. 
Mimo natychmiastowej pomocy, po przewiezie
niu do szpitala zmarł. Ostra niewydolnść 
krążenia.

Jerzy Koziołkowski były komandor Mary
narki Wojennej, dowódca ORP "Sokół", zmarł 
w piątek 27 lipca 1990 roku o godz. 22 w 
Tarnowie. Pogrzeb miał miejsce na Nowym 
Cmentarzu. W ostatniej chwili zawiadomiony, 
towarzyszył mu poczet sztandarowy Związku 
Inwalidów Wojennych. Myślę, że miejscem 
ostatniego spoczynku dowódcy legendarnego 
"Sokoła" powinien być Cmentarz Wojskowy na 
Oksywie. Niech spoczywa w towarzystwie 
swoich przełożonych i kolegów. Być może 
rodzina, Związek Inwalidów Wojennych, 
Kapitanat Morski! doprowadzą do tego. Zaś na 
tarnowskim cmentarzu niech stanie sym
boliczny grób. Grób bohaterskiego dowódcy, 
syna tego miasta. Zaś Radzie Miejskiej poddają 
pod rozwagę myśl nazwania Jego imieniem 
ulicy i wmurowania pamiątkowej tablicy na 
ścianie domu, w którym się urodził. Jest tam 
już tablica poświęcona innemu synowi Tar

nowa - Jerzemu Braunowi, poecie i harcerzowi. 
Będzie to godne uczczenie Jego pamięci.

Antoni Sypek

JEDEN ZE SKŁADU 
DELEGACJI PREZYDENTA 
KACZOROWSKIEGO
Polska Zbrojna grudzień 1990.

Kpt. mar. Konstanty Zubkowski z Londynu 
przyjechał do Warszawy w składzie delegacji 
towarzyszącej prezydentowi RP na uchodź
stwie, Kaczorowskiemu. Jest prezesem Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w Anglii. W wolnej chwili, a wizyta była 
krótka, program napięty, więc czasu niewiele, 
pan Zubkowski wynajął taksówkę, by zwiedzić 
Warszawę. A w ogóle bardzo jest ciekaw 
Polski, jaka jest i jaka będzie. Całe swoje 
dorosłe życie spędził na morzu, w różnych 
portach, i w Anglii. Teraz bardzo chcialby 
pomieszkać trochę w Polsce. Pomieszkał 
zaledwie kilka dni...

Samolot z delegacją prezydenta odlatywał 
do Londynu, a wraz ze wszystkimi i pan 
Zubkowski. Czasu było niewiele, więc chociaż 
w skrócie sięgnęliśmy wspomnieniami do 
przeszłości. Urodził się w 1919 r. na Kresach 
Wschodnich. Gimnazjum kończył w Nieświe
żu. "Ciągnęło" go morze. Po maturze zdał 
egzamin do Szkoły Marynarki Wojennej. Po 
przeszkoleniu teoretycznym mieli praktykę na 
morzu - "zagraniczną". Z portu w Gdyni 
wyszły: żaglowiec "Iskra" i transportowiec 
"Wilia".

Wojna - wspomina pan Zubkowski - 
zastała nas w drodze na Wyspy Kanaryjskie. 
Wrócili do Casablanki. Zostali przewiezieni 
przez Francję do Anglii. Pod koniec paździer
nika Zubkowskiego zaokrętowano na ORP 
"Gdynia", kolejny przydział - ORP "Burza".

- Reszta moich kolegów - mówi kpt. Zub
kowski _ z "Iskry" i "Willi" zaokrętowana 
została na okrętach podwodnych "Wilk" i 
"Orzeł" oraz kontrtorpedowych "Grom" i 
"Błyskawica".

Co się działo dalej? Pan Zubkowski wylicza 
to w jednym zdaniu. Patrole na Morzu Północ
nym, operacja norweska... Powrót do Anglii, 
przeszkolenie na ORP "Gdynia". Uczyłem się 
fachu - mówi - i języka.

Pod koniec lutego 1941 r. przeszkoleni 
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Polacy zostają włączeni w skład załóg an
gielskich pancerników. Zubkowski trafia na 
pokład pancernika "King George V".

Największe przeżycie? Pościg za "Bis
marckiem" i jego zatopienie. Byłem wówczas 
obserwatorem upadku pocisków.

"King George V" jest okrętem flagowym 
wszystkich jednostek walczącej floty na wo
dach angielskich.

3 września 1941 r. K. Zubkowski zostaje 
promowany na stopień podporucznika marynar
ki. A następnie zaokrętowany na ścigaczu.

Anglicy - wspomina - wszystko, co nada
wało się do pływania, skierowali w morze. 
Niemcy "polowali" raczej na większe jednostki 
i specjalnie nie zajmowali się ścigaczami.

Przeszdł przeszkolenie z zakresu broni 
podwodnej. Pływał jako oficer tej broni, na 
ORP "Garland" - pierwszym kontrtorpedowcu, 
który Anglicy podarowali Polakom.

Na kontrtorpedowcu pływał 3 lata. Brał 
udział w ciężkich rejsach - konwojach na 
północnym Atlantyku, do Kanady, Stanów 
Zjednoczonych, Afryki Zachodniej. Największe 
niebezpieczeństwo groziło im zawsze ze strony 
niemieckich łodzi podwodnych. Groźnym 
przeciwnikiem była pogoda, a przede wszyst
kim wynikające z niej oblodzenia. Zubkowski 
był tego świadkiem; kilka jednostek, którym 
"oblodziły się" nadbudówki, przewróciło się i 
już nie było ratunku. Wraz z załogami spo
częły na dnie morza. Tego widoku nie zapom
ni. Bo to samo mogło spotkać i jego jed
nostkę.

Konwoje do Afryki Zachodniej, na drugą 
stronę równika, aż na Wyspy Wniebowstąpie
nia i z powrotem na Morze Śródziemne - 
Grecja, Włochy. W jednym z tych konwojów 
"Garland" odnosi sukces, zatapia bowiem 
niemiecką łódź podwodną.

Po drodze na morzu, pełnej niebez
pieczeństw, szkolenie na lądzie jest już... 
odpoczynkiem. Szkoli nowy zastęp marynarzy 
okrętów wojennych.

Wojna na szczęście się skończyła...
- Poszedłem na kurs marynarzy handlowych 

- mówi Zubkowski.Pływał i doszedł do stano
wiska kapitana statku handlowego w brytyjskiej 
marynarce. To o czymś świadczy. A konkuren
cja - jak można się domyślać - była spora...

- Z funkcji kapitana statku, informuje w 
1961 roku przeszedłem do handlu. W handlu 

też się robi karierę. W krótkim czasie awan
suje na kierownicze stanowisko menedżera 
włoskiej firmy eksportującej do południowej 
Anglii artykuły spożywcze, głównie wino.

Kiedy przygotowywał się do wyjazdu do 
Polski, żona poprosiła, aby zobaczył jej ro
dzinny dom w Warszawie. Pani Antonina jest 
córką gen. Stefana Dembińskiego i jej ojciec 
zbudował przed wojną (1936 r.) w Warszawie 
dom.

Stowarzyszenie MW ma swoje filie także 
na kontynencie amerykańskim, jego członkowie 
spotykają się, udzielają pomocy tym, którzy jej 
potrzebują. Ta pomoc zawsze dotyczyła przede 
wszystkim ludzi, mieszkających w kraju oj
czystym.

Przesyłamy pieniądze - mówi kpt. Zub
kowski - interesujemy się losami weteranów, 
sytuacją materialną wdów po marynarzach 
czasów wojny.

- Przez 45 lat - żali się kpt. Zubkowski - 
nasze stowarzyszenie nie było uznawane przez 
ambasadę polską w Londynie. Teraz to się 
zmieniło. Chcemy więc w tej nowej rzeczywis
tości jeszcze aktywniej włączyć się do dzieła, 
któremu na imię III Rzeczpospolita. Niech 
rzeczywistość określa nam zadania.

Stanisław Łukaszewski
WŁADYSŁAWA MAZURA 
SĄSIEDZI Z ZESŁANIA 
Przemyśl 15 stycznia 1991
Z listu do kol. Zubkowskiego

"... Przypadkowo wpadła mi w ręce "Polska 
Zbrojna" i tam znalazłem wywiad z Kol. 
Zubkowskim kiedy był w Polsce razem z 
prezydentem Kaczorowskim przy przekazywan
iu insygniów prezydenckich Lechowi Wałęsie.

Widziałem tą imprezę w TV. - Autor 
artykułu wspomina o pańskiej małżonce. A z 
generałem Dembińskim łączą mnie pewne 
wspomnienia rodzinne.

Kiedy wróciłem z Anglii do Przemyśla, 
opowiadali mi moi rodzice o ich eksodusie i 
pobycie w Rosji w czasie II wojny światowej. 
W tym samym kołchozie, czy posiołku była 
też razem z moją rodziną żona generała 
Dembińskiego z synami i córką, która jest 
właśnie pańską małżonką. Ponieważ rodzice 
moi już dawno nie żyją, o szczegóły pytałem 
siostrę i ona je potwierdziła i przypomniała, że 
któregoś dnia w 1942 roku - chyba na wiosnę 
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- jakiś specjalny podoficer z armii gen. Ander
sa przyjechał do kołchozu i mając specjalne 
upoważnienie zabrał geberałową z dziećmi do 
wojska.

Posiołek prawdopodobnie nazywał się 
"Zoiłka", Kastanajka obłaść, Kazachstański 
rejon. Proszę pytać swą małżonkę czy dobrze 
pamiętamy, po 50 latach.

Ten wywiad z Panem w Polsce Zbrojnej, 
przesyłam Panu na pamiątkę (drukujemy go w 
PRZYCZYNKACH).

(Po dołączeniu do Marynarki Wojennej Kol. 
Mazur spotkał się z Kol. Zubkowskim na ORP 
GARLAND co upamiętnił w swej wspaniałej 
książce "WYSPA OSTATNIEJ NADZIEI").

Władysław Mazur

POKÓJ I WOJNA 1918-1945
(Często narzekamy na brak zrozumienia 

spraw morskich przez polskie społeczeństwo. 
Mile zaskoczyło nas w doskonałym opracowa
niu Andrzeja Pomiana rozpoczęcie krótkiej 
oceny osiągnięć PSZ w II wojnie światowej od 
Marynarki Wojennej. Przytaczam tu ten para
graf.)
(Wyjątek z części 8-mej)

Toteż odpowiedzią narodu na klęskę wrześ
niową 1939 roku była nie rezygnacja, lecz 
powszechny odruch: WALKA TRWA. I trwała 
mimo straszliwych warunków w Kraju. Nie 
ustawała też za granicą. Już od 7.IX. poza 
Bałtykiem walczyła z Niemcami Polska Mary
narka Wojenna. Jej zagranicznym zaczątkiem 
było we wrześniu i w październiku pięć okrę
tów: trzy niszczyciele, które skierowano już 
przed wojną do Anglii i dwa okręty podwodne, 
które zdołały się przedrzeć z Morza Bałtyckie
go do portów brytyjskich. Dołączyły do nich 
wkrótce dwa okręty szkolne pływające za 
granicą. Stan osobowy tej zabałtyckiej Mary
narki wynosił wtedy 800 oficerów, podofice
rów i marynarzy. Dzięki pomocy brytyjskiej 
Polska Marynarka Wojenna mimo strat wojen
nych liczyła w roku 1945 18 okrętów, w tym 
jeden krążownik. Załogi ich składały się z 
blisko 4 tysięcy oficerów, podoficerów i mary
narzy.

Okręty polskie stoczyły 665 walk morskich, 
odbyły 1162 patrole, osłaniały 787 konwojów 
do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Związku 
Sowieckiego, wspierały operacje w Norwegii, 

w Calais i Dunkierce, w Afryce Północnej, na 
Sycylii i w Normandii. Jeden z nich brał 
udział w końcu maja 1941 roku w zwycięskiej 
bitwie morskiej z niemieckim pancernikiem 
"Bismarck" na Atlantyku. Całością operacji 
Marynarki dowodził adm. Józef Swirski.

Andrzej Pomian

NASZE SYGNAŁY NR 167 
Gdynia 15 lutego 1991

... Jako zgryźliwy krytyk-korektor stwier
dzam, że 167 numer NS wolny jest prawie 
zupełnie od usterek, nie posiada żadnego 
istotnego błędu. Trudno bowiem nazwać błę
dem istotnym, że NS nr 169, a więc te co 
jeszcze się nie ukazały "drukowały recenzję J. 
Tumaniszwilego (str. 7, ostatni wiersz), (Po
winno być NS nr 160, str. 97 - przepraszam za 
pomyłkę - Red.), że moje nazwisko zmieniono 
na str. 31 na Czerwiawski, a miejscowy "Ty
godnik Gdański" nazwano "Tydzień gdański" 
str. 36. Nieżyjący już nasi mechanicy nosili 
inne imiona od podanych na str. 58, Wesołow
ski - to Przemysław, nie Stefan, a na str. 9 , 
czyż to Walenty, nie Walery (powtórzony błąd 
S.M Piaskowskiego). W każdym razie oko 
redaktora-korektora było czujne i chwała mu 
za to.

Wracam jeszcze do świątecznego listu Jasia 
Busiakiewicza, wspomina w tym liście, że 
sprawa powrotu prochów adm. Unruga na 
Oksywie może stać się aktualną. Oczywiście 
prochy Admirała mogłyby spocząć na Oksywiu 
jeżeli syn, pan Horacy wyrazi zgodę. Roz
mawiałem na ten temat z kolegami. Naszym 
zdaniem należałoby zwrócić uwagę panu 
Horacemu, że JEDYNYM partnerem do roz
mów na ten temat powinna być Marynarka 
Wojenna, to jest jej gdyńskie dowództwo oraz 
Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ostatnio w prasie Wybrzeża Gdańskiego 
poruszono sprawę jak dyżurny kapitan lekarz, 
który podczas wizyty Ojca Sw. w Gdyni 
wychylił się w mundurze na Skwer Kościuszki 
został zdjęty ze służby. Dowódca marynarki 
nie witał Papieża na lotnisku mar. woj. w 
Babich Dołach. W roku 1987 generalicja tępiła 
wszelkie przejawy "klerykalizmu", dziś ta sama 
generalicja klęczy na nabożeństwach kościel
nych... tempora mutantur...

Julian Czerwiński
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SEMANTYKA ZBRODNI
Tygodnik Gdański Nr 10 (82) 10 marca 1991

Leży przede mną odpowiedź Ministerstwa 
Sprawiedliwości z ostatniego dnia lipca 1990 
roku, na pismo siostry śp. podporucznika 
Marynarki Wojennej Zbigniewa Smoleńskiego, 
straconego przez władze pojałtańskie w roku 
1946 w Poznaniu lub w Bydgoszczy (bo nie 
jest to jasne). Odpowiedź przygotowywało 
Ministerstwo Sprawiedliwości dziewięć miesię
cy. Orzeł w godle jest już, a jakże - korono
wany, ale timbre odpowiedzi dyrektora mini
sterialnego departamentu jako żywo przypo
mina ancien regime.

Otóż dowiadujemy się z pisma Ministerstwa 
Sprawiedliwości RP, że Zbigniew Smoleński 
był po prostu: "Jeńcem oflagu Woldenberg, 
dezerterem zbiegłym z pełnym uzbrojeniem 
(karabiny, automaty, granaty i amunicja) do 
lasu..." Dalej: nie walczył z bronią zdobyczną 
w ręku, ale jako "członek nielegalnego związku 
AK ", wziął udział w ataku na grupę żołnierzy 
radzieckich dokonujących spędu bydła, w 
wyniku czego 6 żołnierzy tej grupy zostało 
zabitych.

Pismo oczywiście kończy się niczym. To 
nic, jak wiedzą setki polskich rodzin, najczę
ściej brzmiało: "Prezydent B. Bierut nie sko
rzystał z prawa łaski i wyrok został wykonany 
dnia"... (w tym wypadku 21 lutego 1946).

Pan Horacy Unrug - syn wiceadmirała 
Józefa Unruga - przysłał mi z Paryża kopię 
warunków, po spełnieniu których wyraziłby 
zgodę na ekshumację i przewiezienie z Francji 
oraz pochowanie na Oksywiu przy kościółku 
św. Michała Archanioła doczesnych szczątków 
swego śp. Ojca.

Jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Marynarka Wojenna i radni Gdyni rzeczywiście 
chcieliby już w tym roku wysłać okręt do 
Havru lub do Rouen po trumnę z prochami 
Admirała, warto by z postawionych warunków 
przypomnieć te zasadnicze, których spełnienie 
wydaje mi się zagrożone:

"Ciągłość tradycji została zniszczona - 
wspomina dokument nadesłany z Francji - 
Honor Marynarki został splamiony, przez 
nieodwracalny krok mordu sądowego popełnio
ny na wychowankach, byłych podwładnych 
Admirała, współobrońcach Helu. Zgodnie z 
jego wolą, oficjalny pogrzeb w Polsce jest 
jedynie możliwy, jeśli uprzednio lub równo

cześnie, zostaną podobnie uczczeni jego kole
dzy, oficerowie Marynarki Wojennej RP, 
niewinnie straceni, a następnie pośmiertnie 
zrehabilitowani, mają prawo do pamięci Naro
du.

Propozycje pana Henryka Hollanda (notabe
ne później ofiary ubowskiej defenestracji - 
W.M.) były uważane przez Admirała za mini
malne".

Dla przypomnienia cytuję poniżej owe 
minimalne propozycje pomieszczone w "Ex- 
pressie Wieczornym" 23 października 1956, 
kiedy to po raz pierwszy komuniści przyznali 
się do zbrodni ludobójstwa na 19 wyższych 
oficerach WP, których nazwiska początkowo 
zatajono. Wśród straconych byli wówczas: 
komandor Stanisław Mieszkowski - pełniący w 
momencie aresztowania tę samą funkcję do
wódcy Floty, co kontradmirał Unrug przed 
wojną, komandor Jerzy Staniewicz - szef 
Wydziału Mar. Woj. w Sztabie Generalnym 
WP i komandor por. Zbigniew Przybyszewski 
- szef Artylerii Mar. Woj.

Henryk Holland pisał wówczas:
"Całą opinią publiczną wstrząsnęło oświad

czenie złożone na posiedzeniu sejmowej Ko
misji Wymiaru Sprawiedliwości przez Prokura
tora Generalnego PRL Mariana Rybickiego o 
morderstwie sądowym, dokonanym na 19 
niewinnych oficerach WP, aresztowanych, 
skazanych na karę śmierci i straconych w 
związku ze sprawą Tatara i pochodnymi.

Generalny Prokurator oświadczył też, że 
osobiście rozmawiał z rodzinami niewinnie 
zamordowanych, że każdej z rodzin wręczył 
oficjalny akt rehabilitacji stwierdzający nie
słuszność wyroku i że rodziny te otrzymały 
zaopatrzenie (...).

Sądzę - pisał wówczas Holland - że sprawa 
nie może skończyć się na przytoczonym 
oświadczeniu Prokuratora Generalnego. Po 
pierwsze, oświadczenie to oznacza niechlubny 
koniec starannie rozsiewanego mitu, że w 
Polsce w latach 1948-55 - w odróżnieniu od 
innych krajów -nie spadły głowy. Po drugie, 
nie można uznać za wystarczające tych form 
zadośćuczynienia pamięci zamordowanych, o 
których poinformował Komisję Sejmową 
Generalny Prokurator.

Sądzę, że jest rzeczą niezbędną natychmias
towe opublikowanie w prasie imion, nazwisk, 
fotografii, krótkich życiorysów i dat wykonania 
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wyroków na poległych męczeńską śmiercią 
oficerach Wojska Polskiego.

Sądzę, że Rada Państwa powinna odznaczyć 
trumny zamordowanych najwyższymi odzna
czeniami państwowymi.

Sądzę, że należy ekshumować zwłoki 
poległych i uroczyście, publicznie, z honorami 
wojskowymi pochować je w Alei Zasłużonych 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

Po trzecie, w stosunku do wszystkich 
(podkr. H.H.) winnych mordu sądowego na 19 
oficerach muszą być wyciągnięte zgodnie z 
prawem PRL najsurowsze konsekwencje, 
wszystkie okoliczności mordu muszą być 
ujawnione.

Dokonano już znacznego postępu na drodze 
naprawiania zbrodni minionego okresu i przy
wrócenia praworządności ludowej. Opinia 
publiczna ma podstawy oczekiwać dalszego, 
konsekwentnego prowadzenia sprawy - aż do 
końca".

Tyle Henryk Holland w październiku 1956.
To, że Rada Państwa przez trzydzieści pięć 

lat nie zdążyła udekorować straconych naj
wyższymi odznaczeniami komunistycznego 
państwa - to szczęście! Reszta, a więc: eks
humacja zwłok pomordowanych, ich godny 
pochówek, a nade wszystko ukaranie wszyst
kich winnych tego mordu, to warunki od 
spełnienia których Admirał Unrug uzależnił 
swą ostatnią wędrówkę do kraju.

A one spełnione nie zostały...
... Ostatnio (po raz kolejny licząc od roku 

1952), zwróciłem się do Ministra Sprawie
dliwości, Prokuratora Generalnego RP prof. 
Wiesława Chrzanowskiego z odpowiednim 
wnioskiem o ukaranie i napiętnowanie winnych 
zbrodni popełnionej w latach 1950-52 na moim 
ojcu i jego kolegach. Myślę, że na odpowiedź 
nie będę musiał czekać tak długo, jak czekała 
siostra podwładnego Admirała Unruga - ppor. 
mar. Zbigniewa Smoleńskiego.

Wierzę również, że w udzielonej mi od
powiedzi nie znajdą się już relikty semantyki 
zbrodni, lecz powiadomienie o zaawansowaniu 
postępowania procesowego. W tej i innych 
sprawach.

Witold Mieszkowski

REPORTAŻ SPRZED 45 LAT 
Axminster 13 marca 1991

Po zdjęciu bandery na ORP BŁYSKAWICA 
tego samego dnia tj. 28 maja 1946 roku w 

Rosyth - cała załoga z dowódcą zaszła z 
okrętu. Ciężki bagaż zdaliśmy na transport do 
ORP BAŁTYK (Okehampton). Wszyscy do
staliśmy dwa tygodnie urlopu i wypłatę. Wię
ksza grupa marynarzy z BŁYSKAWICY 
zatrzymała się w Domu Żołnierza w Edynbur
gu na pączki i kawę. Siedziałem z kolegami 
przy stoliku, obserwowałem jakiegoś pana w 
cywilu, który podchodził do stolików, ale 
każdy z marynarzy przecząco kiwał głową. 
Gdy przyszedł do naszego stolika, przedstawił 
się, że nazywa się Wawrzyniec Czereśniewski, 
jest korespondentem Tygodnika Polskiego w 
Nowym Jorku. Żal mi było, że nikt nie chciał 
dać mu informacji.

Kolega Mietek Nosek, ochotnik z Argentyny 
zachęcał: Gadaj Jasiu! Może ta whisky, którą 
dolewaliśmy do kawy dodała cywilnej odwagi. 
Dziennikarz przyrzekł, że nie wymieni mego 
nazwiska. Wynik tego co opowiedziałem to 
jego artykuł który załączam. Dobrze rozumiem 
zachowanie się moich kolegów, że nie chcieli 
mówić na ten temat, bo opuszczenie okrętu 
było bardzo przygnębiające. Wiem osobiście, 
że po służbie na BŁYSKAWICY przez 3 lata 
6 miesięcy i 11 dni opuszczałem ten skrawek 
Ojczyzny jak dom, rodzinę i szkołę. Po dwu 
miesiącach pan Czereśniewski przysłał mi 
krótką notatkę z podziękowaniem i Tygodnik 
Polski z Nowego Jorku. Napisałem do niego 
list, dziękowałem za Tygodnik. Od naszego 
spotkania w Domu Żołnierza już nigdy się nie 
spotkaliśmy. Czasami dumałem co się z nim 
stało, był bardzo miły i uprzejmy. Nie wie
działem jeszcze że miałem doczynienia z 
głównym redaktorem.

Dopiero zeszłego roku czytałem w Tygod
niku Polskim z dnia 4 lipca 1990 r. artykuł 
Edmunda Galla o przyjacielu - Wawrzyńcu 
Czereśniewskim. Napisałem do pana Galla do 
Brighton i wysłałem mu kopię artykułu jego 
przyjaciela. Dziękował mi i cieszył się, że 
były marynarz do niego napisał. Dodał też, że 
jest w stałym kontakcie z oficerem Marynarki 
por. mar. S. Radeckim. Na koniec dodam, że 
z Żoną jadę do Blackpool do Pontings Camp 
na 3 dni od 10 do 13 maja, gdzie się odbędzie 
zjazd byłych marynarzy 10-tej Flotylli. Wiem, 
że jedzie Florian Wizła z Żoną, Roman Madej 
ze Szkocji i prawdopodobnie kilku innych 
Polaków. Wszystkim kolegom w Centrali 
gratuluję awansu o jeden stopień wyżej. Jest to 
mała nagroda za wierną służbę...

Janek Bednarz
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ZDJĘCIE BANDERY Z ORP 
"BŁYSKAWICA"
Tygodnik Polski, Nowy Jork, Nr 26(183), 
1946.

We wtorek, dnia 28 maja 1946 roku - 
trzeba zapamiętać sobie tę historyczną datę - w 
porcie szkockim Rosyth pod Edinburgh, w 
zatoce rzeki Forth, między godziną 3 a 4 
popołudniu, nastąpiło zdjęcie bandery z ORP 
"Błyskawica". Wyokrętowana została polska 
załoga i - sławny, niezwalczony Okręt Rze
czypospolitej Polskiej "Błyskawica", walczący 
z wrogiem nieprzerwanie i najdłużej, bo od 1 
września 1939 roku - przestał być częścią 
wolnej, niepodległej, suwerennej, nieuszczuplo- 
nej, niepokonanej nigdy ziemi polskiej.

Komunikat Kierownictwa Marynarki Wojen
nej R.P. podaje rozkaz wice-admirała Swirskie- 
go. Ujawnia fakt złożenia przez Szefa Kierow
nictwa Marynarki Wojennej R.P pisemnego 
protestu do Admiralicji Brytyjskiej oraz do 
Foreign Office. Niemniej, fakt zdjęcia bandery 
miał miejsce na wodach szkockiej bazy mor
skiej Rosyth. I już tego samego dnia żałobna 
wiadomość dotarła do oddziałów wojska, 
stacjonowanego w Szkocji wywołując zrozu
miałe poruszenie. Albowiem żołnierz polski w 
Szkocji orjentuje się w rzeczywistości bardzo 
bystro i ocenia z twardym, bez
kompromisowym realizmem ciosy, spadające 
na poczucie naszej wiary w ostateczne zwycię
stwo wolności. Ocenia je nietylko emocjonal
nie.

Żołnierz postawą swoją patrjotyczną jedno
czy się z bracią marynarską. Ponieważ wyda
rzenie miało miejsce w śzkocji, już tego 
samego dnia wieczorem i dni następnych 
przetrawiali żołnierze na swych miejscach 
postoju brutalny kres bojowej epopei "Błyska
wicy".

Żołnierze wiedzą, iż zdjęcie bandery odbyło 
się karnie i zdyscyplinowanie. W poczuciu 
wielkiego, historycznego momentu. Banderę 
zdjęto jak narodową relikwję z najgłębszą 
wiarą, że jako wspaniała bandera walczących 
o wolność, znów wróci na swe dumne i krwa
wo wysłużone miejsce. Opuszczenie bandery 
odbyło się przy dźwiękach przepisowego 
sygnału. Dowództwo Okrętu nie zgodziło się, 
by podczas aktu pieczętującego polską tragedję 
wojenną - mogło zaistnieć "uświetnienie" przez 

obcą orkiestrę. Rozkaz wice-admirała Świrskie- 
go odczytany został łącznie z rozkazem brytyj
skiej Admiralicji, w którym wyrażono się, iż 
"Royal Navy nie zapomni Marynarce Wojennej 
R.P jej czynów bojowych", i życzy "Good 
Łuck".

Gdy z masztu okrętowego spływała bojowa 
i wysłużona bandera - załoga odśpiewała dwie 
pieśni, które od pokoleń w naszej klęsce i 
krzywdzie są katechizmem. I są posiewem dla 
dalszej naszejniezłomnej postawy. Odśpiewano: 
"Boże, coś Polskę", i "Jeszcze Polska nie 
zginęła". Temi świętymi słowy kierował się z 
głębi serc potężny apel marynarki ku Bogu, 
nad szaremi falami szkockiej zatoki: "Ojczyznę 
wolną racz nam wrócić, Panie".

Żołnierz, rozrzucony po miejscach postoju 
w Szkocji, dobrze odczuwa i trafnie rozumie 
uczucia marynarzy. Tych właśnie marynarzy, 
którzy musieli opuścić świetny okręt, zapisany 
tyloma chwalebnymi czynami w wojnie na 
wszystkich morzach świata.

Żdjęto z okrętu banderę. Zeszła załoga. 
"Błyskawicę" objęła - przejściowo - załoga 
brytyjska.

Tkwi głęboka wymowa w fakcie, iż z 
pokładu pełnego chwały a tragicznego ORP 
zeszli przecież i marynarze, którzy z Gdyni 
wypłynęli pomiętnego dnia roku wojny 1939, 
ażeby po najdłuższych i pełnych niebez
pieczeństw szlakach świata, po zbrojnem 
otarciu się o wszystkie morskie zakątki globu - 
dopłynąć z odzyskaną wolnością ponownie do 

ukochanej Gdyni. Nie dopłyną. Dla ich Kraju 
niema wolności, chociaż zasłużył na nią 
bardzo. Wolność, jak zawsze, jak od wieków - 
umie przetrzymać wszelkie ciosy, zadawane 

jej przez przemoc. Dlatego, chociaż narazie nie 
dopłyną - to ta wolność dopłynie do Polski, 
kosztem Świata, dziś tak łatwo depczącego 
ideały.

Marynarze ORP "Błyskawica" - nie są w 
swych uczuciach osamotnieni. Owego popołud
nia dnia 28 maja 1946 r. rozmawialiśmy z 
wielu żołnierzami na obszarze Szkocji, i od 
wszystkich usłyszeliśmy tylko jedno: nie damy 
się. - Wytrwamy. - Przetrwamy. Bo naprawdę, 
jeszcze Polska nie zginęła, kiedy mu żyjemy. 
Polska wolna, niepodległa, suwerenna, nieusz- 
czuplona, i - jak tylekroć w dziejach naszych - 
nie do pokonania. ~ , .r Wawrzyniec Czeresmewski
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3-GO MAJA W NAGATUCK, 
CT. USA

Pisze nam kol. Antoni Heczko 23 marca 
1991, że "Od roku 1980 przy "Naugatuck 
Historical Society, istnieje "Polish Heritage 
Commitee", gdzie od czasu powstania Komi
tetu jestem przewodniczącym. W tym roku 
"Friends of the Naugatuck Howard Whittemore 
Memoriał Library od Naugatuck", i Naugatuck 
Historical Society, zwrócili się do mnie z 
propozycją zorganizowania Polskiego Tygod
nia..

Po rozmowie z proboszczami polskich 
kościołów: ks. Józefem Parzymies, proboszcz 
kościoła rzymsko-katolickiego św. Jadwigi i ks. 
Józefem Sołtysiak, proboszcz kościoła Narodo
wego Polskiego, św. Zbawiciela, powołałem 
ich do Komitetu zorganizowania 200-nej 
rocznicy Konstytucji 3-cio majowej.

A tak na temat proponowanych obchodów 
pisze "Naugatuck Daily News" z 19 marca 
1991 na "Society Page":

The Naugatuck Heritage Commitee has 
announced plans have been devised to cel- 
ebrate the 200th Anniversary of "Poland’s First 
Liberał Constitution" that was enacted in 1791.

At a recent organizational meeting of the 
Heritage Commitee, Chairman Antoni Heczko 
announced the festivities celebrating the event 
will begin April 28 at Naugatuck’s Howard 
Whittmore with a display of Polish memora- 
bilia from 2 to 4 pm.

Heczko will also be honored as "Polish 
Mayor of the Day" May 3. The event begins 
with a 9.00 am. Mass at the Holy Savior 
Church with the Rev. Joseph Sołtysiak as 
celebrant.

The celebration has been designed to com- 
memorate the May 3, 1791 Polish Coup that 
helped establish the nation’s first "liberał 
constitution". The document helped established 
equal political privileges for all Polish citizens.

The document guaranteed equal privileges 
for all segments of Polish society. The con
stitution was the first liberał constitution crea- 
ted in Europę without bloodshed. The event is 
annually celebrated on May 3 to coincide with 
celebrations that honor the Virgin Mary con- 
sidered by Poles to be "Queen of the Polish 
Crown".

Ceremonies raising the Polish flag will be 
held at 11.00 am with a social hour following 

the event. Former Naugatuck Mayor Chuck 
Waskowicz will be Master of Ceremonies for 
the flag raising ceremonies.

The Day’s events will close with a 7.00 pm 
Mass at Saint Hedwig’s Church with the Rev. 
Joseph Parzymies as the celebrant...

Commitee members include Rev. Joseph 
Parzymies and Rev. Joseph Sołtysiak and Mr. 
Heczko, recording secretary Lillian Roller; 
Publicity Joan Valiante; Exec. Asst. Chester 
Drozcz, Helen Carey, Henry Cieslewski, Piotr 
Drelichowski, Edward Mazeiko, Fred Sokolo- 
ski, Joan Taft and Joseph Wojtczak.

O WCZESNYCH DZIEJACH JA
STRZĘBIA
(Por. NS, Nr 165, str. 5 i NS Nr 163, str. 15)

Pisze z Eliot, Marinę USA, J.A. Hanningan 
do St. Olszowskiego 23 marca 1991.

... A couple of months ago I visited the 
Submarine Force Library and museum in New 
London Connecticut. I was looking for Infor
mation on my grandfather’s submarine (S-25) 
and I came across your letter on display. Mrs.
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NORWICH, CONN., BULLETIN, MONDAY, NOV. 3, 1941. |

POLISH SAILORS FIND FRIENDLY HEARTS AND HANDS

Theresa M. Cass gave me a copy of your 
letter. It is a fantastic story. I also have some 
photos of the S-25 beign built and launched. 
In my grandfather’s scrap book I also have 
some interior photos and photos of the Ameri
can crew probably taken sometime in the late 
1930’s. My grandfather was the chief 
engineering officer on board. If you would like 
I can make copies for you and send them to 
you...

S.T. Olszowski writes to J.A. Hanningan 4 
April 1991.

... Your letter was like a bolt from the blue 
skay, but what a pleasant surprise! When I 
wrote that letter to Mrs. Cass to give account 
of the submarine Jastrzab’s (ex S 25) ill-fated 
patrol and of my sentimental visit to New 
London. I could hardly imagine that a descen
dant of a member of her American crew would 
read it - let alone, find it interesting. Many 
thanks for your welcome letter and the kind 
offer of copies of photographs from your 
grandfather’s scrapbook. Would it be too much 
to hope that your grandfather is still alive?

It is amazing, though, how the "ghost" of 
that submarine keeps popping up. Only last 
May I was invited to a re-union of Polish- 
French veterans near Lille (Northen France). 
There I met some shipmates of Jastrzab, who 
being of Polish ancestry, volunteered to serve 
with the Polish Navy in the Second World 
War. They constituted about a third of Jas
trzab’s crew and some of them, at the time, 
were only eighteen years old.

I am including herewith a reproduction of 
a photograph of Jastrzab (the outer of the two 
submarines) taken at the Holy Loch Submarine 
Base shortly before she sailed for the Arctic 
patrol, as well as a Norwich newspaper cutting 
showing the Polish crew, dating back to the 
peaceful era preceeding the infamy of the 
attack on Pearl Harbor! I must apologise for 
the poor quality of these reproductions (of 
reproductions).

This fall I shall visit the port of Gdynia for 
the first time since Poland became free and 
democratic. In the maritime museum I shall 
deposit all the documents and memorabilia - 
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yours included - pertaining to Jastrząb. I shall 
also pay homage to Commander Romanowski 
who distinguished himself as an audicious 
submarine captain in the Mediterranean follow
ing the tragedy of Jastrzab. To honour him the 
"democratized" Polish Navy built him a statue
tte. Better late than never!

I shall look forward to receiving the photo
graphs you so kindly offered. In the meantime 
please accept my kindest regards and thanks in 
anticipation.

Yours sincerely,

S.T. Olszowski

POLISH SAILORS FIND 
FRIENDLY HEARTS AND 
HANDS
POLISH CITIZENS CLUB 
GIVES GALA WELCOME TO 
POLISH SAILORS
Norwich, Conn., Bulletin, Monday, 3 Nov. 
1941

The Norwich Polish Citizens club 
entertained 46 members of the Polish navy’s 
submarine service now on special assignment 
at the submarine base, in Groton, Sunday at 
Pulaski hall and the affair proved the most 
outstanding event ever staged in the history of 
the club. Over 1.300 attended the all-day 
festivities, which began with a private dinner 
for the sailors at 12 noon, followed by a 
reception during the afternoon, a public 
banquet at 5:30 p.m., and dancing until 
midnight.

It was the local Polish people’s expression 
of graciousness to the brave warriors from the 
homeland who have been fighting the good 
fight for liberty with enemies of the axis 
powers since being driven from their 
homeland in the nazi invasion two years ago.

The Citizens’ club and the residents of the 
city and town generally took the sailors to 
their hearts Sunday and entertainsd them 
royally. Transportation was provided for the 
sailors from the base at 10:15 o’clock Sunday 

morning. The men were welcomed at the base 
by President John A. Lenkiewicz and 
Chairman George Serus of Sunday evening’s 
program.

They were brought to this city where they 
attended mass at St. Joseph’s church at 11 
o’clock, following which they were brought to 
the club hall on North Main street and from 
then on its a continual round of entertainment 
for them.

Congressman - Mayor William J. Fitzgerald 
was the principal speaker at the public 
banquet, talking at length on the contributions 
Polish patriots have made in the history of the 
world...

He praised the valor of the guests of the 
day and wished them Godspeed in their future 
dangerous missions.

President Lenkiewicz presided as toastmaster 
and other speakers were Captain Romanowski, 
commanding the crew of sailors, who are at 
the base for instruction and will shortly take a 
submarine back to the war zone: Chairman 
Seruc and Past President Anthony K. 
Grzymkowski of the Polish Cits club.

The banquet program opened with the 
singing of America, followed by a Polish 
anthem, Jeszcze Polska Nie Zginela. During 
the banquet members of the crew sang Polish 
songs with real enthusiasm.

The committee in charge of the outstanding 
event, which drew visitors from all surrounding 
towns and from communities in Massachusetts 
and Rhode Island, was as follows: Chairman 
Serus, President Lenkiewicz, George W. Bizin
ski, Alexander Majewski, Henry Klukowski, 
Councilman Joseph Barron, Charles Kotecki, 
Charles Bernacki, Thaddeus J. Pawlowski, 
Walter Pietrowski, Frank Krupiński and Stan
ley Zawislinski.

Steve Lobacz and his orchestra played for 
the dancing during which throngs packed the 
upper hall and also overflowed into the lower 
clubrooms. The committee was congratulated 
on all sides for the splendid manner in which 
the affair eas conducted and the guests went 
home, emphatically declaring that this was the 
greatest welcome they had yet received during 
their stay in this country.
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LUDZIE MORZA

KOMANDOR PORUCZNIK 
WŁODZIMIERZ ŁOSKOCZYŃSKI

D-ca Krakowiaka

Urodzony w Warszawie 19 listopada 1908 r. 
Włodzimierz Łoskoczyński był jednym z 
najstarszych wiekiem podchorążych na swoim 
roczniku. Do SPMW został przyjęty w 1929 r., 
został mianowany podporucznikiem mar. 15 
sierpnia 1932 r.

Z jego rocznika chlubnie służyli na naszych 
okrętach podczas drugiej wojny światowej lub 
potem pracowali w S.M.W. koledzy Iwaszkie
wicz, Górski, Koziolkowski, Romanowski, 
Sągajłło i Żelazny. Jako ppor.mar. w lutym 
1935 r. jest wysłany wraz z por.art. Winiar
skim na pierwszy trzy i pół miesięczny kurs 
oficerów artylerii przeciwlotniczej. Ale przed 
wybuchem wojny, w sierpniu 1939 r. już jako 
por.mar. jest zaokrętowany na ORP BURZA 
jako oficer sygnałowy. Z tego okresu warto

Zdo Burzy 1943

przypomnieć, że po kolizji ; HMS ARSENAŁ 
na Clyde 16 listopada 1940 jest wysłany na 
tonący okręt by zabrać tajne książki syg
nałowe, kody i szyfry. Na BURZY Łosko
czyński jest opiekunem młodych podchorążych 
(późniejsza nominacja z 1941 r.) i osłania ich 
przed krwawymi prospektami przyszłości 
widzianej i obwieszczonej przez wizjonera - 
zastępcę kpt. mar. Ludwika Licho- 
dziejewskiego, gęsto stawiając whisky’acza 
przerażonym słuchaczom.

25 maja zaokrętowany jako oficer sygnałowy 
na ORP PIORUN, 3 maja otrzymał awans na 
kpt. mar. i nieco później w tym samym mie
siącu bierze 26 maja 1941 r. udział w akcji 
przeciw BISMARCKOWI. W 1942 r. 2 lutego 
zostaje zdo na BURZY i pełni tę funkcję do 
13 września 1943 r. kiedy po remoncie okrętu 
zdaje swą funkcję swemu koledze z rocznika 
kpt. mar. Pawłowi Żelaznemu, a sam pełnił 
obowiązki komendanta obozu szkolnego M.W. 
od 15 października 1943 r. W. Łoskoczyński 
2 maja 1944 r. zostaje zdo na ŚLĄZAKU i 
bierze udział w operacji "Neptun" (inwazja), a 
13 października obejmuje dowództwo ORP 
KRAKOWIAKA i bierze udział w ostatniej 
akcji bojowej II wojny światowej w walce ze 
ścigaczami 26 marca 1945. 30 września otrzy
muje awans na kmdr. ppor. i chyba warto 
zanotować wpisane do księgi pamiątkowej 
zdanie:

"Dnia 5 czerwca 1945 roku w porcie wo
jennym w Wilhelmshaven zdobytym przez 1 
Polskę Dywizję Pancerną - nastąpiło pierwszy 
raz w dziejach polskich spotkanie zwycięskiej 
Marynarki Wojennej z żołnierzami polskiej 
armii lądowej. Żołnierze 1 Dyw. Panc. życzą 
Krakowiakowi - Szczęść Boże!

K. Rudnicki gen.-dca ID.
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W tym okresie funkcje okrętu ograniczają się 
do ochrony rybołóstwa u wybrzeży Holandii, 
a po 25 września 1945 do operacji "Dead- 
light", czyli zatapiania okrętów podwodnych 
niemieckich, które poddały się Aliantom. 6 
stycznia 1946 r. Paweł Żelazny przejął KRA
KOWIAKA jako dowódca.

Kmdr. ppor. W. Łoskoczyński był dwukrot
nie dekorowany Krzyżem Walecznych (po raz 
drugi 8 sierpnia 1945), ma poczwórny medal 
morski i pięć pamiątkowych medali brytyj
skich: 1939-45 r. Star, Africa, Atlantic Star, 
France and Germany Clasp i War Medal.

Po demobilizacji Włodek pozostaje na morzu 
i przenosi się do marynarki handlowej. Spoty
kamy się dopiero po latach, gdy Włodek 
dołącza na Światowy Zjazd Marynarzy w 
Londynie. Przyjaźniłem się wówczas z Floria
nem Hubickim inż. (nominacji 1934 r.), które
go na przyjście do klubu dyskusyjnego ofice
rów mar. woj. zachęcił tytuł mojej prelekcji: 
"Próba ustalenia różnicy między starszym 
marynarzem, a starszym na redzie". Jak się 
łatwo domyśleć, byłem wówczas, jak i Florian, 
entuzjastą filozoficznych dociekań i ta moja 
niewątpliwie młodzieńcza niedyskrecja dopro
wadziła do miłego spotkania u Hubickich z 
Łoskoczyńskim. Naturalnie niedoszli adepci 
wiedzy filozoficznej chcą przekonać Włodka, 
że nic tak nie pomaga dociekaniom abstrakcyj
nym jak widok bezkresu morza na wachcie. 
Włodek twierdzi, że ma o czym myśleć nieab- 
strakcyjnie, planując swój powrót do portu i po 
przygotowanych przez panią Alice Hubicką 
olbrzymich pajdach żytniego chleba grubo 
pokrytych polską wędliną oczywiście filozofia 
poszła spać, a obecni wrócili do wspomnień z 
marynarki wojennej.

Warto tu przypomnieć, że wielkiego duchem, 
choć raczej niewysokiego postawą Komandora 
cechował typowo polski sangwinistyczny 
temperament. Wybuchał łatwo, zapominał 
jeszcze łatwiej, a królewskim przezwiskiem 
Łokietka zwali go przyjaciele i bliscy koledzy. 
Następne nasze spotkanie to na Ostatnim 
Światowym Zjeździe Marynarzy, gdzie miałem 
wielką przyjemność poznać p. Wiesławę Ło- 
skoczyńską. Cóż to za przepiękne imię. Ta 
pani jak samo imię wskazuje WIE i stąd jej 
SŁAWA, jak naszego kochanego sangwinika 
Łokietka uspokoić.

Przez długie lata słyszymy, że Komandor 
bierze udział w organizowanym przez Koło

Włodek i Wiesława Łoskoczyńscy na Światowym 
Zjeździć 1989

Szkocja S.M.W. obchodach. Wiemy, że po 
skończeniu pływania jak osiadł w Edinburgu 
na emeryturze, był bardzo aktywny w pracach 
Instytutu naukowego polsko-szkockiego im. 
Mikołaja Kopernika i nagle jak grom z jasnego 
nieba przychodzi list p.Wiesławy z 27 grudnia 
1990 r., w którym tak wylicza nieszczęścia, 
które spadły na Kochanych Wiesławę i Włod
ka:
"...Z przykrością muszę zawiadomić, że Wło
dek już od m. października br. leży w szpitalu 
ROYAL INFIRMARY W EDINBURGHU przy 
Uniwersytecie. (WARD 26). Paraliż z uszko
dzeniem dwóch punktów mózgu nie rokuje już 
nadziei na wyleczenie. Taką wydał opinię po 
konsultacji dr. Bolland. Jestem wobec tego 
orzeczenia bezsilna, robił jednak starania aby 
ratować Włodka fizykoterapią. Włodek musi 
nadal pozostać w tym samym szpitalu, gdzie 
ma fachową i bardzo troskliwą opiekę.
Od 13 października i ja też leżę w szpitalu 
już po drugiej operacji. Moja kuracja wymaga 
długiego czasu, około pół roku. Po przygoto
waniu mnie do transportu, szpital chce mnie 
odesłać pod opiekę rodziny w Polsce. Sprawa 
naszego domu 8 Hillpark Rd, który w dniu 1 
sierpnia spalił się częściowo jest oddana praw
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nikowi. Muszę jeszcze dodać, co uważam za 
swój moralny obowiązek, że podczas nieobec
ności Włodka /był już w szpitalu/, a przed 
moim wyjazdem na operację zjawił się w 
naszym domu 10 października o godz. 11 
polski marynarz Fr. Moros, który dokonał 
kradzieży medalu, jaki otrzymał Włodek 
ostatnio od króla Norwegii. Podstępnym pre
tekstem wejścia do domu była wcześniej 
pożyczona książka J.Pertka. Potem prosił tylko 
o sfotografowanie medalu, a przy okazji spryt
nie wyciągnął nawet legitymację z gabloty 
pozostawiając puste pudełko i natychmiast 
zniknął. Od razu zawiadomiłem o tym naszą 
lokalną policję, która do tej pory czyni docho
dzenia. Proszę uprzjmie zbadać opinię tego 
człowieka, gdyż podrywa autorytet swoim 
postępowaniem naszych marynarzy. Był człon
kiem Klubu w Glasgow, a przyjęty został do 
Londynu. Wszędzie fotografuje pamiątki, które 
znikają, udaje przyjaciela."
Na list p. Wiesławy odpowiadam 8 stycznia 
1991 r., w którym po serdecznym wstępie do 
drogich mi przyjaciół piszę, że...
"...Oczywiście w pełni potępiamy nieodpowied
nie zachowanie się Moroza i napisaliśmy na 
ten temat do kolegów w Szkocji. Biorąc pod 
uwagę ogrom wielorakich nieszczęść i chorób 
jakie spadły na Panią, Droga Pani Wiesławo i 
na naszego Drogiego Przyjaciela i Kolegę 

Włodka chciałbym się zapytać czy w czymkol
wiek nasze Stowarzyszenie, czy indywidualnie 
ktoś z nas mógłby pomóc, by ulżyć Pani w 
tych ciężkich odpowiedzialnościach..."

List mój wysyłam na adres p. Ireny Thom- 
ton. Pani Irena mówi mi, że po zwolnieniu ze 
szpitala p. Wiesława Łoskoczyńska przeniosła 
się do Zakopanego

Telefonuje do nas ze Szkocji kol. Zygmunt 
Zdrojewski, który go odwiedził i jak to po
twierdza w swym liście Mieczysław Zawada: 
"Strasznie smutne, ale nasz Kdr. W. Łosko
czyński ma się bardzo źle, nie poznaje. W 
sobotę 20 kwietnia 1991 r. telefonuje do mnie 
p. Irena Thomton z Edinburga, że tego dnia 
przed świtem zmarł Kmdr. por. Włodzimierz 
Łoskoczyński w Royal Infirmary Hospital przy 
Uniwersytecie.

Do p. Wiesławy wysyłam do Zakopanego list 
wyrażający uczucia marynarskich przyjaciół w 
dniu straty Jej Włodka, a naszego dobrego 
kolegi i dowódcy. Zamieszczamy prelekcję 
kmdr.
Włodzimierza wygłoszoną w towarzystwie im. 
Kopernika na temat Sztucznych portów, holo
wanych portów inwazyjnych. S.p. Komandora, 
patrona Koła SMW Glasgow żegnał imieniem 
kolegów prezes Koła kol. Mieczysław Zawada.

Wiesław Krzyżanowski

WŁODZIMIERZ ŁOSKOCZYŃSKI
'MULBERRIES"

SZTUCZNE PORTY: HOLOWANE PORTY INWAZYJNE
W zaraniu planów inwazyjnych Normandii 

1944 (kod "Overlord") największą troską 
sprzymierzonych stanowiło zagadnienie opano
wania nieprzyjacielskich portów, bez których 
nie mogło być mowy o lądowaniu i zaopatrze
niu w sprzęt, żywność, paliwo i amunicję.

Alianckie sztaby wiedziały, że porty będą 
zaciekle bronione. Wykazały to wypady na 
Lofoty, St. Nazaire i Dieppe. Przewidywania 
okazały się słuszne w okresie pierwszych 
operacji w Normandii. Pomimo opanowania 
zaplecza portów, obrona Niemców nie po
zwoliła na szybkie zdobycie ich i wykorzy
stanie zablokowanych wejść i basenów. Rów
nież poświęcenie czasu i materiału przy zdoby

waniu portów mogło wpłynąć niekorzystnie na 
rozwój rozpoczętej ofensywy.

W czerwcu 1943 r. młody oficer R.N., 
kmdr. John Hughes wpadł na pomysł budowa
nia konstrukcji portowych i przeciągnięcia ich 
do wybrzeży Francji. Sam pomysł nie był 
oryginalny, bo przy budowie portu gdyńskiego 
stosowano metodę przeciągania kesonów na 
głębszą wodę i zatapiania w miejscu, gdzie 
miały powstać falochrony okalające port gdyń
ski. Tą samą metodę stosowano przy budowie 
portu w Casablanca.

Inny młody oficer królewskiej marynarki 
przeprowadził pod nosem najeźdźcy badania 
hydrograficzne wzdłuż francuskich brzegów z
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dokładnymi pomiarami głębokości.
Jednak stosowanie tej koncepcji przez 

kmdra John Hughesa Halleta było zapropono
wane i zrealizowane na niespotykaną dotych
czas skalę i odległość, w obliczu działań 
wojennych z zachowaniem tego naj 
ważniejszego elementu w strategii - elementu 
zaskoczenia.

Ponieważ Jonh Hughes Hallet został 
mianowany dowódcą krążownika HMS "Jamai- 
ca", realizację jego planów wziął w ręce swoje 
Lt. Cmdr. Lohner R.N.

Ogólne plany tych portów zostały przedsta
wione i przyjęte przez Konferencję w Quebec 
w sierpniu 1943 r. i praca konstrukcyjna 
ruszyła całą parą. Czasu było mało. "Nie 
dyskutujcie - rzekł Churchill - trudności same 
będą mówiły jak je pokonać".

Administracja Brytyjska wzięła na siebie 
zaplanowanie i utrzymanie tych portów. Rear 
Admirał W.G. Tennant został wyznaczony jako 
d-ca operacji, przeholowanie całości i do
starczenie paliwa. War Office było odpowie
dzialne za konstrukcje próżnych w środku 

kesonów - łamaczy fal i pływających przystani; 
te ostatnie nie miały być zatapiane, lecz tak 
skonstruowane, by przypływ i odpływ podnosił 
lub obniżał je (wraz z pomostami na brzeg) 
tak by praca wyładunkowa nie była wstrzymy
wana, mająca wynosić 7000 ton dziennie.

Zatapianie kesony nazwano "Phoenix Units", 
a przystanie "Whale Units". Phoenix Units" 
miały wyporność 2000-6000 ton i długość 200 
stóp; po fabrykacji były zatopione czasowo w 
różnych portach (tak by nie pokazywać ich 
obserwacji lotniczej i nie zabierać miejsca), 
następnie wypompowane przed właściwą 
operacją.

Wszystkie części uległy wielu próbom, 
zwłaszcza "Whale Units", przyczółki i pomo
sty. W roku 1943 wykonano dwie mile pomo
stów i następnie po próbach dalsze 10 mil plus 
15 przyczółków.

Konstrukcja wymagała dużo surowca co 
było trudne wobec silnego zapotrzebowania 
przemysłu wojennego. Zwieziono setki tysięcy 
ton stali i gruzów ze zbombardowanych 
miast... Holowanie "Mulberry", który zawierał
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400 części o ogólnej wyporności 2 1/2 miliona 
ton, wymagało 160 holowników, które wyko
nywały przeciętnie 35 holów dziennie. Pierw
sze hole wyruszyły w dniu Inwazji Normandii 
6.6.1944 r.

"Phoenix Units" postawiono w odległości 1 
mili od brzegu na głębokości około 2 1/2 fm.

Autor w środku

Sformowano je w linię, lub czołowo, tak by 
stworzyły zamkniętą linię łamaczy fal. Wew
nątrz postawiono "Whale Units" tj. pływające 
mola z przystaniami. Środkowe molo było 
przeznaczone dla statków. Na wschód od tego 
mola było mniejsze do użytku L.S.T. (Landing 
Ship Tank) i L.C.I. (Landing Craft Infantry), a 
drugie krótkie na zachód od głównego używa
ne było przez barki idące z większych statków.

Około pół mili na północ od łamaczy fal 
zakotwiczono pływające konstrukcje, 200 stóp 
długie o przekroju krzyżowym. Zakotwiczone 
na linii głębokości 10 fm. miały wstrzymać 
siłę naporu fal i tworzyć zabezpieczenie ko- 
twicowiska. Nazwano je "Bombardons. Były 
one krytykowane w niektórych kołach Armii, 
ponieważ w wypadku dryfowania, lub zer
wania kotwic mogły stanowić niebez
pieczeństwo dla okrętów leżących wewnątrz.

Royal Navy wysunęło wątpliwości czy 
kesony-łamacze fal wytrzymają napór fal 
nawet lekkiego sztormu. Postanowiono więc 
zatopić 55 statków (w tym polski "Modlin") i 
4 okręty wojenne, wszystkie dobrze wysłużone,
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celem dodatkowego wzmocnienia falochronów. 
Nazwano je "Corncobs". Do tych ostatnich 
doszedł później polski krążownik "Dragon" 
storpedowany przez niemiecki "motor torpedo 
boat".

"Corncobs", "Phoenix" oraz "Bombardons" 
wyruszyły w dniu 6-go czerwca (D-Day). 
"Bombardons" zakotwiczono 7-go, a 8-go 
ruszyły do brzegów Normandii pierwsze pomo
sty. W czasie holowania straty były dość duże. 
Dwa kesony, pięć pomostów i dwa holowniki 
zatonęły, głównie na skutek pogody.

Captain A.D. Clark USN odpowiedzialny 
był za konstrukcję portu po amerykańskiej 
stronie tj. portu przy plaży - St. Laurent, 
Captain Hickling R.N. wykonywał podobną 
pracę przy brzegu brytyjskiego sektora - 
"Arromanches". Należy wspomnieć o specjal
nej grupie, mającej na celu transport paliwa. 
Sformowana została pod egidą Captaina T.F. 
Hutchings R.N. pod nazwą "Operation Pluto". 
Zastosowano dwa sposoby. Pierwszy, to opan
cerzone wężę położone na dnie morza za 
pomocą wielkich szpul, 18 m wysokich, poło
żonych między Sandown (Wyspa Wight) i 
Queneville koło Cherbourga. Te szpule zawie

rały 70 mil węży - (rur) i mogły dostarczać 
2500 ton paliwa dziennie, nazywały się "Con- 
undrums". Drugi sposób, to stalowe giętkie 
rury, zbiorniki, przeholowane przez kanał. 
Wszystko to było doskonale zaplanowane za 
wyjątkiem niezwykle silnego sztormu, który 
przyszedł z południowego wschodu w dniu 19 
czerwca. Sztorm ten wzrósł do siły 9, nie 
notowany w czerwcu na tych wodach od 40- 
tu lat.

Zakotwiczone okręty zaczęły dryfować. 
Część "bombardonów" zerwała kotwice dryfu
jąc na plażę, niszcząc wszystko po drodze. 
HMS "Famę" dotknął minę i musiał czasowo 
osiąść na plaży i na domiar złego otrzymał od 
głównodowodzącego sygnał o następującej 
treści: "Jeżeli na waszym prawym dziobie 
zobaczycie statek z dwoma holownikami, to 
proszę wziąć pod uwagę, że zawiera kilka 
tysięcy amunicji". Holowniki jednak jak dwa 
buldogi zdołały odciągnąć statek amunicyjny 
od plaży i niebezpieczeństwa.

Dostawa prowiantu, broni i amunicji została 
niemal przerwana. Dnia 22-go czerwca załogi 
okrętów zostały zupełnie wyczrpane, wiatr 
jeszcze huczał, lecz zaczął słabnąć. Nazajutrz
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rankiem ukazały się skrawki niebieskiego nieba 
i błysnęły pierwsze promienie słońca, które 
oświetliło całą scenę. Można już było 23-go 
czerwca spuścić kuter i wylądować na plaży, 
na którą wybrałem się z oficerem nawigacyj
nym por. Bocheńskim, dwoma bosmanami (st. 
bm. Chmara i st. bm. Ignatowicz - nazwiska 
tego ostatniego nie jestem pewny) i kilkoma 
"Francuzami" tj. polskimi ochotnikami z Fran
cji. Na plaży leżały ciężarówki, działa, "bom- 
bardons" wraki.

Port "Mulberry" został uratowany. Bohatera
mi tej walki z żywiołem były holowniki, które 
z wielkim samozaparciem ratowały okręty w 
różnych tarapatach. Łamacze fal "Goosberry" 
uratowały setki statków, pomimo, że fale 
przelewały się przez statki formujące wzmoc
nienie falochronów. Po stronie amerykańskiej 
zniszczenie było znacznie większe. "Mulberry" 
w St. Laurent, prawie że przestało istnieć i 
około 800 jednostek zostało rzucone na plażę.

Przystąpiono natychmiast do niezbędnych 

reperacji. Specjalne statki warsztatowe i ekipy 
specjalistów przerzucono do Normandii. Nie
stety amerykańskie "Mulberry" było tak znisz
czone, że gen. Eisenhower zdecydował nie 
dokonywać reperacji i zużyć pozostały materiał 
na wzmocnienie brytyjskiego sektoru, zwłasz
cza przed nadchodzącą jesienią i zimą.

Ósmego lipca osiągnięto dzienny wyładunek 
6000 ton, a 29-go wyładunek wzrósł do 11000 
dziennie. Jednostki "Pluto" (paliwo) ucierpiały 
stosunkowo mało, bo wiele tych statków 
schroniło się w czasie sztormu w Port en 
Bassin i w początkach lipca rurociąg mógł 
dostarczać 8000 ton dziennie.

Port "Mulberry" został zamknięty dla prze
ładunku 31.12.44 r. w związku z o- 
czyszczeniem portów zdobytych przez zwycię
skie armie aliantów. Przez długi czas port był 
atrakcją dla turystów. Ogólnie do konstrukcji 
tych portów zużyto 3 miliony ton stali i 
betonu, ostatnie szczątki zostały sprzedane 
handlarzom złomem. Sic transit gloria...
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
5 lat temu zmarł w Polsce st. mar. Mieczysław Pikoń (kpt. ż. wk.)
-.7.1990 zmarł mat B. Tyszko, pochowany na polskiej działce cm. Dalbeth w Glasgow.
14.11.1990 zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w Krailling koło Monachium, Niemcy 

kpt. ż. wk. Henryk Komarnicki. Przeżył 78 lat.
21.11.1990 zmarł w Eskilstuna - Szwecja bosman Jerzy Frohlke. Przeżył 79 lat.
W lutym 1991 zmarł w USA por. mar. Eugeniusz Szczapański
14.3.1991 zmarł nagle w Londynie mat Jan Buncler.
11.4.1991 zmarł w Newcastle upon Tyne st. bosman Jan Sęk.
20.4.1991 zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu w Edinburghu - Szkocja kmdr. 

Włodzimierz Łoskoczyński. Przeżył 82 lata.
16 maja 1991 zmarła w Portugalii Zofia Wisznicka-Pinto Pereira - Stowarzyszenie 

straciło bardzo zasłużoną członkinię.

KRONIKA STOWARZYSZENIA
NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI SMW 
wpłacili:
S. Dąbrowski ......................... £ 20.00
S. Wolff.................................... £ 20.00
K. Chrapowicki........................ £ 15.00
W. Prokas ................................ Can$ 15.00
T. Woszczyński ....................... £ 10.00
V. Mordasiewicz ...................... £ 5.00
K. Bilicki................................... Can$ 10.00
A. Sitko...................................... US$ 20.00
S. Pohorecki.............................. US$ 25.00
C. Zygmunt .............................. £ 100.00
H. Skotarczak ........................... £ 15.00
Z. Wisznicka Pinto Pereira ... £ 10.00
Mrs. J.W. Kurak ..................... £ 10.00
J. Dietrich ................................ £ 30.00
Mrs. Z. Proszek........................ £ 10.00
Dr J. Hupert.............................. US$ 20.00
J. Szczerbik .............................. £ 60.00
M. Kadulski .............................. US$ 50.00
Mrs. P. Dzienisiewicz ............. £ 20.00
Mrs. Z. Morgenstern................ £ 5.00
A. Kłopotowski........................ £ 50.00
Mrs. B. Starowicz ................... £ 10.00
J. Straszak ............................... £ 10.00
K. Grabę ................................. US$ 30.00
J. Dobrodzicki......... ................Can$ 100.00
W. Szczepański ........................ £ 100.00

P. Cieślak................................... £ 10.00
K. Reczuch............................... £ 50.00
S. Talanda ................................ £ 30.00
P. Surzyn . . .. ............................. £ 10.00
A. Wojciechowicz..................... £ 20.00
W. Pacewicz............................. US$ 25.00
M. Tatarynowicz /Weston/ ... £ 10.00
T. Jaszkowski ........................... US$ 100.00
H. Stankiewicz ........................ US$ 25.00
K. Siemaszko ........................... £ 20.00
J. Frohlke................................... Skr. 60.00
T. Jekiel..................................... US$ 50.00
Dr J. Hofman ........................... £ 20.00
R. Jedyński................................ £ 10.00
K. Grocholski /Howard/...........  £ 15.00
M. Tokarzewski........................ £ 5.00
P. Żelazny ............................. US$ 35.00
S. Traszko ................................ £ 10.00
C. Yorke ................................... £ 10.00
M. Bierowiec ........................... £ 20.00
Koło SMW Kanada ................ £ 200.00
M. Naranowicz ........................ £ 15.00
R. Nełęcz-Tymiński................. £ 15.00
Z. Hornung................................ £ 14.13
S. Kaczmarek ......................... £ 10.00
C. Zielonka................................ £ 10.00
F. Jasłowski .............................. £ 25.00
B. Malinowski........................... £ 10.00
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B. Jarzyna ................................ £ 20.00
T. Bernas................................... Can$ 30.00
B. Buceń-Berliński ................... £ 20.00
J. Ladrowski............................ £ 20.00
H. Gryko................................... £ 20.00
K. Malawski............................ £ 20.00
W. Stankiewicz ........................ £ 10.00
S. Tomaszewski........................ £ 10.00
B. Ragus ................................... £ 5.00
A. Grochowscy ...................... £ 14.00
J. Smoczyński........................... £ 10.00
Mrs. A. Skiba........................... £ 5.00
M. Tarczyński........................... £ 20.00
E. Kotyński .............................. Can$ 20.00
Captain W.W. Sheppard........... £ 10.00
M. Piaskowski........................... £ 20.00
L. Stróżniak ............................ £ 130.00
W. Ostoja-Starzewski................ £ 6.00
M. Rogers-Brzeziński ............ £ 7.00
B. Andruszko ........................... £ 5.00
K. Brożek ................................ US$ 25.00
Dr W. Szlichciński................... Can$ 50.00
J. Śliwiński................................ £ 7.00
J. Ogonowski ........................... £ 10.00
J. Olszewski ............................. £ 10.00
J. Tutko...................................... £ 10.00
S. Pappius ................................ £ 20.00
E. Wielesiewicz........................ £ 50.00
P. Walendzewicz ..................... £ 20.00
W. Wołczek .............................. US$ 50.00
S. Wojciechowski..................... Can$ 25.00
W. Francki................................Autral.$ 50.00
C. Wróbel ................................ £ 10.00
Z. Szmydt ................................ £ 10.00
Z. Heindrich.............................. Skr. 50.00
H. Kołodyński........................... US$ 10.00
S. Lipka........................................Can$ 100.00
J. Tumaniszwili ........................ US$ 25.00
J. Starzycki............................... £ 20.00
Mrs. Joan Lubelfeld ................ US$ 60.00
Dr L. Ostrowski........................ £ 25.00
Mrs. K. Minkiewicz ................ £ 20.00
K. Mayer.............................. US$ 25.00
S. Kuty ................................ US$ 50.00
Mrs. M. Kawernińska ............. £ 20.00
Mrs. L. Bentkowska ................ £ 5.00
T. Kubiakowski ....................... £ 5.00
A. Guzowski............................. US$ 20.00
M. Wasilewski........................... £ 20.00
J. Jendroszczyk ...................... £ 10.00

Mrs. A.W. Hubicka................... £ 10.00
Z. Xiężopolski........................... US$ 20.00
Mrs. U. Nagrodzka................... US$ 25.00
K. Wachtel.............................Austral.S 20.00
A. Gielnik ................................ £ 20.00
Nadawca nieznany ................. £ 3.00
O. Gliński ................................ £ 50.00
D. Thornhill .............................. £ 10.00
S. Giernalczyk......................... US$ 25.00
T. Rowiński ............................ US$ 50.00
Legion of Young Polish Women

Chicago, USA..................... US$ 250.00
Liga Morska im. gen. S. Kwaśniewskiego

Chicago, USA...................... US$ 5.00
A. Browarski.............................. £ 25.00
K. Hess...................................... US$ 55.00

NA FUNDUSZ "NASZYCH SYGNAŁÓW" 
wpłacili:
J. Olszewski ............................ US$ 10.00
J. Tutko.................................... Can$ 10.00
L. Stróżniak ............................. £ 70.00
J. Hołub.................................... US$ 10.00
Mrs. T. Adamska........................... £ 10.00
Mrs. J. Hermaszewska.............. £ 20.00
A. Gawron...................................... £ 7.00
K. Reynert.................................... £ 10.00
J. Krzywoszyński /Harris Ciarkę/ £ 10.00
Mrs. Wanda Troman /Wojtkowiak/ £ 20.00
J. Michałowski ....................... Fr 60.00
K. Domański................................. £ 15.00
King George’s Fund for Sailors £ 2.000.00

NA CELE S.W.
J. Koseda................................... £ 15.00
Z. Siedlaczek ........................... £ 15.00
P. Walendzewicz ...................... £ 5.25
Na dożywotnie składki członkowskie 

wpłacił:
Dr S. Dzik-Jurasz...................... £ 20.00
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 23 
kwietnia 1991.

ODWIEDZILI SMW
W kwietniu 1991 - odwiedził nasze Stowa

rzyszenie Kol. Jerzy Jendroszczyk z Małżonką 
z Minorki.
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Z KOLEGAMI PO SWIECIE
Bury St. Edmunds 3 April 1990.

... Serving aboard an Air-craft carrier at the 
age of 19 years. A pilot of an ancient Sword- 
fisch. I flew off in the North Atlantic in the 
teeth of a force 8 gale, armed with four Depth 
charges, to deter attacking German submarines. 
Approximately 150 miles from the convoy I 
suffered engine failure, suspected fractured fuel 
line. I had no alternative than to ditch. I had 
not done this before and in the high seas, plus 
inexperience, made a poor do of it. On trying 
to communicate with my observer, I sow that 
the log range fuel tank, situated at his back, 
had broken loose, he was still strapped in, but 
his head was at a peculiar angle, his neck was 
broken. The aircraft was rapidly sinking, the 
inflated dinghy was in danger of being dragged 
down with it. Single handed I managed to 
release it, jumping in, all the emergency packs 
were lost over the side.

Cold, miserable and alone. Death was nigh. 
In the intense cold, I welcomed it. I had a few 
distant relatives. Thought od dear friends. 19 
years of age. Seemed and early end. Some
where I had posessed some wonderful girl
friends. Life was fading fast after nine hours.

Quite suddenly, I thought that I had been 
washed ashore, bumping alongside a jetty or a 
pier /Impossible in mid North Atlantic. Willing 
hands reached out for me. Shots rang out as 
they sank my dinghy. Their language was 
foreign to me. I thought, this is my lot. They 
are German and I am "in the bag".

Lowerd down to the officers mess. I was 
stripped off and wrapped in worm blankets. 
Vodka poured down my throat followed by 
delicious food. Officers with perfect English 
language. It was the Free Polish Navy. The 
destroyer Lightming /probably PIORUN - 
Red./.

Enjoyed my easy going vojage to Mur
mansk, although the journey was quite frighte
ning, to say the least. I was then welcomed 

aboard my own ship, with guests from Polish 
Navy. What a party we had!

To the people of Poland, I owe my life.
Cdr. Hal. D. Pearson, DSC, RN (RTD) 

(This letter wes sent to us by 3. Dutkowski, ex 
Polish Airforce, Bury St. Edmunds).
London 4 September 1990

London, 4 September 1990
... Thank you so much for your kindness in 

sending the relevant pages and photographs of 
Błyskawica.

I am sure my father will be very pleased. 
His name is Edward Nowak, date of birth 
22.11.1919.

As I mentioned to you on the telephone, I 
would like to let him know of any re-unions 
or get together that he might be able to at
tend...

Anna Nowak. 
(Koledzy Edwarda Nowaka mog$ się z nim 
skontaktować przez SMW na adres jego córki).

Sztokholm, 30 października 1990 r.
... miałem nieco kłopotów ze zdrowiem 

mojej żony, która przeleżała w szpitalu od 
końca kwietnia do października br. (złamanie 
kości biodrowej, nie gojącej się rany poopera
cyjnej, itp.). Resztę czasu zajęły mi zabiegi 
nad projektem tablicy pamiątkowej ORP Grom, 
która według umowy z artysty miała być 
gotowa do zamontowania w Narwiku w "dob
rym czasie" przed 4 maja br. Po otrzymaniu 
mojego pierwotnego projektu artysta uzupełnił 
go stokami gór (u góry tablicy), falami z 
nazwiskami poległych (pośrodku i symbolicznie 
przełamanym ORP Gromem na dnie fiordu (u 
dołu). Wydaje mi się, że opóźnienie dostawy 
przyczyniło się w pewnym stopniu do lepszego 
wykonania projektu, który ja i wielu innych 
osób uważa za udany (Patrz PRZYCZYNKI - 
Red.).

Tadeusz Głowacki
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Warszawa, 2 listopada 1990
W imieniu mojej Matki i własnym ser

decznie dziękuję za nadesłany nam numer 166 
"Naszych Sygnałów". Szczególnie wnikliwie 
studiowany był on (jak zresztą i poprzednie) 
przez mojego siedemnastoletniego syna Krzysz
tofa, przedstawiciela kolejnego pokolenia, które 
kieruje swe zainteresowania ku Polskiej Mary
narce Wojennej. Dobrze, że dzieje się to w 
momencie, gdy suwerenny naród otrzęsa się z 
komunistycznych pęt, wyzbywając się niewol
niczego piętna.

W tym właśnie numerze SS przeczytałem 
komunikat o pogrzebie ostatniego z PROCESU 
SIEDMIU KOMANDORÓW - śp. KAZIMIE
RZA KRASZEWSKIEGO. Potwierdzam tę 
informację, że pogrzebowi poprzedzonemu 
Mszę św. w kościele garnizonowym przy ul. 
Długiej w Warszawie, towarzyszył ceremoniał 
wojskowy. Mnie zaś, po egzekwiach odprawio
nych przez ks. kapelana i po salwie honorowej 
oddanej przez Kampanię Reprezentacyjnę WP, 
przypadł obowięzek i zaszczyt pożegnania 
Zmarłego na Starych Powęzkach.

Ze swej strony zkomunikuję Panom, że w 
Dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada 1990 
Społeczny Komitet, w którego pracach u- 
czestniczę, wmurował kamień węgielny pod 
pomnik Niewinnie Straconych Więźniów 
Politycznych w latach 1945-56, zamor
dowanych w kazamatach NKWD, Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, Głównego Zarzę- 
du Informacji Wojskowej, w więzieniach 
Mokotowa i Pragi. W akcie wmurowania i 
poświęcenia kamienia węgielnego w Warszaw
skich Powęzkach wzięli udział: Premier Rzędu 
Rzeczypospolitej Pan Tadeusz MAZOWIECKI, 
marszałek Senatu RP Andrzej STEL
MACHOWSKI, wicemarszałek Sejmu RP Pani 
Olga KRZYŻANOWSKA, J.E. duszpasterz 
Kombatantów Polskich ks. bp Zbigniew KRA
SZEWSKI i wiceminister Obrony Narodowej 
Pan Bronisław KOMOROWSKI. Podczas tej 
uroczystości, na którę przybyliśmy całę ro
dzinę, przypadł mi obowięzek odczytania aktu 
erekcyjnego i udział w jego wmurowaniu. 
Wybór miejsca pod pomnik - w kwaterze "Ł" 
(tzw. "Łęczce" cmentarza komunalnego (daw
niej wojskowego) na Powęzkach - nie jest 
przypadkowy. Ostatnio po ujawnieniu doku
mentów (a szczególnie Raportu Kosztyrki) 
wszystko wskazuje na fakt pochowania tu 
zwłok DZIEWIĘTNASTU WYŻSZYCH OFI
CERÓW STRACONYCH W LATACH 1952- 

53, A TAKŻE INNYCH WIĘŹNIÓW POLI
TYCZNYCH CZŁONKÓW AK, WIN, NSZ i 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Można mieć więc niemal pewność, że 
spoczywaję tu kmdr. Jerzy STANIEWICZ, 
kmdr. por. Zbigniew PRZYBYSZEWSKI i mój 
ojciec kmdr. Stanisław MIESZKOWSKI. Dla 
matki mojej uroczystość ta była wielkim 
przeżyciem, szczególnie, że w roku 1956 
intuicja i niepotwierdzone strzępy informacji 
kierowały jej kroki na "Łęczkę". Ćhodziły tam 
obie z panię Janeczkę Staniewiczowę i na 
ugorze składały kwiaty. Teraz, po trzydziestu 
z górę latach sami z pomocę społeczeństwa i 
wojska budujemy ten Pomnik _ którego od
mawiano nam uparcie tyle lat. Wymazywani 
przez komunistów z pamięci narodowej KO
MANDORZY znów maję swoje MIEJSCE NA 
ZIEMI. Nie jest to miejsce łez, trwogi i stra
chu. Jest to miejsce PRZEŚTROGI!

Witold Mieszkowski

Hastings, 12 November 1990
... Thank you for sending me "Nasze Syg

nały" No 166. It is indeed a very "special 
Edition", looking back over 50 year.

So many events have happened in these 
fifty years, but my memories of the Polish 
Navy are always shining and bright. Your 
nation is and always will be an example of 
patriotic devotion, comage and gallantry and 
many other nations would do well to copy 
you.

I send a cheque for £ 25 for your "Polish 
Naval Welfare Fund". It comes with many 
many good wishes. I hope that you are well, 
and you continue to have good news from 
Poland? Will you kindly remember me to 
Halina Wójcik - and any old friends who 
happen to remember the "old K.M.W. Days?".

Melody Bramwell

Crepy en Valois, 27 listopad 1990
... Z Żałobnej karty sę bardzo długie, czy

tam nazwiska moich dobrych kolegów jak 
Roman Graczyk, poznałem go na "Garlandzie" 
jak ten ORP przyjechał do Rosji. Tam czekała 
załoga z Jastrzębia i Graczyk był później z 
nami na okrętach podwodnych.

Tadeusza Nowickiego znałem z Wilka. 
Komandor Jerzy Koziolkoski na Wilku i 
później jako dowódca na Sokole i wielu in
nych.
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Podaję, że 30 października 1990 zmarła po 
długiej chorobie w Dundee żona Franka Kmie
cika podwodnika z Wilka i Dzika. Kmiecik 
dziś nazywa się Frank Kent.

Zwolniony z Polskiej Marynarki Wojennej 
30 stycznia 1947 poszedłem do marynarki 
francuskiej na okręty podwodne. Dzisiaj jestem 
"en retraite". Nie dostałem żadnych papierów 
stwierdzających, że byłem ochotnikiem. Tylko, 
że "Służyłem w Polish Navy od 28 lutego 
1940 do 30 stycznia 1947.

Musiałem więc pisać do Ministry of Defen- 
ce i dostałem zaświadczenie po angielsku: 
"Military service with the Polish Navy under 
British Command, Former service and history, 
Names of units, Theatre of operations and 
dates". Teraz mogę to przedstawić Francuzom.

Josef Michałowski

Yasteras, 6 grudnia 1990
... Z Żalem donoszę, że nasz kolega bos

man Jerzy Frohlke zmarł w Szwecji 
21.11.1990, przeżywszy lat 79.

Jurek, jak rozpoczął swą służbę w Marynar
ce Wojennej w roku 1931 i cała jego służba 
poza szkoleniem kwalifikacyjnym była związa
na ściśle z ORP Żbik, przy którego budowie 
był we Francji. Przy wybuchu wojny był 
wiceszefem elektrykarzy. Po 25 dniach działań 
wojennych na Bałtyku i uszkodzeniu okrętu 
został wraz z załogą internowany w Szwecji. 
Cały ten czas internowania załoga pełniła 
normalną służbę utrzymując okręt gotowy do 
akcji.

Po wojnie Jurek wybrał życie na emigracji. 
Przez cały czas naszej przyjaźni (55 lat) oka
zywał swój szlachetny charakter. Wiemy Polak 
- marynarz, przyjaciel o wysokiej inteligencji 
i moralności, poświęca cały swój czas wolny 
od zarobkowej pracy, na studiowanie obcych 
języków, a znał ich 6 gruntownie. To też nic 
dziwnego,że człowiek z takimi zaletami będzie 
żył w pamięci tych co mieli kontakt z nim 
przez resztę ich życia...

Henryk Skotarczak

Zabrze - Helenka, dnia 27 grudnia 1990.
... przez całe moje życie po powrocie z 

Anglii tj. po 1946 r. marzyłem i miałem 
życzenie kiedyś odwiedzić te miejsca gdzie 
przebywałem - Plymouth, Londyn, Edinburg i 
wiele, wiele innych miejsc, jednak co rok staje 
się to mniej możliwe - wprost niemożliwe, 

gdyż nawet moja całoroczna emerytura nie 
wystarczyłaby na opłacenie podróży.

Józef Mokrus

Kraków, 7 stycznia 1991
... jakieś dwa miesiące temu odwiedził mnie 

Andrzej JARACZEWSKI, który przyjechał do 
Krakowa wraz z żoną Jadwigą i Jej siostrą aby 
odwiedzić Wawel i znajomych.

Miesiąc temu dość niespodziewanie odwie
dził mnie mój kolega kursowy Jerzy HEDING- 
ER z Kanady.

No a z kolegą Witoldem WOJ
CIECHOWSKIM z Kanady utrzymuję kontakt 
listowy. On też szykuje się do powrotu do 
Polski, ale są pewne trudności znalezienia 
mieszkania - wszystko jest drogie jak na 
Zachodzie, a zarobki nasze czy też pensje są 
skromne typu "wschodniego".

Zbigniew Węglarz

Gdynia, styczeń 1991
Serdecznie dziękuję za otrzymany "Medal 

Morski". Jest to dla mnie drogi upominek. 
Pomimo, że jestem w późnej jesieni mego 
wieku żyję teraz wspomnieniami i przeszłością. 
Zawsze czuję się żołnierzem bo wiele lat 
spędziłem w wojsku. Brałem udział w wojnie 
Polsko-Bolszewickiej jako siedemnastoletni 
chłopiec a od 1923 roku w Marynarce Wojen
nej. Od 1939 r. do 1946 r. w Polskiej Mary
narce Wojennej w Anglii. Wyjechałem na 
ORP "Burzy". Brałem udział w Kampanii 
Norweskiej w bitwach i konwojach morskich. 
Po przyjeździe do Polski byłem 5 lat w Mary
narce Wojennej. Brałem udział w Misji Mor
skiej po odbiór "Błyskawicy" i "Burzy". W 
1952 r. zostałem zwolniony z okropną opinią. 
Nie wolno mi było podjąć żadnej pracy zwią
zanej z morzem. Po wielkich staraniach poz
wolili podjąć pracę w spółdzielczości, ale jako 
obywatel 2-ej kategorii nie na kierowniczym 
stanowisku. A wszystkie te moje szykany, 
które dotyczyły mojej osoby to także grzechy 
za to, że walczyłem w Polskiej Marynarce 
Wojennej na Zachodzie i dlatego, że nie 
zapisałem się do partii PZPR. Pomimo, że po 
otrzymaniu rehabilitacji do końca byłem oby
watelem 2-ej kategorii. Takie to były czasy.

11.11.90 r. byłem uhonorowany za wojnę 
Polsko-Bolszewicką Krzyżem Wojennym 1918- 
1921 i awansowany do stopnia kapitana. Czasy 
się zmieniły - dziś można się przyznać, że 
brałem udział w tej wojnie.

Kpt. Jan Lewicki
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Oeiras 21 stycznia 1991
... Przenosimy się 20 lutego na nowy adres. 

Telefonu nie podaję, bo choć szpital dał mi 
świadectwo, że bez telefonu żyć nie mogę i 
telefony dały mi pierwszeństwo, ziemne kable 
telefoniczne do tej części Oeiras nie dochodzą 
i teraz je budują! Obiecują że telefony będzie
my mieli w maju czy później, albo cudem 
wcześniej! To bardzo po tutejszemu!

... Szanujcie się, nie przemęczajcie się, bo 
jesteście nam potrzebni i bardzo Was kochamy.

Całuję Was i Wasze najmilsze "Połowy"

Oeiras 19 marzec 1991
Począwszy od drogich Prezesostwa aż do 

nowo narodzonych prawnuczek SMW, przytu
lam Was wszystkich moich ukochanych do 
bardzo Was kochającego serca i najgoręcej jak 
umiem dziękuję Wam za tak prześliczny 
pomysł przysłania nam tak przemiłych i wspa
niałych życzeń na nowe mieszkanie. Tylko Wy 
Jedni, wśród tylu znajomych i przyjaciół 
mogliście się na to zdobyć! Moi Ukochani! 
Jestem tak wzruszona Waszym listem, że 
trudno mi pisać! A przecież wiem, że moja 
odpowiedź Was poruszy i wywoła inne zupeł
nie uczucia niż te z którymi swój list wysłaliś
cie.

9-go lutego, w noc przeraźliwie zimną i 
deszczową byłam w łóżku, wezwany lekarz 
kazał mnie natychmiast przewieźć karetką 
pogotowia do szpitala na operację brzuszną. 
Bez operacji się obyło...

... najgorsze było to, że zimne karetki 
pogotowia zaziębiły mnie i dostałam obustron
nego zapalenia płuc... aż wreszcie 25-go lutego 
zwolnił się pokój w domu zdrowia prowa
dzonym przez mojego lekarza, a co naj
ważniejsze moja godzina jeszcze nie nadeszła 
i w tym luksusie wyleczyłam się z zapalenia 
płuc i zaczynam powolutku wracać do sił... 
choć lekarz twierdzi, że do życia normalnego 
już nie powrócę...

Ten raj nowego domu zamienił się w jeden

wielki skład gratów. Przeprowadzka miała być 
26-go lutego, moja choroba o parę dni zmie
niła wszystko, bo Jose prawie mnie nie odstę
pował. Mieszka więc on w chaosie i tylko 
zarywając noce może coś zrobić... Nowe 
mieszkanie zachwyca wszystkich, ale czy w 
ogóle w nim zamieszkamy? Lekarze radzą 
każdy co innego. Albo stałą pomoc w domu, 
albo pomoc tylko rankami, albo wyniesienie 
się obojga nas do podobnego domu, gdzie 
jestem teraz, a mieszkanie traktować jako 
dobrą lokatę kapitału... Będzie jak Jose z 
lekarzem uradzą, ja staram się dostosować, co 
znając mnie, wiecie, że nie jest zbyt łatwe. 
Wycierpiałam, ale Bogu dzięki, to już za mną!

Ściskam, całuję i utulam Was, co się komu 
należy, Wasza sercem całym

Zosia Pinto Pereira

Axminster 31 stycznia 1991
... gdy pisałem list byłem bardzo przygnę

biony, bo akurat 30 stycznia była czwarta 
rocznica zgonu naszego starszego syna An
toniego, który miał 37 lat gdy zmarł, zostawił 
troje dzieci. Samantka obecnie ma 18 lat, Jan 
16 a mały Henryk 9. Jutro tj. 1 lutego będą 
jego urodziny. Zony też, bo urodził się na 
urodziny mamy.

Osobiście nieźle się czuję. Już w styczniu 
minęło 5 lat jak poszedłem na emeryturę, a 5 
lat w maju, jak się przenieśliśmy z Londynu 
do Axminster. Co do zdrowia to od 10 lat 
mam wysokie ciśnienie krwi, a po zgonie syna 
dostałem anginę serca. Stale biorę tabletki i 
wszystko jest pod kontrolą. Proszę przekazać 
moje szczere pozdrowienia dla pana kmdr. 
Busiakiewiczów, dla Kostka, pani Haliny i dla 
sekretarki pani Obertyńskiej.

Jan Bednarz

Świecie, 11 marzec 1991 
Zdjęcia z ORP Conrad.

Po przybyciu z Francji do Marynarki Wo
jennej przydzielony zostałem 11.8.1944. Po
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przysiędze zostałem wysłany na kurs torp. min. 
do Portsmouth, a po kursie na ORP Conrad 
pod koniec 1944 roku. Po zakończeniu remon
tu Conrad wyszedł do Scapa Flow na zaprawę 
bojową. Po ćwiczeniach przeszliśmy Rosyth i 
po kilku dniach na pierwszy rejs patrolowy. 
Drugi rejs Conrada był do Wilhelmshaven, a w 
lipcu 1945 trzeci rejs do Oslo.

Pierwsze zdjęcie przedstawia kiedy w Oslo, 
marynarze wychodzą na ląd.

Drugie to przemarsz marynarzy ulicami 
Oslo z piosenką na ustach.

Następne zdjęcia są z pobytu Conrada w 
Kopenhadze. Trzecie to marynarze pokładowi, 
a czwarte zrobione z Conrada, gdy miał odbić 
by wrócić z Kopenhagi do Anglii. Ludzie, 
którzy nas żegnają to przeważnie rodacy 
wywiezieni z Polski na roboty lub do niewoli.

Stanisław Ejankowski

Katowice, marzec 1991
... W Nr 165 NS w komentarzu Edmunda 

Pawłowskiego BŁYSKAWICA w Afryce i ułan 
na BŁYSKAWICY (str. 17) - jest tam 
wzmianka i zdjęcie chorążego J. Chmary w 
towarzystwie podoficerów.

Ten sympatyczny "Ataman", ułan z pierw
szej wojny światowej figuruje na zaszczytnym 
pierwszym miejscu w zestawieniu ilości pływa
nia w czasie wojny. Pragnę przypomnieć, żw 
J. Chmara zanim został zaokrętowany na 
BŁYSKAWICĘ, pływał dość długo na ORP 
WICHER.

Chciałbym przypomnieć kilka epizodów ze 
służby chorążego, które pamiętam z tego 
okresu. Był to wspaniały człowiek. Na ORP 
WICHER pełnił obowiązki szefa kotłowni oraz 
oddziału marynarzy maszynowych.

Pamiętam dobrze jak w czasie delegacji 
oficerów sztabowych z Warszawy w roku 1937 
wypłynęliśmy w morze na pokazowe strzelanie 
artyleryjskie i torpedowe. Kiedy po południu 
okręt wracał do portu, szef kotłowni bosman 
Chmara po wykonaniu zadań stał w pogotowiu 
obok wejścia do maszyny. Podszedł do niego 
pułkownik, który razem z Chmarą służył po 
pierwszej wojnie światowej w 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich. Słyszałem rozmowę - pułkow
nik stwierdził, że poziom marynarzy na okrę
cie jest godny uwagi, nieco inny w porówna
niu do ułanów w kawalerii, chodzą szybko, nie 
noszą pasów i są grzeczni. Ciekawy jestem - 
rzekł pułkownik - jak oni zachowują się na 
lądzie. Wśród ludzi cywilnych, bosman Chmara
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powiedział z uśmiechem, że na lądzie są oni 
bardziej aktywni. U bosmana Chmary miałem 
względy. Uczęszczałem do wieczorowego 
gimnazjum w Gdyni na ul. Leśnej. On o tym 
wiedział i aby ułatwić mi naukę, mianował 
mnie bez mojej prośby, starszym na pomiesz
czeniu marynarzy załogi maszynowej, gdzie 
mieszkali również maci, których było czterech. 
Wszyscy byli ode mnie starsi z rocznika 1909, 
choć byliśmy w jednym czasie awansowani. 
Miałbym chęć napisać wspomnienia, teraz coś 
z lat wcześniejszych na ORP BAŁTYK w 
1932 do 1934 roku.

Na tym starym krążowniku francuskim była 
SSM a komendantem szkoły był kpt. mar. 
Gebethner, zawsze z pieskiem zwanym "Dzi- 
mi". Pełen humoru por. Karnicki. Wielu zo
stało w pamięci z tamtych lat jak: st. bosman 
Bomgart (pseudonim Hamacek), bosman Mień- 
czykowski, bosman Kopaczewski, chorąży 
Presz, który był instruktorem i kierownikiem 
gabinetu elektrotechnicznego, a ja jako elektryk 
byłem gospodarzem tego gabinetu, w którym 
praktykę i ćwiczenia mieli podchorążowie, 
kursy bosmańskie, szkoły podoficerskie i 
specjalności marynarskie.

A teraz opiszę co robiłem w pierwszych 
dniach po wojnie wracając z niewoli do MW 
w Gdyni, iikp były marynarz, wracając pieszo 
z niewoli przez Szczecin do Gdyni, dnia 10 
maja 1945 r., przy przejściu przez Odrę nowo 
zbudowanym mostem pontonowym, zostałem 
odstawiony do dyspozycji Tymczasowego 

Pełnomocnika Rządu PRL na okręg Pomorza 
Zachodniego. Tam przekonano mnie, że ja i 
mój zawód jest niezbędny do odbudowy znisz
czonego Szczecina i przy zagospodarowaniu 
ziem zachodnich i zapewniono, że Urząd 
załatwi reklamację od służby w MW. Roz
począłem powierzoną mi pracę w Urzędzie w 
Wydziale Morskim. Jako kierownik Referatu 
organizowałem aprowizowanie ludności i 
rybołóstwa. Pierwszą zorganizowaną była 
placówka Młodych Rybaków nad jeziorami 
Bukowieckim i Jamundzkiem niedaleko Darło
wa. Placówka ta składała się ze sprowadzonych 
z Włocławka młodych rybaków. Pierwsze ryby 
ta placówka dała już w czerwcu 1945 r., co 
przez reportera gazety Szczecińskiej było 
opublikowane razem ze zdjęciem, "pierwsze 
ryby złowione przez Polską Placówkę Młodych 
Rybaków". Byliśmy dumni z tego osiągnięcia. 
W lipcu 1945 r. do mnie do Koszalina, bo 
Urząd wówczas był przeniesiony czasowo ze 
Szczecina do Koszalina, przybył rano pieszo 
kierownik placówki aby zawiadomić, że wojs
ko radzieckie odebrało łodzie, sieci i przego
niło naszych Młodych Rybaków. Szybko 
zorganizowałem interwencję, ale na daremnie.

W załączeniu przesyłam zdjęcie ze skromnej 
wystawy, którą zorganizowałem z okazji Dni 
Morza w ubiegłym roku w Domu Kultury na 
kopalni "Wujek". Jest tam trochę historii 
Polskiej Marynarki Wojennej. Są tam krążow
niki "Dragon" i "Konrad" i ponadto innych 
kilka okrętów na których Wy bohatersko 
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walczyliście za Polskę. Jest tam Urna z Ziemią 
z Mogiły poległych marynarzy w obronie Helu 
w 1939 r. z uroczystego pobrania w 40 roczni
cę, a więc z roku 1979. Z prawej strony 
tablicy prezes koła kopalni "Wujek" a z lewej 
ten nieco wyższy to ja.

Antoni Swirbutowicz

SCOTTISH-POLISH 
FRIENDSHIP FUND

(founded Sept. 1981)

Edinburgh. 5.5.91
When this Committee was formed under, first, 
the Patronage of His Eminence Cardinal Gray, 
one of the first of the Polish Community to 
lend it support was the late Commander Wło
dzimierz T. Łoskoczyński who died on 20th 
April 1991.
Damę Jean Maxwell-Scott D.C.Y.O., our 
President and all the members of our Commit
tee and the wider body of our supporters 
sincerely mourn the passing of a Polish Naval 
Commander of great courage and leadership 
during the Second World War and of disting- 
uished service in the British Merchant Navy 
thereafter. Always ready to extend the hand of 

friendship, he and his wife worked tirelessly 
and selflessly to raise funds to support our 
work to send Medical Aid to Poland via the 
London Committee under the Chairmanship of 
Dr. Bożena Laskiewicz.
Scottish friends and neighbours sincerely 
mourn his passing and he will long be remem- 
bered for his unwavering patriotism for his 
beloved Poland which, sadly, he was never to 
see after 1939. We honour his memory.

Mrs Irene Thomton, Hon. Secretary

Mrs Irene Thomton writes in her:
P.S. On a personal notę may I add that when 
my husband suffered a severe accident some 
eight years ago, Commander Łoskoczyński 
showed great kindness in collecting us for 
church on Sundays and taking us for picnics, 
all of which greatly helped my husband to 
regain a hołd on life. He and Pani Wiesława 
remained close friends of ours and we do miss 
his cheery "Aye Aye" on the telephone.
Yet another great Polish patriot and gentleman 
has gone from us - one of a splendid genera- 
tion of Poles for which the world should be 
grateful.

Irene Thomton

WIESŁAW KRZYŻANOWSKI
OSOBY I

Tytuł jest niewątpliwie aluzją do skończenia 
się PRL’u i powstania Trzeciej Rze
czypospolitej. Niektóre osoby i osobistości 
krajowe stały się osóbkami, dołączyły do tej 
Osóbki z przeszłości, a mniej ważkie osóbki 
emigracyjne stały się przez udział w chwili 
dziejowej i wydarzeniach zeszłorocznych 
Osobami dramatu! - Dramatis personae.
Ale zacznę chronologicznie fotografią z paź
dziernika ubiegłego roku:

BIAŁOWSKI, PACEWICZ 
i TUMANISZWILI

są na niej, gdy Wilhelm Pacewicz z kolegami 
z NW - USA Jerzym Tumaniszwilim i Micha
łem Białowskim byli dekorowani w Klubie 
WETERANÓW Norwerskich w Seattle meda
lem nadanym przez Króla Olafa 7 października 
1990 r. o czym w swym liście pisał Jerzy (NS 
nr. 167 str.48) a teraz przysłał nam fotografię 
dekoracji "trzech muszkieterów. Na fotografii 
obok Michała, który wraz z Jerzym są po obu

OSÓBKI

stronach Wilhelma, stoi prezes Norweskiego 
Związku Kombatantów w USA. Jeszcze raz 
gratuluję odznaczenia.

TADEUSZ SADŁOWSKI
Bardzo często się zdarza, że zadziała nieza

wodny sposób sprowokowania listu od kolegi, 
z którym prawie zatraciliśmy kontakt, przez 
podanie o nim mylnej informacji w NS.
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Oczywiście nie robię tego naumyślnie . 
Pomyłki przychodzą mi w trybie naturalnym i 
... tak poprawia mnie Tadek pisząc 8 listopada 
1990 z Florydy:
"... W ostatnich Sygnałach, w opisie wpłacają
cych na Fundusz Komisji Opieki, przez pomył
kę otrzymałem tytuł Dr. - Doktoratu nigdy nie 
zrobiłem, co więcej nawet nie próbowałem. Od 
czasu osiedlenia się w Kanadzie (1951 r.) do 
przejścia na emeryturę (1984 r.) byłem właści
cielem firmy mechanicznej "Service Plumbing 
and Heating of Windsor Ltd.". Ostatni numer 
Sygnałów dotarł do mnie na Florydę - gdzie z 
żoną Zosią - spotkałeś Ją w czasie kursu 
Oficerów Sygnałowych w Plymouth - spędza
my zimy. Nasze stałe m.p. jest Kanota przed
mieście Ottawy. Często tam spotykam się z 
Kostkiem Reynertem i Olgierdem Celińskim. 
Kazio Malawski z Małżonką odwiedzał nas 
tego lata..."

JERZY P. MORAWICZ
Awanse, które otrzymali wszyscy byli człon

kowie PSZ do stopnia podpułkownika były 
uzupełnione awansem gen. Maczka na gen. 
broni, gen. Rudnickiego na gen. dywizji i min. 
spraw wojskowych Rządu Polskiego na Ob
czyźnie na gen. brygady. Prezes Stowarzy
szenia kol. K. Zubkowski tak pisze do gen. 
J.P. Morawicza 4 stycznia 1991 r.: 
"Dowiedzieliśmy się z londyńskiej prasy o 
opóźnionym o wiele lat awansie Pana Gene
rała.
Chciałbym tą drogą przekazać nasze szczere 
gratulacje i równocześnie zapewnić Pana 
Generała, że Pańska życzliwość i serdecznie 
ustosunkowanie się do naszego Stowarzyszenia 
są przez zrzeszonych Marynarzy bardzo wyso
ko cenione. Niech mi wolno będzie przy 
Nowym Roku przekazać dla Pana Generała od 
marynarskiej emigracyjnej społeczności ży
czenia osobistego szczęścia wspartego dobrym 
zdrowiem i dalszych owocnych osiągnięć w 
patriotycznej pracy społecznej."
Na co 10 stycznia pisze inż. J.P. Morawicz, 
gen.bryg.: "Bardzo serdecznie dziękuję za 
przesłane gratulacje z okazji mego awansu, za 
mile słowa odnośnie mojej osoby oraz za 
Życzenia Noworoczne. Ze swej strony przesy
łam Panu Prezesowi, Wszystkim Członkom 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej i Ich 
Rodzinom moje najlepsze życzenia wszelkiej 
pomyślności w nowym 1991 roku."
W związku z awansami podają treść listu, 

który wysłaliśmy do kolegów, którzy na ten 
temat pisali lub telefonowali do kancelarii 
SMW:
"Dokumenty na temat 1990 roku listopadowych 
awnasów ukazały się na pierwszej i drugiej 
stronie nr. 167 "Naszych Sygnałów". Następu
jący komunikat ukazał się w londyńskiej 
Gazecie Polskiej 14-go grudnia 1990 roku: 
"W związku z zarządzeniem Pana Prezydenta 
RP i ministra spraw wojskowych z dnia 10 
listopada 1990 roku w sprawie awansów 
żołnierzy PSZ podajemy do wiadomości, że: 
W celu otrzymania dyplomu awansowego 
należy przesłać do Ministerstwa Spraw Woj
skowych, 43 Eaton Place, London SW1X 8BX: 
1. Fotokopię dokumentu stwierdzającego 

ostatni awans.
2. Kopertę zaadresowaną i ofrankowaną o 

wym. 8x10 cali (nie mniejszą).
3. Na terenie W. Brytanii minimum £2.- poza 

granicami W. Brytanii czek lub przekaz w 
walucie angielskiej minimum £3.-".

SMW może pomóc w weryfikacji stopnia w 
1947 roku ale nie w późniejszych powojennych 
awansach."

STANISŁAW TOMASZEWSKI
Nasz kolega z Okehampton zorganizował 
poświęcenie tablicy pamiątkowej na nowym 
miejscu 11 listopada 1990 roku przez ks. 
kanonika Alfonsa Rataja. Poświęcenie pokazuje

Poświęcenie przyniesionej tablicy

fotografia grupowa. Na drugiej fotografii 
pokazane jest składanie wieńca za poległych 
oficerów, podoficerów i marynarzy podczas 
ostatniej wojny. Na tej fotografii stoją, od 
lewej: S.W. Tomaszewski, K.R. Grocholski - 
Howard, p.Tomaszewska, P. Skrzypek, p.Kulka,
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Składanie wieńców.

F.S. Preisner, W. Kozłowski, p.Gawron, J. 
Mazur i w tylnym rzędzie A. Gawron i W. 
Przybył.

STANISŁAW KUTY 
w swym liście podaje, "że w dniu 17 listopada 
1990 roku mieliśmy bardzo udany Bal Wetera
nów Polskich Sił Zbrojnych, któremu Koło 
New York Mar. Woj. przewodniczyło. 27 
stycznia br. wraz z Kołem Lotników spotyka
my się na tradycyjnym opłatku w Ośrodku 
Polskiej Fundacji Kulturalnej, Clark, New 
Jersey. Tam przy opłatku i kieliszku będziemy 
wspominać zbliżającą się rocznicę Święta 
Marynarki Wojennej 10 lutego".

MICHAŁ SERAFIN
Jak już wspomniałem opłatek w New Jersey, 
chcę zanotować, że wśród dziesiątek (czy 
setek) życzeń na Boże Narodzenie były Felici- 
dades z Buenos Aires podpisane przez pięciu 
kolegów (i koleżankę) Kicińską, Serafina, 
Starzeńskiego, Wrzesińskiego i ... jeden podpis 
jest nieczytelny i miły list od Michała, w 
którym kwestionuje awanse listopadowe, a dla 
całej marynarskiej rodziny (z paniami Haliną i 

Gabrielą wymienionych z imienia) załącza 
serdeczności.

JULIAN CZERWIŃSKI 
przysyła kartkę z nutkami kolędy "Przybieżeli 
do Betlejem", którą na spotkaniu grudniowym 
podpisali zebrani koledzy. Na kartce czytamy: 
"W dziewiątą rocznicę haniebnej napaści bandy 
Jaruzelskiego na nasz naród spotkaliśmy się w 
zupełnie zmienionych warunkach, kiedy poni
żonych wywyższono, a komuniści poszli na 
śmietnik historii. Przesyłamy najserdeczniejsze 
Życzenia Świąteczne i pomyślności w Nowym 
Roku".
Podpisali: Stanisław Błażejewicz, Stefan Buj- 
niewicz, Julian Czerwiński, Jan Gosk, Zbig
niew Kowalski, Konstanty Lech, Józef Miłobę- 
dzki, Edmund Pappelbaum, Andrzej Pierzyński 
i Aleksander Wilczyński.

KONSTANTY
OKOŁÓW-ZUBKOWSKI

Kiedy w połowie grudnia 1990 roku nastąpiło 
wielkie poruszenie w polskim Londynie, bo 
dowiedzieliśmy się datę przekazania insygniów 
Prezydenta Rzeczypospolitej, domyśliłem się,
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Marynarz i Lotnik eskortujy Prezydenta Kaczorowskiego z Royal Lounge na Hcathrow.

że i Ryszard Kaczorowski i Lech Wałęsa 
chciełi zrobić przyjemność Redaktorowi Na
szych Sygnałów i dzień jego urodzin wybrali 
na tę wiekopomną uroczystość. Po dwudzies- 
tuczterech godzinach panicznych telefonów 
prezes SMW zdaje sobie sprawę, że to on 
Marynarkę Wojenną będzie reprezentować w 
świcie Prezydenta RP na Uchodźstwie 22 
grudnia 1990 roku. W granatowym mundurku,

kpt. mar. K.Zubkowski, pułk. W.Łapiński i ppłk. 
T.Andcrsz po wyładowaniu w Warszawie.

żona mu ofiarnie galony oficera marynarki 
handlowej przeszywa na wojenne, przesuwa 
guziki na postać bardziej imponującą niż przed 
laty, a kolega z rocznika pożycza sznury 
adjutanckie i ... z dwoma fotografiami na wizę 
i paszportem. W towarzystwie innych lumina
rzy emigracyjnych zabierają ich autokary 
British Airways na lotnisko londyńskie.
W Warszawie czeka na nich kompania honoro
wa i dygnitarze krajowi. W całej prasie emi
gracyjnej było dużo fotografii, opisów, prze
mówień i deklaracji, ale cytując za Guzowskim 
z poprzedniego numeru N.S., że rolnik który 
pilnie orze - nie wie co to morze", o maryna
rzach nie było prawie nic. Nawet Kol. Nałęcz- 
Tymiński listownie groził, że będzie inter
pelował, że nie byliśmy reprezentowani. A 
przecież przedstawiciele naszych Sił Zbrojnych 
panowie pułk. Władysław Łapiński, ppułk. 
Tadeusz Andersz i kpt. mar. Kostek Zub- 
kowski wyglądają air-marszałkowsko, general
sko i admiralsko. PSZ i Radę Narodową 
reprezentuje też gen. dyw. Klemens Rudnicki 
i jego adiutant kpt. Tadeusz Kryska-Karski. 
Widzimy marynarza i lotnika jak wyprowa
dzają prez. Kaczorowskiego z Małżonką i 
świtą z Królewskiego Lounge’u na Heathrow 
Airport, jak wychodzą w trójkę z samolotu w 
Warszawie i jak rozmawiają z prof. Aleksander 
Gieysztor, kustoszem Zamku Królewskiego w
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Przedstawiciel PSZ na Uchodźstwie i prof. A.Gicysztor kustosz Zamku.

Warszawie. A ostatnia fotografia to ta, co do 
której nie mam wątpliwości, że prez. Wałęsa 
mówi szeptem Zubkowskiemu - drogi prezesie, 
jak będziecie jutro w Londynie, przekażcie, 
proszę, moje spóźnione życzenia urodzinowe 
Redaktorowi "Naszych Sygnałów" ... By podk
reślić, mimo lekkiego, felietonowego tekstu 
powagę chwili dziejowej, na następnej stronie 
zamieszczamy kopię ostatniego numeru Rze
czpospolita Polska, który w tym numerze 
przestał się ukazywać, jako organ Rządu 
Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.

KRZYŻANOWSKA, 
INNI KRZYŻANOWSCY

Opowiada nam Kostek, że gdy szli przez salę 
Królewskiego Zamku wita go w parosekun- 
dowym spotkaniu piękna i przystojna pani 
słowami: Jestem Olga Krzyżanowska, milo 
spotkać oficera marynarki w londyńskiej gru
pie. Oczywiście stwierdzam, że piękna i przy
stojna pani jest na pewno moją kuzynką, ale 
Kostek gasi moją radość z powiększenia ro

dziny, bo przypomina, że p. Olga Krzyżanow
ska nie jest żadną kuzynką, bo jest wicemar
szałkiem Sejmu, posłanką z Pomorza. Nie 
mam fotografii p. Olgi, ale ... z czasów mej 
młodości pamiętam różnych Krzyżanowskich: 
polonistę, ekonomistę, architekta, księgarza 
krakowskiego, aptekarza londyńskiego, nawet

Prezydent L.Wałęsa i kpt. mar. Zubkowski.
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NARODZINY III RZECZYPOSPOLITEJ
22 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie
Ryszard Kaczorowski Lech Wałęsa

Akredytowani w polskich sercach
Dostojny Panie Prezydencie!
Trudno uniknąć patosu w tej historycznej sali, która przypomina o odwiecz

nym majestacie Rzeczypospolitej.
Przybywam z Londynu na Zamek Królewski w Warszawie, zniszczony przez 

obcą przemoc, lecz odbudowany z gruzów wysiłkiem nieugiętego narodu. 
Przybywam w otoczeniu towarzyszy broni, walczących o ojczyznę naprawdę 
wolną i suwerenną, szczerze demokratyczną, 
sprawiedliwą dla wszystkich.

Przybywam do odradzającej się Polski, by 
wybranemu w wolnych wyborach Prezydentowi 
Lechowi Wałęsie przekazać insygnia państwowe 
II Rzeczypospolitej.

Przez długie lata od tragicznego roku 1939, 
insygnia te były zarówno naszym atutem 
prawnym, jak i symbolem wiary w odbudowę 
umęczonego kraju.

Prawowite władze polskie poza granicami 
kraju przestały być uznawane przez obce kance
larie dyplomatyczne, były jednak one akredy
towane w sercach polskich w ojczyźnie i na 
emigracji. Ten klejnot patriotycznej wierności 
dla Tej, która nie zginęła, szczególnym blas
kiem świecił w głębi narodowej nocy.

Przekazując te insygnia wraz z chorągwią 
Rzeczypospolitej, która powiewała niegdyś na 
tym Zamku, upatruję w nich złoty klucz do 
lepszej przyszłości naszej, ponad wszystko 
umiłowanej ziemi rodzinnej.

Konstytucja Kwietniowa umożliwiła ciągłość 
Państwa Polskiego poza jego granicami. Po- 
rozbiorze dokonanym przez Hitlera i Stalina, po 
wydanym w Jałcie wyroku, który rozdarł nasze 
terytorium państwowe, polska emigracja nie
podległościowa uważała za swój obowiązek 
obywatelski i żołnierski służyć sprawie, za którą 
walczyli i ginęli najlepsi synowie Narodu, odda
jąc życie nie tylko na polach bitew, ale i w 
hitlerowskich i stalinowskich obozach śmierci. 
Adam Mickiewicz słusznie zapisał: „Emigracja 
jest to olbrzymie poselstwo Narodu wyprawione 
przed oblicze Europy".

Dzisiejsza ceremonia na Zamku, jeszcze przed 
paru laty nie do pomyślenia, ma wymiar ideowo- 
polityczny. Oznacza zaślubiny emigracji z krajem 
— Gody nadziei. Jest zawierzeniem pełnym po
krzepienia. Źródłem pokrzepienia...

W sobotę 22 grudnia 1990 w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski przekazał 
insygnia prezydenckie — a zatem symbole ciągłości II 
Rzeczypospolitej — wybranemu w wyborach powszech
nych Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Lechowi 
Wałęsie. Tej historycznej ceremonii przewodniczył Mar
szałek Senatu RP Andrzej Stelmachowski.

Po powitaniu zebranych przez Marszałka Stelmachow
skiego przemawiali Prezydenci Kaczorowski i Wałęsa, po 
czym Marszałek odczytał protokół przekazania insygniów 
prezydenckich.

Rzeczpospolita Polska - pierwsza strona.

Nieśliście dumnie sztandar wolności
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo!

Przeżywamy chwilę szczególną. Drugiego września 1939 roku prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej udał się z Zamku w daleką podróż. Dzisiaj, po 
długich 51 latach, podróż ta dobiegła końca. Prezydent Rzeczpospolitej na 
Uchodźstwie, symbol naszej suwerenności jest znowu na Zamku. W swojej 
siedzibie. Powrócił tutaj z insygniami władzy państwowej, po latach tułaczki na 

obczyźnie.
Na pana ręce, panie prezydencie, pragnę 

złożyć podziękowanie. Tym wszystkim, którzy 
niezłomnością, hartem ducha, wiarą i bohater
stwem przyczynili się do tego, że uchodźca 
polski nigdy nie zerwał kontaktu z krajem. 
Tym, którzy w wydawnictwach, radiostacjach, 
w organizacjach i pracą poszczególnych osób — 
ocalali pamięć narodu pojętego jako całość. Jako 
całość kulturową i część europejskiej cywilizacji.

Bez pracy bezimiennej rzeszy Polaków, bez 
poczucia wspólnoty, rozciągającej się ponad 
granicami, nie byłoby też łatwo zwalić dzielące 
nas mury.

Nieśliście dumnie sztandar wolności. Spełni
liście największy patriotyczny obowiązek wzglę
dem Ojczyzny.

Polska z tej dziejowej próby wyszła zwycię
sko, w swych prawach nie uszczuplona.

Do normalności jeszcze nam daleko. Jesteśmy 
na jej początku. Musimy budować Polskę demo
kratyczną, niepodległą i zasobną. Polskę posia
dającą czytelny system polityczny i ekonomicz
ny. Więc właśnie teraz, gdy marsz ku Europie 
nabiera przyspieszenia, potrzebna nam będzie 
pomoc i wielorakie wzory. W dziedzinie poli
tycznej i handlowej, przemysłowej i kulturalnej. 
Na wszystkich płaszczyznach zawiązać się musi 
wymiana. A do niej nie dojdzie bez pomocy 
naszych polskich instytucji rozrzuconych po ca
łym świecie. Bez Polaków chcących uczestni
czyć w życiu kraju.

Dziś, gdy władza moralna i polityczna ulega 
zjednoczeniu wierzę, że wielowiekowy trud 
emigranta i uchodźcy polskiego przyniesie 
owoce. Wierzę, że wszyscy zamieszkamy we 
wspólnym europejskim domu.

Władze polskie na uchodźstwie wypełniły 
godnie i zwycięsko swą historyczną misję. Raz 
jeszcze na ręce Pana Prezydenta za wszystko 
dziękuję. 
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generała z wojny domowej amerykańskiej, 
matkę Chopina, a Anatol Krzyżanowski był ... 
powieściopisarką, i to wszystko niekrewni, z 
tych innych Krzyżanowskich, ale ratuje mnie 
swym listem jeszcze z 1988 Julian Czerwiński, 
który tak pisze: "dziękuję za adres "starszego" 
Krzyżanowskiego ... Brat Kazimierz był tak 
uprzejmy, że przywiózł pamiątkowe zdjęcia z

B.Nowotny d-ca plutonu w Poli.
1903 roku plutonu "półtorarocznych" w bazie 
w Poli. Jan Krzyżanowski, ojciec panów, jest 
na nim doskonale widoczny. Przeglądając to 
zdjęcie i podpisy stwierdziłem, że porucznik 
K.K. Kriegsmarine, dowodzący tym plutonem 
to nie kto inny jak Bogumił Nowotny, pierw
szy "dowódca" odrodzonej marynarki wojennej. 
Obfotografowałem jego postać i przesyłam do 
dyspozycji, myślę, że warto tę mało znaną 
osobę pokazać w NS, tym bardziej, że zdjęć 
Nowotnego trudno spotkać, a fragmenty z jego 
niezwykle ciekawych wspomnień były publiko
wane w NS". Przy okazji dodam, że pierwszy 
z prawej to mój stryj Stanisław Krzyżanowski, 
a nad nim profil mego ojca Jana, na kilkanaś
cie lat przed 22 grudnia, kiedy wcześnie rano 
po raz pierwszy ujrzałem światło elektryczne. 
Nowotnego wymienia w swym dekrecie z 28 
listopada 1918 Naczelnik Państwa, a jednak 

mimo wszystko szkoda, że p. Olga nie jest 
kuzynką!

ANDRZEJ JARACZEWSKI 
Opowiada nam Kostek (zaczynam tak samo, 
jak poprzedni paragraf), że w Warszawie 
spotyka podczas uroczystości p. Jadwigę Jara- 
czewską z siostrą p. Wandę Piłsudską i od 
nich dowiaduje się, że Andrzej jest w szpitalu 
i nie bardzo może nawet na listy odpowiadać, 
ale powoli czuje się coraz lepiej i rzeczywiście 
w marcu nie tylko, że Jaraczewscy są w 
Londynie, ale Andrzej już prowadzi samochód, 
gdy przyjeżdżają na doskonały obiad do 
Zubkowskich, gdzie Andrzej ma okazję Busia- 
kiewiczom i Krzyżanowskim (tym innym) i 
miłym gospodarzom wyrazić swe zachwyty nad 
służbą zdrowia w Polsce. Szpitale są 
biedniutkie, doktorzy i sanitariuszki niedopłac- 
one ale wszyscy są wspaniali wyszkoleniem i 
entuzjazmem. Nasze lekko żartobliwe "Get 
well cards" informujące Andrzejów, że jego 
"przejście w stan spoczynku", wraz z li
stopadowym awansem, wcale nie znaczy, że

Z gospodynią p.Zubkowsky przy stole.

niczego już w domu robić nie powinien, tylko 
oczekiwać dobrych posiłków podawanych w 
szpitalu przez ładne siostrzyczki, Andrzej 
przyjmuje lekko ubawiony, choć stoicko, ale p. 
Jaga przyznaje, że go to podniosło na duchu 
i odrazu poczuł się lepiej. A ile lepiej, widać 
na fotografii, którą przy stole zrobił gospodarz 
Zubkowski, gdzie od lewej jest Krzyżanowski, 
Busiakiewicz, Jaraczewska, nad nią Krzyżano
wska, Zubkowska i przez stół Busiakiewiczowa 
i Jaraczewski. A po obiedzie p. Tota Zub
kowska fotografuje nas w salonie od lewej 
Jadwiga i Wiesław Krzyżanowscy, Jadwiga i 
Andrzej Jaraczewscy, gospodarz Konstanty
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Z gospodarzem Zubkowskim w salonie.
Okołów-Zubkowski i Barbara i Jan Busiakiewi- 
czowie. Andrzej zapowiada swą następną 
wizytę w Londynie w maju, kiedy oporządzi 
jacht, by go zabrać do Polski, bo ani on od 
morza odczepić się nie może, ani morze od 
niego.

FLORIAN WIZŁA
zwołuje nas do kościoła św. Andrzeja Boboli 
na 1130 też w sobotę, ale na 70 zgłoszonych

A.Zubkowska, Marek Zubkowski i p. Krystyna Plczia.

zjawia się 40 odważnych i wytrzymałych, 
którzy na 1230 przychodzą na poranną kawę 
do POSKu. Z kandydatów na powierników 
naszego funduszu są p. Krysia Plezia, Andrzej 
Suchcitz z Instytutu Sikorskiego i p. Marek 
Zubkowski. Prezes wita serdecznie "młodsze 
pokolenie" i wręcza im odznakę Mar. Woj. za 
służbę rodziców i ... kopię statutu Polish

Prezes Zubkowski wręcza odznakę mgr. A.Suchcitzowi 
od lewej R.Jcdyński i p. Krystyna Plezia.
Naval Association Welfare Fund. Zebranych 
koleżanki i kolegów i p. Teresę Ciecierską z 
hufca "Bałtyk" wita gospodarz Florian i przy 
kawie z ciasteczkiem powoli zaczyna się robić 
coraz cieplejsza atmosfera.

JAN PLEWA ,
Pisze z Francji, że w tym roku Święto mary
narki obchodzili w sobotę 9-go lutego raczej 
skromnie, bo z powodu bardzo zimnej pogody 
zebrało się tylko 30 osób przy stole na pod
wieczorek, by przy dobrym winie i z marynar
skimi piosenkami mile spędzić czas w kole
żeńskiej atmosferze.

WITOLD MIESZKOWSKI
tak wspomina Święta ofiarą w Archikatedrze 
św. Jana na Starym Mieście:
"W czasie tej mszy modliliśmy się za wszyst
kich marynarzy, podoficerów, oficerów i 
admirałów, których serce biło dla ojczyzny, a 
ducha oddali Bogu; za poległych w bojach na 
morzach i oceanach, za zmarłych, a wśród nich 
za pomordowanych: komandorów Stanisława 
Mieszkowskiego, Zbiegniewa Przyby
szewskiego, Jerzego Staniewicza i por. mar. 
Zdzisława Ficka.

W lutowy, tym razem niedzielny poranek do 
katedry przydreptalo sporo osób. Była pani 
Anna Mańkowska, państwo Rudzcy, córka i 
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siostra kmdra Zbigniewa Wojewódzkiego, 
państwo Oborscy - córka kmdra Aleksego 
Czerwińskiego z mężem, pani Barbara Żak. 
Wybrała się również moja mama "przyholowa
na" przez wnuczęta. Nie mogliśmy niestety 
powiadomić o mszy pani Staniewiczowej. 
Zawiadomiliśmy natomiast telefonicznie panie 
Bartoszyńska i Krzywcową, a także przez 
Januszów - państwa Jaraczewskich".

KAZIMIERZ ŻMIJEWSKI
(Czy wspomniana siedem paragrafów powyżej 
powieściopisarka, która pisała pod pseudo
nimem Anatol Krzyżanowski nie jest przypad
kiem ciotką Kazika, a nie moją kuzynką, bo 
jak pamiętam z dodatku do Współczesnej 
Polskiej Literatury - Stefana Kołaczkowskiego, 
chyba do Wilhelma Feldmana - mówię o roku 
1939 lub wcześniej, pamięć więc zawodzi! - 
nazywała się Natalia Żmijewska. Kazik, jak coś 
wiesz lub znajdziesz na ten temat, daj znać) 
też pisze z Warszawy:
"... Awanse: O ironio losu! Po powrocie do 
Kraju w 46 roku komuniści nie uznali mojego 
stopnia. W 1968 roku po odwilży zweryfiko
wali i przywrócili stopień ppor., a w 73 roku, 
nieoczekiwanie awansowali na por. Teraz 
otrzymałem ten sam awans z zachodu, a więc 
wszystko się wyrównało.
Pan Prezydent związkowo-zawodowy urzęduje 
i działa, choć mu do dość ciężko idzie, bo kto 
może to mąci, gdzie tylko można. 10 lutego 
na mszy św. byłem w katedrze. Myślę, że 
ksiądz powinien w kazaniu nawiązać do naszej 
uroczystości związanej z morzem."

JULIAN CZERWIŃSKI
pisze "Z naszej strony, czyli "gdyńskiej", 
przesyłam zbiór podpisów tutejszych kolegów, 
którzy biesiadowali wspólnie z okazji "10 
lutego":
kpt.mar. Stanisław Błażejewicz, por. mar. 
Stefan Bujniewicz, kmdr. Julian Czerwiński, 
kpt. mar. Jan Gosk, kpt. mar. Kubibert Grabę, 
kmdr. por. Zbigniew Kowalski, kmdr. ppor. 
Konstanty Lech, kpt. mar. Edmund Pappel- 
baum, kmdr. ppor. Andrzej Pierzyński, kmdr, 
por. Władysław Trzciński, dr. med. Grzegorz 
Wesołowski, kpt. mar. inż. Aleksander Wil
czyński.
Stopnie oficerskie Bujniewicza, Grabego i 
Wilczyńskiego podałem zgodnie z Zarządze
niem Prezydenta R.P. z dnia 10 listopada 
1990 r.

0 B I A 0

GDYSIA

*10 LUIFGO” 1991

Zarządzenie to dotarło do nas dzięki grud
niowemu numerowi "Naszych Sygnałów". 
Redaktorowi N.S. przekazuję słowa uznania ze 
strony tutejszych kolegów-oficerów. Jed
nogłośnie oceniliśmy, że opracowanie kapitana 
Stanisława Olszowskiego - "Lagonda" Na 
Pomoc - (Monografia nr. 4) jest ozdobą tego 
numeru, a autorowi należą się gratulacje. 
Tobie, Wiesławie, dziękuję za jakie ciepłe i 
miłe bieżące wiadomości, zawarte w "Lepszej 
połowie" oraz urocze fotografie z pożegnania 
państwa Jaraczewskich przed powrotem do 
Warszawy". Załączony jest program ze znacz
kiem GARLANDA.

JÓZEF RUDZKI
z Warszawy przysyła jeden z trzech listów. 
Zawsze wierny marynarskiej tradycji przysyła 
nam wycinek z "Życia Warszawy" z 8 lutego 
1991 r. i tak pisze w swym liście:
"Proszę wybaczyć, że na cenny dla mnie list 
z dn. 15.1. b.r. dopiero teraz odpisuję, ale 
różne utrudnienia związane z podeszłym 
wiekiem (jestem w 89 roku życia) chyba mnie 
mogą usprawiedliwić. 

Dnia 10 lutego 1991 r. o godz. 9 rano w Archi
katedrze św. Jana na Starym Mieście w Warsza
wie z okazji święta POLSKIEJ MARYNARKI 
WOJENNEJ zostanie odprawiona msza święta w 
intencji

OFICERÓW, PODOFICERÓW 
I MARYNARZY POLSKIEJ 
MARYNARKI WOJENNEJ

poległych w walkach z najeźdźcami na wszyst
kich frontach oraz na morzach i oceanach świa
ta w drugiej wojnie światowej, pomordowanych 
przez okupantów 1 zmarłych w latach później
szych

koledzy 1 rodziny 
w Warszawie

W imieniu swoim i rodzin marynarzy zamiesz
kałych w Warszawie bardzo dziękuję za pa
mięć o nas".



Str. 80 NASZE SYGNAŁY Nr 168

Kochanemu Panu Kommandorowi dziękujemy, 
że mimo utrudnień podeszłego wieku jest 
ciągle naszym najważniejszym kontaktem w 
stolicy i życzymy mu - jednogłośnie, przy 
kielichu - by jeszcze był nim przez wiele lat!

WIKTOR WIERZBICKI 
telefonuje z Kanady, by dostać listę tych do 
odeszli z naszego grona w ostatnim roku, bo 
przygotowuje apel na Święto Marynarki w 
Wankuwer. Nie pomaga odsyłanie do "Naszych 
Sygnałów". Lista musi być najostatniejsza więc 
prezes S.M.W. dyktuje nazwiska przez telefon, 
a osoby występujące w drugim paragrafie tego 
felietonu, trzech muszkieterów z NW Stanów 
Zjednoczonych melduje się z pomocą. Pace
wicz jako starszy na redzie, Białowski jako 
konferansjer, a Tumaniszwili jako kronikarz 
Imprezy w Wankuwerze.

JERZY TUMANISZWILI
Jestem pod wrażeniem wyprawy i wzięcia 
udziału w imprezie upamiętniającej - "Zaślubi
ny Polski z Morzem".
Właśnie w Wankuwerze - Brytyjskiej Ko
lumbii, gdzie kilkutysięczna Polonia gromadzi 
się przy kościele św. Kazimierza i Domu 
Polskiego, garstka naszych kolegów z Mar. 
Woj. pod kierownictwem Wiktora Wierzbic
kiego organizuje już po raz drugi tego rodzaju 
uroczystość. Tym razem wzięło udział przeszło 
120 osób, spożywając smaczny obiad i uczęsz
czając w uroczystym i żywym programie. 
Wierzbickiemu - inicjatorowi i organizatorowi - 
pomagał niezastąpiony Alojzik Gielnik, a 

Wilhelm Pacewicz i Michał Białowski z Seattle 
- USA - podjęli się przewodniczyć.
Wiluś jako "Starszy na redzie" - odczytał 
piękną i wzniosłą modlitwę za poległych 
marynarzy a skomponowaną przez siebie i 
Wierzbickiego, a później w Domu Polskim, w 
imieniu naszej bratniej organizacji, powitał 
gości przedstawiając dygnitarzy. Poczem od
czytał pozdrowienia przesłane z Toronto od 
prezesa komandora R. Nałęcz-Tymińskiego, i 
zagaił uroczystość nawiącując do historycznego 
znaczenia "Zaślubin". Michał Białowski nato
miast, w roli konferansjera - przeplatał zapo
wiedzi kawałami przyjmowanymi wybuchami 
śmiechu. Wśród zgromadzonej publiczności 
widziałem kolegę Stanisława Łukasiewicza i 
siedziałem przy tym samym stole z Leszkiem 
Kwapiszewskim i jego żoną Jean i Jurkiem 
Plawskim - synem nieodżałowanego koman
dora. Obok widziałem panie: Anielę Pulchną, 

Peggy Wierzbicką, Jankę Białowską i Elżunię 
Pacewicz jak również Jolantę Collins - córkę 
admirała Frankowskiego. Po Błogosławieństwie 
udzielonym przez zacnego proboszcza ks. 
Krystków iaka - bogaty program otworzyła 
Elżunia Pacewicz piękną i emocjonalnie od
tworzoną deklamacją wiersza Ref-Rena p.t. - 
"Zaślubiny". Zespół taneczny "Polonez" za
chwycił barwnym wykonaniem "Kujawiaka" i 
świeżością "Polki Marynarskiej", a piękny głos 
panny Aldony Kosacz został zasłużenie nagro
dzony gromkimi oklaskami. Artystycznie 
wykonane przeźrocza z pobytu w Kraju, Jurka 
Pławskiego, z Warszawy, Krakowa i Gdańska 
były wyjątkowo dobrym dodatkiem do bogate
go repertuaru. Na zakończenie jeden z obec
nych polskich rybaków, których traulery, w 
sumie 10, remontują się właśnie w Wankuwe
rze - przemówił dziękując w imieniu 700 
kolegów za zaproszenie na tę imprezę i wyra
żając radość w uzyskaniu wolności i wyniku 
wyborów na prezydenta. Szczególną ich dumą, 
jest fakt, że właśnie z Wybrzeża, z Gdańska 
wybrano prezydenta, byłego elektrykarza i jego 
kolegę, na premiera rządu. "Polska jest piękna 
- powiedział - przyjeżdżajcie i odwiedzajcie 
nas często". Wierzbickiemu należy się uznanie 
za inicjatywę i dobre wykonanie trudnego 
zadania.

A. LEWANDOWSKI 
tak opisuje niedzielne obchody dwudniowych 
uroczystości w Szkocji Święta naszej marynar
ki, w londyńskim Dzienniku Polskim z 28 
marca 1991 roku: 
"Niedziela rano 10 lutego śnieżny mroźny 
ranek.
O godz. 10 grupa Marynarzy, Komandosów i 
Scottish Ex-Śervices Associations przyjeżdża 
na polską działkę cmentarza Dalbeth w Glas
gow. W skupieniu stajemy przed Pomnikiem i 
tablicą-płytą zmarłych Marynarzy. W mroźnej 
ciszy przemawia krótko Prezes SMW Mietek 
Zawada po angielsku. Po czym kmdr. Z. Plezia 
składa bukiet białoczerwonych kwiatów od 
S.M.W., nadto p. łan Forsyth w imieniu Joint 
Ex-Services Associations. Modlitwą kończymy 
ęeremonię na cmentarzu.
Śpieszymy do miasta do kościoła pw. Św. 
Szymona, gdzie czeka na nas ks. prób. Marian 
Łękawa. Przed kościołem witamy Lorda Provo- 
sta miasta Glasgowa panią Śusan Baird i 
przybyłego z Edynburga Konsula Generalnego 
RP dra P. Dobrowolskiego z małżonką. Goście 
zajmują miejsca w pierwszej ławce. Ks. Pro
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boszcz z krzyżem wprowadza w procesji 
sztandary przed ołtarz. Sześć sztandarów staje 
po obu stronach ołtarza (polskie: SPK Falkirk 
i Glasgow, oraz SMW Glasgow i trzy szkoc
kie: RAFA - Glasgow, NVA Glasgow i Scot- 
tish Area Standard).

Ks. Proboszcz rozpoczyna Mszę Świętą w 
intencji poległych, zmarłych i żyjących mary
narzy. Pierwszą lekcję po polsku czyta konsul 
p. dr Dobrowolski, drugą lekcję po ang. czyta 
p. łan Forsyth. Po Ewangelii, ks. prób. Marian 
Łękawa mówi o marynarce, o ludziach morza, 
o pielgrzymce Ojca Świętego i Jego homilii do 
stoczniowców "Solidarności".

Dary ofiarne nieśli koledzy mar. Edward 
Gatner i Roman Madej. Po Mszy św. odśpie
wano "Boże coś Polskę". Po nabożeństwie 
udaliśmy się ze sztandarami pod Tablicę 
Katyńską, gdzie oddaliśmy hołd pomor
dowanym przez Sowiety polskim jeńcom 
wojennym w lesie Katyńskim i w innych 
miejscach na nieludzkiej ziemi.
Sześć Sztandarów stanęło półkolem przed 
Tablicą Katyńską. Pochyliły się w hołdzie 
ofiarom barbarzyństwa. Przemówił Konsul RP, 
kończąc stwierdzeniem, że wszyscy w Polsce 
o tym wiedzieli, tylko mówić głośno nie 
mogli. Dzisiaj Rząd RP głośno upomina się o 
zadośćuczynienie pomordowanym i ich ro
dzinom. Składa bukiet kwiatów biało-czer
wonych u podnóża Tablicy. Następny składa 
kmdr Z. Plezia od SMW, p. łan Forsyth od 
Joint Ex-Services Association i wieniec od 
Normandy Veterans Association - Glasgow. 
Odmawiamy modlitwę "Ojcze Nasz", śpiewamy 
hymny. Sprzed Tablicy Katyńskiej udajemy się 
do Domu Kombatanta na herbatkę i obiad 
koleżeński, na którym Lorda Provosta repre
zentował Bailie Charles Brown z małżonką. 
Kol. S. Klimowicz jako gospodarz Domu 
powitał gości: księży M. Łękawę i P. Tierney, 
Bailie Brown, konsula dra Dobrowolskiego, 
kmdra Z. Plezię z Londynu, płk. J. Korabiow- 
skiego z Glenrothes Fife, łan Forsyth, przedsta
wicieli organizacji polskich i szkockich. Przed 
podaniem posiłków, prezes M. Zawada odczy
tał życzenia od Zarządu Głównego SMW w 
Londynie. Ksiądz Marian Łękawa pobłogosła
wił pokarmy, po ich spożyciu przemówił onsul 
RP dr P. Dobrowolski. Zaczął przemówienie 
słowami: "Nade mną wisi portret Prezydenta 
RP Lecha Wałęsy, a przede mną portret dru
giego wielkiego Polaka Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Obaj wyrośli w odmiennych 
środowiskach i czasie. Cechuje tych ludzi 

jedna wspólna sprawa: miłość Ojczyzny i 
całkowite poświęcenie swoich wysiłków i 
ciężkiej pracy, nieraz okupionej cierpieniami, 
dla Matki-Ojczyzny wspólnej dla wszystkich 
Polaków". Płk J. Korabiowski przedstawił po 
polsku dzieje Marynarki Wojennej. Toast na 
cześć Prezydenta Rzeczypospolitej wzniósł 
kmdr Z. Plezia. W imieniu miasta Glasgowa 
przemówił radny Charles Brown, a w imieniu 
RAFA w Glasgow Mr. Campbell, w imieniu 
RAFA w Prestwick eks-pilot p. Ken Benwell. 
Kol. S. Klimowicz wznosi toast na cześć 
Królowej.

Następnie konsul dr P. Dobrowolski, za 
pracę niepodległościową i społeczną dekorował 
Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowymi 
Krzyżami Zasługi: A. Lewandowskiego, Zyg
munta Zdrojewskiego, Margaret Zdrojewską, K. 
Komarka, K. Było i pośmiertnie R. Okońskie
go. Kol. Zawada czytał list gratulacyjny od 
Zarządu Głównego SMW w Londynie. Na 
zakończenie podziękowania złożył kol. A. 
Lewandowski. Był to jeden z najbardziej 
uroczystych obchodów Święta Marynarki 
Wojennej w Szkocji. Marynarze "Małej Mary
narki" już planują symboliczny powrót ze 
Sztandarami nad polskie wybrzeże do macie
rzystego portu Gdyni, który opuścili 30 sierp
nia 1939 roku.

STANISŁAW OLSZOWSKI 
proponuje DRUGĄ INICJATYWĘ, a mianowi
cie Zjazd roczników SPMW nominacji 38-41 
w Fawley Court Henley-on-Thames od 9 
września 1991 roku, po południu do 12 wrześ
nia. A druga część spotkania w Gdyni od 14 
do 17 września: pierwsze dwa dni przezna
czone na spotkania towarzyskie i religijne, a 
następne dwa w gościnie Kier. Mar. Woj. 
Zwiedzanie pamiątkowych miejsc, zabytków i 
obiektów wojskowych. Transport z Londynu do 
Gdyni albo autokarem Acorn International Ltd. 
12 września o godz. 1100 do Poznania i 
pociągiem do Gdyni lub samolotem 14 wrześ
nia 1991 do Rębichowa /Gdańsk/ o godz. 1725 
skąd transportem Mar. Woj. do Gdyni. 
Dodatkowe informacje co do programu, trans
portu i kosztów udziela organizator Stanisław 
Olszowski, 17 Grange Crescent, Marton, Mid- 
dlesbrough, Cleveland TS7 8EA, tel. /0642/ 
314332.
Obie inicjatywy mają serdeczne i koleżeńskie 
poparcie Zarządu Głównego S.M.W. w Lon
dynie, ale ze zgłoszeniami, zamawianiem 
miejsc i o dokładne informacje prosimy zwrac
ać się bezpośrednio do organizatorów.
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LT.COL. LARS FINSTAD 
okazał bardzo dużo życzliwości naszemu 
Stowarzyszeniu i naszej Marynarce od pierw
szego kontaktu w styczniu 1990 roku.
W wielkim skrócie: marynarze polscy zamiesz
kali w Wlk. Brytanii wzięli udział w trzech 
dekoracjach - w Polskim Instytucie Hi
storycznym i Muzeum im. gen. Sikorskiego 27 
lutego 1990 roku (por. NS. Nr.166 str. 17 i 
następne) i 18 marca 1991 roku, a przede 

drukowaliśmy wzmianki o dekoracjach w NS 
nr. 167 str. 49 i str. 44. W Polsce dekorować 
miał naszych kolegów Premier Rzędu Norwes
kiego, ale z powodu choroby Króla Olafa 
musiał swę wizytę odwołać. Gdy dowiadujemy 
się o śmierci króla, S.M.W. wysyła list do 
pułk. Finstad’a 22 stycznia 1991.
"...It was with great saddness that we learnt of 
the death of King Olaf V on 17 January 1991. 
At the age of 87 he was justly called the

Od lewej T.Paczkowski, W.Krzyżanowski, Z.Plezia, K.Zubkowski, J.Pawłowicz, G.Obertyńska, R.Dembiński, F.Wizła, 
J.Smoczyński, Lt. Col. L.Finstad, H.Gryko, R.Dulla i E.Libcr (J.Wańkowski zawieruszył się przy barze).

wszystkim w salach Stowarzyszenia Lotników 
Polskich 10 kwietnia 1990 roku, gdy przedsta
wiamy listę 74 nazwisk do dekoracji. Dekora
cja przysługuje tym kombatantom, którzy 
wzięli udział w pierwszej zwycięskiej bitwie II 
wojny światowej, Narwiku - a więc z maryna
rzy ci, co służyli na BŁYSKAWICY, BURZY, 
GROMIE i ORLE w 1940 roku. Dzięki uprzej
mości pułk. Finstad’a listy dekorowanych w 
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Polsce i 
innych krajach Europy i Świata sę rozesłane 
do placówek dyplomatycznych norweskich i 

world’s oldest reigning monarch, frequently 
voted his subject’s best loved person. The 
membership of our Association can join with 
those sentiments, to show the gratitude for and 
appreciation of the highly valued commemora
tive decoration, granted to those who took part 
in the Narvik campaign. A number of our 
senior officers remember your gracious King 
and his yachting activities when still a Crown 
Prince prior to 1939-45 War. Please accept our 
deepest sympathy and sincere condolences at 
the time of your nation’s loss ..."
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W swej odpowiedzi 14 lutego 1991 roku Lt. 
Col. Finstad zapewnia, że "The passing away 
of King Olav V is a great loss to Norway and 
the Norwegian people and there is a genuine 
sorrow and mourning among all Norwegians at 
the death of our beloved Monarch. Your words 
of sympathy and respect have been greatly 
appreciated."

18 marca w Polskim Instytucie Historycznym 
wśród dekorowanych jest kol. Władysław 
Oczkowski, który w 1940 roku służył na 
ORLE i przychodzi na dekorację z żonę i 
dwoma córkami. Ta ostatnia być może dekora
cja daje Col. Finstadowi okazję raz jeszcze 
przypomnieć zebranym, że to właśnie akcja 
ORŁA, zatopienie RIO DE JANEIRO zaalar
mowało Aliantów o bezpośrednim zagrożeniu 
Norwegii inwazję niemieckę. Obecni piję toast 
za zdrowie Króla Haralda i wzniesiony przez 
Attache norweskiego toast Prezydenta Rze
czypospolitej Wałęsy. Wykorzystuję tę chwilę, 
by ustalić datę następnego spotkania na 25 
kwietnia, kiedy członkowie Zarzędu Gł. podej
muję wraz z kilkoma dekorowanymi, panów 
pułk. Finstada i dyrektora Polskiego Instytutu 
Historycznego Ryszarda Dembińskiego 
lunch’em w Restauracji Nawigator w Klubie 
Stowarzyszenia Lotników.
Spotykamy się w Barze, gdzie czekaję na nas 
kanapki ze śledziem pod wódeczkę, które 
rodakom ojczyznę przypominaję, a naszemu 
norweskiemu gościowi jego piękny kraj. Do 
stołu zasiadamy szczęśliwę trzynastkę, bo 
dekorowanych reprezentuję kapitanowie R. 
Dulla, J. Pawłowicz, J. Wankowski i koledzy 
T. Paczkowski, J. Smoczyński, a Zarzęd Głów
ny kmdr. Z. Plezia, kapitanowie E. Liber, K. 
Zubkowski i koledzy H. Gryko, W. Krzyżano-

Przy stole J.Wańkowski, L.Finstad w rozmowie z 
R.Dembińskim, Z.PIczia zasłania T.Paczkowskicgo i W. 
Krzyżanowski.

Przy stole F.Wizła, E.Libcr, J.Pawłowicz, R.Dulla i 
K.Zubkowski.

wski i F. Wizła. Miejsca oznaczone sę francus
kim menu, które też wywołuje wesołe uśmie
chy, bo sekretarz przypomniał, że polski sklep 
na Ealingu nazywa się "Au gourmet grec" 
przetłumaczył więc rybę po grecku na "Poisson 
a la gourmet grec". Carre de pore a la Provan
gale - to pieczeń wieprzowa z czosnkiem, a 
naleśniki z serem awansowały do crepes fro
ntage frais. Koszta tej bardzo miłej okazji 
pokryte były przez uczestników. Prezes Zub
kowski przypomina życzliwość z jakę pułk. 
Finstad zorganizował przez norweskie placówki 
dyplomatyczne dekoracje na całym globie i 
nawięzujęc do tradycji Royal Navy nie wsta
wania do toastów, by nie rozbić sobie głowy 
na stępkach i belkach podpierajęcych pokład 
nad głowę, siedzęco, więc "nieoficjalnie" i 
bardzo przyjacielsko proponuje Zdrowie Goś
cia. Pułk. Finstad rewanżuje się nawięzujęc do 
... polskich tradycji, że gdy już z każdym na 
zdrowie się wypije, ostatni toast jest: "Let us 
all be friends" i tłumaczy to na polski: "Ko
chajmy się". A przy stole wspominamy Staszka 
Olszowskiego, który nie mógł przyjechać, bo 
ma dziś najazd na swoje urodziny i Jurka 
Tumaniszwili, dla którego podpisujemy ży
czenia na Złote Gody i życzymy p. Janeczce 
i Jurkowi następnych 50 szczęśliwych lat 
razem.

LECH WAŁĘSA
Następnego dnia wracamy myślami do 

oficjalnej wizyty Prezydenta RP w Londynie. 
Prasa brytyjska, jak zwykle przy okazji wizyt 
oficjalnych pisze na ten temat niewiele, ale
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życzliwie i z humorem. Uważają to za po
myślny zbieg okoliczności, że Lech i Danuta 
są gośćmi Królowej w Windsorskim Pałacu, 
gdzie właśnie podjęto większe prace elektrykar- 
skie i będzie można poradzić się polskiego 
specialisty. Ale w piątek 26 kwietnia Pan 
Prezydent w południe spotyka się z rodakami 
w Ambasadzie. Marynarkę reprezentują koledzy 
Jan Busiakiewicz, Konstanty Zubkowski i 
Tadeusz Lesisz z żoną p. Wandą z polskiego 
nie tylko marynarskiego Manchester. Tym 
razem nie w mundurach ale nasi trzej koledzy 
mogą być łatwo zidentyfikowani Złotą Odzna
ką S.M.W., którą za swe zasługi dla naszego 
Stowarzyszenia lata temu otrzymali.
Nawiązując do wydarzeń kwietniowych notuję, 
że Zebranie Zarządu Głównego Ś.M.W. 11 
kwietnia 1991 roku przypomina, by powiado
mić na temat paszportów polskich, podwójnego 
obywatelstwa i odzyskiwania majątków przez 
tych, co je mieli (oczywiście). 2 kwietnia 
tłumaczył to na spotkaniu z emigracją konsul 
generalny Janusz Kochanowski, a 14 kwietnia 
premier Jan Krzysztof Bielecki i w wykonaniu 
wniosku kol. Zbyszka Plezi, cytuję za lon
dyńskim Dziennikiem Polskim: 
"-"Obywatelstwo: Obowiązująca dziś ustawa z 
1951 roku uznaje obywatelstwo polskie obywa
teli naturalizowanych w innym kraju; dzieci 
rodziców Polaków urodzone za granicą są 
obywatelami polskimi; Polki tracą obywatel
stwo polskie przez małżeństwo z cudzoziem
cem, ale odzyskują je gdy małżeństwo ustaje. 
- Wizy: Rozpatrywana jest możliwość stwo
rzenia "trwałych wiz" (permanent visas) dla 
Polaków mieszkających za granicą; można 
jeździć do Polski na Travel Document i kosz
tuje to nawet taniej (£10) niż normalna wiza 
na paszport angielski.
- Rewindykacje: Nie ma przepisów po
zwalających na zwrot zabranych (upaństwowio
nych) majątków, jeśli zostały one przejęte 
zgodnie z panującymi wówczas prawami - o 
zwrot można się upominać jedynie wtedy, gdy 
zaboru dokonano z pogwałceniem ówcześnie 
panujących przepisów. Nie ma instytucji przy
wracania obywatelstwa osobom które się go 
zrzekły. Ale ustawa z 1962 roku przewiduje 
możliwość nadania obywatelstwa przez prezy
denta RP; przewód ten trwa szereg miesięcy."

MIECZYSŁAW ZAWADA
PREZES KOŁA S.M.W. Glasgow zawiadamia 
nas o PIERWSZEJ INICJATYWIE podjętej na 
zebraniu 3 marca 1991 roku:
Wyjazd do Polski z Glasgowa 26 sierpnia 
1991 roku na 14 dni - na Wybrzeże od 30 
sierpnia do 1 września. W Warszawie 2 i 3 
września z przemarszem ze sztandarem do 
grobu Nieznanego Żołnierza. W Krakowie 
zwiedzanie miasta i oddanie hołdu Pierwszemu 
Marszałkowi Polski. W Częstochowie msza 
Św. przed Cudownym Ołtarzem Matki Boskiej 
i ... powrót do Wlk. Brytanii. Dodatkowo 
informacje co do programu i kosztów udziela 
organizator Mieczysław Zawada - 1401 Pollok- 
shaws Road, Glasgow G41 3RG. tel. /041/ 
632-9599.

BLISKA PRZYSZŁOŚĆ
Ostatni 41 Walny Zjazd S.M.W. 20 maja 1990 
roku choć miał statutowo wymagane quorum 
NIE powziął uchwały rozwiązania S.M.W., ale 
uchwalił program pracy dla nowowybranego 
zarządu i w punkcie "j" nakazuje "rozpisanie 
w styczniu 1992 roku referendum proponujące
go rozwiązanie Stowarzyszenia i w wyniku 
referendum rozwiązanie Stowarzyszenia 3 maja 
1992 roku". Oczywiście procedura ta jest 
zgodna z paragrafami 31, 32, 73 obowiązujące
go Statutu, czwartego z kolei uchwalonego w 
1981 roku.
Na zebraniu 11 kwietnia 1991 roku Zarząd 
Główny polecił sekretarzowi poinformować 
członków Stowarzyszenia o proponowanym 
referendum i zachęcić do przysyłania komen
tarzy i sugestii.
Biorąc pod uwagę trudności i koszta zarejestro
wania nowej instytucji charytatywnej, majątek 
S.M.W. pozostanie na koncie istniejącego 
POLISH NAVAL ASSOCIATIONA WEL- 
FARE FUND, który ma cele pragmatycznie 
ograniczone do osiągalnych przy naszych 
stosunkowo skromnych zasobach, pokrywające 
się z oryginalnymi celami S.M.W., które mogą 
być praktycznie administrowane przy minimal
nym wkładzie energii i kosztów. W pierwszym 
przejściowym paroletnim okresie wszelkie 
prace Stowarzyszenia prowadzić będzie Komi
tet Powierników PNAWF, a więc koledzy Jan 
Busiakiewicz, Zbigniew Plezia, Florian Wizła 
i Konstanty Zubkowski, (liczbę tę winniśmy 
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powiększyć do statutowych pięciu powier
ników), oraz dokooptowani współpracownicy: 
Hieronim Gryko, Jadwiga Karnicka, Wiesław 
Krzyżanowski, Edward Liber i Halina Wójcik 
- czyli ostatni wybrany Zarząd Gł., który 
zatrzyma używanie tej nazwy w kontaktach 
zewnętrznych. Koła lokalne jeśli przekształcą 
się w kluby marynarsko-towarzyskie będą 
mogły w kontaktach zewnętrznych zwać się 
kołami S.M.W. Na miejsce odpadających 
powierników i współpracowników wg. uchwały 
Ostatniego Walnego Zjazdu można dokoop
tować członków ze specjalnie licznej Komisji 
Rewizyjnej lub ochotników z listy kandydatów 
na powierników, która w tej chwili przedstawia 
się następująco: Barbara Lesisz-Dembińska, 
Wit Gryko, Krystyna Plezia, Marek Zub
kowski, Andrzej Suchcitz i Andrzej Wroński. 
Pierwsza i Drugi są prawnikami, Trzeci i 
Czwarty - menadżerami, Piąty historykiem - 
archiwistą w PoI.Inst.Hist. i Muzeum gen. 
Sikorskiego, a Szósty profesorem universytetu. 
Gdy prac S.M.W. Komitet Powierników nie 
będzie mógł prowadzić, lub nie będzie na to 
potrzeby, akta i dokumenty przekaże się do 
Archiwum, a adres zostanie zmieniony na 
PNAF c/o Instytut-Sikorskiego lub podobna 
zaaprobowana instytucja.
Kapitał S.M.W. istnieje poniekąd dlatego, że 
przez długie lata był własnością niepłacącego 
podatku PNAWF. To nam narzuca pewne 
ograniczenia np. powiernicy muszą mieszkać w 
U.K., a przekazanie całości kapitału lub znacz
nych sum inwestycyjnych za granicę /np. do 
Polski/ może pociągnąć konieczność zapłacenia 
podatków za wiele lat wstecz. Warto też 
wspomnieć, że bliscy nam koledzy w Kraju 
jednogłośnie przemawiają za utrzymaniem 
PNAWF w U.K., bo pierwsi zgłaszający się w 
Kraju do administrowania naszym funduszem 
są bardzo często nie do przyjęcia, ze względu 
na zachowanie podczas rządów niedemo
kratycznego reżymu. Zdać sobie musimy 
sprawę, że jakkolwiek godne są cele opieki 
nad dziećmi, szczególnie sierotami, czy badania 
i dociekania na temat rozmaitych chorób, lub 
fundacja muzeum marynarki w Kraju, lub 
domu marynarza - turysty, są to cele albo zbyt 
ambitne albo nieco nam obce, niejako "nie- 
statutowe", ale ... proszę o komentarze, lub 
rozmowę w kancelarii S.M.W. we wtorki rano 
10-12.

O NASZYCH SYGNAŁACH 
Ukazuje się nasze pismo ostatnio w dość 
obszernej formie dwa razy do roku, lepiej więc 
na początek przeproszę tych kolegów, co wolą 
poważniejsze przedstawienie wiadomości, że 
opis wydarzeń z 22 grudnia 1990 czy 26 
kwietnia 1991 roku w czerwcowym numerze to 
są już przedawnione wiadomości, i muszą być 
traktowane w sposób lekki, felietonowy, co nie 
oznacza, że nie doceniamy ważności chwili 
wybuchu demokracji w Kraju i zdawna czeka- 
nego pełnego zrozumienia z emigracją. 
Wątpliwości są też wyrażane na dobór mater
iałów drukowanych w N.S. Malkontenci twier
dzą, że w każdym numerze można czytać 
tylko s ŚLĄZAKU, ale jak można czytać o 
innym okręcie, gdy malkontent o nim nie 
napisał? Jeden z kolegów z którym dy
skutowałem przysłane listy, stwierdził, że jeśli 
wydrukuję opis jachtu korespondenta, to on 
przyśle opis swego ukochanego auta. Wraz z 
Sffldr. por, Hulewicz Lućnr.,.i»
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Str. 9 nr. 6 gazetki okrętowej 'Tu mówi Piorun".

wcale liczną grupą popierającą wielojęzyczność 
N.S. /bo nie musieć tłumaczyć polskich teks
tów zainteresowanym/, Andrzej Browarski 
uważa "tłumaczenie pewnych, ciekawych 
artykułów na język angielski i francuski za 
doskonały, choć spóźniony pomysł."
Twierdzi też, że "moim zdaniem za dużo 
miejsca poświęcamy na te stereotypowe wspo
mnienia. Przecież ja też przepłynąłem Atlantyk 
cztery razy, ale to nie znaczy, że mam na ten 
temat pisać cztery artykuły. Andrzej wspaniale 
przetłumaczył Krakusa i /w tym numerze/ 
Kowalskiego, ale jako jeden z niehistoryków, 
który nigdy swych wojennych wspomnień w 
N.S. nie drukował mogę czytelników powiado
mić, że pp. Kondracki i Wawer chcą w Kraju 
wydać przedruk z N.S. relacji uczestników, 
grupując je wg. okrętów, bo chyba zgodzimy 
się, że historycznie to jest najważniejsza część 
materiału, który się w naszym piśmie ukazał. 
Wydawców zachęcam, by teksty były dosłow
nym przedrukiem N.S. i proponuję, by przy
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pisy poprawiające błędy i pomyłki opracował 
Julian Czerwiński. Przypomina mi to, że z 
numeru wrześniowego 1941 gazetki okrętowej 
"Tu mówi Piorun" przedrukowałem w N.S. nr. 
166 str. 63 list ostatniego D-cy GROMA 
kmdr.por. Hulewicza. Kto mógł, wytknął mi 
pomyłkę w imieniu komandora, które powinno 
być Aleksander, ale ... pomyłkę zrobił redaktor 
gazetki okrętowej w 1941 roku, a był nim jeśli 
mnie pamięć nie myli st.mar. Wiesław Krzyża
nowski, któremu w 1941 roku nikt nie zwrócił 
uwagi, że się pomylił. Na dowód jest fotoko
pia gazetki, a ten paragraf proszę traktować 
jako przypisek redaktora N.S. poprawiający 
redaktora gazetki okrętowej.
W Polsce Zbrojnej, Warszawa 21 listopada 
1990 roku, ukazał się artykuł "Nasze Sygnały" 
Pismo Stowarzyszenia M.W. w Londynie 
podpisany przez Mariusza Borowiaka, w któ
rym autor stwierdza, że "właśnie na łamach 
"Naszych Sygnałów" po raz pierwszy drukowa
ne były materiały z dziejów Polskiej Marynarki 
Wojennej okryte w Kraju milczeniem".
Autor wymienia redaktorów Bohdana Wroński
ego, Bolesława Markowskiego, Witolda Poray- 
Wojciechowskiego, Alfreda Piechowiaka i 
nawet mnie. "Do stałych współpracowników 
należy kmdr, w st.spocz. Julian Czerwiński, 
którego listy, polemiki i artykuły zamieszczone 
są niemal w każdym numerze. Pismo ma 
także swoje kłopoty dnia codziennego, ludzie 
je redagujący są coraz starsi, wielu odchodzi 
na ostatnią wachtę ... Bez przesady można 
powiedzieć, że działalność braci marynarskiej 
jest prawdziwym ewenementem wydawniczym 
na obczyźnie, gdzie pismo tworzone w skrom
nych warunkach zyskało renomę wśród czytel
ników i uznanie w gronie historyków spraw 
morskich."

DR.IADELSZ KONDRACKI
Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 
29/31, 00-272 Warszawa, jest jednym z redak
torów wspomnianego powyżej proponowanego 
wydania książkowego wspomnień uczestników 
oryginalnie drukowanych w N.S. A tak ocenia 
pomoc i współpracę dotychczasową:
" W mojej pracy dużej pomocy doświadzczy- 
łem od władz Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej i wielu jego członków i sympatyków 

/uzyskałem m.in. szereg relacji/. Pomoc ta 
zostanie odnotowana na kartach przygotowa
nych publikacji. Z wdzięcznością wspominam 
m.in. pomoc udzieloną mi przez członków 
załóg naszych okrętów, panów: K. Zub- 
kowskiego, W. Krzyżanowskiego, P. Galię, T. 
Paczkowskiego, F. Wizlę, J. Tumaniszwili; 
mieszkającym w Polsce pp. Z. Węglarza, T. 
Lewandowskiego, J. Pawlicę, E. Orubę oraz 
mieszkającego w Szwecji p. T. Głowackiego.

W związku z rozpoczęciem gromadzenia 
materiałów do przygotowania monografii na 
temat ścigaczy Polskiej Marynarki Wojennej 
zwracam się z prośbą do wszystkich byłych 
członków załóg naszych ścigaczy /S-l - s-10/ 
o pomoc przez udzielenie relacji. Forma, jak i 
objętość tekstu pozostają do uznania relantów. 
Podany poniżej kwestionariusz pytań traktować 
należy jako przykładowy.

1/ Data i okoliczności rozpoczęcia w PMW.
2/ Przbieg służby w PMW, awanse, zmiany 

specjalności itp.
3/ Data i okoliczności rozpoczęcia służby na 

ścigaczach PMW.
4/ Ewentualne zmiany przydziału na ściga

czach, zmiany specjalności itp.
5/ Pierwsze chwile na ścigaczu; jakie wrażenie 

robił mały okręcik.
6/ Wrażenia ze służby. Jak odbierane były 

cechy szczególne ścigaczy - ich prędkość, 
ciasnota pomieszczeń; możliwości spania; 
wyżywienie na ścigaczach; inne informacje 
na zbliżony temat.

7/ Sytuacje charakterystyczne, anegdotyczne 
itp.

8/ Baza lądowa /bazy lądowe/; warunki miesz
kaniowe, wyżywienie, rozrywki.

9/ Opis najbardziej pamiętnej walki /walk/; 
ważne wydarzenia z tym związane.

10/Załoga ścigacza; dowództwo, koledzy, 
Charakterystyka osób. W miarę możliwości 
pełny skład załogi /załóg/.

11 /Jak wyglądała chwila rozstania ze ściga- 
czem /opis opuszczenia bandery/.
12/Późniejsze losy.
13/Inne informacje i refleksje.
14/Czy istnieje możliwość udostępnienia zdjęć. 
Z góry dziękuję za każdą okazaną mi pomoc.
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ROMUALD NAŁĘCZ-TYMINSĘI.
O.R.P. ŚLĄZAK (5)

Por. NS 164 str.43, NS 165 str.77, NS 166 str. 93, NS 167 str. 64

VII PRELUDIUM DO RAJDU 
NA DIEPPE

Po zagarnięciu nieomal całej Europy i 
Afryki Północnej, Niemcy posiadały stosunko
wą dużą swobodę działania. Z jednej strony 
zagrażały Bliskiemu Wschodowi i paraliżowały 
ruchy Sprzymieżonych na Morzu Śródziem
nym, z drugiej zaś, jak Miecz Demoklesa, 
wisiały nad Wielką Brytanią, mając swe bazy 
Atlantyckie rozlokowane na olbrzymiej przest
rzeni od Północnej Norwegii, aż do zatoki 
Zatoki Biskajskiej.

Niemiecki okręty podwodne, nawodne i 
lotnictwo, miały doskonałe schronienie i bazy 
wypadowe, do szachowania brytyjskich linii 
komunikacyjnych.

W pierwszej połowie 1942 roku, niemiecka 
ofenzywa na Związek Sowiecki, przebiegała 
pomyślnie dla Niemców. Wojska niemieckie 
zwycięsko parły na Wschód.

Stalin, przez zbieg okoliczności spowodowa
ny miskalkulacją Hitlera z sojusznika Niemiec, 
przemienił się w partnera amerykańsko-brytyj- 
skiego. Nalegał on na Churchilla i Roosevelt’a 
by niezwłocznie dokonali inwazji okupowanej 
przez Niemcy Europy. Otworzyliby tak zwany 
Drugi Front, zaabsorbowali Hitlera na Zacho
dzie i zelżyli napór niemiecki na Sowiety.

Alianci Zachodni, już od pewnego czasu 
kontemplowali inwazję okupowanej Europy. 
Jednak w 1942 roku, byli dopiero w stadium 
przygotowawczym do tej poważnej i ryzykow
nej operacji. Potrzeby na innych frontach kuli 
ziemskiej, nie pozwalały jeszcze Aliantom, 
skoncentrować na Wyspach Brytyjskich, do
statecznej ilości należycie wyćwiczonego 
personelu, ani też środków transportowych w 
postaci statków i barek desantowych, a prze
cież, nie tylko trzeba było przetransportować 
wojsko do punktów lądowania. Trzeba potym 
wspierać inwazję przez dalsze formacje woj
skowe, sprzęt, amunicję, środki napędowe i 
żywność.

Od czasu zainstalowania się Niemiec na 
zachodnim wybrzeżu Europy, czyli od połowy 
1940 roku, Brytyjczycy rozpoczęli nękać 
okupantów, przez dokonywanie raidów na 

trzymane przez nich terytoria. Chodziło o to , 
by udowodnić Niemcom, że nie są bezpieczni 
za tak zwanym Wałem Atlantyckim i zmusić 
ich do ciągłej baczności.

Zaczęto najpierw od drobnych raidów 
przprowadzanych przez małe zaspoły Comman- 
dosów, stopniowo zwiększając nasilenie tych 
operacji.

Pierwszy raid w rejonie Boulogne-Le Tou- 
quet, został dokonany w nocy z 23-go na 24- 
ty czerwca 1940 roku, czyli zaledwie w dzie
więtnaście dni po zakończeniu ewakuacji 
Dunkierki i w niecałe dwa dni po kapitulacji 
Francji, po której Hitler bombastycznie ogłosił 
światu, że Wielka Brytania została wyrzucona 
na zawsze z Kontynentu Europejskiego.

Następne lądowanie na wyspie Guemsey 
miało miejsce 14/15 lipca tegoż roku.

Potym przyszły raidy na brzegi norweskie 
(w jednym z nich, w grudniu 1941 roku, 
wzięły udział polskie OORP Krakowiak i 
Kujawiak), kanadyjski raid na Spitzbergen na 
przełomie sierpnia/września 1941 roku (ORP 
Garland uczestniczył), zniszczenie stacji radar
owej w Bruneval (NWE od Le Havre) w 
lutym 1942 roku i słynny raid na St.Nazaire w 
końcu marca 1942 roku. Również przprowa- 
dzono kilka drobnych raidów na obiekty 
wojskowe w Północno-Zachodniej Francji. 
(Ponadto, specjalna Brygada Commando opero
wała na Bliskim Wschodzie i w Północnej 
Afryce.)

Tymczasem, Stalin coraz natarczywiej 
domagał się "Drugiego Frontu", zdobywając 
sobie energiczne poparcie otumanionego prze 
siebie Roosevelt’a. Obaj teraz wywierali presję 
na ChurchilFa i Sztab brytyjski, ażeby już w 
1942 roku, dokonać inwazji Europy Zachod
niej.

Sztab U.S.A. z gen. George C. MarshalFem 
na czele, opracował nawet plan tej inwazji, 
nadając mu kryptonim "Operation Sledgeham- 
mer". Według tego planu, inwazji miały doko
nać przedewszystkim siły brytyjskie z niewiel
kim udziałem sił U.S.A. Większe siły amery
kańskie miały wspierać inwazję w następnych 
rzutach.



Str. 88 NASZE SYGNAŁY Nr 168

Jednak Churchill i Sztab brytyjski nie mogli 
dopuścić do przedwczesnej inwazji, gdyż, jak 
wspomniano wyżej, ani Brytyjczycy ani Ame
rykanie, nie byli jeszcze do niej gotowi. Niem
cy natomiast, mimo zaangażowania na froncie 
sowieckim , wciąż stanowiły na Zachodzie 
Europy groźną potęgę militarną, której bagate
lizować nie było można.

Po szeregu konferencjach i dyskusjach, 
Brytyjczycy z wielkim trudem zdołali nakłonić 
Amerykanów do zaniechania operacji "Sledge- 
hammer" i w zamian uzyskać ich zgodę na 
zmontowanie raidu większą jednostką na brzeg 
okupowanej Francji.

Raid taki zmusiłby okupantów do wzmo
żonej czujności i trzymania woększej ilości 
wojska do pilnowania "Wału Atlantyckiego". 
To oczywiście w znacznym stopniu zmniejszy
łoby siły niemieckie na froncie sowieckim.

Ponadto, raid ten, w przygotowaniu do 
inwazji Europy, dałby doświadczenie w lądo
waniu większej jednostki na broniony przez 
nieprzyjaciela brzeg, wykazałby stan obron
ności brzegu i portów i przy tej okazji dokona
łoby zniszczeń instalacji portowych, siłowni 
zaopatrujących Niemców w energię elektrycz
ną, fabryk produkujących potrzebne nieprzyja
cielowi materiały, wziętoby jeńca itp. Nazwano 
taką operację "Reconnaissance in Force".

Wybór miejsca desantu padł na francuski 
port Dieppe. Z fotografii lotniczych wynikało, 
że port ten miał instalacje i urządzenia obron
ne podobne do innych portów w północno- 
zachodniej Francji. Ponadto, Dieppe był uży
wany przez Niemców jako port przeładunkowy 
dla konwojów przybrzeżnych, przewożących 
materiały wojenne dla ich wojska okupującego 
rozległą przestrzeń Europy Zachodniej.

Równocześnie oczekiwano, że operacja ta 
wciągnie do bitwy lotniczej, powietrzne siły 
nieprzyjaciela. Bowiem po przegraniu bitwy o 
Wielką Brytanię, Luftwaffe unikało większych 
spotkań z lotnictwem Aliantów.

Planowany raid na Dieppe otrzymał kryp
tonim "Operation Rutter". Opracowując plan 
raidu na Dieppe, zespół Royal Navy nastawał, 
aby czołgi sił raidowych wylądowały na plaże 
poza Dieppe i wzięły miasto i port od strony 
lądu. Argumentowali, że plaże naprzeciw 
miasta Dieppe są oddzielone od promenady 
betonową grodzią, niemożliwą do wdrapania 
się przez czołgi. Nie mówięc już o fakcie, że 

ta część odcinka była bardziej umocniona niż 
plaże na zewnątrz miasta. Jednak, planerzy 
Wojska, pod przewodnictwem gen. Bernarda 
Montgomery, opowiedzieli się za atakiem 
frontalnym na miasto.

Gen. Montgomery twierdził, że po wylądo
waniu na plażach, na skrzydłach Dieppe czołgi 
potrzebowałyby za dużo czasu na pokonanie 
przeszkód i dotarcie do miasta. Ponadto, wed
ług niego, mosty prowadzące do Dieppe były 
za słabe dla ciężkich czołgów typu Churchill. 
Natomiast, dla umożliwienia czołgom wdrapa
nie się na grodź promenady, saperzy dostarczą 
i ustawią przenośne rampy.

Ponieważ lądowanie miało być operacją 
Wojska, wojskowa opinia przeważyła. Zadanie 
zdobycia miasta Dieppe, portu i lotniska, 
powierzono doskonale wyświczonej i owianej 
wspaniałym duchem bojowym 2-ej Dywizji 
kanadyjskiej, pod dowództwem gen. John 
Hamilton Roberts’a.

Dodatkowo do kanadyjczyków, Nr.3 i Nr.4 
Commando miały wylądować na skrzydłach 
zony desantowej i zniszczyć sześcio calowe 
baterie niemieckie w Bemeval i w Varengville, 
a szybowce i spadochroniarze mieli wylądować 
na Południe od miasta. Royal Marinę Com
mando, miało być użyte jako Taktyczna Rezer
wa.

Rozpoczęto "wojnę nerwów", przez głosze
nie przygotowań do inwzji Europy. Datę raidu 
ustalono na 21 czerwca 1942 roku. Ponieważ 
jednak dwa próbne lądowania w Bridport 
West-Bay (hrabstwo Dorset), wykazały dużo 
nidociągnięć, termin desantu przesunięto na 
początek lipca.

Kiedy 3-go lipca, wojsko załadowane na 
okrętach desantowych, barkach i motorówkach, 
było gotowe do wyjścia z portów brytyjskich, 
nieprzychylny stan pogody zmusił Dowództwo 
Operacji Połączonych, do przesunięcia daty 
lądowania na 8-go lipca. Była to ostania data 
w tym miesiącu, kiedy warunki pływowe 
mogły być sprzyjające dla desantu.

Jednak, w rannych godzinach 7-go lipca, 
Luftwaffe dokonało nalotu na kotwicowisko 
przed Yarmouth na Isle of Wright, uszkadzając 
dwa okręty desantowe, na których był załado
wany Royal Regiment of Canada. Wobec 
wyprowadzenia z operacji dwóch okrętów (i 
Royal Regiment of Canada), operacja "Rutter" 
została anulowana.
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Odwołanie operacji "Rutter" sprawiło naj
większy zawód Kanadyjczykom.
Premier brytyjski Wilson Churchill, też nie był 
zadowolony z odwołania raidu na Dieppe. W 
parlamencie występowały krytyki pod jego 
adresem. "Drugiego Frontu" domagał się nie 
tylko Stalin, ale też pewna ilość brytyjskich 
polityków.

Dowództwo Operacji Połączonych, pragnęło 
zdobyć informacje i doświadczenie, potrzebne 
im do przygotowania planów inwazji Europy. 
W tej atmosferze, 14 lipca, powstała decyzja, 
powołania na nowo do życia, sprawy raidu na 
Dieppe, tym razem pod kryptonimem "Jubilee". 
Plany raidu zachowano takie jak dla operacji 
"Rutter", z tym, że skreślono z listy sił biorą- 
cych udział w raidzie, oddziały szybowcowe i 
spadochronowe.

Daty raidu ustalono na 17/18 lub 18/19 
sierpnia 1942 roku. Dowódzcą sił lądowych 
raidu pozostał Maj.gen.J.H.Roberts.

Siły morskie składające się z ośmiu niszczy
cieli klasy "Hunt", kanonierki HMS Locust, 
chasseur’ów francuskich, ścigaczy brytyjskich 
różnego typu, tak zwanych "Assault Ships" 
(okrętów desantowych dostosowanych do 
transportu personelu i barek desantowych), oraz 
barek desantowych kilku typów, były oddane 
pod dowództwo zastępcy dowódcy Operacji 
Połączonych, Captain’a John Hughes-Hallett, 
Royal Navy.

Siły lotnicze, złożone przeważnie z myśliw
ców (w tym pięć dywizjonów polskich i osiem 
eskadr kanadyjskich) oraz z pewnej ilości 
lekkich bombowców, były pod wodzą Air 
Vice-Mrsh all’a T.L.Leigh-Mallory.

Całokształt operacji spoczywał w rękach 
dowódcy Operacji Połączonych Vice-Admirała 
Lorda Louis Mountbatten’a.

Rozkaz Operacyjny obejmował poniższy cel 
raidu:
1. Zdobyć port i miasto Dieppe,
2. Wziąć do niewoli dowództwo niemieckie i 

wziąć jeńca,
3. Wyprowadzić z portu i odholować do 

Anglii znajdujące się w Dieppe niemieckie 
barki desantowe,

4. Zniszczyć śluzy doków, gazownię, fabrykę 
farmaceutyczną itp.,

5. Zniszczyć baterie i gniazda karabinów 
maszynowych broniące Dieppe,

6. Zatopić wszystkie statki znajdujące się w 
porcie,

7. Przeprowadzić wycofanie sił.
Osobny rozkaz przewidywał wymontowanie 

i zabranie do Anglii niemieckiej stacji radaro
wej.

O.R.P. ŚLĄZAK
W RAJDZIE NA DIEPPE.

Siła Desantowa licząca ponad 6000 żołni
erza (nie licząc Marynarki Wojennej i Lot
nictwa), załadowana na okrętach, barkach i 
motorówkach desantowych, stała w gotowości 
do wyjścia na operację w portach: Southamp- 
ton, Portsmouth, Shoreham i Newhaven.

Celem "przyzwyczajenia" nieprzyjaciela, a 
przez to osiągnięcia elementu zaskoczenia, od 
paru miesięcy przed datą raidu, pomiędzy 
portami załadowania, krążyły zespoły barek i 
motorówek desantowych, a Połaawiacze min 
przeprowadzały trałowania w rejonie Beachy 
Head.

18-go sierpnia 1942 roku., jak zwykle 
Flotylle Poławiaczy Min wyszły pod Beachy 
Head. Po zapadnięciu zmroku, przetrałowały w 
polu minowym rozciągającym się w Kanale 
Angielskim i oznaczały wiechami oraz przyć
mionymi bojkami świetlnymi dwa kanały: A 
(zachodni) i B (wschodni).

Po południu tegoż dnia, wszyscy dowódcy 
zespłów i poszczególnych okrętów zostali 
wezwani na odprawę w wydziale operacyjnym 
dowództwa morskiego Portsmouth. Przewodni
czył Zastępca Szefa Operacji Połączonych 
captain John Hughes-Hallett R.N., który na 
okres raidu na Dieppe został wyznaczony 
Dowódcą Morskim tej operacji.

Zawiadomił on zebranych, ze celem operacji 
na którą wyjdziemy wieczorem, jest raid na 
Dieppe oraz przyległe miejscowości.

Na plastycznej mapie obszaru lądowania, 
wskazał główne punkty i obiekty obrony 
nieprzyjaciela. Podkreślił konieczność osiągnię
cia elementu zaskoczenia dla powodzenia 
operacji. Zwrócił uwagę na swój Rozkaz Nr.l, 
nakazujący, w razie spotkania przed lądowa
niem okrętów nieprzyjaciela, za wszelką cenę 
uniknąć z nimi potyczek. Wykonać unik i 
podążać do punktów desantu.

Po zabraniu pliku teczek zawierających 
szczegółowe rozkazy operacyjne, rozeszliśmy 
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się na swoje przydziały. Kiedy _ zebrawszy 
załogę na dziobowym pokładzie Ślązaka po
wiadomiłem ją, że z nastaniem ciemności, 
wyruszymy razem z Armadą okrętów, barek i 
motorówek desantowych, aby dokonać raidu na 
okupowany przez Niemców port francuski, 
załoga zareagowała nagradzając tę wiadomość 
spontanicznymi oklaskami.

ORP Ślązak wyszedł z redy Spithead 18 
sierpnia 1942 roku o godzinie 2115 i po 
przeciśnięciu się pomiędzy licznymi okrętami 
i ścigaczami, w towarzystwie HMS Brocklesby, 
zajął wyznaczoną pozycję w osłonie Grupy 
Nr.4. W skład tej grupy wchodziły cztery 
okręty desantowe typu HMS Prince Charles, 
kanonierka HMS Locust i kilka ścigaczy 
brytyjskich.

Rozkaz Operacyjny w odniesieniu do ORP 
Ślązak nakazywał jak poniżej:
1. W Fazie Pierwszej (przejście z portów 
brytyjskich do pozycji wyjściowej do lądowa
nia ORP Ślązak, jako dowódca Dywizjonu 
Nr.3, wraz z HMS Brocklesby, wejdzie w 
skład eskorty Grupy Desantowej Nr. 4, usytuo
wanej na końcu prawej kolumny, mającej 
przejść przez Kanał A (zachodni), wytrałowany 
w polu minowym. W skład Grupy Nr 4 wcho
dziły cztery okręty desantowe typu HMS 
Prince Charles, kanonierka HMS Locust oraz 
kilka ścigaczy (M.L. i M.G.B.).
2. W Fazie Drugiej (Lądowanie i wykonanie 
zadania) przeprowadzić ubezpieczenie od 
wschodu lądujących barek i motorówek, a 
następnie tworzyć Ubezpieczenie Główne, 
razem z wspomnianym HMS Brocklesby, oraz 
mającym dołączyć, po wykonaniu bombar
dowania, HMS Berkeley.

W wykonaniu tego zadania, Dywizjon Nr. 
3 miał przejść wzdłuż linii patrolowej od 
pozycji RR (pozycja wyjściowa) przez pozycję 
BB (50 06’ N, 01 13’ E) i JJ (50 o5’ N, 
01 05’ E).

19 sierpnia 1942 roku o godz. 0144 weszli
śmy do Kanału A. Zarządziłem alarm bojowy.

O godz, 0330, zgodnie z Rozkazem Opera
cyjnym, kiedy okręty desantowe zatrzymały się 
w pozycji RR, aby spuścić na wodę motorówki 
desantowe, ORP Ślązak w towarzystwie HMS 
Brocklesby, odłączyły od Grupy Nr.4. Stwo
rzyliśmy Dywizjon Nr.3 pod moim dowódz
twem. Ruszyliśmy w kierunku wschodnim, 
jako ubezpieczenie sił desantowych od możli

wości ataku nieprzyjacielskich sił morskich z 
tego kierunku.

Byliśmy na patrolu zaledwie dwadzieścia 
minut, idąc w ogólnym kierunku na le Tre- 
port, gdy nagle, na południe od nas, ujrzeliśmy 
gęsty ogień z dział i broni maszynowej. Pocis
ki smugowe, jak roje robaczków świętojańkich, 
przeszywały w różnych kierunkach, dotychczas 
spokojną atmosferę. Równocześnie pociski 
oświetlające zawisły nad obszarem nieo
czekiwanego starcia. Z naszej pozycji wygląda
ło, jakgdyby to był ogień z lądu i na ląd.

Byliśmy zaskoczeni tym wydarzeniem. 
Wiedzieliśmy, że na południe od nas powinny 
były znajdować się motorówki desantowe 
transportujące Royal Regiment of Canada i 
oddział Black watch of Canada do lądowania 
pod Puys, oraz motorówki desantowe Grupy 
Nr.5 z zaokrętowanym na nich Nr. 3 Comman- 
do podążające do lądowania pod Bemeval. Ale 
było jeszcze prawie o całą godzinę za wcześ
nie na lądowanie sił desantowych. Ponadto, 
mieliśmy ścisły rozkaz unikania starć na mo
rzu, przed lądowaniem wojska na plażach, aby 
zachować element zaskoczenia. Kolumny 
desantowe miały instrukcję wyminąć nieprzyja
ciela, w wypadku natknięcia się na jego siły 
morskie.

Naval Operation Order No.l brzmiał jak 
poniżej:
"Senior officers of Groups in company and 
Senior Officers of detached Groups must take 
drastic avoiding action if contact is madę with 
enemy forces or to avoid contact if the enemy 
are known to be in the vicinity. But the proper 
course must be resumed as soon as it is con- 
sidered safe to do so, as timely arrival ... is 
vital to the operation".

Nie było nam wiadomo o patrolu brytyj
skich sił morskich (poza nami) w tym obsza
rze, które by mogły natknąć się na patrolujące 
okręty czy ścigacze niemieckie i wszcząć z 
nimi walkę. Ani nasz radar nie dał nam żad
nego echa na morzu w kierunku na ląd, (rada
ry 1942 roku były jeszcze w stadium ząbkowa
nia), ani przez lornetki nie mogliśmy zaobser
wować żadnych jednostek morskich. Nie 
otrzymaliśmy radiowego meldunku o spotkaniu 
nieprzyjaciela przez nasze siły morskie, który
by poinformował nas o potyczce morskiej. 
Czyżby jednak któryś z oddziałów wylądował 
przedwcześnie i napotkał na opór?



Po upływie około dziesięciu minut, ogień 
stopniowo zamarł. HMS Brocklesby wystrzelił 
kilka pocisków oświetlających w kierunku na 
obszar walki. Nie ujawniły one żadnych jed- 
nostem na morzu. Poleciłem HMS Brocklesby 
zaprzestać ognia, aby nie zdradzać nieprzyja
cielowi, że poza już zaangażowanymi siłami, 
istnieją jeszcze w pobliżu większe okręty.

Podążaliśmy naszym wyznaczonym kursem. 
Po dojściu do pozycji BB, o godz. 0423, 
zmieniliśmy kurs na pozycję JJ. Zaczynało już 
świtać, kiedy trafiliśmy pod, co prawda nie 
celny, ogień z baterii lądowej w Berneval. 
Artylerzyści Ślązaka byli zawiedzani, nie 
mogąc odpowiedzieć na "zaczepkę". Ale w 
tym czasie, według planu operacji, Nr 3 Com- 
mando miało atakować tę baterię. Nie mając 
na lądzie obserwatora bombardowania, mogli
byśmy razić własne siły. Po kilku salwach, 
ogień z brzegu ustał. Sądziliśmy, że Comman- 
dosi baterję zdobyli. Prawie równocześnie, 
wzdłuż plaż na zachód od Bemeval, rozgo
rzała ostra walka. Huki dział i terkot broni 
maszynowej, zlewał się z eksplozjami na lądzie 
i warkotem samolotów. Te ostatnie naleciały 
na niskim pułapie na niemieckie gniazda 
oporu. Raziły je swoim ogniem i stawiły 
zasłony dymne. Niemcy prowadzili silny ogień 
przeciwotniczy. Dym i pył unosił się nad 
terenem walki i dryfował z wiatrem w kierun
ku wschodnim. Zakrywał on obszar walki 
przed naszym wzrokiem.

Zmieniliśmy kurs na Dieppe. Z nastaniem 
dnia, w odległości około 3.5 mili od brzegu, w 
dryfującym dymie i kurzu, spostrzegliśmy 
płonący niemiecki uzbrojony trawler. Motor 
trawlera nie był zastopowany. Był on w ruchu, 
robiąc cyrkulację. Załoga płonącego i opusz
czonego okrętu pływała na spokojnej tafli 
morza na tratwach ratunkowych, lub trzymając 
się tratew. Podnieśliśmy z małej tratwy jed
nego rannego marynarza niemieckiego. Równo
cześnie, na wschód od nas zauważyliśmy małą 
jednostkę. Poleciłem HMS Brocklesby podnieść 
z wody niemieckich rozbitków, a po tym 
zatopić trawler. ORP Ślązak poszedł ziden
tyfikować małą jednostkę, która okazała się 
własną ML.

Płonący niemiecki trawler dał nam do 
zrozumienia, że widziana przez nas o godz. 
03.50 odległa potyczka była pomiędzu zespo
łami morskimi. Zawzięta walka toczyła się 

również w powietrzu. Myśliwce alianckie 
rozpostarły nad obszarem walki "parasol, by 
chronić wojsko i okręty przed atakami Luft- 
waffe. Jednak od czasu do czasu powstawała 
"dziura w parasolu", przez którą niemieckie 
samoloty wlewały się nad teren operacyjny. 
Raziły ogniem z działek i bombami okręty, 
ścigacze i motorówki desantowe.

Ślązak był w ciągłej akcji, zwalczając 
nieprzyjacielskie samoloty, kiedy znowu znalazł 
się pod ogniem baterii brzegowej. Było to dla 
nas niespodzianką, gdyż sądziliśmy, że baterie 
na tym odcinku już były zniszczone przez 
Nr.3 Commando i przez Royal Regiment of 
Canada.

Wyruszyliśmy znowu na patrol zwiadowczy 
morskich na wschód od Bemeval. Nie zaobser
wowaliśmy żadnych jednostek morskich w 
sektorze wschodnim. Pożeglowaliśmy więc w 
kierunku do głównego odcinka desantowego, 
idąc blisko brzegu. Kiedy znaleźliśmy się 
naprzeciw Puys, zobaczyliśmy trzy barki 
desantowe wypełnione rannymi żołnierzami. 
Kilku ludzi pływało w morzu przy pomocy 
pasów ratunkowych lub trzymając się desek. 
Podnieśliśmy rozbitków z wody i zabraliśmy 
wszystkich rannych z barek desantowych. 
Równocześnie ostrzelaliśmy dwa F.W. 190 
(Focke wolf), ale nie zaobserwowaliśmy tra
fień.

Była godzina 0655. Kiedy zbliżyliśmy się 
do głównego obszaru operacyjnego, strzelając 
ze wszystkich dział do samolotów nieprzyja
cielskich, w dymie pokrywającym redę Dieppe, 
około 2.5 mili od brzegu, spostrzegliśmy 
uszkodzoną barkę desantową. Większość załogi 
tej barki byli ranni. Zabraliśmy ich na nasz 
okręt. W powietrzu nieustanne walki lotnicze. 
Jeden Spitfire spad! do morza. Pilot wyskoczył 
ze spadochronem. Ostrzelaliśmy kilka F.W. 
190 uciekających przed Spitfirami. Baterie 
brzegowe zwiększyły nasilenie ostrzeliwania 
okrętów na redzie. Otrzymały nakrycie na 
brytyjski niszczyciel, który, strzelając zaw
zięcie, zaczął zygzakować i zakrył się zasłoną 
dymną. Za chwilę, pocisk z baterii brzegowej 
trafił brytyjski ML. Pozostało z niej na wodzie 
tylko kilka desek. Wkrótce po tym, inna ML 
dobiła do nas i przeładowała czterech rannych 
niemieckich marynarzy.

O godz. 0752 ORP Ślązak, HMS Bleasdale 
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i HMS Brocklesby, pod moim dowództwem, 
zostały wysłane na wschód od obszaru desan
towego, by zaatakować niemieckie ścigacze. 
Według otrzymanego meldunku, 10 niemiec
kich "E-Boat’ów" miało wyjść z Boulogne i 
wziąć kurs na Dieppe.

Uformowałem linię patrolową naprzeciw Le 
Treport. Tu zostaliśmy przywitani przez dość 
celne salwy z baterii brzegowej. W powietrzu 
walczą samoloty. W ciągu 5 minut, cztery 
nierozpoznane samoloty spadły do morza. 
Ostrzelaliśmy dwa F.W. 190. Parę minut 
później zostaliśmy zaatakowani przez dwa 
Domiery (Do 217). Tu mieliśmy pierwszy 
sukces. O godz. 0952 zestrzeliliśmy jednego z 
nich.

Gdyśmy byli zajęci odparciem Domierów, 
zaatakowały nas siedem Junkersów (Ju 88). 
Trzy Junkersy wyszły na HMS Bleasdale i 
ORP Ślązak. Seria bomb omal że nakryła 
HMS Bleasdale. Atak na Ślązaka był mniej 
celny.

Nasz ogień utrzymał w szachu napastników. 
Bomby upadły około 100 metrów od naszej 
prawej burty. Reszta samolotów została odpę
dzona celnym ogniem ORP Ślązak. Trafiliśmy 
jednego Ju 88. Zaczął dymić, wyszedł z szyku, 
obniżył lot i zniknął w dymie zaścielającym 
morze pomiędzy nami a lądem.

Niemieckich ścigaczy nie spotkaliśmy. 
Zostaliśmy odwołani z patrolu. Otrzymaliśmy 
rozkaz dołączenia do HMS Calpe, na którym 
byli zaokrętowani Dowódca Morski Capt. J. 
Hughes-Hallett R.N. oraz Dowódca 2-ej Dy
wizji Kanadyskiej, gen. J.H. Roberts.

Zbliżając się do Głównego Odcinka Desan
towego, widzimy brytyjski niszczyciel obramo
wany celnymi bombami lotniczymi. Wy
czuwamy, że sytuacja na lądzie staje się 
krytyczna. Ostrzeliwanie przez baterie brzego
we wzmocniło się. Również ataki lotnictwa 
niemieckiego na okręty i barki przybrały na 
intensywności. Kilka barek i motorówek desan
towych dobiło do Ślązaka i oddała nam swoich 
rannych. Lekarz okrętowy por. mar. dr. S. 
Drozdowski dwoił się i troił wraz ze swoim 
personelem, opatrując rannych. HMS Calpe 
polecił niszczycielom zbliżyć się do brzegu i 
postawić zasłonę dymną, aby przykryć barki i 
motorówki desantowe wycofujące się z plaż.

Podszedłszy na odległość około 1.5 m.m. od 
brzegu, naprzeciw promenady miasta Dieppe 

(główny odcinek desantu), rozpoczęliśmy 
stawianie zasłony dymnej z fumatora, komina 
i pław dymnych zrzucanych do morza na 
punktach zwrotnych. Manewrowaliśmy równo
legle do brzegu, posuwując się stosunkowo 
małą szybkością - około 12 węzłów - ze 
względu na konieczność wymijania w zadymio
nym obszarze motorówek i barek desantowych, 
wycofujących się od brzegu.

Ustaliwszy trasę dymienia, zleciłem mane
wrowanie okrętem (pod moim nadzorem), 
oficerowi nawigacyjnemu por. mar. Wilhel
mowi Pacewiczowi. Był on doświadczonym 
oficerem morskim a do nawigacji miał pomoc 
w osobie doskonałego podoficera sternika 
bosm. Jakuba Markiewicza.

Zastępca dowódcy kpt. mar. Wszechwład 
Maracewicz, w alarmie bojowym był dowódcą 
Oddziału Ratunkowego, oraz nadzorował 
sprawnego działania poszczególnych pozycji 
bojowych. Artylerią główną kierował por. mar. 
Zbigniew Plezia, a lekką bronią przeciwlotniczą 
por. mar. Władysław Szukszta. O godz. 11,01 
trzy Do 217 askortowane przez F.W. 190 
naleciały na pobliskie barki i motorówki zrzu
cając na nie bomby. Otworzyliśmy do nich 
ogień z 4000 yardów, trafiając jednego Do 
217. Zapalił się i spadł do morza. Za parę 
chwil naleciało na redę następne skrzydło Do 
217. Otworzyliśmy do nich ogień z dział 
głównych.

Wtem, prawdziwe piekło rozpętało się 
dookoła naszego okrętu. Warkot motorów, 
ogień broni pokładowej samolotów, zmieszany 
z salwami naszych dział i lżejszej broni, w 
jednej chwili omotały Ślązaka.

To trzy bombardujące myśliwce F.W. 190 
zbliżyły się do nas niepostrzeżenie od rufy, 
zasłonięte naszą własną zasłoną dymną. Ob
sypały nas gradem pocisków z działek i zrzu
ceniem bomb. Samoloty nalatywały tak nisko, 
że wyraźnie widzieliśmy twarze pilotów w ich 
cockpitach. Pierwszy FW 190 wyłonił się z 
dymu za trawersem pomostu, nalatując ukośnie 
w kierunku na dziobową część okrętu.

Chociaż nie wiele było szans na wymane
wrowanie z pod bomby lotniczej idąc niewiel
ką szybkością i przy niskim pułapie samolotu, 
automatycznie otworzyłem usta aby rozkazać 
"prawo na burt" • cała naprzód", kiedy z 
zadowoleniem usłyszałem głos por. mar. Pace- 
wicza, już wydającego ten właśnie rozkaz.
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Wykonałem ruch głową aprobując akcję 
Pacewicza i zwróciłem wzrok na samolot. Był 
on już na trawersie pomostu. W tym momen
cie, celowniczy prawego Oerlicona mat Fran
ciszek Długołęcki oddał do niego serię, od 
razu uzyskując trafienia. Celna seria Długołę
ckiego zmusiła pilota do wyłamania w prawo 
i do góry, opóźniając moment zwolnienia 
bomby. Niechybnie uratowało to Ślązaka. 
Zwolniona o ułamek sekundy za późno bomba, 
szarpnięta jakby śrubowym ruchem maszyny, 
została poderwana najpierw do góry, poczym 
wykonując łagodny łuk w lewo, omal żę 
ocierając się o lewą burtę okrętu wpadła do 
wody, gdzie wybuchła.

Gdyby pilot był najpierw zwolnił bombę, a 
później wyłamał, bomba trafiłaby w środek 
dziobowej części okrętu, tuż nad komorą 
amunicyjną. Drugi F.W. 190, nalatywał równo
cześnie, też na niskim pułapie, na śródokręcie 
Ślązaka - pomiędzy pomostem a kominem. 
Pom-Pom pod działonowym matem Izydorem 
Falkowskim, obsługiwany przez st.mar. Jana 
Szmuca i mar. Kazimierza Pruszyńskiego 
(ochotnika z USA), spotkał napastnika celnym 
ogniem ze swoich czterech luf. Samolot, 
zwalniając bombę o ułamek sekundy za wcześ
nie, czym prędzej odleciał. Bomba wybuchła w 
wodzie tuż przy prawej burcie.

Trzeci F.W. 190 nalatywał od rufy z lewej 
burty, siejąc ogniem ze swoich działek. Trafił 
jednak pod elny ogień lewego Oerlicona, 
obsługiwanego przez st.mar. Alfreda Karrucka. 
Rzucił bombę około 100 metrów od okrętu i 
rejterował pośpiesznie. Prawie równocześnie 
eksplozje dwóch bomb z obu burt okrętu, 
wstrząsnęły nim gwałtownie. Miało się wraże
nie, że Ślązak został uniesiony ponad powierz
chnię morza. Zanim otrząsnęliśmy się z tego 
ataku, następne skrzydło F.W. 190 już nalaty- 
wało na nas, by nas wykończyć.

Znaleźliśmy się w nader niebezpiecznej 
sytuacji. Por.mar.Zbigniew Plezia, który dotąd 
dzielnie kierował ogniem dział, za jednym 
pociągnięciem stał się bezradnym. Stracił 
łączność z artylerią główną.

Wtem, ku naszej uldze, działo Nr.3 
(rufowe) otworzyło samodzielny ogień do 
napastników i rozproszyło ich szyk. Gdy 
doleciały w zasięg Oerlikconów i Pom-Pomu, 
te przyjęły ich celnym ogniem, że niemieccy 
piloci zrzucili bomby niecelnie i jak 

najszybciej odlecieli od swej niedoszłej ofiary.
Bohaterem tej akcji był mat Witold Stankie

wicz działowy działa Nr.3. Pierwszy nalot zabił 
mu 2-ch artylerzystów (st.mar.Józefa Andrze
jewskiego - ochotnika z Francji i mar.George 
Głowskiego - ochotnika z U.S.A) i zranił 
czterech. Ciężko ranny prawy zamkowy 
mar.Gerald Senków (ochotnik z U.S.A.) oblany 
krwią, zdołał jeszcze zamknąć zamek i zaczął 
się słaniać. Mat Stankiewicz rzucił się do 
niego, aby go podtrzymać. Senków odepchnął 
Stankiewicza ze słowami "zostaw mnie, idź 
strzelać" i osunął się na pokład. Lewy zam
kowy mar.Henryk Mayak, dwukrotnie ranny w 
prawe ramię, usiłował zastąpić zabitego celow
niczego i operować pokrętło lewą ręką, ale 
stracił przytomność. Lekarz okrętowy 
por.mar.dr.S.Drozdowski, odznaczający się 
wyczuciem, by być na właściwym miejscu we 
właściwym czasie, znalazł się przy dzale Nr.3. 
Ewakuował zabitych i rannych (dodatkowo do 
wyżej wspomnianych, przy dziale Nr.3 byli 
ranni st. marynarze Kazimierz Kowalski i 
Stefan Lach).

Mat Stankiewicz, jak na działoczynach, 
usunął od dzizała zbitych i rannych, zastąpił 
ich przez marynarzy z Partii Amunicyjnej i był 
gotów do odparcia następnego ataku. Przez 
swe opanowanie i inicjatywę, mat Witold 
Stankiewicz, przyczynił się walnie do uratowa
nia Ślązaka od niechybnego zatopienia.

Zaczęły przychodzić na pomost meldunki o 
stratach wśród załogi i o poniesionych uszko
dzeniach.

Oprócz wyżej wymienionych strat przy 
dziale Nr.3, został zabity przy ładowaniu 
lewego Oerl ikona, podoficer Royal Navy 
George O’Shea. Ten, który mnie uprosił, abym 
go nie wyokrętował przed wyjściem na opera
cję.

Poza mar.Geraldem Senkowem, ciężko 
rannym był mat Emilian Sokół.

Poważnych ran doznali st.marynarze Ed
ward Sołtysik i Edward Zydowicz oraz 
mar.Stanisław Kirsz.

Lekkie rany odnieśli; ppor.mar.Edward 
Liber, mat Bolesław Ładowski oraz marynarze 
- ochotnicy z Południowej Ameryki, Włady
sław Francuz i Alfons Włodek.

St.mar.rez.Włodzimierz Porczyński miał 
porażony słuch przez wybuch dwóch bomb tuż 
przy burcie okrętu, podczas kiedy będąc na 
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podsłuchu podwodnym, miał słuchawki na 
uszach. Obawialiśmy się , że miał pęknięte 
oba bębenki.

Miało też miejsce kilka wypadków rzec 
można, cudownego ocalenia. W jednym z nich, 
ppor.mar.Tadeusz Noworol miał przydział przy 
dziale Nr.l. Nadlatujący z lewa FW190 otwo
rzył ogień z działka. Seria pocisków siekła 
pokład okrętu błyskawicznie postępując w 
kierunku stojącego w rozkroku Noworola. 
Zakończyła się pomiędzy jego stopami.

Pociski działek lotniczych podziurawiły w 
kilkunastu miejscach maskę działa Nr.3 i 
nadbudówki.

Wstrząs okrętu od wybuch bomb spowodo
wał szereg uszkodzeń, że wymienię ważniej
sze: złamała się podstawa dalmierza i uszkodził 
się dalocelownik. Żyro-matka rozbita w pro
szek. Sieć telefoniczna na całym okręcie prze
stała działać. Unieruchomione: log, echosonda, 
oba radary, asdic (sonar), wykreślacz kursu, 
fumator. Urwały się lub pogięły śruby mocują
ce osłony obu zespołów turbin do podstawy 
oraz śruby fundamentowe mocujące sprężarkę 
w kotłowni Nr.l. Poluzował się szereg śrub na 
fundamentach przekładni.

Ponieważ nasz fumator był uszkodzony, 
pozostaliśmy na naszej pozycji jako obrona 
przeciwlotnicza dla barek wycofujących się z 
plaż, robiąc niezbyt skuteczną zasłonę dymną 
z komina.

Bez straty czasu Oddział Ratunkowy przy
stąpił do ewakuacji zabitych i rannych, in
spekcji i usuwania uszkodzeń.

Pierwszy Oficer Mechanik por.mar.Józef 
Piór zameldował, że z zachowaniem ostroż
ności możemy używać maszyny na wolnych 
obrotach. Elektrykarz mat Tadeusz Herma
szewski zaraportował, że sieć telefoniczna 
została zreperowana. Oficer nawigacyjny 
por.mar.W.Pacewicz powiadomił, że żyro- 
kompas jest nieczynny a kompas magnetyczny 
po doznanym wstrząsie od wybuchu bomb jest 
nie pewny. Pierwszy Oficer Altylerii 
por.mar.Z.Plezia zameldował, że aczkolwiek 
bez dalmierza i dalocelownika możemy uży
wać artylerię główną. Wreszcie przyszedł na 
pomost zastępca dcy okrętu kpt.mar.Wszech
wład Maracewicz ze szczegółowym mel
dunkiem o stanie okrętu, kończąc słowami 
"Szwab przez 200 lat nie zdołał zgnębić Ślą

ska, a Ślązaka chciał wykończyć w jeden 
dzień. Niedoczekanie jego."

O godz. 1220 otworzyliśmy ogień do przela
tującego blisko FW 190. Trafiliśmy go, spądł 
do morza.

Gdy około godz. 1300 dołączaliśmy do HMS 
Calpe, zostaliśmy zaatakowani przez skrzydło 
JU88. Lewy Oerlicon-st.mar.Karrusk zestrzelił 
najbliższego, innych odpędziła nasza altyleria 
główna.

Był to nasz ostatni zestrzał w tym dniu. 
Operację zakończyliśmy mając na końcie 
cztery niemieckie samoloty zestrzelone napew- 
no, dwa prawdopodobnie i kilka uszkodzonych. 
Był to najlepszy wynik dnia z pośród całej 
ąrmady dokonującej raidu na Dieppe.

Ponieważ nasz żyro-kompas był nieczynny 
a na dokładność kompasu magnetycznego nie 
mogliśmy liczyć, pragnąłem przejść przez 
kanał w polu minowym przy świetle dziennym. 
Otrzymałem na to pozwolenie o godz. 1306.

Podczas przejścia do Portsmouth wciąż 
byliśmy w akcji przeciwko lotnicwu nieprzyja
cielskiemu. Mimo wysiłków ze strony własne
go lotnictwa, Luftwaffe ciągle zagrażało okrę
tom i statkom.

O godz. 1340 usłyszeliśmy głośną eksplozję 
w kierunku na Dieppe. Był to niszczyciel 
HMS Berkeley, który poważnie uszkodzony 
przez bomby Luftwaffe, został zatopiony przez 
własną załogę.

W tym samym czasie rozgrywała się bitwa 
w powietrzu. Zobaczyliśmy jak brytyjski 
Hurricane zapalił się i zaczął spadać. Za 
chwilę spadochron rozwinął się w powietrzu. 
Zmieniliśmy kurs na opadający spadochron. 
Kiedy pilot wpadł do wody byliśmy około 200 
metrów od niego. Podnieśliśmy na pokład 
młodziutkiego pilot officer’a D.L.Stevenson’a.

Gdy wchodziliśmy do Portsmouth o 
godz. 1915 trwał tam alarm przeciwlotniczy. 
Dobiliśmy do North West Hall, gdzie czekali 
już na nas reporterzy, fotografowie i am
bulanse.

Wy okrętowaliśmy wyratowanych przez nas 
marynarzy, żołnierzy i lotnika, Zabici i ranni 
zbrani zostali przez ambulanse. Razem 85-90 
personelu alianckiego.

Pięciu jeńców - niemieckich marynarzy 
przekazaliśmy pod opiekę przysłanych "Milita- 
ry Police".
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APEL DOWODCY
Do Kolegów członków Załogi ORP Ślązak w 
II Wojnie Światowej, i Kolegów z innych 
OORP,
W sprawie 50-ej rocznicy Raidu na Dieppe. 
Data: 1-go maja, 1991 roku.

Drodzy Koledzy,

19 sierpnia 1992 roku przypada 5O-ta rocznica 
smutnej pamięci Raidu na Dieppe.
ORP Ślązak w tym Raidzie zdobył pochlebną 
wzmiankę w sprawozdaniu Royal Navy, wy
drukowaną w "Weekly Naval Notes", podającą, 
że miał "...the best score of the day...", ze- 
strzeliwując cztery niemieckie samoloty. Ponad
to, zaskarbił sobie wdzięczność około 90-ciu 
żołnierzy, marynarzy i jednego lotnika - u- 
czestników Raidu, za podebranie ich z pod 
plaż, z uszkodzonych motorówek i barek 
desantowych, a przez to uratowanie od brutal
nej niewoli niemieckiej. Dowódca "Ślązaka" 
został odznaczony brytyjskim "Distinguished 
Service Cross".
Osiągnięcia te ORP Ślązak okupił bolesną 

stratą zabitych trzech dzielnych Kolegów, oraz 
13-tu rannych. Sam odniósł poważne uszko
dzenia i cudem uniknął zatopienia przez bom
by Luftwaffe.
2-ga Kanadyjska Dywizja stanowiąca trzon 
desantu na ląd, straciła przeszło 55% swego 
stanu w zabitych i wziętych do niewoli. Mary
narki Wojenne wspierające Raid, straciły 
przeszło 500 zabitych i rannych.
Wybieram się w "pielgrzymkę" do Dieppe na 

18-go i 19-go sierpnia 1922 r., aby w ramach 
organizowanych przez miasto Dieppe i Kana
dyjskich Weteranów Obchodu 50-ej rocznicy 
Raidu, uczcić pamięć zarówno naszych nieod
żałowanych Kolegów: Józefa Andrzejewskiego, 
George’a Głowskiego i George’a O’Shea, jak 
również pamięci towarzyszy broni innych 
narodowości, którzy stracili życie w tym 
Raidzie.
Sprawiłoby mi wielką radość, gdyby Koledzy, 

którzy stanowili załogę ORP Ślązak na prze

strzeni prawie 4 i pół lat chlubnej służby tego 
okrętu pod polską banderą, mogli też wziąć 
udział w planowanej "pielgrzymce". Byłoby to 
równocześnie Zjazdem Załogi ORP Ślązak, 
oraz demonstracją na rzecz Polskiej Marynarki 
Wojennej.
Koledzy z innych OORP będą mile widziani, 

jeżele będą mogli dołączyć do "Ślązakowców". 
Zdając sobie sprawę z kosztów związanych z 
taką wyprawą, a w pierwszym rzędzie z kosz
tów zakwaterowania (hotele w Dieppe są 
przepełnione w sierpniu każdego roku), nawią
załem kontakt z prezesem "Association Jubi- 
lee", który zaofiarował się zorganizować uloko
wanie pewnej ilości uczestników "pielgrzymki" 
bezpłatnie w domach prywatnych.
Ponieważ organizacja proponowanej "piel

grzymki" musi być skoordynowana z "Asso
ciation Jubilee", z Kanadyjskim Ministerstwem 
dla spraw Weteranów oraz z Ambasadą Polską 
w Paryżu, proszę Kolegów, którzy zechcą 
wziąć w niej udział, o jak najpilniejsze zgło
szenie swych nazwisk bezpośrednio do mnie 
na adres jak poniżej, zaznaczając czy:
a) przybędą do Dieppe na 18-go i 19-go 
sierpnia, czy tylko na 19-go,
b) potrzebują zakwaterowania w domach 
francuskich. Jeżeli tak, to czy na 2 noce od 
18-go do 20-go am., czy tylko na jedną z 19- 
go na 20-ty.
Uroczystości zwykle rozpoczynają się po 

południu 18-go, a główna część Obchodu 
odbywa się 19-go sierpnia. Po sfinalizowaniu 
listy uczestników, najpóźniej do końca wrze
śnia 1991 roku dalsze informacje będą poda
wane indywidualnie do Kolegów zgłoszonych.
W nadziei na liczne zgłoszenia udziału w 

obchodzie, w Dieppe, 50-ej Rocznicy Raidu,
Pozostaję z Koleżeńskim pozdrowieniem

Romuald Nałęcz-Tymiński

SKYPARK
255 BAMBURGH CIRCLE, #301 
SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1W 3T6 CANADA
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