
NASZE SYGNAŁY
PISMO STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ
ROK CZTERDZIESTY SZÓSTY LIPIEC-GRUDZIEŃ 1991 NR 169

WIESłAW KRZYŻANOWSKI , ,
PRZYSZŁOŚĆ I BIEŻĄCE PLOTKI

W ostatnim 168 nr. "Naszych Sygnałów" 
zakończyłem mój redaktorski przekładaniec 
paragrafem "Bliska Przyszłość", w którym 
starałem się przypomnieć, że obecny Zarząd 
Główny SMW ma zalecenie od Walnego 
Zjazdu rozwiązać Stowarzyszenie w wyniku 
referendum. W przegłosowaniu tego wniosku 
Walny Zjazd przyjął założenie, że można 
istnieć i działać jeszcze przez kilka lat, nie 
zwołując kosztownych Walnych Zjazdów, które 
wybierają tych samych ludzi do nowego 
Zarządu i uchwalają ten sam program prac, 
jeśli ustali się procedurę pracy bez wyborów, 
zjazdów i wymogów administracyjnych 
potrzebujących dużego wkładu energii i pracy. 
Kolegów, którzy posiadają 167nr. "Naszych 
Sygnałów" namawiam, by przeczytali jeszcze 
raz ten paragraf na str.84, oraz w tym numerze 
następny paragraf, którym otwieram ten numer, 
a w którym opisana jest spodziewana

NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ 
STOWARZYSZENIA

W najbliższym czasie w ślad za "Naszymi 
Sygnałami" rozsyłać będziemy formularz 
referendum do wszystkich członków SWM. W 
opracowaniu tego referendum wzięliśmy pod 
uwagę trzy wypowiedzi z terenu, bo tyle 
otrzymaliśmy na ten temat. Wszystkie wydają 
się popierać propozycję i mandat jaki Zarząd 
otrzymał w 1990 od 41-go Walnego Zjazdu, 
oficjalnego rozwiązania SMW w dniu 3-go 
maja 1992. Z Kanady pisze Jerzy Hedinger:"... 
przysyłają mi z SMW Toronto zaproszenia do 
głosowania na przeniesienie SMW do Gdyni. 

Mnie osobiście bardzo to się nie podoba i 
głosowałbym przeciw..." Z Kanady bardziej 
precyzuje swoje zdanie jeden z "młodych" 
komisarzy Konstanty Reynert w paru jasnych 
punktach pisząc: "... wzmianka Bliska 
Przyszłość porusza ewentualne przejście 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej na formę 
Polish Naval Association Welfare Fund.
1. Osobiście odpowiada mi to. Taki Fundusz 
kontynuowany za granicą i prowadzony przez 
powierników, będzie w stanie wykonać 
założenia i pomoc w granicach możliwości 
finansowych .Prawa brytyjskie regulujące 
organizacje charytatywne istnieją od wielu lat 
i obejmują wskazówki jak też i potrzebne 
kontrole zapewniające właściwe postępowanie. 
Nasze Stowarzyszenie istnieje z pomocą tych 
praw, nie widzę potrzeby radykalnych zmian i 
ducha i intencji przy przejściu na Polish 
Naval Association Welfare Fund.
2. Nie wydaje mi się aby w Polsce można się 
spodziewać pozytywnej administracji
majątkiem Stowarzyszenia. Nasze Sygnały 
wspominają o ewentualnym koszcie 
podatkowym w wypadku przekazania majątku 
do Polski, co jest zrozumiałe ... Prawodawstwo 
polskie nie będzie tak wyrobione i 
drobiazgowe, aby mogło zapewnić właściwe 
gospodarowanie przekazaną całością...
3. Inne cele w Polsce jak sierocińce, muzeum, 
lub dom marynarza nie są ani w zakresie, ani 
w możliwościach obecnego Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej (ani przyszłego 
PN AWF).
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4. Podsunuję moją opinię, że Polish Naval 
Association Welfare Fund powinien być 
utrrzymany w Wielkiej Brytani ze względów 
praktycznych".

Podobnie komentuje z Gdyni Julian 
Czerwiński pisząc: "... wracając do problemu 
"Bliskiej Przyszłości" popieram stanowisko 
Zarządu Głównego. Uważam, że wszystko co 
posiada Stowarzyszenie to wynik mądrej i 
uczciwej gospodarki finansowej kolejnych 
Zarządów. Możność dysponowania tym 
ewentualnym spadkiem właśnie w Londynie 
przez wybranych Powierników jest chyba 
najsłuszniejszym i najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem. Zgromadzić fundusze było i jest 
trudno, rozszastać i rozdrapać bardzo łatwo. 
Dlatego londyńscy powiernicy stanowią 
rękojmię, a amatorów na "szastanie" zawsze 
jest wielu. Szczególnie nie do przyjęcia są ci, 
którzy ani groszem, ani działalnością niczego 
nie przysporzyli..."

Warto więc być może jeszcze raz 
przypomnieć przed rozesłaniem referendum, że 
Zarząd Główny SMW ma nakaz Walnego 
Zjazdu rozwiązać SMW i w formie statutowo 
nie ograniczającej kadencji kontynuować 
prowadzenie "normalnej" działalności 
Stowarzyszenia jak długo jest potrzeba, lub 
jak długo na to sił starczy. Zarząd nazywać się 
będzie Komitetem Powierników, a metody 
dokooptywania kolegów do pracy i 
powieników Funduszu są zaaprobowane przez 
ostatni Walny Zjazd i będą pokrótce 
przedstawione w tekście Referendum. 
Statutowo ilość biorących udział w referendum 
jest uważana za quorum i decyzja jest 
powzięta zwykłą większością głosów. Imieniem 
więc Zarządu Głównego apeluję do kolegów o 
dokładne przeczytanie tekstu referendum, 
powzięcia decyzji 'Tak" lub "Nie" i przysłanie 
odpowiedzi do kancelarii SMW w czasie 
wyznaczonym w tekście referendum.

ATTACHE
PUŁK. KAZIMIERZ CUKIERSKI 

odwiedza nas w Stowarzyszeniu 10 maja, a 
więc już za późno, by tą przyjemną okazję 
opisać w poprzednim numerze. Pan Pułkownik, 
specjalista uzbrojeniowy był przez długi okres 
czasu członkiem delegacji polskiej na 

konferencji we Wiedniu. Jako pułk, lotnictwa 
nawiązał żywy kontakt ze Stowarzyszeniem 
Lotników. Nam dopiero dziś opowiada coś o 
sobie i osobiście dopytuje się o dzieje i 
rozwój naszego Stowarzyszenia. A okazja jest 
bardzo miła, bo dołącza do nas podczas swej 
londyńskiej wizyty Andrzej Jaraczewski i 
dodaje wagi prezydium Zarządu, które 
reprezentuje Stowarzyszenie.

ZJAZD 10-TEJ FLOTYLLI 
W BLACKPOOL

w dniu 12-go maja zgromadził wielu 
marynarzy, wśród nich niemało Polaków. Janek 
Bednarz przysłał mi fotografię z Madejem po 
lewej i Wizłą z gołą głową, a sam jest po

Zjazd 10 Flotylli od lewej R. Madej, F.Wizła i J.Bedna 
rz

prawej. Ważne jest i to, że na Zjeździć 
Flotylli był z Glasgowa kol. Kurianowicz i 
nawiązał kontakt z Frankiem Gramsem, co 
niewątpliwie powiększyło ilość uczestników na 
obiedzie, którym obchodziliśmy w spóźnionym 
terminie rocznicę pościgu za Bismarkiem, ale 
o tym za chwilę. Pisze mi też Janek Bednarz, 
że w lipcu pojechał z żoną do Wrocławia, 
gdzie odwiedził o 5 lat młodszego brata. 
Rozmawiali, wspominali i popijali wesoło 
przez cały tydzień. A w trzy tygodnie po 
powrocie do Axminster, brat zmarł we 
Wrocławiu. Jankowi przesyłam szczere wyrazy 
naszego współczucia po stracie młodszego 
brata, którego udało mu się jeszcze zobaczyć.

NASZE SYGNAŁY Nr. 168.
oddałem do druku ale nie doczekałem się 
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ostatniej korekty - stąd wynikły pewne 
nieścisłości, a mianowicie p. Irene Thomton 
napisała (oczywiście po angielsku) o kmdr. W. 
Łoskoczyńskim w Edynburgu, ale składając 
numer umieszczono jej korespodencję nie 
według Spisu Treści, a w dziale z Kolegami 
po Swiecie. Na tłumaczenie o Iskrze z 
Kowalskiego przez Browarskiego zabrakło 
miejsca, ale nie skreślono z mego artykułu, że 
to tłumaczenie ukazuje się "w tym numerze" 
(str. 185). Jul Czerwiński krytykuje przedruki z 
prasy krajowej A. Sypeka o Koziołkowskim 
str.45 i S. Łukaszewskiego o Zubkowskim 
str.47, że są pełne błędów i pomyłek, a mnie 
też się oberwało za niedokładności w mym 
wspomnieniu o kmdr. Łoskoczyńskim w 
Ludziach Morza, gdzie nie skorygowałem 
danych ewidencyjnych otrzymanych z Polish 
Section, Ministry of Defence z detalami 
przydziałów wojennych Włodka wyciągniętymi 
z Kronik Piaskowskiego. Kazik Domański w 
swym odświeżająco zabawnym "W Którym 
Kierunku jest Limburg?" wskazuje, że na str. 
29 w lewej kolumnie wiersz 9 od dołu winno 
być "przejmować się", a w prawej kolumnie 
wiersz przedostatni winno być "estetyczna", 
choć elastyczna w odniesieniu do płci pięknej 
brzmi weselej, a na str. 24 w prawej kolumnie 
w 7 wierszu od góry miasteczko jest 
"Weissenthum Their. Z Krakowa pisze kmdr. 
Zbigniew Węglarz na temat str. 49: "POKÓJ I 
WOJNA 1918-1945 - wyjątek z części 8-mej 
- ocena osiągnięć PSZ w II wojnie światowej 
odnośnie Mar. Woj. p. Andrzeja POMIANA. 
Wszystko byłoby piękne, gdyby p. POMIAN 
nie napisał "Całością operacji Marynarki 
Wojennej dowodził adm. Józef SWIRSKI. 
Przede wszystkim nie Józef a Jerzy, a do tego 
nie prawdą jest, aby on czy też ktokolwiek z 
Kierownictwa Mar.Woj. w Londynie miał 
cokolwiek wspólnego z operacjami naszych 
okrętów, te bowiem pod względem 
operacyjnym podlegały poszczególnym C-in-C 
a jedynym veto, które postawił wice-adm. 
Jerzy ŚWIRSKI to, że nie zgodził się na 
użycie naszego krążownika ORP "DRAGON" 
w operacjach na Óceanie Indyjskim..." Janek 
Bednarz przesłał mi reportaż p. W. 
Czereśniewskiego, oparty na wywiadzie z 
Jankiem, który ukazał się w nowojorskim 

Tygodniu Polskim w 1940 r. pod tytułem 
"Zdjęcie Bandery..." Kmdr. Węglarz twierdzi, 
że powinno być "Opuszczenie Bandery...". Ale 
dla ścisłości historycznej reportaż ukazuje się 
w oryginalnej formie.

MAREK PIASKOWSKI
22-go maja jestem w New Jersey i dowiaduję 
się od amerykańskich krewniaków że już był 
telefon od Marka. Nawiązuję więc kontakt i 
dowiaduję się, że nie wszystko w USA jest w 
różowych kolorach, bo w Nowym Swiecie 
choć dłużej młodo wyglądają, też ich wiek 
dogania. A dla Marka mam raczej negatywne 
wiadomości - zapłaciliśmy w Londynie z jego 
pieniędzy składki do Związku Pisarzy 
Polskich (za parę lat, bo zalegał),odesłaliśmy 
Kochanej Ance dedykowane przez męża 
pierwsze wydanie Okrętów Rzeczypospolitej i 
... po paru latach ze wstydem przyznaję się, że 
niczego nie udało się załatwić na temat (patrz 
NS nr. 167 str. 7 recenzja Guzowskiego i str. 
48 Krzyżanowskiego "Suchcitz i Piaskowski") 
nagrody pisarskiej SPK za rok 1989 ... do dziś 
mimo personalnych, telefonicznych i 
listownych przypomnień. Po rozmowie z 
Markiem listy ode mnie otrzymują Tadeusz 
Jekiel i

JERZY TUMANISZWILI
Wziąłem ze sobą z Londynu sprawdzone 

adresy kolegów, którzy służyli na PIORUNIE, 
ale chciałem napisać,choć parę serdecznych 
słów do Wilhelma Pacewicza, jak już byłem 
po tamtej stronie Atlantyku. Od Wilusia (przez 
Jerzego) już miałem odpowiedź na mą 
nieudolną epistołę. Niezawodny Jerzy jak 
zawsze spisał się wspaniale. Przede wszystkim 
przysłał nam "Pościg za Bismarckiem - 
oczami Polaków" -- starannie opracowane 
relacje uczestników na i poza PIORUNEM w 
tej akcji. Jerzy ze swego okresu, gdy był 
pierwszym of.art. przysyła miłe wspomnienia 
"Torpeda zygzakuje w Biskayi", które jak 
chciał, przed opublikowaniem daję 
uczestnikom naszego rocznicowego bankietu. A 
"Pościg za Bismarckiem" na sugestię prezesa 
Kostka przesyłamy do Józka Bilińskiego, re
daktora "Orła Białego", który (w skrócie) dru
kuje "Bismarcka‘a" w lipcowym/sierpniowym 
numerze, z dokończeniem we wrześniu.
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ZDZISEK ŁOPUCH
zaprasza mnie do Nowego Jorku w niedzielę 
2-go czerwca. Dostajemy wspaniały obiad, na 
którym jest Karol Brożek. Panie - moja Jadzia 
i Zdziska Anzelma wymieniają ostatnie 
wiadomości o wnukach. Zdziska to jedno z 
tych nielicznych małżeństw, gdzie oboje 
partnerzy, by dostać się do PSZ dodali sobie 
po roku czy dwa i ... te wojskowe papiery 
były bazą wszystkich późniejszych 
dokumentów i stąd niespodziewana 
przedwczesna emerytura. Młody i bardzo 
młodo wyglądający Zdzisek podpiera swą 
emeryturę pracą przy sprzedaży samochodów, 
z czego ma nie tylko dodatkowy dochód, ale 
i najnowszy model Pontiac‘a. Dobrze mu tak. 
A dzieciom - syn i córka - też bardzo dobrze 
się powodzi. Przy okazji muszę zanotować, że 
Karol Brożek też partycypujący w wspaniałym 
lunch‘u, ciągle pracuje dla nowojorskiego 
samorządu,bo nie tak łatwo znaleźć im 
zaufania godnego zastępcę na od lat 
wypróbowanego inżyniera. Od Zdziska z 
Nowego Jorku telefonujemy jeszcze na Floridę:

TADEUSZ JEKIEL
rozmawia ze mną i podaje, że w sierpniu 
spodziewa się skończyć swą kurację i jeśli 
zdrowie będzie dopisywało z entuzjamem 
wybiera się do Kraju jeszcze tej jesieni. 
Życzymy mu więc, by plany zostały 
zrealizowane i by do pełni sił powrócił, bo 
skarżył się Marek Piaskowski, że parę razy 
potrzebował jakieś informacje czy 
potwierdzenia od Tadeusza, ale pani Zofia nie 
dopuszczała, by chorego męża drobiazgami 
niepokoić. Mimo bardzo optymistycznej 
rozmowy, bardzo chciałbym usłyszeć, że już 
jest nie tylko lepiej, ale dużo lepiej.

LECH STRÓŻNIAK
i pani Nan zabierają nas w sobotę 7 czerwca 
do siebie do Elizabeth, gdzie mieszkają w 
olbrzymim domu z mocnymi powiązaniami 
marynarskimi, bo choć nie chciałbym zmyślać 
za dużo, wydaje mi się, że dobrze pamiętam, 
że chodziło chyba o kapitana statku 
wielorybniczego Mobby Dick. Dom ma duży 
ogród, w którym odbywały się towarzyskie 
spotkania - pikniki koła nowojorskiego. Lech 
był nie tylko inicjatorem koła Glasgow, ale po 

wyemigrowaniu do Stanów Zjednoczonych, był 
bardzo czynny przy zakładaniu i w życiu 
Koła. A dzieci pp. Stróżniaków: Czarującą 
córkę mamy z Jadzią okazję poznać. Po 
studiach i dyplomie nauczycielskimn zmienia 
nieco kierunek i pracuje w transporcie, chyba 
nawet morskim. Pani Nan daje nam wspaniałe 
włosko-polskie danie nadziewanych pierożków, 
w amerykańskim sosie, co Zapijamy 
doskonałym francuskim winem. Lechu, tego 
Ci nie zapomnę! A p. Nan nam opowiada, że 
ich syn, dziennikarz w Cleveland, jest bardzo 
czynny w szkockich organizacjach i słynie ze 
swych szkockich tańców. Być może powinien 
pomyśleć nad zmianą nazwiska na Mc 
Stróżniak?. Lech pokazuje nam luksusowo 
wydanego Sienkiewicza po angielsku i mimo 
sprzeciwów i protestacji wyjeżdżamy ze 
wspaniałym tomem "With The Sword and 
Fire". Nan i Lech Stróżniakowie obiecują 
przysłać mi,do Naszych Sygnałów, wiersz ich 
syna - może im ta uwaga przypomni, że 
czekam na wiersz młodego Stróżniaka.

ROM NAŁĘCZ-TYMIŃSKI 
telefonuje do mnie w New Jersey. Żałuje, że 
jestem tak daleko bo w USA choć tak blisko, 
bo po ich stronie Atlantyku. Podaje mi, że 
kanadyjscy pioruniarze już napisali na Zjazd 
i prosi przekazać dla zebranych pozdrowienia. 
Swym listem, który otrzymałem już w 
Londynie, dziękuje za zamieszczenie jego apelu 
do uczestników 50 rocznicy Raidu na Dieppe 
o rejestrowanie się na kwatery i zawiadamia, 
że już otrzymał parę zgłoszeń. Wraz z Jagą, a 
potem nawet z córką będzie w Kraju w końcu 
sierpnia, by dołączyć do 'Powrotu do Portu" 
organizowanym przez Koło Glasgow. Ale 
narazie nawiązuję kontakt ze Staszkiem 
Kutym z Koła Nowy Jork i kmdr. 
Kazimierzem Hessem, który ze swych zbiorów 
przesyła wspaniałe materiały rocznicowe akcji 
z Bismarckiem. A p. Gabriela informuje mnie, 
że podczas mego pobytu w Stanach 
Zjednoczonych 168 nr. N.S. jeszcze się nie 
ukazał, ale zaraz po naszym powrocie 14 
czerwca dowiaduję się, że Nasze Sygnały są w 
druku.

ZBYSZEK PLEZIA 
przywozi nas z lotniska do domu. Po dwóch 
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przelotach Atlantyku i trzech tygodniach w 
gorącej Ameryce, jestem gotowy na następny 
wypoczynkowy urlop, ale... tak się złożyło, że 
na lunch‘u,którym podejmowaliśmy Attache 
Królewskiej Ambasady Norweskiej pułk. Lars 
Finstad‘a na "naszym" końcu stołu siedzieli 
Zbyszek Plezia (koło drugiego gościa rtm. 
Ryszarda Dembińskiego - dyrektora Instytutu 
Sikorskiego), Teofil Paczkowski, Wiesław 
Krzyżanowski, Hieronim Gryko i Florian 
Wizła, a więc sami pioruniarze. Florian 
zauważa, że jeśli każdy z nas przyjdzie z 
żoną będzie nas po 10 osób przy stole, by 
raezm świętować 50 rocznicę pościgu za 
Bismarckiem. (Patrz N.S. nr. 168 str.83). 
Projekt jest zaakceptowany i Florian rozsyła 
listy do znanych nam z adresu kolegów z 
załogi Pioruna zapraszając ich na 27 czerwca 
do Restauracji Stowarzyszenia Lotników "The 
Navigator". Ale o tym w następnym artykule 
w tym numerze.

EDWARD ŻYDOWICZ
odwiedza nas 9 i 10 lipca aż z Curitiby w 
Brazylii. Edward wstąpił do MW w 1938 i do 
UK przyszedł na BURZY. Służył potem na 
KRAKOWIAKU, ŚLĄZAKU i DRAGONIE, a 
po wojnie ukończył szkołę podchorążych 
prowadzoną przez pułk. Czarneckiego w 
Londynie i z dumą pokazuje mi dyplom 
oficerskiej nominacji podpisany przez gen. 
Władysława Andersa. Wyemigrował do 
Brazylii gdzie osiadł w Curitibie w Paranie i 
jako Prof. Edward Żydowicz figuruje jako 
Presidente Fundador, a więc założyciel Centro 
Historico-Cultural Polono-Brasileiro. Kol. 
Edwardowi gratulujemy osiągnięć w ... życiu 
zawodowym i w życiu społecznym, bo 
zainicjował 19 lat temu w Brazylii organizację 
Polskich Kombatantów, a następnie dnia 10 
lipca gdy jest z nami

DR. TADEUSZ KONDRACKI
z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kol. 
Edward imponuje mu starannie przez całą 
wojnę pisanym na żywo pamiętnikiem i dr. 
Kondracki robi dla siebie kopie ważnych 
wydarzeń przez naocznego świadka spisanych. 
Dr. Kondracki uprzejmie mnie informuje, że 
moje relacje nagrane podczas jego 
poprzedniego pobytu w Londynie, były użyte 

w audycji radiowej w rocznicę akcji z 
Bismarckiem i nawet uzyskały życzliwą 
recenzję. Dr. Kondracki będzie wraz z panami 
Zbigniewem Wawerem i Krzysztofem 
Filipowem i wydanym przez nich albumem 
fotografii z udziału PSZ na Zachodzie w II 
wojnie światowej w Fawley Court 10 
września.

HIERONIM GRYKO 
przypomina mi na "pioruńskim obiedzie", że 
Kostek Zubkowski w jego strony dość często 
jeździ zawodowo i że ja obiecałem któregoś 
dnia dołączyć i spotkać się z nim i p. Czesią 
w Walthamstow, a jako dodatkową przynętę 
podaje, że Epping Forest jest prawie że na 
progu. Podróż kolejką podziemną jest wcale 
prosta i jak na odległość wcale niedługa. Od 
kol. Hirka dowiadujemy się jego doświadczeń 
jako powiernika Fundacji Grabowskiego i jako 
konsultanta kościelnej fundacji domu dla 
polskich emerytów. A pani Czesia daje nam 
wspaniałego łososia, doskonałe wędliny i 
ostatnie wiadomości o dzieciach. Nie są to dla 
nas rzeczy nowe, bo Wit Gryko, prawnik, jest 
jednym z kandydatów młodszego pokolenia, 
którzy z czasem przejmą nasz Polish Naval 
Association Welfare Fund i już parokrotnie 
radził nam w sprawach legalnych, głównie 
dotyczących domu w Hove. Przy okazji 
chciałbym zaznaczyć, że doświadczenie kol. 
Hieronima jest uznane i wysoko cenione przez 
kolegów w Zarządzie SM W i 15 sierpnia na 
zebraniu wniosek prezesa Zubkowskiego o 
zaproszenie kol. Gryko na wakujące miejsce 
powiernika został entuzjastycznie przyjęty przez 
obecnych .Myślałem, że będziemy mieli okazję 
gościć Hieronima i Czesławę Gryko w naszym 
zachodnim Londynie, ale przy nawale prac, 
wydarzeń w Stowarzyszeniu i jak zwykle 
czekającym na \yydanie numerze Naszych 
Sygnałów, tą przyjemność odłożymy chyba do 
wiosny. Na wspomnianym powyżej zebraniu 
Zarządu Głównego prezes wspomina w swym 
sprawozdaniu spraw bieżących, że

BOGDAN JASTRZĘBSKI 
wojewoda warszawski, z raczej krótkim 
wyprzedzeniem zaprosił reprezentantów 
organizacji kombatanckich do POSK‘u na 
spotkanie i powiadomił zebranych, że Cytadela 
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Warszawska, wspaniała i duża działka w 
centrum Warszwy będzie zdana miastu przez 
MON i zostanie użyta jako Muzeum Wojska. 
Nasz prezes Zubkowski twierdzi, że jeśli 
decyzja już zapadła to po co zapraszano go na 
spotkanie, przedstawiciela marynarki. 
Kombatanci tutejsi robią nacisk, że to przecież 
to samo, ale ... Kostek nie daje za wygraną i 
być może na Cytadeli powstanie Muzeum 
Polskich Sił Zbrojnych. Warto przy okazji 
zanotować, że wracający do Kraju wicekonsul 
Stanisław Ignaciuk przyszedł się pożegnać i 
przedstawić następcę 6 sierpnia:

MAREK PĘDZICH
zostawił nam informację dotyczącą ubiegania 
się o nadanie Krzyża Czynu Bojowego 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wydaje 
mi się, że choć nazwa Krzyża obejmuje 
wszystkich w PSZ poprzeczne klamry z 
nazwami bitew są opracowane dla wojska, a 
lotnictwo i marynarka są wymienione dwoma 
hasłami: Działania Bojowe Lotnictwa, Bitwy i 
Konwoje Morskie. Po interpelacji u p. 
Wicekonsula dowiaduję się, że tylko 
wymienione w Ustawie bitwy można 
upamiętnić na klamrach. Biedny żołnierz przy 
pomyślnych zmianach przydziału będzie miał 
13 okuć. Wstążkę przypnie do ramienia, a 
krzyż będzie mu się obijał o pępek. Marynarze 
mają pecha, że Bismarck nie chciał walczyć na 
suchym lądzie. A kto brał udział w 
najsławniejszej bitwie morskiej II wojny 
światowej na PIORUNIE, lub okrętach 
liniowych Królewskiej Marynarki, będzie miał 
prawo do okucia "Bitwy i konwoje morskie". 
Informacja Konsulatu Generalnego RP jest 
drukowana w Przyczynkach.

STANISŁAW TOMASZEWSKI
w swym liście z 6 sierpnia podaję przekazane 
przeze mnie Zarządowi na zebraniu 15 
sierpnia informacje, że: "Moved by the plight 
of 10 year-old Peter Paczocha, our readers 
organised a variety of events to help raise the 
£ 7,000 needed to bring Peter to Britain for a 
revolutionary operation..." i w dalszym ciągu 
pisze Exeterskie ECHO: "... The visit was 
planned by Exeter university lecturer Peter 
New and his wife Margaret, who successfully 
launched an appeal to help the Polish 
youngster. Mr. New, madę friends with Peter* s 
family during lecture tours of Poland. Peter is 
the son of the fuli time Mayor of Bytom, 

Janusz Paczocha, who wasn‘t able to come to 
Britain with his wife and son due to pressures 
of work in his large industrial town... And the 
Polish community in Sheffield had been very 
supportive. Mrs. Paczocha had obtained a 
temporary job as housekeeper to the Polish 
priest there for the duration of Peter‘s stay..." 
Kol. Tomaszewski zaproponował bym starał się 
o kwaterę dla p. Marii Paczocha w Henley on 
Thames. Ale jak dostać się z Henley do 
Sheffield? Poprosiłem o pomoc i kolega

STANISŁAW OLSZOWSKI
nie zawiódł. Nie tylko postarał się, że Anglo- 
Polish Travel ofiarowało matce z synem 
darmowy przejazd, ale znalazł dla p. Marii 
kwaterę i czasowe zatrudnienie w charakterze 
gospodyni dla polskiego proboszcza ks. 
Stanisława Tylka. Zarząd Główny składa 
podziękowania i gratulacje kolegom 
S.Tomaszewskiemu za poparcie inicjatywy p. 
Peter‘a New na terenie Devon i S. 
Olszowskiemu za zorganizowanie bezpłatnego 
transportu i kwatery dla matki wraz z 
zatrudnieniem na okres dwóch tygodni 
hospitalizacji i miesięcy rekonwalescencji 
syna. A syn Piotr Paczocha już był 
zoperowany przez Mr Bell‘a.

ZJAZD LOTNIKÓW POLSKICH 
ma miejsce 7 i 8 września i w imieniu 
marynarzy wieniec pod pomnikiem w Northolt 
składa prezes kol. K. Zubkowski, który wraz z 
Małżonką oraz kol. O. Glińskim z Kanady 
bierze udział w hołdzie poległym. Stamtąd jadą 
do POSK‘u na uroczysty bankiet-lunch, gdzie 
wspaniałe przemówienie wygłasza jeden z 
wielu obecnych Marszałków RAF‘u, ale z 
opowiadań uczestników wnioskuję, że lepiej 
marynarzy żywią u Lotników (lunch‘e z 
Finstadem, Cukierskim, załogi Pioruna), niż 
lotnikżw w POSK‘u, a z przemówieniami były 
dalsze pomyłkowe niedopatrzenia. Muszę 
wzbudzić zazdrość kolegów lotników notując, 
że bankiet-lunch rocznika nominacji 41 w 
Henley był bardzo smaczny i wyjątkowo 
przyjemny, ale o tym w innym miejscu. W 
niedzielę 8 września, choć zaproszony, nie 
mogłem uczestniczyć w "Lampce Wina" przy 
Spotkaniu Lotników ze społecznością polską, 
bo mieliśmy w domu wizytę wnuka. A że 
wnuk mieszka daleko w Yorkshire, nie 
mogłem nie wykorzystać okazji wypicia z nim 
lampki (lub dwóch) wina w domu.
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ORP PIORUN - ROCZNICOWY BANKIET
Od Floriana Wizly otrzymujemy list datowany 
25 kwietnia 1991, w którym czytamy: "Drogi 
Kolego, Na pięćdziesiątą Rocznicę zatopienia 
Bismarcka prosimy wszystkich kolegów z 
PIORUNA z Żonami na lunch 27-go czerwca 
1991 w restauracji Navigator o godz. 12.30 
aperitif, a lunch o godz 13.00. Koszt od osoby 
£ 10.00. Spotkanie to odbędzie się w domu 
Lotników Polskich".
Na ten apel stawia się nas w czwartek 27 

Weronica Paczkowski, 16 i 17 Florian i Roza 
Wizla, 18 i 19 Czesław i Alfreda Zielonka. 
Jak dobrze zdyscyplinowani członkowie załogi 
trudno nas ruszyć z barn, bo zawiadomienie 
mówi, że o 1230 jest aperitif, ale nie podaje 
ile, a Kochany Florian zorganizował wspaniałą 
zagrychę. Nasza sekretarka p. Gabriela nie 
może zasiąść z nami do obiadu, bo jak 
twierdzi, ma dużo pracy mimo, że chwilowo 
bez przydziału "kawalerowie" obiecują jej

Stoją od lewej Busiakiewicz, Krzyżanowski, Gryko, Ostrowski, p.Gryko, Wizla, Gawron, Paczkowski, p.Kurianowi 
cz, Kurianowicz, Zielonka, Grams, Gajda, p.Zielonka i z przodu p.Obertyńska, p.Grams, p.Gajda i p.Paczkowska

czerwca dobrze dobrana gromadka 1. Jan 
Busiakiewicz, 2. Stefan Dembowiak z 
Liverpool, 3 i 4 Jan Gajda z Małżonką z 
Plymouth, 5. Antoni Gawron, 6 i 7 Franek 
Grams z Małżonką z Liverpool, 8 i 9 
Hieronim i Czesia Gryko, 10. Wiesław 
Krzyżanowski, 11 i 12 Jan Kurianowicz z 
Małżonką z Glasgow, 13. Dr. Leszek 
Ostrowski z Birmingham, 14 i 15 Teofil i 

lunch postawić. Robimy zbiorowe fotografie 
i w końcu ulegamy sygnałom, że "lunch in 
served", schodzimy piętro niżej gdzie czeka 
nas wspaniałe "menu", którym są oznaczone 
miejsca przy stole i króciutkie powitanie 
gospodarza Floriana. Florian wita jak 
najserdeczniej szczególnie tych co z daleka 
przyjechali, wspomina chwile razem przeżyte 
i życzy wszystkim smacznego. A wielu z poza 
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londyńskich kolegów nie widziało się od lat. 
Franka Gramsa ostatni raz widziałem na 
Piorunie w latach wczesnych 40-tych, gdy przy 
NKM‘ie nr. 2 wachty trzymał Stach Śliwiński, 
Antek Sowiński, Antek Pabian i ja a przy nr. 
1 po prawej burcie był Franek Grams. Franek, 
jak mi opowiada, po krótkim okresie w 
marynarce handlowej spędził ponad 30 lat w 
Liverpool w fabryce "edible oil". Ale jest 
niepokój między daniami. Podziwiamy kolekcję 
wycinków z gazet wojennych, fotografie 
wojenne i inne memorabilia, które przywieźli 
ze sobą uczestnicy. A dania są bardzo 
smaczne, gustownie podane i zakrapiane 

bo kiedy w tym roku pod koniec maja i w 
pierwszych dniach czerwca byłem w Stanach 
Zjednoczonych miałem okazję spotkać i 
nawiązać kontakt z paroma kolegami.

Zdzisiek Łopuch z Nowego Jorku 
przesyłając serdeczne pozdrowienia dla 
zebranych wspomina, że "w maju 1941 roku 
byliśmy młodzi, ba nawet bardzo młodzi, bo 
miał wówczas siedemnaście lat. Z czasów 
młodości pamięta się tylko chwile dobre i 
przyjemne. Akcja z Bismarckiem była dla mnie 
wspaniałą przygodą pełną podniecenia, 
kolorowych wybuchów, koleżeńskiej 
wspólnoty, a tym samym nie było czasu, by

Lewa strona stołu, tyłem Busiakiewicz, od lewej p.Gry 
ko, Paczkowski, p.Zielonka, p.Wizła, dr.Ostrowski, 
p.Grams, p.Kurianowicz, p.Gajda i Gajda

Prawa strona stołu od lewej Gajda, Kurianowicz, 
Dembowiak, Gawron, Wizła, Zielonka, Krzyżanowski, 
Gryko i Busiakiewicz

winami. Zaczynamy barszczem po staropolsku 
z pasztecikiem, a po kotlecie schabowym z 
gamiturkiem kończymy naleśnikami z serem i 
kawą.

Wielką przyjemność sprawił nam kmdr. 
Busiakiewicz, który po wyjściu z niewoli, a 
przed objęciem funkcji na ORP CONRAD był 
przez parę miesięcy na PIORUNIE. On też 
pierwszy, jako najstarszy przy stole, przemawia 
wznosząc toast pamięci naszego okrętu i tych 
co na nim pływali.

Z kolei ja mam przyjemność przede 
wszystkim przekazać pozdrowienia zza oceanu, 

zdać sobie sprawę z niebezpieczeństwa i 
powagi chwili."

Staszek Kuty - prezes naszego 
nowojorskiego Koła wspomina, że podczas 
alarmu bojowego był w przedziale 
mechanizmów pomocnizych. Próbował na ol
brzymich przechyłach obserwować olbrzymie 
wytryski wody i ... omal nie wyleciał za 
drzwi, które mogły mu nogi obciąć. A taką a- 
negdotę przypomina, po powrocie do Plymouth 
po ropę i na szybkie reperacje:" Jeden z 
pracowników dockyard‘u mówi do podoficera 
wachtowego Stasia Stączka, że "Piorun is a 
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bloody good ship". Stączek nie zrozumiał 
rubasznej pochwały i na wszelki wypadek dał 
w pysk, że w nagrodę za całonocną walkę 
nazwał nasz okręt bloody‘m. Międzynarodowy 
incydent udało się zażegnać."

Z Toronto dzwonił komandor Rom 
Tymiński podając, że kanadyjscy Piorunarze 
Mrożek i Brodzki już napisali, a sam 
przekazuje obecnym pozdrowienia. I tak Stach 
Brodzki przesyła piękną pocztówkę, na której 
czytam: "Za Twoim pośrednictwem przesyłam 
pozdrowienia dla wszystkich zebranych by 
wspólnie uczcić pamięć udziału Pioruna w 
akcji z Bismarckiem. Stach Brodzki" a wokół 
podpisu jest oryginalna mała pieczątka 
KOMISARZ ORP PIORUN - S. BRODZKI 
ppor.mar. "Ponieważ nie mogę być z Wami 
pisze Alfred Mrożek, czas mi nie pozwala, na 
Waszej tak miłej uroczystości, bo tak to 
można nazwać, przepraszam za moją 
nieobecność. Jestem przekonany, że jeśli 
dożyję i będę kiedyś w Anglii to odwiedzę 
kogoś z naszej dobranej paczki, by 
porozmawiać o naszych eskapadach... 
Pozdrawiając Was wszystkich, życzę 
powodzenia i miłego spotkania, bo i mnie nie 
zabraknie choć tylko myślami być razem z 
Wami..."

Jerzy Tumaniszwili dziś kmdr.ppor., a w 
późniejszym okresie wojny oficer artylerii 
PIORUNA przysyła swe opowiadanie pt. 
"Torpeda zygzakuje w Biskayi", które ukazało 
się podczas wojny w "Polsce Walczącej" dla 
dodania ducha swym optymizmem, z prośbą 
bym zrobił kopie dla uczestników.(wszyscy 
kopię opowiadania dostali), a pozdrowienia dla 
zebranych przesłał na ręce Floriana Wizły 
organizatora naszego spotkania. Pozdrowienia 
nadesłali na jego ręce H.Adamiak, 
P.Dawidziuk, P.Galla, R.Polański i 
A.Wiśniewski. A komandor Kazimierz Hess

pisze z Nowego Jorku "z niekłamaną 
przyjemnością otrzymałem wiadomość, że 
pamięć o naszym PIORUNIE jest ciągle żywa. 
Ukazało się conajmniej 12 książek o akcji 
morskiej przeciw Bismarckowi,których kilka 
mam w posiadaniu. Niestety Bismarcka nie 
zatopiliśmy własnoręcznie, lecz nasz udział 
dostał się na karty światowej historii i nawet 
nasz przeciwnik baron Rechberg (czwarty 
oficer art. Bismarcka, dalocelownik rufowy) 
oraz autorzy angielscy o nas wspominają. My 
możemy pochwalić się spostrzeżeniem 
Bismarcka, pojedynkiem artyleryjskim, który 
zdumiał anglików, bo nikt z powodu wysokiej 
fali z rufy nie otworzył ognia. Szkoda, że 
PIORUN nie dostał się do Polski, gdy był 
wystawiony na sprzedaż, łatwo go było 
zakupić na złom (z rabatem za Bismarcka) i 
sprowadzić do Kraju." Nawiązując do
oficerów artylerii przypominam, że Kopecki 
zmarł w Afryce, Pryfke zatonął na Orkanie, 
Opałko jest w Kraju w szpitalu, Hess i 
Tumaniszwili przysłali nam pozdrowienia, a 
jeden z inicjatorów dzisiejszego spotkania 
Zbyszek Plezia natrafił w ostatnim momencie 
na przeszkody i nie może być obecnym, tylko 
życzy wszystkim pomyślności i radości z 
koleżeńskiego spotkania.
Córka por.mar. Wojtkowiaka drugiego 
mechanika oryginalnej załogi PIORUNA Pani 
Wanda Troman pisze "... tak się składa, że w 
tym tygodniu jestem organizatorem i 
inwigilatorem przy egzaminach, naprawdę nie 
mogę przyjechać. Zasyłam serdeczne 
pozdrowienia dla wszystkich, a szczególnie dla 
tych co znali mego ojca... Zamiast 
uczestnictwa przesyłam £ 10 na "Nasze 
Sygnały". Na zakończenie imieniem obecnych 
dziękuję Florianowi za zorganizowanie 
spotkania i gratuluję, że tak doskonale to 
zrobił. Wiesław Krzyżanowski
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ORP ĘIORUN:
POŚCIG ZA BISMARCKIEM - OCZAMI POLAKOW

(Jerzy Tumaniszwili przesłał nam to 
opracowanie za późno do 168 nr. NS, na 
sugestię prezesa Zarządu Gł. przesłaliśmy je 
J.M. Bilińskiemu redaktorowi ORŁA 
BIAŁEGO i w nieznacznym skrócie drukowane 
było w lipcowym/sierpniowym i wrześniowym 
numerach. Z zezwoleniem redaktora J.M. 
Bilińskiego przedrukujemy tą skróconą formę). 
Pięćdziesiąt lat temu niemiecki pancernik 
"Bismarck" w towarzystwie ciężkiego 
krążownika "Prinz Eugen", w krótkiej bitwie 
z brytyjską flotą, zatopił dumę brytyjskiego 
Imperium - krążownik liniowy HMS "Hood" 
i ciężko uszkodził najnowszy pancernik 
HMS "Prince of Wales". Pogoń za niemiecką 
eskadrą stała się jedną z najciekawszych i 
fascynujących akcji morskich II Wojny 
Światowej. W akcji tej brali udział Polacy. Na 
okrętach brytyjskich zaokrętowani byli 
podchorążowie polskiej Mar.Woj., a w koń
cowej fazie pogoni ORP "PIORUN" wsławił 
się odnalezieniem wymykającego się wroga. 
"Bismarck" ukończył swe ośmiomiesięczne 
przeszkolenie morsko-bojowe na Bałtyku w 
końcu kwietnia 1941 roku. Pancernik ten, 
bazowany w Gdyni miał wyporność ponad 
50,000 ton. Posiadał uzbrojenie 8 dział 
381mm, dwunastu - 152mm i kilkudziesięciu 
armatek artylerii przeciwlotniczej. Jego pancerz 
stalowy 360 mm chronił burty , wieże głównej 
artylerii i pokład. Niemieccy konstruktorzy 
zastosowali najnowszą technikę budowy 
komór wodoszczelnych zapewniając 
"niezatapialność" tego okrętu. Miał szybkość 
31 węzłów (57,4 km/godz) co umożliwiało 
skuteczny pościg za najszybszymi statkami 
pasażerskimi, takimi jak "Queen Mary" i 
"Queen Elizabeth", przeznaczonymi do 
transportu wojska. "Bismarck" z eskortującym 
ciężkim krążownikiem "Prinz Eugen" 
przeznaczony został do akcji korsarskiej na 
Atlantyku.

W nocy z 18 na 19 maja 1941r. eskadra 
niemiecka opuściła Gdynię kierując się na 
Morze Północne. O mchach wrogiego zespołu 
Admiralicja w Londynie otrymała wiadomość 
20 maja. Już w następnym dniu rekonensans 

powietrzny potwierdził obecność "Bismarck‘a" 
i jego eskorty niedaleko Bergen. Wiadomość ta 
zaalarmowała Londyn, gdzie zdawano sobie 
sprawę z groźby przedarcia się na otwarty 
ocean i z prawdopodobnych strat na skutek 
nieprzyjacielskiej akcji. Straty takie, dodane 
do tych już katastrofalnych zadawanych przez 
wrogie okręty podwodne, mogłyby poważnie 
zaważyć na losach całej wojny. Dlatego też 
Admiralicja postawiła okręty "Home Fleet", 
bazujące w Scapa Flow w stan ostrego 
pogotowia. Kiedy 22 maja rekonesans lotniczy 
powrócił z wiadomością o nieobecności 
niemieckiech okrętów w pobliżu Bergen, 
skierowano niezwłocznie dwa krążowniki 
("Suffolk" i "Norfolk") pod Grenlandię do 
patrolowania w Cieśninie Duńskiej. Trzy inne 
okręty wysłano w okolice wysp Owczych dla 
strzeżenia przejścia południowego , a 
krążownik liniowy HMS "Hood" i pancernik 
HMS "Prince of Wales" poszły na 
przewidywane miejsca spotkania z 
nieprzyjacielem na zachód od Islandii. Już 
następnego dnia 22 maja HMS "Suffolk" i 
HMS "Norfolk" w zapadającym zmroku i 
ograniczonej śnieżycą widzialności, wykryły 
obecność wrogiej flotylli. HMS "Suffolk", 
posiadający ulepszony radar, wziął na siebie 
zadanie utrzymania kontaktu i tropienia npla. 
Oba okręty od czasu do czasu były 
ostrzeliwane podchodząc za blisko do szybko 
umykającego pancernika. Jedn z polskich 
podch. zaokrętowanych na "Suffolk‘u", Adam 
Pilarz (zginął na ORP "Orkan"), tak akcję 
opisał:
-Byłem podch. wachtowym (...) Nagle 
zabrzmiał w głośnikach gwizdek bosmański : 
"Nieprzyjaciel w polu widzenia, wszyscy na 
stanowiska bojowe". Spojrzałem w kierunku 
podanym przez obserwatora i poprzez deszcz 
i śnieg mogłem dojrzeć dwie sylwetki płynące 
tym samym kursem co my.
W śnieżycy i ciemnościach nocy kontakt 
został stracony, ale już rankiem następnego 
dnia o 2.47 ponownie nawiązany. W 
międzyczasie eskadra pancerników brytyjskich 
skierowała się na spotkanie. O 5.35, rankiem 
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, zauaważono "Bismarck‘a" w odległości 17 
mil (31.5km). W 15 minut później otworzono 
ogień. Zanim przejdę do relacji tej fazy bitwy, 
kilka słów na temat brytyjskich okrętów. HMS 
"Hood", zbudowany w 1920 roku, był w tym 
czasie największym okrętem świata. Uzbrojony 
w osiem dział 381mm, o wyporności 46,000 
ton, szczycił się szybkością ponad 30 węzłów, 
co w tych czasach było prawdziwą rewelacją, 
ale aby osiągnąć taką szybkość konstruktorzy 
zmniejszyli pancerz na burtach do 300mm, a 
na pokładazie do lOOmm. HMS "Prince of 
Wales", zbudowany i wykończony tuż przed 
wybuchem wojny, miał uzbrojenie 10 dział 
356mm i potężne opancerzenie na burtach - 
406mm. Rozwijał szybkość 28 węzłów. 
Niestety został dosłownie wypchnięty do akcji 
ze stoczni, w której przechodził poważny 
remont. Wyszedł na morze mając na pokładzie 
cywilnych techników i robotników. Załoga nie 
miała dostatecznego przeszkolenia bojowego. 
W pierwszej wymianie salw obie strony 
zanotowały obramowania. W trzeciej salwie 
"Bismarck" zauważył trafienia (wg niemieckich 
źródeł), a piątej pociski trafiły w śródokręcie 
HMS "Hood" i przebijając słaby pancerz 
pokładowy, wybuchły w komorach 
amunicyjnych, wzniecając taką eskplozję, że 
olbrzymi krążownik brytyjski wyleciał w 
powietrze i w krótkim czasie zatonął, wraz z 
nim 95 oficerów, 1320 podoficerów i 
marynarzy i 4 polskich podchorążych. Tylko 
trzech rozbitków uratowało się. Nazwiska 
polskich podchorążych : Stanisław Czerny, 
Kazimierz Szymański, Leon Zmuda- 
Trzebiatowski i Kazimierz Żurek.
"Nagle zobaczyliśmy błysk wybuchającego 
pocisku, który uderzył w ciemną sylwetkę 
"Hood‘a" i w następnej chwili ogromny słup 
płomieni wystrzelił w niebo. Czarna chmura 
dymu okryła część horyzontu niczym kołdra. 
Mogliśmy tylko wyczuwać, że stało się coś 
strasznego".
Teraz artyleria "Bismarck‘a" przeniosła ogień 
na HMS "Prince of Wales", który kilkakrotnie 
trafiony zdecydował się wycofać z bitwy 
stawiając zasłonę dymną. Tak się zakończyła 
pierwsza faza epopei "Bismarck‘a". Pełnym 
zwycięstwem Niemców i całkowitą klęską 
Royal Navy. Jednakże "Bismarck" też był 

kilkakrotnie trafiony, ale potężny pancerz 
ochronił od większych szkód, z wyjątkiem 
jednej: w dziobowej części ponad linią wodną 
pocisk przebił burtę wpadając do zbiornika z 
paliwem. Przez tę dziurę zaczęła sączyć się 
ropa,pozostawiając na wodzie wyraźny ślad. 
Uszkodzenie to zmniejszyło również szybkość 
pancernika i uszczupliło krytyczny stan paliwa. 
Po detalicznym stwierdzeniu uszkodzeń, 
admirał Lutjens powziął decyzję zaniechania 
akcji korsarskiej i powrotu do najbliższego 
portu. "Prince Eugen" miał nadal kontynuować, 
w pojedynkę. W nocy 24 maja udało się 
"Bismarck‘owi" zmylić czujność brytyjskich 
krążowników i zniknąć z zasięgu radarów. 
Premier Churchill w książce p.t. "The Grand 
Alliance" opisuje te zdarzenia w tych słowach 
(tłumaczenie autora):
"Około godziny 07.00 obudzono mnie z tą 
straszną nowiną. "Hood", nasz największy i 
najszybszy okręt liniowy wyleciał w 
powietrze(...)".

To było gorzkinm niepowodzeniem(...) Ale 
po początkowym wstrząsie., Admiralicja 
skupiła się na mobilizowaniu sił, które 
mogłyby powstrzymać korsarskie zamiary 
nieprzyjaciela. Działania zaczepne 
pozostawiono pod rozkazami admirała J. 
Tovey, który jako dowódca "Home Fleet" już 
nocą 23 maja wyruszył ze Scapa Flow na 
pancerniku HMS "King George V" w 
towarzystwie starego pancernika HMS 
"Repulse" i lotniskowca HMS "Victorious", 
którego podobnie do HMS "Prince of Wales", 
wysłano do akcji z niewyszkoloną załogą. 
Według przypuszczeń adm. Tovey nieprzyjaciel 
był w zasięgu samolotów HMS "Victorious" i 
chociaż zdawał sobie sprawę z ogromnego 
ryzyka takiego przedsięwzięcia (większość 
pilotów nigdy z lotniskowca nie startowała), 
rozkazał wieczorny rekonesans, a po 
znalezieniu wroga - ATAK! O 10 wieczorem 
dziewięć przestarzałych dwupłatowców 
"Swordfish" o szybkości nie przekraczającej 
170 km/godz., z trzyosobową załogą i torpedą 
przyczepioną do podwozia, ruszyły w kierunku 
"Bismarck‘a". W godzinę i 15 minut później, 
spotykając huraganowy ogień artylerii 
przeciwlotniczej pancernika, dzielni 
Brytyjczycy wykonali atak torpedowy. Tylko
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O.R.P. “PIORUN” na tropie “BISMARCKA”, 26-28.Y. 1941 r.

Uproszczony wykres pościgu za "Bismarckiem".
>, (str. 174-177)

26.V. godz. 2245. Sa\via"Bismarcka”.

Dca "Pioruna"kdr por. E. Pfawski

Gen. Wt. Sikorski na O.R.P. "Piorun"
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jedna torpeda trafiła, nie powodując większego 
uszkodzenia.
Jednocześnie z wydaniem zarządzeń pościgu 
pod dowództwem admirała Tovey, Admiralicja 
powiadomiła admirała Somerville dowodzącego 
grupą "H", bazującą w Giblartarze, o 
natchmiastowym wyjściu w morze w kierunku 
na Północ, w celu ewentualnego odcięcia kursu 
ucieczki. Grupa "H" składała się ze starego 
pancernika HMS "Renown", lotniskowca HMS 
"Ark Royal", krążownika HMS "Sheffield" i 
flotylli niszczycieli. Powiadomiono pancernik 
HMS "Rodney", który niedaleko południowych 
wybrzeży Irlandii był w drodze do 
Bostonu,USA gdzie miał być remontowany. 
Jego nadszarpane wiekiem turbiny wymagały 
poważnychch napraw.

W tym samym czasie bardzo ważny i 
cenny konwój z transportowcami załadowanymi 
wojskiem i sprzętem przeznaczonym do wojny 
teatru morza Śródziemnego, posuwał się w 
kierunku południowo-zachodnim, tak jakby na 
spotkanie z niemieckimi korsarzami. W silnej 
eskorcie tego konwoju znajdował się ORP 
"Piorun".

Kiedy w nocy 24 na 25 maja stracono z 
Bismarckiem" kontakt, cały dzień pytano: co 
się stało z eskadrą niemiecką? Dokąd się 
kieruje? Czyżby udało jej się wrócić do 
Rzeszy w całej glorii zwycięstwa?. Ale dziwne 
są koleje przeznaczenia. Rankiem dnia 26 maja 
o godz.10.30 wodnopłatowiec "Catalina" 
odnajduje niemiecki pancernik meldując 
pozycję, kurs i szybkość.

"Bismarck" szedł prosto na Zatokę 
Biskajską, do najbliższego portu wojennego 
okupowanej Francji. Wiadomość ta była 
gorzkim rozczarowaniem dla admirała Tovey, 
który opierając się na błędnym założeniu przez 
cały dzień oddalał się od npla. Mowy nie 
było o dopędzeniu wroga. Dla Admiralicji w 
Londynie, wahającej się w powzięciu decyzji, 
pomimo zapewnień Sztabu Głównego o 
zamiarze "Bismarck‘a" szukania schronienia 
pod parasolem własnego lotnictwa (od którego 
"Bismarck" był oddalony o niecały dzień 
drogi), wiadomość ta była przerażająca w 
obliczu politycznej konsekwencji nieudanego 
pościgu. Churchill nieustannie interweniował 
domagając się zatopienia pancernika. Trzeba 

było więc za wszelką cenę uszkodzić 
wymykającego się z zastawionej sieci wroga. 
Ale niestety jedyną konkretną możliwością był 
atak torpedowy samolotów lotniskowca HMS 
"Ark Royal", lub też "samobójczy" atak 
torpedowy niszczycieli flotylli eskortującej 
konwój WS 8B, które opuściły już ten konwój 
i pełną szybkością podążały na randez-vous z 
pancernikiem Tovey‘a. Była to 4-ta flotylla 
składająca się z niszczycieli: HMS "Cossack", 
HMS "Maori", HMS "Sikh", HMS "Żulu" i 
ORP "Piorun". Dowódcą dywizjonu był Phillip 
Vian.

Raport wodnopłatowca "Cataliny" 
wskazywał na to, że nieprzyjaciel znalazł się 
w zasięgu samolotów lotniskowca HMS "Ark 
Royal". Pomimo sztormowej pogody i 
przechyłów lotniskowca dochodzących do 30 
stopni, powzięto decyzję wysłania rankiem 26 
maja eskadry samolotów zwiadowczych. 
Pierwszy z nich startował o 09.00. W 
dwadzieścia minut później meldowano kontakt 
z niemieckim okrętem. Natychmiast odwołano 
pozostałe samoloty w celu uzbrojenia je w 
torpedy i przygotowywania do ataku. O 14.40 
eskadra ruszyła na nieprzyjaciela. W 
przekonaniu, że na kursie nie było własnych 
jednostek zaatakowały (na szczęście 
nieskutecznie) krążownik HMS "Sheffield". Po 
tej niefortunnej pomyłce Brytyjczycy obawiali 
się, że "Bismarck" ucieknie, bo już o świcie 
znajdzie się pod "parasolem" własnego 
lotnictwa. Niszczyciele Vian‘a stały się teraz 
jedyną nadzieją powstrzymania wroga. Vian na 
własną odpowiedzialność zmienił kurs, kierując 
się prosto na niemiecki pancernik. Wg 
dowódcy "Pioruna": "Zaczęły napływać raporty 
z samolotów HMS "Ark Royal" oraz innych 
źródeł (...) Napływające raporty były dość 
chaotyczne (...) Dywizjon szedł kursem SE 
(Południwo-wschodnim). Za nami szła wysoka 
fala. Gdzieś popołudniu wysokość, długość i 
szybkość posuwania się fali przybrała 
krytyczne wartości w stosunku do możliwości 
kontrtorpedowców. Przeżyliśmy w tym dniu 
prawdziwe piekło."

Podaję niżej, bez korekty i komentarzy, 
urywki z nigdy jeszcze nieopublikowanego 
dziennika podch. Lecha Kwapiszewskiego, 
który odbył staż na "Piorunie": 26 maj.
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Idziemy na "Bismarck‘a". Konwój zostawiliśmy 
dziś w nocy (...) Idziemy szykiem czołowym 
(...) Jest godzina 11.30. Mamy być od niego 
około 70 mil. W dzień nie będziemy go chyba 
atakować, gdyż zasięg jego dział jest dwa razy 
większy niż nasz. Chyba w nocy wykonamy 
atak torpedowy. 14.45 Idziemy nadal szyb
kością 27 węzłów. Skończyłem niedawno 
wachtę w R.D.F. (Radar). Czuję się zupełnie 
spokojny.Ciekawe jak to się wszystko 
skończy."Bismarck" jest coraz bliżej.Dostajemy 
stale sygnały o nieprzyjacielu, o jego 
przybliżonej pozycji, kursie i ruchach (...) 
Znalazłem się znów na pomoście, gdyż 
sygnaliści zameldowali zbliżające się 
samoloty.Widziałem je już gołym okiem. 
Leciały w dwóch kluczach - 8 w jednym i
7 w drugim. Były to zapowiadane samoloty 
"Ark Royal" (...) Minęła godzina a samoloty z 
"Ark Royal"jeszcze nie wracały. Żadnych 
wiadomości o skutkach ataku nie mamy(...). 
15.38 - Raport samolotu z "Ark Royal" - 
straciłem kontakt z "Bismarckiem" (...). Mamy 
jeszcze tylko 35% ropy. Zużywa się ona 
szybko z powodu naszej dużej szybkości. Stałe 
przechyły do 40°. Jest burzliwie i bardzo 
chmurno. Kontakt będziemy mieli za kilka 
godzin".
Zwiedzeni i zawstydzeni swoją niefortunną 
pomyłką, lotnicy "Ark Royal" wyruszyli do 
ponownego ataku wieczorem tego samego dnia. 
Eskadra 15 dwupłatowców naprowadzona przez 
HMS "Sheffield" atakowała pojedynczo ze 
wszystkich stron. Jeden za drugim nurkowali z 
niskich chmur, wyrównując lot na 
wysokościach kilkudziesięciu metrów nad 
powierzchnią wzburzonego oceanu i pod 
huraganowym ogniem artylerii pancernika 
lecieli na niego, rzucając torpedy z odległości 
poniżej 1000 metrów. Niestety w pierwszej 
fazie ataku nie zanotowano trafień. Dopiero w 
drugiej fazie, ostatni z trzech sanolotów 
nadlatujący z rufy zrzucił torpedę i trafił. W 
rezultacie pancernik miał uszkodzony ster i to 
bez możliwości naprawy. "Bismarck" nie 
reagował na manewry potężnych turbin i 
bezustannie obracał się dziobem pod wiatr w 

kierunku nadchodzącej eskadry admirała Tovey. 
Komandor Pławski kontynuuje: O godz. 19.05 
nawiązaliśmy wzrokowy kontakt z HMS "Ark 
Royal" i HMS "Renown" (...) O godz. 21.52 
przy widzialności około 6 mil, jakby we mgle 
ukazuje się sylwetka dużego okrętu. Z ostatnio 
otrzymanych wiadomości "Bismarck" szedł 
kursem 330, czyli na nasze spotkanie. "Piorun" 
włączył bojowe światła rozpoznawcze, a 
głośnik i buczki obwieściły alarm bojowy (...) 
Na szczęście bardzo szybko rozpoznaliśmy 
"Sheffield" (...) Krótko po dopędzeniu 
dywizjonu odebraliśmy sygnał nakazujący 
jednoczesny zwrost w lewo o 30°. Przez ten 
manewr "Piorun" znalazł się na czele zespołu. 
Na nowym kursie znacznie polepszyły się 
warunki morskie i nawigacyjne. Dały one 
możność załodze odsapnąć i napić się gorącej 
herbaty. O godz. 22.37 mat Edward Dolecki, 
szef wachty sygnałowej głośno melduje: "Okręt 
w prawo 20 stopni" - a po chwili dodaje: 
"Ależ to stodoła". - Logicznie biorąc musiał to 
być "Bismarck", ale wskutek precedensu z 
"Sheffield‘em,który jak zjawa wyłonił się z 
mgły, kazałem na wszelki wypadek nadać 
sygnał rozpoznawczy. Jednocześnie poszedł 
sygnał na HMS "Cossack" o namiarze i 
odległości od "Bismarck*a". Sygnalista nie 
zakończył nadawania sygnału, gdy pierwsza 
salwa wyprysła z luf pancernika, a 
kilkadziesiąt sekund później wywodowała po 
lewej burcie "Pioruna". Teraz już nie było 
wątpliowości z kim mamy do czynienia. Od 
czasów młodości, a raczej z lat pierwszej 
wojny światowej, nauczyłem się wierzyć, że 
pierwsza salwa nie trafia, druga - może, a 
trzecia powinna siedzieć w celu (...) Odległość 
do "Bismarck‘a" wynosiła ponad 16 tys. m. 
Oficer artylerii kpt. mar. K. Hess, oraz inni 
oficerowie na pomoście, naglili mnie do 
otwarcia ognia. Przemęczoną sztormem i 
całodziennym wyczekiwaniem w alarmie 
bojowym załogę ogarnęło podniecenie (...) 
Natychmiast po błyskach drugiej salwy dałem 
komendę zwrotu w lewo, oraz poleciłem kpt. 
Hessowi oddać do "Bismarck*a" trzy salwy 
"na chwałę Polski" (godz.22.50 odległość
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13500 yardów)."
Przez około godzinę czasu, robiąc raptowne 

zwroty, zwiększając lub zmniejszając szybkość 
i używając zasłonę dymną, "Piorun" uprawiał 
harce pod deszczem pocisków "Bismarck‘a". 
Odległości dzielące obydwa okręty malały 
chwilami do 8000 yardów. Oddaję teraz głos 
podch. Lechowi Kwapiszewskiemu.
"21.45 - Raport z HMS "Sheffield" - Straciłem 
kontakt z npl. My tymczasem zawracamy i 
znowu idziemy na zbliżenie. "Bismarck‘a" 
spodziewamy się ujrzeć lada chwila. 22.37. 
Alarm bojowy. Patrzyliśmy uważnie wszyscy 
przez dziób, gdy zza zamglonego horyzontu 
zaczęły przebijać się kształty olbrzyma. 
Widoku tego nigdy nie zapomnę, szara, mglista 
sylwetka "Bismarck‘a" była przed naszym 
dziobem. Dalocelownik podał odległość 18,000 
yardów. Zmieniamy kurs.
22.50. Otwieramy ogień na "Bismarck‘a"z 
naszych 120-tek. Odległość 13.500. Byłem 
wtedy w centrali artyleryjskiej. Dziwnie i 
nieprawdopodobnie brzmiały słowa bosmana 
Łassy: "Kąt kursowy 120 - odległość 13,500 - 
szybkość własna 27 węzłów - cel 

PANCERNIK nplski... Pierwszym znakiem, że 
skupiamy na sobie ogień "Bismarck‘a" była 
salwa, która upadła nam około 300 yardów 
przed dziobem, 10 yardów za rufą i około 100 
yardów na wysokości śródokręcia. Zaczęliśmy 
silnie zygzakować zmieniając stale kurs i 
odległość. Destroyery angielskie korzystając 
tymczasem, że npl. zainteresował się specjalnie 
nami, obeszły go z ciemnej strony horyzontu 
przygotowują się do ataku torpedowego.
23.00 - "Bismarck" na nowo otwiera ogień. 
Pociski obramowały nas znowu. Jeden tylko o 
10 yardów za rufą upadł opryskując wodą 
działo 3 dając efekt uderzenia powietrza na 
rufie. Wykonujemy zasłonę dymową, 
zygzakujemy stale i obserwujemy npl. z 
odległości 4-8 mil. Z każdą chwilą staje się 
coraz ciemniej. "Bismarck‘a" już widać tylko 
po błyskach dział.
23.45 - "Bismarck" otwiera ogień z głównej 
artylerii 380mm. Zaobserwowaliśmy dwa 
upadki z lewej burty w odległości 150 yardów.

Załoga nasza zachowuje się pierwszorzędnie.
"O godz. 23.45 nadszedł sygnał z 

"Cossack‘a": "Zaatakować "Bismarck‘a" 
półdywizjonami lub "divergently" (czyli 
pojedyńczo). "Piorun" zajął miejsce za rufą 
HMS "Maori" i czekał na dalsze rozkazy. Z 
Dziennika podch. Lecha Kwapiszewskiego: 
"02.20 - ORP "Piorun", HMS "Sikh" - 
wykonać atak torpedowy. 02.33 - HMS 
"Sikh" - Zdaje się że nieprzyjaciel zatrzymał 
się. 02.33 - "Piorun" do dowódcy dywizjonu. -
Nie mam kontaktu. 02.36 HMS "Maori" - Nie 

mam kontaktu. 02.38 HMS "Sikh" - Mam echa 
na radarze. 02.48 Dowódca dywizjonu do 
"Sikh" - Nadać raport o nplu i wskazać 
kierunek rakietą. 04.30. - "Piorun" do dowódcy 
dywizjonu- Nie nawiązałem kontaktu z npl. 
05.00 - Dowódca dywizjonu do "Pioruna" - 
Jeżeli nie macie kontaktu wracać do 
Plymouth."
Z tego ostatniego sygnału wnioskujemy, że d- 
ca "Pioruna" komandor Pławski pozostał 
przeszło dwie godziny szukając pancernika w 
celu wykonania ataku torpedowego. Niestety 
bezskutecznie. Wracam do jego wspomnień 
spisanych trzydzieści lat później ("Nasze 
Sygnały" - Londyn - kwiecień-lipiec 1972): 
"Do świtu pozostawało jeszcze około dwóch 
godzin czasu. Ulewa stopniowo zmniejszyła się 
na sile, a widoczność znacznie polepszyła. Po 
dodatkowej naradzie z Wielogórskim (oficer 
mechanik), zdecydowałem kontynuować 
poszukiwanie za "Bismarckiem", ale bez 
zwiększenia szybkości (...) O godz. 06.50 w 
kierunku North East, w odległości około 6 mil 
zobaczyliśmy "Bismarck‘a". Szedł kursem 
obliczonym przez Michałkiewicza (oficer 
nawigacyjny), a "Piorun" przez całą noc 
wiernie mu towarzyszył. Gdyby nie absolutny 
brak widoczności spowodowany ulewą i 
gdyby działał radar - sytuacja mogłaby być 
całkowicie inna (...) W ten sposób o godz. 
06.50 pościg "Pioruna" za "Bismarckiem" 
zakończył się. Gdybym chciał wyjść na 
pozycję ataku, musiałbym zwiększyć znacznie 
szybkość, na co już nie mogłem sobie 
pozwolić ze względu na ograniczony zapas 
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paliwa, zresztą musiałbym atakować już za 
dnia, co byłoby niczem nie usprawiedliwionym 
szaleństwem. Postanowiłem wracać do 
Plymouth."

Rankiem dnia 27 maja pancerniki 
przygotowują się do końcowej rozprawy. Na 
"Bismarck‘u" gdzie uszkodzone stery nie tylko 
zwolniły ucieczkę, ale zmusiły posuwanie się 
w odwrotnym kierunku, załoga przygotowywała 
się do nieuniknionej śmierci. Na HMS 
"Rodney", który od północy szedł w pogotowiu 
bojowym, zaobserwowano npla wkrótce po 
09.00 i niezwłocznie otworzono ogień. Jeden z 
naocznych polskich świadków, podch, 
Sopoćko, który odbywał staż na tym 
pancerniku, tak to uwiecznił w swoich 
wspomnieniach: "Odległość 24,ooo yardów. Na 
tablicy kontrolnej palą się światła gotowości. 
Dwa krótkie dzwonki. Huk. Ogłuszający huk. 
W peryskopie morze ognia, a potem czarny 
kłąb dymu. Następna salwa... Odległość maleje 
- 20.000 yardów. Idziemy na zbliżenie. Ani 
"Bismarck‘a" ani wytrysków spowodowanym 
upadkiem naszych pocisków, nie widać. 
Pewnie jeszcze za wcześnie i za daleko. 
"Enemy has opened fire" - podaje przez 
głośnik dowódca (nieprzyjaciel otworzył 
ogień). Tak widzę, teraz widzę. Dwa ogniki 
błysnęły jednocześnie hen daleko, z mgły jak 
gdyby. Na moment wstrzymałem oddech. 
Przecież to w nas strzelają. Słychać, że HMS 
"King George V" również otworzył ogień. 
Potężne działa brytyjskich pancerników 
wkrótce znalazły cel wzniecając pożary i 
niwelując pomost i uzbrojenie. Podch. Eryk 
Sopoćko (zginął na ORP "Orkan") kontynuuje: 
"Co teraz? Widok niezapomniany. Pocisk 
artylerii głównej - kto wie, może z mojej 
wieży? - trafił w górną część pomostu 
nieprzyjaciela. Ogień. Trochę dymu, a potem 
wolno, jakby zastanawiając się, przechyla się 
w dół, łamie i wreszcie spada - maszt, 
dalocelownik z dalmierzem i cały szczyt 
pomostu.
Na okręcie flagowym HMS "King George V" 
podch. Kostek Około w-Zubkowski, w 
rozmowie z autorem, tak wspomina: Na "King 
George V" było nas 5-ciu polskich podch.: L. 

Antoszewicz, Z. Chmielewski, S. Olszowski, J. 
Suchenek-Suchecki i ja. Na wachcie morskiej 
i w alarmie bojowym byłem w wieży 
dalocelownika, z którego kierowano ogniem 
głównej artylerii. Moją funkcją było 
obserwowanie upadków własnych pocisków. A 
więc miałem wspaniałe pole widzenia... 
wszystko widziałem... Rano 27 maja doszło 
do akcji. Zaczęliśmy strzelać... "Bismarck" 
początkowo skoncentrował się na "Rodney‘u", 
dając nam czas solidnego wstrzelania się, a 
kiedy zaczęliśmy obserwować trafne, wtedy 
zaczęli do nas strzelać. Te pierwsze nasze 
trafne były w ich główny dalocelownik, w tą 
ogromną wieżę, ponad pomostem... tak jakby 
się złamała i przewróciła... paliło się... 
zaczęliśmy likwidować ich wieże głównej 
artylerii, jedną za drugą... widok był zupełnie 
niesamowity, bo w pewnym momencie te 
ogromne lufy 15 calowe patrzyły się do nieba 
... a przecież odległość była wtedy tylko 
7000m., a więc powinny być w pozycji prawie 
poziomej ... później podeszliśmy na 2700m., 
tak że lufy naszych dział były w depresji... 
strasznie zniszczyły własne relingi... 
pozdzierały deski pokładu. Jeżeli chodzi o 
nieprzyjaciela, to ani jeden z ich pocisków nas 
nie trafił... jeden przeleciał pomiędzy kominami 
zrywając anteny... żadnych strat nie było... 
żadnego rannego... później widząc już, że 
artylerią będzie trudno go zatopić, Tovey dał 
rozkaz krążownikowi "Dorsetshire" 
storpedować i zatopić, a my wraz z 
"Rodney‘em" ruszyliśmy w stronę portu, bo z 
ropą było bardzo krucho. Na "Bismarck‘u" 
zatonęło 2300 marynarzy, uratowano 107.

Jerzy Tumaniszwili

Od redakcji: Opracowanie kol. Jerzego 
Tumaniszwili wspaniale podkreśla obchodzoną 
50 rocznicę pościgu za BISMARCKIEM. Jest 
też doskonałym dokumentem Rocznika 
nominacji 1941 ze stażu polskich 
podchorążych na okrętach liniowych Marynarki 
Królewskiej. Obchód 50 rocznicy nominacji 
jest opisany na dalszych kartach tego numeru 
NS.
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ORP PIORUN
OCZAMI ANGLIKÓW I NIEMCA

(Teksty nadesłane przez Kazimierza Hessa) 
From: PARSUIT pages 176-177
...Bismarck was seeking revenge on the only 
British ship she could see. The salvo fell over 
a mile short, someone made a disparaging 
remark about her shooting. But Bismarck had 
not sunk the Hood in six minutes for nothing. 
Once more the orange flashes rippled down 
Bismarck’s side, once more the black cordite 
fumes drifted away on the wind. Captain 
Larcom gave a drastic alteration of course to 
avoid the shells now on their way towards 
him, the ship answered to the helm. On the 
bridge, and among the anti-aircraft crews in 
exposed position on the upper deck, they 
waited: ten seconds, twenty, went by, each 
long as a prayer. At thirty seconds the sea on 
either side erupted with a shattering roar, long 
white pillars rose beside them, as high, they 
seemed to some, as Nelson’s column. The 
salvo was a straddle: splinters from one shell 
raked Sheffield’s upperworks, inflicted fearful 
wounds among the antiaircraft gun crews. 
Twelve men were hit altogether, five seriously, 
later three died: Larcom put the wheel over 
again, went on to full speed and ordered 
smoke. Another four salvoes fell dangerously 
close before the smoke blotted Bismarck out. 
Larcom noticed that in that time the enemy 
had maintained his course, sent out the signal 
that was to so puzzle Tovey, ’Enemy steering 
340°’.

Sheffield worked round to the west to open 
the range. When the smoke cleared, Larcom 
saw Bismarck far away, still steering to the 
north, sent another signal to Tovey. Then she 
was lost to sight. The radar was ordered to get 
a range and bearing on her, but now came a 
report that a splinter had put the radar 
apparatus out of action. This meant that even 
if Sheffield did sight the enemy again, she 
would not be able to shadow after dark. The 
last of the shadowing Swordfish would also 
soon have to break off, and then, deprived of 
its eyes, the Fleet would lose contact with 
Bismarck altogether. In the night she would 
slip away unobserved, by dawn be safe inside 
Luftwaffe air cover.

So ran Larcom’s thoughts, and within 
minutes a beneficent Providence had acted on 
them. ’Ships bearing Red One Five’, shouted 
a lookout, and there, coming to join the fray 
at the moment they were most needed, were 
Vian’s five destroyers. They made a brave 
sight as they steered eastward at high speed, at 
one moment riding the crests of the long 
swell, the next all but their topmasts hidden in 
the troughs, yawing and rolling so that it 
seemed they must be pushed right over, the 
spray falling over them like rain. ’Where is 
the enemy?’ signalled Vian, and Larcom gave 
him an estimated bearing and range. The little 
ships didn't pause in their pursuit, swept on 
and past Sheffield, fanning outwards, 
disappeared to the east. Forty minutes later and 
just as the last Swordfish had left for Ark 
Royal, the Polish Piorun on the port wing 
signalled ’Enemy in sight’.

Ark Royal’s striking force meanwhile had 
all landed safely on, though it had taken them 
over an hour and many attempts to do it. 
Three planes had crashed on landing, were 
complete write-offs: Swanton’s 4C was found 
to have 175 separate holes in it, though he and 
his wounded airgunner both survived. The 
remaining planes were taken below for 
refuelling and arming in readiness for a dawn 
attack, and Somerville signalled that after that, 
all torpedoes would be expended. The crews 
were taken off for independent de-briefing, as 
a result of which Maund signalled to 
Somerville and Tovey, ’Estimate one hit 
amidships’ and half an hour later, ’Possible 
second hit on starboard quarter’.
Lt. Ludovic Kennedy (HMS TARTAR) 
From: THE BISMARCK EPISODE page 163 
When Captain Vian sighted the Sheffield ahead 
of him just before 10 p.m., his destroyers were 
spread in line abreast, two and a half miles 
apart, and the Sheffield on the opposite course 
passed through tine line a quarter of an hour 
later. Learning from her that the Bismarck was 
not far off and when last seen was heading 
north to north-west, Captain Vian reduced 
speed. In the growing dusk and with heavy 
seas running, it might be dangerous to make 
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the final approach too fast. It was expected to 
sight the Bismarck ahead of the centre 
destroyer. But at 10.38 p.m., she was seen a 
little on the starboard bow of the port wing 
ship, the Piorun; and shortly after the latter’s 
next-in-line, the Zulu, also spotted her and was 
the first to get off a sighting report.

Within a very few minutes, the Bismarck 
sighted the Piorun and opened fire on her with 
both main and secondary armaments. 
Undismayed, the tiny Piorun returned the fire 
with her 4.7-in. guns. It is very unlikely that 
she did any good, and she herself, being 
frequently straddled, was in grave danger. But 
it was a most spirited display, and the Piorun 
actually kept up the hopelessly unequal contest 
for over half an hour before she ceased 
spitting fire at ':er armoured antagonist and 
hauled out of range.

Captain Vian had discovered the enemy he 
was seeking, and he now had to decide what 
policy to adopt towards him.
Cpt.Grenfell R.N.
From: LOSS OF BISMARCK pages 56,57 
Admiral Liitjens seems quickly to have reached 
conclusion that there was now little chance of 
saving the ship from the fate that he was 
certain would sooner ot later overtake her. At 
2140 he signalled Group West, ’Ship no longer 
manoeuvrable - we fight to tine last shell-Long 
live the Fuhrer’.

The Sheffield was the first to appreciate 
that something serious was amiss when she 
noticed that the Bismarck had veered round to 
port and she found herself under fire from her 
15in guns. Six accurate salvoes were 
discharged and although no hits were obtained, 
splinters from a near miss killed three men 
and wounded two others stationed at the anti
aircraft guns. The cruiser made smoke and 
turned away at high speed and as she did so 
Captain Vian’s destroyers were observed 
approaching from the westward and they were 
directed on to their target. At 2136 Captain 
Larcom reported that the Bismarck appeared to 
be steering 340° and four minutes later he 
amended it to North, then at about 2155 he 
lost touch and continued on what he believed 
was a parallel course to the stricken ship.

Admiral Tovey received the Sheffield’s 

reports if the Bismarck’s course with a certain 
amount of reserve, but at 2142 he altered 
course to south and steered towards her 
position with a view to making contact from 
the eastward. However, when at 2228 he 
received a signal from Admiral Somerville 
reporting that Ark Royal’s second strike had 
achieved a hit, followed twelve minutes later 
by a claim to have made a possible second 
one,, he decided in view of the gathering 
darkness and the uncertain prospects of 
interception under favourable conditions, to 
defer engagement until dawn. To that end, at 
2306 he altered course to the eastward and 
northward to work his way around the 
Bismarck so as to approach her from the west 
when she would be silhouetted against the 
eastern horizon.

As Captain Vian, with his five destroyers 
spread two and a half miles apart on a line of 
bearing 070°-250°, swept downwind on a 
south-easterly course of 120° towards his 
target, he hoped to contact her ahead of his 
own ship, the Cossack, but instead the Polish 
destroyer Piorun on his port wing was the first 
to sight her. At 2228 she reported the 
Bismarck bearing 145° distant 9 miles. He had 
decided that now that the battleship was 
apparently disabled, his first duty was to 
shadow her and in every way assist the 
Commander-in-Chief in bringing her to action 
with his two battleships. At the same time he 
hoped that there would be opportunities for 
delivering torpedo attacks on her which would 
cripple her still further, provided these did not 
involve heavy losses to his ships. At 2248, 
therefore, he ordered his ships to take up 
shadowing positions all round the Bismarck. It 
took a little time for some of the destroyers to 
work round to their positions without getting 
too close to their still very formidable 
opponent. The Piorun quickly discovered the 
need for caution when at a range of 13 500 
yards she engaged her much larger opponent 
and received in reply three salvoes of 15in 
shells one of which straddled her. As darkness 
fell the weather appeared to deteriorate and the 
heavy rain squalls became more frequent, 
conditions which did not favour a synchronised 
torpedo attack. Nevertheless at 2324 Vian 
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ordered his ships to take up stations for the 
delivery of one, but soon afterwards, realising 
how adverse the circumstances were, he 
cancelled the order and told them to attack 
independently.

Meanwhile on board the Bismarck all hope 
of freeing the damaged rudder appears to have 
been abandoned. At 2358 Admiral Lutjens 
despatched another heroic signal, this time 
addressed to Hitler, ’We fight to the last in 
our belief in you my Fuhrer, and in the firm 
faith of Germany’s victory’, to which Hitler 
duly replied, and in a message to the crew 
promised, ’What can still be done, will be 
done’, but apart from ordering all U-boats in 
the area to concentrate round her whether they 
had torpedoes or not, and having tugs stand 
by in case there should be a favourable change 
in the situation, little else was possible.
V-Adm. Schoefield R.N.
From: THE BATTLESHIP BISMARCK pages 
176-179
When on the afternoon of 25 May Tovey 
realized that the Bismarck was making for a 
port in western France, he became concerned 
about his shortage of destroyers. As his 
battleships neared the coast, they would face 
an increasingly grave threat from German U- 
boats, and it disturbed him that his destroyer 
escort had had to turn back for lack of friel 
and the King George V had been unprotected 
since morning. He knew that the Rodney, 
which had been placed under his command but 
had yet to join him, had three destroyers with 
her but he had no idea about the status of 
their fuel.

That evening, therefore, Tovey asked the 
Admiralty to provide the King George V and 
Rodney with a new destroyer escort. By the 
time it received this request, the Admiralty had 
already recognized the problem and decided 
how to handle it. The solution, which had not 
been easy to find because destroyers were in 
short supply in general, was to recall the 4th 
Destroyer Flotilla - the Cossack, Maori, Zulu, 
Sikh, and Piorun' - from convoy duty. On the 
evening of 25 May, this flotilla, under the 
command of Captain Philip Vian, was some 
300 nautical miles ahead of the King George 
V, which meant it would be able to join 

Tovey’s battleships early the next afternoon. At 
0200 on 26 May Vian in the Cossack received 
orders to close with the King George V, taking 
with him the Sikh and Zulu. He was ro send 
the Maori and Piorun to join the Rodney. 
Under way, Vian read the Catalina’s report of 
the rediscovery of the Bismarck, which fixed 
her position to the southeast of his, and saw 
that the question before him was should he 
obey the letter of the Admiralty’s order or 
simply make for the enemy? Thinking his 
destroyers might help to intercept the Bismarck 
on her way to France, he decided to do the 
latter. He turned onto a pursuing course at 
maximum speed but a storm astern and heavy 
seas prevented him from maintaining it. 
Around 2200 on the twenty-sixth he sighted 
the Sheffield, which had been taken under fire 
by the Bismarck only shortly before and was 
now steaming north, and from her he learned 
the Bismarck’s exact bearing. By 2230 both 
the Piorun and the Zulu had found the 
Bismarck. His destroyers could begin operating 
against the German battleship.

For about an hour and a half after the air 
attack, the battle zone close around the 
Bismarck was deserted. Then, somewhere 
before 2300 we saw destroyers. Alarm bells 
sounded and, as usual, our 38-centimeter and 
15-centimeter turrets were ready for action in 
seconds. "Permission to fire". Salvos of both 
calibres went off towards the nearest of the 
destroyers - the Piorun, as I learned later. Our 
guns must have been very, well laid at the 
start, for the enemy turned away and got out 
of range.

We did not know how many destroyers 
there were around us. The pitch-blackness of 
the night and frequent rain squalls made it 
impossible for us to make out silhouettes, so 
we couldn’t tell whether we were seeing a few 
destroyers over and over again or whether 
there was a great number of them. The only 
thing clear to us was that we could expect 
endless torpedo attacks. Everything was going 
to depend on extreme vigilance and the 
flawless functioning of our range finders. 
Fortunately for us, however, the attacks were 
not synchronized, that is, they did not come 
from different directions at the same time, 
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which would have made our defense much 
more difficult. The wind and seas, which gave 
even the Bismarck trouble, probably 
handicapped the destroyers even more. With 
seas breaking over them and spray as high as 
the bridge - conditions that I experienced many 
times in German destroyers - they would often 
be compelled to reduce speed just when for 
tactical reasons they wanted to run at high 
speed.

Our range finders worked to perfection. 
From 8,000 meters down to 3,000 we tracked 
the destroyers. Tension in my station rose as 
the incoming ranges went down, 7,000 
meters...6,500...4,000...In spite of the darkness, 
1 could see through my director our shadowy 
attackers coming nearer and nearer, twisting to 
attack - each time, I thought, "Now the 
torpedoes are hissing out of die tubes" - then 
drawing off. They dared not stay near us for 
long because of the speed with which our 
gunnery found its targets. This, in spite of the 
fact that our fire control had to contend with 
occasional heavy rolling of the ship caused by 
seas coming in off our beam and with the 
even greater disadvantage of our inability to 
maneuver. Her jammed rudders made the 
Bismarck swing some eighty points between 
northwest and northeast. Changes in target 
bearing, always rapid at short range, were 
accelerated, not only by die swinging of the 
ship but also by the use of our propellers for 
steering, so diat an oncoming destroyer might 
change from one side of the ship to the other 
during the same attack. This meant diat 
Albrecht in the forward station had to keep 
switching between the port and starboard 15- 
centimeter turrets. The darkness, made worse 
by drifting rain squalls and clouds of 
undissipated powder smoke, made observation 
difficult for him as well as for Schneider in 
the foretop. As I waited at die ready in case 
I was needed on any battery, I saw shells 
bursting over enemy ships but I could never 
be sure that the flames indicated a hit. At 
times like diis there is always die danger of 
"seeing" what one wants to see...

...The reason why, in her inability to 
maneuver, the lonely ship was helpless in the 

Atlantic is not to be sought in conditions on 
board. The only thing that could have really 
helped during those hours was an attack on the 
enemy’s forces by other German units, an 
attack diat would have prevented or interrupted 
die operations of the heavy British ships 
against the Bismarck.

But no such help came. The battleships 
Schamhorst and Gneisenau, then lying at Brest, 
had suffered bomb and other damage and were 
consequently not seaworthy. The destroyers 
there could not put to sea because of the 
northwester. The weather was so bad that, 
even had they reached the battle area, they 
would not have been able to accomplish much 
- on the night of 26-27 May we saw what a 
difficult time the British destroyers had in the 
high seas. Of the eight U-boats in the Bay of 
Biscay diat at die last moment were ordered to 
support die Bismarck - the U-73, U-556, U-98, 
U-97, U-48, U-552, U-108, and U-74 - the U- 
74 and U-556 had expended all their torpedoes 
in earlier operations. The U-74 had been 
damaged by depdi charges and had only 
limited maneuverability. The intact boats were 
too far away when they received the order to 
assemble around the Bismarck to reach the 
scene of action in time. It was too late to send 
a fully equipped U-boat from a base on the 
west coast of France. There were still the 
supply ship Ermland and the oceangoing tugs, 
but it would take them between twenty and 
forty hours to reach us from the coast. They 
would have arrived too late even to rescue 
survivors.

Our naval headquarters ashore certainly 
mobilized every imaginable help for the 
Bismarck. But it was too little and too late.

The only other help we might have had was 
from our bomber squadrons stationed in 
France. But, of course, they needed notification 
and preparation. Apparently there was neither, 
von Mullenheim-Rechberg (survivor) 
Kpt. Leu. - IV Gunnery Officer in Art. 
Director
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ORP PIORUN
POR.MAR. JÓZEF WOJTKOWIAK

Wielu członków załogi PIORUNA było 
wymienionych we wspomnieniach czy na 
fotografiach publikowanych w Naszych 
Sygnałach. Ale z oryginalnej pierwszej załogi 
Pioruna pominięty przez jakiś złośliwy splot 
okoliczności jest Józef Wojtkowiak. Urodził 
się on w miejscowości Nekla powiat Środa w 
województwie poznańskim 20-go lutego 1898r. 
W roku 1928 wraz z innymi podoficerami 
został wysłany na odbycie stażu na 
kontrtorpedowcach typu ORGAE we Francji, 
a w 1933 starsi bosmani a wśród nich i Józef 
Wojtkowiak zostali mianowani bosmanami 
floty. W 1940 chor.mar. Józef Wojtkowiak jest 
wysłany na Maltę by objąć funkcję na 
GARLANDZIE a na PIORUNIE p.o. II oficera 
mech, i jest wymieniony jako członek załogi w 
akcji przeciw BISMARCKOWI. Pierwsze moje

Na pokładzie PIORUNA mar.Rudnicki, bsmt.Mentryka, 
bsm.Kempiński, chor.mar.Wojtkowiak, dwaj niezidentyfi 
kowani, mat.Piekarz i bsmt.Paczkowski

spotkanie z chorążym Wojtkowiakiem było na 
PIORUNIE, gdzie mnie zaskoczył swą 
znajomością języka francuskiego. Był moim 
"szefem maszyn".Okazuje się, że jak się 
dowiedział, że będą budowali BURZĘ we 
Francji w 1926 rok zaczął się od razu uczyć 

francuskiego, a jak później go wysłali do 
Anglii na budowę GROMA i BŁYSKAWICY 
uczył się angielskiego już przed wyjazdem na 
odbiór tych okrętów. To był człowiek 
sumienny i bardzo przewidujący. Jak Niemcy 
zatopili swą flotę w Scapa-Flow po wojnie 
1918 Polska dostała 6 okrętów, które zmieniły 
nazwy na KRAKOWIAK, PODHALANIN, 
MAZUR, ŚLĄZAK, KUJAWIAK i KASZUB. 
Nigdy nie zapomnę jak chor.mar. Wojtkowiak 
stale mówił każdemu na "WY".Dla mnie 
naprawdę było to śmieszne. J. Wojtkowiak był 
doskonałym mechanikiem pełen wiedzy i 
doświadczenia, choć trochę niedostępny, 
dumny, że pochodzi z Poznańskiego. Jak 
opuścił PIORUNA gospodarzem maszyn po 
nim został Teofil Paczkowski. Oni się znali od 
lat, bo Paczkowski jako mat zawodowy 
prowadził warsztat tokarski i reperowanie 
maszyn. Właśnie pod Wojtkowiaka nadzorem. 
Pokrótce przypominam jego służbę: W 1920 
pułk, morski, a do 1923 ORP KOMENDANT 
PIŁSUDSKI. W 1924 ORP MEWA i powrót 
na ORP KDT PIŁSUDSKI do 1928. Potem 
staż we Francji i nadzór budowy okrętów do 
1931. Do 1934 na BURZY a od 1935 nadzór 
budowy okrętów w Anglii. W 1937 zostaje II 
of.mech. BŁYSKAWICY i z kolei GROMA. 
W 1940 staż na HMS GLOWWORM, 
kier.wachty na ORP GARLAND i na 
PIORUNIE do końcą marca 1944. 3 maja 
mianowany oficerem, jest wykładowcą w 
CWSF, a w maju 1945 jest mianowany 
porucznikiem marynarki. Por.mar. J. 
Wojtkowiak był dekorowany Krzyżem 
Walecznych za akcje z BISMAMRCKIEM i 
jako młody marynarz Krzyżem za wojnę 1920.

Florian Wizła
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ORP PIORUN
TORPEDA ZYGZAKUJE W BISKAYI

Najgorzej jest z tymi tytułami. Po prostu 
brak mi pomysłu i fantazji do zaciekawienia 
czytelnika, bo ostatnio niemalże w każdym 
naszym piśmie tytuły opowiadań 
korespodentów wojennych są tak pomysłowne, 
że ja się boję kompromitacji. Bo jeżeli na 
przykład dam tytuł: Wojna na morzu, to nikt 
z marynarzy czytać nie będzie, a jeżeli 
zatytułuję: Wspaniała suka Żaba, to nie 
każdego cywila jakaś tam suka w tych 
gorących czasach wojennych będzie 
interesowała. Tytuł obecnie to straszna rzecz i 
naprawdę brak mi konceptu. Zdaje się jednak, 
że ze względu na ten strzał torpedowy, 
któremu właśnie opowiadanie poświęcam, tytuł 
brzmieć będzie: Torpeda zygzakuje w Biskayi. 
Zdaje się, że wygląda to trochę sensacyjnie i 
może w ten sposób większa część naszego 
emigracyjnego społeczeństwa dowie się o tym 
strzale torpedowym Maślaka Kawemińskiego.

Maślak to mój poważny konkurent. On jest 
torpedystą, a ja artylerzystą. Oczywiście ja 
twierdzę, że okręt po to chodzi po morzu, aby 
dźwigać na sobie armaty, a on stara się 
wszystkich naiwnych przekonać, że artyleria to 
bluff i w ogóle rzecz na okręcie zbyteczna, a 
torpedy... torpedy panie to jest broń królująca 
i główna. Nawet nie chcę z nim na ten temat 
dyskutować, bo wiadomo, że nie ma racji, ale 
niech się łudzi. Wszyscy dobrze wiedzą, że 
artyleria jest królową broni na okrętach, a 
jakieś tam torpedy są dobre na okrętach 
podwodnych, bronią dmgorzędną na tak 
nowoczesnym kontrtorpedowcu jak nasz 
"Piorun". Zresztą dyskusja skończyłaby się 
prawdopodobnie na zażartej kłótni i 
wzajemnym wymyślaniu się od idiotów, więc 
nie ma sensu jej wszczynać. Ale ten atak 
Maślaka dał mi o tyle dużo radości i 
satysfakcji, że się mogę z niego śmiać do 
rozpuku. Nie dlatego, że drań trafił ostatecznie 
tę łajbę, ale dlatego, że "ona" zygzakowała. 
Ale opowiem od początku jak tam było.

Dzień był tak piękny, że nawet łącznikowy 
Chąriie zdecydował się zdjąć koszulę i 
wystawić swe blado-białe cielsko do słońca. 
Niektórzy przez te ostatnie parę dni opalili się 

na brązowo lub czekoladkę, ale Charlie 
twierdził uparcie, że to źle wpływa na 
samopoczucie, a poza tern i tak nigdy się nie 
opali. I dopiero gdy zobaczył Doktora, który 
wyglądał jak Lobster świeżo wyciągnięty z 
wrzątku, nie wytrzymał nerwowo i zdjął 
koszulę.

Morze było gładkie, horyzont lekko mgiełką 
przysłonięty. Wachtę trzymał Kon, Zastępca. 
Siedział na stołku i znudzonym wzrokiem 
patrzył się w przestrzeń. Nie mogę stwierdzić, 
aby myślał o czemś, ale przypuszczam, że 
jeżeli myślał (w co zresztą wątpię) to o tym, 
że mu się bardzo chce spać. To jest ciekawa 
cecha wszystkich niemalże Zastępców. Są 
często "służbowo zmęczeni" i mogą spać 23 
godziny na dobę. (Pół godziny wyłączyłem na 
szybko zjadane posiłki, tak szybko, aby nie 
stracić ani jednej minuty drogocennego snu). 
Przy kompasie stał Przybyliński i trzymał okręt 
w szyku. Po lewej burcie, za trawersem szedł 
Krążownik, a przed dziobem HMS ONSLOW 
- kontrtorpedowiec. ONSLOW jest wyraźnie 
nie łubiany przez nadbrzeżne baterje. Został 
dziś rano ostrzelany przez baterię na wyspie 
Ile Dye, a wczoraj przez dużego kalibru 
baterię na wysepce Bellc Isle. Raz to nawet 
niemiaszki pomacali go zdrowo. Widzieliśmy 
duży słup wody pod dziobem i na trawersie, 
niedalej jak jakieś 10 metrów od burty. Ale 
na ogół Niemcy strzelają jakoś bez serca. 
Powiedziałbym, że są dobrymi artylerzystami 
pomiędzy torpedowcami. Parę godzin temu 
ONSLOW wyłowił z wody załogę z 
Bcaufightera, który atakował przy wejściu do 
La Rochel niemiecki statek. Podobno uzyskali 
trafienie i statek palił się, ale przy okazji sami 
oberwali zdrowo i w rezultacie musieli 
wodować. I właśnie dlatego obejmując wachtę 
o godzinie 16.00 zastałem okręt na kursie ost, 
a szliśmy szybkością 25 węzłów. Nie bardzo 
wierzyłem w możliwość spotkania 
nieprzyjaciela. Słońce nie tyle osłabia, co 
rozleniwia i przytępia pomyślunek. Wachta 
nasza tym się wyróżniała, że obaj kierownicy 
wachty, to jest Surzyn i ja, pomylili się co do 
kierunku wyrastania włosów. Włosy na głowie 



Nr 169 NASZE SYGNAŁY Str. 23

rosną nam do środka i dlatego niektórzy 
mylnie zresztą nazywają nas łysymi. Wcale 
łysymi nie jesteśmy, a że włosy rosną nam do 
środka to nie nasza wina. Za to wyglądamy na 
100 procentowych mężczyzn, kiedy 
zdejmujemy koszulę. Nie wiem więc dlaczego 
Maślak się śmieje, przez zazdrość chyba, bo 
jego tors wygląda jak źle oskubana pierś 
indycza. Tłusta pierś indyka. Musiałem to 
dodać, bo Maślak tyje z dnia na dzień i już 
dziś często nie rozróżniam jego pozycji 
stojącej od leżącej. Jest nieomalże idealnie 
kulisty. Poza tern stoi z nami na wachcie mat 
Kwiecień - sygnalista, któremu też włosy rosną 
do środka, Wilson, sygnalista, który sam teraz 
nie wie czy lepiej mówi po polsku jako 
Anglik, czy też po angielsku jako Polak. Bo 
Wilson jest Anglikiem. Morowy chłop. Jedną 
rzecz mam mu do zarzucenia. Mianowicie jak 
wyciera nos to zawsze myślę, że to syrena 
okrętowa gdzieś z za burty ryczy. Rzucam się 
więc jak oparzony do tuby głosowej z 
zamiarem wrzaśnięcia: Prawo na burtę lub też: 
Lewo na burtę! Dużo mnie to wycieranie nosa 
nerwów kosztuje, ale od czasu jak Surzyn ma 
katar, zobojętniałem na wszystko. Wilsona 
syrena nosowa, to niewinne szczenię w 
porównaniu do dźwięków jakie Surzyn wydaje 
wycierając w jedwabną chusteczkę swój 
szlachetny nochal. W dalocelowniku siedzi 
Rurek i skarży się, że go serce mocniej boli 
i dlatego koniecznie musi na urlop pojechać. 
A z prawej strony pomostu Wonera przeklina 
wszystko i snuje swoje polityczne 
przypuszczenia i wnioski.

Wtem... wodząc znudzonym wzrokiem po 
horyzoncie w oparach mgiełki coś zarysowało 
się. Jest. Sylwetka. Statek. Melduję Dowódcy: 
"Kąt kursowy prawo 10 statek" - Dowódca też 
już widzi. - Wydaje zarządzenia: Dzwonić 
Alarm Bojowy, Sygnalizować na Krążownik... 
Kąt Kursowy prawo 10 nieprzyjaciel. 
Wskakuję do Dalocelownika. Zakładam telefon. 
Po chwili otrzymuję meldunek z Centrali: 
Artyleria Gotowa. Melduję Dowódcy: " 
Artyleria Gotowa" - On z kolei: "Skierować 
działa na nieprzyjaciela, rozpocząć 

strzelanie".Powtarzam rozkaz Dowódcy i 
komenderuję: Kąt Kursowy prawo 10 - Cel 
statek pocisk kruszący - kąt biegu prawo 90 - 
szybkość celu zero - odległość z dalmierza - 

ogień ciągły salwami, salwy co 6 sekund. 
Położyłem lornetkę przed sobą na parapecie 
okienka. Ugrynowicz melduje, że ma statek na 
celu. Podsiadło też melduje: "na celu". Czekam 
na meldunek z Centrali. O już nadchodzi: 
"Dane nastawione, konżugator w ruchu" - 
"Ognia!" krzyknąłem do tuby. Dzyń-dzyń 
zadźwięczał buczek PAL i w tym momencie 
Ugryn przycisnął spust. Dziobowa bateria, 
cztery lufy splunęły żółtym dymem. Patrzę się 
na statek, rysuje się coraz wyraźniej. Zbliżamy 
się szybko. Nie widzę na nim ruchu, żadnej 
akcji. Statek jest duży, wygląda na pół- 
pasażera. Dzyń-dzyń, nowa salwa. Czekam 
na buczek upadków. Są, są ... widzę upadki 
naszej pierwszej salwy. Są w dobrym kierunku, 
ale krótkie.. Podaję do centrali, zwiększenie 
odległości o 800. Druga salwa też jest już 
widoczna, też jest krótka. Ale trzecia, to już 
obramowanie. Przy upadku czwartej salwy 
zadrżałem ze wzruszenia, a Ugryn krzyknął: 
dostał, dostał... w celu... Widząc dym snujący 
się na statku i czarne wybuchy pod samym 
pomostem. Strzelamy teraz już wszyscy: 
Krążownik i ONSLOW dołączyli do nas. Raz 
po raz okrętem wstrząsa salwa oddawana z 6 
dział. Na wodzie przy statku tryskają fontanny 
wody a statek dostaej ciężkie baty. Pali się 
pomost, palą się nadbudówki. Zbliżamy się 
szybko. Już widać jakieś małe punkciki na 
wodzie. Niemcy spuszczają łodzie i tratwy. 
Skaczą do wody. Punkciki rosną w oczach, 
nabierają barwy. Są to żółto malowanie tratwy, 
a na nich ludzie w żółtych pasach 
ratunkowych. Widzę teraz na statku dwa działa 
na dziobie i dwa na rufie. Widzę trzy pokłady, 
a na każdym z nich Boforsy przeciwlotnicze. 
Nie dziwię się, że spuścili samolot, lecz nie 
rozumiem dlaczego do nas nie strzelali. Swoją 
drogą walka i tak byłaby beznadziejna, więc 
prawdopodobnie wybrali ucieczkę, skacząc do 
wody. Dostajemy sygnał zaprzestania. "Piorun" 
ma podejść bliżej i statek zatopić.



Str. 24 NASZE SYGNAŁY Nr 169

Maślak w czasie całej strzelaniny, dreptał 
nerwowo koło swego celownika torpedowego, 
cicho przeklinając cały świat i artylerię. Lecz 
w miarę jak odległość malała, Maślak przestał 
dreptać, a zaczął kombinować, co by tu za 
dane na celowniku nastawić, aby jak każą, 
trafić ten statek. Mam wrażenie, że się trochę 
sfalował tymi myślami, bo nie to żeby się bał 
strzelać torpedę, to było jedynym marzeniem 
jego życia, ale a nuż ta cholera nie trafi. 
Wtedy ośmieszy się w oczach tego idioty 
artylerzysty. Maślak na samą myśl o tym 
spocił się z emocji, ale kiedy Dowódca po 
wydaniu rozkazu zaprzestania strzelania zwrócił 
się do Maślaka słowami:"No Maślak , teraz na 
pana kolej, strzelimy jedną torpedę... celuj pan 
w śródokręcie" - Maślak był spokojny, chociaż 
podniecony i radosny. Zbliżaliśmy coraz bliżej 
i bliżej. Widać było już pojedynczych roz
bitków pływających w wodzie. Statek palił się. 
Chmury dymu wzbijały się do góry. Czarny, 
miejscami z czerwonemi językami ognia. 
Określam statek na 8000 ton. Uzbrojony 
wspaniale. Rozbitków w wodzie pełno. Maślak 
wydaje rozkazy: "Kąt kursowy - Cel statek - 
zanurzenie 8 stóp - otworzyć zawory zaporowe 
- ładować prochy - zamknąć zamki - aparat 
prawa burta - nastawienie zero - UWAGA - P 
A L !". Torpeda poszła, fuknęła jak zwykle z 
aparatu i wpadła płasko do wody. Za chwilę 
zniknęła pod wodą, pozostawiając ślad w 
postaci białej szybko poruszającej się smugi. 
Idzie prosto na statek. Teraz zgubiłem ją... o 
znów widzę... coraz bliżej... bliżej... bliżej 
nieprzyjaciela. Wstrzymuję oddech, zdaje się, 
że już już, tuż tuż, zaraz uderzy i wtem... 
Statek podniósł się jakby do góry,słup wody, 
dymu i ognia wzniósł się do nieba. Dostał... 
dostał! Okrętem naszym wstrząsnęło silnym 
wybuchem podwodnym. Statek wyglądał jak 
wielka pochodnia wznosząca swe ogniste 
ramiona do nieba. Przechylał się na lewą burtę.

Maślak stał na skrzydle pomostu, uśmiechał 
się radośnie, ale spozierał od czasu do czasu w 
moim kierunku, jakby zaniepokojony. Jakby się 
mnie pytał: Może nie widziałem cholera jedna! 
- Widziałem, psia krew, widziałem i rżałem w 

duchu z radości, będę się śmiał z Maślaka 
przynajmniej z miesiąc. Torpeda przy końcu 
skręciła w lewo i zamiast trafić w śródokręcie, 
trafiła w rufę. Więc też od razu wrzasnąłem z 
Dalocelownika: Maślak! a dlaczego ona zyg
zakowała? Czy to może ze względu na bez
pieczeństwo przed okrętem podwodnym? - 
Wcale nie zygzakowała - odkrzyknął butnie - 
szła prosto jak strzała. - Ależ panie poruczniku 
- wtrącił Zastępca - sam widziałem że skręciła. 
- Panie kapitanie - bronił się zaczerwieniony 
Maślak - ona nie miała prawa skręcić, przebie
raliśmy ją przed samym wyjściem w morze.

Nie ważne to wszystko, nie ważne nasze 
żarty, kłótnie i zawiści. To wszystko rzeczy 
małe. Najważniejszym jest fakt, że mieliśmy 
szczęście zatopić Szwaba. Zatopić 8000 ton 
nieprzyjacielskiego tonażu. I to nasza torpeda, 
z naszego okrętu, rękami naszych torpedystów, 
z szefem bosmanem Karasiem, wypieszczona. 
To już poraź drugi od czasu inwazji torpedy 
nasze trafiają nieprzyjaciela i topią hi
tlerowskie statki i okręty. A na zwycięstwo i 
powodzenie na morzu składa się praca, trud i 
znój, nieprzespane noce na wachtach w kot
łowni i maszynowni, w radiostacji i kabinach 
podsłuchowych, przy działach i aparatach 
torpedowych, na pomoście i w dalmierzu, w 
centrali artyleryjskiej i pomieszczeniu niskiego 
napięcia, przy kole manewrowym i przy kole 
sterowym, w kabinie nawigacyjnej nad mapą i 
w kuchni nad garnkami. Szkoda mi Zastępcy, 
bo tyle nocy nieprzespał.
Odchodziliśmy. Statek przechylał się coraz 
bardziej, aż w końcu dziób tylko sterczał z 
wody, aby za chwilę zanurzyć się i zniknąć na 
zawsze pod gładką powierzchnią spokojnego 
morza.

Jerzy Tumaniszwili
Na O.R.P. Piorun, Jesienią 1944 r.

P.S. Opowiadanie powyższe ukazało się w 
"Polsce Walczącej".
Ze względu na cenzurę nazwiska były poza
mieniane, w tym tekście są częściowo przy
wrócone.
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MIECZYSŁAW WRÓBLEWSKI
KILKA WSPOMNIEŃ Z RYBITWY

Po upływie przeszło pół wieku 
przedstawione z pamięci zdarzenia nie roszczą 
sobie pretensji do zaliczania ich jako fakty 
historyczne, choć naprawdę miały one miejsce. 
Z biegiem lat pokrywa je coraz większy kurz 
zapomnienia, a nieraz tak bywa iż tkwią w 
pamięci bardziej wyraziście całkiem błahe 
szczegóły niż wielkie wydarzenia. Właśnie 
takimi drobnostkami chciałbym się podzielić.

Dywizjon traulerów w składzie OORP 
JASKÓŁKA, MEWA, RYBITWA, CZAJKA, 
CZAPLA i ŻURAW znalazły gościnne 
schronienie w pierwszych dniach września 
1939 r. w Jastarni. Załogi na noc zajmowały 
opustoszałe z wczasowiczów pensjonaty. 
Kucharze mieli możność wygodnego sposobu 
sporządzania strawy w obszernych kuchniach. 
Na okrętach stojących w porcie pełnione były 
dyżury przy działach. Dla załogi RYBITWY 
przypadł pensjonat "Morzany". Niedaleko 
pensjonatu znajdował się niewielki pagórek 
porosły krzakami. Wykorzystaliśmy go na 
wykopanie rowu strzeleckiego, w którym 
urządzono dwa stanowiska na karabiny 
maszynowe, za każdym razem zdejmowane z 
okrętu na okres postoju w porcie. W ten 
sposób Jastarnia uzyskała niewielką obronę 
przeciwlotniczą. Dowódcą RYBITWY był kpt. 
mar. Kazimierz Miładowski, od końca marca 
1939 r. ja pełniłem na okręcie funkcję oficera 
wachtowego, z początkiem września 1939r. na 
okręt skierowany został bosman podchorąży 
Józef Górny, awansowany we wrześniu do 
stopnia oficerskiego.

Pewnego wieczoru wracający z okrętu do 
"Morzan" marynarze spostrzegli, że na kutrach 
rybackich, stojących na kotwicy na redzie 
Jastarni, dzieje się coś podejrzanego. "Panie 
poruczniku - zameldowali mi - chyba 
dywersanci nadają światłem z kutrów jakieś 
sygnały". Wziąłem więc ze sobą dwóch 
marynarzy uzbrojonych w karabiny ręczne i 
mając w garści pistolet, udaliśmy się biegiem 
do portu. Skradaliśmy się chyłkiem za osłoną 
betonowego falochronu, aby nas u kutrów nie 
zauważono. Wieczór był piękny, świeciły 
gwiazdy, księżyc w pełni rozświetlał srebrny 
migotliwy gościniec, kończący się cieniutką 
wstęgą na widnokręgu. Leciutki wietrzyk 
chłodził nam czoła, gdy zasapani biegiem 
zatrzymaliśmy się za falochronem, aby 
obserwować stojące na redzie wzdłuż brzegu 
na wschód od wejścia do portu kilkanaście 
kutrów, należących do jastamieńskich 
rybaków.

Nagle na jednym z kutrów rozbłysło 
światło, przez chwilę się paliło i zgasło. Za 
chwilę na drugim kutrze powtórzyło się to 
samo. "Panie poruczniku, to Kaszubi nadają 
Szkopom światłem sygnały" - szepnęli 
marynarze. Gdy więc zabłysło znów światło, 
wziąłem ie na muszkę pistoletu i zacząłem 
strzelać. Ódległość była zbyt daleka,strzelanie 
bezskuteczne, światło na kutrze świeciło jak 
latarnia. Wziąłem więc szybko karabin od 
marynarza, ułożyłem broń na falochronie i gdy 
tylko światło rozbłysło na ,nowo, 
przymierzyłem starannie i strzeliłem. Światło 
natychmiast zgasło,rozległ się brzęk tłuczoneg 
szkła, nastała cisza. I wtedy wszystko stało się 
jasne: to nie dywersanci, których tropiliśmy na 
każdym kroku w pierwszych dniach wojny, 
lecz księżyc w pełni odbijał się w szybach 
sterówek kutrów. Łukujące na kotwicach kutry 
co chwila rozsiewały odbity blask księżyca. 
Parsknęliśmy śmiechem i chyłkiem wróciliśmy 
do kwater. Nie było czym się chwalić.

Trzeciego września przypadło w niedzielę. 
Z samego rana RYBITWA i JASKÓŁKA 
wyruszyły z Helu do Gdyni, aby przewieźć 
Dowódcę Morskiej Obrony Wybrzeża kmdr, 
dypl. Stefana Frankowskiego na spotkanie z 
Dowódcą Lądowej Obrony Wybrzeża płk. 
Stanisławem Dąbkiem. Przybiliśmy do 
nabrzeża obok Kapitanatu Portu, w pobliżu 
Dworca Morskiego. Nie odczuwało się złego 
nastroju wśród przechodniów, wprost 
przciwnie, gdy w południe rozeszła się 
wiadomość o wypowiedzeniu wojny Niemcom 
przez Francję i W. Brytanię, świąteczny nastrój 
zamienił się w entuzjazm. Zapobiegliwy i jak 
zwykle przedsiębiorczy podoficer gospodarczy 
RYBITWY - mat Kasperek przyszedł do mnie 
na pomost z propozycją zatelefonowania z 
Kapitanatu do Rożkowskiego aby zamówić 
dostawę mięsa. "Nie zaszkodzi, a spróbować 
warto" - odparłem. Rożkowski, to była firma, 
która zaoptrywała w Gdyni nasz dywizjon w 
mięso (a może wszystkie okręty stojące na 
Oksywiu?). Nie bardzo wierzyłem w 
skuteczność tych poczynań, była przecież 
niedziela. Toteż zdumienie moje nie miało 
granic gdy pod okręt, po pewnym czasie 
podjechał samochód dostawczy firmy 
Rożkowski. Z wozu wyniesiono dzierze pełne 
kiełbas, mięsa i szynek. Część kiełbas była 
niedawno ugotowana,gdyż jeszcze para unosiła 
się nad nimi.
Na Helu zaopatrzenie okrętów w prowiant było 
dość skąpe, a dzięki tej dostawie przez kilka 
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dni cały dywizjon mógł najeść się do syta.
Oczekiwanie na powrót komandora 

Frankowskiego przedłużało się. Marynarze, 
ktżrzy załatwiali jakieś sprawy na Dworcu 
Morskim, przynieśli wiadomość, że w 
magazynach są beczki z winem i inne specjały.

"Panie poruczniku, przytaszczymy ze dwie 
beczki" -zwrócili się do mnie. "Nie wolno - 
odrzekłem - przecież to cudza własność". Po 
pewnym czasie zauważyłem na trapie 
marynarza niosącego dwa wiadra napełnione 
czerwonym płynem. Gdy zapytałem co jest w 
tych wiadrach, odrzekł że barszcz czerwony - 
prezent z bufetu Dworca Morskiego. Dopiero 
późnym wieczorem, po powrocie do Jastarni 
przy kolacji okazało się, że ów barszcz 
czerwony - to dobre wino, które zostało 
sprawiedliwie rozdzielone na całą załogę.

Dzień przeszedł nam w ciągłych alannach. 
Widzieliśmy nadlataujące nisko nad Hel 
niemieckie samoloty od strony Gdańska. 
Komandor Frankowski wrócił dość późno i 
dopiero w Jastarni dowiedzieliśmy się o 
zbombardowaniu GRYFA i WICHRA. Czarny 
słup dymu i ogień widać było nad Helem 
przez dwa dni.

W połowie września, gdy noce stały się 
ciemne, gdyż księżyc wszedł w fazę nowiu, 
trzy traulery, w tym RYBITWA wyszły 
późnym wieczorem do Kuźnickiej Jamy, aby 
pobrać miny z kryp minowych, stojących tam 
na kotwicach celem postawienia drugiej zapory 
minowej w Zatoce Gdańskiej.Przejście do kryp 
było stosunkowo łatwe. Chociaż żadne światła 
nawigacyjne się nie paliły, wykorzystywaliśmy 
jeszcze słabą widoczność przy zapadającym 
zmroku. Gdy dobiliśmy do burty jednej z kryp, 
chorąży Melcer, kierownik tej krypy, z 
zapałem zabrał się do pozbycia się części 
swego niebezpiecznego ładunku. Dosłownie "z 
zapałem", gdyż najpierw trzeba było rozpalić 
"lut - lampę", po tym rozgrzać nią świecę w 
głowicach żarowych silnika windy służącej do 
operacji przeładunkowych, by w końcu korbą 
uruchomić silnik. Czynności te trwały dość 
długo, załadunek 20 min. na pokład 
ukończyliśmy późno w nocy. Stało się ciemno 
jak oko wykol. Jedynym drogowskazem w 
powrotnej drodze stał się kompas.

Kpt. Miładowski położył okręt na 
kontrakurs i powoli wychodziliśmy z tego 
akwenu otoczonego ze wszystkich stron 
płyciznami. W pewnym momencie wyczułem 
jakby okręt zwolnił bieg, fala dziobowa zaczęła 
się oddalać od burt i znikać. Rzucona z 
dziobu sonda wykazała głębokość półtora 
metra, okręt stoi na miejscu. Weszliśmy więc 

na mieliznę. Ładna perspektywa: dwadzieścia 
min na pokładzie, kilkanaście naboi w parku 
amunicyjnym do działa. Kilkarotne próby 
zejścia z mielizny pracą śrubami cała wstecz 
nie przyniosły rezultatu. Spuściliśmy więc łódź 
na wodę, wywieźlośmy na niej obie kotwice 
poza rufę, opróżniliśmy dziobowy zbiornik 
balastowy. Oba motory cała wstecz! Z komina 
walą iskry i dym, ścielący się nad wodą czarną 
smugą. Zrobiło się już widno. Widać nawet 
niedaleko tyki rybackie na więcierze wbite w 
dno płycizn. W pewnym momencie okręt 
drgnął i posunął si: powoli wstecz. Szybko 
podnieśliśmy łódź na pokład,wciągnęliśmy 
kotwice do kluz i o brzasku dnia wróciliśmy 
do Jastarni. CZAJKA już stała przy nabrzeżu.

"Janek - wołam do ppor. Pęskiego - 
wleźliśmy na mieliznę".

"My też siedzieliśmy, ale niedługo" - padła 
odpowiedź. Przyczyną wejścia na mieliznę była 
zmiana kierunku wiatru w ciągu nocy gdy 
byliśmy zajęci ładowaniem min na pokład. O 
tej zmianie przekonałem się dopiero, gdy się 
już rozwidniło a okręt ciężko pracował 
śrubami, wyrzucając czarną smugę dymu. 
Stojąca na środku Kuźnickiej Jamy krypa 
minowa na długim łańcuchu kotwicznym pod 
wpływem wiatru przesunęła się na wschód, 
czego w tej czarnej jak smoła nocy nikt nie 
spostrzegł. Kontrakurs się zgadzał, tylko nie 
była to ta sama droga w czasie powrotu.

Po powrocie do portu wyładowaliśmy 
zastrzałem okrętowym miny na nabrzeże, aby 
być gotowym do dalszych działań na morzu w 
ciągu dnia.

Palące się w nocy ognie, a w dzień smugi 
dymów nad Kępą Oksywską wskazywały na 
coraz bardziej zacięte walki jakie toczyli 
obrońcy Oksywia. Na prośbę pułkownika 
Dąbka, admirał Unrug wysłał RYBITWĘ i 
JASKÓŁKĘ w kierunku wsi Rewa celem 
ostrzelania kolumny niemieckich czołgów 
zbliżających się do Oksywskiej Kępy od 
strony Pucka.

Aby dobrze określić miejsce okrętu podczas 
strzel ani a,dowódca RYBITWY zatrzymał okręt 
tuż przy pławie Depka. Biorąc elementy 
strzału z mapy, oddaliśmy kilkanaście strzałów 
w kierunku mostu na szosie Mrzezino - 
Pierwoszyno, zostawiając sobie kilka sztuk 
amunicji 75mm "na wszelki wypadek". Po 
zakończeniu strzelania, nasze stanowisko przy 
pławie zajęła JASKÓŁKA i kontynuowała 
strzelanie, pogoda była wspaniała, zupełnie bez 
wiatru, po niebie - nad półwyspem - płynęły 
kumulusy, tworząc wał chmur. Na szklanej 
tafli morza JASKÓŁKA jakby była zawieszona 
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w powietrzu. Czekając na nią stanęliśmy w 
dryfte. Nagle usłyszeliśmy szum samolotu. 
Wszyscy na pokładzie i na pomoście wypatrują 
niebo. Obsługa przy dziale i karabinach ma
szynowych. Szum coraz donośniejszy. Raptem 
z chmury wypadł samolot i jak jastrząb 
składający skrzydła, lotem pikowym runął na 
JASKÓŁKĘ. Widzimy jak z pod jego skrzydeł, 
niby dwie krople wody,, odrywają się dwie 
bomby i lęcą na JASKÓŁKĘ. Lecz co się 
dzieje? Bomby lecą i samolot też leci za nimi, 
nie wyrywając się z lotu nurkowego. Trwało to 
kilka sekund. Samolot i bomby runęły do 
morza, tuż za rufę JASKÓŁKI. Odczuliśmy 
wstrząs, z lustrzanej gładzi wody wyrosła 
fontanna ciemnego błota i gdy opadła, doszedł 
nas huk wybuchu.

JASKÓŁKA szybkim manewrem podążyła 
w naszym kierunku a my też szybko zmykaliś
my do Jastarni. Weszliśjny pierwsi do portu. 
Za chwilę weszła JASKÓŁKA. Podbiegłem do 
główki wejściowej i krzyczę: "Wacek! gratuluję 
celnego strzału!" Podporucznik Bielinowicz na 
to: "Chłopie!, nie zdążyliśmy nawet skierować 
na Szkopa karabinów! Sam się załatwił..."

Pewnego dnia wypadł na RYBITWĘ kolej
ny dyżur w porcie. Staliśmy jak zwykle dzio
bem do wyjścia z portu, w wachcie przy dziale 
i karabinach maszynowych. Resztki amunicji 
do 75-tki w pokładowym parku amunicyjnym. 
Obsługa przy dziale, ja na pomoście. W świe
tle zachodząceg słońca ujrzeliśmy nad Zatokę 
samolot. Leciał wolno, tuż nad wodą od strony 
Pucka, zmieniając kurs, jakby czegoś szukał na 
wodzie. Podchodził coraz bliżej. Alami, działo 
załadowane, czekamy aż jeszcze bliżej nadleci. 
Gdy samolot znalazł się tuż nad portem, 
pokazując czarne krzyże na skrzydłach, dałem 
komendę "pal". W warkocie silnika samolotu 
usłyszałem tylko trzask spuszczonej iglicy w 
zamku. Karabiny maszynowe zaczęły strzelać. 
W dziale niewypał. "Wyrzucić nabój!". "Ła
duj!, pal!" Znów niewypał. Drugi cenny nabój 
wyrzucono za burtę do wody. W tym czasie 
Heinkel przewalił się na prawe skrzydło, 
skręcił w prawo, poleciał w stronę Gdańska, 
niknąć w mroku. Zbiegłem do działa, aby 
zbadać przyczynę niefortunnego strzelania. 
Okazało się, że po ostatnim czyszczeniu działa 
iglica była źle założona i nie zbijała spłonki. 
Stąd niewypały. Żegnaj sławo żołnierska... Nie 
było czym się pochwalić.

W połowie września, gdy wróciliśmy z 
Zatoki po wykonaniu ostrzeliwania ar
tyleryjskiego Niemców podchodzących coraz 
bliżej pod Kępę Oksywską, warz z załogą 
udałem się do "Morzan". Stale nosiłem ze 

sobą, tak jak cała załoga,maskę przeciwgazową. 
Tym razem jednak nie wziąłem mas
ki,pozostawiając ją na okręcie, gdyż zaraz po 
obiedzie miałem wrócić na okręt. Ledwie 
zdążyłem usiąść do stołu - alarm! Nalot lotni
czy! Kilkanaście samolotów nadlatywało tuż 
nad wodą od strony Kaszycy i krążąc nad 
portem zrzucało bomby. Skuleni w rowie 
strzeleckim przyglądaliśmy się jak okręty nasze 
zaskoczone napaścią kilkunastu samolotów 
stały się celem nagłego ataku. Nalot, jak 
niespodziewanie się zaczął, tak nagle się 
skończył. Po odlocie samolotów od strony 
portu, niesiona wiatrem w naszym kierunku 
zbliżała się smuga białego dymu. Ogłoszono 
alarm przeciwgazowy. Cała załoga zakłada 
maski. Patrzą na mnie ze zdziwieniem przez 
okulary, dlaczego ja jeszcze maski nie założy
łem. Pomyślałem sobie, że przyjdzie mi mar
nie zginąć na skutek swej lekkomyślności. 
Zauważyłem jednak, że gaz który do nas na 
dobre już dotarł, pochodzi tylko z jednego 
źródła i niesiony jest z wiatrem dość wąską 
smugą. Postanowiłem więc wydostać się na 
nawietrzną stronę i dotrzeć w strefie czystego 
powietrza do RYBITWY. Na nogach miałem 
grube filcowe buty z długą cholewką lecz nie 
przeszkadzały mi one, aby czterystametrówką 
dotrzeć do okrętu. Założyłem maskę i 
wszedłem w strefę gazu. Ujrzałem wtedy jak 
ze zbombardowanej CZAPLI wydobywa się z 
rozbitego fumatora... zasłona dymna. Dopiero 
wtedy odczułem jak ciężkie są moje buty.

Nalot ten był najdotkliwszym ciosem dla 
naszegp dywizjonu: całkowicie zniszczona 
JASKÓŁKA, na której wybuchł pożar, i 
dwóch ludzi zginęło, CZAPLA ciężko 
uszkodzona, z dymiącym jeszcze fumatorem, w 
pobliżu wyładowanych z okrętów na nabrzeże 
min pełno lejów po bombach.
RYBITWA otrzymała trafienie bombą, która 

przebiła pokład przeszła przez wąski 
korytarzyk w pomieszczeniu bomb 
głębinowych, przebiła dno okrętu i utknęła w 
dnie basenu portowego nie wybuchając. Ótwór 
w dnie zatkano kłodą drzewa. To był 
szczęśliwy okręt...

Straty poniesione przez nasz dywizjon, 
zmusiły nas do dalszej walki na lądzie. 
Ściągnięto z okrętów z wielkim trudem działa, 
tworząc z nich baterię przeciwlotniczą.Trzy 
traulery, wraz z RYBITWĄ pod koniec 
września przeszły do portu wojennego na Helu, 
załogi ich "na piechotkę" powróciły do Jastarni 
aby kontynuować walkę z wrogiem na lądzie. 
Ale to już jest inna historia...
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JAN PAWLICA
OSTATNIA WACHTA

Tuż przed uderzeniem Niemców na 
Norwegię, bazą polskich okrętów wojennych 
był Harwich w południowo-wschodniej Anglii. 
Jednak wraz z rozpoczęciem nieprzyjacielskiej 
inwazji, okręty nasze zostały skierowane na 
północ, najpierw do Rosyth w Szkocji a 
później do Scapa Flow pod dowództwo Home 
Fleet. Stąd zrobiliśmy kilka wypadów ku 
brzegom Norwegii by około 20 kwietnia 
wyruszyć do Narwiku, miasta-portu leżącego w 
głębi fiordu w północnej Norwegii. Pogoda 
nam nie sprzyjała. Podczas sztormu O.R.P. 
Burza uległa awarii i z powodu dużych 
przecieków w kadłubie, musiała zawrócić do 
bazy. OORP GROM i BŁYSKAWICA 
popłynęły dalej na północ. Na wschód od 
Wysp Szetlandzkich nieprzyjaciel 
zasygnalizował swą obecność. W pobliżu 
BŁYSKAWICY nastąpił potężny wybuch na 
szczęście bez szwanku dla okrętu. Niemcy 
poczytali sobie tę eskplozję za zatopienie 
jednego z naszych niszczycieli, czym nie 
omieszkali się pochwalić, w komunikacie 
radiowym następnego dnia.

21 kwietnia okręty dotarły do ujścia fiordu 
Narwik. Morze tu było znacznie spokojniejsze. 
Po obu burtach okrętu wyrastały wprost z 
wody skaliste góry o barwie ciemno 
granatowej, pobielone łatami śniegu. Zima 
panowała tu jeszcze w pełni. W miarę 
posuwania się w głąb fiordu, góry i urwiska 
skalne rosły i potężniały, a droga wodna 
stawała się coraz węższa. Ciasno tu, cicho i 
niebezpiecznie. Wreszcie cel, zaciszne wody 
fiordu niedaleko portu Narwik.

Pięćdziesiąt lat temu Narwik był niewielkim 
miasteczkiem o drewnianej zabudowie i 
zarazem portem przeładunkowym, położonym 
na półwyspie, który dzieli fiord Oyjord na 
fiordy Rombaken i Rejsfiorden.

Pogrom niemieckich okrętów wojennych i 
transportowych w porcie Narwik i okolicach, 
w dniach 10 i 13 kwietnia, był całkowitym 
zwycięstwem floty brytyjskiej. Na skalistych 

brzegach fiordu pozostały do dziś wraki 
niektórych z dziesięciu niemieckich 
niszczycieli, rozniesionych wówczas ogniem 
artyleryjskim i torpedowym.

Naszym zadaniem było patrolowanie miasta- 
portu i okolic od strony morza, niszczenie 
ogniem artyleryjskim umocnień niemieckich, 
zwłaszcza linii kolejowej, służącej głównie do 
wywozu rudy, tak bardzo potrzebnej 
niemieckiej machinie wojennej.

Była trzecia dekada kwietnia. Pogoda 
ustabilizowała się. Niebo było bezchmurne, 
wody fiordu spokojne jak lustro, a brzegi 
ośnieżone, niczym nie zapowiadające panującej 
w tym czasie w Polsce wiosny. Podziwialiśmy 
białe noce, tak zwyczajne tu, za kołem 
podbiegunowym. Choć aktywność lotnictwa 
niemieckiego była znaczna, to padające bomby 
omijały szczęśliwie nasze okręty. GROM 
prowadził kontrole wybrzeża z odległości 
około 1.5 kilometra od Narwiku, 
uniemożliwiając nieprzyjacielowi poruszanie się 
po wyeksponowanych, opadających stromu ku 
morzu zboczach. Każdy ruch Niemców, 
wywoływał reakcję naszej artylerii głównej i 
broni maszynowej. Dowódcy dział i broni 
maszynowej prowadzili ostrzał według własnej 
obserwacji, skutecznie tłumiąc działania 
Niemców. Alarmy bojowe i przeciwlotnicze 
były ogłaszane w chwilach większych nalotów. 
Załoga przyzwyczaiła się do takiego 
prowadzenia działań, sprawnie i szybko 
wykonywała swe zadania.

A jednak trzeciego maja około godziny 
ósmej rano, udało się Niemcom trafić GROM 
w śródokręcie pociskiem z działa 80 
milimetrowego. Pocisk przebił burtę powyżej 
linii wodnej, rozerwał się wewnątrz trzeciego 
kotła i unieruchomił go. Bosman pokładowy 
zabezpieczył dziurę w poszyciu, zabijając ją 
drewnianym kołkiem. Nikt z załogi wtedy nie 
zginął, lecz był to cios jakby ostrzegawczy. 
Nasi artylerzyści zauważyli miejsce z którego 
oddano strzał i obłożyli je pociskami, niszcząc 
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niebezpieczne działo.
Z trzeciego na czwartego maja, w 

godzinach od 24.00 do 04.00 miałem wachtę 
wraz z szefem radiostacji, bosmanem 
Wacławem Perkowskim. Pełnił On służbę w 
zastępstwie starszego radiotelegrafisty Wacława 
Januszkiewicza, który poprzedniego dnia 
nieopatrznie znalazł się w pobliżu strzelającego 
działa artylerii głównej i ogłuchł. Po 
ukończeniu wachty poszliśmy spać. Szef-Radio 
mieszkał na rufie okrętu, tuż za maszynownią, 
po prawej burcie. Rano około godziny ósmej 
podczas nalotu, bomby uderzyły w pobliżu 
tego pomieszczenia. Prawdopodobnie 
znajdujący się tam bosmani, zginęli podczas 
eksplozji.

Ja mieszkałem w dolnym pomieszczeniu 
dziobowym, prawie na linii wodnej okrętu. 
Obudził mnie sygnał alarmu przeciwlotniczego. 
Ponieważ nie miałem przydziału w tym 
alarmie nie śpieszyłem się z wyjściem z 
ciepłego hamaka. Dopiero huk wybuchu, 
niepodobny do huku dział artylerii głównej 
całkowicie mnie otrzeźwił. Wyskoczyłem z 
hamaka, wsunłęm bose stopy w stojące na 
szafce buty i błyskawicznie przebiegłem dwa 
trapy i dwa pomieszczenia w których nie było 
już nikogo. Po wydostaniu się na górny 
pokład, znalazłem się pod spardekiem 
pierwszego działa. Automatycznie uruchomiłem 
klatkę z pasami ratunkowymi, wyciągając 
zawleczkę. Pasy wyspały się na pokład 
instyktownie założyłem jeden z nich na siebie. 
Po lewej burcie górnego pokładu w pobliżu 
tratwy ratunkowej, widziałem bosmana 
pokładowego, chorążego Grzywaczyka. Na 
trapie zaś, prowadzącym z dolnego pokładu 
pojawił się maszynista. Miał czarną twarz a z 
czoła płynęła krew. Był to Grzelak z załogi 
maszynowej, jak się później dowiedziałem. 
Chwyciłem z pokładu pas ratunkowy i 
zarzuciłem mu szelki na ramiona ale mu ich 
nie zawiązałem. Okręt zaczął się przechylać na 
prawą burtę. Opuszczać pokład! - krzyknął 
bosman. Toniemy!

GROM łamał się w miejscu eksplozji. 
Dziób i rufa unosiły się szybko w górę.

Wylazłem za reling. Było już bardzo wysoko. 
Ubrany sportowo w podkoszulkę i spodenki, 
czułem strach przed lodowatą wodą. Nie było 
czasu do namysłu. Zjechałem po burcie do 
lodowatej wody, która parzyła jak ukrop. 
Podświadomość nakazywała ucieczkę od 
tonącego okrętu jak najdalej. Po chwili gdy 
obejrzałem się w stronę okrętu, złożony 
niczym scyzoryk z pionowo wysoko 
uniesionym dziobem i rufą, za którą błyszczały 
w słońcu śruby napędowe, pogrążał się w 
morzu. Gdy obejrzałem się ponownie, nie było 
go już na powierzchni wody.

Torpedysta Ludwik Maruszak, pływał 
kilkanaście metrów ode mnie. Byliśmy dość 
daleko od dużej grupy rozbitków, na środku 
Oyjord fiordu. Do brzegu było daleko, więcej 
jak kilometr, ale w tak zimnej wodzie nie 
mieliśmy żadnych szans na dopłynięcie tam. 
Już po kilku chwilach zaczęliśmy sztywnieć. O 
Boże!! ale zimno!! - krzyknąłem. Ale nam 
przypier r r.. wykrztusił - Ludwik.

Niemcy rozpoczęli polowanie na rozbitków. 
Na szczęście z sąsiedniego fiordu wypłynł 
brytyjski niszczyciel HMS BEDOUIN, 
otworzył ogień do myśliwych, opuścił łodzie 
ratunkowe i zaczął wyławiać żywych i 
rannych. Płynęliśmy w kierunku łodzi. Chwile 
mijały jak wieczność. Na wpół sztywny z 
potwornym bólem w dolnej połowie ciała, 
umazany w ropie, zostałem wciągnięty do 
łodzi. Wioślarze ruszyli cała naprzód do trapu 
niszczyciela. Po trapie biegliśmy jak sprinterzy 
na drewnianych nogach, by się ukryć i ogrzać 
w najbliższym pomieszczeniu. Byłem tak 
sztywny i skostniały że paluch, który 
skaleczyłem o okucia trapu biegnąc boso (bo 
buty utonęły) nawet nie krwawił.

Dopiero po godzinie pod prysznicem ciepłej 
wody, rozgrzaliśmy ciała. Wtedy Ludwik 
zapytał:
Którą miałeś wachtę? Drugą - odpowiedziałem. 
Miałeś szczęście, że się obudziłeś, bo nie 
wszyscy zdążyli.
Po 52 latach
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LECH. T. KWAPISZEWSKI
Z PAMIĘTNIKA.... STAŻ NA H.M.S. YORK"

C.W. By Command of the Commissioners
CONFIDEN HAL #High Admirał oj the United 

Kingdom, &c.
T0 "da-ećtć. 7? 'V-

THE Lords Commissioners of the Admiralty hereby appoint

of His Majesty’s Ship U

and direct you to repair on board that Ship at 
.on... /z .............

Your appointment is to take effect from that datę.

You are to acknowledge the receipt of this Appoint
ment forthtoith, addressing your letter to the Commanding 
Officer, -

H.M.S. 
taking care to furnish your address.

' P D & By Command of their Lordships,

Admiralty, S.W. I.

11008) Wi. 11)508/3532 Oh 5/40 S.K.K. I ul. Cp. 671.

Dostałem przydział na HMS "YORK". Z 
Plymouth, z GDYNI wyjechałem 10-go 
czerwca o 12-tej w nocy. W Rosyth, gdzie 
YORK stał na kotwicy, przyjechałem dnia 
następnego. W dockyardzie, pytając się o 
motorówkę na mój okręt, niespodziewanie 
spotkałem marynarza polskiego... z WILKA. 
Co za radość... WILK stał tuż przy molo. Bez 
ceregieli podążyłem na nasz okręt i wkrótce 
powitał mnie por. Anczykowski. On z miejsca 
zamówił motorówkę dla mnie na YORK A lecz 
mieliśmy jeszcze dostatecznie czasu aby 
pogawędzić. Tu, jeden z pierwszych, 
dowiedziałem się o zatonięciu ORŁA. Podobno 
WILK też nie jest zbyt dobrze zreperowany. 
W czasie próbnych zanurzeń woda przeciekała 
z peryskopów. BŁYSKAWICA podobno goni 
już ostatkami. Niezbyt dobrze się dzieje z 
naszymi okrętami. Z czem my wrócimy do 
Polski? Motorówka z YORKA już nadeszła. 
Gdy dobijaliśmy do YORKA ujrzałem przede 
wszystkim szereg marynarzy i oficerów 
salutujących mi jak admirałowi... a gwizd 
trapowy oznajmiał również me przybycie. 
Zachowałem się jak admirał... odsalutowałcm 

i jak nie admirał zameldowałem swe przybycie 
oficerowi wachtowemu. Ogólne zain
teresowanie... skąd przybywam... co myślę o 
wojnie i mnóstwo innych pytań, wydawały mi 
się naiwne. W końcu jeden z oficerów 
poprowadził mnie do Gun-roomu. 
Podchorążowie - midshipmeni mieli akurat 
jakiś wykład, który przerwaliśmy. Zostałem 
przedstawiony. Znowu zrobił się tłok wokół 
mojej osoby. Obskoczyli mnie ze wszystkich 
stron, poczęstowali piwem i papierosem. 
Znowu pytania... gdzie byłem jak wojna 
wybuchła, jak długo rozmawiam po angielsku 
i.t.p. i.t.p., wiele z nich b. naiwnych, do czego 
dzielnie przyzwyczajam się. Nie lubię jednak 
być ośrodkiem zainteresowania. Ono zbyt 
szybko gaśnie. Później człek czuje się 
osamotniony. Tak się i stało. Przy pierwszej 
kolacji to jeszcze mi uprzejmie podawano 
rozmaite potrawy... a później to już każdy 
troszczy się o siebie. Teraz widzę, że nasza 
gościnność polska to nie są bajki, lecz prawda. 
Tegoż samego dnia, nieco póóniej zostałem 
przedstawiony Paymaster Lieutenant (znowu 
pytań od cholery), a ten z kolei wziął mnie po 
przyjacielsku pod ramię i powiedział: 
"Paymaster Commander chce cię zobaczyć". A 
więc znowu uścisnąłem jedną więcej dłoń i to 
b. miłego, przyjacielskiego człowieka i również 
ponownie, skreśliłem po angielsku mój 
życiorys i me poglądy. Ma wędrówka po 
szczeblach nie skończyła się jednak na 
Paymaster Commander. Następnego dnia, mój 
Paymaster Lieutenant, z miną poważną, 
świadomy swym zachowaniem swego niskiego 
stopnia, zapukał do drzwi prowadzących do 
kabiny Dowódcy okrętu Captain Stevenson... i 
przedstawił mnie. Wysoki, w średnim wieku, 
o energicznych ruchach Captain. Lekko łysawy, 
może ze sto włosów na głowie, bardzo miły w 
rozmowie człowiek. Te same pytania co 
poprzednio. Odpowiadałem spokojnie, 
wyprężony na baczność. Rozmowa trwała 
może z 5 minut. Tak poznałem swoich 
przełożonych, zostawiając wszędzie, tak mnie 
się wydaje, wrażenie dodatnie. Tegoż dnia 
Pay-Commander zaprowadził mnie do kacelarii 
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Pay-Office. Tu zacznę swoją praktykę. Co 
prawda siedzącej pracy nie bardzo lubię, lecz 
mam na tyle silnej woli i taki charakter że 
fałdów przysiedzę i sensacyjnej książki w 
szufladzie nie będę czytał. Muszę stąd wynieść 
jak najwięcej, cały mój przyszły fach, bo być 
niczem, człowiekiem bez zawodu, to żadna 
przyjemność. Dostałem własne biurko, grubą 
książkę z instrukcjami (Kings Regulations) i 
zeszyt i zasiadłem do wchłonięcia tego co 
Anglicy powymyślali. Zeszyt powoli zapełnia 
się. Pytam się o wszystko co tylko nie 
rozumiem podoficera angielskiego tej samej 
specjalności. Niestety przerywam mu dość 
często pracę, bo przecież nie mogę notować 
rzeczy które potem nie będą jasne. On rozumie 
i jest cierpliwy. I tak spędzam większość dnia, 
od 9-tej rano do 7-ej pp. tłumacząc instrukcje. 
Taki tryb życia, bez ruchu i świeżego 
powietrza, męczy mnie. Czuję się sztywny, 
brak mi rześkości, jestem ociężały. Z 
midshipmenami bywam rzadko. Wydają mi się 
straszni smarkacze, jakby bez wychowania... 
nie poważni i faktycznie nie dorośli, bo 
najstarszy z nich ma 19 lat. Zresztą ja ich 
teraz też specjalnie nie interesuję. Oni żyją 
własnym życiem, ja własnym. W czasie 
posiłków to ja już muszę, niby to niechcący, 
zajmować miejsce w pośrodku stołu. Inaczej 
byłbym głodny. Robię to delikatnie, żeby nikt 
nie zauważył, bo nie chcę zwracać na siebie 
uwagę. Ale dmuchać sobie w kaszę nie 
pozwolę. Nie chodzę więc głodny, a uczę się 
dużo. Byłem już dwa razy na lądzie. Z Pay- 
Lieut. poszedłem na strzelanie pistoletowe. 
Poraź pierwszy w życiu zacząłem walić do 
tarczy 20 m. odemnie. Na szczęście nie byłem 
najgorszy, ale najlepszy też nie. Wszystkie 
moje strzały były skupione w odległości może 
30 cm. od siebie maksimum. Strzelałem z 
Colt'a, dosyć ciężkiego, cowboyskicgo. 
Ostatecznie na słonia mógłbym już polować. 
Po tej całej strzelaninie prawie że zupełnie 
ogłuchłem. Szum, dzwonienie w uszach i 
uczucie jakby mnie ktoś pacnął w ucho, 
męczyło mnie cały czas. Jak ktoś mówił do 
mnie normalnie, to z ledwością domyślałem się 
tylko o co chodzi. Poszedłem do lekarza w 
Sick Bay. Zewnętrzne ucho mam w porządku, 
lecz w wewnątrz, w środku ucha mam 

porażenie. Kazał mi wdychać mentol i 
dmuchać zatykając nos. Kryształki mentolu 
wrzuca sanitariusz do gorącej wody w misce. 
Spuszczam łeb nad tę miednicę, przykrywają 
mą głowę ręcznikiem... i dają mi pole do 
popisu. Duszę się, kaszlę, dostaję małego 
kataru... i mentolu już nie czuję. Potem mam 
wypić jakieś gorzkie lekarstwo. Ocieram łzy i 
idę znowu do pracy. Te drastyczne wyziewy i 
wziewy zaczynają działać. Zaczynam słyszeć 
lepiej, nawet to że Francja już "Nie może". 
Paskudna rzecz. Oznacza to mniej więcej, że 
Anglia będzie niedługo prosić o pokój. 
Ojczyznę już straciłem. Mam jeszcze dwie 
rzeczy do stracenia... me życie, oraz wiarę że 
wrócę do wolnej Polski. Boję się bardzo 
stracić to ostatnie. Nerwy mam jakoś ostatnio 
jakby otępiałe. Nic mnie specjalnie nie 
wzrusza, nie przejmuje, niczemu się nie 
dziwię. To pewno wpływ wojny. Piszę ten 
pamiętnik raczej dlatego, że będzie on w 
przyszłości miłą pamiątką z mego pobytu w 
British Royal Navy, a nie dlatego że swe 
uczucia nie mam przed kim wylać, więc robię 
to na papierze. Piszę szczerze, bo prawda tylko 
w przyszłości będzie przyjemnym 
wspomnieniem. Innego znów wieczora, w 
pierwszych dniach mego pobytu, nowo 
przybyły oficer "podpieprzył" mi łóżko. Jest to 
raczej kupa drutów które po założeniu 
wydymają płótno 10 cm. nad podłogą... i 
człowiek na tern śpi. Byłem tern zaskoczoiiy. 
Chodziłem tu i tam chcąc wywołać wrażenie 
że jestem cholernie zakłopotany. Ostatecznie 
zauważono moje zakłopotanie. Zaczęto szukać 
winowajcy, a gdy go znaleziono, zaczęto 
szukać nowego łóżka. Czekając na te nowe 
łóżko doczekałem się 12-tej w nocy. Resztę 
nocy przespałem się w kabinie jednego 
poczciwego podporucznika. Miał 2 łóżka. 
Jedno było wolne. Przeciwko temu całemu 
incydentowi nie protestowałem. Mówiłem 
nawet, wbrew mej woli "Never mind", lecz 
cóż mnie cudzoziemcowi pozostało do 
zrobienia. W szczękę walić nie mogłem. Nie 
wypadało.
20 czerwca 1940r.
Jednym w swoim rodzaju urozmaiceniem 
naszego życia na okręcie są filmy wyświetlane 
mnie więcej co 3 dni. Wieczorem, około 9-tej, 
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starsi oficerowie i moje młode pokolenie, 
zbiera się z krzesłami i innemi 
podtrzymywaczami ciała ludzkiego, na 
pokładzie, gdzie w odpowiednim miejscu, 
osłoniętym o ile się dało, brezentowym 
płótnem od zachodzącego słońca, reagujemy na 
akcje rozgrywające się na szmacie zawieszonej 
na dwóch sznurkach. Filmy są całkiem niezłe. 
Widziałem już 2 z nich. Jeden z Deanną 
Durbin, a drugi jazzowy, z Tyron Power. 
Można powiedzieć, że czas spędzam 
przyjemnie.

Serdecznie się zdziwiłem, jadąc raz 
motorówką na ląd, spostrzegłszy na wallizce 
jednego z oficerów, nalepkę hotelową ze 
Lwowa. Oficer ten widząc me zdumienie rzeki: 
"Jak to tam" po polsku. Potem wyliczył mnie 
kilka ulic warszawskich. Na tern nasze 
pierwsze spotkanie skończyło się. 
Przedwczoraj... znów spotkałem go na 
pokładzie. I od słowa do słowa zaczęliśmy 
rozmawiać po polsku. Mówił, jak na 
cudzoziemca będącego 2 i pół roku w Polsce, 
wcale nieźle. Wolno, namyślając się, ale na 
ogół bez błędów gramatycznych. B. 
sympatyczny człowiek. W Warszawie pracował 
przy elektryfikacji węzła kolejowego. Z Polski 
nawiewał przez Litwę i Estonię. Teraz jest 
oficerem rezerwy R.N.V.R. (Royal Naval 
Volunteer Reserve). Rozmowę zakończyliśmy 
dobrze po 10-tej.

Trzeba teraz coś napisać o mojej obecnej 
opinii o Anglikach. Opinia ta, niestety, często 
przechodzi rozmaite wahania, a to z powodu 
mojej polskiej natury. Jak który z nich 
podpadnie mi swym zachowaniem, pyskiem, 
lub też z innego powodu, jestem na nich 
"pies". Widzę że niczem się specjalnie nie 
wyróżniają, a pod wielu względami ich 
przewyższamy. Szczególnie mi podpada młode 
pokolenie, ale i to ulega pewnym wahaniom. 
Znów, gdy starsi oficerowie pytają mnie, niby 
to z zainteresowaniem, o rozmaite kwestie, gdy 
rozmowa schodzi na swobodny towarzyski ton, 
robię się dla nich łaskawy i zapominam o ich 
przywarach, samochwalstwie, pewności siebie. 
Taka jest polska natura, że prędko zapomina 
się o poprzednich przykrościach, by potem do 
tych co je wywołali podejść z przyjacielskim 
uśmiechem. Tak samo u mnie. Nieprzychylna 

opinia trwa zwykle jeden dzień. Jedno jest 
pewne, że zżyć się z nimi jest trudno. My, 
Polacy, prędzej lgniemy jeden do drugiego. 
Specjalnych przyjaźni między nimi nie 
zauważyłem. Żyją razem bo muszą. Są 
szczerzy, zwłaszcza ci starsi oficerowie. Mówią 
szczerze, że za późno się obudzili w stosunku 
do Niemiec, że mogą dostać w skórę, lecz 
specjalnie się tym nie przejmują. Patrzą realnie 
na życie, lecz widać, że dawno już biedy nie 
zaznali. Sądzę to potem, że to co dla nich jest 
nieznośne, dla mnie jest całkiem do 
wytrzymania. Narzekają na brak wygody, a 
mają luksus. Mam wrażenie, że to ja nie 
jestem przyzwyczajony do ich stopy życiowej. 
W każdym bądź razie będę o nich wydawał 
opinie raczej oddzielnie, a nie odrazu, jak to 
uczyniłem teraz, bo mam wrażenie, że 
spostrzeżenia moje mogą być trafniejsze. 
Zostawiam więc ich w spokoju.

Od czasu naszego rozejścia się na okręty 
angielskie przyjaźń moja z Jankiem Kosikiem 
przybrała realne kształty. Napisał do mnie list 
że uważa mnie za swego najlepszego 
przyjaciela. On mnie też bardzo odpowiada. 
Dobry, szczery chłopak. Rozmawiałem z nim 
b. szczerze. Charakter b. dobry,. Trochę może 
dla otoczenia za poważny, lecz ja go w 
zupełności rozumiem. Myślę, że gdy się znów 
spotkamy nasza przyjaźń utrwali się już na 
dobre... na śmierć i życie. Obecnie jest on na 
HMS SUSSEX, krążownik należący do 
mojego szwadronu. Gdzie on teraz jest nie 
mam pojęcia. Pewno w Scapa Flow. Bohdan 
Maciejewski jest na RENOWN, Józek na 
REPULSE, Zosia na BARHAM, Mieszkowski 
na HMS HOOD 
21-go czerwca 1940.
Dziś rano wyszliśmy w morze. Gdy wyszedłem 
na pokład rozkręciliśmy się właśnie na naszej 
jednej kotwicy. Wkrótce potem Forth Bridge 
był prosto przed nami. Cztery inne krążowniki 
wychodziły z nami. Co za cholernie piękny 
widok... dockyard oddala się... most coraz 
bliżej. Przechodzimy pod nim. Nasze maszty 
przeszły tuż obok przęsła, bo też "York" 
posiada je odpowiedniej wysokości. Most za 
nami. Przechodzimy teraz przez małą bramę w 
licznych sieciach przeciwko łodziom 
podwodnym. Otwarte morze’., przed nami.
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Mamy szybkość 20 węzłów, tak myślę. 
Mijamy liczne wysepki. Jedna z nich wygląda 
jak duży kamień wystający z wody. Pogoda 
jest śliczna. Widoczność dobra. Wyszedłem na 
dziób, żeby mieć trochę lepszy widok. Teraz 
poczułem, że morze to dla mnie wszystko. 
Zresztą to czuję ilekroć wychodzę w morze... 
i ilekróć będę wychodzić w morze. Idziemy 
szykiem torowym - jeden za drugim... my 
ostatni. Piękny to widok. Śliczny! YORK sunie 
pełną szybkością, ponad 30 węzłów po śladzie 
zostawionym przez krążownik przed nami. Na 
pokładzie słychać jakby ryk syreny. To 
maszyny tak rżą z wysiłku. Dziób odrzuca 
olbrzymią falę na burty, a rufa zaś cała 
dygocze. Osiadła nisko w wodzie i wyrzuca ją 
śrubami w powietrze. Jak fontanna. Biała 
pieniąca się smuga zostaje za nami. Wszystko 
się trzęsie, drga. To się nazywa okręt bojowy!. 
Teraz idziemy szykiem czołowym. Podobno 
mamy iść przeciwko kontrtorpedowcom 
niemieckim . Co za widok!. Jeszcze nigdy nie 
miałem okazji sunąć tak szybko. Dziób 
rozwala olbrzymie wały wody. Wał ten ucieka 
w dal, jakby w przestrachu, zostawiając nam 
dolinę którą my suniemy. Od rozbitej wody 
pada na cały dziób drobny deszczyk. Stanąłem 
tak na rozstawionych nogach, opierając się 
wiatrowi i uciekającemi pokładowi. Szczególnie 
piękny widok podczas zwrotu, co pierwszy raz 
widzę w życiu. Cztery krążowniki zmieniają 
kurs równocześnie. My przechylamy się na 
burtę i wchodzimy na kurs poprzedników. Ryk 
maszyn, rufa nisko w wodzie i długi ślad, 
śnieżno biały za okrętem. Cóż za piękno!!. 
Wszystko jest w pogotowiu bojowym. Przy 
działach przeciwlotniczych siedzi załoga. 8-mio 
calowe działa odsłonięte, gotowe do akcji. O 
godzinie 10-tej Captain, dowódca, ogłosił przez 
megafon że idziemy ku Norwegii, i że po 
drodze spotkamy krążowniki SUSSEX i 
NEWCASTLE. Mamy zaangażować jakieś 
okręty niemieckie, chyba w celach 
pokojowych, bo morze przecież zbliża narody. 
Serdecznie się cieszę z tego i zaraz po tym 
poszedłem do Pay-master Lieutenant z 
zapytaniem jaki mam przydział w razie bitwy. 
Przydziału nie miałem, więc z miejsca 
poprosiłem o przydział do dział 
przeciwlotniczych, mówiąc otwarcie że chcę 

walczyć przeciw Niemcom realną bronią, gdzie 
mogę przyczynić się do zmniejszania 
zaludnienia Niemiec, a nie siedzieć gdzieś pod 
pokładem, i srać w pory... czy trafi czy nie 
trafi. Niedługo potem zostałem odesłany do 
"Gunnery Officer" ... artylerzysty. Praw
dopodobnie będę szkolony, lub dostanę realny 
przydział na pomoście. Anglikom, zdaje się, 
podobało się moje nastawienie. Byli 
zadowoleni. Pies im mordę lizał... żeby tu była 
polska załoga przy dziale, to by nie tylko byli 
zadowoleni, ale oczy by im z orbit powyłaziły. 
Poszedłem na pomost obserwacyjny 
zameldować się do por. Hayward o przydział. 
Przed chwilą usłyszałem komunikat dowódcy. 
Idziemy przeciwko 7 kontrtorpedowcom 
niemieckim i 1 pancernikowi posuwającemu się 
wzdłuż wybrzeży norweskich. Dołączą się do 
nas jeszcze HMS RENOWN i REPULSE. 
Nareszcie bitwa morska... pierwsza w mym 
życiu. Powinniśmy Niemcom dać porządnie w 
skórę. Przydział mój jest pierwszorzędny. 
Jestem na pomoście obserwacyjnym. Mogę 
b.dużo zobaczyć. W ciągu najbliższych godzin 
może dojść do spotkania. Czekajmy co nastąpi. 
Jestem trochę podniecony. Zupełnie zrozumiałe. 
22 czerwiec, 1940.
Przez cały dzień wczorajszy aż do 12-ej w 
nocy byłem na pomoście obserwacyjnym. 
Wydarzenia notowałem "Na brudno" na 
kolanie. Ruch lotniczy dość duży. O 0230 
wszyscy otwieramy b.silny ogień 
przeciwlotniczy. Bez skutku. Strzały b. 
rozproszone, choć morze spokpjne. Kilka padło 
bliżej samolotu... bez rezultatów. Nie 
przypuszczałem, że przy tak silnym ogniu, jest 
tak trudno trafić samolot. Niektóre pociski 
wybuchały b.daleko od niego. Był też ogień z 
c.k.m. Bez bomb. 22.15. Zbliża się do nas 
samolot niemiecki na znacznej wysokości. 
Wszyscy otwieramy b.silny ogień. 
Zygzakujemy. Pociski smugowe pokazują cel. 
Leci ukośnie prosto na "Yorka". Stale 
chybiamy. Jest już prawie nad nami. 
Pomyślałem wtedy iż pewno zrzucił na nas 
bomby. Serce zaczęło mi mocno walić. Nie 
bałem się, lecz byłem podniecony czekaniem 
czy bomby spadną i trafią. Nagły huk 
wstrząsnął nami wyszystkimi. Ujrzałem 
czerwony wybuch i dym tuż obok burty.
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Wszyscy na pomoście padliśmy plackiem na 
podłogę i za żelazną ochronną płytę chroniącą 
nas od odłamków. Tuż za tą pierwszą bombą 
spadła druga, trzecia, czwarta. Huk 
niemożliwy. Leżąc widzę chmurę dymu 
unoszącą się ku rufie. Zdaje mi się że YORK 
został trafiony w rufę. Chwilę przczekaliśmy. 
Mieliśmy szczęście. Wszystkie bomby spadły 
mniej więcej 15 do 20 metrów od nas. Na 
morzu pozostała ciemna okrągła plama i 4 
duże obłoki dymu. Każdy z nas miał minę 
mocno zadowolonego. W polskim towarzystwie 
to byśmy sobie nawzajem składali gratulacje.

Lekko drżącą ręką notowałem to co 
powyżej. Notowanie przerwano mi pokazując 
coraz to nowe ślady odłamków bomb. Jeden z 
nich maluśki jak ziarno grochu, znalazłem w 
tern miejscu gdzie poprzednio opierałem moją 
kształtną głowę. Samolot zaś, wyładowawszy 
swe "jajka" odleciał żegnany pociskami. Zaraz 
po tym ataku podziękowałem Matce Boskiej 
Częstochowskiej i Tatuśkowi za szczęśliwe 
ocalenie. Wszystko co miałem najdroższe przy 
sobie. Fotografię Tatuśka. Mamuśki i Dany, 2

PRZYCZYKI, KOMENTARZE, INFORMACJE
STRATY KORPUSU OFICERSKIEGO 

MARYNARKI
(por. NS nr 143 styczeń-kwiecień 1980 i NS 
nr 165 lipiec-grudzień 1989)
Podajemy listę oficerów chorążych i pod
chorążych zamordowanych przez NKWD, Ar
mię Czerwoną i innych sprawców w okresie 
IX. 1939-VI. 1941, z poprawioną numeracją w 
porządku alfabetycznym i innymi poprawkami. 
Gdzie nie ma poprawek dane są jak w NS nr 
165)
Dzięki opublikowaniu w tym roku list śmierci 
dowiedzieliśmy się, że część oficerów jeńców, 
którzy zostali oddzieleni od podoficerów i 
marynarzy w Mokranach nie została rozstrzela
na na miejscu, lecz przewieziono ich do obozu 
w Starobielsku i z tego obozu została przeka
zana do NKWD i wymordowana pod Charko
wem. Ukazało się u nas nakładem Paxu 1991 
dzieło Jędrzeja Tucholskiego "Mord w Katy
niu". Uzupełnione listy zamordowanych oraz 
opublikowane po raz pierwszy "listy śmierci" 
tj. spisy oficerów NKWD do wymordowania. 
Kopie tych dokumentów przekazał Gorbaczow 

listy Mamuśki i szkaplerz Matki Boskiej. Z 
naszej załogi nikt nie został ranny. Wszędzie 
było pełno śladów od odłamków. Do godz 12- 
tej w nocy niemieckich okrętów nie 
spotkaliśmy. Oczywiście zostali ostrzeżeni 
przez swoje samoloty i zmykają do jakiegoś 
portu... prawdopodobnie do Stavanger. Wobec 
tego wracamy do Rosyth. Jestem zmęczony i 
niedospany. Oczywiście w ciągu ostatnich 
dwóch dni ma praktyka w kancelarii wyglądała 
mocno blado. Zbliżamy się do Anglii. Poznaję 
skały i "kamienną" wyspę. Jestem w "Gun- 
roomie". Słucham muzyki tanecznej w 
b.dobrym wykonaniu. Anielski nastrój. To co 
było, już minęło. Całe bombardowanie jest dla 
mnie już tylko miłym wspomieniem. Muzyka 
pierwszorzędna. Chciałoby się trochę 
powywijać swemi kulasami na polerowanej 
posadzce w towarzystwie "opposite sex",czyli 
płci słabszej. Wyjdę na pokład zobaczyć co się 
dzieje. Jesteśmy znów w porcie. Na kotwicy. 
Ta sama boja. Nie słychać już pracy śrub. 
Bogatszy w doświadczenie odpoczywam.
Czerwiec 1940.

swemu "przyjacielowi" Jaruzelskiemu. Tuchol
ski podaje je w rosyjskim oryginalnym brzmie
niu. 1. Basiński Czesław, 2. Bończak Broni
sław IV/V. 1940, 3. Bosak-Pakowski Zenon, 4. 
Brodowski Bohdan, 5. Czernicki Ksawery, 6. 
Duracz Tomasz,7. Finger Edwin 1891, 8. 
Gargul Stanisław 1890, 9. Genzel Mikołaj 
Starobielsk IV/V 1940, 10. Godek Stanisław, 
11. Graniczny Józef, 13. Hagmajer Bolesław, 
14. Hubert Witold, 15. Jasik Władysław , 
Starobielsk IV/V 1940, 16 Jodkowski Edmund, 
17. Jóźwikiewicz Eugeniusz, 18. Kaczyński 
Wiktoryn, 19. Kamieński Stanisław,20. Karge 
Tadeusz, 21. Kierkus Jan, Starobielsk
IV/V 1940, 22. Kisiel-Zahorański Arkadiusz, 
23. Kitlas Wincenty, 24. Kuzio Rudolf, 25. 
Lambert Feliks 1891, Starobielsk IV/V 1940, 
26. Lipka Jan, 27. Lubinkowski Bronisław, 28. 
Maltze Stanisław, IV/V 1940, 29. Małuszyński 
Narcyz, 30. Marciniewski Janusz, Starobielsk 
IV/V 1940, 31. Marzecki Andrzej, 32. Maj 
Jan, Starobielsk IV/V 1940, 33. Moszczeński 
Leon, 34. Mrozik Alojzy, 35. Murza-Murzicz 
Stefan 1897, 36. Musielewicz Tadeusz 1907 
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KRB por.mar.rez. zamordowany w Katyniu, 
37. Muszyński Józef 1891 KRB kpt.mar. 
kierownik kanc.gł. KMW, zamordowany w 
Katyniu, 38. Niemirski Michał, 39. Niezabitow- 
ski Godfryd, 40. Paciorkowski Stanisław, 41. 
Pawlikowski Ludwik, 42. Pieńkowski Roman 
B., 43.Podczaski-Rola Janusz 1919, 44. Politur 
Fryderyk, 45. Popiel Alfred, 46. Porydzaj 
Bolesław, 47. Pufahl Roman, 48. Rojek Ed
ward, 49. Rutyński-Roth Bogusław, 50. Rybiń
ski Stefan, 51. Sadowski Aleksander, 52. 
Sawiński Stanisław 1918, 53. Siekierski Ed
ward 1889, 54. Sierkuczewski Mieczysław, 55. 
Sokołowski Bolesław, 56. Staszkiewicz Wło
dzimierz, 57. Stiebal Jan Bolesław, 58. Sułko
wski Henryk IV/V 1940 Ostraszków, 59. Sze
fer Ludwik, 60. Szpinko Wacław, 61. Szym
kiewicz Zygmunt, 62. Taube Karol, 63. Wiś
niewski Artur, 64. Wojciechowski Maksymilian 
1904 IV/V 1940 Starobielsk, 65. Woj
ciechowski Zygmunt 1905 T ppor.mar. 1V/V 
1940 Katyń zwłoki nr 3103, 66. Wojnicz 
Wiktor.
Notuję, że w NS nr 165 mylnie podano nr 
zwłok Wiktoryna Kaczyńskiego (nr 18) Proszę 
ten numer zwłok skreślić.
Poprawił i uzpełnił 20 łipca 1991 
Julian Czerwiński.

ZNACZKI Z PIORUNEM
"... załączam niedawno wydany znaczek z 
PIORUNEM, może da wam natchnienie w 
przygotowaniu następnego wydania Naszych 
Sygnałów. Pani Obertyńska, gdy telefonowałem 
kilka dni temu mówiła mi, że był na dole 
obiad koleżeński byłych "Piorunowców" - 
szkoda więc że tych znaczków parę dni temu 
nie wysłałem. Ten ostatni numer NS dos
konały. Kongratulacje." Jerzy Stein"

Redakcja otrzymuje przeźroczystą kopertę z
5# a » S « *■ >»

nadrukiem "Mint Stamps, British Philatelic 
Bureau" a w niej trzy nieprzestemplowane 
znaczki z Piorunem, o których tak pisze na 
swej pocztówce Jul Czerwiński 1 sierpień 
1991: " Wieża armatnia z ... iluminatorami! 
Poczta polska zadziwiła okrętowców: 27 maja 
1991 wprowadzono w obieg 5 mil. znaczków 
na 50 rocznicę operacji przeciw BIS
MARCKOWI. PIORUN ma iluminatory wi
doczne po lewej burcie wieży drugiego działa, 
to fantazja plastyka Jacka Brodowskiego. Nie 
zabrakło mu fantazji w innych szczegółach 
(BISMARCK ma działa nr 1 rozstawione po 
rogach wieży itp.) Zwyczajne partactwo. Żul" 
Kartka Jula ma znaczek PIORUNA jak i list 
od wicemarszałka Sejmu, która pisze do kol. 
Prezesa:
"... dziękuję za przesłane mi Nasze Sygnały. 
Proszę podziękować p.Wiesławowi za miłe 
słowo o mnie. Nie wiem czy jestem z nim 
spokrewniona... Ja pochodzę z rodziny wileń
skich Krzyżanowskich. Moim ojcem był płk. 
Aleksander Krzyżanowski, pseudonim "Wilk", 
komendant Okręgu Wileńskiego A.K. A wy
szłam za mąż też za Krzyżanowskiego z 
lwowskiej rodziny o tym nazwisku..."
18 lipiec 1991 Olga Krzyżanowska
Ten numer nie ma tradycyjnego działu " Z 
kolegami po świecie, bo listy poszły albo w 
mym felietonie redaktorskim, albo w "Przy
czynkach". Tu więc wspomnę, że z Warszawy 
11 września otrzymałem kopię stron ency
klopedii o Krzyżanowskich i co ważniejsze 
poparcie opinii kol. Konstantego Reynerta: "... 
wprawdzie nie powinienem zabierać głosu bo 
nie dołożyłem nic do PNAWF, ale przychylam 
się w całej rozciągłości do stanowiska kolegów 
w Kraju za utrzymaniem PNAWF w U.K., bo 
tam Fundusz będzie pewniejszy i solidniejszy. 
Zresztą K. Reynert to samo stwierdza w liście 
do mnie z Kanady. Miałem wiadomość od 
Kazików Malawskich, że zlikwidowali chałupę 
w Anglii i wracają do Durbanu na stare śmie
ci... Byłem na rybkach na jeziorach Augus
towskich. Tam z żalem oglądałem w telewizji 
uroczystości 3 września w Warszawie delegacji 
S.M.W. Glasgow. Przegapiłem datę...

Kazik Żmijewski
INFORMACJA

dotycząca ubiegania się o nadanie Krzyża 
Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie.
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USTAWA

z dnia 17 maja 1939 r.

o ustanowieniu Krzyża Czynu Bojowego Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie.

Z okazji 45 rocznicy bitew stoczonych przez żołnie
rzy, lotników i marynarzy Polskich Sil Zbrojnych na Za
chodzie — jako wyraz uznania, szacunku i pamięci dla 
ich czynu zbrojnego stanowi się, co następuje:

Art. 1. Ustanawia się Krzyż Czynu Bojowego Pol
skich Sil Zbrojnych na Zachodzie.

Art. 2. 1. Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sil Zbroj
nych na Zachodzie, zwany dalej „Krzyżem", nadaje się 
uczestnikom działań bojowych prowadzonych przez Pol
skie Siły Zbrojne na Zachodzie w latach 1939—1945.

Krzyż może być nadrwany pośmiertnie.

Arl. 3. Krzyż nadawany jest obywatelom polskim 
oraz obywatelom innych państw.

Art. 4. 1. Rada Państwa nadaje Krzyż na wniosek:

1) Ministra Obrony Narodowej — w odniesieniu do 
osób pełniących czynną służbę wojskową;

2) Ministra Spraw Zagranicznych — w odniesieniu do 
obywateli polskich i obywateli innych państw za
mieszkałych lub zmarłych za granicą;

3) Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność 
i Demokiację — w odniesieniu do pozostałych osób.

2. Rada Państwa określa szczegółowy tryb przedsta
wiania wniosków o nadanie Krzyza oraz sposób jego 
noszenia.

W dniu 17 maja 1989 r. Sejm przyjął 
Ustawę o ustanowieniu Krzyża Czynu Bojowe
go Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Krzyż stanowi wyraz uznania, szacunku i 
pamięci dla żołnierzy, lotników i marynarzy 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Nadawany jest uczestnikom działań bojo
wych prowadzonych przez Polskie Siły Zbrojne 
na Zachodzie w latach 1939-1945. Krzyż 
może być nadawany pośmiertnie.

Osoby ubiegające się o nadanie Krzyża 
proszone są o podanie następujących danych: 
- nazwisko i datę 
- imiona rodziców
- datę i miejsce urodzenia
- miejsce zamieszkania

Art. 5. 1. Odznaką Krzyża jest stylizowany Krzyż 
maltański o wymiarach 42 mm srebrzony oksydowany; 
na stronie licowej Krzyża w części środkowej umieszczo
ny jest orze! Sil Zbrojnych na Zachodzie, na odwrotnej 
stronie znajduje się napis „Polskie Siły Zbrojne na Za
chodzie 1939—1945",

2. Kizyz nosi się na wstążce szerokości 42 mm z 
pionowym paskiem biało-amarantowym szerokości 12 mm 
pośrodku i pionowymi paskami niebieskim, czarnym 
i zielonym srerokości 5 mm po obu stronach paska środ
kowego.

,3. Na wstążce Krzyża mogą być noszone pop-zeczne 
klamry wykonane z mert.lu szeiokości 5 mm z nazwami 
bitew, w których odznaczony brał udział: Narwik, I.sgerde. 
Maiche — St. Uippolyte, Bitwa o Anglię. Tobiuk, Monte 
Cassino, Ankona, Falaise — Chambois, Axel, Arnhem, 
Broda, Bo.onia, Wilhelmshaven, Działania Bojowe Lot
nictwa, Bitwy i Konwoje Moiskie.

4. Wzór rysunkowy odznaki Krzyża zawiera załącz
nik do ustawy.

Art. 6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej 
ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 lutego 
1960 r. o ordesach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 10, poz. 66 
oraz z 1982 r. Nr 7, poz. 61).

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec

- miejsce pracy
- posiadane obywatelstwo
- nazwy oddziałów PSZ w jakich Pan/Pani 
służył oraz okresy od ... do...
- posiadane odznaczenia bojowe
- opisanie swojego udziału w II wojnie świato
wej ze szczególnym uwzględnieniem nazw 
bitew w których brał Pan/Pani udział.

Prosimy także o dołączenie dokumentów 
potwierdzających służbę w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie (fotokopie lub orygi
nały, które będą zwrócone).

Konsulat Generalny RP w Londynie prze
syła wniosek o nadanie Krzyża do Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 
Ministerstwo przedkłada wniosek Prezydentowi 



Nr 169 NASZE SYGNAŁY Str. 37

Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzję o nadaniu 
odznaczenia podejmuje Prezydent RP.
Tekst Ustawy z 17 maja 1989 r. w załączeniu. 
Konsulat Generalny RP w Londynie 
19 Weymouth Street London WIN 3FH 
14, luty 1991y BŁYSKAWICA

W PÓŁNOCNEJ AFRYCE
Kol. Lesisz opisał w poprzednim numerze NS 
bez mego dodatku rejs aż do Bugie. Tego dnia 
w Bugie nigdy nie zapomnę. Alami trwał 
przez wiele godzin. Mój przydział jako elektry- 
karz: druga maszynownia przy tablicy rozdziel
czej. Głodny, w maszynie gorąco, samotny, 
nieświadomy co się działo na pokładzie. Zga
duję jak mówiły działa główne, że lotnik 
daleko - broń maszynowa, że nad nami, a 
bomby głębinowe - to że my polujemy. Zabra
kło mi papierosów. Przez rury widziałem 
starszego wachty, pożyczyłem od niego pół 
paczki i... w tym momencie coś uderzyło, 
okręt przysiadł i zrobiło się ciemno, ale powoli 
prądnica nabrała obrotów. Tam gdzie stałem 
przy tablicy dziura w burcie. Odłamek 
znalazłem w pompie zasilającej, a dziura jak 
moja pięść. Po odboju alarmu ze smutkiem 
patrzyłem jak zabierano rannych. Smutne też 
były twarze oficerów i dowódcy. Na pewno 
nastąpił odbój alarmu, bo byłem na pokładzie. 
Drenarzysta Hyc wbijał kliny z drzewa w 
liczne dziury BŁYSKAWICY. Był nagi i 
czarny od ropy. Widział, że miałem butelkę. 
Zeszliśmy na pomieszczenie młodszych 
podoficerów maszynowych "E" razem było nas 
sześciu. Nalałem każdemu do kubka i w tym 
czasie, co kol. Lesisz wspomina, padła ostatnia 
bomba. Stało się wszystko naraz: alarm, broń 
maszynowa gra, okręt udawał, że tonie, a my 
pod stołem. Góral Hyc nigdy humoru nie 
tracił, dajcie aparat, krzyczał ze śmiechem, 
zdjęcie do Polski Walczącej, niech zobaczą 
bohaterów morza pod stołem - Tadziu 
Sułkowski mruczał wyłażąc z pod stołu: toż to 
głupota, zamiast na alarm, to bractwo pod stół, 
po prostu wyczerpanie nerwowe.
Wyjście na ląd w Oranie pamiętam dobrze: 
BŁYSKAWICA stała na kotwicy, a do Oranu 
zawiózł nas autobus. Ale powrót z lądu nie był 
wesoły. Zgubiliśmy koleżków, co mówili po 
francusku, ani nie pamiętaliśmy, gdzie się 
podział ten autobus co nas przywiózł, ani też 
nazwy wioski, gdzie zakotwiczona była 
BŁYSKAWICA. Spóźniliśmy się o sekundy, 

ale motorówka nie zawróciła, pomimo naszych 
rozpaczliwych krzyków. Na piasku - łódki 
rybackie dnem do góry. Z wielkim trudem 
spuściliśmy na wodę jedną. Francuz coś 
machał rękoma, a marynarze brytyjscy nam nie 
pomagali, ale do łodzi wskoczyli pierwsi. 
Mietek Grzelak ich powyrzucał i dając rozkaz: 
załoga śpiewa Morze nasze Morze ... kijkami 
wiosłowaliśmy może 15 metrów. Łódź 
zatonęła. Francuz krzyczał, śmiał się do łez. 
Reflektor brytyjskiego krążownika nas znalazł 
i wysłał motorówkę. Nie śpiewając 
wdrapaliśmy się na pokład BŁYSKAWICY. 
Kadulski nas czekał. To był mój dowódca 
kompanii rekruckiej w Gdyni i zawsze starałem 
się nie zrobić mu przykrości. Tym razem, 
zawsze poważny, zaśmiał się i machnął ręką!

Wyjścia na ląd w Algierze były po 
południu i krótkie - włóczyły się za nami 
dzieci arabskie do dawaliśmy im czekoladę, a 
przed powrotem na okręt opróżniliśmy 
kieszenie. Spychała nauczył ich "Niech żyje 
Polska". Również śpiewaliśmy legionistom i 
Amerykanom pochodzenia polskiego 
wszystkie patriotyczne pieśni aż do 
ochrypnięcia. A śpiewając Góralu czy ci nie 
żal, większość płakała, może z powodu 
taniego wina, którego już po Afryce nigdy nie 
piłem.

Gibraltar: moja naiwność utkwiła najbardziej 
w mej pamięci, gdy "Kajtek" Hanowicz 
odkrył, że butelka whisky w wolnym porcie 
kosztuje 10S., a w Anglii sprzedamy 
Amerykanom za 5 baniaków i to całkiem 
legalnie. Zdziwiło mnie, że przedtem nikt o 
tym nie pomyślał. Kajtek palcem stuknął w 
głowę zamykając jedno oko: Trzeba mieć 
głowę do interesów. Dużą zieloną walizkę 
napełniliśmy butelkami i z trudem targamy ten 
ciężar na okręt. Celnik - Hiszpan zapytał co 
ciężkiego niesiemy, Whisky! Zaśmiał się, ale 
po chwili - kazał nam otworzyć walizkę. 
Zrozumiał, że nie jesteśmy przemytnikami i po 
krótkiej rozmowie powiedział, jeżeli 
przyniesiemy pisemne pozwolenie od kapitana, 
to on też nam pozwoli, w przeciwnym 
wypadku nie skonfiskuje, ale zatelefonuje by 
sklep zwrócił nam pieniądze. Do 
BŁYSKAWICY nie doszliśmy bo po dyskusji 
doszliśmy do wniosku, że nikt nam takiego 
zezwolenia nie da i tak się skończyły nasze 
marzenie o tranzakcjach handlowych.
Yictor Mordasiewicz
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ORDER VIRTUTI MILITARI
członkowie zarządu Amerykańskiego 

Instytutu Kultury Polskiej ustalili, że Bal 
Polonaise, który ma się odbyć 25-go stycznia 
1992, będzie dedykowany 200 rocznicy 
ustanowienia Polskiego Orderu Virtuti Militari, 
jako pierwsza w świecie tego rodzaju impreza. 
Order Virtuti Militari, ustanowiony przez króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, po raz 
pierwszy został nadany bohaterom zwycięskiej 
bitwy pod Zieleńcem, która była stoczona 
przeciwko wojskom Carskiej Rosji w obronie 
Polskiej niepodległości i Konstytucji 3-go 
Maja, 1791. Od chwili założenia tego orderu, 
tzn. od 1792 roku, ponad 25,000 osób 
otrzymało ten wysoki honor. Order Virtuti 
Militari jest jednym z najstarszych i najbardziej 
poważanych w świecie.
Dochód z Balu będzie przeznaczony na 
ufundowanie specjalnego stypendium dla 
wnuków osób, które ten Order otrzymały. 
Prof. dr Zdzisław P. Wesołowski, Wice 
Prezydent Instytutu i autor książki o 
Kawalerach Orderu Virtuti Militari, jest 
inicjatorem tego pomysłu.
Po więcej informacji prosimy dzwonić na 
numer: 305 864-2349 American Institute of 
Polish Culture, 1440-79th Street Causeway, 
Suitę 117, Miami, Florida 33141.
POLISH ORDER OF THE VIRTUTI 

MILITARI AND ITS CAYALIERS 
1792-1992

contains over 26,000 names of the rccipients 
of this most distinguished military honor. 
Considering the number of military 
engagements sińce 1792 and the number of 
participants, this figurę represents only a 
fractions of those who should have been 
honored.
The information contained in the book is 
presented as a historical document regardless 
of political situation during a given era in 
Polish history.
The idea of gathering the names of all 
recipients of Poland’s highest military 
decoration and preserve them for posterity 
began for me as a formative challenge fuli of 

obstacles. I was informed that such an 
undertaking was impossible because most of 
the names of the rccipients of the Order have 
been lost during the last two hundred years. 
Over the last five years the impossible became 
a reality. In London, the Sikorski Institute and 
Museum, the Polish Govemment in Exile and 
its Military Affairs Office headed by Colonel 
Władysław Łapiński assisted by Mrs. Lucina 
Głowacka. In Poland, the National Archives, 
the Polish Military Museum, the Military 
Historical Institute, and the Polish Army 
Department of Training headed by Colonel 
Kazimierz Madej.
To the hundreds of Cavaliers of the Order and 
their families who took time to write and 
encouragcd me to continue my work, I owe a 
special thanks.
And to the generations to follow be they 
Polish or other nationality, this book presents 
an example of a history of a nation which 
struggled for over a thousand years to maintain 
its independence and national identity against 
superior powers. In the finał analysis and in 
spite of overwhelming forces it persevered and 
become the major factor in the overthrow of 
its oppressors. Poland started in 1980 a 
movement against a world wide tyranny which 
resulted in the liberation of nations and 
hundreds of milion people in 1990. The Poles 
accomplished this by a national unity of 
purpose and the belief in the dignity of 
mankind and democratic principles as 
established in the Constitution of the 3rd of 
May 1791.
And you, the Cavaliers of the Order, the living 
and the dead, please accept my humble 
admiration and respect for your heroic 
achievements from Zieleniec to Monte Cassino. 
It is my fondest hope and wish that by writing 
this book I have done my duty and fulfilled 
my responsibility and obligation to you. I also 
hope that my work will immortalize you 
forever.

Prof. dr Zdzisław P. Wesołowski 
Captain U.S. Air Force, Retired
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Józef Wąsiewski
(Redaktor Nsczelny Tygodnika MW 
BANDERA)

11 MAJA 1991 
(przedruki w skrócie z POLSKI ZBROJNEJ z 
14 maja 1991)

Na ścianie oksywskiego kościoła górującego 
nad portem wojennym umieszczono zespół 
tablic, upamiętniających imiona zatopionych 
okrętów w bojach podczas II wojny światowej 
na morzach i oceanach świata.

Niewielki cmentarz stanowi dziś także 
miejsce spoczynku wielu innych marynarzy, w 
tym wielu takich, którzy rozsiani wichrami 
wojny po świecie na długie lata znaleźli przy
brane ojczyzny. W ostatnich latach wielu z 
nich postanowiło spędzić resztę życia w kraju 
i spocząć na Oksywiu.

Przed kilkunastu laty ( w 1985r.) na cmen
tarzu pochowano prochy znanego dowódcy i 
podwodniaka kmdr.por. Borysa Kamickiego. 
Komandor porucznik Franciszek Pitułko zmarł 
nagle w Londynie przed, 13 laty, jego ży
czeniem było spocząć na cmentarzu ok
sywskim. Ostatnią wolę komandora wypełniła 
żona, pani Felicja Maria Pitułko.

11 maja w gdyńskim kościele NMP odpra
wiono mszę żałobną. Na cmentarzu była 
obecna kompania honorowa ze sztandarem, 
Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej 
i przybyła także grupa osób znających koman
dora m.in. Władysław Trzciński. Sylwetkę 
żegnanego oficera przypomniał zebranym 
kmdr. Roman Krzyżelewski.

Cmentarz Oksywski od prawej kmdr. Wiesław Gra
bowski, kntradm. Ryszard Łukasik, p.Felicja M.Pitułko, 
kntradm. Romuald A.Waga, kmdr. por.dr.Zbigniew 
Wojciechowski i kmdr. Roman Krzyżewsk

W ceremonii uczestniczyli m.in. kontrad
mirałowie: Romuald A. Waga - dowódca 
Marynarki Wojennej RP i Ryszard Łukasik, 
szef sztabu MW RP.

Kmdr.por. Franciszek Pitułko urodził się we 
Lwowie w 1907 r. W 1927r. poszedł do 
szkoły podchorążych MW i w lipcu 1930r. 
został mianowany podporucznikiem MW. 
Ukończył kurs aplikacyjny podporuczników i 
jako oficer wachtowy trafił na ORP "Wilia". 
Jako przyszły specjalista postanowił zostać 
artylerzystą. Ukończył kurs oficerów artylerii 
morskiej, w sierpniu 1939r. jako I oficer 
artylerii na "Gromie" opuszcza Gdynię.

W jego wojennych losach był I oficerem 
artylerii na "Błyskawicy", ZDO na "Huraga
nie", a od maja 1941r. ZDO ns "Piorunie". 
Uczestniczył w bitwie naszego okrętu z super- 
pancemikiem niemieckim "Bismarck". Dowo
dził "Burzą" od sierpnia 1942r, Pod jego 
dowództwem w lutym 1943r. "Burza" zatopiła 
U-606. W końcowym etapie wojny został ZDO 
na ORP "Conrad". Po demobilizacji szybko 
został kapitanem statku w znanej szkockiej 
firmie żeglarskiej. Był podziwiany przez 
Szkotów, jak cudzoziemiec daje sobie radę z 
niesfornymi marynarzami. Żegnany z prawdzi
wym żalem po 18 latach służby, po przejściu 
na emeryturę wszedł do władz Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w Londynie.
Za swoje dokonania wojenne został odzna
czony krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych oraz Medalem Morskim 
z Trzema Okuciami, Wielka Brytania wyróż
niła go Distinguished Service Cross, Mention 
in Despatches oraz swoimi medalami pamiątko
wymi za wojnę.

Józef Wąsiewski 
(Redaktor Naczelny

Tygodnika MW "BANDERA) 
Podziękowanie:
Serdeczne słowa podziękowania kieruję do 
księdza za tak pięknie odprawioną Mszę św. 
Również pragnę gorąco podziękować panu 
Admirałowi za życzliwe podejście i zor
ganizowanie tej uroczystości. Jestem zobowią
zana panu komandorowi Krzyżelewskienu za 
piękne wspomnienie o moim mężu oraz panom 
komandorom z Muzeum Marynarki Wojennej 
za udzieloną mi ogromną pomoc. Wszystkim 
państwu tutaj obecnym dziękuję za wielką
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Pani Pitulko dziękuje Dowódcy Mar.Woj.

czułość, pomoc i opiekę. Również wielki 
pokłon oddaję Orkiestrze Reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej, która w dalszym ciągu 
- jak widzę - kontynuuje wzniosłe przedwojen
ne tradycje.
Wszystkim, którzy przybyli tutaj na cmentarz 
bardzo dziękuję i składam serdeczne Bóg 
zapłać! Felicja Maria Pitułko

AUSTRALIA
Bardzo się cieszę że postanowiliście zebrać 
rocznik Wasz na terenie Gdyni. Bardzo dobra 
idea i przyjemnie będzie, że będziecie mogli 
się pomodlić na Oksywiu za tych z Waszych 
roczników, którzy końca wojny się nie do
czekali. Zazdroszczę Wam tego zjazdu, ale tu 
jestem za słaby na takie podróże, a może 
zresztą pojechałem po wojnie trochę za daleko 
na południowej półkuli. Odnośnie moich 
uroczystości, to przed 3 majem złożył mi 
wizytę nowy konsul polski, który zmienił 
komunistę. Oświadczył ten konsul, że 3-go 
maja udekoruje mnie Krzyżem Obrońców 
Ojczyzny za Wojnę 1919-1920. Odbyło się to 
w konsulacie polskim po godz. 18-ej. Była w

tym cała moja rodzina włącznie z dwoma 
prawnukami razem 12 osób. Natomiast 8 maja 
przyjechał do Sydney Minister Spraw Zagra
nicznych Polski profesor Skubiszewski i w 
czasie spotkania tutejszej polonii w konsulacie 
udekorował mnie w imieniu Wałęsy Koman- 
dorją Krzyża Zasługi. Powieszono mi to na 
szyi, a żonie mojej wręczono kwiaty. Oba 
odznaczenia w ładnych pudełkach z orłami w 
koronach. Byłem bardzo tym wzruszony po 
czym wracając do domu zaziębiłem się. Teraz 
jestam osłabiony. Wojciech Francki
Sydney 3 czerwiec 1991

AMERYKA
Przez telefon podaje mi Staszek Kuty skompli
kowane detale życia codziennego Polonii 
amerykańskiej. Stach jest kapitanem w or
ganizacji Kadetów Pułaskiego. Jest to or
ganizacja, która powstała w czasie wojny 
wolnościowej i nazwa została jakieś siedem lat 
temu wskrzeszona. Jest to bardzo dobra or
ganizacja jeśli chodzi o propagandę spraw 
polskich. Nasz kolega Kuty jest w pierwszej 
dziesiątce seniorów tej organizacji, której 
obecnie przywodzi Mitchell. Ta organizacja, w 
tej chwili rosnąca i rozwijająca się ma prawo 
noszenia mundurów amerykańskich. Parę dni 
temu, chyba w czerwcu 1991 odbyła się "gra- 
duation". Wręczenie nagród w Camp Smith w 
N.Y. Obok nich są dwie organizacje kom
batanckie, o których nie należy zapomnieć: 
SWAP czyli Stowarzyszenie Weteranów Armii 
Polskiej (Pierwszej Wojny Światowej) i SPK 
(Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Drugiej 
Wojny Światowej). To są typowo polskie 
organizacje na terenie Stanów Zjednoczonych.

Stanisław Kuty
SPOTKANIE Z ORKANEM

Chciałbym opowiedzieć jak się odbyło od 
dawna planowane spotkanie Jocka Maclean 
(patrz poprzedni numer N.S.) z jednym z 
uratowanych z "Orkana", miaanowicie Kol. 
Józefem Pściuk, który mieszka w miejscowości 
Cumbemauld, niedaleko Glasgow. Spotkanie to 
miało się odbyć wpierw w okresie Bożego 
Narodzenia zeszłego roku, ale arktyczna 
pogoda weszła w paradę, więc je odroczono do 
Święta 3 Maja, jakie w Klubie Białego Orła w 
Newcastle jest corocznie obchodzone z wielką 
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"pompą". Ich wystąpienie w 3-Majowej 
akademii, jaka odbyła się następnego dnia było 
zupełnie udane. Ja najpierw opowiedziałem o 
tragedii "Orkana" i przedstawiłem kol. Pściuka. 
On bardzo umiejętnie zreferował w angielskim 
języku (bo było wielu zaproszonych gości) 
swoje wspomnienia o tej "strasznej nocy", 
wychwalając udział Jocka w ratowaniu 
rozbitków. Jego przemówienie było przyjęte z 
wielką powagą i podziwem ze strony 
zgromadzonych. Biedny Jock rozrzewnił się 
okropnie. Potem przez trzy dni gościliśmy u 
nas państwo Pściuk. Zwiedzaliśmy przy tej 
okazji muzeum Kapitana Cooka, który urodził 
się w wiosce Marton, gdzie mieszkam, a dla 
oddania należytego hołdu słynnemu żeglarzowi 
"wydrapaliśmy" się na wzgórze, na szczycie 
którego został wzniesiony obelisk na jego 
cześć. W załączeniu widokówka przed-

Kol.Pściuk z Żoną i Staszek Olszowski

stawiająca ten obelisk, oraz zdjęcie z 
pańatwem Pściuk, zrobione w moim ogródku. 
Middlesbrough 21 czerwiec 1991

Staszek Olszowski

REFLEKSJE I NAWIĄZANIA
Nr 168 NS obfitujący w ciekawe fakty, 
epizody i wspomnienia z wojny przyniósł i 
smutną wiadomość o zgonie komandora 
Włodzimierza Łoskoczyńskiego. Odejście na 
wieczną wachtę Łoskoczyńskiego, wzruszy 
każdego marynarza, który służył z nim lub 
pod jego dowództwem. Do opisanej służby 
Łoskoczyńskiego chciałbym dodać, że po 
ukończeniu SPMW jako podporucznik był już 
dowódcą 1 plutonu w 1 kompanii ochotniczej 
w 1932r. W Styczniu roku 1933 dowódca z 
plutonem, w którym odbywałem służbę, był na 
pogrzebie viceadmirała K. Kodrębskiego w 
Warszawie. Załączam zdjęcie Łoskoczyńskiego 
w gronie podwładnych marynarzy, którzy go 
kochali. Czytając NS, nie sposób zapomnieć o 
tych 59 marynarzach, którzy zginęli na ORP 
GROM, o tych co zginęli na ORP ORZEŁ, 
czy o tych z załogi z ORP ORKAN i innych 
okrętach. Ja najdłużej służyłem na ORP 
WICHER, z którego uzupełniali załogi nowych 
okrętów i dlatego wielu z moich przyjaciół 
poległo. Na Orle: bosmani Teodor Pokrywka, 
Wojciech Hetman, Jan Olejnik, na Gromie: 
bosmanmat Wejdus, na Orkanie chorążowie: 
Grzonka, Gallas, bosmanmaci: Iskra, Lichwała. 
Lichwała w ostatniej chwili przed odejściem z 
Wichra został zadecydowany - zamiast mnie. 
Oglądając zdjęcia w ostatnim Nr. NS - jak 
marynarz i lotnik eskortują Prezydenta 
Kaczorowskiego z Royal Lounge na Heatrow, 
oraz czytając bohaterskie czyny lotników - 
przypominam fakt przyjaźni lotnika z 
marynarzem, w Wilnie w roku 1938. Będąc w 
Wilnie na urlopie, spotkałem się z Romanem 
Nartowiczem, podchorążym a dzisiejszym 
majorem lotnictwa na emeryturze, należącym 
do Stowarzyszenia Lotników w Szkocji, czy w 
Londynie. Był on wówczas po szkole lotniczej 
w Dęblinie, a będąc członkiem Wileńskiego 
Aeroklubu, na lotnisku koło Wilna, zabrał 
mnie na samolot i pokazał miasto z lotu 
ptaka. Roman Nartowicz był wspaniałym 
kolegą, miał siostrę i młodszych dwóch braci, 
Bogusława i Piotra - wszyscy w czasie wojny 
służyli w RAF‘ie. Wówczas po lataniu nad 
Wilnem, przed przyjazdem pociągu, którym 
miałem odjechać, wylądował obok dworca tak,
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Dowódca plutonu i 1 i 2 drużyny pierwszej kompanii w kadr floty w 1933r, krótko przed rozdziałem na flotę.

że zdążyłem wsiąść do pociągu. On ponownie 
wystartował a pasażerowie w pociągu razem ze 
mną oglądali jego wspaniałą akrobację. Bogdan 
Arkt w książce "Niebo w Ogniu" w rozdziale 
"Rozbitkowie - Złoty Zegarek" opisał 
bohaterski czyn Romana Nartowicza, gdy 
uratował 10 Amerykanów, zestrzelonych przez 
Niemców na kanale. Roman Nartowicz wrócił 
do bazy z tego lotu na ostatnich kroplach 
benzyny.
Pięknie wydane NS, zawierają wiele ciekawych 
wspomnień o obchodach Zaślubin Polski z 
Morzem. Na ten temat ograniczę się tylko do 
tego, że Zaślubiny Polski z Morzem i dzień 10 
lutego nie tylko dla młodych są jeszcze w 
obecnej Polsce zagadką. Dnia 27 czerwca w 
Krakowie odwiedziłem grób ppor. Władysława 
Mamaka, wraz z jego małżonką. Uważam za 
konieczne, aby z okazji 52 rocznicy obrony 
Gdyni i Helu przypomnieć, że krótko po 
wojnie, kiedy marszałek Rola Żymierski 
dekorował obrońców Gdyni i Helu, ppor. 
Mamak był tam bez nogi i odznaczenia nie 
otrzymał.
O tym w książce Mała Flota Wielka Duchem

pisał Jerzy Pertek. Syn Mamaka pisał w tej 
sprawie do Ministra Obrony Narodowej, ale 
dotychczas nie otrzymał , pozytywnej 
odpowiedzi. Antoni Swirbutowicz
Katowice 8 sierpnia 1991

KANADA
(Komunikat Nr. 30)
1. Rozpoczynamy ten Komunikat smutną 
wiadomością o odejściu na Wieczną Wachtę 
nieodżałowanego Kolegi Alojzego Gielnika, 
dn, 5 lipca br. w Vancouver.
Śp. Kol. Gielnik był członkiem załogi 
maszynowej ORP CONRAD. Po wojnie osiadł 
z Małżonką panią Katarzyną w Vancouver i 
dał się poznać jako niestrudzony działacz 
polonijny i kombatancki. Był niezastąpionym 
pomocnikiem w organizowaniu obchodów i 
uroczystości. Będzie nam brakowało Kolegi 
Alojzego. Pani Katarzynie składamy głębokie 
wyrazy współczucia.
Otrzymaliśmy również smutną wiadomość od 
Kol. Józefa Hołuba, że w końcu 1990r. w 
Winnipeg zmarł Kol. Rajmund Preisinger, 
radarzysta, były członek załogi ORP ŚLĄZAK. 
Cześć Ich Pamięci!
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W połowie lipca br. kol. Józef Hołub, 
zamieszkały w Barrys Bay, został gwałtownie 
potrącony przez samochód. Koledze Józkowi 
oraz innym niedomagającym Koleżankom i 
Kolegom, których lista ostatnio się zwiększyła, 
życzymy jak najszybszego powrotu do 
zdrowia.
2. Herbatka 30 czerwca br. przypadającego na 
"długi weekend" wypadła znakomicie. Na 
powodzenie tej imprezy złożyło się poparcie 
naszych przyjaciół, którzy reguralnie 
partycypują w naszych Herbatkach osobiście 
lub przez składane dary. Na Święto Morza 30 
czerwca przybyło 96 osób. Odnieśliśmy 
wrażenie, że wszyscy bawili się dobrze. Pani 
Jasia Jasińska była w doskonałej formie, darząc 
zebranych "nowym repertuarem" starych 
piosenek. Pani Elżbieta Nowak akompaniowała 
oraz przygrywała do słuchu.
Koleżanki Irena Bemas, Janina Milisiewicz, 
Zofia Proszek i Jadwiga Nałęcz-Tymińska 
upiekły doskonałe ciasta. Państwo J. 
Chodakowscy, Dr. W. Dregerowie, 
M.Gutowska, B. Krasuski, Dr. J. Korab- 
Kucharscy, M.W. Lutczyk, A. Mrozek, J. 
Nyke, H. Starczewski, B. Starowicz i N. 
Turzańska złożyli hojne dary gotówkowe. 
Państwo Dr. J. Frąckowiakowie, M.Gutowska, 
BJarzyna, F. Jaslowscy, Dr. Korab-Kucharscy, 
Z.Proszek, R.Nałęcz-Tymiński i Z. 
Wyrzykowscy, ofiarowali prezenty na loterię 
fantową. W wyniku wspólnego wysiłku czysty 
dochód z Herbatki dał rekordową sumę $ 
1118.72, przeznaczoną na pomoc inwalidom 
Mar.Woj. oraz pomoc Kolegom lub ich 
rodzinom będącym w potrzebie.
Na marginesie należy podkreślić, że na tą 
okazję przybyło z poza Toronto więcej 
Koleżanek i Kolegów niż kiedykolwiek: Z 
New Hyde Park, NY USA - Kol. Czesław 
Kryczyński i Robert Lehman, z Owen Sound, 
Ontario - Kol. Piotr Tyliszczak, z Woodstock, 
Ontario - Kol. Jerzy Radford i Kazimierz 
Reczuch z Małżonkami i Kol. Jan Wróbel, z 
Dunnville, Ontario - Kol. Bolesław Jarzyna, z 
Ancaster, Ontario - Kol. Janina i Feliks 
Jaslowscy, z Brooklin, Onatrio - kol. Iris i 
Piotr Walendzewiczowie
3. Kol. Feliks Jasłowski skomponował ciekawy 
zbiór plakiet z fotografiami okrętów naszej 

Mar.Woj., które są od czasu do czasu 
wypożyczane od niego na wystawy. Parę lat 
temu były w kilku organizacjach polonijnych, 
a obecnie są wystawiane w Polsko- 
Kanadyjskim Canadian Legion w Hamilton.
4. Kol. Witold Poray-Wojciechowski na 
początku sierpnia br. powrócił z 3-miesięcznej 
wizyty w Polsce. Poczynił interesujące 
obserwacje, którymi chce się podzielić z 
Koleżankami i Kolegami.
15 września 1991 Janina Milisiewicz

PEREGRYNACJE 
PORAY‘A PO POLSCE

Wybrałem się do kraju w lecie 1990. 
Mieszkałem w Aninie k. Warszawy i stamtąd 
robiłem wypady. Godnym zanotowania było 
spotkanie Kolegów mego rocznika 6 czerwca 
90 w Warszawie u Jurka Skowrońskiego. 
Przybył Zbyszek Węglarz z Krakowa, Jurek 
Broniewicz z Puław i ja z Toronto. Miał być 
również Bronek Szul, ale zachorował. W kilka 
dni później znaleźliśmy się w Gdyni asystując 
w Jego pogrzebie. Pochowany jest na 
cmentarzu Witomińskim. Postanowiliśmy 
powtórzyć zjazd w 1991. Wybrałem się w tym 
roku do Kraju na początku maja na trzy 
miesiące. Z Anina zrobiłem wypad do 
Ciechocinka na dwa tygodnie aby przy 
tężniach odetchnąć morskim powietrzem. 
Stamtąd wypad do Torunia, gdzie m.innymi 
odwiedziłem dawne Koszary Racławickie, 
gdzie za moich czasów mieściła się Szkoła 
Podchorążych Mar.Woj. Gmach główny bez 
zmian, zniknął natomiast budynek szkolny i 
zabudowania gospodarcze oraz kort tenisowy. 
Zaplecze z Krzywą Wieżą jest zamienipne na 
park dochodzący do mostu i bramy z ul. 
Szerokiej na Bydgoskie Przedmieście, a ul. 
Szeroką zmieniono na deptak, bez ruchu 
samochodowego. Poza tym Toruń został taki 
sam, czysty, pełen zabytków, jakim był chyba 
od czasów Mistrza Kopernika. W Warszawie 
bywłem często i włóczyłem się po Starówce i 
głównych arteriach Śródmieścia. W ciągu 
moich wędrówek powojennych, pobycie w 
Glasgow przeszło 30 lat, w Śt.Zjednoczonych 
lat 4 z częstymi wycieczkami do 
Washington‘u, Philadelphii i N. Yorku i prawie 
10 lat w Toronto, mimo woli nasuwają się 
porównania tych miast z nowoczesną 
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Warszawą. Miasto jest bardzo rozległe, nowo 
zabudowane dzielnice przypominają Toronto: 
Centrum zaś Starówka, Zamek, Krakowskie 
Przedmieście i Nowy Świat są czymś 
specjalnym, nie spotykanym gdziekolwiek na 
świecie za wyjątkiem Londynu, Rzymu czy 
Paryża. Warszawa dzisiejsza jest czysta, zieleń 
wszędzie widoczna, ruch samochodowy bardzo 
wzmożony, sklepy przepełnione towarami, 
drogimi wprawdzie, ale dobrej jakości. Handel 
uliczny wszędzie na ulicach, placach a chyba 
najwięcej straganów oblega Pałac Kultury. Tam 
pełno Rosjan, Rumunów, Ukraińców i 
Białorusinów przywożących najrozmaitsze 
towary, alkohol i wyroby ze skóry, drzewa, 
metalu i włókien rozmaitych. To samo 
obserwowałem w Toruniu, Bydgoszczy, 
Otwocku. Tylko Gdynia była wolna od tego 
typu handlu. W moich wędrówkach po Kraju 
starałem się dopasować do tła ubiorem i 
zachowaniem. Słuchałem tego, co ludzie 
mówią w pociągach, autobusach i sklepach, nie 
biorąc udziału w dyskusjach, a te były na 
tematy dość jednoznaczne dziś w Polsce: 
polityka, ekonomia, sprawy społeczne, 
drożyzna, niskie uposażenia. Nie widziałem 
ludzi głodnych, źle ubranych, kobiety raczej 
szykowne w Warszawie i Gdyni, lub 
ordynarnie zachowujących. W ciągu całego 
okresu widziałem dwóch urżniętych ludzi. Na 
odcinku Warszawa, Toruń, Tczew nie 
widziałem brudnej Wisły, ale wielu kąpiących 
się ludzi i rybaków. Wszędzie spotykałem się 
z gościnnością i uprzejmością, roześmianą 
młodzieżą i dziećmi. Zachwycałem się 
czystością języka i porządnym zachowaniem 
np. młodych kobiet i mężczyzn ustępujących 
miejsca w autobusach i tramwajach z racji 
mojej siwizny. W rozmowach ze znajomymi 
wysuwała się jedna trudność,, mianowicie 
ciągłe porównywanie dochodów, wydatków i 
stopy życiowej między Polską i "Zachodem". 
Czasami zaś w dyskusjach z niespre- 
cyzowanym bliżej określeniem "Wy z 
mentalnością Zachodu", jakby istniała w Polsce 
jakaś "mentalność Wschodnia" lub "specyficzna 
mentalność polska". W obecnej sytuacji chyba 
nie można robić żadnych porównań, a raczej 
cierpliwie czekać na rzeczowe rozwiązanie 
sytuacji.

Włócząc się po Warszawie wstąpiłem do 
Muzeum Wojska Polskiego, aby zobaczyć 
Wystawę Katyńską. Przypadkowo spotkałem 
Kustosza,p. Zofię Bagrowską, zainteresowaną 
Marynarką Wojenną i Jej dokonaniami czasu II 
Wojny Światowej. W kilka dni później 
otrzymałem telefoniczne zaproszenie, aby w 
dn.4 lipca wygłosić pogadankę na temat 
przewiezienia zwłok Naczelnego Wodza Gen. 
Wł. Sikorskiego z Gibraltaru do Plymouth na 
ORP ORKAN, na którym pełniłem funkcję 
Oficera Broni Podwodnej, oraz w tym czasie, 
ZDO bo śp. kpt.mar. Michała Różański w 
czasie przejścia do Gibraltaru uległ wypadkowi. 
Pogadanka trwała 25 minut. Obecnymi byli 
pracownicy Muzeum WP, około 30 osób. W 
kilka dni później otrzymałem telefoniczne 
zaproszenie przyjazdu do Gdyni jako gość 
Muzeum Mar.Woj. Ponieważ miałem jechać na 
wybrzeże z upoważnieniem Kol. M. Zawady 
Prezesa Koła SMW Glasgow dla załatwienia 
spraw w związku z realizacją planu "Powrotu 
do Portu", znalazłem się na pokładzie ORP 
BŁYSKAWICA, gdzie zostałem "zao
krętowany" jako członek załogi w kabinie Z-cy

Na pokładzie BŁYSKAWICY kmdr.por. Walter Pater i 
kmdr.ppor.mgr Witold Poray Wojciechowski
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Dowódcy. Okręt - Muzeum jest pod 
Kierownictwem Muzeum Mar.Woj. Spotkał 
mnie Kustosz, kdr.por.mgr. Walter Peter, 
redaktor BANDERY, kdr.mgr. Józef 
Wąsiewski, Dca Okrętu kdr.ppor. Lesław 
Paprocki z oficerami oraz redaktor MORSKIE 
HOBBY (wydawane w Warszawie) kdr.ppor. 
Marek Soroka. Nie było żadnych 
nadzwyczajności,zwykły okrętowy obiad, 
ułożenie planów "Powrotu do Portu", później 
wywiady z redaktorami i ... czas wolny, jako 
członek załogi, który 52 lata temu pełnił 
funkcję Of.Br.Podw. na ORP BŁYSKAWICA. 
Próby kontaktu z kolegami nie wypaliły, 
natomiast spotkałem się z Żulem Czerwińskim 
w sprawie uzupełnień do Księgi Pamięci 
Marynarzy PMW w czasie II Wojny. Kopia 
wręczona Żulowi na Ostatnim Światowym 
Zjeździe SMW w Henley-on-Thames w 1989r. 
była użyta przez niego dla wprowadzenia 
poprawek i uzupełnień, najwięcej do rozdziału 
IV p.t. "Zginęli w czasie okupacji w Polsce, w 
obozach jenieckich w Niemczech i w ZSRR".

Zul wykonał gigantyczną pracę 
wprowadzając uzupełnienia z dzieła Jędrzeja 
Tucholskiego "Mord w Katyniu", z 
załącznikami list NKWD wydanych w 1991. 
Księga obecnie znajduje się na ORP 
BŁYSKAWICA, w każdej chwili dostępna dla 
Żula, który nieprzerwanie śledzi za 
uzupełnieniami, obecnie rozszerzonymi przez 
odkrycia pod Charkowem. Myślę, że w całej 
pełni zasługuje na specjalne podziękowanie 
Zarządu Głównego SMW.
Po powrocie z Gdyni było tegoroczne 
spotkanie mego rocznika u Jurka 
Skowrońskigo. ORP BŁYSKAWICA wygląda 
pięknie. Pod pomostem duży Krzyż Virtuti 
Militari. Wyszła sugestia, aby takie 
odznaczenie nadano także wszystkim okrętom 
RP, które brały udział w wojnie.

Witold Poray-Wojciechowski 
19 sierpnia 1991.
Od Redakcji: Poza drukowanym powyżej w 
niewielkim skrócie załącznikiem otrzymanym 

od kol. Janiny Milisiewicz wraz z 
komunikatem Koła Kanada, kol. Witold Poray- 
Wojciechowski przysłał nam trzy stronicowy 
list - obszerniejszą wersję swych peregrynacji, 
upoważnienie jako hon. prezesa Koła Glasgow 
do oficjalnego występowania w ich imieniu 
podpisane przez M. Zawadę, prezesa Koła, 
zaświadczenie, że kmdr.ppor. Witold Poray- 
Wojciechowski od 12-16 lipca 1991 pełnił 
funkcję członka załogi ORP BŁYSKAWICA 
podpisane wz d-cy przez kpt.mar. Jerzego 
Łubkowskiego, kopię listu Franciszka 
Walickiego do redakcji tygodnika 
"Rzeczywistość" nr.27 z 22 listopada 1981r., 
maszynopis "Miecz i Prawo", który NASZE 
SYGNAŁY DRUKOWAŁY W NR. 164 
WRAZ Z ARTYKUŁEM T. PIÓRA, C. 
CIESIELSKIEGO i J. PODKOWIŃSKIEGO, 
oraz WSPOMNIENIAMI Z.WĘGLARZA.
Maszynopis jest podpisany przez kustosza mgr 
Z. Bagrowską za zgodność treści ... z 
artykułem Fr. Walickiego zamieszczonym w 
tygodniku Rzeczywistość w 198 Ir. oraz 
zgodność kopii nam przysłanych z oryginałem 
otrzymanym od p. mgr Bagrowskiej podpisana 
przez kol. Witolda. Siedziba SMW to mały 
pokój na drugim piętrze londyńskiego domu 
Stowarzyszenia Lotników. Naprawdę nie ma u 
nas miejsca na archiwa. Wszystkie powyżej 
wymienione dokumenty odsyłamy z kopią 
uwag redakcji do Muzeum im.gen. Sikorskiego 
do dyspozycji kierownika archiwum.

ZOFIA WISZNICKA PINTO PEREIRA
Zmarła w tym roku Wielka Dama, Pani 
Szerokiej kultury o wspaniałym zmyśle 
humoru, bardzo zasłużona w pracy dla 
Marynarki Wojennej w londyńskim 
Kier.Mar.Woj., w pracach naszego 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej i Koła 
Pułkowego Ułanów Krechowieckich, Jej 
bohaterskiego Pułkownika - Ojca. Gdy Pani 
Zofia wraz z mężem kmdr. Jose Pinto Pereira 
bawili w Londynie 10 maja 1975 koledzy 
Bruno Jabłoński, Stanisław Olszewski, Tadeusz 
Budzyński i Wiesław Krzyżanowski ofiarowali 
Jej na imieniny i Jose na pamiątkę pobytu w 
Londynie
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UMIZGI MARYNARZA Z DZIEWCZYNĄ

Pani Zofia

które chcę imieniem 
nieżyjących już ko
legów ofiarować 
jeszcze raz Jej pamięci

WSTĘP: ANALIZA NAUKOWA
1. Grupa młodych uczonych katedry historyjki 
literatury polskiej przy Uniwersytecie 
Pojagiellońskim na Zachodnim Kensingtonie 
wystąpiła z śmiałą tezą, że istnieje druga 
wersja epizodu zatytułowanego "Umizgi ułana 
z dziewczyną". Stanowi on część jedenastej 
Księgi "Pana Tadeusza".
2. Twierdzi mianowicie Juno Brabłoński, że w 
twórczości wielkiego Adama, która w ostatnim 
wydaniu obejmuje 97,827 stron drobnego 
druku, badania językoznawczo-stytystyczne 
wskazują, że wyraz "morze" użyty jest siedem 
razy, np: "użątku, co pod strzechą zmieścić się 
nie może". To fantastyczne zupełnie 
zainteresowanie Adama Mickiewicza sprawami 
morskimi skłania Brabłońskiego do twierdzenia, 
że w pierwszej wersji Pan Tadeusz miał być 
nie ułanem, a oficerem marynarki portugalskiej. 
3. Zdanie to znalazło mocne poparcie w 
opracowaniach Badeusza Tudzyńskiego, który 
sprawę traktuje z punktu widzenia taktyczno- 
strategicznego. W kampanii 1812 roku 
Napoleon nie zdołał nakłonić Portugalii do 
wysłania floty pod mury Moskwy. Admiralicja 
portugalska nie zgodziła się ciągnąć okrętów 
przez stepy rosyjskie. Wołała natomiast ciągnąć 
port z Oporto. Jest to niezbitym dowodem, że 
wersja marynarska jest wcześniejsza i z żalem 
Mickiewicz dał nam drugą rolniczo-ułańską 
wersję. Tłumaczy to też wielką awersją 
wielkiego Adama do wielkiego Napoleona. 
Nigdy mu nie wybaczył, że swymi 
strategicznymi zachciankami popsuł wspaniałą 
skądinąd epopeję.

4. Hipotezę marynarskości Tadeusza dowodzą 
też dociekania moralistyczno-socjologiczne 
Krzysława Wieżanowskiego, który uważa, że 
taki obserwator życia, jak Mickiewicz, nie 
mógł nie zauważyć, o ile bardziej zdamy jest 
do scen romantycznych marynarz, niż ułan. 
Nim ułan zdąży zdjąć ostrogi, marynarz już 
stoi gotowy do sceny. Jako dowód młody 
uczony przytacza jakże wygodną klapę w 
marynarskich portkach.
5. Co do datowania wersji nie zgadza się z 
Tudzyńskim, znany z swych prac teozoficzno- 
filozoficznych, Olnisław Staszewski. Twierdzi 
on bowiem, że tekst nowo-odkryty jest tworem 
reinkamowanego ducha mistrza Adama w 
raczej podłym, doczesnym ciele. Ciele to 
bowiem pisze bardzo podle, ale na szczeęście 
czytelniej niż mistrz.
6. UMIZGI MARYNARZA Z DZIEWCZYNĄ 
czyli Co by było, gdyby Zosia zaręczyła się z 
marynarzem.
Gdy Gerwazy z Protazym dwa półgarce nowe 
Podnieśli, Pan Tadeusz poprzez drzwi frontowe 
Właśnie wyszedł na ganek, co ozdabiał dworek 
A jego granatowy ze złotym mondorek 
Wspaniale się odbijał od ciemnej zieleni 
Topoli, co dom chronią od wiatrów jesieni. 
Stąd spogląda na błonie, na ogród i sady. 
Dobrze mu jest na Litwie i jest bardzo rady, 
Ze w sławnej służy flocie. Mówią nawet starzy, 
że ponad portugalskich nie ma marynarzy 
Od czapki z orłem złotym do czarnego buta. 
Z ganku widzi dziewczynę w sukience, jak ruta 
Zielona, co swe oczy błękitnejak bratki 
łUniemu wznosi, a dalej panny rwały kwiatki 
Po ogrodzie, umyślnie odwracając głowy 
By lepiej ujrzeć jego mundur granatowy. 
Poznał Zosię i zaraz w tym kierunku spieszy 
Gdzie ona, jak w asyście kwiatów całej rzeszy, 
Piękniejsza i od maków, goździków i róży 
Stoi wiążąc wianuszek z stokrotki niedużej. 
Tadeusz chce jej wyznać, jak na oceanie 
W służbie, on nigdy o niej myśleć nie przestanie, 
Że moment, aby o niej myślał, nie mija... 
Ale tylko potrafił wyszeptać: "Bon dia". 
Stąd go Zofia prowadzi spacerem po błoniu 
Do sadu i ogródka, gdzie w cichym ustroniu 
Stała ławka, ot klepki i podpórek parę. 
Więc Zosia "faz favore, mówi mu, sentiare" 
Tu Tadeusz, co lata spędził w poniewierce
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Po oceanach, rękę położył na serce.
Milcząc w oczy jej patrzy i tak milczkiem prosi 
O spojrzenie, o uśmiech i o miłość Zosi. 
Wie o tym z tradycji każdy młody człowiek, 
Że gdy dziewczę uśmiechem i spuszczeniem powiek 
Mu pozwala, to szybko ręka jego biega 
Ku jej sercu. Lecz Zosia na to rzekła: "Cherger". 
Ot Tadeusz się spłonił i skłonił w podziękę 
I przepraszając Żosię, z żalem cofnął rękę 
Widząc , że tam na Litwie ręki się nie wkłada. 
Na to Zosia szepnęła, że jest "obrigada".
Zosia widząc jak zmieszał się marynarz młody 
Zaraz mu proponuje te przesławne miody

Litewskie, wielkim kunsztem od wieków sycone. 
Potem w inną z kolei zaciąga go stronę.
Gdzie zacne stoją wódki, sławna Soplicówka, 
Którą jej ciotki robią. Jest i pejsachówka.
A Tadeusz powiada, że te iiną rażą 
Popróbuje, bo dzisiaj wypiłby "bergaso". 
Śmieją się więc na ganku, jak młodzi umieją. 
Topole, dwór i kwiaty też się z nimi śmieją. 
I aż słońce zachwyca śliczna Zosi poza. 
Gdy jej szepce Tadeusz: "Minha Amorosa".
Wiesław Krzyżanowski w Stowarzyszeniu 
Mar.Woj. 10-go maja 1975.

POWRÓT DO PORTU:
I. NA WYBRZEŻU

Marzenia marynarzy-kombatantów zrze
szonych w Stowarzyszeniu Marynarki 
Wojennej w Glasgow spełniły się. Po 
półwiekowym oczekiwaniu, z inicjatywy Koła 
SMW w Glasgow, grupa b.marynarzy ze 
Szkocji, Anglii, Kanady i USA ze sztandarem 
Koła SMW w Glasgow przybyła z oficjalną 
wizytą do Polski z kol. M. Zawadą, prezesem 
Koła SMW Glasgow, inicjatorem "Powrotu do 
Portu" i kol. kmdr. R. Nałęcz-Tymińskim,

prezesem Koła SMW Kanada. Symboliczną 
komendę na mostku kapitańskim ORP 'Powrót 
do Portu" objął senior Polskiej Marynarki 
Wojennej na Zachodzie, dowódca na kilku 
jednostkach PMW, w 1946 r. zszedł z pokładu 
jako d-ca ORP "Conrad". Program pn. "Powrót 
do Portu" szedł trasą Gdynia, Gdańsk, Hel, 
Warszawa, Kraków i Częstochowa. Koło USA 
reprezentuje kol. S. Kuty prezes.

Na pokładzie BŁYSKAWICY od lewej kmdr.por.Wojciechowski, kol. Młyński, Wielusiewicz, Krawczyński, Taliszczak, 
p. J.Nałęcz Tymińska, J. Lassa, Zawada, Kleczewski, Mrożek i kmdr.por. J.Pater

(Przedruk z kondyńskiego Dziennika Polskiego z 15.X.1991)
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Szef sztabu MW kmdr W. Grabowski wita kmdr. R. 
Nałęcz Tymińskiego i prezesa Koła Glasgow M. Zawadę

Oksywie Muzeum siedzę od lewej Zawada, Walusiewicz, 
Krawczyński, stoję Zdrojowski, Teliszczak, Mrożek, 
Młyński, Jarzyna i Lewandowski

Marynarze zjechali się do Gdyni 29 
sierpnia. Na trasie "Kamieni Milowych" 
martyrologii narodu polskiego, dołączyli nasi 
Koledzy Marynarze z Kraju. Jeden z nich kol. 
W. Mazur przyjechał do Gdyni z Przemyśla, a 
kol. kmdr Z. Węglarz dołączył do nas w 
Krakowie. W Gdyni byliśmy zakwaterowani w 
Hotelu Garnizonowym na ul. Jana z Kolna. W 
imieniu Dowództwa Marynarki Wojennej 
przybyłych powitał kmdr Z.Wojciechowski.

W piątek 30 sierpnia o godz. 9.30 udaliśmy 
się na okręt muzeum "Błyskawica", gdzie 
powitał nas k/adm. Z. Łukasik w towarzystwie 
komandorów Z. Wojciechowskiego, W. Patera, 
W. Grabowskiego i K. Wąsicwicza, red. 
"Bandery". Przy kawie upłynęły trzy godziny 
przyjemnej rozmowy i wspomnień z okresu 
ostatniego półwiecza.

Po obiedzie oficjalnie ze sztandarem Koła 
SMW Glasgow, stanęliśmy na pokładzie 
"Błyskawicy". Znajdował się już na pokładzie 
pluton Marynarki Wojennej. Powitania dokonał 
kmdr Z. Wojciechowski opisując pokrótce 
bojowe osiągnięcia Marynarki Wojennej na 
Zachodzie, bohaterską obronę polskiego 
Wybrzeża przez pozostałe jednostki Marynarki 
Wojennej i obronę Westerplatte, Oksywia i 
Helu w 1939 r.

W imieniu ORP "Powrót do Portu" 
przemówił kol. M. Zawada. Opisał powody, 

dla których nie mogliśmy wrócić do Kraju w 
1947 roku. Opisał bolesne rozstanie marynarza 
polskiego ze swoim okrętem. Następnie 
wskazał na cel zrzeszenia się w 
Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej. Swoje 
patriotyczne przemówienie ze wzruszeniem 
zakończył okrzykiem "NAJJAŚNIEJSZA 
RZECZPOSPOLITA POLSKA, NIECH ŻYJE! 
Następnie zabrał głos kmdr R. Nałęcz- 
Tymiński. W krótkich słowach oświadczył, że 
30-ty sierpnia 1991 r. to dzień, w którym 
OFICJALNIE kończy się Epopeja Małej 
Marynarki Wojennej. Oficjalna ceremonia na 
okręcie muzeum "Błyskawica" skończyła się 
późnym popołudniem. Następnego dnia 31 
sierpnia udaliśmy się z komandorami 
Wojciechowskim i Paterom na Oksywie. W 
budynku Muzeum oglądaliśmy eskponaty: 
Szkic operacyjny ORP "Orzeł" na Bałtyku i 
jego trasę przez cieśniny duńskie na Morze 
Północne w drodze do W. Brytanii. Na placu 
muzealnym oglądaliśmy wystawione działa, 
bomby głębinowe PMW, pociski dział 
okrętowych, dział obrony wybrzeża i Helu, 
pociski Schlezwig-Holstein z 1939 r. i wiele 
innych. Obok placu znajduje się cmentarz z 
grobami poległych w obronie wybrzeża w 
1939 r. Leży wśród nich kmdr Włodzimierz 
Steyer, płk. Ignacy Szpunar, płk. Kazimierz 
Pudlewski, płk. Stanisław Dąbek i kmdr
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Gdańsk: Trzy Krzyże przy stoczni. Od lewej Lewandowski, Mrożek, Wielusiewicz, Młyński, Krawczyński, Zawada, 
Jarzyna, kindr.Z.Wojciechowski, Teliszczak, kmdr.R. Nałęcz Tymiński i Zdrojewski

Stanisław Zauch. Po obiedzie udaliśmy się do 
Gdańska, złożyliśmy wieniec pod Trzema 
Krzyżami przy Stoczni Gdańskiej, po czym 
wysłuchaliśmy Mszy św. w Kościele 
Garnizonowym pw. Matki Boskiej Gwiazdy 
Morza. Byliśmy wzruszeni, przecież Jej 
imieniu jest poświęcony Sztandar Koła SMW 
w Glasgowie.

W niedzielę 1 września udaliśmy się z 
naszymi opiekunami komandorami 
Wojciechowskim i Paterem motorówką na 
Westerplatte i dalej autokarem na Hel. Pogoda 
dopisywała nam. W porcie wojennym w Pucku 
mieści się 9 Flotylla okrętów obrony, ścigaczy 
i rakietowych. Jest to Flotylla im. kmdra. 
Włodzimierza Steyera. Pod Krzyżem obok 
grobów i płonących zniczy, złożyliśmy kwiaty 
i Sztandarem oddaliśmy hołd poległym 
Obrońcom i ich Dowódcy mjr Henrykowi 
Sucharskiemu. Po przejściu obok Pomnika 
Bohaterów Westerplatte, przed którym stoi 6 
masztów z Białymi Orłami reprezentujących 
sześć lat wojny 1939-1945, udaliśmy się do 
Muzeum na Westerplatte a następnie obejrzeć

stanowisko działa 152 mm z obrony Helu. 
"Wrzesień na Helu 1939 r." okrywa przyroda 
baldachimem zieleni drzew w lecie, a nagością 
ich konarów w zimie, z maleńkim prześwitem

Gdańsk: Trzy krzyże. kmdr.R.Nałęcz Tymiński,
M.Zawada i /.Zdrojewski składają wieniec
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widoczności na wzburzone fale Bałtyku. 
Zmęczeni chodzeniem, ale pełni wrażeń 
poszliśmy do Kościoła Garnizonowego na Helu 
na mszę św. a potem do klubu MW na obiad. 
Wreszcie odjechaliśmy motorówką w kierunku 
Gdyni. W porcie wojennym pożegnaliśmy się 
z "Błyskawicą". W messie kmdr Z. 
Wojciechowski wręczył pamiątkowe dyplomy 
z naszego pobytu na okręcie muzeum 
"Błyskawica" dla trzech Kół SMW: Glasgow, 
Kanada i USA.

Najstarszy wiekiem, jeden z dowódców na 
jednostkach Marynarki Wojennej w czasie 
ostatniej wojny światowej, zamieszkały obecnie 
w Australii, kmdr Wojciech Francki, całym 
sercem oddany idei powrotu do portu 
zorganizowanego przez Koło SMW w 
Głasgowie, przesłał na ręce kmdra. Z. 
Wojciechowskiego do Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni swoje przemówienie 
nagrane na taśmie magnetofonowej następują
cej treści:

"Ponieważ Wasz wyjazd do Kraju został 
postanowiony, to proszę przyjąć ode mnie 
pewnego rodzaju adres do członków tego 
wyjazdu. Gdy się dowiedziałem, że chcecie 

odwiedzić Ojczyznę w 52-gą rocznicę 
opuszczenia wybrzeża przez część naszej siły 
morskiej, to pomyślałem, że warto Wam 
życzyć najserdeczniejszych doświadczeń byście 
zobaczyli obecne nasze wybrzeże i wolny 
Kraj, Kraj, który się boryka po tym okresie 
straszliwych rządów komunistycznych i 
zniszczeń ekonomicznych na skutek wyzysku 
i okrucieństw niemieckich i rosyjskich. Do 
tego dochodzi plaga stałych wyjazdów młodego 
pokolenia by szukać lepszych warunków u 
obcych. Myślę jednak, że trzeba przypomnieć 
słowa Sienkiewicza "nie masz takich terminów, 
z których by się VIRIBUS UNITIS PRZY 
BOSKICH AUXILIAS PODNIEŚĆ NIE 
MOŻNA". Pokłońcie się Matce Bożej ze 
Swarzewa, a mnie jest bardzo smutno, że nie 
mogą być z Wami.

Łączę serdeczny uścisk dłoni.
Wojtek Francki".

Słowami seniora komandora Wojciecha 
Franckiego, których wysłuchaliśmy na okręcie 
muzeum "Błyskawica" w Gdyni kończę 
reportaż z Wybrzeża.

Antoni Lewandowski (uczestnik)

POWRÓT DO PORTU
(Przedruk z londyńskiego Dziennika Polskiego z 18.X.1991)

> II. W STOLICY
Warszawa 3.IX. 1991 r.

Z żalem opuszczamy Gdynię rannym 
pociągiem pośpiesznym do Warszawy.

Piękny, słoneczny dzień chyba Matka Boża, 
Gwiazda Morza, uświęcająca swoim 
wizerunkiem nasz sztandar błogosławiła 
marynarzom w dniu dzisiejszym. Szybko 
mijają stacje, krajobraz z pagórkowatego, 
powoli przechodzi w równinną nizinę. 
Zbliżamy się do Warszawy. Pociąg staje na 
Dworcu Centralnym.

Dla wielu z nas jest to pierwsza wizyta w 
stolicy kraju. Na dworcu czeka na nas nasz 
przyjaciel z ZKRP i BWP, kolega płk. Antoni 
Slupik. Serdeczne przywitanie "starych 
przyjaciół". Jedziemy przez ludne, ruchliwe 
miasto z szeroko otwartymi oczami, przecież 
to nasza kochana Warszawa. Jedziemy do 
hotelu "Harc-Tour" i tam kwaterujeny przez 
następne dwa dni.

W siedzibie Kombatantów RP w Warszawie Al. 
Ujazdowskie siedzg panie Kuty i Mrożek, stojj członek 
zarządu ZKRP, Teliszczak, ZKPR, Młyński, Zawada, 
Mrożek, gen. J.Kamiński - prezes ZKRP, Wielusiewicz, 
Kuty, Lewandowski, pułk.A.Slupik - sekr.ZKRP, a u góry 
ZKRP, Krawczyński, Zdrojewski i Lassa
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Grupa "Powrotu do Portu" ze sztandarem, min.Z.Zieliński, Ks Biskup Z.Kraszewski pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza

3-go września znowu Antoni Słupik wiezie 
nas do siedziby ZKRP i BWP na Alejach 
Ujazdowskich pod numerem 6A. Tu spotykamy 
się z Zarządem i prezesem p. gen. J. 
Kamińskim. Przy filiżance herbaty z 
biszkoptami, jesteśmy szczerze witani. Wkrótce 
kończymy przyjemną pogawędkę i śpieszymy 
do gmachu Ministerstwa ds. Kombatanckich 
gdzie mamy spotkanie z min. Z. Zielińskim i 
ks. bp Z. Kraszewskim. Tam odbędzie się 
oficjalne spotkanie z prasą i TVP.

Ruch niesamowity, każdy o coś każdego 
pyta. Przy trzaskach aparatów fotograficznych 
przemawia min. Z. Zieliński. Odpowiada kol. 
Mietek Zawada. Jest bardzo wzruszony, głos 
kompletnie mu się załamuje. Wprost ze łzą w 
oczach oświadcza, że ze wzruszenia dalej 
mówić nie może. On po raz pierwszy w życiu 
przyjechał zobaczyć swoją Ojczyznę, której 
służył jako ochotnik z Francji przez 5 lat 
wojny. Gdy Polskiej Marynarce Wojennej 
"pływać zakazano", po zejściu z pokładu ORP 
"Błyskawica" osiadł w Szkocji i postanowił, że 
wróci do wolnej Polski. Czekał 50 lat do tej 
chwili spotkania z Ojczyzną i ... rozpłakał się 
ze wzruszenia.

Z Ministerstwa ds. Kombatanckich wraz z 
min. Z. Zielińskim ks. bpem Z. Kraszewskim 
udaliśmy się na Plac Józefa Piłsudskiego przed 
Pomnik Nieznanego Żołnierza.

Oddanie hołdu sztandarowi Koła pod pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie pulk.B.Jankowicz, 
A.Mrożek wiceprezes Koła Kanada, M.Zawada prezes 
Koła Glasgow, min. Z.Zieliński i S.Kuty prezes Koła 
Weteranów MW w USA
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Po zakończeniu ceremonii przed Pomnikiem, 
pożegnaliśmy się z ministrem. Udaliśmy się z 
płk A. Słupikiem na Żoliborz do Grobu śp. 
Ks. Jerzego Popiełuszki pokłonić się 
kapłanowi-męczennikowi, a stąd na Powązki. 
Tam złożyliśmy wieńce pod Pomnikiem 
Katyńskim i Żołnierzy Annii Krajowej. Duże 
wrażenie wywarły na nas tysiące białych 
brzozowych krzyży pod którymi leżą młodzi

żołnierze Rzeczypospolitej Polskiej. To groby 
pomordowanych, które codziennie odwiedzają 
setki ludzi.

Wychodząc z ciszy cmentarnej na życiem 
drgające ulice stolicy byliśmy nadal pod 
wrażeniem ogromu ofiar złożonych na Ołtarzu 
Wolności. Boże błogosław naszej Matce- 
Ojczyźnic na drodze do wolności.

Antoni Lewandowski (uczestnik)

Na terenie królewskiego miasta Krakowa 
jako prezes Wojewódzkiej Organizacji Związku 
Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych 
miałem zaszczyt pełnić funkcję gospodarza - a 
zarazem przewodnika po prastarej stolicy 
Polski.

Delegacja kombatantów SMW została 
zakwaterowana w hotelu "Korona" w 
Krakowie, który prowadzi też marynarz, lecz 
już powojenny. Rodowód marynarski dał

bardzo szybkie zaprzyjaźnienie się, doskonałe 
przygotowane posiłki i świetne wyżywienie 
delegacji. Program pobytu całej grupy w 
Krakowie stanowił oprócz powitań oficjalnych, 
zwiedzanie Krakowa i jego zabytków, złożenie 
kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza przy 
Placu Matejki, oraz udział całej grupy w 
towarzystwie polskich kombatantów w 
sanktuarium Maryjnym O.O. Paulinów w 
Częstochowie.

Przed pomnikiem Armii Krajowej w Krakowie Wiclusiewicz, Krawczyński, Zdrojewski, Jarzyna, kmdr.R.Nałęcz 
Tymiński, Zawada, Kuty, Cieślak i kmdr.Z.Węglarz

III. W KRAKOWIE I CZĘSTOCHOWIE
POWRÓT DO PORTU 
(w nieznacznym skrócie)
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Sztandary kombatanckie w Częstochowie - nasz pierwszy od prawej Poczet: Z.Zdrojewski, B.Jarzyna i J.Krawczyński
W części oficjalnej w dniu 5.09.1991 r. w 

siedzibie Wojewódzkiego Związku Kom
batantów Rzeczypospolitej Polskiej w 
Krakowie przy ul. Szopena prezes Józef 
Kopczyński w serdecznych słowach witając 
przyjaciół kombatantów zapoznał ich z 
działalnością Związku i zobrazował 
martyrologię żołnierza polskiego w bojach 
1939 r., oraz walkę o wolną Polskę w czasie 
II wojny światowej i po jej zakończeniu.
W spotkaniu wzięła udział płk. Halina 
Pietkiewicz - członek Prezydium ZK RP i b. 
WP w Warszawie.

Po spotkaniu cała grupa złożyła kwiaty na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W tymże 
dniu na zaproszenie Koła Kombatantów ZK 
RP z Nowej Huty k/Krakowa odbyło się 
spotkanie połączone ze zwiedzaniem Muzeum 
Czynu Zbrojnego. W drodze powrotnej w tym 
dniu nieomieszkaliśmy oglądnąć pomnik 
Lotników Polskich w Czyżynach koło 
Lotniska, a potem ze wzgórza Kopca 
Kościuszki oglądaliśmy panoramę Krakowa, 
dzięki dobrej widoczności. W Krakowie po 52 
latach - jak pięknie mówi Bolesław Leśmian - 

poeta polski - że:
"nic się nie zmieniło 
wszystko jest tak samo, 
tak samo stoi Wawel 
Wśród śnieżnej zamęci 
wieczorem tak samo 
nad Floriańską Bramą 
na niebie granatowym 
srebrny księżyc świeci..." 
Niezatarte wrażenie zrobiło zwiedzanie Zamku 
Wawelskiego, jego otoczenie i wnętrze wraz z 
katedrą.

Przewodnikiem po katedrze i podwojach 
Zamku Wawelskiego był szczęśliwie też 
kombatant - żołnierz Armii Krajowej 1 Pułku 
Podhalańskiego - mgr J. Sękowski, który jako 
historyk przypomniał wszystkim skom
plikowaną historię narodu Polskiego, wskazał 
na relikty historyczne, groby królewskie i ich 
rodzin wraz z szczątkami wodza Narodu 
Polskiego Józefa Piłsudskiego i przygotowany 
sarkofag na przyjęcie szczątków gen. 
Władysława Sikorskiego, które mają tu być 
przywiezione w 1992 roku.

W dniu 8.IX.1991r., w godzinach rannych 
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wyruszyliśmy z całą grupą jako pielgrzymka 
do Częstochowy bo dzień ten jest corocznym 
dniem pielgrzymki kombatantów do Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Pielgrzymka 
organizowana była przez Polskich 
Kombatantów i odbywała się już po raz 21. 
Cała grupa kombatantów - marynarzy, w 
tradycyjnych ubiorach kombatanckich z 
odznaczeniami wojennymych zasług, wraz z 
Sztandarem Matki Boskiej - Gwiazdy Morskiej, 
patronki braci marynarskiej uhonorowana 
została w pierwszych miejscach przy ołtarzu 
papieskim zbudowanym na zewnątrz katedry 
00 Paulinów przy ścianie sanktuarium Matki 
Boskiej. Obok sztandarów innych formacji 
kombatanckich, jak żołnierzy WP, AK, BCH, 
ZWZ itp. - sztandar kombatantów z Glasgow, 
dumnie trzepotał na wietrze i oddawał hołd 
Czarnej Madonnie.

Podczas mszy świętej celebrowanej przez 
ks. biskupa W. Kraszewskiego i 
koncelebrowanej przez przeora 00 Paulinów - 
pozdrowienia dla kombatantów wygłosił 

minister ds. kombatantów inż. Z. Zieliński, 
podkreślając specjalnie wizytę i obecność w 
pielgrzymce marynarzy z Glasgow, którzy po

POWRÓT DO PORTU

52 latach przybyli po raz pierwszy do Polski.
Po zakończeniu uroczystej mszy świętej i 

modłach za pomyślność Rzeczypospolitej cała 
delegacja została zaproszona na obiad do sali 
rycerskiej w klasztorze Jasnogórskim przez 
Ministra Zielińskiego. Delegacja z Glasgow 
wraz z osobami towarzyszącymi była jedynym 
honorowym gościem na obfitym obiedzie u ks. 
biskupa i przeora 00 Paulinów.
Bardzo miłym akcentem uznania dla marynarzy 
z Glasgow, było uhonorowanie sztandaru z 
Glasgow - przez ucałowanie sztandaru przez 
biskupa i przeora 00 Paulinów. Fakty te 
świadczą dobitnie nie tylko o życzliwości, ale 
i przyjaźni bezinteresownej dla Polaków 
przebywających za granicą. Tak więc pełni 
wrażeń i "nakarmieni" mogli nasi Koledzy z 
Glasgow sposobić się do powrotu. Mając 
możliwość i zaszczyt towarzyszyć delegacji 
kombatantów - marynarzy z Glasgow nabrałem 
pełnego przeświadczenia o łączącej nas miłości 
Ojczyzny i koleżeństwa wspólnej walki o 
suwerenność i niepodległość Polski.
opracował: Józef Kopczyński

Prezes Zarządu Wojew. ZKRP w Krakowie

IV. POSŁOWIE
Wyruszyliśmy do Polski z najlepszymi 

życzeniami bratnich kombatantów ka
nadyjskich, którzy tak nam piszą:
"It is my pleasure to extcnd to the Polish 
Naval Association our sincere best wishes on 
this occasion of your Association.
I am extremely pleased that Piotr Tyliszczak of 
our Branch Royal Canadian Legion will attend 
and participate in the events you have planncd, 
and we have asked him to present a wreath on 
our behalf at your memoriał service... June 
Belanger (ex Royal Canadian Navy) President 
Branch 6, Royal Canadian Legion"
W Kraju spotkaliśmy się z bardzo serdecznym, 
życzliwym i gościnnym przyjęciem ze strony 
Marynarki Wojennej, Władz Kościelnych, 
Władz Państwowych i Organizacji 
Kombatanckich.

Naszą i moją osobistą wdzięczność 
wyraziłem w swym przemówieniu na 
BŁYSKAWICY i w listach z podzię
kowaniami, a z których chciałbym parę zdań

zacytować:
Tak maluję tło w swym przemówieniu na 

BŁYSKAWICY: "... byliśmy w obozie 
alianckim i de facto byliśmy zwycięzcami w 
wojnie. Jednak los i układ polityczny zrządził 
inaczej. Dwa okręty Rzeczypospolitej wracały 
do Polski, wówczas pod narzuconym rządem 
komunistycznym... Lwia część Marynarzy 
pozostała na wychodźstwie i zorganizowana w 
Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej 
prowadziła dalszą pracę w staraniach o 
wolność Ojczyzny słowem prawdy, pomocą, a 
przede wszystkim staraniem o zachowanie 
mocy ducha...
Jesteśmy dzisiaj tutaj byli Marynarze z 
pokładów wolnych okrętów Rzeczypospolitej. 
Po spełnieniu swoich obowiązków wobec 
Ojczyzny wracamy z dumą i z honorem do 
Portu, pełniąc to, co się nie mogło stać stać w 
1947 roku."
Admirałowi Romualdowi A. Wadze, Dowódcy 
Floty "... uprzejmie dziękujemy za ciepłe 
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marynarskie przyjęcie i goszczenie naszej 
grupy Marynarzy przybyłych do Kraju w 
programie "Powrotu do Portu". Składamy 
serdeczne podziękowanie za przyjęcie, opiekę 
i za transport łądowo-morski. Wywieźliśmy jak 
najbardziej budujące wspomnienia o Polskiej 
Marynarce Wojennej rozwijającej się pod 
Pańskim dowództwem.
Dziękujemy też Panu Admirałowi Ryszardowi 
Łukasikowi za przyjęcie na BŁYSKAWICY." 
Tak piszę do Pana kmdr. Z. Wojciechowskiego 
na BŁYSKAWICY "... bardzo serdecznie Panu 
dziękujemy za opiekę i towarzyszenie nam 
podczas naszego pobytu w bazie Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Gdańsku, Oksywiu, 
Westerplatte i Helu. Uprzejmie prosimy 
przekazać słowa podziękowania kmdr. Paterowi 
i Dowódcy ORP BŁYSKAWICA kmdr. 
Paprockiemu i kmdr. Wąsiewiczowi red. 
"Bandery". Dziękujemy też kmdr. 
Iwanowskiemu i por. Cichockiemu z Jedn. 
Wojsk, na Helu których mieliśmy zaszczyt 
spotkać. Gratulujemy Panu utrzymania Muzeum 
ORP BŁYSKAWICA i innych działów 
położonych na lądzie. Ich wspaniały stan 
świadczy ile serca, pracy i dumy polskiego 
marynarza im poświęcono, by tak wspaniały 
rezultat pokazać przybyszowi często z ujemną 
krytyką patrzącego na to wszystko, co się 
tworzy w naszej Ojczyźnie. Zadowoleni i 
szczęśliwi jesteśmy, że się wzajemnie bliżej 
poznaliśmy.
Z kolei Przewielebnemu Księdzu Biskupowi dr. 
Zbigniewowi J. Kraszewskiemu "... z głębi 
naszych serc składamy wyrazy podziękowania 
i wdzięczności za spotkanie się z nami w 
Warszawie w Ministerstwie dla Spraw 
Kombatanckich, za uczestnictwo z nami przed 
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, oraz za 
modły podczas Mszy św. na Jasnej Górze za 
poległych obrońców naszej wspólnej Matki - 
Ojczyzny i za nas żyjących, ze specjalnym 
wyszczególnieniem tych, którym Wszech
mogący Stwórca za wstawiennictwem Matki 
Bożej, Gwiazdy Morza, doczekać raczył 
wolnej Ojczyzny.
Prosząc o błogosławieństwo, pozostajemy 
wierni wierze Ojców..."
Przewielebny Księże Przeorze, piszemy do 
Księdza Tańżyńskiego z klasztoru 00 

Paulinów na Jasnej Górze "... tą drogą składam 
nasze synowskie podziękowanie za przyjęcie 
naszej delegacji i ugoszczenie obiadem 
marynarskich pątników ze Szkocji, Kanady, 
USA i Anglii. W naszym hołdowniczym 
przyjeździe składającym hołd poległym w 
obronie Ojczyzny i wolnego ducha Narodu, 
niezapomnieliśmy o naszej polskiej duchowej 
stolicy i Matce Boskiej, Gwieździe Morza 
panującej na Jasnej Górze... wraz z 
kombatantami RP w dniu 8-go września br. 
doczekaliśmy chwili, by móc stanąć na wolnej 
polskiej ziemi. Wznosiliśmy prośby o 
utrwalenie wolności i o wsparcie ludziom, 
którzy stoją u steru nawy państwowej... 
dziękujemy serdecznie Ojcu Golonce za 
bezpośrednie opiekowanie się nami i za 
przygotowanie posiłku zmęczonym marynarzom 
weteranom zza morza."
Do Pana Z. Zielińskiego w Ministerstwie ds. 
Kombatantów piszę "...składamy Panu 
Ministrowi serdeczne podziękowanie za 
przyjęcie Marynarzy-Weteranów z kół Szkocja, 
Kanada i USA w sali recepcyjnej, przed 
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza i w 
Częstochowie, także za zapewnienie nam 
transportu na trasie Warszawa-Kraków- 
Częstochowa. Prosimy o przekazanie naszych 
słów uznania płk. A. Słupikowi za 
zainteresowanie i opiekę oraz zorganizowanie 
lokalnych programów dla naszej grupy." 
Kolega J. Kopczyński, Prezes ŻKRP w 
Krakowie, który napisał sprawozdanie z 
naszego pobytu w Krakowie i Częstochowie 
otrzymuje list, w którym "... dziękujemy 
Koledze za powitanie naszej grupy, przyjęcie 
i zaopiekowanie się nami w czasie naszego 
pobytu... dużo nauczyliśmy się w rozmowie z 
Kolegą odnośnie spraw kombatanckich w 
Kraju. Zaznaliśmy dużo koleżeństwa, o którym 
nie zapomnimy wspominając te kilka miłych 
dni spędzonych z Wami. Niezatarte 
wspomnienia wywieźliśmy od Kolegów z 
Nowej Huty, proszę im w naszym imieniu 
podziękować".
Gen. J. Kamiński Prezes ZK i BWP opiekował 
się nami i "... uprzejmie dziękujemy za pomoc 
w egzekutowaniu naszego programu "Powrót 
do Portu", za spotkanie z p. Min. Zielińskim, 
Biskupem Kraszewskim i za transport..."
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A po powrocie do Glasgow czekał na mnie list 
od Sekretarza Zarządu Głównego S.M.W., w 
którym czytam:
"Chciałbym, by ten list czekał na Ciebie w 
Glasgow na "Powrót z Portu" do m.p." 
By czekały na Ciebie wyrazy uznania za 
dokonany wysiłek zorganizowania Waszego 
"Powrotu do Portu" i gratulacje za osiągnięcia 
i rezultaty.
Za parę dni prawdopodobnie dojdą do nas 
gazety krajowe ze sprawozdaniami z Waszych 
W 50 ROCZNICĘ NOMINACJI 1941:

1. SPOTKANIE W
Koleżeńskie spotkanie Rocznika 38-41 i 

zaproszonych Kolegów z pokrewnych 
roczników odbyło się w Fawley Court, Hcnley- 
on-Thames między 9 a 12 września 1991. 
Włącznie wzięło w nim udział 37 osób, w tym 
12 pań, spoza Atlantyku przybyło 12 osób. Z 
rocznika 38-41 wzięło udział 17 kolegów. 
Przez cały czas panowała wspaniała pogoda tak 
że wiele czasu spędzano na wspólnych 
W 50 ROCZNICĘ NOMINACJI 1941.

2. WTORKOWA BIESIADA 10 WRZEŚNIA
Wyjechaliśmy w pogodny dzień 10 września 

z Londynu o 10.30 i mimo wolnego ruchu, 
dość rozległych prac drogowych byliśmy w 
Fawley Court po godzinie. Zubkowscy i 
Krzyżanowscy. Pierwszą osobą, którą 
spotkaliśmy to miła żona dzielnego

Dwunastu z Rocznika: F.Preisner, L.Kwapiszewski, 
P.Surzyn, S.Olszowski, J.Wańkowski, J.Suchenek- 
Suchecki, K.Okołów-Zubkowski, M.Białowski, 
K.Grocholski, M.Ołdakowski, O.Gliński i K.Mayer

peregrynacji...
Twoje głębokie przekonanie, że to co 
organizowałeś ma wielką wartość patriotyczną 
niewątpliwie było najistotniejszym bodźcem, by 
doprowadzić rozpoczętą inicjatywę do 
owocnego spełnienia...
Chciałbym przekazać Tobie i Twym 
współpracownikom szczere gratulacje dobrze 
pomyślanego i dobrze wykonanego zadania". 
Listy do Kraju podpisali Sekretarz i Prezes 
Koła. Mieczysław Zawada.

FAWLEY COURT
spacerach w Fawley Court lub wypadach do 
Henley. Posiłki spożywano w małej wspólnej 
sali, jaka służyła także do częstowania się 
przywiezionymi "drinkami". Uczestnicy byli 
zakwaterowani w dwóch blokach, w których 
po kolacji odbywały się koleżeńskie 
"pogaduszki przy kieliszku" do późnej nocy.

Stanisław T. Olszowski-organizator

organizatora p. Mary Olszowska, ale ledwie 
złożyliśmy swoje graty w "kabinie" Kostka już 
spotykamy pp. Michałów Białowskich, Janka 
Wańkowskiego, Kazików Grocholskich, Piotra 
Surzyna i p. Monikę Kawemińską - samą jak 
sierotka w ciemnych okularach. Zanim 
przypomę resztę rocznika może najpierw 
przedstawię gości. Zbieramy się na majdanie 
przed pałacem do fotografii. "Senior" Jasiu 
Busiakiewicz wraz z komandorami Andrzejem 
Guzowskim, Zbyszkiem Plezią i Tadeuszem 
Lcsiszcm, który jest z żoną p. Wandą i kpt. 
Edek Liber z żoną p. Eilecn. Młodsze roczniki 
reprezentują kpt.mar. Andrzej Browarski ze 
mną. Panic już ochładzają się "G and T" w 
południowym słońcu, a do fotografii rocznika 
stają obok pięciu już wymienionych Oskar 
Gliński, L. Kwapiszewscy, K. Mayerowie, 
Marek Ołdakowski, F. Preisnerowie, Stach 
Olszowski i Ziutek Suchenek-Suchecki - więc 
zbójców było dwunastu jak w Powrocie Taty 
Mickiewicza. Każdy chce każdego fo
tografować i mieć swoją fotografię w swoim 
aparacie, a dwunastka z rocznika jeszcze
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Przed Biesiadę: Preisner, Białowski, p.J.Bialowska, Oldakowski, Wańkowski, Gliński, p.J.Kwapiszewska, p.J.Grocholska, 
p.M.Olszowska, Plezia, p.M.Mayer. Olszowski, Busiakiewicz, Mayer, Suchenek-Suchecki, p.J.Preisner, Guzowski, 
Grocholski, p.M.Kawemińska, Okołów-Zubkowski, Krzyżanowski, p.J.Krzyżanowska, Surzyn, p.A.Okolów-Zubkowska, 
Browarski, p.W.Lesisz i Lesisz

fotografuje się ze starszym hersztem, bo Tadek 
Lesisz ze starszego rocznika rej wodził i za 
wodza uchodził na młodszym. Ale dzięki 
sprawnej organizacji Stacha Olszowskiego 
wchodzimy do zerezrwowanego dla marynarzy 
narożnego pokoju, gdzie dostajemy 
orzeźwiający aperitif od szlachetnego rocznika 
41 i z czasem dostajemy obiad. Przy 
aperitifach spotykamy jeszcze J. Dobrodzickich. 
Z obowiązku kronikarskiego, bo żarłokiem nie 
jestem, notuję, że obiad był wspaniały. 
Olbrzymi plaster doskonałej szynki z 
pomidorem i francuskim brie, potem albo 
sznycel wieprzowy z kapustą, lub pieczone 
kurczątko z sałatą, a na deser sernik i inne 
ciasta. Białe francuskie wino i czerwone 
weneckie też doskonale nam robią, bo przy 
kawie "senior" kmdr. Busiakiewicz podkreśla 
przywiązanie do tradycji, marynarskie 
koleżeństwo i wznosi zdrowie Rocznika 
nominacji 1941. Kostek Zubkowski 
przypomina, że w ubiegłym roku w drodze na 
50-lecie Koła Francja ze Stachem Olszowskim 
rozmawiali na temat zorganizowania 
dzisiejszego spotkania. Staszkowi należy 

podziękować za odręczne napisanie dziesiątków 
listów, na które otrzymał miłe i mniej miłe 
odpowiedzi. Ze względu na obecność pięciu 
anglo-saskiego pochodzenia małżonek, 
gospodarz Olszowski odpowiada po angielsku, 
że to: wholesome and wholehearted enthusiasm 
of his colleagues kept him going. He found 
help from the most dedicated couple of Kostek 
and Tota Zubkowski. In Gdynia Gucio 
Plewako, enthusiastic young man organized 
everything and is waiting there for us with 
Jasiu Kosik and others.
Z nami przy stole są Krzysztof Filipow i 
Zbigniew Wawer, autorzy albumu fotografii 
"Przechodniu, powiedz Polsce...", którzy wraz 
z dr. Tadeuszem Kondrackim wręczają swój 
album zasłużonemu gospodarzowi.
Andrzej Guzowski przypomina wiersz Hemara, 
który z Sienkiewiczowską swadą w pięknych 
strofach opowiada Historię Polskiej Marynarki 
od ORŁA do DRAGONA. A ja przypominając 
oficerskie doroczne obiady, które dziś 
tradycyjnie nazywamy, od butonierki, obiadami 
czerwonego goździka proponuję, by od 
dzisiejszej biesiady zacząć nosić na naszych
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Spóźnieni na fotografię Rocznika M.Wasilewski, Gliński, 
J.Dobrodzicki, Suchecki, Noworól i Zubkowski
spotkaniach odznakę Mar. Woj. 1918-1947 w 
krawacie, by na lewej bohaterskiej piersi 
(mówię o panach) zostawić miejsce na ordery 
i medale. Nie wiem czy to przejdzie do 
tradycji.
Pan Z. Wawer dziękuje za zaproszenie ich 
trzech historyków na bankiet, który jest 
dowodem, że niedouwierzenia więź i 
prawdziwe koleżeństwo przetrwało próbę 50 
lat, bo koledzy co w 1938r. wstąpili do M.W., 
a w 1941 zostali oficerami, nigdy kolegami 
być nie przestali. Pan Zbigniew apeluje o 
nowe, niepowtarzalne zdjęcia wojenne do 
planowanego Albumu Mar. Woj. Fotografie 
W 50 ROCZNICĘ NOMINACJI 1941

3. ZJAZD ROCZNIKA W HENLEY
Głównymi atrakcjami obok bankietu była 

poranna Msza Św. 11 września na intencję 
poległych i zmarłych Kolegów, wycieczka 
motorowym kutrem po Tamizie oraz 
pożegnalny "wieczorek".
Do Mszy Św. służył Karol Mayer i odczytał 
lekcję, a Kostek Zubkowski odczytał nazwiska 
poległych i zmarłych Kolegów. Po 
nabożeństwie odśpiewano "Boże coś Polskę" 
w wersji "Ojczyznę wolną pobłogosław Panie". 
Nic więc dziwnego, że tu i ówdzie głosy 
załamywały się... Wieczorek pożegnalny był 
chyba najbardziej emocjonalną częścią tego 
koleżeńskiego spotkania, gdyż nie wszyscy 
mogli wyruszyć następnego dnia w podróż do 
Gdyni. Dla Piotra Surzyna nawet przyjazd do 
Fawley Court był wielkim wysiłkiem: sam 

będą oczywiście zwrócone.
Po lunch‘u panie zwiedzają ogrody, a w 
pokoju przy sypialniach, który zwie się 
pokojem modlitwy pod wezwaniem św. 
Benedykta (pokój św. Filipa był przy sypialni 
Kostka) zasiada Andrzej Guzowski i wierna 
brać pijąca i wspominająca minione lata. Choć 
nie w przeznaczonym celu, pokój użyty był 
dobrze.
Spotykam tam przybyłych już po posiłku 
Mietka Wasilewskiego ze Szwajcarii i Tota 
Noworóla, któremu w euforii spotkania nie 
odmawiam przyjęcia £ 20 za składkę 
dożywotnią S.M.W. Ale Toto był za parę lat 
winien, może więc mu to taniej wypadło. We 
wtorek wraca do Londynu Marek Ołdakowski 
i Andrzej Browarski, a Zbyszek Plezia 
podbiera Zbyszka Jagusiewicza, z którym 
zjawia się w Fawley Court w środę. Dołączają 
też w środę koledzy z Rocznika Roman Dulla 
i Jerzy Pawłowicz. Nie wszyscy z Henley jadą 
do Polski, wiem, że w czwartek na Victorii 
dołączyli Ludwik Antoszewicz, wraz z 
Markiem Ołdakowskim i Andrzejem 
Browarskim.
Ale już ktoś inny opisze odyseję Rocznika do 
Gdyni. Wiesław Krzyżanowski

(zaproszony uczestnik z młodszego rocznika) 

prowadząc dość przestarzały samochód poprzez 
najbardziej chyba zagęszczoną część Anglii i 
błądząc po ciągle remontowanych drogach, 
pokrył 120 milowy dystans w rekordowym 
czasie 5 godzin. Ale nie zabrakło jego głosu, 
kiedy ze wszystkich marynarskich krtani 
prawie jednocześnie wybuchły słowa kochanej 
piosenki " Chociaż każdy z nas jest młody". 
Potem odśpiewano cały repertuar starych, 
prawie już zapomnianych piosenek 
marynarskich, legionowych, ułańskich no i 
szlagierowych (sprzed 39 roku).
Łzy bezwstydnie płynęły sznurkiem po 
zmarszczonych policzkach.
A rano następnego dnia musiałem wysłuchać 
wielu złożeczeń, gdy starałem się poderwać 
bractwo do wczesnego wyjazdu do Gdyni.

S.T. Olszowski
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W 50 ROCZNICĘ NOMINACJI 1941
4. PRZYGOTOWANIA ZJAZDU W GDYNI

Z racji koleżeństwa i aby przedłużyć razem 
spędzony czas, wszyscy uczestnicy zgodzili się 
odbyć podróż do Gdyni autokarem - było - nic 
było w niewygodnych warunkach podczas 
ponad 30 godzin.
Acom International Limited zgodziło się zabrać 
nas z Fawley Court, skąd 12 września o godz. 
0900 wyruszyło 17 osób, w tym 4 panie. Na 
Victoria Station w Londynie dołączyło 3 
Kolegów i 3 osoby ( wtym jedna pani) z poza 
kadry oficerskiej lecz należących do SMW. 
Trasa prowadziła do Dover, statkiem do 
Ostendy, a następnie przez Belgię, Holandię, 
Niemcy aż do granicy Polski we Świecku. 
Poprzez Kanał La Manche odpoczęliśmy na 
pokładzie przez przeszło 4 godziny, zaopatrując 
się przy sposobności w "tygrysie mleko" niby 
po niskiej "duty-free" cenie. W Niemczech 
zatrzymaliśmy się przy przydrożnej restauracji 
o nieboskiej godzinie. Przyjazd do Poznania 
nastąpił w piątek 13 września o godz. 0900, co 
umożliwiło nam spędzić około 5 godzin w 
Poznaniu, gdyż polski autobus miał nas 
poderwać do Gdyni dopiero o godz. 1400. Był 
więc czas na wymianę pieniędzy, polski 
posiłek i odpoczynek w hotelu Merkury. Tylko 
ja jako organizator biegałem "od Annasza do 
Kajfasza", starając się upewnić, że autobus 
zjawi się o umówionej porze. Pamięć o 
fatalnym piątku 13 września 1939r. (czyli 
dokładnie 52 lata temu co do dnia i godziny), 
kiedy po wybuchu francuskiego krążownika- 
minowca "Pluto" los całego Rocznika (jak 
również załóg okrętów szkolnych "Wilija" i 
"Iskra") przez jeden moment był uzależniony 
od układu fal wybuchowych, dziwnie "chodziła 
mi po głowie" i nie dawała spokoju - zupełnie 
niesłusznie, bo tym razem wszystko rozwijało 
się jak najkorzystniej. Droga z Poznania do 
Gdyni przez Bydgoszcz prowadzi przez 
przecudne okolice, kąpiące się w promieniach 
wrześniowego słońca. W autobusie nic było 
ścisku jak w transkontynentalnym autokarze, 
wszystkim więc poprawił się humor.

Zatrzymaliśmy się w przydrożnej gospodzie, 
żeby spożyć "skromny żołnierski posiłek" 
(termin używany przez naszych Kolegów 
wymusztrowanych w Korpusie Kadetów). Było 
już zupełnie ciemno, kiedy wjechaliśmy do 
Gdańska. Trójmiasto witało nas, prezentując się 
w jego czarującej wspaniałości. Błądząc trochę 
po Gdyni, trafiliśmy wreszcie do Domu 
Marynarza, gdzie czekał na nas Gutek Plewako 
z uśmiechniętą buzią i listą przydziału pokoi - 
nawet dla tych spoza naszego Rocznika, 

którzy zgłosili się na wyjazd do Gdyni bardzo 
późno. Na długim stole czekała na nas kolacja 
ze śledzikiem i innymi potrawami. Następnego 
dnia Kierownik restauracji wyznał, że kolacja 
przygotowana na 30 została doszczętnie 
skonsumowana przez 21 wygłodniałych osób! 
Przypominam tu genezę gdyńskiego spotkania. 
Większość Kolegów z Rocznika 1938-1941 
pragnie, żeby spotkanie odbyło się także w 
Gdyni, Gutek Plewako więc zwrócił się do 
Kierownictwa Mar.Woj. w Gdyni a tamtejszy 
sztab od razu wystosował pismo do Dowódcy 
Mar.Woj., kontr-admirała Romualda Wagi, aby 
udostępnić zwiedzenie obiektów wojskowych 
oraz zapewnić transport na czas pobytu. W 
kolejnych listach Gucio przedstawił możliwości 
zakwaterowania, oraz opisał obiekty do 
zwiedzania na Wybrzeżu, doniósł że Dowódca 
Mar.Woj. wyznaczył kmdr.por.mgr. Waltera 
Patera do uzgodnienia programu.
Pani W. Łoskoczyńska zwróciła się do 
Kierownictwa Mar.Woj. o spełnienie Ostatniej 
Woli niedawno zmarłego kmdr.por. 
Włodzimierza Łoskoczyńskiego i pochowanie 
jego prochów w wodach Bałtyku. Ten morski 
pogrzeb został włączony w gdyński program 
zjazdu.
Ostateczny, sporządzony i sprezentowany przez 
Marynarkę Wojenną pod tytułem "Program 
pobytu oficerów Polskiej Marynarki Wojennej 
(z zagranicy) w Gdyni w dniach 14-17 
września 199Ir." był bardzo precyzyjny i 
szczegółowy.
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UCZESTNICY ZJAZDU
Następujący Koledzy z Rocznika 38-41 wzięli 
udział:
1. Ludwik Antoszewicz z W.Brytanii
2. Michał Białowski wraz z żoną Janką z 

USA
3. Jerzy Dobrodzicki wraz z żoną Hanką z 

Kanady
4. Roman Dulla z W.Brytanii
5. Oskar Gliński z Kanady
6. Jan Kosik z Kraju
7. Karol Mayer wraz z żoną Mirą z USA
8. Zenon Mossakowski z Belgii (przyjechał 

bezpośrednio z Belgii)
9. Konstanty Okołów-Zubkowski z W.Brytanii 
10. Stanisław Olszowski z W.Brytanii 
11. Marek Ołdakowski z W.Brytanii
12. Jerzy Pawłowicz z W.Brytanii
13. Gustaw Plewako z Kraju
14. Mieczysław Wasilewski ze Szwajcarii
15. Aleksander Wilczyński z Kraju
16. Reprezentująca śp. Leopolda Kawemiń- 

skiego pani Monika Kawemińska z Kanady.
N.B. Wszyscy powyżsi mają stopień kpt.mar. 
Z pokrewnych roczników wzięli udział: 
17. kpt.mar. Andrzej Browarski z Kanady 
18. por.mar. Stefan Bujniewicz z Kraju 
19. kmdr. Julian Czerwiński z Kraju 
20. kpt.mar. Jan Gosk z Kraju 
21. kpt.mar. Kunibert Grabę z Kraju 
22. kdmr.ppor. Andrzej Guzowski z USA 
23. kpt.mar. Michał Hłasko z Francji
24. kpt.mar. Zbigniew Jagusiewicz z W.Brytanii 
25.kmdr.ppor. Andrzej Kłopotowski z Malty 
26. kpt.mar. Tadeusz Kowalec z Kraju 
27. kmdr.ppor. Tadeusz Lesisz z W.Brytanii 
28. kmdr.ppor. Edmun Pappelbaum z Kraju 
29. kmdr.ppor. Andrzej Pierzyński z Kraju 
30. kmdr.ppor. Zbigniew Plezia z W.Brytanii 
31. kpt.mar. Mieczysław Wróblewski z Kraju 

oraz następujący podoficerowie Mar.Woj.:
Paweł Galla z W.Brytanii
Jerzy Jendroszczyk wraz z żoną z Minorki 
Florian Wizla z żoną z W. Brytanii 
Czesław Zielonka z W.Brytanii

Przypisek Red: Szkoda, że po wypowiedziach 
za "Powrotem do Portu" kol. Wizla i Jego 
Koledzy nie dołączyli do Koła Glasgow, w ten 
sposób zapewniając im jeszcze większe 
powodzenie ich "Powrotu do Portu".) 
Wśród miłych gości byli:
pani Wiesława Łoskoczyńska, pani dr. Irena 
Adamska, pani Tyc (wdowa po kpt.mar. 
A.Tyc.), red. Aleksander Gosk, dr Timmy 
Mayer oraz dr.med. Grzegorz Wesołowski.
Uczestników zjazdu w Gdyni spotkali 
oficerowie w czynnej służbie w Marynarce 
Wojennej:
1. Kontradmirał Romuald A. Waga - Dowódca 

MW RP
2. Kontradmirał Ryszard Łukasik - Szef 

Sztabu MW RP
3. Kmdr. Andrzej Rosiński - Szef Sztabu 3 

Flotylli Okrętów im. Bolesława 
Romanowskiego (Oksywie)

4. Kmdr.por. Jan Dzieciuch - Szef Wydziału 
Wychowawczego 3 Flotylli Okrętów

5. kpt.mar. Dariusz Baranowski - Dowódca 
ORP "ROLNIK"

6. kmdr Marek Brągoszewski - Dowódca 9 
Flotylli Ochrony Wybrzeża im. 
kontradmirała Włodzimierza Steyera

7. kmdr.ppor. Jan Iwanowski - Szef Wydziału 
Wychowawczego 9 Flotylli Okrętów

8. kpt.mar. Jędrzej Naczk - Oficer 9 Flotylli 
Ochrony Wybrzeża

9. Kmdr.mgr. Wiesław Grabowski - Szef 
Wydziału Wychowawczego MW

10. Kmdr.por.dr. Zbigniew Wojciechowski - 
Kierownik Muzeum MW

11. Kmdr.por. Lesław Paprocki - Dowódca OM 
"BŁYSKAWICA"

12. Kpt.mar. Jerzy Łubkowski - Zastępca 
Dowódcy OM "BŁYSKAWICA"

13. Kmdr.por.mgr. Walter Pater - Szef Biura 
Historycznego Muzeum MW

14. Kmdr.ppor. Krzysztof Wolbek - Muzeum 
MW. oraz Bsmt. Andrzej Wronka - 
Dysponent autokaru MW

S.T. Olszowski
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50 ROCZNICĘ NOMINACJI 1941
5. POD NIEISTNIEJĄCYM JUZ MASZTEM
W dniu 8 września 1938 pod wysokim 

masztem LWOWA, na placu koszarowym 
Kadry Floty na Oksywiu, uśmiechała się do 
fotografa ustawiona w cztery rzędy największa 
w historii Polskiej Marynarki Wojennej grupa 
stojących, z dumnie wypiętą piersią, 
kandydatów na podchorążych, w liczbie 71. 
(patrz NS nr 154 str.21).
Na przodzie, w piątym rzędzie siedzieli 
oficerowie i podoficerowie kursu:
Porucznicy Marynarki Kazimierz Hess i 
Wacław Para.
Bosman Graban, Bosmanmat Kozakow, Mat 
Grechuta i inni.
W kilka dni później kandydaci na 
podchorążych byli już na morzu zaokrętowani 
na ORP WILIA, idącej od rana na pełnej 
szybkości 10 węzłów do Arensburga, w Zatoce 
Estońskiej i to mimo stanu morza 5-6 i wiatru 
z dziobu...
Zamiast wygodnych łóżek Kadry Floty, 
podchorążowie-kandydaci spali już (o ile 
mogli) w hamakach. W poniedziałek 16-tego 
września 1991 mała grupka kapitanów 
marynarki wojennej stanęła ponownie na tym 
samym oksywskim placu Kadry Floty. Nie 
było z nimi przedwojennych oficerów, czy 
podoficerów. Masztu LWOWA też nic było. 
Powróciło nas tylko piętnastu z fotografii. 
Mimo, że większość miała siwe włosy, 
nowoprzybyli trzymali się prosto i dumnie.
Od pamiętnej "fotografii pod masztem", 
ubiegły 53 lata.
Nie ma oczywiście w tym krótkim 
sprawozdaniu miejsca na dokładny opis 
wszystkiego co przeżyli nieliczni członkowie 
Kursu 1938/41 w dniach 14 do 17-tego 
września 1991. Braknie również słów aby 
należycie wyrazić podziękowanie dla naszych 
morskich gospodarzy, jakimi byli oficerowie, 
podoficerowie i marynarze Polskiej Marynarki 
Wojennej z kontradmirałem Romualdem A. 
Wagą na czele. Jedno jest pewne, już dzisiaj, 
że był to moment historyczny, który 
pozostanie tym, co brali w tym zjeździe udział, 
na zawsze w pamięci. Był z nami nasz "Szef 
Kursu" ze starszego rocznika Szkoły 

Podchorążych Marynarki w Bydgoszczy, 
obecnie kmdr.ppor. Tadeusz Lesisz oraz z tego 
samego rocznika kmdr.ppor. Andrzej 
Guzowski.
(Dla przypomnienia dodaję, że przed wojną w 
SPMW w Bydgoszczy naszym najstarszym 
przełożonym był po Komendancie Szkoły, 
dowódca batalionu podchorążych śp. kpt.mar. 
Stanisław Mieszkowski).
Wszyscy uczestnicy otrzymali ozdobny 
Program, sporządzony przez Kostka 
Zubkowskiego w porozumieniu ze Staszkiem 
Olszowskim i Gutkiem Plewako. Na pierwszej 
stronie była właśnie uprzednio wspomniana 
fotografia 71 młodziaków pod masztem 
Lwowa. W nim jest list od Komandora W. 
Franckiego i jego fotografia. On właśnie 
wyprowadził połowę naszego kursu ( litery 
alfabetyczne O-Z) na WILII.
Polska Marynarka Wojenna w Gdyni 
dostarczyła nam podobny program, bardziej 
szczegółowy, wykonany na ozdobnym papierze 
z Krzyżem Kawalerskim i Kotwicą. W tym 
miejscu trzeba wyjaśnić, że w trakcie 
organizowania zebrania się Rocznika 1938/41 
w Henley-on-Thames (wersja gdyńska powstała 
nieco później) dwa ważne fakty musiały być 
wzięte pod uwagę. Pierwszy, że jednym z 
kolegów tego kursu, był Prezes Stowarzyszenia 
Mar.Woj. w osobie kpt.mar. K. Zubkowskiego 
i że w Kraju znajdowali się trzej członkowie 
kursu: J. Kosik, A. Wilczyński i G. Plewako, 
którym niełatwo byłoby przybyć do Anglii. Z 
chwilą, gdy ewentualna wersja Gdyńska była 
"in statu nascendi" ten ostami w kontakcie z 
władzami Marynarki Wojennej w Gdyni 
poczynił wstępne kroki organizacyjne.
I tak przy autokarze Mar.Woj. mieliśmy okazję 
poznać naszych bardzo miłych "Aniołów 
Stróżów" w osobach kmdr.por.dr. Zbigniewa 
Wojciechowskiego (Kierownika Muzeum 
Mar.Woj.) i kmdr.por.mgr. Waltera Patera 
(Kier.Biura Historycznego Muzeum), którzy z 
wielkim taktem i wyrozumiałością czekali 
przed Domem Marynarza, aż wreszcie ci 
"starsi panowie przy medalach" (wyrażenie 
wypożyczone od naszego śp. Eryka Sopocki)
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Cmentarz Obrońców Wybrzeża w Redlowie. Od lewej: p.J.Bialowska, Plezia, p.M.Kawemińska, Kowalec, 
kmdr.por. W.Pater, Guzowski, Lesisz, Kłopotowski, bsmt.A. Wronka, Wróblewski, Białowski, Mayer, 
kmdr.por.Z.Wojciechowski, Zubkowski, Hlasko, Wizla, J.Kosik, A.Wilczyński, Antoszewicz, Mossakowski, Jagusiewicz, 
Jendroszczyk, Wasilewski i Galla
weszli w komplecie do autokaru, aby można 
było wyruszyć na przewidzianą w programie 
wycieczkę do Redłowa.
Po południu autokar zawiózł nas na Kamienną 
Górę z pięknym widokiem na Zatokę Gdańską. 
Następny dzień (Niedziela 15 września) był tak 
bogaty w wydarzenia, że pozostawiam je 
innym kronikarzom do opisania. Przypomnę 
tylko, że w Kościele Św. Michała Archanioła 
podczas kazania ksiądz proboszcz odczytał 
nazwiska kolegów Rocznika 1938/41, co 
odeszli na wieczną wachtę. Dla członków 
kursu byli to niezapomnieni: Staszek (hrabia) 
Krasicki, Staszek Czerny, Kazik Szymalski (ze 
"Starówki" w Warszawie), Leon Żmuda- 
Trzebiatowski, Kazik Żurek, Wojtek 
Piotrowski, Polek Daab, Maciek Drabiński, 
Józek Fajkowski, Adaś Pilarz, Bohdan 
Maciejewski, Eryk Sopoćko (nasz trybun i 
pisarz) Karolek Marks, Władek Szukszta, Józek 
Reaubourg, Zdzisiek Trapp, Staszek Kopecki 
(prymus kursu), Mietek Woźniak (kierował 
ogień z dział Błyskawicy podczas osłony plaż

Normandzkich) Zdzisiek Pleśniak, Adaś Suliga, 
Jaś (Zośka) Gosiewski, Polek (Maślak) 
Kawcmiński i Wacek Wciślicki. Wszyscy 
polegli w boju na morzu, lub zmarli na 
obczyźnie lub w Kraju po wojnie. Wszystkich 
można gdzieś znaleźć na pamiętnej fotografii

Redlowo, Monument Frankowskiego: R.Dulla, J.Kosik, 
S.Olszowski, K.Okołów-Zubkowski i K.Mayer
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Na pokładzie BŁYSKAWICY. Od lewej: K.Mayer, Z.Plezia, O.Gliński, A.Kłopotowski, M.Ołdakowski, kontradmirał 
Romuald A.Waga, A.Pierzyński, R.Dulla, K.Okolów-Zubkowski, L.Antoszewicz, J.Dobrodzicki i M.Białowski

pod masztem Lwowa, gdy byli młodzi i pełni 
nadziei...
Podczas Mszy Św. śpiewaliśmy razem z 
parafianami "Kiedy ranne wstaną zorze". Ta 
sama pieśń co z pokładów okrętów Polskiej 
Marynarki Wojennej została rozniesiona na 
cały świat... podczas Drugiej Wojny Światowej. 
Po mszy nastąpił szybko przejazd do portu 
wojennego, Gdynia, Basen No. IX, gdzie 
czekał na nas ORP ROLNIK (okręt rakietowy). 
Wkrótce wyszliśmy na morze przez to samo 
wyjście z portu, gdzie na ISKRZE (d.o.J. 
Umecki) i WILLI (d.o. W.Francki) widzieliśmy 
Gdynię, oddalającą się na horyzoncie 53 lata 
temu. Tym razem wyjście na morze było na 
pogrzeb morski kmdr.por. Włodzimierza 
Łoskoczyńskiego.
W poniedziałek 16 września czekała na nas 
BŁYSKAWICA i na jej pokładzie Dowódca 
Marynarki Wojennej Kontradmirał Romuald A.

Waga. Na śródokręciu BŁYSKAWICY 
pomieszczenie załogi zostało zamienione na 
salę muzealną. Po prawej burcie stał duży stół 
z kuszącymi "zakąskami i napitkami". Ale 
mało kto z tego korzystał, bo wszyscy byli 
ciekawi poznać Dowódcę Marynarki Wojennej
w Gdyni. On napewno chciał też wreszcie

Na BŁYSKAWICY kontradmirał R.A.Waga,
M.Ołdakowski, K.Okolów-Zubkowski, T.Lesisz,
Z.Mossakowski i A.Guzowski
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Na BŁYSKAWICY O.Gliński, L.Antoszewicz, K.Mayer, 
K.Grabe, J.Dobrodzicki, M.Bialowski, M.Wasilewski, 
Z.Jagusiewicz, S.Olszowski, Z.Plezia

poznać "starych wilków morskich", po 
siedemdziesiątce...
I chyba obie strony się nie zawiodły: Pan 
Admirał był dla nas bardzo miły. Miał 
przygotowane dla każdego z nas małe, cenne 
prezenty: replika kaperska dziobowego drzewca 
okrętu, broszura z historią okrętu i inne. 
Kostek Zubkowski przedstawił, po kolei panu 
admirałowi tych spod masztu LWOWA, co 
przywieźli z Zachodu pamiątki, jako dary dla 
muzeum morskiego. Były to przeważnie duże 
fotografie naszych okrętów w akcji, mapy, 
medale, książeczki przedwojennych pod
chorążych, z notatkami wykładów szkolnych, 
ćwiczeń nawigacyjnych i wiedzy okrętowej i 
inne "trofea", z prawie wszystkich okrętów 
polskich walczących u boku Aliantów w 
Drugiej Wojnie Światowej. Nie brakło nawet 
dokumentu, cudem uratowanego z "ORKANA". 
Czy mogło być lepsze spotkanie tych, co po 
wojnie zbudowali Polską Marynarkę Wojenną 
w Kraju i garstką tych, co walczyli o 
odzyskanie Jej niepodległości na morzach i 
oceanach świata?
Nieco później po tym spotkaniu, Prezes SMW 
kpt. K. Zubkowski otrzymał (na prywatnej 
audiencji u admirała Wagi) pamiątkowy 
kordzik z wyrytym na nim jego imienim i 
nazwiskiem. Tym razem reprezentował on nic 
tylko nasz Rocznik 38/41, ale również 
starszych oficerów z pokrewnych roczników, 
którzy przybyli do Gdyni wraz z nami.

Tego samego dnia po południu zostaliśmy 
przewiezieni na Westerplatte. Wieczorem, po 
powrocie i odpoczynku, w "messie" Domu 
Marynarza w Gdyni, odbyło się spotkanie 
koleżeńskie na cześć naszych przemiłych 
gospodarzy (panie też wzięły w nim udział). 
Ma się rozumieć toastom i przemowom nie 
było końca. I tak jak kilka dni temu w 
Henley-on-Thames, śpiewaliśmy "morskie" 
piosenki tym razem na cześć naszych nowych 
kolegów życząc im, żeby "gwiazda 
pomyślności nigdy nie zagasła"!
A w ostami dzień pobytu nad morzem, wtorek 
17-tcgo września 1991, mieliśmy jeszcze jeden 
morski wypad i to na ... Hel: Wyszliśmy na 
pełne morze jednostką "K-18" z Gdyni na ten 
półwysep. Tam była okazja zwiedzania 
trałowców, których pół-flotylla stała właśnie w 
porcie. Okręty są zaopatrzone w nowoczesne 
urządzenia nawigacyjne i pokładowe, gotowe 
do akcji i zdolne nie tylko do trałowania min, 
ale nawet do oczyszczania morza w razie ataku 
atomowego...
Za każdym razem, Dowódca Portu Hel, 
przedstawiał nam młodych dowódców okrętów, 
którzy z zapałem pokazywali gościom z 
zagranicy wszystkie pomieszczenia i przyrządy 
które nas interesowały. Po zwiedzeniu 
"Helskiej floty" poszliśmy do ... kina Wicher, 
pokazujące zwiedzającym gościom filmy z 
morskich ćwiczeń. Po kinie zobaczyliśmy 
działo i miejsce, gdzie stała bateria 
Laskowskiego 150,2 mm. Byliśmy tak blisko, 
że prawie można było dotknąć ręką te wielkie 
lufy wciąż patrzące na Bałtyk. W tym miejscu, 
jest również Muzeum Artylerii i Broni 
Powietrznej, zebrane tam i dostępne dla 
publiczności po wojnie.
Teraz, w roku 1991, z tego miejsca nie widać 
nawet pobliskiej plaży, tak teren jest zalesiony. 
Ale udało mi się zwolnić na chwilę, by zabrać 
ze sobą, na Zachód garstkę piasku z plaży 
tego historycznego Półwyspu, gdzie działa już 
dawno zamilkły. Mieczysław Wasilewski 

(uczestnik)
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W 50 ROCZNICĘ NOMINĄCJI 1941.
6. POŻEGNANIE ŁOKIETKA

Pogrzeb Morski S.P. kmdr. por. Włodzimierza Łoskoczyńskiego.

Po Mszy św. Od lewej: Jendroszczyk, Pawłowicz, Browarski, Wasilewski, Mayer, Czerwiński, Gliński, Kosik, 
Białowski, Plewako, Zubkowski, Antoszewicz, Olszowski, Mossakowski, Dulla, Dobrodzicki, Galla i w tylnym rzędzie 
Hlasko, Wróblewski, Zielonka, Wizła, Plezia, Kłopotowski, Oldakowski, Grabę, Jagusiewicz, Guzowski, Lesisz, 
Kawalec, Pierzyński i Pappelbaum

Podczas uroczystej koncelebrowanej mszy 
św. w zabytkowym kościółku pod wezwaniem 
św, Michała Archanioła ks. Kapelan wygłosił 
od ołtarza okolicznościowe przemówienie 
podkreślając bohaterstwo polskich marynarzy w 
walkach na wszystkich morskich frontach II 
wojny światowej. Łącznie z życiorysem 
"Łokietka", bo msza św. odprawiona była w 
trzech intencjach: Za wszystkich uczestników 
Zjazdu, wszystkich marynarzy poległych i 
pomordowanych, żyjących i nieżyjących, oraz 
w intencji kmdr. por. W.T. Łoskoczyńskiego, 
którego urna z prochami została podczas 
morskiego pogrzebu złożona w Bałtyku. 
Kapelan ks.kmdr. Słomiński znany w 
londyńskim Stowarzyszeniu, bo jak pisał mi 

Sekretarz, Kapelan odwiedził nas tej wiosny 
zbierając materiały do swej pracy naukowej. 
Kmdr. Słomiński przeszedł do rezerwy i trzy 
lata temu został wyświęcony na księdza. Po 
odśpiewaniu "Boże coś Polskę" zwiedzamy 
cmentarz otaczający kościół. Są tam pomniki 
kontradm. J. Urunga i wiceadm. J. Swirskiego 
i groby wielu zasłużonych kolegów. Stąd jest 
piękny widok na morze i, warto dodać, tu 
dzielnie bronili się marynarze przed 
niemieckimi atakami od strony morza.

Po zwiedzaniu miejsc sakralnych 
pojechaliśmy do portu wojennego-Basen nr.9, 
gdzie powitali nas gdyńscy oficerowie MW. Z 
największą satysfakcją stwierdzam, że 
zaprezentowali się tak samo wspaniale, jak ich 
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poprzednicy przedwojenni. Stali tam jednym 
granatowo złotym sznurem kontradmirał 
Ryszard Łukasik, kmdr.mgr. Wiesław 
Grabowski, kmdr.por.dr. Zbigniew Wojcie
chowski, kmdr.por. Walter Pater i inni. W 
morze wychodzimy na ORP ROLNIK w 
kierunku Zatoki Gdańskiej. Pogoda wyjątkowo 
piękna przypomina dni lipcowe. W imieniu 
kolegów żegnał Włodka serdecznymi słowami 
prezes Zarządu Gł. SMW kpt.mar. Konstanty 
Zubkowski. W imieniu Rodziny brat Włodka 
Stefan Łoskoczyński.

Jestem niezmiernie wdzięczna kolegom 
Włodka za włączenie uroczystości pożegnania 
w program Zjazdu. Było mi znacznie lżej na 
sercu, bo czułam się jak w jednej dużej 
rodzinie. Byłam jednocześnie szczęśliwa, że 
spełniło się ostatnie życzenie naszego 
"Łokietka", mego Kochanego Włodka. Nie 
mogłam pozostać na dalsze obchody zjazdowe, 
bo musiałam dołączyć na kurację do 
sanatorium w Szczawnicy Zdroju na 16 
września. Wiesława Łoskoczyńska

Po lewej p.W.Łoskoczyńska wdowa i Stefan Łoskoczyński brat z rodziny w środku Wilczyński, 
kmdr.por.Wojciechowski, przemawia K.Okotów Zubkowski, obok d-ca ORP ROLNIK
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Rocznik przed Kościołem: Wilczyński, Kosik, Pawłowicz, Wasilewski, Plewako, Antoszewicz, Bialowski, Zubkowski, 
Ołdakowski, Dulla, Olszowski, Mossakowski, Dobrodzicki

W 50 ROCZNICĘ NOMINACJI 1941.
7. KLAMRA SPINAJĄCA TRZY POKOLENIA

Gdy wiosną 1991-go roku otrzymałem do 
Staszka Olszowskiego list zapraszający mnie 
do wzięcia udziału w koleżeńskim zjeździć 
rocznika SPWM 1938-1941, pomyślałem sobie 
- zobaczymy co z tego wyjazdu wyjdzie. Idea 
nie taka znów zła, do Polski i tak miałem 
zamiar się wybrać latem lub jesienią, w grupie 
kolegów będzie raźniej. Odpisałem Staszkowi, 
zgłaszając swój akces, załączając czek na pobyt 
w Fawley Court i na autokar z Londynu do 
Polski.
Odprężeniem było przejście promem z Dovcr 
do Ostendy i w drodze powrotnej z Calais do 
Dover. Hadko byłoby słuchać mojej opowieści 
o reszcie podróży. Ale było tanio.
Mile upłynęły te trzy dni u Ojców Marianów 
w Fawley Court. Pogoda dopisała, było ciepło 
i słonecznie. Kuchnia początkowo była raczej 

nicnadzwyczajna, ale Staszek Olszowski i 
Prezes SMW Kostek Zubkowski pogrozili 
gospodarzom palcem, natupali nogą i jedzenie 
się poprawiło, Były spacery, przejażdżki po 
Tamizie, wycieczka do Windsor Castle, gdzie 
niedawno gościł Pan Prezydent Wałęsa. 
Narzekał on podobno, że wyłącznik światła był 
daleko od łóżka i musiał wstawać, aby zgasić 
lampę. Jak w tym zamku zakładano przeszło 
sto lat temu elektryczność to Wałęsy nie było 
jeszcze na świecie, żeby się mogli u niego 
poradzić, gdzie umieścić wyłączniki. Była msza 
św. za poległych i zmarłych kolegów z 
błogosławieństwem dla żyjących, było 
zwiedzanie zaskakującego zbiorami muzeum w 
Fawley Court, rozmówki przy kieliszku i bez 
kieliszka.

Aż nadszedł dzień 12-go września, 
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podjechał autokar, pożegnania tych, którzy do 
Polski nie jechali i odjazd zatłoczoną szosą do 
zatłoczonych ulic londyńskich by dotrzeć do 
zatłoczonego ciężarówkami i autami portu w 
Dover. Podróż promem, niewygodna noc na 
autostradach Belgii i Niemiec, przekąska w 
przydrożnym niemieckim zajeździe, dzwoniące 
zęby na zdezelowanych asfaltach dawnych 
Niemiec Wschodnich i wreszcie - POLSKA. 
Jeszcze kilka godzin i Poznań - wysiadać.

Późnym popołudniem ruszyliśmy 
wygodnym autobusem hotelowym w stronę 
Gdyni, rozglądając się po mijanej okolicy i po 
leżących na naszej drodze miastach i
miasteczkach. Noc już zapadła, gdy
przejeżdżaliśmy Gdańsk i dotarli do Domu 
Marynarza w Gdyni. Ja wysiadłem koło
Skweru Kościuszki i podreptałem do
mieszkania Pierzyńskich, to jest mojej siostry 
i jej męża a mego kolegi z rocznika w 
SPMW. Jak było w Domu Marynarza, niech 
napiszą ci, którzy tam mieszkali. Z pobieżnej 
lustracji mogłem skonstatować, że 
zakwaterowanie było lepsze niż w SPMW za 
toruńskich lat, ale chyba gorsze niż w SPMW 
w Bydgoszczy. Natomiast jedzenie w 
restauracji Domu Marynarza było bardzo złe. 
Skusiłem się na obiad dwa razy, słysząc, że 
jakiś Wietnamczyk prowadzi tę restaurację. 
Kuchnię Wietnamską znam dobrze, dwa lata 
spędziłem w Sajgonie, przez cztery lata w 
Laosie zatrudnialiśmy w domu kucharza 
Wietnamczyka. W San Francisco często 
chodzliśmy do wietnamskich restauracji, 
podobnie w Paryżu. Ale ten Wietnamczyk w 
Domu Marynarza gotować nie umie, chyba 
jego poprzednim zawodem było bieganie po 
wietnamskiej dżungli w czarnej piżamie i 
strzelanie do Amerykanów.

Są to jednak uwagi marginesowe, tak 
zwane podmalowanie tła. Dochodzimy teraz do 
sedna sprawy czyli spotkań z Marynarką 
Wojenną Trzciej Rzeczpospolitej. Tu ukłon 
należy się mieszkającemu w Gdyni Gutkowi 
Plcwace, jako że to on nawiązał kontakty z 
Dowództwem Marynarki Wojennej i uzgadniał 
program naszej wizyty. Sądząc po rezultatch 
to to nawiązywanie kontaktów przez Gutka 
Plewakę musiało się spotkać z entuzjastycznym 
chyba przyjęciem ze strony władz Marynarki 

Wojennej. Przez cztery dni byliśmy naprawdę 
honorowymi gośćmi Marynarki Wojennej. 
Dwóch komandorów poruczników było stałymi 
naszymi przewodnikami wraz z doskonale 
prezentującym się bosmanmatem zawiadującym 
oddanym do naszej dyspozycji autokarem. 
Oglądaliśmy Gdynię, dla niektórych pierwszy 
raz po 52 latach. Cmentarz na Radłowie i 
pomnik ku czci pomordowanych i 
zamęczonych oficerów i marynarzy w 
ponurych latach stalinowsko-bierutowskiego 
terroru. Odczytywanie na tym pomniku 
nazwiska ludzi, których wielu z nas osobiście 
znało... Westchnienie lub krótka wyszeptana 
modlitwa za spokój ich dusz. Po tym dalej, na 
Kamienną Górę, pod ten wyniosły krzyż, który 
komuniści usunęli, ale teraz wrócił na swoje 
miejsce. Pamiętam, jak przed wojną był 
oświetlony reflektorem i jak brało się na niego 
namiar, przed rzuceniem kotwicy wieczorami 
i na redzie Gdyni... I Skwer Kościuszki, z 
którego usunięto jakiś dziwaczny pomnik 
jakiejś czy to dziewicy czy może dziwki. Jest 
tam teraz płyta ku czci marynarzy, poległych 
za Ojczyznę. Złożyliśmy tam kwiaty... ( Ów 
"dziwaczny pomnik" zdjęty ze Skweru 
Kościuszki to oczywiście pomnik wdzięczności 
armii radzieckiej, który ma być postawiony na 
Radłowskim Cmentarzu, gdzie spoczywają 
pochowani radzieccy żołnierze w ambarasująco 
licznych szeregach. Przypisek organizatora 
S.T.O)

W niedzielę, na mszę w historycznym 
oksywskim kościółku Michała Archanioła 
przybyliśmy nieco spóźnieni. Wiek swoje robi 
i niektórzy koledzy nie mogli się na czas 
wygrzebać. Gdyśmy wchodzili do zatłoczonego 
kościoła celebrant czytał nazwiska poległych z 
rocznika SPMW 1938-1941. Przy ołtarzu stała 
warta honorowa czterech marynarzy. Jak ta 
Polska się zmieniła!

Po mszy zwiedzanie oksywskiego 
cmentarza, szukanie nagrobków pochowanych 
tam starszych kolegów i nagrobków 
symbolicznych. Na zewnętrznych murach 
kościółka płaskorzeźby w metalu 
upamiętniające okręty polskie, które zginęły w 
bojach Drugiej Wojny Światowej na tylu 
morzach. Zul Czerwiński mówi o historii
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p.Kawernińska,Panie z, kwiatami: p.Białowska, kmdr.por.Pater, 
kmdr.por.Wojciechowski, p.Wizła, p.Mayer i p.Jendroszczyk 

powstawania tego jedynego w swoim rodzaju 
sanktuarium wojenno-morskiej pamięci...

Przejazd do Portu Wojennego na Oksywiu. 
W głębi pod budynkiem pomnik Bolcia 
Romanowskiego - "odrobiony w kamieniu jak 
żywy". Pytam jednego z towarzyszących nam 
komandorów, czy tu wolno fotografować. 
"Ależ proszę bardzo, oczywiście, wszystko co 
pan chce". Wchodzimy po trapie na pokład 
okrętu rakietowego. Nazywa się O.R.P 
"Rolnik". Podoficer wachtowy na pokładzie 
przy trapie daje świst trapowy wchodzącym 
trochę na chybił-trafił. Ci w mundurach 
otrzymują go jak należy, my cywile raz tak 
raz nie. Biednemu podoficerowi trudno było 
się połapać. I nie dziwota. Ale świst trapowy 
dostaje pani Łoskoczyńska, niosąca skrzynkę z 
prochami jej Męża. Jest też admirał, szef 
sztabu Mar.Woj. k/adm. Ryszard Łukasik. Jest 
wielu innych starszych oficerów. Po sprawnym 
odcumowaniu nawiązują się rozmówki między 
posiwiałymi lub wyłysiałymi gośćmi a 
umundurowanymi i o ileż lat młodszymi 
gospodarzami. Przypomina mi się, że to

p.Dobrodzicka, krewna pp.Jendroszczyków,

minięło 45 lat odkąd stałem na stalowym 
pokładzie Okrętu Rzeczpospolitej Polskiej. 
Jeden z komandorów mówi, jak to przez 
wszystkie lata PRL-u strzegli, aby zachować te 
inicjały "O.R.P." przed nazwą okrętu. Mówię 
mu, że istotnie, "OPRL" brzmiałoby może 
zgodnie z polityką owych czasów, ale 
conajmniej niezręcznie jeśli nie ośmieszające. 
Rozmawiamy wraz z Andrzejem Kłopotowskim 
z admirałem Łukasikiem. Mówię: 
"Kłopotowski, jacy my musimy być starzy, gdy 
admirałowie wydają nam się młodziakami?". 
Uprzejmy śmieszek. Gospodarze chętnie 
odpowiadają na wszelkie pytania, sami 
informują nas o danych taktycznych tych i 
innych okrętów, często dorzucając: "Ot, 
technika radziecka, zalatująca nieco wsiowym 
kowalstwem".

Okręt już daleko w zatoce, zwalnia, staje. 
Morze spokojne, choć pochmurno. Na 
specjalnie przygotowanym stole za działem Nr. 
1 przykryta biało-czerwoną banderą skrzynka
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Pożegnalny Bankiet Prawa strona stołu: Plezia, dr.G.Wesołowski, Kłopotowski, Wasilewski, Pierzyński, Czerwiński, 
Jagusiewicz, Guzowski, kmdr.por.Pater, Zubkowski, Olszowski
z prochami komandora Włodzimierza 
Łoskoczyńskiego. Sześciu trapowych przy 
burcie i z deski skrzynka zsuwa się do morza. 
Prztykają aparaty fotograficzne, kręci się ekipa 
polskiej telewizji. Spadają do morza kwiaty. 
Komandor Łoskoczyński spoczął na dnie tego 
morza, szarego Bałtyku, na którym zaczynał 
swe marynarskie życie.

Po powrocie do portu oksywskiego 
zwiedzanie Akademii Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte. W jej skład wchodzi, 
między innymi, dziedziniec przedwojennej 
Kadry Floty, na którym pod wodzą bosmana 
Grabana czy mata Kozakowa, ćwiczyliśmy 
musztrę i inne wygibasy jako kandydaci do 
SPMW. Trudno tę szkołę porównać z naszymi 
aż nadto skromnymi warunkami w 
średniowiecznych murach Koszar Racławickich 
w Toruniu czy nawet we względnie 
nowoczesnym gmachu w Bydgoszczy. Ale 
może właśnie te spartańskie warunki 
przygotowały nas do wojennej służby.

W poniedziałek 16 września od rana 

zwiedzanie Okrętu Muzeum "Błyskawica". Dla 
wielu z nas jest to "Wiemy Okręt", na którym 
odbywaliśmy patrole, konwoje, spotkania 
bojowe z nieprzyjacielem. Przebudowa wnętrz 
na okręt-muzeum wykonana pomysłowo i 
bardzo starannie. Pokazana jest nie tylko 
historia Błyskawicy, ale i dzieje Marynarki 
Wojennej przed i w czasie wojny. Zwiedza ten 
okręt ponoć ćwierć miliona polskiej młodzieży 
każdego roku. A Prezydentowi Wałęsie tak się 
podobały nasze dawne mundury, że chciałby je 
znów wprowadzić do Marynarki III 
Rzeczpospolitej. "Niech tylko będą na to 
pieniądze" - miano mu odpowiedzieć.

Mesy oficerskiej, jaką znaliśmy z lat 
dawnych, już w tej postaci nie ma. 
Przebudowana na inne potrzeby. Ale 
marynarskie pomieszczenie dziobowe stało się 
reprezentacyjną salą. I tam właśnie spotkaliśmy 
się z Dowódcą Mar.Woj. kontr-admirałem 
Romualdem Wagą. Powitanie było serdeczne, 
pozbawione wszelkiej nadętej oficjalnej 
napuszoności. Odniosłem wrażenie, że pan 
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admirał odnosi się do nas jak do starszych 
kolegów, trochę jak do czegoś niemal 
legendarnego, podobnie jak my w dzieciństwie 
odnosiliśmy się do spotykanych Weteranów z 
1863-ego roku. Ani w jego krótkim powitaniu 
ani w przemówieniu naszego Prezesa SMW 
Kostka Zubkowskiego nie padło słowo 
"pojednanie", choć wisiało chyba w powietrzu. 
Nastrój zrobił się szybko koleżeński, 
pozbawiony ceremonii, czuło się, że obie 
strony starają się o usunięcie wszelkich cieni 
wzajemnej nieufności, które na pewno 
istniałyby jeszcze kilka lat temu. Ładny gest 
zaprezentował Andrzej Kłopotowski, który 
odpiął od klapy marynarki swoje miniaturki 
odznaczeń z Virtuti, KW i DSC na czele i 
wręczył admirałowi Wadze do przekazania dla 
zbiorów Błyskawicy. Kawa, ciasteczka, 
wspólne fotografie. PRL został pogrzebany bez 
fanfar, na które nie zasługiwał. Ot tak, jakby 
go nie było. A jednak przecież był. Spotkałem 
dawnych kolegów, którzy po niemieckiej 
niewoli znaleźli się w więzieniach, poddani 
byli wstrętnym szykanom. Im trudno jest to 
zapomnieć i wybaczyć. Nie mówię już o 
pomordowanych i zamęczonych. Cóż z tego, 
że ich imionami chrzczone są teraz jednostki 
Marynarki Wojennej?

Była jeszcze wycieczka na Westerplatte a 
nazajutrz przejście jednostką Mar.Woj., na Hel 
i zwiedzanie tam okrętów i bazy. Wszędzie 
spotykaliśmy się z wielką serdecznością i 
zainteresowaniem, jak również z honorami. 
Chwilami czułem się jak słynne "Okacry".

Był jeszcze w Domu Marynarza bankiet na 
cześć naszych gospodarzy w bardzo 
swobodnym, koleżeńskim nastroju. Nawet 
Tadek Lesisz śpiewał swego sławnego "Kotka", 
a ja deklamowałem wiersz Hemara o 
Marynarce. Toasty i inną gadaninę czynili i 
inni. Nasz dzielny Prezes Kostek Zubkowski 
był jeszcze zaproszony do admirała Wagi do 
jeg biura i tam otrzymał inne mementa a także 
telefon z Warszawy od Ministra Obrony 
Narodowej wice-admirała Kołodziejczyka. 
Nie sposób oprzeć się pewnym refleksjom. 
Przecież wszyscy ci wysocy oficerowie 
Marynarki, którzy nas tak po koleżeńsku 
traktowali, choć z defcrencją, należną naszym 
sędziwym latom, byli jeszcze parę lat temu 
członkami PZPR. Musieli być. Inaczej nie 
zostaliby oficerami i nie mogliby awansować. 
Może niektórzy nadal należą do jakiejś partii, 
pogrobowca komunizmu. Czy w wyborach do 
parlamentu oddali swój głos na Mazowieckiego 

czy na Cimoszewicza, a może na Partię 
Przyjaciół Piwa. To już sprawa ich sumienia, 
bo Polska stała się krajem ludzi wolnych. A 
może, będąc członkami PZPR udawali tylko, 
że w to wierzą. I nagle pomyślałem sobie, że 
nasi dowódcy w przedwojennej Polsce też 
służyli kiedyś wrogom naszego narodu. Jako 
oficerowie rosyjscy, niemieccy czy austryjaccy, 
składali przysięgę na wierność carowi, 
Kaizerowi czy jego "cesarsko-królewskiej 
mości". Tych carów i cesarzy zabrakło, gdy 
Polska odzyskała niepodległość, a więc 
przysięga już nie obowiązywała. Tak i teraz 
zabrakło PZPR-u. Wierzę więc, że w tych 
oficerach, których spotkaliśmy w Gdyni, 
polskość przemogła, tak jak przemogła 
siedemdziesiąt lat temu w pficerach flot 
zaborczych, w admirałach Swirskim czy 
Unrugu, w. komandorach Zajączkowskim lub 
Pławskim. Ze te 45 lat władzy komunistycznej 
nie skaziło i nie skarliło ich patriotycznego 
ducha. Że uczyli się morskiego rzemiosła w 
warunkach jedynych, jakie istniały. Że ucząc 
się, marzyli, iż kiedyś wiedzę swą obrócą dla 
dobra wolnej Rzeczpospolitej i dla szkolenia 
swych następców. Trzeciego, lub nawet 
czwartego po nas pokolenia polskich 
marynarzy.

Wydajc mi się, że to nasze spotkanie w 
Gdyni stało się klamrą spinającą trzy 
pokolenia. Wielkie uznanie należy się 
Staszkowi Olszowskiemu, Gutkowi Plewako i 
innym z rocznika SPMW 1938-1941 za 
zorganizowanie tego spotkania. W imieniu 
kolegów z innych roczników pozwolę sobie 
złożyć podziękowanie organizatorom za 
zaproszenie nas do wzięcia udziału w tych 
pamiętnych dniach.

I na zakończenie - niespodziewane 
spotkanie. Na peronie Dworca Wileńskiego w 
Warszawie podszedłem do dwóch starszych 
panów, by spytać czy podstawiany właśnie 
pociąg idzie do Ząbek. W odpowiedzi jeden z 
nich mówi: " Tak jest, panie kapitanie, idzie 
do Ząbek". Myślałem, że się przesłyszałem. 
"Co, jak?" "No przecież pan kapitan 
Guzowski, poznałem pana kapitana od razu. W 
44-tym roku byliśmy razem na "Błyskawicy". 
Ja w Maszynie, Starszy Marynarz 
Michałowski". Uścisnęliśmy serdecznie ręce i 
do dziś nie rozmumiem, jak on mnie mógł 
poznać... Andrzej Guzowski
(zaproszony uczestnik ze starszego rocznika)
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W 50 ROCZNICĘ NOMINACJI 1941.
8. POWROT DO DOMU

Choć dla większości Kolegów zebranie się 
Rocznika było zorganizowane od przybycia do 
Fawley Court aż do zakończenia zjazdu w 
Gdyni, korzystanie z usług firmy transportowej 
Acom International Limited opłacało się przez 
wykupienie powrotnych biletów, wszyscy 
którzy z tego korzystali, mieli wrócić 
autokarem do Londynu, 21 września, 28 
września lub 5 października, startując z 
Warszawy lub z Poznania. Jedynie tylko Jurek 
i Hanka Dobrodziccy zdecydowali się wrócić 
samolotem bezpośrednio z Warszawy do 
Kanady. Tak więc wracali do domu 
"bojownicy" spod Kępy Oksywskiej do domu 
w niewygodnym autokarze i niezawodnie 
przyrzekając sobie, że już nigdy więcej nic 
poddadzą się takiemu upokorzeniu! Sprawca 
tego upokorzenia sam wracał w ten sam 
sposób w ostatniej turze. Na Zachodnim 
Dworcu w Warszawie spotkał czterch współ- 
cierpiętników: Monikę Kawemińską, Andrzeja 
Guzowskiego, Zbyszka Plezię i Zbyszka 
Jagusiewicza. Podług listy pasażerów miał się 
też zjawić Marek Ołdakowski, ale autokar 
wyruszył bez niego (jeśli w konsekwencji 
podąża na piechotę, powinien zdążyć na Boże 
Narodzenie w Belgii. W Poznaniu dołączyli 

Karol i Mirka Mayerowie. Prawdopodobnie 
pomny ostrzeżeń ogłaszanych w polskiej prasie 
i telewizji o napadach na polskich 
podróżników przez niemieckich zbirów na 
drogach prowadzących przez niedawną 
Niemiecką Republikę Demokratyczną nasz 
kierowca (ten sam który razem z nami spożył 
śniadanie w Fawley Court) nie zatrzymał się 
na tym terenie, choć było wokół Berlina 
niesamowite zatarasowanie na skutek jakiegoś 
wypadku. Z powodu wynikłego stąd opóźnienia 
zdecydował się obrać kurs na Calais (zamiast 
Ostendę), skąd przejazd do Dover trwał tylko 
lekko ponad jedną dodzinę, przez to nadrobił 
czas do tego stopnia, że przybycie autokaru na 
Victoria nastąpiło w prawidłowym czasie. Na 
przystanku Victoria w Londynie odbyły się 
ostatnie pożegnania: z dzielną Moniką 
Kawemińską, udającą się ze swą przyjaciółką 
na odpoczynek do Hiszpanii (zanim powróci 
do Kanady) i z wracającymi do USA: Lolkiem 
i przemiłą Mirką Mayer oraz Andrzejem 
Guzowskim, starannie podtrzymującym portret 
jego ukochanej Doroty.
Da Bóg,spotkamy się znów za dwa lata.

Stanisław T. Olszowski
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DYPLOM UZNANIA
DLA

GDYNIA, DNIA J6,.

Zarząd Główny SMW dziękując za ofiarowany nam Dyplom Uznania nadał 12 listopada 1991 
ORP BŁYSKAWICY Pamiątkową Odznakę Marynarki Wojennej 1918-1947, legitymacja nr. 316.



Str. 74 NASZE SYGNAŁY Nr 169

LUDZIE MORZA
CZESŁAW KAROL NIKODEM PETELENZ 

1879-1949
Od Redakcji: Z wspaniałego zbioru Biogramy 
Oficerów Marynarki Wojennej wybieramy do 
tego numeru życiorys jednego z pierwszych 
prezesów SMW oraz przyjaznego nam gene
rała.

Komandor Cz. Petelenz urodził się 1.VI. 1879 
r. w Sulistrowej k. Krosna syn Karola - nau
czyciela gimnazjalnego w Jaśle i Franciszki z 
Kobuzowskich. Kończy gimnazjum w Stryju. 
W okresie 1897-jes. 1899 uczęszcza do SAM 
(See Aspirant-Marine) w Poli. Promowany do 
pierwszego stopnia oficerskiego. Zaokrętowany 
na lekkim krążowniku "ZENTA". W okresie 
dwuletnim pływa w podróży ćwiczebnej do 
Azji. Po 1901 roku pływa w flocie austro- 
węgierskiej na Adriatyku. l.V. 1909 awan
sowany do stopnia Kapitana-Leutnanta. W 
1912 r. mianowany z-cą okrętu "NAJADĘ" 
prowadzącego prace badawcze i oceanograficz
ne oraz biologiczne. Następnie do wybuchu 
wojny na własną prośbę przebywa w stanic 
nieczynnym. Zmobilizowany 1914 jako - 
Korvetten-Kapitan - na okrętach floty. A w 
1918r. uczestniczy w tzw. Buncie w Poli, 
stając na czele polskiej Komisji wojskowej. W 
listopadzie 1918 przedostaje się do Mediolanu. 
Wstępuje do Armii gen. Hallera we Francji. 
Od XII. 1918 jest Komendantem polskiego 
obozu w Santa Maria di Capua Vctera k. 
Neapolu. Wraz z Hallerczykami wraca do 
kraju.
Wstępuje do PMW 26.VI.1919. W prowizo
rycznym stopniu mjr. marynarki zostaje szefem 
Sekcji Organizacyjnej DSM (Departament 
Spraw Morskich). Na czas wojny polsko-so
wieckiej ewakuuje się wraz z sekcją do Poz
nania. Następnie w Sekcji Organizacyjnej 
DSM. Wyjeżdża też do Berlina w sprawie 
objęcia Pomorza. W listopadzie 1920 jest 
Przewodniczącym Komisji weryfikacyjnej dla 
oficerów. 20.1.1921 zostaje zweryfikowany w 
stopniu KOMANDORA ze starszeństwem 
1.XI.1919 lokata 6. Od 30.11.1921 krótko z-ca 
szefa DSM (p.o) jest też Przewodniczącym 
Komisji opracowania regulaminów morskich. Z 
dniem LIII.1922 zostaje Szefem sztabu KMW 
(Kierownictwo Marynarki Wojennej). Wykłada 
też w TIKO (Tymczasowe Instruktorskie Kursy 
dla Oficerów). W.g stanu na dzień I.V.1924r. 
piastuje nadal funkcję Szefa Sztabu KMW. W 
okresie od stycznia do czerwca 1925 r odbywa 

wyższe studia wojenno-morskie w Centre des 
Hautes Etudcs Navales w Paryżu. 10.X. 1925 r 
zostaje mianowany Komendantem OSMW w 
Toruniu. Po przekazaniu tych obowiązków z 
początkiem 1927 r zostaje d-cą ORP "WILIA". 
Okrętem tym dowodzi do maja 1928 r. Następ
nie przechodzi w stan nieczynny. Pracuje w 
Banku Gospodarstwa Krajowego - organizując 
w nim wydział morski.
Ponownie powołany ze stanu nieczynnego do 
PMW l.V. 1929 r na stanowisko Z-cy Szefa 
KMW i od 13.VI.29 łączy to stanowisko z 
funkcją Przewodniczącego Komisji Odbioru 
okrętów budowanych we Francji. Zastępuje go 
w KMW kmdr. Zcjma. Przewodniczy odbiorom 
okrętów podwodnych Ryś i Kontrtorpedowca 
Burza. 1.VIII.31 przekazuje swą funkcję we 
Francji kmdr. Stcycrowi. Z dniem 1.IX.31 
ponownie przechodzi w stan spoczynku. Kon
tynuuje pracę społeczną w LMiR a następnie 
LMiK - członek zarządów. W latach 1935-37 
jest Prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego, 
a następnie do 1939 r v-ce prezesem. 
1.X.1938 zostaje zaangażowany jako pracow
nik kontraktowy w randze radcy ds. Marynarki 
Handlowej w KMW. We wrześniu 1939 r 
zmobilizowany ewakuuje się wraz z KMW. 
Następnie przez Kowno, Sztokholm, Amster
dam 14.11.40 przybywa do Paryża. We Francji 
zostaje mianowany z-cą Komendanta Oficer
skiego Ośrodka Wyszkoleniowego w Vichy. Po 
przedostaniu się do W. Brytanii 28.VI.40 
przeniesiony do grupy oficerów rezerwowych. 
W okresie 10.IV.42 - 1946 jest Komendantem 
Domu Wypoczynkowego PMW w Brighton.
27.VI.41 zostaje p-cym Komisji KMW w 
Grccnock dla zbadania sprawy działania ORP 
"PIORUN" w akcji przeciw "Bismarckowi". 
Po wojnie współtwórca i 1-szy Prezes Stowa
rzyszenia Samopomocy MW do stycznia 1947r. 
Zmarł 2O.XII.1949r. w Bringhton gdzie został 
pochowany.
Żonaty z Marią z Gawłowskich, bezdzietny, 
wychowywał córkę żony z 1 małżeństwa 
Alicję z m. Scyton. Zasłużony wychowawca i 
opiekun marynarzy, działacz i publicysta 
morski, działacz żeglarski. Może nie wybitny 
ale doświadczony d-ca okrętów. Publikował 
też po nazwiskiem ps. C.N. Sulistrowski 
m.innymi zapiski z podróży do Azji w gazecie 
"Przyjaciel Młodzieży". Wielki amator kawy.

dr. G. Wesołowski
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JERZY WOŁKOWICKI
1883

Jerzy Wołkowicki urodził się 22.1.1883r. w 
Prószkowie k. Węgrowa. W 1900r. kończy 
gimnazjum w Grodnie. Wstępuje do Morskiego 
Korpusu Kadetów w Petersburgu. W 1093r, 
zostaje mianowany do pierwszego stopnia 
oficerskiego - MICZMANA - Pływa na okrę
tach w dziale artylerii. M.innymi jako młodszy 
oficer artylerii pancernika "CAR NIKOŁAJ" 
bierze chlubny udział w bitwie pod Cuszimą 
27.V.1905r.
Przypuszczalnie odbywa studia w Akademii 
Morskiej.
W okresie I wojny światowej w stopniu kapita- 
na-lejtnanta i następnie KAPITANA II RANGI 
pływa na okrętach we Flocie Czarnomorskiej. 
W 1917r. przedostaje się do Francji i wstępuje 
do organizującej się Armii gen. J. Hellera tzw. 
armii Błękitnej. Wraz z Hallerczykami wraca 
do Polski. W 1919 przyjęty do PSM, 
29.VIII.1919 zostaje mianowany szefem Sekcji 
Organizacyjnej DSM (po kmdr. Swirskim). W 
1920r. pełni krótko obowiązki szefa Sztabu w 
DSM. 2.VII. 10 zostaje mianowany D-cą Flotyl
li Pińskiej, którą dowodzi w czasie polsko- 
sowieckiej wojny. Po niepowodzeniu tzw. 
wyprawy kijowskiej 22.VII.20 rozwiązał Flo
tyllę.
l.V1.21 zweryfikowany w stopniu KMDR.POR. 
ze starszeństwem 1919r. W okresie 1922-1924 
odbywa studia wojskowe w Wyższej Szkole 
Wojennej) w W-wie, uzyskując tytuł oficera 
dyplomowanego. Przypuszczalnie po jej ukoń
czeniu awansuje do stopnia płk.dypl.(SG). 
Dalszą karierę wojskową kontynuuje w wojs
kach lądowych. Pełni m.innymi obowiązki d- 
cy piechoty dywizyjnej i D-cy 27 D.Piechoty 
(1927-X-1932). W 1927r. zostaje awansowany 
do stopnia GENERAŁA BRYGADY.
Od 22.X.1932-1938 jest generałem do prac

1983
specjalnych w GISZ. W 1938r. przeniesiony w 
stan spoczynku. Ponownie zmobilizowany 
przed wybuchem wojny w 1939r. w kampanii 
wrześniowej pełni obowiązki D-cy Etapów w 
Armii-Prusy gen. Dąb-Biemackiego. Po 
15.IX.39 zajmuje się zorganizowaniem grup 
rozbitków A.Prusy w rejonie Chełma. Z roz
bitych formacji i jednostek rezerwowych w 
oparciu o składy materiałowe Chełma or
ganizuje Dywizję Piechoty swego imienia.
Skład Dywizji:
- 13 Brygada Piechoty płk.dypl. W. Szalewicza 
- 19 Brygada Piechoty płk.dypl. J.Korkozo- 
wicza
- Grupa płk. M. Ocetkiewieża
Dywizja bierze udział w składzie ARMII gen. 
Przedzimirskiego w bitwie Tomaszowskiej. W 
okresie 20-23 IX. próbuje zrealizować otrzyma
ne zadanie zajęcia Tomaszowa Lubelskiego. 
Dywizja częściowo rozbita po 23.IX. przestaje 
istnieć jako zwarta jednostka, rozbita przez 2 
D.Pancerną i 28 D.Piechoty. Po klęsce wrześ
niowej 1939r. internowany w ZSRR, osadzony 
w obozie w Kozielsku. Przewieziony w jednym 
z transportów do Pawliszczew Bor a następnie 
do Griazowca dzięki czemu uratował się przed 
tragedią katyńską. Po umowie Sikorski-Majski 
dostajc się do Armii gen.Andersa. W Listopa
dzie 194Ir. zostaje mianowany z-cą d-cy 6 
Dywizji Piechoty. Wraz z armią Andersa 
ewakuuje się na Wschód a następnie do W. 
Brytanii. W 1942r. przeniesiony w wieku 59 
lat w stan nieczynny. Pozostaje w dyspozycji. 
Po wojnie pozostaje w W.Brytanii.
U schyłku życia zamieszkuje w Domu Mary
narki Wojennej w Brighton, jest też członkiem 
Stowarzyszenia PMW. Sędziwy komandor i 
generał zmarł w wieku blbisko 100 lat 
7.1.1983r. w Antokolu (Chislehurst).

dr. G. Wesołowski
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Od Autora:
W każdym numerze "Naszych Sygnałów" pojawiają się nazwiska przypominające mi okres 
młodości i działań wojennych wspólnie przeżytych. Pod wpływem rad bliskiego mi od lat kmdr. 
Wojciecha Franckiego piszę ten list i przesyłam mój wiersz "Barykada", który publikowany był 
w Wiadomościach Literackich w Londynie w 1944 roku. Myślą przewodnią tego wiersza było 
połączenie walk naszej floty z walkami powstańców Warszawy.

BARY
Noc. Okręt rytmicznie się kotysze 
I na gładkiej wodzie kreśli zygzaki. 
Fale skrzydlate jak spłoszone ptaki 
Uciekaj? gdzieś - i ginę.
Wtem słyszę:
Lewo dwadzieścia nieprzyjaciel -
Niemcy
Lewo na burt!
Okręt się kładzie
Nieprzyjaciel przed dziobem.
Kęt kursowy, a potem - ognia!
Więcej, strzelać więcej!
Bo tam... widzisz?... o tam.
- Gdzie? tam przed dziobem? - To nie ścigacze, 
To czołgi idę na barykady.
To działa, moździerze, to ognia miotacze 
Idę i idę, a przed nimi - stój! nie strzelaj!... 
Szaniec żywy: - kobiety i dzieci w łachmanach. 
Otrzyj łzy, spokojnie patrz i pamiętaj 
To widmo maskarady.
W pocisków świetlnych, w rakiet fontannach, 
Płonie niebo i płynie Kolumna Zygmunta - 
To Warszawa płonie.
Jak pochodnia wolności, tu, pod obcym niebem 
W mym zranionym łonie, 
Warszawa płonie.

I wolność: Wolność dla Warszawy!
Bracie mój, celuj wyżej, prosto w czołgi 
I módl się: Niech będzie przeklęty 
Ten, który tyranię i krwawe czci bogi! 
Za krew umęczonych, każdy pocisk twój 
Będzie święty.
- Cicho, jak upiór płynie nasz okręt, 
Barykada ze stali, z ognia i z serc, 
A nad okrętem płynie Kolumna Zygmunta 
Głowa marynarza płonie, 
Nagle wybuch - dostał! ścigacz tonie! 
Nie - to czołg rozstrzaskany pada. 
Goręcy karabin mocniej cisnę dłonie, 
Patrz - biegnę dzieci i kobiet gromada, 
Ocaleni, płaczę. Tu już dom i wolność: 
BARYKADA - BARYKADA
- Tak cię widzę w Angielskim Kanale 
Miasto radości i cierpienia, 
Miasto bez domów i bez bruku, 
Dumne i samotne w walki zapale. 
Ciebie przemoc nie złamie i śmierć nie zwycięży - 
Bo jesteś z płomienia.
I tak co noc twe puste przemierzam ulice, 
Gdzie na grobach milczęce spoczywaję cienie 
I wszystko co jest walkę Twoim chrzczę imieniem. 
W królestwie cierpień tylko znam jednę Stolicę

A na barykadach, chłopcy z Powiśla i z Woli, O.R.P. "Krakowiak" 16 sierpnia 1944 r.
Bezimienni rycerze, z ognia kurzawy Tomasz Appel
Wiję śmiertelne wrogowi wieńce
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W listopadzie 1990 zmarł w Winnipeg w Kanadzie kol. Rajmund Preisingcr, radarzysta z ORP 
Ślązak.
28.3.1991 zmarł w Sławie na Ziemiach Odzyskanych (na serce) mat Franciszek Trembowiecki 
artylerzysta z ORP Ślązak
24.4.1991 zmarł w Sopocie kol. Władysław Andrzejewski. Przeżył 74 lata.
5.5.1991 zmarł w Gateshead - Anglia bosman Napoleon Bolesław Dębicki
30.5.1991 zmarł w Glasgow bosman Kazimierz Było, wieloletni członek Zarządu Koła S.M.W. 
Glasgow.
3.6.1991 zmarł w Glasgow bosman Mieczysław Zięba
11.6.1991 zmarł w Londynie kpt.mar.dr. Stanisław Dzik-Jurasz. Przeżył 81 lat.
24.6.1991 zmarł tragicznie w Rotterdamie st.mar. Józef Pochocki zamieszkały w Anglii.
5.7.1991 zmarł w Vancouver - Kanada mat Alojzy Gielnik. Członek załogi maszynowej ORP 
CONRAD. W zmarłym straciliśmy niestrudzonego działacza polonijnego i weterańskiego.
30.8.1991 zmarł w Londynie po długiej chorobie mat.Teodor Gołąbek, kucharz z ORP DRAGON 
i ORP CONRAD
26.9.1991 zmarł w Nashwaak Bridgc, NB w Kanadzie bosmanmat Wacław Leszczyński 
16.10.1991 zmarła w Brighton - Anglia po długiej i ciężkiej chorobie pani Mary Teresa Lee, 
żona kmdr.por.lek. Włodzimierza Limonicnko-LEE.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

KRONIKA STOWARZYSZENIA
NA FUNDUSZ KOMISJI
OPIEKI SMW wpłacili:
Mrs. I. Wrońska................................. £ 10.00
F. Wizła ........................................... £ 10.00
F. Moroz ........................................... £ 5.00
W. Para ...................................... US$ 50.00
Mr. G. Streets ..............................£ 24.00
S. Olszowski ...............................£ 25.00
T. Woszczyński ............................£ 50.00
Mrs. Maria Reyman ......................£ 60.00
J. Gawlik .................................... £ 9.00
K, Grabę .................................... £ 14.00
L. Stróżniak .............................US$ 100.00
J. Wielusiewicz ..............................: 50.00
Anonimowo ...................................£ 15.00
J. Pawłowicz ...............................£ 4.50
M. Kawemińska ...........................£ 20.00
B. Jarzyna .........................................£ 16.00
K. Reynert .................................... £ 30.00
Koło S.M.W. Kanada ...................£300.00
S. Suwary ................................ £ 25.00
T. Paczkowski.................................. £ 20.00
C. Zielonka......................................... £ 10.00
S. Pohorecki................................US$ 20.00

NA FUNDUSZ "NASZYCH SYGNAŁÓW" 
wpłacili:
W.Stankicwicz ................................ £ 10.00
L.Stróżniak .................................US$ 50.00
Mrs. A. Sęk ................................... £ 10.00
T. Woszczyński ...............................£ 2.00
Mrs W.Troman ................................ £ 10.00
M.Tatarynowicz ..............................£ 10.00
P. Surzyn ........................................ £ 10.00
J.Gawlik ...........................................£ 5.00
K. Reynert ................................ US$ 10.00
NA CELE S.M.W. wpłacili:
Macrobcrta-Solicitors .................... £ 500.00
S. Olszowski .........................£ 2.71
M. Tatarynowicz ..............................£ 1.50
Mrs. D.Bumctt-Kirk in mcmory of the late

Cdr. W.T.Łoskoczyński - .... £ 20.00
J.Gawlik ........................................... £ 5.00
Na dożywotnie składki członkowskie wpłacił: 
Kpt.mar. T. Noworól ......................£ 20.00
WSZYSTKIM OFIARODAWCOM
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 20 
października 1991.



Str. 78 NASZE SYGNAŁY Nr 169

Po wielu latach odnowił członkostwo w 
S.M.W. por.mar. Antoni Henryk Jakubowski 
zamieszkały w Los Angeles - U.S.A.
Nowi członkowie S.M.W.
pani Wanda Troman (córka por.mar. Józefa 
Wojtkowiaka)
Serdecznie witamy nowych członków w 
naszym gronie.
ODWIEDZILI SMW.
W ostatnim okresie odwiedzili nasze 
Stowarzyszenie:
Kol. Edward Zydowicz z Brazylii
Kol. Jerzy Jendroszczyk z Minorki
Kol. Oskar Gliński z Kanady

Kol. Andrzej Browarski z Kanady 
Kol. Monika Kawemińska z Kanady.
Zarząd Koła Kanada zawiadamia nas, że po 
długo trwającej korespodencji otrzymali pismo 
od Attache Norweskiego z dnia 9-go września 
1991 potwierdzającego medale pamiątkowe dla 
członków Koła. Attache Norweski przybędzie 
na herbatkę organizowaną przez Koło 24-go 
listopada 1991 i dokona dekoracji.
Nasz dar £ 50.00 na budowę Pomnika-Szpitala 
"Centrum Zdrowia Dziecka"- otrzymaliśmy z 
Warszawy od Komitetu Społecznego dyplom z 
podziękowaniem podpisany przez dr. Antoniego 
Konaszyca.

RADA ORGANIZACJI KOMBATANCKICH P. S.Z.

240 KING STREET. 
LONDON W6ORF 
Tel. 01-741 1911/2/3 24.09.1991

ŚWIATOWY ZJAZD (KONGRES) KOMBATANTÓW W WARSZAWIE 
od 14 do 16 sierpnia 1992 r. 

oraz 
ŚWIATOWY ZJAZD POLONII W KRAKOWIE 

od 21 do 23 sierpnia 1992 r.

W ślad za uchwałami Zjazdu Delegatów Wspólnoty Polskiej i Polonii Wolnego 
Świata w Rzymie oraz szeregiem spotkań z Marszałkiem Senatu RP prof. A. 
Stelmachowskim, ministrami B. Komorowskim, Z. Zielińskim, A. Hallem i wielu innymi 
przedstawicielami życia społecznego i politycznego w kraju ostatecznie została 
ustalona data i ramowy program Światowego Zjazdu (Kongresu) Kombatantów i 
ogólnego Zjazdu Polaków w Warszawie, Częstochowie i Krakowie.

Zjazd żołniersko-kombatancki ma równocześnie być wspólnę manifestację 
zwycięstwa żołnierzy II Rzeczypospolitej tak z Kraju, jak i z Zachodu nad hitleryzmem 
i komunizmem.

Będzie to wspólna defilada i podanie sobie dłoni żołnierzy II i III 
Rzeczypospolitej.

Wszystkie te ustalenia wynikaję też z postanowień powziętych przed 
przekazaniem insygniów przez Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego 
Prezydentowi RP Lechowi Wałęsie na Zamku Królewskim w Warszawie 22 grudnia 
1990 r.
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Ramowy program przewiduje:

piętek 14 sierpnia

sobota 15 sierpnia

niedziela 16 sierpnia

Otwarcie Zjazdu w Warszawie w jednej z największych sal 
stolicy z udziałem Prezydenta RP Lecha Wałęsy.
Święto Żołnierza • składanie wieńców pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza, defilada żołnierzy II i III 
Rzeczypospolitej oraz organizacji młodzieżowych, 
społecznych itd.
kombatancka pielgrzymka na Jasnę Górę w Częstochowie.

Po uroczystościach kombatanckich odbędzie się Zjazd Delegatów i Przedstawicieli 
Polonii organizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" i Radę Koordynacyjną 
Polonii Wolnego Świata w dniach od 21 do 23 sierpnia 1992 r.
Rada Organizacji Kombatanckich Polskich Sil Zbrojnych (na Zachodzie) 
reprezentująca następujące organizacje kombatanckie:

Koło b. Żołnierzy AK
Koło Kobiet Żołnierzy PSZ
Radę Wojska
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej
Stowarzyszenie Lotników Polskich 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
Związek Inwalidów Wojennych PSZ .

1918-1947 (rok utworzenia M.W. Dekretem 
Naczelnika Państwa i rok rozwiązania 
Rozkazem wiceadmirała Jerzego Swirskiego).
7. Nie przyjmujeny kontynuacji S.M.W. przez 
młodsze pokolenia polskie, bo marynarze z 
1918 do 1947 M.W. wymrą prawdopodobnie 
w tym stuleciu a kontynuowanie weteranami 
M.W. P.R.L. byłoby przypadkowe, niełatwe do 
przeprowadzenia i wywołujące mocny sprzeciw 
naszych Kolegów w Kraju.
8. Gdy po kilku latach pół-oficjalnej 
działalności stopniowo zmniejszamy swą 
aktywność zwiniemy kancelarię i przestaniemy 
wydawać "Nasze Sygnały" gospodarowanie 
funduszem PNAWF będzie przejęte przez 
Powierników.
9. Odpowiedzi na refemdum prosimy przesyłać 
do kancelarii S.M.W. tak, by były doręczone 
przed końcem LUTEGO 1992. Ilość 
głosujących jest statutowo uważana za 
wystarczające quorum, a wniosek przechodzi 
zwykłą większością głosów.

Sekretarz Zarządu Głównego S.M.W.

"PIĘĆ PRZED..." REFERENDUM
Rekapitulacja do rozważenia.

1. Za parę dni w ślad za 169 numerem NS 
roześlemy formę Referendum do głosowania po 
dokładnym przeczytaniu.
2. Walny Zjazd w 1990 roku miał potrzebne 
quorum do rozwiązania S.M.W., ale wniosek 
nie był opracowany w formie końcowej 
gotowej do przyjęcia.
3. Walny Zjazd polecił Zarządowi wybranemu 
w 1990 roku w wyniku Referendum rozwiązać 
S.M.W. 3-go maja 1992.
4. W ten sposób S.M.W. uniknie kosztownego 
i wymagającego dużego wysiłku problemu 
zwoływania co dwa lata statutowo nakazanych 
Walnych Zjazdów.
5. Wszystkie dotychczasowe prace S.M.W. 
będą w tym pół-oficjalnym okresie prowadzone 
przez Komitet Powierników Polish Naval 
Association Welfare Fund i dokooptowywanych 
z pośród członków Stowarzyszenia 
pracowników do pełnego stanu normalnego 
Zarządu (9 osób).
6. S.M.W. na ostatni Światowy Zjazd 
Marynarzy w 1989 roku wydało odznakę 
Mar.Woj. z wyrytymi na odwrocie datami
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