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NASZE SYGNAŁY
PISMO STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ
ROK CZTERDZIESTY SIÓDMY STYCZEŃ - KWIECIEŃ 1992

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMINSKI

ORP ŚLĄZAK (6)
W tym roku upływa 50 lat od Rajdu na Dieppe; w swych wspaniałych 

wspomnieniach R. Tymiński opisał przygotowania i udział ŚLĄZAKA w 
rozdziałach VII i VIII. W tym numerze R. Tymiński analizuje znaczenie tego 
Rajdu. Por. NS 164 str. 43, NS 165 str. 77, NS 166 str.99, NS 167 str. 64 i NS 
168 str. 87 Redakcja

IX. DRAMAT RAJDU NA DIEPPE
Rajd na Dieppe przeprowadzony przez 

Aliantów 19 sierpnia, 1942r., był jedną z 
najbardziej kontrowersyjnych operacji 
wojennych, a zarazem najbardziej kosztowną, 
jeśli chodzi o straty w ludziach poniesione 
przez 2-gą Dywizję Wojska Kanadyjskiego, 
która weszła do akcji w sile 4963 ludzi. Po 
rajdzie, do Wielkiej Brytanii powróciło tylko 
2210, 907 było zabitych lub pomarło z ran. 
Reszta, wielu rannych, była wzięta do niewoli 
przez Niemców.

Z drugiej jednak strony zanotować trzeba 
tyle czynów bohaterstwa grupowego i 
niezrównanej odwagi osobistej, że napawa to 
dumą serca uczestników rajdu. W pewnym 
stopniu łagodzi to zawód porażki i ból 
poniewierki w obozach niemieckich. Należy tu 
wspomnieć, że Kanadyjczycy wzięci do 
niewoli w rajdzie na Dieppe byli traktowani 
przez Niemców okrutnie. Przez pewien czas, 
trzymali ich zakutych w kajdany.

Port i miasto Dieppe są położone w dolinie 
rzeki Argues, wpadającej do Kanału 
Angielskiego, pomiędzy wzniesieniami lądu o 
stromych urwistych brzegach. Dostępu do 
Dieppe od strony morza, broniły niemieckie 

baterie: bateria "Hess" w Varengeville, około 
6,5 kmc na zachód - bateria "Rommel" w 
Puys, około 2,5 km. na wschód - oraz bateria 
"Goebbels" w Bemeval, około 10 km., też na 
wschód.

Zdobycie i zniszczenie tych baterii, miało 
zasadnicze znaczenie dla powodzenia całej 
operacji. Zadania te powierzono: Nr. 4 
Commando . Varengeville, Nr. 3 Commando 
- Berneval, oraz Royal Regiment of Canada 
wzmocnionemu przez oddział Black Watch of 
Canada, który po wylądowaniu w Puys, miał 
zniszczyć baterię "Rommel", baterię 
przeciwlotniczą, zdobyć koszary w Les 
Glycines i połączyć się z Essex Scottish 
Regiment, który miał lądować na wschodnią 
część Promenady Dieppe. Royal Hamilton 
Light Infantry Regiment miał lądować na 
zachodniej część Promenady, Calgary Tanks, 
ze strzelcami Toronto Scottish obsługującymi 
karabiny maszynowe na barkach desantowych 
też na plaży Promenady, oraz South 
Saskatchewan Regiment i Cameron Highlanders 
of Canada w Pourville (na zachód od Dieppe). 
Fusiliers Mont-Royal i Royal Marinę 
Commando, miały być trzymane w gotowości, 
kilka mil od brzegu, jako pływająca rezerwa.



Str. 2 NASZE SYGNAŁY Nr 170

Oprócz wyżej wymienionych baterii 
nabrzeżnych, cały odcinek desantowy, był 
naszpikowany gniazdami broni maszynowej i 
przeciwpancernej. Niemieckim dowódcą 
odcinka przeznaczonego do lądowania, był 
generał Conrad Haase.

Wywiad brytyjski nie wiedział, że 
niemieckie siły broniące Dieppe, były prawie 
dwukrotnie liczniejsze niż obliczano, że 
dowódca sił niemieckich we Francji marszałek 
Gerd von Rundstedt, pod wpływem informacji 
Abwehry, w początku sierpnia nakazał stan 
czujności na odcinku Dieppe, w okresie 
pomiędzy 10-m a 20-m sierpnia, ze względu 
na warunki pływowe, mogące sprzyjać operacji 
desantowej, że w nocy z 18-go na 19-ty 
sierpnia (kiedy Armada sprzymierzonych była 
w drodze do lądowania), niemiecki konwój z 
pięciu przybrzeżnych statków, pod eskortą 
trzech małych okrętów wojennych, wyszedł z 
Boulogne, mając jako port docelowy - Dieppe.

Po przejściu przez kanały A i B 
przetrałowane w polu minowym i osiągnięciu 
pozycji wyjściowych do desantu, poszczególne 
Grupy Desantowe wzięły kurs na swoje 
miejsca lądowania. Nr. 4 Commando, pod 
dowództwem słynnego już zagończyka, 
szkockiego Lorda Lovat MC, miała za zadanie 
zniszczyć baterię nabrzeżną "Hess" usytuowaną 
pod Varengeville - na zachodnim skrzydle 
obszaru desantowego. Lord Lovat podzielił 
swój oddział, liczący 253 Commandosów na 
dwie grupy, powierzając dowództwo 
mniejszego zespołu majorowi Derekowi Mills- 
Roberts. O 0450 obie grupy wylądowały bez 
opozycji. Maj. Mills-Roberts, ze swym 
oddziałem wyszedł na ląd pod Varengeville i 
posunął się w kierunku na baterię, aby o 
wyznaczonym czasie zaangażować ją swym 
ogniem. Oddział Lorda Lovat wylądował pod 
sąsiednią miejscowością Quiberville i 
zataczając łuk podszedł pod baterię od strony 
lądu, wziął ją szturmem i w walce na bagnety 
i noże, wybił całą załogę baterii, liczącą około 
150 ludzi (oprócz czterech wziętych do 
niewoli, aby nieśli rannych). Nr. 4 Commando, 
w tym klasycznym rajdzie, straciło 45 ludzi, 
zabitych i rannych. Po zniszczeniu dział i 
amunicji, Nr. 4 Commando, zabierając swoich 
rannych, pomaszerowało do plaży, 

zaokrętowało się na czekające na nich 
motorówki i bez dalszych przygód, powróciło 
do Anglii.

Natomiast, los nie był łaskaw dla Nr. 3 
Commando, dowodzonego przez ppłk. Johna 
Durnford-Slatefa. 460 Commandosów, 
rozlokowanych na 23 motorówkach 
desantowych, wyszło na rajd z Newhaven. Po 
przejściu Kanału "B" w polu minowym, grupa 
ta (Nr. 5), usytuowana na wschodnim skrzydle 
sił desantowych, prowadzona przez Cmdr. D.B. 
Wyburd‘a, zaokrętowanego na SGB 5 (parowy 
ścigacz artyleryjski), wzięła kurs na Bemeval. 
Tam, Nr 3 Commando miało zdobyć i 
zniszczyć baterię nabrzeżną "Goebbels". W 
czasie, kiedy Armada desantowa przechodziła 
przez Kanały "A" i "B" w polu minowym, 
radary na stacjach lądowych w Beachy Head i 
Newhaven, otrzymały echa kilku statków pod 
brzegiem francuskim, idących od Boulogne w 
kierunku na Dieppe. Był to wyżej 
wspomniany konwój, złożony z pięciu statków, 
idący sześcio węzłową szybkością z Boulogne 
do Dieppe, gdzie był oczekiwany o godz. 
0430. Szedł on na zderzenie z Grupą Nr. 5 
wiozącą Nr. 3 Commando.

Dowództwo w Portsmouth wysłało radio 
sygnał do dowódcy morskiego sił desantowych 
Capt. J. Hughes-Hallett‘a R.N. na HMS 
CALPE. Tak zwany pech zrządził, że HMS 
CALPE nie otrzymał tego sygnału. HMS 
FERNIE, na którym był zaokrętowany zastępca 
dowódcy morskiego, otrzymał ten sygnał, ale 
nie przyszło mu na myśl, aby się upewnić, czy 
CALPE otrzymał tak ważną informację. 
Identycznie stało się z Dywizjonem Nr. 3. 
ŚLĄZAK nie otrzymał sygnałów nadanych 
przez Portsmouth. W wiele lat po rajdzie, 
dowódca HMS BROCKLESBY stwierdził, w 
rozmowie z autorem przygotowywanej nowej 
książki o lądowaniu w Dieppe, że sygnał ten 
otrzymał. Jednak również i on, nie zapytał 
mnie (swego przełożonego), czy była mi 
wiadoma treść sygnałów.

O godz. 0350 czasu ORP ŚLĄZAK (SGB 
5 podał czas 0347), Niemcy pierwsi spostrzegli 
SGB 5 i otworzyli na niego ogień. Cmdr. 
Wyburd przyjął walkę i odpowiedział ogniem 
SGB 5. Jeszcze jedna czy dwie jednostki z 
eskorty Grupy 5, weszły do walki. Wywiązało 
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się krótkie, ale nad wyraz ostre starcie. SGB 5 
został poważnie uszkodzony, a jego załoga 
zdziesiątkowana. Kilka motorówek 
desantowych, też doznało uszkodzeń. Po 
stronie niemieckiej, eksportowiec i jeden statek 
handlowy, również doznały poważnych 
uszkodzeń. Motorówki desantowe Grupy Nr 5 
poszły w rozsypkę. Tylko jedna, LCP 15, 
dowodzona przez Lieut. H.T. Buckee, RNVR, 
z zahartowanym w poprzednich rajdach 
Commando, majorem Peter Young dwoma 
oficerami i szesnastoma szeregowymi 
Commandosami, utrzymała kurs i szybkość. 
Niespotrzeżona, wylądowała swych 
Commandosów na zachodniej części plaży 
Bemeval.

Starcie morskie opisane powyżej, 
zaalarmowało odcinek Bemeval. Potyczki 
morskie po obu stronach Kanału pomiędzy 
siłami obu stron, przeważnie ścigacze i eskorty 
konwojów, odbywały się omalże co noc. 
Wynika stąd, że dowództwo niemieckie nie 
przywiązywało zbytniej uwagi do tego starcia. 
Zarządziło tylko wzmożoną czujność.

Tymczasem, major Peter Young ze swym 
małym oddziałem Commandosów, przedostał 
się niepostrzeżenie do miasteczka Bemeval i 
dopiero tu został ostrzelany przez karabin 
maszynowy. Oddziałek ten, przeskoczył z 
miasteczka na pole z kukurydzą i z odległości 
około 200 metrów, od strony lądowej, otworzył 
ogień na baterię, posiadającą załogę ponad 200 
ludzi. Przez prawie dwie i pół godziny 
utrzymywał na sobie ogień obrońców baterii, 
uniemożliwiając im użycie sześciocalowych 
dział do rażenia sił desantowych na redzie 
Dieppe. Ta wspaniała akcja musiała się jednak 
skończyć. Amunicja była prawie wyczerpana. 
Ponadto należało oczekiwać otrząśnięcia się 
Niemców z zaskoczenia i przeprowadzenia 
przeciwnatarcia na uprzykrzających się 
Commandosów. To też, major Young, z całym 
swym oddziałem, mając kilku rannych, wycofał 
się na plażę, ostrzeliwując się od nacierającego 
już na nich oddziału niemieckiego. 
Zaokrętowali się na oczekującą na nich LCP 
15 i bezpiecznie powrócili do Anglii. Bateria 
Bemeval (Goebbels), teraz mogła spokojnie 
skierować swój ogień na sektor morski.

Tymczasem Lt Cdr C.L. Corke R.N. na ML 

346, usiłował zebrać i sformować do 
lądowania, rozproszone motorówki desantowe 
Grupy Nr.5. Udało mu się zebrać tylko pięć 
LCP z 96-ma Commandosami i 5-ma 
amerykańskimi Rangers‘ami na pokładach. 
Poprowadził ich do wschodniej plaży Bemeval.

Był już rozjaśniający się poranek, kiedy ten 
mały zespół zbliżył się na 100 metrów do 
plaży. Niemcy przyjęli ich gęstym ogniem. Lt 
Cmdr Corke R.N. padł. Jednak, pięć LCP, 
aczkolwiek uszkodzone, zdołały wysadzić 
swych Commandosów i Rangers‘ów na plażę. 
Pod silnym ogniem nieprzyjaciela, ponieśli oni 
duże straty, a ci co ocaleli po beznadziejnym 
oporze, poszli do niewoli - za wyjątkiem 
jednego żołnierza, któremu pod ogniem, udało 
się odpłynąć, przy pomocy Mae West, od 
plaży. W odległości około 3 mil morskich od 
brzegu, został podebrany przez jedyną LCP 
ocalałą z tego pogromu.

Jeszcze bardziej dotkliwe niepowodzenie 
przypadłe w smutnym udziale dzielnemu Royal 
Regiment of Canada. Po spuszczeniu na wodę 
motorówek desantowych (LCP) z okrętów 
desantowych, nastąpiło zamieszanie. Część 
motorówek desantowych, z Royal Regiment of 
Canada, podążyła za niewłaściwym "leaderem". 
Zanim spostrzegły się i powróciły do formacji 
za MGB z zaokrętowanym na nim morskim 
dowódcą grupy Lt Cmdr H.W. Goulding DSO 
RNR, było już 15 minut spóźnienia.

Gdy kolumny wreszcie ruszyły, Lt Cmdr 
Goulding, nie będąc pewnym swej pozycji, 
zamiast wzięcia kursu wprost na Puys, 
poprowadził Grupę po boku trójkąta w 
kierunku Dieppe, aby się określić. Po 
określeniu pozycji, wziął kurs na Puys wzdłuż 
brzegu, po drugim boku trójkąta. W tym 
czasie, stacja sygnałowa w porcie Dieppe 
zaobserwowała motorówki na morzu, przed 
portem. Nie otrzymawszy odpowiedzi na 
sygnał rozpoznawczy, złożyła meldunek. O 
godz. 0500 alarm został zarządzony na lądzie. 
Royal Regiment of Canada zbliżył się do 
lądowania z siedemnasto minutowym 
opóźnieniem. Niemcy powitali ich 
huraganowym ogniem ze wszystkich działek, 
moździerzy, broni maszynowej i ręcznej. Na 
tych, co po wylądowaniu usiłowali się schronić 
pod obrywistym brzegiem, posypały się granaty 



Str. 4 NASZE SYGNAŁY Nr 170

ręczne. Dowódca Royal Regiment of Canada 
ppłk. D.K. Catto z nielicznym oddziałem 
zdołał przedrzeć się w głąb lądu, gdzie, po 
zaciętym oporze musiał się poddać. Ci co byli 
przytłoczeni na plaży, przeszli prawdziwe 
piekło. Ze stanu Regimentu 554 żołnierzy 
różnych stopni, 209 było zabitych lub zmarło 
z ran. Dalszych 18 zmarło w niewoli. Tylko 
65-ciu powróciło do Anglii, z tych, 36-ciu na 
ORP ŚLĄZAK.

Niemożność wykonania zadań przez Nr. 3 
Commando i przez Royal Regiment of Canada, 
pozostawiły w rękach niemieckich, wzniesienie 
lądu na wschód od portu i miasta Dieppe, z 
ich bateriami i punktami oporu. Przez prawie 
cały przebieg operacji, raziły one i nękały redę 
i plażę przed Dieppe. Razem z zachodnim 
wzniesieniem, przyczyniły się one do klęski 
frontalnego ataku na Promenadę Dieppe.

Na zachodniej części odcinka rajdowego 
dodatkowo do Nr. 4 Commando, również 
niepostrzeżenie w Pourville, wylądowały South 
Saskatchewan i Queen‘s Own Cameron 
Highlanders of Canada. Po początkowo 
skutecznej akcji, wobec niepowodzenia na 
innych odcinkach, pułki te zostały 
przygniecione przez przeważające siły 
nieprzyjaciela. Zdołano ewakuować do Anglii 
tylko nieliczną część personelu, ponosząc przy 
tym ciężkie straty. Reszta, razem z 
bohaterskim dowódcą South Saskatchewan 
Regiment ppłk. C. Merritt (odznaczonym 
Victoria Cross) poszła do niewoli.

Główny odcinek operacyjny obejmował 
potężnie ufortyfikowane, od strony morza, 
miasto Dieppe z jego promenadą ciągnącą się 
od wejścia do portu we wschodniej części, do 
starego zamku w zachodniej. Desant na ten 
odcinek był wyznaczony na godz. 0520, czyli 
już przy świetle dziennym. Był on wsparty 
ogniem czterocalowych dział czterech 
niszczycieli (HMS ALBRIGHTON, 
BERKELEY, BLEASDALE i GARTH). Do 
frontalnego ataku na ten odcinek lądowały: 
Essex Scottish Regiment, Royal Hamilton 
Light Infantry, Toronto Scottish, Oddział 
Saperów i batalion Calgary Tanks. W dalszej 
fazie beznadziejnej walki, (z czego niezupełnie 
zdawał sobie sprawę sztab gen. Robertsa na 
HMS CALPE), zostały wysłane do lądowania 

Fusiliers Mont Royal i Royal Marinę 
Commando. Załamanie się lądowań na 
wschodnim odcinku (Nr. 3 Commando i Royal 
Regiment of Canada), oraz słabe wsparcie 
artyleryjskie, wystawiły ten główny desant na 
masakrę. Nie pomogły bohaterskie zrywy 
oddziałów i jednostek. Niewielu zostało 
ewakuowanych. Moc zabitych. Ci co ocaleli i 
ranni musieli się poddać.

Marynarka Wojenna (Royal Navy, 
Francuska Mar. Woj. i Polska Mar. Woj.) 
wspierająca rajd na Dieppe, też poniosła 
znaczne straty. Z 3875 ludzi biorących udział 
w rajdzie, było około 550 zabitych, rannych i 
zaginionych. Ponadto, Royal Navy straciła 
jeden niszczyciel, kilka ścigaczy i wiele barek 
i motorówek desantowych.

Jak wspomniałem poprzednio, ORP 
ŚLĄZAK miał trzech marynarzy zabitych, 
dwunastu rannych, jednego kontuzjowanego, a 
sam doznał uszkodzeń i cudem uniknął 
zatopienia.

W dniu rajdu na Dieppe, w powietrzu, w 
pierwszym rzędzie nad strefą desantową, a 
również i poza nią, toczyła się bodajże 
największa, po Bitwie o Wielką Brytanię, 
bitwa lotnicza. Jak liście jesienią waliły się do 
morza i na ląd, samoloty nieprzyjacielskie i 
własne. Lotnictwo alianckie odniosło duży 
sukces w tej bitwie, mimo, że straciło aż 106 
samolotów i 153 lotników. Według oceny 
dowództwa brytyjskiego, Luftwaffe miało 
stracić 91 maszyn. Niemcy jednak przyznali się 
do straty tylko 48 samolotów, czemu trudno 
dać wiarę.

W dniu tym, w powietrzu nad rejonem 
desantu, walczyło pięć polskich Dywizjonów 
Myśliwskich (302, 303, 306, 308, 317). 
Zestrzeliły one, 15,5 samolotów niemieckich. 
Straciły dwóch pilotów. Dodając do sukcesu 
polskich lotników, cztery samoloty napewno
zestrzelone przez ORP Ślązak - Polacy
zaliczyli na swoje konto 19,5 maszyn
nieprzyjaciela. Był to pokaźny odsetek
całkowitych strat Luftwaffe w tej bitwie.

X. POKŁOSIE RAJDU NA DIEPPE
Wiele osób interesujących się historią 

Drugiej Wojny Światowej podaje pod znak 
zapytania, czy rajd na Dieppe był w ogóle 
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potrzebny. Krytycy, przede wszystkim ci, 
nieprzychylni premierowi Churchillowi głoszą, 
że operacaja ta była zmontowana, aby tylko 
zadowolić Stalina ( domagającego się otwarcia 
"drugiego frontu" przez sojuszników 
Zachodnich), oraz, by udowodnić 
Amerykanom, że inwazja Europy w 1942 r. 
nie miała szans powodzenia. Jeszcze inni, 
łącznie z kanadyjskimi weteranami z rajdu na 
Diepe twierdzą, że była to niepotrzebna, 
nieudana i kosztowna demonstracja ze strony 
sztabu brytyjskiego.

Faktem jest, że zarówno Stalin jak i 
urzeczony przez niego Roosevelt, domagali się 
w 1942 r. od ChurchilPa inwazji Europy, 
nazywanej "otwarciem Drugiego Frontu" dla 
odciążenia "Frontu Pierwszego" - sowieckiego, 
oraz, że Churchill zdołał odprowadzić 
Roosevelt‘a od tego projektu i w zamian 
zmontował rajd na Dieppe. Rajd ten, z jednej 
strony miał zmusić Niemców do utrzymania na 
Zachodzie większych sił i przez to odciążyć 
front sowiecki, z drugiej zaś - zasadniczej dla 
Brytyjczyków - miał dać doświadczenie w 
lądowaniu dużej jednostki wojska na broniony 
przez nieprzyjaciela port. Zasadniczo, rajd na 
Dieppe spełnił oba zakrojone dla niego 
zadania. Oczywiście, bardziej skorzystały ze 
skutków rajdu Sowiety, ale przyniósł on też 
pewne korzyści Aliantom Zachodnim, przy 
planowaniu następnych operacji desantowych.

W latach następnych dowodziłem ORP 
ŚLĄZAK w lądowaniach na Sycylii, w Salemo 
i w Normandii (D-Day). We wszystkich tych 
operacjach widoczne były korzyści z 
doświadczeń wyniesionych z rajdu na Dieppe. 
W pierwszym rzędzie, następne lądowania były 
przeprowadzone na plażę, a nie na porty. Myśl 
wybudowania sztucznego portu na plażach w 
Normandii, zrodziła się w umyśle dowódcy Sił 
Morskich Capt. John Hughes-Hallett‘a, R.N. Z 
uczuciem sytysfakcji mogę stwierdzić, że po 
rajdzie na Dieppe, przyczyniłem się do 
usprawnienia rozpoznawania samolotów 
podczas inwazji Normandii. Po rajdzie, w 
moim meldunku do dowódcy Sił Morskich 
doradziłem, aby w przyszłych akcjach tego 
rodzaju, własne samoloty były pomalowane w 
sposób łatwy do rozpoznania. Z prawdziwym 
zadowoleniem przeczytałem w rozkazach 
operacyjnych D-Day, (a po tym oglądałem w 

akcji), ze wszystkie samoloty sprzymierzonych, 
miały namalowane po trzy czarno-białe pasy 
na skrzydłach i na kadłubach.

Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej, 
szereg osób, łącznie z Admirałem Lordem 
Louis Mountbatten zaopiniowało, że bolesna 
ofiara Kanadyjczyków, poniesiona w rajdzie na 
Dieppe, przyczyniła się do ocalenia wielu 
aliantów, w następnych lądowaniach Drugiej 
Wojny Światowej. Nie negując tej opinii, nie 
można jednak odrzucić myśli, że 
doświadczenia te były okupione 
niewspółmiernie wysoką ceną, bo większość 
"ulepszeń" mogła być wydedukowana, bez 
ponoszenia olbrzymich ofiar w próbnej operacji 
desantowej.

Z ponad 6000 ludzi lądowego wojska 
alianckiego, biorących udział w rajdzie, 960 
było zabitych lub umarło z ran. Dodając do tej 
liczby poległych marynarzy i lotników, liczba 
zabitych w tym rajdzie wyniosła 1100 ludzi. 
Do niewoli dostało się przeszło 2100 członków 
alianckich sił zbrojnych (wielu z nich rannych).

Po zakończeniu rajdu, było szereg głosów 
twierdzących, że niemiecki wywiad wiedział o 
desancie na Dieppe i że ich siły były gotowe 
do odparcia rajdzistów, co nie jest zgodne z 
faktycznym stanem rzeczy. Major Peter Young 
M.C. podał w swojej książeczce "Commando", 
że w czasie kiedy lądował ze swoim zespołem 
pod Berneval, latarnia morska w Dieppe 
świeciła (w oczekiwaniu na konwój z 
Boulogne. przyp. mój), a okopy pierwszej linii 
obronnej, nie były obsadzone przez 
nieprzyjaciela. Maj. Young, ze swoim 
oddziałem wylądował niespostrzeżony. Po 
około 20 minutach, pokonując zasieki z drutu 
kolczastego, wszedł na stromy brzeg i doszedł 
do wioski Berneval bez oporu. Tu dopiero 
został ostrzelany. Inne źródła i zdarzenia 
świadczą, że aczkolwiek wywiad niemiecki 
spodziewał się jakiejś operacji rajdowej, to 
jednak nie znał ani daty ani miejsca. Skuteczna 
akcja Nr. 4 Commando, oraz pomyślne 
lądowania South Saskatchewan Regiment i 
Cameron Highlanders w Pourville, potwierdzają 
ten fakt. A w przeddzień, znaczna liczba 
pilotów Luftwaffe z obszaru Dieppe, otrzymała 
przepustki do obozu Pomocniczej Służby 
Kobiet, oddalonego o około 40 mil od tego 
miasta. Tam w ciągu dnia, korespondenci i 
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fotografowie przygotowywali materiał do 
propagandowego reportażu, przedstawiającego 
hoże "L.N. Hilferinnen", zabawiające pilotów 
Luftwaffe. Wieczorem odbyła się huczna 
zabawa taneczna. Jak już wspomniałem 
poprzednio, starcie części eskorty Grupy 5 
(Nr.3 Commando) z konwojem niemieckim na 
wyskości Bemeval, nie postawiło na nogi 
garnizonu. Zarządzono tylko wzmożoną 
czujność. Alarm ogólny zarządziło dowództwo 
odcinka (gen. Haase), dopiero o godz. 0500, 
czyli 15 minut po niespostrzeżonych 
lądowaniach na plażach Varengeville i 
Pourville, oraz majora Young pod Bemeval.

Opinie były wyrażone, że rajd na Dieppe, 
w ogóle nie miał szans powodzenia. Moim 
zdaniem, opinia ta nie zupełnie jest słuszna. 
Gdyby nie było błędów w planowaniu i w 
wykonaniu przez niektóre jednostki, rajd ten 
mógł się udać.

Po pierwsze, wywiad brytyjski zawiódł w 
dużym stopniu, podając skład sił obronnych 
odcinka Dieppe znacznie niższy, niż był w 
rzeczywistości. Również nie wiedział jak 
potężnie był ufortyfikowany obrywisty brzeg w 
zachodniej części miasta, tak zwany "Western 
Headland". Był on poprostu naszpikowany 
gniazdami broni maszynowej, ulokowanymi w 
pieczarach i bunkrach. Kasyno gry, stanowiło 
doskonale przygotowany do obrony bastion. 
Wywiad również nie zdołał stwierdzić, że 
konwój niemiecki miał opuścić Boulogne w 
nocy z 18 na 19 sierpnia w kierunku na 
Dieppe.

Zdecydowanym błędem w planowaniu rajdu 
było wysadzenie "frontalnego" desantu wojska 
i czołgów, na plażę naprzeciw promenady 
miasta Dieppe (zabezpieczoną od strony morza 
wysoką betonową grodzią, utrzymującą, 
wyższy poziom tej promenady). Ponadto 
lądowanie na tej części odcinka desantowego, 
było wyznaczone w pół godziny po 
lądowaniach na skrzydłach miasta i portu 
Dieppe, czyli już przy świetle dziennym, a 
więc bez zaskoczenia. Było to wynikiem uporu 
gen. B. Montgomery‘ego, który odrzucił 
propozycję planerów Royal Navy, lądowania 
czołgów na skrzydłach odcinka desantowego i 
wzięcia Dieppe od strony lądu. Planowane 
przez gen. Montgomery przenośne rampy dla 
czołgów, pod mordeczym ogniem 

nieprzyjaciela, nie odegrały żadnej roli.
W marynarce wojennej zawiodła łączność. 

Gdyby HMS CALPE (okręt dowódcy 
morskiego) otrzymał sygnał z Portsmouth 
informujący o wyjściu konwoju 
nieprzyjacielskiego z Boulogne i wzięcie 
przezeń kursu w kierunku na Dieppe, 
niewątpliwie, Capt. Hughes-Hallett byłby 
wysłał Dywizjon 3 (Ślązak i Brocklesby) celem 
przechwycenia konwoju i zniszczenia go, lub 
w najgorszym razie odpędzenia do najbliższego 
portu poza obszarem operacyjnym rajdu. 
Eskorta Grupy 5 (Nr.3 Commando), zamiast 
przyjęcia walki z konwojem, winna była 
(zgodnie z Rozkazem Operacyjnym Nr. 1) 
postawić zasłonę dymną, ominąć konwój i 
zwiększywszy szybkość iść do plaż Berneval. 
Nawet w wypadku niemożności przerwania 
walki z nieprzyjacielem przez eskortę Grupy 5, 
lub, jak to zamierzał Cdr. Wyburd (niezgodnie 
z Rozkazem Operacyjnym Nr. 1) "przebijać 
się" przez nieprzyjaciela, załogi motorówek 
desantowych winne były być tak trenowane, 
aby pozostawiając walkę swoim eskortowcom, 
za wszelką cenę dążyć do swych punktów 
lądowania. Uczyniła to z powodzeniem LCP 
15, z majorem Young i jego oddziałem na 
pokładzie.

Oficer prowadzący motorówki z Royal 
Regiment of Canada i Black Watch, do lądo
wania pod Puys (Lt Cdr Goulding RNR), 
będąc już spóźnionym, zdecydowanie winien 
był podążać wprost, najkrótszą drogą, do < 
miejsca lądowania, starając się nadrobić straco
ny czas. Żeglując po dwóch bokach trójkąta, 
zamiast po hypotynuzie, stracił możność nadro
bienia czasu. Ponadto, podejście pod port 
Dieppe (celem określenia pozycji), a po tym 
defilowania hałaśliwymi motorówkami wzdłuż 
brzegu, było zapraszaniem do nieszczęścia, 
które nie dało na siebie długo czekać.

W 1963 r. ukazała się, skądinąd doskonale 
napisana książka Terence Robertsona pod 
tytułem "Dieppe, The shame and the Glory", 
którą otrzymałem dopiero pięć lub sześć lat 
później.

Czytając rozdział zatytułowany "Flarę - up - 
at sea", zostałem niemile zaskoczony opisem 

starcia na morzu pomiędzy Grupą 5, a kon
wojem niemieckim, oraz, wyrażonymi o nim 
opiniami. W ujęciu autora, dowódca morski
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Grupy 5 Cdr. D.B. Wyburd R.N.^ miał być 
przeświadczony o tym, że ORP ŚLĄZAK i 
HMS BROCKLESBY stanowiły osłonę jego 
Grupy, usytuowane z lewej strony i z przodu 
tego zespołu. Cdr. Wyburd miał być srodze 
zawiedziony, kiedy jego SGB 5 rozpoczął 
walkę z niemieckim konwojem, a ŚLĄZAK i 
BROCKLESBY do niej nie dołączyły.

Kontynuując, autor stwierdza, że: "Głów
nym zadaniem tych dwóch okrętów, było 
osłaniać Grupę 5..." ... ale..."... były oddalone 
od swej właściwej pozycji o około 5 mil...". 
Dalej, autor używa raczej sarkastycznego 
okrślenia "lost destroyers" (zgubione niszczy
ciele), oraz, że "Wyburd... srodze przeklinał 
nieobecne ORP ŚLĄZAK i HMS 
BROCKLESBY". Omawiając tragiczne skutki 
bitwy morskiej ("Flare-up"), pomiędzy Grupą 
5, a konwojem niemieckim, autor opiniuje, że:

"... gdyby polski dowódca, przybył na 
miejsce walki chociażby celem zbadania 
sytuacji, niszczyciele rozpędziłyby niemiecki 
zespół i otworzyły drogę dla Grupy Wyburd‘a, 
oraz, że: "... nie poddając pod wątpliwość 
dzielności i odwagi Cdra Wyburd, to jednak 
byłby on lepiej osłonił swoją Grupę, gdyby 
wykorzystując szybkość swego ścigacza i jego 
możliwości stawiania zasłony dymnej, zasłonił 
ją dymem od nieprzyjaciela i umożliwił zmia
nę kursu, celem ominięcia go - czego właśnie 
oczekiwał Hughes-Hallett..." (w wypadku 
spotkania nieprzyjaciela - przyp. mój).

W innym jednak miejscu autor podaje, że 
jeszcze przed wyjściem na operację Cdr. 
Wyburd zdecydował, że w wypadku spotkania 
nieprzyjaciela na morzu, jego Grupa utrzyma 
kurs i szybkość, a on (ze swoją eskortą) będzie 
usiłował przebić się przez formację wroga. 
Miał też wydać w tej mierze instrukcję do
wódcom jednostek Grupy. Z powyższego 
wynika, że Cdr. Wyburd nie zamierzał stoso
wać się do Rozkazu Operacyjnego Nr 1, 
nakazującego za wszelką cenę unikać starcia na 
morzu przed lądowaniem desantu.

Wydaje mi się, że tego rodzaju decyzja 
wynikła z konfliktu w umyśle oficera Royal 
Navy, pomiędzy taktyką Floty, według której 
jest się w poszukiwaniu nieprzyjaciela, a 
operacją desantową (rajdową), w której, przy
najmniej czasowo, należy unikać spotkania z 
siłami wroga. Sądzę, że doktryna regularnej 

taktyki morskiej, wpajana w oficerów od 
początku ich kariery (Conduct of the Fleet), 
przeważyła u Cdra Wyburd‘a.

Daleki jestem od posądzania Cdra Wyburd 
- skądinąd dzielnego i doświadczonego oficera 
- o znalezienie "kozła ofiarnego" odpowiedział 
nego za niepowodzenie jego Grupy, rzucając, 
bez uzasadnienia, ujemne światło na ORP 
ŚLĄZAK, HMS BROCKLESBY i "polskiego 
dowódcę". Możliwe, że otrzymawszy, na kilka 
godzin przed wyjściem na operację rozkazów 
operacyjnych skoncentrował się na własnym 
zadaniu, nie mając czasu na przestudiowanie 
instrukcji dla innych zespołów - w tym wypad
ku, dla Dywizjonu 3 (ŚLĄZAK i 
BROCKLESBY). Wiedząc zaś, że Dywizjon 
ten był wysłany na wschodnie skrzydło 
obszaru operacyjnego, wyobraził sobie (lub 
uwierzył), że okręty te miały być jego eskortą 
- nie mając na to żadnej podstawy.

Natomiast mam poważne zastrzeżenie, co 
do skrupulatności w przygotowaniu i prze
studiowaniu materiału do swojej książki, przez 
autora Terence Robertson‘a o zadaniu i działa
niu Dywizjonu 3 przed i w czasie bitwy 
morskiej Grupy 5 z konwojem niemieckim. Jak 
widać, oparł się on raczej pochopnie na jed
nostronnej relacji, nie zadając sobie trudu 
skonfrontowania jej z rozkazami operacyjnymi 
dotyczącymi Dywizjonu 3, jak również prze
prowadzenia wywiadów lub otrzymania pisem
nych relacji ode mnie, oficerów ORP 
ŚLĄZAK, a nade wszystko od "neutralnego 
świadka" - oficera łącznikowiego Royal Navy, 
Lt. L. Hindle Dodd RNVR. Ten ostatni, przez 
cały czas operacji znajdował się na pomoście, 
poza krótkimi wizytami do radio-kabiny, celem 
rozszyfrowania sygnałów. Znał on całokształt 
operacji zarówno ze strony organizacji i wyko
nania.

Tym bardziej, że z jednostronnej relacji 
bezkrytycznie przyjętej przez autora, można 
wysnuć niekorzystną - a fałszywą - opinię o 
ORP ŚLĄZAK i jego "Polskim dowódcy". 
Ponadto, gdyby autor dodał do rozkazów 
operacyjnych dla Dywizjonu 3-go i meldunku 
(dowódcy Dywizjonu) po operacji, szkic przed
stawiający pozycje i trasy przebyte przez 
Dywizjon 3, Grupę 5 i konwój niemiecki, 
fałszywy opis sytuacji w czasie "Flare-up", nie 
znalazł by się w jego książce.
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Szkic taki (przedstawiony poniżej) wykazu
je, że:

- Do godz. 0330 dnia 19 sierpnia, 1942 r. 
(na 20 minut przed Flare-up), Dywizjon 3 
stanowił część eskorty Grupy 4. Był pod 
bezpośrednimi rozkazami dowódcy morskiego 
rajdu Capt. J. Hughes-Hallett R.N.

- Grupa 4 wyszła z Solent (Portsmouth) i 
przeszła do pozycji wyjściowej do lądowania 
(RR), przez Kanał "A" - zachodni - w polu 
minowym.

- Grupa 5 (Cdr. Wyburd i Commando Nr.3) 
wyszła z Newhaven i przeszła na południową 
stronę pola minowego, przez Kanał "B" - 
wschodni. Rozkazy operacyjne nie przewidy
wały rendez-vous Dywizjonu 3 z Grupą 5.

- Od godz. 0330, Dywizjon 3 był jednostką 
detaszowaną, z rozkazem udania się na patrol 
w kierunku wschodnim, przechodząc przez 
pozycje "BB" i "JJ". Zadaniem Dywizjonu 3 
było stanowić ubezpieczenie ogólne Zony 
Desantowej od wschodu od momentu lądowa
nia.

- W chwili odłączenia od Grupy 4 (0330), 
Dywizjon 3 był przeszło 7 mil morskich z tyłu 
i na prawo od Grupy 5 (a nie z przodu i z 
lewej, jak podał Terence Robertson).

- W chwili rozpoczęcia bitwy pomiędzy 
Grupą 5, a konwojem niemieckim, (0350), 
dywizjon 3 był o przeszło 6,5 mil morskich z 
tyłu za Grupą 5.

A więc, ORP ŚLĄZAK i HMS 
BROCKLESBY nie mogły osłaniać Grupy 5 
"na jej skrzydle" ani być usytuowanymi "tuż 
po lewej stronie i z przodu" Grupy 5. Rów
nież nie byliśmy oddaleni od swej o około 
pięć mil ani też nie byliśmy "zgubieni". Nasza 
nawigacja, przez cały czas operacji była cał
kiem dokładna. Zdecydowanie, Dywizjon 3 nie 
był przydzielony jako eskorta Grupy 5. Niepo
wodzenie Grupy 5 nie mogło być odwrócone, 
gdybym był zdecydował udać się do miejsca 
starcia SGB 5 i niemieckiego konwoju celem 
zbadania sytuacji i zaatakowania nieprzyjaciela. 
Motorówki desantowe Grupy 5 rozsypane 
wzdłuż długiej linii pomiędzy nami i obszarem 
walki. ŚLĄZAK i BROCKLECBY musiałyby 
żeglować ostrożnie, aby nie staranować moto
rówek desantowych.. Nawet szybkość 18 
węzłów byłaby za duża. Taką szybkością 

doszlibyśmy do obszaru starcia za 20 - 25 
minut, czyli w około 15 minut po zakończeniu 
starcia. Rozpoczęlibyśmy więc walkę na nowo 
i zdradzilibyśmy nieprzyjacielowi na brzegu, 
że w bliskim zasięgu od niego znajdują się 
większe okręty. Niewątpliwie zaalarmowałoby 
to nieprzyjaciela na znacznie większym od
cinku jego obrony, na około pół godziny przed 
czasem lądowania sił desantowych.

Jak dowiedzieliśmy się po zakończeniu 
wojny, starcie pomiędzy SGB 5 i konwojem 
tylko częściowo zaniepokoiło odcinek Bemeval. 
Ponadto, dołączanie do walki sił morskich w 
nocy mogłoby doprowadzić do ostrzelania sił 
własnych lub zostania ostrzelanym przez nie. 
Natomiast, niepowodzenie Grupy 5 mogło być 
uniknięte, gdyby HMS CALPE otrzymał 
sygnały z Portsmouth 19 Sierpnia, godz 0127 
i 0244, które dały pozycje niemieckiego kon
woju, uzyskane przez Radar.

W czasie pierwszego sygnału, Grupa 4 z 
ORP ŚLĄZAK i HMS BROCKLESBY w jej 
osłonie zbliżała się do pozycji LL przy pół
nocnym wejściu do Kanału "A" w polu 
minowym. W czasie zaś drugiego sygnału, 
Grupa 4, po wyjściu z Kanału "A", podążała 
do pozycji wyjściowej do lądowania - RR. 
ŚLĄZAK i BROCKLESBY, przez cały ten 
czas, były pod rozkazami HMS CALPE. Nie 
ma wątpliwości, że Captain J. Hughes-Hallett 
byłby wysłał nas aby przechwycić niemiecki 
konwój i zniszczyć go albo odpędzić od 
Odcinka Desantowego, zanim by wpadł na 
Grupę 5.

Druga możliwość odwrócenia niepo
wodzenia Grupy 5 zaistniałaby, gdyby Cdr. 
Wyburd na SGB 5 był w stanie zastosować się 
do Rozkazu Operacyjnego Nr. 1 i zdołał 
wyminąć konwój ze swoją Grupą. Widzę 
jeszcze jedną możliwość wykonania zadania 
przez Grupę 5 (nr. 3 Commando), gdyby 
dowódcy motorówek desantowych byli tak 
wytrenowani, aby w momencie rozpoczęcia 
walki, zamiast pójść w rozsypkę, pozostawiły 
walkę eskortom, a same wyminęły 
nieprzyjaciela i podążały do miejsca 
lądowania, tak jak to uczyniła LCP 15 z 
majorem Young i jego oddziałem na pokładzie.

W wypadku, gdyby ORP ŚLĄZAK i ja 
jako dowódca Dywizjonu 3, był winien
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niewykonania zadania nakazanego przez Roz
kazy operacyjne, lub niezastosowania się do 
zasad operacji rajdowej (co spowodowałoby 
niepowodzenie Grupy 5), dowódca Morski 
Rajdu albo Szef Operacji Połączonych, polecił
by przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie, 
a co najmniej zażądano by ode mnie pisem
nego wyjaśnienia. Nic podobnego nie nastąpiło. 
Wręcz przeciwnie, na wniosek Capt. J. 
Hughes-Halletfa R.N. (poparty przez Szefa 
Operacji Połączonych adm. Lorda Louis Moun- 
tbatten‘a), Król Jerzy VI nadał mi odznaczenie 
krzyżem D.S.C. (Distinguished Service Cross). 
Cytacja głosiła: "... for skill and gallantry 
while in command of O.R.P. ŚLĄZAK during 
the Raid on Dieppe in August. 1942."

Wkrótce po zakończeniu Drugiej Wojny 
Światowej, kanadyjscy weterani z rajdu na 
Dieppe, rozpoczęli organizować "pielgrzymki" 
do tego miasta w rocznicę rajdu. Municypalne 
władze Dieppe, chętnie popierają kanadyjską 
inicjatywę, współpracując z kanadyjskim Mini
sterstwem dla Spraw Weteranów, przy or
ganizowaniu tych dorocznych obchodów. 
Głównym punktem programu tych "pielgrzy
mek", jest nabożeństwo na kanadyjskim cmen
tarzu, gdzie spoczywają polegli uczestnicy 
smutnej pamięci rajdu na Dieppe 19 sierpnia, 
1942 roku.

Po raz pierwszy wziąłem udział w "pielg
rzymce" do Dieppe, w 25-tą rocznicę rajdu - 
od 18 do 20 sierpnia, 1967 r. Przy tej okazji, 
Admiralicja brytyjska uprzejmie zorganizowała 
dla mnie przejście z Portsmouth do Dieppe na 
niszczycielu HMS DELIGHT.

Podczas tej "pielgrzymki" spotkałem wetera
na Royal Regiment of Canada, wyratowanego 
z pod plaży Puys przez ORP ŚLĄZAK, było 
to raczej emocjonalne spotkanie. Zamieszkały 
obecnie w Anglii jednooki Ray Scott, opowia
dał coraz to innej grupie słuchaczy, jak to 
będąc rannym, a nie chcąc dostać się do 
niewoli, przy pomocy Mae West zdołał odpły
nąć od brzegu. Kiedy go wyciągnięto na 
pokład niszczyciela, ku swemu przerażeniu 
zobaczył na czapkach marynarzy orzełki. 
Ponieważ marynarze Royal Navy nie mają na 
czapkach orzełków ani innych symboli, wyo
braził sobie, że został podniesiony przez 
niszczyciel niemiecki i cały jego wysiłek i 

ryzyko poszły na marne. Z wielkim trudem dał 
się przekonać, że był wśród przyjaciół.

Inny żołnierz Royal Regiment of Canada 
Charles Jackson spotkany w Dieppe podczas 
"pielgrzymki" 1972 roku, opowiadał, że wy
szedłszy bez szwanku z nawały ognia nieprzy
jacielskiego, nie chciał poddać się do niewoli. 
Padł na plaży pośród zabitych i rannych 
kolegów i udając zabitego, cal po calu, do- 
czołgał się do wody. Stopniowo, na
dmuchawszy Mae West odpłynął od brzegu. 
Miał nadzieję, że jakaś motorówka lub barka, 
podniesie go i zabierze do Anglii. Czas upły
wał, zmęczenie opanowywało go coraz bar
dziej, a ratunek nie przychodzi. Wreszcie 
doszedł do takiego stanu wyczerpania, że 
osądził, że nadchodzą ostatnie chwile jego 
życia. Zaczął się modlić; "o Boże, ześlij mi 
jakiś okręt, aby mnie uratował". Zaledwie 
skończył swą modlitwę, do uszu jego doszedł 
szum wentylatorów okrętowych, jakieś głosy i 
poczuł mocne ręce wyciągające go na pokład 
po siatce linowej wyrzuconej na burtę. Znalazł 
się na pokładzie ŚLĄZAKA. W 1972 roku, 
"Charlie" Jackson był kapelanem - Baptystą - 
w wojsku kanadyjskim, w stopniu kapitana.

Trzeciego rozbitka uratowanego przez ORP 
ŚLĄZAK, też z Royal Regiment of Canada, 
Boba Calway, spotkałem parę lat później, na 
jednym z dorocznych zjazdów kanadyjskich 
weteranów z rajdu na Dieppe. Razem, ORP 
ŚLĄZAK wyratował z pod plaż obszaru 
desantowego pod Dieppe 80-90 żołnierzy i 
marynarzy, oraz z Kanału Angielskiego jed
nego lotnika. W tej liczbie było 36 żołnierzy 
z Royal Regiment of Canada. Weterani Royal 
Regiment of Canada, jako wyraz wdzięczności 
za uratowanie tak znacznej liczby ich kolegów 
(z całego ich pułku, tylko 65 żołnierzy powró
ciło do Anglii), nadali mi dożywotnie człon
kostwo swego stowarzyszenia.

Weterani z Rajdu na Dieppe, byli też 
bardzo pomocni w uzyskaniu przez mnie i 
moją małżonkę, imigracyjnej visy do Kanady. 
Podczas obchodu rocznicy rajdu w Toronto w 
1981 r., organizatorzy uhonorowali mnie 
prosząc o przyjęcie defilady oddziałów 
weteranów i regularnego plutonu Royal 
Regiment of Canada, biorących udział w 
obchodzie.
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XI. SHEPHERD OF THE DINGHIS
Po powrocie wieczorem 19 sierpnia 1942 z 

rajdu na Dieppe do Portsmouth ORP ŚLĄZAK 
zużył cały następny dzień na uzupełnienia 
amunicji, ropy i wody. Czynności te były 
przerywane przez kilka alarmów prze
ciwlotniczych.

Pojechałem do szpitala Royal Navy w 
Haslar koło Portsmouth, odwiedzić rannych. Z 
13-tu rannych podczas rajdu, czterech 
pozostało na okręcie. Tymczasowo 
zatrzymaliśmy st. mar. rez. Włodzimierza 
Porczyńskiego, który w alarmie bojowym miał 
przydział do podsłuchu podwodnego. Wybuch 
dwóch bomb lotniczych, tuż przy burcie 
okrętu, kiedy Porczyński miał słuchawki na 
uszach, poraził jego słuch. Obawialiśmy się, że 
miał pęknięte oba bębenki. (Wyokrętowaliśmy 
go po przybyciu do Devonport). Z pośród 
ośmiu poważniej rannych, odesłanych do 
szpitala, dwóch było w stanie ciężkim: Mat. 
rez. Emilian Sokół miał rany postrzałowe 
brzucha i lewego uda. Mar. och Gerald 
Senkow miał przestrzeloną klatkę piersiową i 
poranione odłamkami płuca. Ten ochotnik ze 
Stanów Zjednoczonych był pochodzenia 
ukraińskiego. Zgłaszając się do Polskich Sił 
Zbrojnych, w obawie, że polska komisja 
poborowa mogła go odrzucić, podał swoje 
nazwisko o brzmieniu polskim - Senkowski. 
Na ORP ŚLĄZAK był zaokrętowany od 
początku służby tego okrętu pod polską 
banderą. Był to poważny człowiek, wzorowy 
marynarz, łubiany przez wszystkich na okręcie. 
Podobno w USA był podoficerem w "National 
Guards".

Kiedy odwiedziłem Senkowa w szpitalu, był 
przytomny i mógł przyjmować odwiedzających. 
W rozmowie zadałem mu pytanie, co go 
skłoniło, jako Ukraińca, do zgłoszenia się na 
ochotnika do Polskich Sił Zbrojnych? Na to 
Senkow dał mi, jakby z książki wyjętą 
odpowiedź: "A bo my Panie Komandorze 
jesteśmy dziećmi jednej Matki".

Z Portsmouth wyszliśmy rano 21 sierpnia, 
cumując się tegoż wieczora około 2000, przy 
nabrzeżu w naszym "macierzystym" porcie 
Devonport. "Lizanie ran" po uszkodzeniach 
odniesionych podczas rajdu na Dieppe zajęło 
dwa tygodnie. Korzystając z możliwości 

wyjazdu do Londynu, zameldowałem się u 
Szefa Sztabu Kierownictwa Marynarki 
Wojennej kdra por. Włodzimierza 
Kodrębskiego, aby omówić z nim wnioski na 
odznaczenia za akcję bojową podczas rajdu na 
Dieppe. Poruszając wnioski na odznaczenia 
orderami Virtuti Militari, kdr. Kodrębski 
powiadomił mnie, że Szef Kier. Mar. Woj. 
"przydzielił" za tę akcję, jedno odznaczenie 
V.M., które ja mam otrzymać.

Zaskoczyła mnie ta wiadomość, gdyż 
według mojej opinii, kilku oficerów, 
podoficerów i marynarzy, w pełni zasłużyło na 
to odznaczenie. Ale Szefowi Sztabu odrazu 
zareplikował, że będzie tylko jeden V.M. 
Poprosiłem go, bym mógł zobaczyć się z 
Szefem K.M.W., co nie było możliwe. Po 
dalszej dyskusji, oświadczyłem kmdr. 
Kodrębskiemu, że co najmniej dwa ordery 
V.M. winny być przyznane, gdyż spośród 
podoficerów przedstawionych przez mnie 
najbardziej zasługuje działonowy działa Nr. 3 
mat. Witold Stankiewicz, który straciwszy z 
obsady swego działa liczącej 16 ludzi, zabitych 
dwóch i rannych czterech, nad wyraz sprawnie 
i opanowanie usunął ich od działa, zastąpił 
przez marynarzy z ekipy amunicyjnej i kiedy 
nowe skrzydło samolotów Luftwaffe 
dolatywało na okręt, nie otrzymawszy rozkazu 
z dalocelownika, gdyż łączność była 
przerwana, otworzył samodzielny ogień, 
zdeprymował nieprzyjaiela i walnie przyczynił 
się do uratowania ŚLĄZAKA od zatopienia. 
Po gorącej dyskusji kdr. Kodrębski 
zakonkludował: "To Pan chce dać
Stankiewiczowi Virtuti Militari za to, że nie 
uciekł od działa". Byłem już zezłoszczony 
rozmową, więc odparowałem: 'Tak Panie 
Komandorze. Za to, że nie tylko nie uciekł od 
działa ale zreorganizował obsadę działa, w 
braku rozkazu otworzył samodzielny ogień i 
uratował okręt, nie dopuściwszy nieprzyjaciela 
do wykonania celnego ataku".

Zakończyłem moją wizytę oświadczeniem, 
że jeżeli Szef K.M.W. nie zgodzi się na 
przyznanie dwóch V.M. za Dieppe, to 
odznaczony musi być mat. Witold Stankiewicz. 
Jeżeli Szef K.M.W. przyzna to odznaczenie 
tylko mnie, to ja go nie przyjmę. Od dowódcy 
bowiem, oczekuje się w najgorętszej akcji
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Po raidzie na Dieppe ORP ŚLĄZAK wchodzi do 
Portsmouth 19 sierpnia 1942 podczas alarmu lotniczego

opanowania, trafnych decyzji itp., ale kiedy 
młody podoficer wykaże podobne walory, 
winien być za to nagrodzony. Wychodząc z 
biura Szefa Sztabu czułem, że kdr. Kodrębski 
był zdenerwowany tą dyskusją, może bardziej

Prezydent RP Wł. Raczkiewicz przyjmuje raport d-cy. 
Nad daszkiem d-cy st mar Alfred Karruck. Od prawej 
bsm Arkadiusz Ignatowicz i st mar Stanisław Kosydarski

Prezydent Raczkiewicz w rozmowie z marynarzami 30 
sierpień 1942

ode mnie. (Kilka miesięcy później, mat. 
Stankiewicz otrzymał Virtuti Militari, a ja 
Krzyż Walecznych).

30 sierpnia, wizytował Ślązaka Prezydent 
R.P. Władysław Raczkiewicz w asyście Szefa 
K.M.W. oraz swego sztabu. Zrobił przegląd 
załogi, porozmawiał z kilkoma członkami 
załogi i odjechał, pozostawiając po sobie miłe 
wrażenie.

Remont Ślązaka został zakończony 4-go 
września. Dnia następnego, podjęliśmy na 
nowo służbę konwojową, prowadząc konwoje 
przybrzeżne na trasie pomiędzy Dartmouth a 
Milford Haven. Warunki konwojowania były 
takie same jak przed wyjściem na rajd na 
Dieppe, z tym, że zaobserwowaliśmy mniejszą 
bojowość pilotów niemieckich. Sądziliśmy, że 
albo asy Luftwaffe poginęli w walkach 
powietrznych podczas rajdu, albo zostali 
przeniesieni na front sowiecki. Natomiast w 
nocy, musieliśmy pilniej strzec konwoje przed 
atakami niemieckich ścigaczy (E-Boats),

Prezydent Raczkiewicz przed frontem załogi, od prawej 
Mieczysław Komenda, Wojciech Domżalski, Zbyszko Paź
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których akcje nabrały nasilenia. Ażeby 
uchronić konwoje przed ich atakami, konwoje 
często wchodziły na noc do Dartmouth lub do 
Falmouth.

W połowie 1942 r. wyszły awanse 
podoficerskie. Pominięto w nich kilku 
doskonałych podoficerów przedstawionych 
przez ORP ŚLĄZAK. Najbardziej jaskrawe 
pominięcie spotkały dwóch podoficerów 
uważanych przeze mnie oraz poszczególnych 
oficerów specjalistów, za wybitnych 
kandydatów do awansu, zarówno ze względów 
na starszeństwo, walory wykazane w służbie, 
jak i obowiązkowość patriotyczno-obywatelską, 
bo mając poważne dolegliwości zdrowotne, 
uprosili dowódców o pozostawienie na okręcie 
"na własną odpowiedzialność". Byli to: St. 
bosm. maszynista Szczepan Przybylak, który 
po trepanacji czaszki, będąc uznanym przez 
szpital za niezdolnego do zaokrętowania, 
oświadczył dowódcy ORP BURZA (na którym 
był zaokrętowany przed ŚLĄZAKIEM), że 
poczuwa się do obowiązku pływania, póki mu 
sił starczy. Oraz Bosmanmat puszkarz Adolf 
Kowalski, mający dolegliwości dróg 
trawiennych (podejrzenie owrzodzenia 
dwunastnicy).

7-go września, 1942 r. wystosowałem pismo 
do Komendanta Morskiego Południe z, jak 
sądziłem, rzeczową motywacją, prosząc o 
spowodowanie rewizji sprawy awansu tych 
podoficerów. Kdt. Morski Południe przesłał 
mój meldunek do K.M.W. W rezultacie 
otrzymałem od Szefa K.M.W. pisemną 
reprymendę i ostrzeżenie, że "na przyszłość" 
za podobne wystąpienie będę ukarany.

20 września weszliśmy do Devonport, celem 
przeprowadzenia reperacji radarów typ 285 i 
286. Po północy z 21 na 22 września, obudził 
mnie p.o. Pierwszego Oficera Mechanika chor, 
mar. Jan Chmara. Zmartwiony bardzo 
zameldował, że w kotle Nr. 2 zostały spalone 
rurki. St. marynarz będący na wachcie w 
kotłowni, nie zauważył, że zasilanie wody do 
kotła zastopowało. Następnego dnia mieliśmy 
przejść do Falmouth (Kornwalia) i objąć tam 
eskortę konwoju idącego do Milford Haven. 
O kompromitującym wypadku spalenia rurek 
kotłowych, złożyłem meldunek do polskiego 
Komendanta Morskiego Południe i do

Prezydent Raczkiewicz w rozmowie z d-cg kmdr ppor R. 
Tymińskim

brytyjskiego dowódcy niszczycieli w Plymouth. 
Chorążemu Chmarze zleciłem przygotować do 
wyjścia na morze, kocioł Nr. 1.

Od czasu wyjścia z remontu po 
uszkodzeniach pod Dieppe, przeprowadziliśmy 
do Milford Haven i z powrotem dziesięć 
konwojów. Ostatni z tych konwojów 
wyprowadziliśmy z Milford Haven rano 26 
września. 27-go rano otrzymaliśmy sygnał, że 
po południu mamy przekazać konwój ORP 
KRAKOWIAK, a sami udać się do Devonport, 
na wymianę spalonych rurek w kotle. Rano 
28-go września, rozpoczęto pracę nad 
spalonymi rurkami, oraz innymi potrzebnymi 
remontami. W pierwszej połowie października, 
1942 r. wezwał mnie do Londynu Szef 
K.M.W.

Kiedy się u niego zameldowałem, adm. 
Świrski powiedział mi, że ponieważ już 
jestem przemęczony służbą na morzu, chce 
mnie przenieść na stanowisko lądowe. Jak 
najenergiczniej zapewniłem admirała, że wcale

Prezydent Raczkiewicz i mar Alfons Włodek, ochotnik z 
Ameryki Południowej
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Prezydent Raczkiewicz po wizycie schodzi z ORP ŚLĄZAK, 
po lewej d-ca kmdr ppor R. Tymiński, z tylu zdo kpt mar 
W. Maracewicz, obok Kdt Morski Południe kmdr por K. 
Namieśniowski i pierwszy z prawej bsm Ignatowicz 
nie jestem przemęczony, że czuję się 
doskonale, specjalnie teraz, kiedy załoga 
ŚLĄZAKA została dobrze wyszkolona, z czego 
zdała egzamin pod Dieppe, że zgrałem się z 
załogą i proszę, ażeby mnie ze ŚLĄZAKA nie 
zabierał. Wówczas admirał zmieniwszy 
uzasadnienie powodu swojej decyzji, poprostu 
oświadczył: "Widzi Pan, kpt. mar. Wroński 
potrzebuje odbyć staż dowodzenia okrętem, a 
poza tym, jest on przemęczony ciągłymi 
debatami z londyńskimi politykami". Na takie 
dictum, nie miałem więcej argumentów.

Kpt. mar. Bohdana Wrońskiego znałem 
dobrze i wysoko go ceniłem. Jako podchorąży 
starszego rocznika w 1927/28 roku, byłem 
szefem jego (młodszego) kursu. Ukończył on 
Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej w 
1930 r. jako prymus. W trakcie dalszego 
szkolenia uzyskała specjalność oficera 
artylerzysty morskiego, a przed 1939 r. odbył 
studia we francuskiej M.W. w konstrukcji 
dział.

Remont okrętu został zakończony 25 

października. 26-go wyszliśmy na określenie 
dewiacji kompasów. 27-go października, 1942 
r., po 6-ciu miesiącach dowodzenia ORP 
ŚLĄZAK z ciężkim sercem pożegnałem się z 
załogą i przekazałem okręt kpt. mar. 
Bohdanowi Wrońskiemu. Wkrótce po moim 
zejściu z okrętu, ORP ŚLĄZAK rzucił cumy, 
sprawnie odbił od nabrzeża i wyszedł z portu 
na próby maszyn. Stałem na molo patrząc za 
oddalającym się ŚLĄZAKIEM, aż zniknął za 
zakrętem rzeki Hamoaze, poczym skierowałem 
moje kroki do biura Komendanta Morskiego 
Południe, celem zameldowania się u kdra por. 
Konrada Namieśniowskiego. Otrzymałem 
bowiem przydział na Pierwszego Oficera jego 
sztabu.

Kdr. Namieśniowski powiadomił mnie, że 
zostałem wezwany do Londynu na 1-go 
listopada, gdyż w dniu tym, mam być 
dekorowany krzyżem "Distinguished Service 
Cross", za akcję w rajdzie na Dieppe. W 
imieniu króla Jerzego VI-go, dekoracji dokonał 
Szef Operacji Połączonych vice-adm. lord 
Louis Mountbatten, z którym miałem okazję 
wymienienia kilku uprzejmych zdań. Tak 
zaczęła się nasza znajomość, trwająca do jego 
tragicznej śmierci. Cytacja odczytana przed 
przypięciem na mej piersi krzyża (D.S.C.) 
brzmiała: "... for skill and galantry while in 
command O.R.P. ŚLĄZAK during the raid on 
Dieppe in August, 1942".

Śpalenie rurek kotłowych na ORP ŚLĄZAK 
było sprawą poważną. Kierownictwo M.W. 
zdecydowało skierować sprawę do załatwienia 
przez Morski Sąd Wojenny i postawieni pod 
sąd podoficer dyżurny maszyn i Kierownik 
wachty kotłowej zostali uznani za winnych i 
ukarani. Chor. mar. Jan Chmara za 
wyznaczenie na samodzielną wachtę w 
kotłowni st. marynarza nie przygotowanego 
fachowo do tej czynności, ale sąd odrzucił ten 
zarzut jako niesłuszny. Sądziłem, że na tym, 
ten pożałowania godny wypadek został 
załatwiony. Tymczasem, w dniu 13-go lub 15- 
go grudnia, 1942r., przyszło z K.M.W. do 
Komendanta Morskiego Południe tajne pismo, 
datowane 12 grudnia i podpisane przez Szefa 
Administracji M.W. kdra inż. Zejmę, 
powiadamiające, że Szef K.M.W. polecił 
pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej
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8V-adm Lord Louis Mountbatten dekoruje kmdr ppor R. Tymińskiego krzyżem DSC za raid na Dieppe. Pierwszy 
z prawej d-ca morski Cpt John Hughes-Hallett RN, 1 listopad 1942

byłego Pierwszego Oficera Mechanika ORP 
ŚLĄZAK por. mar. J. Pióra (przeniesionego na 
inny okręt kilka tygodni przed zdarzeniem), 
chor. mar. J. Chmarę oraz mnie.

Postawiony mi zarzut brzmiał: "ogólny brak 
nadzoru nad czynnościami por. mar. Pióra w 
dziedzinie organizacji służby w maszynie..." Ze 
względu na 3-miesięczny termin upływający 22 
grudnia, ewentualne ukarania miały nastąpić 
najpóźniej do 15 grudnia.

W tym czasie kdr. por. K. Namieśniowski 
był na morzu na ORP KRAKOWIAK, a ja 
zastępczo pełniłem obowiązki Komendanta 
Morskiego Południe (o czym K.M.W. było 
powiadomione).

Wystosowałem więc 17 grudnia pismo do 
Szefa K.M.W. meldując, że wobec 
nieobecności kdra Namieśniowskiego, nie ma 
komu przyjąć mnie przy raporcie. DJatego 
poprosiłem, aby wezwał mnie do raportu do 
siebie lub oddał sprawę do rozpatrzenia prze 
Morski Sąd Wojenny.

Odnośnie por. mar. Pióra i chor. mar. 
Chmary zameldowałem, że postawione im 
zarzuty nie są słuszne.

Poprosiłem też Szefa K.M.W. o 
spowodowanie, by odnośni Szefowie i 
Kierownicy referatów K.M.W., wysyłając 
pisma w sprawie ukarania oficerów starszych 
lub sztabowych, skierowywali je do rąk 
własnych właściwych dowódców. Pismo 
bowiem w sprawie "ewentualnego ukarania" 
mnie, było wysłane jako tajne i przeszło przez 
ręce oficerów mnie podległych.

W odpowiedzi, Komendant Morski Południe 
otrzymał pismo tajne (nie do rąk własnych), 
datowane 20 stycznia, 1943r., podpisane przez 
Szefa Morskiego Sądu Wojennego płk./aud. 
Jaskólskiego zawiadamiające, że "Szef K.M.W. 
jako zwierzchnik Sądowo-Kamy, zarządzeniem 
z dnia 18.1.1943 ukarał w drodze 
dyscyplinarnej na zasadzie przepisu 2 par. 1 
PWPK w związku z art. 32 KKw, kdr. ppor. 
Tymińskiego Romualda za występek z art. 88 
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KKW w ten sposób popełniony, że będąc dcą 
ORP ŚLĄZAK zaniedbał dozoru nad 
podwładnymi, nie kontrolując należycie działu 
maszynowego i nie interesując się organizacją 
i tokiem służby w tym dziale i powodując w 
ten sposób, że służba pełniona była w sposób 
niezgodny z przepisami, karą nagany 
pisemnej".

Ogarnęło mną uczucie wielkiego zawodu i 
głębokiego żalu, bo ta niesprawiedliwa i 
krzywdząca kara, została nałożona na mnie 
zaocznie.

Po drugie, zarzuty postawione zarówno 
mnie jak i por. mar. Piorowi i chr. mar. 
Chmarze, były niesłuszne i bezpodstawne.

Zastanawiając się nad przyczyną doznanego 
przez mnie ciosu, nie mogłem odsunąć myśli, 
że zapewne poszczególni Szefowie Wydziałów 
K.M.W. referujący admirałowi Świrskiemu 
sprawę spalonych rurek kotłowych ŚLĄZAKA, 
po prostu musieli udzielić mu złej rady, 
potępienia wszystkich związanych z działem 
technicznym od dowódcy do najmłodszego 
kierownika wachty w kotłowni. Wyglądało też 
na to, że doradcy, jak gdyby tendencyjnie 
odusnęli oficjalne stwierdzenie Oficera 
Mechanika II Dywizjonu kontrtorpedowców 
kdra por. inż. J. Wielogórskiego (wydanego na 
żądanie Sądu Wojennego), że organizacja 
działu technicznego ORP ŚLĄZAK była 
zgodna z istniejącymi przepisami i niczym nie 
odbiegała od organizacji na innych okrętach 
RP. Również kdr. inż. W. Zejma "z polecenia 
Szefa K.M.W." dodał od siebie oskarżenie (z 
nieistniejącego przepisu), że chor. mar. Chmara 
nie był obecny przy zmianie wachty i 
rozpalaniu kotła.

Po poważnym rozważeniu doznanej 
niesprawiedliwości i nie mając innego rekursu, 
dnia 23 stycznia, 1943r., złożyłem pisemne 
zażalenie do Ministra Obrony Narodowej na 
Szefa Kier. Mar. Woj. za nałożoną na mnie 
niesłusznie karę nagany pisemnej, prosząc o jej 
uchylenie. Podkreśliłem przy tym: "... że z 
ubolewaniem muszę chwycić się jedynego 
legalnego przysługującego mi zgodnie z 
Regulaminem Służby Wewnętrznej prawa i 
wbrew moim przekonaniom, wnoszę zażalenie 
na mego przełożonego.

Po upływie pewnego czasu, zostałem 
powiadomiony o pomyślnym załatwieniu mego 
zażalenia i anulowaniu nałożonej na mnie 
kary.

Objąwszy obowiązki dowódcy ORP 
ŚLĄZAK, kpt. mar. Bohdan Wroński (wkrótce 
awansowany na komandora ppor.J, trafił w 
bardzo pracowity program ŚLĄZAKA. 
Nasilenie sporadycznych ataków Luftwaffe na 
przybrzeżne konwoje od świtu do zapadnięcia 
nocy, a lekkich sił morskich (E-Boat‘ów) w 
ciągu nocy, zmusiły władze Royal Navy do 
wzmocnienia ochrony konwojów. To też często 
ORP ŚLĄZAK (również KRAKOWIAK i 
niszczyciele brytyjskie) wychodził z konwojem 
i podległą sobie eskortą z Dartmouth lub 
Falmouth i prowadził go poza Land‘a End. 
Tam spotykał konwój idący do Portsmouth lub 
Yarmouth, przekazywał dowództwo eskorty 
następnemu okrętowi, według starszeństwa 
(przeważnie trawlwrowi lub korwecie) i 
dołączał do konwoju idącego na wschód, jako 
dodatkowa eskorta na bardziej niebezpiecznym 
odcinku. Postoje w portach były rzadkie i 
krótkie.

Suma sumarum, w ciągu^ około sześciu 
miesięcy dowodzenia ORP ŚLĄZAK przez 
kdra Wrońskiego (z tego w remontach od 20 
listopada do 9 grudnia, 1942 r. i od 5 lutego 
do 18 kwietnia, 1943 r.), okręt ten udzielał 
osłony 21 konwojom (w tym jednemu 
większemu okrętowi wojennemu), na różnych 
trasach, łącznie z konwojem do Gibraltaru od 
21 do 31 grudnia 1942, do wysokości 
Londonderry od 1 do 8 stycznia, 1943 r. i do 
Kanału Bristolskiego 3 i 4 lutego, 1943 r.

Dodatkowo do służby konwojowej, ORP 
ŚLĄZAK uczestniczył w akcji zaczepnej. 
Zespół złożony z HMS "PENYLAND" (dca 
zespołu), OORP KRAKOWIAK i ŚLĄZAK i 
3-ch ścigaczy torpedowych został wysłany 
wieczorem 18 listopada, 1942 r. do rejonu 
Wysp Kanałowych, celem przechwycenia 
meldowanych tam dwóch niemieckich 
niszczycieli. Zespół ten, przez przeszło dziesięć 
godzin bezskutecznie poszukiwał nieprzyjaciela, 
dwukrotnie trafiając pod niebezpiecznie celny 
ogień baterii lądowych.
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W noce 19/20 grudnia, 1942 oraz 20/21 i 
28/29 stycznia, 1943 ŚLĄZAK w towarzystwie 
niszczycieli brytyjskich, odbył patrole bojowe 
w Kanale Angielskim.

Należy też zaznaczyć, że na początku 
służby x pod dowództwem kdra Wrońskiego, 
ORP ŚLĄZAK miał wyjątkowe szczęście w 
znajdowaniu i ratowaniu lotników brytyjskich, 
których samoloty, czy to z powodu 
niepomyślnego spotkania z lotnictwem 
nieprzyjaciela lub też z powodu defektów, 
musiały wodować na falach Atlantyku.

Już trzeciego dnia po objęciu dowództwa 
przez ówczesnego kpt. mar. Wrońskiego 
(29.X.1942), ORP ŚLĄZAK był wysłany na 
poszukiwanie lotników ale wielogodzinne 
poszukiwania nie dały rezultatu, to też 
ŚLĄZAK dołączył do konwoju idącego do 
Milford Haven.

1 listopada przed świtem, ŚLĄZAK wyszedł 
na poszukiwania innych rozbitków lotniczych. 
Wieczorem tegoż dnia, na południe od Irlandii 
znalazł pięciu lotników w dwóch tratwach 
pneumatycznych (t.zw. dinghy). Przebywali oni 
na burzliwym oceanie przez 32 godz.

Będąc jeszcze na Atlantyku ORP ŚLĄZAK 
został skierowany na inną pozycję też na S od 
Irlandii, gdzie mieli znajdować się nowi 
rozbitkowie lotniczy. Po wiciu godzinach 
poszukiwania i straciwszy już nadzieję na 
znalezienie rozbitków, ŚLĄZAK natrafił na 
dwie dinghy z 4-ma lotnikami, którzy spędzili 
na morzu 73 godziny. Okazało się, że byli to 
lotnicy, których ŚLĄZAK poszukiwał 29-go 
października.

15-go listopada, ŚLĄZAK ratuje na zachód 
o dpołudniowych brzegów Irlandii 2 dinghy z 
6-ma lotnikami, a 17-go razem z ORP 
KRAKOWIAK znajdują na południe od 
Irlandii 2 dinghy z 6-ma lotnikami, których 
podniósł KRAKOWIAK.

Za sukcesy w ratowaniu na oceanie lot
ników oraz wyławianie ich dinghy, przyspo
rzyły ŚLĄZAKOWI w obszarze morskim 
Plymouth, miano "Shepherd of the dinghies".

Ówczesny por. mar. Wilhelm Pacewicz 
(obecnie kdr. ppor.) który jako oficer 
nawigacyjny ORP ŚLĄZAK uczestniczył w 
znajdowaniu i wyławianiu z morza rozbitków, 
tak opowiada jeden z epizodów:

"Było to zimą 1942 roku. Dali nam pozycję 
niepewną i bardzo przybliżoną... Pozycja była 
daleko na oceanie, pogoda bardzo zła, wiatr o 
sile sztormowej. Mała dinghy na otwartym 
oceanie, fala, ciemno, deszcz pada, wiatr. 
Znalezienie rozbitków w takich warunkach jest 
bardzo trudne... Przyszliśmy na pozycję, zdaje 
się, szliśmy cały dzień, zaczęło się robić 
ciemno - jeszcze gorzej. Oni niby tam mają 
rakiety, my mamy oświetlając pociski. To 
wszystko pięknie, ale prawie że burza na 
morzu, fala i zła widoczność. Ja bym 
powiedział, fale dochodziły do 15 stóp, dla 
dinghy bardzo niebezpieczne. Przyszedłszy na 
pozycję, zaczęliśmy tak zwany "Square 
search"... Krążyliśmy, już nie wiem, może 6 
godzin bez przerwy, strzelaliśmy pociski 
oświetlające. Nic nie było widać. Nad ranem 
jesteśmy bardzo zmęczeni, obaj w kabinie 
nawigacyjnej. Widzę, że dowódca powoli traci 
wiarę w znalezienie tych rozbitków. Ja też. 
Zdecydowaliśmy rozpatrzyć jeszcze raz... całą 
sytuację na mapie. Uzgodniliśmy, że raz 
jeszcze przejdziemy w kierunku z wiatrem, 
czyli dalej na wschód od tej pozycji i zrobimy 
jeszcze raz "square search". Wróciliśmy 
obydwaj na pomost i daliśmy rozkaz zmiany 
kursu. Ćała wachta obserwuje przez lornetki z 
pomostu bojowego, nawet na maszcie, na 
rufowych działach. Wszyscy jesteśmy 
zmęczeni, mamy tego trochę dosyć.

Dowódca mówi: chodźmy jeszcze raz do 
kabiny nawigacyjnej... Pójdźmy troszeczkę 
wyżej na północ, mówi Wroński. Niech Pan 
idzie teraz na pomost i zmieni kurs, a jeśli i to 
nie wyjdzie, no to wracamy do portu. 
Wychodzę na powoli z kabiny, niechcący 
spojrzałem do tyłu, patrzę na Wrońskiego i 
widzę ku memu zdziwieniu, że Wroński modli 
się.

Wchodząc ... na pomost, słyszę nagle krzyk 
oficera wachtowego: "Światło kąt kursowy 
lewo 120 melduje obserwator z rufy". Z 
kabiny nawigacyjnej wybiega Wroński mówiąc: 
"Słyszał Pan to?" Tak, tak... melduję wystrzał 
rakietowy - odpowiadam i jednocześnie przez 
tubę głosową rozkazuję: Lewo na burt. 
Zmieniamy kurs. Pomału podchodzimy, 
zaczynamy strzelać pociski oświetlające, jeden 
za drugim. Jest dinghy. Podnieśliśmy trzech 
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rozbitków - czwarty już nie żył. Brytyjska 
załoga starego bombowca nieudanego typu 
"Whitney".

Wellingtony były dobre. Whitney’a nie 
używali już do działań bojowych. Widocznie 
byli w locie rozpoznawczym, że my 
znaleźliśmy ich w taką pogodę nocą, to był 
naprawdę cud Boski.

Zameldowaliśmy od razu przez radio, że 
znaleźliśmy rozbitków. Otrzymaliśmy 
odpowiedź: "Weil done. Return to harbour 
Shepherd of the Dingies".

Służba moja w Komendzie Morskiej 
Południe upływała bez większych wydarzeń. 
Stosunki z Komandorem Namieśniowskim były 
bardzo przyjazne. Myśli moje jednak, często 
bezwiednie powracały do "mego" ŚLĄZAKA. 
Jak się okazało, mimo że kdr. ppor. Wroński 
zdobył sobie popualarność i zaufanie wśród 
załogi, wielu z załogi tego okrętu nie 
zapomniało o mnie. Na moje imieniny 
otrzymałem od mar. Henryka Mayaka "laurkę" 
z napisanym przez niego wierszykiem i 
przysłaną mi, według słów jego listu, w 
imieniu załogi ŚLĄZAKA. Rymy Mayaka były 
cośkolwiek "częstochowskie", ale wierszyk jego 
sprawił mi największą radość na 7 lutego 
1943.

Któregoś dnia w końcu marca, 1943r., 
otrzymałem polecenie zameldowania się u 
Szefa K.M.W. w Londynie. Po przywitaniu się 
i zajęciu miejsca przy biurku, admirał 
przystąpił wprost do rzeczy. "Panie 
komandorze.. Ja chcę wyznaczyć Pana z 
powrotem na dowódcę ORP ŚLĄZAK. Kdr. 
Wroński jest już przemęczony służbą na 
morzu".

Jakby mnie ktoś na sto koni wsadził. "Panie 
admirale", rzekłem. "Jest to najlepsza 
wiadomość jaką mogłem otrzymać. Bardzo, 
bardzo dziękuję". 18 kwietnia, 1943 r. rano 
wśród życzliwych powitań załogi wszedłem na 
pokład ORP ŚLĄZAK, kończącego swój 
przewlekły remont w Liverpool.

XII. W DRODZE 
NA MORZE ŚRÓDZIEMNE

Kiedy 18 kwietnia, 1943 roku 
zaokrętowałem się, po raz drugi na ORP 
ŚLĄZAK, stał on przy nabrzeżu stoczni w 
Liverpool, kończąc swój dwu i pół miesięczny 

remont. Poprzedni dowódca kdr. ppor Bohdan 
Wroński był na urlopie, nieobecny, aby mi 
zdać okręt. Nie było to potrzebne, gdyż 
ŚLĄZAK wchodził do nowej kampanii, ze 
znaczną zmianą załogi.

Mój dawny zastępca, kpt. mar. Wszechwład 
Maracewicz, odszedł na stanowisko dowódcy 
ORP KRAKOWIAK. Jego pozycję objął 
poprzedni nawigator kpt. mar. Wilhelm 
Pacewicz. Na jego miejsce przybył jako oficer 
nawigacyjny por. mar. Maciej Bocheński. Na 
stanowisko pierwszego oficera mechanika 
został zaokrętowany por. mar. rez. Bogumił 
Imiela, na lekarza okrętowego por. mar. dr 
Edward Hryniewiecki, na drugiego oficera 
artylerii por. mar. Władysław Szukszta, a na 
oficera sygnałowego por. mar. Adam Suliga. 
Por. mar Zbigniew Plezia pozostał jako 
pierwszy oficer artylerii, a chor. mar. Jan 
Chmara - jako drugi oficer mechanik.

Również wśród obsady podoficerskiej i 
marynarskiej nastąpiły dość znaczne zmiany. 
Stanowisko bosmana okrętowego objął mój 
przyjaciel bosm. Arkadiusz Ignatowicz (był 
instruktorem w Ośrodku Żeglarstwa Morskiego 
w 1938 r., którego byłem komendantem, a na 
początku 1939 r., zaokrętowałem go na 
żaglowiec szkolny ORP ISKRA, na którym 
byłem z.d.o.). St. mar. Franek Rumiński, nadal 
sprawował funkcję stołowego dowódcy okrętu.

Złożyłem wizyty władzom Royal Navy i 
stoczni, a w międzyczasie, Franek Rumiński 
rozlokował mój dobytek tak, jak przed sześciu 
miesiącami, umieszczając towarzyszący mi 
portret admirała Nelsona, na poprzednim 
miejscu, na przedniej grodzi kabiny.

Dowiedziałem się, że podczas remontu, 
ŚLĄZAK otrzymał bardziej nowoczesne radary, 
miał dodatkowy - nowy radar 271, jak również 
nowy aparat podsłuchu radiowego znanego pod 
kryptonimem "Headache", nastawionego na 
częstotliwość używaną przez niemieckie E- 
Boaty (ścigacze). Remont został zakończony 22 
kwietnia, 1943 r., próby trwały do 26, a rano 
27 wyszliśmy z Liverpool, kotwicząc na redzie 
Scapa Flow rano 28 kwietnia.

Tu rozpoczęliśmy ćwiczenia przed wejściem 
do kampanii czynnej, które normalnie trwały 
od pięciu do sześciu tygodni. Ćwiczenia te 



Nr 170 NASZE SYGNAŁY Str. 19

zostały przerwane 6 maja, w którym to dniu 
zostaliśmy włączeni do osłony pancernika 
HMS HOWE, odchodzącego ze Scapa Flow do 
Rosyth. Powróciliśmy do Scapa Flow po 
południu 7 maja kontynuując ćwiczenia ataków 
na okręty podwodne, strzelanie przeciwlotnicze 
i morskie, łączność z lotnikiem, kalibracją 
radarów i radionamierników itp.

16 maja ( po 18 dniach ćwiczeń) uznano że 
ŚLĄZAK był należycie sprawny bojowo i 
wysłano nas wczesnym popołudniem 17 razem 
z przydzielonym HMS CLEVELAND do 
Greenock. Ocumowaliśmy się w Greenock rano 
18 maja. Czekał na nas sygnał, wzywający 
dowódcę HMS CLEVELAND (Lt. J.K. Hamil- 
iton R.N.) i mnie na odprawę konwojową 
mającą odbyć się po południu 19. Liczna 
grupa dowódców marynarki wojennej, oraz 
kapitanów marynarki handlowej, została 
poinformowana, że w nocy tegoż dnia, wyru
szymy z cennym konwojem do Gibraltaru. 
Konwój składający się z 19 dużych statków 
transportujących około 47 tysięcy wojska oraz 
materiał wojenny, wyszedł z Clyde 0 2200, 19 
maja.

Eskortę konwoju stanowił odpowiednio silny 
zespół złożony z lotniskowca HMS 
UNICORN, krążowników HMS SUFFOLK i 
HMS CORFU, czterech niszczycieli (razem z 
ORP ŚLĄZAK), oraz ośmiu sloop‘ów. 
ŚLĄZAK szedł na pozycji "E" - jako drugi 
okręt eskorty na prawym skrzydle (zachodnim) 
konwoju, od strony Atlantyku. Przejście przez 
Morze Irlandzkie i Kanał św. Jerzego, jak 
również pierwsze dnie na Atlantyku, przeszły 
na ogół bez specjalnych zdarzeń, poza 
sporadycznymi kontr-atakami bombami 
głębinowymi przez niszczycieli i sloop‘y na 
echa podwodne otrzymywane przez asdic‘i 
(sonary). Trudno powiedzieć, czy były to 
kontakty z rzeczywistymi U-Boatami, czy echa 
fałszywe. Mając na barkach bezpieczeństwo 
konwoju i tylu ludzi, wdawać się w 
kunktatorstwo nie było można. 24 maja, 
ŚLĄZAK kilkakrotnie uzyskiwał kontakty 
podwodne, kwalifikowane jako "praw
dopodobne U-Boaty". Kontratakując, zużyliśmy 
aż 39 bomb głębinowych.

Około południa (znajdowaliśmy się na 
szerokości geograficznej przylądka Finisterre 
- daleko poza widocznością lądu), dwa Focke 
Wolfy 190, nie wykryte przez radary, ani nie 
spostrzeżone przez obserwację, wypadły z poza 
chmury, naleciały na lotniskowiec "Unicom" 
rzucając, na szczęście niecelne bomby i 
odleciały na wschód, zanim pościgowe 
samoloty lotniskowca zdołały wystartować.

Na pomoście ORP ŚLĄZAK wachtę miał 
zastępca, kpt. mar. W. Pacewicz. Od paru 
godzin nie mieliśmy meldunków z podsłuchu 
podwodnego, zeszedłem więc na posiłek do 
mojej kabiny. Wchodząc z powrotem ma 
pomost, usłyszałem meldunek obserwatora: 
"Boja 50“ w prawo". Rzecz oczywista, że na 
Atlantyku, kilkadziesiąt mil od brzegu, nie 
mogło być żadnej boi. A więc jest to kiosk 
okrętu podwodnego. "Prawo na burt - szybkość 
20 węzłów", wydałem rozkaz. "Alarm przeciw 
okrętom podwodnym. Podnieść "Black 
pendant". Kurs na meldowany kiosk okrętu 
podwodnego" - padły następne rozkazy. Sloop 
znajdujący się przed ORP ŚLĄZAK również 
podniósł "Black pendant" i ruszył w kierunku 
na już zameldowany przez nas U-Boat.

Na pomoście ŚLĄZAK panowało poru
szenie. Por. mar. Adam Suliga, ze słu
chawkami na uszach, stał przy kabince 
podsłuchu podwodnego, w oczekiwaniu na 
zmniejszenie szybkości do operacyjnych 18 
węzłów, aby meldować otrzymywane przez 
podsłuchowca echa. Zacierał ręce, powtarzając: 
"Nareszcie będzie prawdziwy kontakt. Musimy 
upolować tego Szwaba". Kpt. mar. Pacewicz 
stał w gotowości dopilnowania precyzyjnego 
przekazywania moich rozkazów do sternika, 
maszyn i bomb głębinowych. Ja stałem przy 
kompasie, gotów do akcji.

Wtem, ku memu zdziwieniu i zaniepokoje
niu ujrzałem, że drugi sloop opuścił swoją 
pozycję i zwiększywszy szybkość, dołączył do 
kontr-ataku. W rezultacie, cała prawa przednia 
strona konwoju, ogołocona z trzech eskort, 
była otwarta do możliwości ataku przez drugi 
U-Boat, gdyby był w pobliżu.

Jak wiadomo, zasadniczym i naj
ważniejszym zadaniem eskort jest bezpieczne 
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doprowadzenie konwoju do portu docelowego. 
Idealnym rozwiązaniem, przy natknięciu się na 
zagrażającego konwojowi nieprzyjaciela, było
by jego zniszczenie. Nie zawsze to jednak jest 
możliwe.

Następnym obowiązkiem eskort jest, nie 
dopuścić nieprzyjaciela do skutecznego ataku 
na konwój. Zgodnie z instrukcją konwojową, 
okręt który pierwszy spostrzegł lub skontak
tował okręt podwodny, winien natychmiast 
ruszyć do kontrataku, meldując to odpowied
nim sygnałem.

Do pomocy kontr-atakującemu okrętowi, 
winien przyjść najbliższy do zauważonego 
nieprzyjaciela okręt eskorty. Tymczasem gonili
śmy we trójkę, jak zaciekłe ogary, oddalając 
się coraz bardziej od konwoju, a drugi sloop 
ani myślał o powrocie na swoją pozycję w 
eskorcie. Widok "obnażonego" skrzydła kon
woju, napawał mnie coraz większym niepoko
jem.

Wreszcie bacząc, że bezpieczeństwo kon
woju jest głównym zadaniem eskorty, po
stanowiłem zrezygnować z kontr-ataku i po
wrócić do osłony konwoju.

Po upływie chyba trzech kwadransów, 
wyszedł z radio kabiny brytyjski oficer łączni
kowy Lt. H. Dodd RNVR z sygnałem nada
nym przez starszego dowódcę sloop‘ów, po
wiadamiającym, że U-Boat został zatopiony i 
że był to okręt włoski. Widocznie "Włoch 
miał źle wyważony okręt, na słoność Atlan
tyku, różniącą się od Morza Śródziemnego. 
Chcąc wyjść na głębokość peryskopową, 
przesadził i wynurzył swój kiosk, wystawiając 
się na zgubę.

25 maja koło południa, otrzymaliśmy rozkaz 
odłączenia od konwoju i udania się do Gibral
taru, gdzie ocumowaliśmy się o godz. 1950.

XIII. PIERWSZE MILE 
NA ŚRÓDZIEMNYM

W Gibraltarze 25 maja, 1943 r., ORP 
ŚLĄZAK ocumował się w basenie dla niszczy
cieli.

Gibraltar od rana do północy tętnił życiem. 
Tysiące marynarzy, żołnierzy i lotników zatła
czały uliczki tej tak ważnej brytyjskiej bazy i 
twierdzy strzegącej Słupów Herkulesa. Sklepy, 

sklepiki i bary obsługiwane przez Hiszpanów 
robiły doskonałe interesy. Hiszpanie byli 
wpuszczani na teren Gibraltaru wczesnym 
rankiem i musieli wracać na teren Hiszpanii po 
zamknięciu sklepów i barów. Postój w 
Gibraltarze był względnie bezpieczny przed 
atakami Luftwaffe. Niemcy i Włosi próbowali 
atakować Gibraltar z powietrza, ale 
doświadczyli niepowodzenia. Konfiguracja 
"Skały" Gibraltarskiej i doskonała jej obrona, 
czyniły ataki lotnicze nieskuteczne i 
nieopłacalne. Natomiast, dużą uwagę 
poświęcano w Gibraltarze na zabezpieczenie 
się przed atakami żywych torped i 
płetwonurków. Załoga ŚLĄZAK miała 
doskonały odpoczynek i odprężenie 
(oczywiście po godzinach zajęć) w wspaniałym 
klimacie i obfitości owoców południowych.

Pierwszy przydział na Morzu Śródziemnym, 
otrzymaliśmy do osłony "Force H" - główny 
komponent Floty Zachodniej części Morza 
Śródziemnego, składał się w tym czasie z: 
pancerników HMS KING GEORGE V i HMS 
HOWE, lotniskowca HMS FORMIDABLE 
oraz osłony 10 niszczycieli.

30 maja w południe, ORP ŚLĄZAK został 
wysłany na patrolowanie Cieśniny 
Gibraltarskiej i części zatoki Algeciras. W 
międzyczasie okręty "Force H" wyszły z portu, 
biorąc kurs na Morze Śródziemne. Około 1400 
ORP ŚLĄZAK zajął wyznaczoną pozycję w 
osłonie okrętów liniowych. Była to doskonała 
praktyka. Do tej pory naszym głównym 
zajęciem były patrole i eskortowanie 
konwojów, ze sporadycznymi tylko zagonami 
pod brzegi okupowanej Francji w zespołach 
niszczycieli i ścigaczy, oraz rzadkimi osłonami 
floty na krótkich przejściach. Tym razem, 
przez kilka dni mieliśmy świetną okazję do 
pracy w łonie Floty (t. zw. "Fleet Work"), 
wykonywania przeróżnych ewolucji, podczas 
ćwiczeń i strzelań pancerników i lotniskowca.

Rano 1 czerwca weszliśmy całym zespołem 
do Algieru. Następnego dnia wieczorem, 
byliśmy już w drodze do Mers-el-Kebir (portu 
wojennego koło Oranu), gdzie weszliśmy przed 
południem 3 czerwca. W Algierze w tym 
czasie miał swoją kwaterę kdr. por. pil. obs. 
Karol Trzasko-Durski, który był przełożonym 
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Oddziału Specjalnego Polskiej Mar. Woj., 
składającego się z dwóch kutrów rybackich. 
Kutry te z hiszpańskimi oznakowaniami, udając 
rybaków hiszpańskich wychodziły pod brzegi 
w pobliżu granicy hiszpańsko-francuskiej i tam 
przeprowadzały nakazane operacje, wysadzając 
na brzeg emisariuszy i zabierając z Francji 
różne osobistości. W Algierze znajdował się 
też przedstawiciel Rządu Polskiego Pan Juliusz 
Friedrich, z żoną i małym synkiem (brat 
Tadeusza Friedricha, znanego przed wojną 
reprezentanta Polski w szabli). Pana Friedricha 
miałem przyjemność znać przed wojną, kiedy 
był radcą w poselstwie polskim w Kopenhadze.

Juliusz Friedrich, po wypędzeniu Niemców 
z Północnej Afryki, opiekował się rodzinami 
wojskowymi, które były ewakuowane do 
Algierii po kapitulacji Francji w czerwcu, 1940 
r. Było ich przeszło 200 osób. Po okupacji 
Północnej Afryki przez Niemcy, władze 
niemieckie przeniosły większą część tych 
uchodźców w góry Atlasu, gdzie panie z 
dziećmi przechodziły przez bardzo ciężki 
okres. W Algierze udało się władzom 
francuskim zatrzymać tylko kilka rodzin - ze 
względów zdrowotnych - które były ulokowane 
w kilku domach w dzielnicy Algieru, El Biar. 
Wśród tych rodzin, spotkałem żonę mego 
młodszego szkolnego kolegi (z małym synkiem 
porucznika piechoty Mikołaja Walczaka). 
Według informacji Pani Walczak mąż jej był 
ofiarą masowego mordu w Katyniu.

Również w Algierze stacjonowali: major 
amerykańskich saperów Kazimierz Oliszewski 
oraz kapelan marynarki woj. USA, ks. Michał 
Artur Kuliński. Obaj byli zaprzyjaźnieni z 
Państwem Friedrichami. Podczas wizyty 
ŚLĄZAKA w Algierze, byli często naszymi 
gośćmi. W Oranie natomiast (staliśmy tam 
przez kilka dni w sierpniu, 1939, na ORP 
Iskra), mieszkała polsko-francuska rodzina. Pan 
Gutowski twierdził, że był potomkiem Emira 
Sadyk Paszy (Michała Czajkowskiego).

W Mers-el-Kebir wieczorem 5-go czerwca, 
pożegnaliśmy się z "Force H". Dowódca tego 
zespołu, sympatyczny R.-Adm. A.W. de la 
Tour Bisset (któremu poprzednio złożyłem 
wizytę w Gibraltarze), podziękował 

ŚLĄZAKOWI za "good work" i życzył 
powodzenia na przyszłość.

Rano 6-go czerwca, w zespole z 6-ma 
brytyjskimi niszczycielami, weszliśmy do 
Gibraltaru.

Któregoś dnia na początku czerwca, zgłosił 
się do mnie zastępca dowódcy. Zatroskany 
zameldował, że niepokoił się bardzo o lekarza 
okrętowego por. mar. dr. Edwarda 
Hryniewieckiego.

Po otrzymaniu ostatniej poczty w 
Gibraltarze, doktor zmienił się całkowicie. 
Sposępniał, przestał kontaktować się z 
kolegami. Poza posiłkami unikał mesy 
oficerskiej i jak nie miał zajęcia w izbie 
chorych, przesiadywał zadumany w swojej 
kabinie. Jeden z oficerów, przechodząc 
któregoś dnia koło kabiny doktora, widział go 
siedzącego na łóżku z opartymi na kolanach 
łokciami i z bolesnym wyrazem twarzy, 
przylądającego się trzymanej w ręku jakieś 
fotografii. Po rozmowie z z.d.o., zaprosiłem 
doktora do mojej kabiny. Usiłowałem podnieść 
go na duchu. Doktor siedział, patrząc na mnie 
jak gdyby z wyrazem pobłażania w oczach i 
poza paroma zdawkowymi zdaniami, nie mówił 
nic. Nie wyjaśnił powodów swego załamania 
psychicznego, o co go taktownie nie 
naciskałem. Pożegnałem go, życząc 
pomyślnego wyjścia ze swoich zmartwień, oraz 
zapewniając go, że gdyby potrzebował rady 
czy pomocy, zastępca dowódcy i ja zawsze 
chętnie mu będziemy służyli.

Szliśmy w eskorcie konwoju idącego z 
Wielkiej Brytanii do Trypolisu. Dołączyliśmy 
do niego z Gibraltaru, jako dodatkowa eskorta 
około 0200 8 czerwca. 10 czerwca, razem z 
brytyjskim niszczycielem tropiliśmy meldowany 
przez samolot niedaleko konwoju U-Boat. 
Niestety nie zdołaliśmy go wykryć. Jedynie 
unicestwiliśmy możliwość ataku na konwój, 
trzymając go pod wodą, aż konwój oddalił się 
od obszaru zagrożenia. 11 czerwca wczesnym 
przed południem, przybiegł na pomost 
podniecony kpt. mar. Pacewicz. "Panie 
Komandorze" zameldował, "Doktor popełnił 
samobójstwo". "Podciął sobie żyły w łazience".

Korzystając z zakotwiczenia konwoju na 
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redzie Bonę (port w Algerii, obecnie El- 
Annaba), weszliśmy do portu. Wysłałem 
oficera łącznikowego do władz Royal Navy, z 
prośbą o pozwolenia odesłania ciała doktora na 
ląd celem pogrzebania. Lt. Dodd wrócił z 
wiadomością, że władze miejscowe nie 
zgodziły się i radzą pogrzebać zmarłego w 
morzu. Nie było rady. Bosman okrętowy A. 
Ignatowicz ze swoją ekipą, zaszyli ciało w 
hamak, umieszczając w nogach 4-ro calowy 
nabój artyleryjski. Zwołaliśmy wolną od służby 
część załogi. Przykryte banderą ciało 
umieszczono na odwróconej (gładkiej ) części 
drewnianej schodni (trapu bez relingu). 
Odmówiłem modlitwę za zmarłych, wygłosiłem 
krótkie przemówienie, kończąc słowami: "... 
niech duch jego szybuje nad Polską, a ciało 
spocznie w morzu".

Przy dźwiękach gwizdków bosmańskich, 
ciało ś.p. por. mar. dr. Edwarda 
Hryniewieckiego, gładko zsunęło się z pod 
bandery po deskach schodni i zniknęło pod 
powierzchnią Morza Śródziemnego, naprzeciw 
portu Bonę. Oddający ostatnią przysługę 
zmarłemu rozeszli się mocno wstrząśnięci tym 
tragicznym zdarzeniem.

Około 6 tygodni później, otrzymałem list od 
brata zmarłego, por. Witolda Hryniewieckiego 
stacjonującego w Szkocji, z prośbą o 
szczegóły. Po otrzymaniu moich wyjaśnień i 
kondolencji, por. W. Hryniewiecki napisał 
jeszcze raz, zaznaczając: "... że samobójstwo 
brata nie było tchórzostwem przed akcją, ale 
rozpaczą na wiadomość". Rzecz jasna, nie mia
łem co to tego wątpliwości. Później słyszałem 
od jednego z oficerów, że powodem rozpaczy 
i depresji doktora, był zawód miłosny.

ORP ŚLĄZAK nie doszedł do Trypolisu. 
Został odłączony od konwoju z poleceniem 
udania się na Maltę, jako dowódca eskorty 
złożonej z trzech niszczycieli (razem z ORP 
ŚLĄZAK) celem doprowadzenia tam statku i 
holownika. Z Malty ŚLĄZAK wyszedł jako 
dowódca eskorty, 15 maja rano, prowadząc do 
Gibraltaru konwój początkowo złożony z 2-ch 
statków handlowych oraz dwóch holowników 
holujących dwa niszczyciele brytyjskie. Po 
drodze dołączyły do niego okręty i statki, tak, 
że po minięciu Oranu, konwój składał się już 

z 30-tu statków eskortowanych przez 5 
niszczycieli, 1 trawler i 1 ścigacz. W czasie 
trwania tego konwoju, asdic (sonar) ŚLĄZAK 
doznał awarii i był nieczynny.

21 czerwca około 0240, na północ od 
wybrzeża hiszpańskiego Maroka niedaleko 
hiszpańskiej wyspy Alboran, ujrzano 
oświetlony statek. Po wymianie sygnałów, 
statek podał że był narodowości hiszpańskiej 
i był w drodze z portu Almeria (w Hiszpanii), 
do Melilla (w Maroku). Pozwoliliśmy mu 
kontynuować podróż.

Dwie godziny później, HMS MILTON 
usytuowany z lewej strony konwoju otworzył 
ogień. Zameldował przez radio-telefon, że 
zaatakował nieprzyjacielski okręt, zbliżający się 
na powierzchni do konwoju, zmuszając go do 
zanurzenia. Obrzucił go bombami głębinowymi. 
Trzy minuty później, na ORP ŚLĄZAK 
obserwator przy dziale Nr. 2, mar. Wiktor 
Kwiatkowski zameldował drugi okręt 
podwodny na powierzchni idący pełną 
szybkością od przodu z prawej burty ŚLĄZAK 
usiłujący prześlizgnąć się do czoła konwoju, 
wykorzystując ciemną w tym kierunku stronę 
horyzontu.

Nie tracąc czasu ruszyliśmy na przecięcie 
kursu napastnikowi. Ten widząc nas lepiej na 
jaśniejszej stronie horyzontu, niż my jego, 
zanurzył się w odległości około 7 kabli od nas. 
Na oko (asdic nie czynny) rzuciliśmy "pattem" 
z pięciu bomb głębinowych w przybliżonym 
miejscu jego zanurzenia. Trudno powiedzieć 
czy i ile szkody mu wyrządziliśmy, napewno 
jednak wybuchy bomb dobrze nim wstrząsnęły.

Nie sądziliśmy, aby statek hiszpański 
współpracował z U-Boat‘ami. Nie ulegało 
jednak wątpliwości, że nasza z nim 
sygnalizacja, ułatwiła im umiejscowienie 
naszego konwoju. Dziwiło nas, dlaczego nasze 
radary, mimo modernizacji, nie wykryły 
okrętów podwodnych zbliżających się na 
powierzchni do konwoju. Najważniejsze jednak 
był fakt, że dzięki czujności HMS MILTON i 
dobrej obserwacji mar. Kwiatkowskiego na 
ŚLĄZAKU, U-Boat‘y zostały niedopuszczone 
do wykonania ataku na konwój, który bez 
dalszych komplikacji, doprowadziliśmy w 
całości do Gibraltaru, wieczorem tegoż dnia.
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PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE
W tym numerze dział przyczynków poświęcony 
jest prawie całkowicie następstwom wizyt w 
Kraju Koła SMW Glasgow i Zjazdu na 50 
rocznicę Rocznika nominacji 1941. Red.

DAROWANIE KARY
Na wiosnę 1947 - jeśli mnie pamięć nie 

myli - kończyłem służbę oficera flagowego 
dowódcy Marynarki Wojennej. Kontradmirał 
Adam Mohaczy przekazywał swe stanowisko 
kontradmirałowi Włodzimierzowi Steyerowi i 
w związku z tym kończyła się moja służba w 
sztabie Mar. Woj. Opierając się na niepisanym 
przywileju przysługującym oficerom flagowym 
dotyczącym możliwości wyboru nowego 
przydziału służbowego, wybrałem służbę na 
ORP ŻURAW. Trałowiec ten miał właśnie 
zostać przystosowany do służby pomocniczej 
jako samodzielny okręt hydrograficzny. 
ŻURAW stał całą zimę w Świnoujściu, a 
przebudowa miała nastąpić w stoczni w Gdyni.

Od czasu sprowadzenia ORP RYBITWA z 
Lubeki i Kielu w ramach rewindykacji 
polskich okrętów z brytyjskiej strefy 
okupacyjnej w Niemczech w 1946r. nie 
pełniłem służby na okręcie więc pomyślałem 
sobie, iż byłoby pożytecznie dla mnie odbyć 
na "ŻURAWIU" rejs ze Świnoujścia do Gdyni. 
Pojechałem więc do Świnoujścia pociągiem i 
gdy rano wszedłem na pokład "Żurawia", 
stojącego w Basenie Węglowym, przywitał 
mnie radośnie dowódca kpt. mar. Klemens 
Kolasa, zadowolony z tego iż kończy się jemu 
ten nudny postój, jako jedynego okrętu 
polskiego, w tym porcie. Po śniadanku, 
składającym się z kilku kromek chleba 
pływających po skwierczącym na patelni 
tłuszczu i marynarskiej kawy, ŻURAW 
wyruszył w drogę do Gdyni. Pogoda była 
dobra, rejs przebiegał bez przygód. 
Kilkakrotnie przećwiczono alarm "człowiek za 
burtą", a na wieczornej i nocnej wachcie 
dzieliłem się z Klociem, bo tak go zdrobniale 
nazywano, nowinkami z "życia floty". 
Następnego dnia, rano, dobiliśmy do nabrzeża 
portu wojennego na Oksywiu.

Gdy okręt zbliżał się do miejsca postoju 
zauważyłem stojącego na nabrzeżu oficera w 

zielonym, wojskowym płaszczu. Zaintrygowało 
mnie to, gdyż rzadko oficerowie wojska 
zjawiali się w porcie wojennym. Po 
zacumowaniu i wyłożeniu trapu, oficer ten 
wszedł na pokład, przedstawiając się dowódcy 
ŻURAWIA i pokazując legitymację jako 
dziennikarz "Polski Zbrojnej". Był on w 
stopniu kapitana i zaraz znalazł wspólny język 
z Klociem, którego cechowała wielka 
elokwencja. Po wyjściu z mesy kapitan ów 
zawędrował jeszcze do pomieszczenia 
marynarskiego, porozmawiał z bosmanem 
okrętowym na pokładzie, zajrzał do siłowni, 
zrobił kilka zdjęć, a na pożegnanie, stojąc już 
na nabrzeżu, "pstryknął" jeszcze nas razem, 
Klocia i mnie, na tle działa przeciwlotniczego.

Nie minęły od naszego przybycia do Gdyni 
dwa czy też trzy dni, w czasie których Klocio 
pożegnał się z okrętem, a ja przygotowywałem 
śpiesznie "ŻURAWIA" do mającej nastąpić 
przebudowy, polegającej na wzniesieniu w 
części rufowej dodatkowej nadbudówki jako 
kreślarni. Zupełnie niespodziewanie zostałem 
wezwany telefonicznie do natychmiastowego 
stawienia się w dowództwie Mar. Woj. Po 
przybyciu do gmachu dowództwa zastałem w 
adiukanturze kpt. Kolasę.

- Co ty tu robisz? - pytam - Nie wiem - 
odpowiada Klocio, - wezwano mnie pilnie z 
okrętu. Flagowy też nie wiedział po co nas 
wezwał kontradmirał Steyer. Po chwili 
zostaliśmy wprowadzeni do gabinetu dowódcy 
Mar. Woj. Znalazłem się w pokoju, w którym 
tysiące chyba razy składałem meldunki swemu 
przełożonemu, w którym rozstawiałem 
wspaniałe, rzeźbione w czarnym dębie gdańskie 
meble, porządkowałem przed przybyciem rano 
do pracy kontradmirała Mohaczego przybory 
do pisania na wspaniałym dębowym biurku.

Śtanęliśmy obydwaj na baczność na środku 
gabinetu. Klocio, jako wyższy wzrostem i 
starszy o rok promocją, z prawej. Admirał 
wstał z za biurka, odebrał od nas meldunek, 
odwrócił się powoli i wziąwszy z biurka 
gazetę, rozłożył ją przed naszymi oczami, 
zapytał:
- Co wyście tu nagadali?
Kątem oka zauważyłem, że to "Polska 



Str. 24 NASZE SYGNAŁY Nr 170

Zbrojna", fotografia i tytuł artykułu: "ORP 
ŻURAW wraca do Gdyni".
- Nie wiem o co chodzi Obywatelu Admirale? 
wyszeptał z trwogą Klocio.
- Jak to nie wiecie - rzeki gniewnie admirał 
- zdradziliście tajemnice wojskowe!
- Jakie tajemnice? - zapytałem z kolei ja 
równie cicho i trwożnie.
- Jakie tajemnice, powtórzył admirał - 
zdradziliście szybkość okrętu, bo 
powiedzieliście kiedy wyruszyliście ze 
Świnoujścia. Zdradziliście również nazwę 
okrętu bo widać ją na zdjęciu, wasze nazwiska 
i stopnie, bo są one w podpisie pod zdjęciem, 
uzbrojenie okrętu, bo stoicie przy dziale.

Zasapał się trochę wyliczając litanię naszych 
przewinień. Skorzystał z tej przerwy Klocio i 
głosem tonącego, wołającego ratunku, 
powiedział:

Obywatelu admirale, przecież to był 
korespodent z gazety wojskowej! Ona ma 
przecież cenzurę wojskową, która wie co 
można publikować w gazecie...
- Co będziecie mi tu gadać, przerwał admirał, 
sami powinniście wiedzieć co można mówić i 
wskazując palcem na jedną i drugą ofiarę, 
zakończył:
- Dwa tygodnie zakazu opuszczania okrętu! 
Musicie nauczyć się porządku! Odmaszerować!

Odwrócił się ociężale, usiadł za biurkiem i 
położył na blacie nieszczęsną gazetę. Była to 
jedyna kara jaką otrzymałem w czasie mej 
służby po wojnie w M.W. Tylko że Klocio 
był kawalerem, a ja - młodym żonkosiem...

Kulminacyjnym punktem zjazdu rocznika 
1938-41, na który to zjazd zostałem 
zaproszony, było - moim zdaniem - spotkanie 
z Dowódcą Marynarki Wojennej, 
kontradmirałem Wagą. Zjechaliśmy się ze 
wszystkich stron świata. Po zwiedzaniu okrętu 
zebraliśmy się w mesie BŁYSKAWICY. 
Dojrzałem tam stojące przy grodzi, trzy fotele 
z czarnego dębu, zdobiące niegdyś gabinet 
dowódcy M.W. W czasie uroczystości z 
wielkim wzruszeniem wsłuchiwałem się w 
ciepłe i serdeczne słowa powitania jakie 
wygłosił admirał Waga. W swym 
przemówieniu przeszedł on następnie do opisu 
stanu obecnego Marynarki Wojennej, jej zadań, 

przygotowania na czas postoju i wojny, 
rozmieszczenia centrów sił na lądzie i na 
morzu. Admirał podawał liczby, nazwy, daty, 
lokalizację ważniejszych jednostek. W miarę 
słuchania tych słów mimo woli nasunęły mi 
się wspomnienia o... zdradzie tajemnic 
wojskowych.

Gdy przycichły głosy oficjalnych 
przemówień, gdy szeregi kombatantów rozeszły 
się do zastawionych herbatką i kawką stołów, 
gdy przerzedził się krąg osób otaczających 
admirała Wagę, podszedłem i stanąwszy na 
baczność zameldowałem głośno:

- Panie Admirale! Komandor podporucznik 
w stanie spoczynku Wróblewski melduje się 
posłusznie z prośbą... to zawahałem się 
chwilkę i dodałem ... o darowanie kary.

- Słucham pana, o jaką karę chodzi? - 
spytał życzliwie admirał i podszedł do mnie 
nieco bliżej. Opowiedziałem mi pokrótce to 
zdarzenie, które jest tematem mego 
wspomnienia. Admirał słuchał uważnie, często 
zadając pytania. Gdy powiedziałem o "Polsce 
Zbrojnej" uzupełnił:

- Tak, była taka gazeta i teraz jej wydanie 
zostało wznowione.

Gdy w swej opowieści zbliżałem się do jej 
punktu kulminacyjnego, gdy mówiłem co 
skłoniło mnie do tego, że pół-żartem, pół-serio 
zwracam się do niego z tą prośbą - podeszły 
dwie panie i ciągnąc mnie za rękaw, 
powiedziały że one chcą zwrócić się do 
admirała. Admirał uśmiechnął się, powiedział 
"jeszcze chwilkę" i wysłuchawszy mej 
opowieści do końca, zbliżył się, wyciągnął 
rękę, uścisnął mą dłoń mocno i, śmiejąc się 
serdecznie, powiedział:

- Daruję panu karę całkowicie.
Mieczysław Wróblewski 

24 wrzesień 1991.

MOKRANY 1939
W dniu 13 września 1939 r. Flotylla 

Rzeczna MW; została podporządkowana 
dowódcy Okręgu Korpusu nr IX gen. bryg. 
Franciszkowi Kteebergowi. Jej zadaniem było 
dozorowanie przejść na Pinie i Prypeci. Po 
napaści Związku Radzieckiego na Polskę 
jednostki pływające otrzymały rozkaz 
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samozatopienia, a ze spieszonych załóg 
utworzono w Płotnicy trzykompanijny batalion 
marynarzy. Dowództwo batalionu objął 
najstarszy rangą oficer Flotylli, do niedawna 
zastępca kmdr. W. Zajączkowskiego - kmdr 
por. Henryk Eibel. Dowódcami kompanii 
zostali kpt. mar. Jan Kierkus, kpt. mar. 
Andrzej Zarzecki i trzeci nieznany z nazwiska 
oficer. Wkrótce wspomnieni wyżej oficerowie 
otrzymali inne zadania, a dowództwo batalionu 
objął kpt. mar. Bronisław Bończak, kompanii 
kpt. mar. Bolesław Porydzaj i por. mar. Jan 
May.

W Pińsku w ramach mobilizacji utworzono 
także dwa bataliony morskie pod wspólnym 
dowództwem kmdr. ppor. Alojzego 
Pawłowskiego na bazie Kadry Flotylli Rzecznej 
oraz zmobilizowanych rezerwistów. W ich 
skład weszli także oficerowie i podoficerowie 
rozwiązanej w dniu 12 września w 
miejscowości Horodyszcze Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej. Jako 
odwód gen. bryg. F. Kleeberga, bataliony 
otrzymały zadanie wycofania się na 
południowy zachód. Pododdziały wraz z siłami 
Korpusu Obrony Pogranicza przegrupowały się 
w kierunku na Moroczno, Lubieszów, Kamień 
Koszyrski, Kaczyn i Szack. Długotrwały i 
forsowny marsz nie był łatwy dla 
nienawykłych do tego rodzaju wysiłku 
marynarzy. Brakowało nie tylko ciepłej 
odzieży i pożywienia, ale również wiadomości 
o nieprzyjacielu i własnych zadaniach. W 
czasie marszu ubezpieczonego niejednokrotnie 
dochodziło do utarczek z ukraińskimi 
dywersantami i niemieckimi kolonistami. 
Miejscowa ludność ukraińska była bardzo 
wrogo nastawiona. Wszystko to powodowało 
typową wojenną: dezorganizację.

Gen. Kleeberg widząc, że marsz na 
południe ku granicy z Rumunią lub Węgrami 
nie ma szans powodzenia, postanowił 
skierować swe wojska na zachód, idąc na 
pomoc oblężonej Warszawie. Wydał wówczas 
zezwolenie opuszczenie szeregów po zdaniu 
broni tym wszystkim, którzy nie czując się 
Polakami, zwątpili w słuszność dalszej walki 
lub chcieliby połączyć się z mieszkającymi na 
Polesiu rodzinami. Pomimmo wspomnianych 
trudności kmdr. Zajączkowskiemu udało się w 

dniu 27 września doprowadzić I i II batalion 
morski do Włodawy. Po reorganizacji 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" 
weszły one jako 3 batalion morski w skład 
182 pułku piechoty 60 Dywizji Piechoty płk. 
Adama Eplera. Marynarze pod dowództwem 
kmdr. ppor. Stefana Kamińskiego mężnie 
walczyli w dniach 2-5 października w ostatniej 
bitwie polskiego września pod Kockiem.

Inaczej potoczyły się losy batalionu kpt. 
mar. B. Bończaka. Wskutek dwu 
trzydniowego opóźnienia, spowodowanego 
zmęczeniem marynarzy, ciężkim terenem i 
częstymi, niespodziewanymi atakami 
dywersantów, głównie Ukraińców, Brygada 
KOP "Polesie" nie dołączyła do głównych sił 
gen. Kleeberga tylko do ciągnącej za nimi 
grupy dowódcy KOP gen. bryg. Wilhelma 
Orlik-Riickemana. W dniu 23 września grupa 
ta zebrała się nad rzeką Stochód w rejonie 
miejscowości Lubieszów i Siedliszcze, skąd 
udała się na Kamień Koszyrski i Ratno. 
Maszerowali w dwóch kolumnach przy czym 
na tyłach grupy północnej płk. Różyckiego 
maszerowali jako oddział ubezpieczenia - 
marynarze.

Według zachowanych wspomnień i relacji 
można z dużym prawdopodobieństwem 
odtworzyć dalsze losy batalionu morskiego. 
Wkrótce oddział stracił kontakt z siłami 
głównymi. Pod miejscowością Derewki został 
zbombardowany i ostrzelany przez samoloty 
radzieckie. Ciężki dziesięciodniowy marsz, 
często nocami, znacznie wyczerpał siły 
marynarzy. Mimo to dotarli w okolice 
miejscowości Małoryta, prawdopodobnie koło 
wsi Zabłocie nad jeziorem Tur. Jak wspomina 
marynarz Stanisław Bartkiewicz z kanonierki 
ORP ZARADNA 1"... Zobaczyliśmy czołgi 
sowieckie z białymi flagami. Okazało się, że 
nie mamy amunicji. Do naszej grupy podszedł 
oficer i zapytał czy chcemy dalej walczyć, czy 
poddać się? Chcemy iść za Bug. Oficer 
sowiecki odpowiedział, że możliwa jest tylko 
jedna odpowiedź: poddać się lub walczyć. W 
tej sytuacji oficerowie Flotylli Rzecznej 
postanowili się poddać.

Dano nam rozkaz oddania broni i stawienia 
się na zbiórkę. Pomaszerowaliśmy jeszcze pół 
kilometra do wsi Małoryta. Rosjanie rozkazali 
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by z grupy wystąpili oficerowie, naliczyłem ich 
42. Podobnie było ze starszymi podoficerami, 
których było ok. 90. Dużo wystąpiło 
podoficerów rezerwy. Natychmiast zabrano im 
płaszcze, koce i wszelki ekwipunek wojskowy. 
Pędzono ich drogą w kierunku północno- 
wschodnim. Po jakmiś czasie usłyszeliśmy 
strzały. Pytaliśmy oficerów sowieckich, czy to 
znów jakiś polski oddziaał broni się. W 
odpowiedzi usłyszeliśmy: "To wasze pany są 
rozstrzelane w lesie na Mokranach".

Dalej wspomina jeden z pędzonych mat 
Twaróg z załogi ORP ADMIRAŁ SIERPINEK 
"... Po sformowaniu jeńców w czwórki, a było 
nas ok. 200 z oficerami na czele skierowaliśmy 
się do miejscowości Małoryta, gdzie doszliśmy 
późną nocą. Nadzór nad nami miało kilku 
czerwonoarmistów, a do pomocy mieli 
miejscowych młodych chłopców z czerwonymi 
opaskami. Zwali ich partyzantami. Ci ostatni 
byli bardzo agresywni w stosunku do tych 
marynarzy, którzy podczas marszu nie 
nadążali. Po prostu do nich strzelali".

We wspomnieniach ówczesnej mieszkanki 
Mokran Antoniny Rayskiej tak brzmi stosowny 
fragment: "... Oczywiście nikt z nas nie był na 
miejscu zbrodni. Wiemy tylko od naszych 
fornali, że było 18 oficerów, 17 pochowano w 
jednym grobie, a jeden oficer został zakopany 
gdzieś o jakieś 100 m dalej. Nie wiem jednak 
dlaczego. Może próbował uciekać?"

Znając zachowane relacje można pokusić 
się o prawdopodobną rekonstrukcję finału 
tragicznych wydarzeń. Dokonała tego dr 
Jolanta Adamska 2/ pisząc: "... wspomnienia 
uczestników tragicznych wydarzeń są tu 
zgodne. Bsmt Jan Sobieraj, który stał 
naprzeciwko okien szkoły w Mokranach 
widział obok bosmanów: Mendyki, Deczera, 
Radziejowskiego, Schwatza i innych także 
rozebranych z mundurów oficerów: 
Sierkuczewskiego, Jodko wskiego, 
Małuszyńskiego, Marciniewskiego, Maya. 
Wszyscy oni zostali następnie - wg. jego słów 
- wydani w ręce miejscowych nacjonalistów i 
przez nich rozstrzelani".

Kilkudziesięciu pozostałych marynarzy 
zgromadzonych na dużym placu szkolnym, 
ogrodzonym płotem - wg. bsmt. Jana Kurka, 
świadka tych zdarzeń - zaprowadzono 

następnie do Stacji kolejowej w Kobryniu, 
skąd zostali przewiezieni pociągiem 
towarowym do obozu koło Żytomierza.

Co się więc stało w Mokranach 26 września 
1939 r?

Wydzielona spośród żołnierzy i marynarzy 
grupa ok. 30 oficerów i podoficerów 
umieszczona została w szkole. Przypuszczalnie 
wszyscy mieli zostać zamordowani, 
wskazywałoby na to zmuszenie ich do zdjęcia 
mundurów (procedura znana z opisów innych 
egzekucji dokonywanych we wrześniu 1939 r. 
przez czerwonoarmistów na polskich oficerach).

Z nieznanych powodów rozkaz został 
zmieniony. W szkole podczas drogi lub na 
miejscu egzekucji (oddalone od szkoły o ok. 
kilkaset metrów, w pobliżu zabudowań 
gospodarczych majątku Rayskich - właściciele 
słyszeli strzały - relacja cytowana powyżej) 
nastąpiła selekcja dokonana wedłu nieznanych 
kryteriów. Na miejscu pozostało kilkunastu 
podoficerów i co najmniej dwóch oficerów, 
innych 7-8 oficerów oddzielono i przewieziono 
do Starobielska. Przypuszczalnie kpt. mar. 
Narcyz Matuszyński został następnie 
przetransportowany z tego obozu do Kozielska. 
Przypadków tego typu było kilkaset.

Dalej wnioskować można, że pozostała po 
selekcji grupa oficerów i podoficerów w 
Mokranach przekazana została przez dowódców 
radzieckich w ręce owej "terorry stycznej 
bojówki ukraińskiej", która dokonała mordu.

Wiele kontrowersji budzi ilość 
pomordowanych. Najczęściej w relacjach 
marynarzy występuje liczba ok. 30. Podczas 
weryfikacji nazwisk domniemanych oficerów 
m.in. w Wojskowym Instytucie Historycznym 
okazaało się, że aż 8 oficerów z "mokrańskiej 
listy" figuruje na listach obozów NKWD w 
Starobielsku i Kozielsku. Są to: kpt. mar. 
Bronisław Bończak - dowódca III dywizjonu 
bojowego Flotylli Rzecznej MW i dowódca 
"nieszczęsnego" baonu morskiego, któremu nie 
udało się dotrzeć do Włodawy, kpt. art. 
Władysław Jasik z grupy kanonierek, 
przydzielony do Flotylli, kpt. mar. Jan Kierkus 
- dowódca monitora ORP PIŃSK, kpt mar. 
Arkadiusz Kisiel-Zahorański - dowódca 
pododcinka Prypeci "Sytnica", por. mar. Janusz 
Marciniewski - dowódca uzbrojonego statku 
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sztabowego "Admirał Sierpinek", kpt. mar. 
Mieczysław Sierkuczewski - dowódca II 
dywizjonu bojowego Flotylli (zwłoki 
zidentyfikowano w Katyniu, wykaz niemiecki 
AM-869, polski nr 858). Nie ulega więc 
żadnej wątpliwości, że nie mogli oni być 
ofiarami zbrodni w Mokranach. Potwierdzają to 
bezpośrednie zarówno źródła radzieckie jak i 
polskie.

Kto więc został zamordowany w 
Mokranach?

Obecnie dysponujemy prawdopodobnie 
niepełną listą rozstrzelanych oficerów i 
podoficerów 3/. Są to:
1. kpt. art. Bogusław Rutyński - oficer artylerii 
III dywizjonu bojowego Flotylli Rzecznej MW 
2. por. mar. Jan May - dowódca monitora 
ORP "Warszawa"
3. chor. mar. Bolesław Chałabowski - p.o. 
oficera mechanika III dywizjonu bojowego
4. chor. mar. Ludwik Szefer - p.o. oficera 
mechanika I dywizjonu bojowego
5. st. bosm. Bolesław Albo - zastępca 
kapelmistrza orkiestry Flotylli
6. st. bosm. Roman Mendyka - bosman 
okrętowy uzbrojonego statku sztabowego 
"Admirał Sierpinek"
7. st. bosm. Wacław Szwarc - kier, kancelarii 
sztabu Flotylli
8. st. bosm. Stanisław Sęk - p.o. oficera 
mechanika II dywizjoun bojowiego
9. st. bosm. Julian Tomaszewski - kapelmistrz 
orkiestry Flotylli
10. bosm. Gabriel Deczer - solista w/w 
orkiestry
11. bosm. Mieczysław Jarczyński - podoficer 
artylerii monitora ORP "Warszawa"
12. bosm. Władysław Kwiciński - kierownik 
maszyn statku uzbrojonego "Gen. Szeptycki"(?) 
13. bosm. Józef Lis - dowódca kanonierki 
"Zaradna" (?)
14. bosm. Marian Radziejewski - kierownik 
radiostacji uzbrojonego statku sztabowego 
"Admirał Sierpinek"

Najprawdopodobniej zginęli również dwaj 
oficerowie 135 pułku piechoty: kpt. sap. 
Tadeusz Jacyna i por. sap. Zygmunt 
Dąbrowski.

W sprawie tej śledztwo prowadzi Okręgowa 
Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w 

Białystoku. Także Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa (ROPWiM) w Warszawie 
poszukuje osób, które mogłyby udzielić 
dalszych informycji w celu ustalenia pełnego 
wykazu ofiar zbrodni.

Przez wiele lat starano się poznać prawdę o 
tragedii marynarzy Flotylli Rzecznej MW w 
Mokranach. Jednak tak jak Katyń ze względów 
politycznych była świadomie przemilczana. 
Lansowano tezę, że zbrodni dokonała 
niezidentyfikowana bliżej banda Ukraińców.

W dniu 22 listopada 1988 r. Środowisko 
Żołnierzy SGO "Polesie" przesłało do 
ROPWiM listy byłych marynarzy Flotylli 
Rzecznej MW Jana Kurka i Aleksandra Cudiły 
z wnioskami o upamiętnienie miejsca śmierci 
Kolegów. Rada wystąpiła do konsula 
generalnego w Mińsku z prośbą o ustalenie 
miejsca i obecnego stanu mogił w Mokranach. 
Białoruskie MSZ przekazało odpowiedź w 
kwietniu 1989 r., w której stwierdzono fakt 
dokonania "... napadu przestępczej grupy osób 
spośród miejscowej ludności na grupę polskich 
oficerów w celu grabieży ich mienia. Obecnie 
z tych przestępców nikt przy życiu nie 
pozostał 4/ ", Polegli mieli być pochowani na 
północ od wsi, w miejscu obecnie 
niemożliwym do zlokalizowania ze względu na 
przeprowadzane w następnych latach egzekucje 
i działania wojenne.

Użyte w piśmie sformułowanie wywołało 
oburzenie środowiska kombatanckiego, co 
doprowadziło do zainteresowania się sprawą 
sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

W 1990 r. w czasie wizyty 
przewodniczącego ROPWiM i przedstawiciela 
Departamentu Konsularnego MSZ w Mińsku 
podjęto stosowne ustalenia z władzami 
Białorusi, które zobowiązały się powołać 
specjalną komisję do wyjaśnienia okoliczności 
śmierci i miejsca spoczynku oficerów i 
podoficerów.

Na podstawie zebranych informacji 
(dokumenty podobno nie zachowały się . 
przyp. autora) komisja ustaliła, że sprawcami 
mordu była "... najprawdopodobniej 
terorrystyczna bojówka ukraińska Artemija 
Sadza. Okoliczności zbrodni nie zdołano 
ustalić, ponieważ bezpośredni świadkowie już 
nie żyją, a jej sprawcy opuścili Związek
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Tablica na pomniku w MokranachPomnik w Mokranach

Radziecki razem z wycofującymi się: w 1944 
r. wojskami niemieckimi.

Zbrodni dokonano nieopodal dawnych 
zabudowań majątku ziemskiego Rayskich, 
położonego po lewej stronie szosy Brześć - 
Kowel. Dokładnego miejsca spoczynku nie 
udało się ustalić bowiem na terenie tym 
prowadzono duże prace melioracyjne, które 
znacznie zmieniły ukształtowanie terenu. 
Przypuszczalne miejsce pochówku to obecnie 
obszar zaoranego pola, leżącego wzdłuż rowu 
melioracyjnego, równolegle do szosy. W 
związku z tym w czasie dokonanej w kwietniu 
1990 r. przez radziecką komisję i polskich 
przedstawicieli wizji lokalnej uzgodniono, iż 
niemożliwe jest przeprowadzenie prac 
ekshumacyjnych.

W dniu 24 kwietnia strona radziecka na 
spotkaniu w Rejonowej Radzie w Małorycie 
wyraziła zzgodę na postawienie pomnika w 
Mokranach.

Z tą chwilą ROPWiM przystąpiła do prac 
upamiętniających tragiczne wydarzenie. Zleciła 
Fundacji Ochrony Zabytków opracowanie 
dokumentacji oraz budowę pomnika. 
Przedstawiciele fundacji po dokonaniu oględzin 
terenu przedstawili projekt pomnika i treść 
napisu pamiątkowego. Uzyskały one zgodę 
rodzin ofiar i wniskodawców. Po pewnym 
zmianach pierwotnej koncepcji pomnik 
zatwierdzono w ostatecznym kształcie: 
kamienny koniec z kotwicą na szczycie oraz 
wmurowaną tablicą z tekstem w języku 
polskim i ukraińskim i wizerunkiem Orderu 
Virtuti Militari.

W dniu 27 września 1991 r. na zaproszenie 
Związku Polaków na Białorusi Oddział 
Wychowawczy MW w porozumieniu z 
ROPWiM zorganizował wyjazd oficerów i 
marynarzy na obchody 52 rocznicy tragicznych 
wydarzeń w Mokranach. Po zabraniu 
przedstawicieli Departamentu WP, ROPWiM, 
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Fundacji Ochrony Zabytków, Muzeum WP i 
Wojskowego Instytutu Historycznego autokar 
udał się do Brześcia.

Nazajutrz rozpoczął się dwudniowy, 
wypełniony po brzegi program wizyty. Przed 
południem uczestnicy udali się do wsi 
Mokrany oddalonej ok. 40 km od Brześcia na 
uroczystości patriotyczno-religijne związane z 
upamiętnieniem rozstrzelanych marynarzy i 
żołnierzy. Nieopodal szosy na łące pod 
wzniesionym przez pracowników "Energopolu" 
pomnikiem zebrali się liczni przedstawiciele 
Polonii, rodzin zamordowanych, przyjezdni 
goście i mieszkańcy wsi. Po jego odsłonięciu 
mszę św. odprawił arcybiskup Kazimierz 
Świątek, metropolita archidiecezji mińsko- 
mohylewskiej i administrator apostolski diecezji 
pińskiej w asyście dziekana MW ks. płk. dr. 
Mariana Próchniaka i proboszcza z Brześcia 
ks. Zbigniewa Karolaka. Z kolei po krótkim 
wystąpieniu kmdr. dr. Józefa Dyskanta z WIH 
przypominającym okoliczności mordu, kpt. 
mar. Ryszard Sawicki przeprowadził wraz z 
werblistami i trębaczami Orkiestry 
Reprezentacyjnej MW apel poległych. Na 
zakończenie uroczystości arcybiskup K. 
Świątek dokonał poświęcenia pomnika, który 
został spowity w kwiatach.

Po obiedzie energiczny ks. Z. Karolak, 
proboszcz parafii nie tylko w Brześciu ale i w 
pobliskich wsiach Czemowszczyce i Peliszcze, 
oprowadzał gości po dopiero co oddanym 
przez władze Brześcia, a obecnie 
remontowanym _ kościele pod wezwaniem 
Podwyższenia Św. Krzyża. Do tej pory 
znajdowało się w nim muzeum krajoznawcze.

Niezapomnianym i wzruszającym punktem 
programu było niewątpliwie spotkanie z 
Polonią w oddalonej ok. 30 km od Brześcia 
wsi Peliszcze. W tej "twierdzy polskości" 
spotkały się na uroczystym wieczorze liczne 
pokolenia Polaków. Gospodarzem był 
miejscowy Oddział Związku Polaków na 
Białorusi im. Tadeusza Kościuszki, który 
przygotował bogaty program artystyczny, 
ukazujący piękny polski i białoruski folklor. 
Występowały zarówno zespoły dziecięce i 
młodzieżowe ("źródełko" oraz "Jutrzenka") jak 
i ich dziadkowie i babcie. To spotkanie z 
Polakami z Macierzy, z przedstawicielami 

Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej miało 
w Peliszczach szczególnie rodzinny charakter. 
Mimo, że było już ciemno do ośrodka 
wczasowego przybyli także mieszkańcy 
okolicznych wiosek. Niestety musieliśmy się 
rozstać.

W kolejnym dniu wszyscy przyjezdni 
zebrali się na cmentarzu żołnierzy polskich 
1920 r. w Brześciu. Pochowano tu ok. 460 
żołnierzy 4 Armii gen. Leonarda Skierskiego, 
poległych w obronie Kobrynia, Brześcia nad 
Bugiem i Muchawcem m.in. z 4 
wielkopolskiego pułku piechoty i z 49 pułku 
piechoty. Cmentarz zdewastowany i częściowo 
zabudowany garażami od dwóch lat dzięki 
inicjatywie ROPWiM jest porządkowany. 
Wzniesiono nowe nagrobki, odtworzono alejki 
i otoczono cmentarz płotem. W centralnej 
części usypano kopiec i ustawiono krzyż.

W tej niezwykłej scenerii mszę św. 
celebrował arcybiskup K. Świątek, a pod 
ołtarzem umieszczonym na kopcu zgromadzili 
się licznie rodacy z Brześcia i okolic. Padły 
słowa apelu poległych, a potem zabrzmiały 
marynarskie werble. Na żołnierskich mogiłach 
składano kwiaty i zapłonęły znicze.

W czasie zwiedzania Brześcia składano 
również kwiaty na cmentarzu wojskowym. 
Wśród porozbijanych, zarośniętych trawą i 
zrównanych z ziemią polskich nagrobków 
ocalał tylko jeden w rogu kwatery z napisem 
"Cześć poległym, 35 pp, 1935r."

Osławiona twierdza brzeska wzniesiona 
przez władze carskie w XIX w. do dziś jest 
ogromnym pomnikiem historii miasta. Niestety 
z jej dziejów wykreślono obronę z 1939 r. 
przez polską załogę pod dowództwem gen. 
bryg. Konstantego Plisowskiego. Obecnie 
stanowi monumentalne mauzoleum zwycięstwa 
Armii Radzieckiej. Dysonansem jest stojąca w 
centrum ruina kościoła, będącego od 1919 r. 
siedzibą parafii wojskowej. W oficjalnym 
przewodniku twierdzi się, że był to klub 
garnizonowy.

Na zakończenie wizyty, która przebiegała w 
szczególnie serdecznej atmosferze z 
przyjezdnymi z kraju i przedstawicielami 
Związku Polaków na Białorusi spotkał się w 
kościele pod wezwaniem Królowej Polski 
arcybiskup K. Świątek, który opowiadał o 
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gehennie rusyfikacji i ogromnym obecnie 
entuzjaźmie Polaków. Trudno im uwierzyć, że 
mogą już publicznie modlić się i mówić po 
polsku. Obiecał także pomoc Marynarce 
Wojennej RP w zorganizowaniu w 1992 r. 
podróży historycznej do Pińska.

Zbigniew Wojciechowski 
Gdynia listopad 1991

Kmdr. Wojciechowski był przedstawicielem 
gospodarzy goszczących naszych kolegów z 
Koła SMW Glasgow i z Rocznika nominacji 
1941, podczas ich pobytu w Gdyni. Jego 
sprawozdanie uzupełnia wiadomości podane 
przez p. Annę Mieszkowskp w "Na londyńskim 
bruku" w tym numerze. Red.

1) . M. Borowiak, Mord w Mokranach, "Polska Zbrojna" 
nr 54 z 29.12. - 1.1.1991r.
2) . J. Adamska, Jeszcze o zbrodni w Mokranach, "Polska 
Zbrojna", nr 13 z 18-20.1.1991 r.
3) . Por. także J. Pertek, Mała flota wielka duchem, 
Poznań 1989, Lista strat osobowych Polskiej Marynarki 
Wojennej 1939-1945, s. 534-537.
4) . J. Adamska, Jeszcze o zbrodni..., op. cit.

OD ORP "SOKÓŁ" DO
... ORP "ROLNIK"

27 lipca 1946 roku ze ściśniętym sercem i 
ze łzą w oku schodziłem z pokładu Okrętu 
Rzeczypospolitej Polskiej SOKÓŁ w porcie 
Londonderry z Irlandii Północnej. W chwili 
spuszczania - po raz ostatni - polskiej bandery 
na rufie tego okrętu podwodnego - orkiestra 
Royal Marines odegrała Jeszcze Polska nie 
zginęła. Po pięciu i pół latach wojennej służby 
w Polskiej Marynarce Wojennej ORP SOKÓŁ 
został przekazany władzom brytyjskim, z 
przeznaczeniem na złom. W życiu całej załogi 
tego okrętu coś się skończyło i to 
bezpowrotnie. Do tej chwili trwaliśmy na tym 
skrawku niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, 
jakim były pokłady wszystkich naszych 
okrętów wojennych. A teraz koniec. Nie 
powiewa już z rufy czy flagsztoku biało- 
czerwona bandera z orłem w koronie, 
świadcząca, że gdzie byśmy nie byli, w 
jakimkolwiek porcie czy na jakimkolwiek 
morzu świata - jesteśmy u siebie, w Polsce, 
gdzie obowiązuje polskie prawo, polski 
regulamin służby okrętowej, polskie zwyczaje 

i nikomu nie wolno się do tego wtrącać. Co 
nam teraz zostało? Wracać na niepewne do 
zniewolonego kraju, jak nas zachęca rząd 
brytyjski, czy szukać równie niepewnego 
szczęścia u obcych? Marzyło się załodze 
SOKOŁA, że wróci do Gdyni na tym chwałą 
wojenną opromienionym okręcie, że na 
nabrzeżu, może w Basenie Prezydenta, czekać 
będzie polska orkiestra wśród tłumu rodaków, 
że będą wiwaty i serdeczne łzy szczęścia i 
powitań po tylu latach rozłąki.

Minęło 45 lat. Dokładnie 45 lat i 50 dni, 
gdy znów stanąłem na pokładzie Okrętu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nazywał się 
ROLNIK ... Cumował w porcie wojennym na 
Oksywiu.

Wiosną 1991 roku otrzymałem list z 
Londynu, zapraszający mnie do wzięcia udziału 
w koleżeńskim zjeździe oficerów Marynarki 
Wojennej promowanych w czasie wojny, w 
1941 roku. Pięćdziesiąta rocznica tej promocji. 
Był to najliczniejszy rocznik w dziejach Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej. Zaczynali 
słubę w SPMW w roku 1938. W roku 1939 
odbyli szkolną podróż na ORP ISKRA i ORP 
WILIA po dalekich morzach. Wojna zastała 
ich w Casablance. Przyjechali do Anglii, 
dokończyli studia i praktyki, na okrętach w 
warunkach bojowych i w roku 1941 zostali 
oficerami. Czułem się zaszczycony tym 
zaproszeniem. Nie jestem z tego rocznika, 
skończyłem SPMW dwa lata wcześniej, tuż 
przed wybuchem wojny. Ale w czasie wojny 
pływałem z wieloma z nich na tymże ORP 
SOKÓŁ, JASTRZĄB, DZIK i na 
BŁYSKAWICY. Ucieszyłem się, że o mnie 
pamiętają po tylu latach. Proponowany zjazd 
miał się odbyć w dwóch fazach. Kilka dni u 
ojców marianów w Henley pod Londynem w 
pałacyku Fowley Court i następnie kilka dni w 
Gdyni jako goście Polskiej Marynarki 
Wojennej, już nie peerelowskiej. Zaciekawiło 
mnie to. Jaka jest ta Marynarka wolnej 
nareszcie Polski? Wywodzi się przecież, a 
zwłaszcza jej kadra oficerska, z PRL. Przeszli 
szkolenie zawodowe na sowiecką modłę, 
wpajano im komunistyczną doktrynę i 
"wieczysty sojusz ze Związkiem Sowieckim".

Do Gdyni dotarliśmy 13 września późnym 
wieczorem. Dano nam wypocząć do 
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następnego dnia w południe, kiedy to zjawiło 
się dwóch komandorów-poruczników i od tej 
chwili przez następne cztery dni byliśmy z 
honorami podejmowani przez Polską 
Marynarkę Wojenną.

W niedzielę 15 września, w historycznym 
starym kościółku na Oksywiu została 
odprawiona uroczysta msza św. za poległych i 
zmarłych podchorążych i oficerów rocznika 
promocji 1941. Bo pięciu zginęło w akcjach 
bojowych podczas praktyki, z tego czterech na 
brytyjskim krążowniku pancernym H.M.S. 
HOOD, zatopionym przez BISMARCKA. 
Pięciu z tego rocznika poniosło śmierć na ORP 
ORKAN. Ogółem dwunastu spoczęło na dnie 
mórz. Jedenastu zmarło po wojnie w siedmiu 
różnych krajach świata. Celebrant czytał tę 
listę przed rozpoczęciem świętej ofiary. Po obu 
bokach ołtarza stała honorowa warta 
marynarzy. Kościół oksywski stał się swego 
rodzaju sanktuarium Marynarki Wojennej 
czasów wojny. Na jego zewnętrznych murach 
są płaskorzeźby z metalu, przedstawiające 
zatopione w bojach okręty, a na spadzistym 
zboczu jest cmentarz, na którym leży wielu 
marynarzy. Tu również znajduje się 
symboliczny grobowiec admirałów Swirskiego 
i Unruga. Powstało to wszystko jeszcze w 
czasach istnienia PRL-u staraniem 
mieszkających w Polsce kolegów i starych 
gdynian, którzy pamiętają.

Przejazd autokarem do portu wojennego na 
Oksywiu, na nadbrzeżu pomnik komandora 
Bolesława Romanowskiego, podwodnika, 
dowódcy ORP DZIK. Byłem jego zastępcą w 
śródziemnomorskiej kampanii. Zatopiliśmy 
dużo nieprzyjacielskich jednostek. Pytamy, czy 
wolno robić zdjęcia. "Ależ oczywiście, 
wszystko, co panowie zechcą!" Roi się od 
złotych galonów. Kontradmirał, szef sztabu 
Marynarki, komandorowie.

Przy molo kilka okrętów wojennych. 
Rozpoznaję sylwetki okrętów rakietowych 
sowieckiej konstrukcji. Zapraszają nas do 
wejścia na jedn z nich. Podoficer wachtowy 
przy trapie oddaje należny oficerom świst 
trochę na chybił-trafił. Ci w mundurach 
honorowani są bez pudła. My - cywile - raz 
tak, raz nie. Ale świst trapowy wita wdowę po 
zmarłym kilka miesięcy temu w Anglii 

komandorze Włodzimierzu Łoskoczyńskim. 
Niesie skrzynkę z prochami męża, który chciał 
być pochowany na Bałtyku. I właśnie mamy 
wyjść na tym okręcie w morze, aby dokonać 
ceremonii morskiegeo pogrzebu. Na szarej 
nadbudówce okrętu wypucowane mosiężne 
litery: ORP ROLNIK. A więc po czterdziestu 
pięciu latach i pięćdziesięciu dniach od zejścia 
z SOKOŁA jestem znów na pokładzie Okrętu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Powinienem być 
wzruszony. Ale jakoś gardło nie chce się 
ścisnąć, łza nie chce stanąć w oku. Czyżby 
świadomość, że ten okręt był zbudowany w 
Sowietach staje na przeszkodzie myśli, że oto 
wracam do domu? A może mosiężna tabliczka 
na drzwiach do jednego z pomieszczeń, z 
napsiem cyrylicą Kajuta Komandira? Nasze 
okręty czasu wojny też były wszystkie 
budowane w zagranicznych stoczniach - we 
Francji, w Anglii, w Holandii. Ale tabliczki 
przy mechanizmach, na uzbrojeniu i na 
drzwiach pomieszczeń były po polsku... Jeden 
z towarzyszących nam komandorów z dumą 
mówi jak przez wszystkie lata PRL-u zdołali 
utrzymać przed nazwami okrętów te inicjały 
ORP - Okręt Rzeczypospolitej Polskiej. Mówię 
mu, że istotnie "OPRL" brzmiałoby może 
zgodnie z polityką owych czasów, ale co 
najmniej niezręcznie, jeśli nie ośmieszające.

Po powrocie z morza zwiedzamy Akademię 
Marynarki Wojennej. Wśród tego powstałego 
po wojnie kompleksu zachowały się niektóre 
budynki przedwojennej Kadry Floty, gdzie na 
kursie rekruckim jako kandydaci do SPMW 
uczyliśmy się musztry i innych wygibasów. I 
właśnie tu, na tym koszarowym dziedzińcu, 
poczułem wzruszenie, że wracam do domu...

Następnego dnia od rana zwiedzanie Okrętu- 
Muzeum BŁYSKAWICA. Jest to ta sama 
BŁYSKAWICA, na której w 1939 roku 
rozpocząłem wojnę, na której ponownie 
pływałem kilka miesięcy w okresie walk o 
Francję w 1944.

Nie sposób oprzeć się pewnym refleksjom. 
Przecież wszyscy ci wysocy oficerowie 
Marynarki, którzy nas tak serdecznie 
traktowali, choć z rewerencją należną naszym 
sędziwym latom, byli jeszcze nie tak dawno 
członkami PZPR. Musieli być. Inaczej nie 
zostaliby oficerami i nie mogliby awansować.
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Chcę wierzyć, że w tych oficerach, których 
spotkaliśmy w Gdyni, polskość przemogła, tak 
jak przemogła w admirałach Swirskim i 
Unrugu, w komandorach Zajączkowskim i 
Pławskim, oficerach flot zaborczych. Że te 45 
lat komunistycznej władzy nie skaziło i nie 
skarliło ich patriotycznego ducha. Że tak jak 
tamci, sprzed siedmdziesięciu przeszło laty, 
uczyli się morskiego rzemiosła w warunkach 
jedynych, jakie istniały. Że ucząc się marzyli, 
iż kiedyś nabytą wiedzę obrócą dla dobra 
wolnej Rzeczypospolitej i dla szkolenia swych 
następców. Trzeciego lub czwartego nawet po 
nas pokolenia polskich marynarzy. Że ich za
pewnienia w czasie gdyńskich spotkań o woli 
utrzymania więzi z tradycją Polskiej Marynarki 
naszych czasów nie było tylko czczą gadaniną.

Daleka była droga od ORP SOKÓŁ do 
ORP ROLNIK.

Andrzej Guzowski 
Przedruk (w skrócie) z przeględu Polskiego (Polish 
Review) z 12 grudnia 1991

"POWRÓT KOMANDORA"
"Włodzimierz Łoskoczyński był jednym z 

nich. Szablę oficera Polskiej Marynarki 
Wojennej przypiął 15 sierpnia 1932 r. W 
przededniu wojennego kataklizmu, gdy rozkaz 
"wykonać Pekin" przesądził o losach trzech 
naszych kontrtorpedowców, por. mar. 
Łoskoczyński był oficerem sygnałowym na 
ORP BURZA. Po pierwszym okresie działań u 
boku Royal Navy przeszedł na PIORUNA - 
brał udział w historycznych łowach na 
BISMARCKA. Wrócił na BURZĘ już jako 
zastępca dowódcy, służył na ŚLĄZAKU 
wreszcie w październiku 1944 r. objął 
najbardziej zaszczytne, marynarskie stanowisko, 
dowódcy okrętu niszczyciela eskortowego 
KRAKOWIAK. Odznaczony został m.in. 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Po wojnie 
dzielił, z tysiącami Polaków, emigrancki los. Z 
morzem jednak nie zerwał - pływał w 
marynarce handlowej. Zmarł, po ciężkiej 
chorobie, w Edynburgu 20 kwietnia 1991 r.

Wolą Komandora był powrót na wody 
polskiego morza, skąd zaczął swój najdłuższy 
życiowy rejs i gdzie pragnął, jak w piosence, 
... na dnie z honorem lec". Uroczysty morski 
pogrzeb zorganizowany przez dowództwo 

Polskiej Marynarki Wojennej, symbolizując 
ciągłość tradycji, jednoczącej ludzi służących 
pod polską banderą". Prochy komandora 
Włodzimierza Łoskoczyńskiego spoczęły - 
według zapisu w dzienniku okrętowym - na 
pozycji 54° 23,2‘E i 18° 30,1‘N.

A.G.
Zwięzła, doskonała proza A.G. w 12,91 
grudniowym numerze "MORZA" wymaga 
poprawki w cytacie z dziennika okrętowego, 
Że prochy kmdra spoczęły na pozycji w której 
zmienić trzeba oznaczenie N i E. Red.

DO PREZESA SMW
"Nasze Sygnały" nr 169 są niezwykle 

ciekawe, choćby z tego powodu, że jest tam 
opis z naszego zjazdu w Gdyni z kolegami ze 
Szkocji. Tam po raz pierwszy zobaczyłem od 
czasu wojny kolegę Mieczysława Zawadę. 
Patrząc na jego (nie tylko jego) posturę 
zrozumiałem że i ja też już jestem starym 
człowiekiem. A jacy byliśmy cwaniacy kiedy 
byliśmy młodzi w czasie wojny. Tam też 
miałem zaszczyt poznać kdr. Tymińskiego 
który za moją książkę przyniósł mi z 
hotelowego bufetu setkę czystej i choć nie 
jestem trunkowy to jednak z jego rąk wypiłem 
kielicha jakby boski napój.

Mam też w tych "Sygnałach" wiele cennych 
dla mnie zdjęć, za co raz jeszcze bardzo 
dziękuję. Chciałbym przy okazji wyrazić moją 
opinię na temat różnych propozycji 
rozwiązania Waszego Stowarzyszenia w 
Londynie. Otóż byłbym za tym, żeby nie 
przenosić Wasze agendy do Kraju, bo szybko 
nagromadzone fundusze na emigracji, 
zdeprecjonują się. Tym bardziej, że nie 
wiadomo jak jeszcze będzie wyglądać dalsza 
sytuacja ekonomiczna w Polsce. W moim 
odczuciu następuje całkowity upadek polskiej 
gospodarki i wszelkie jej konsekwencje z tego 
tytułu. Lepiej jak będziecie egzystować w 
Londynie jak najdłużej, na wzór innych 
ośrodków kulturalnych na emigracji. Myślę że 
kiedy będzie wykruszać się całkowicie Wasze 
pokolenie to przecież macie tam w Anglii 
swoich następców w postaci dzieci i wnuków. 
Niech oni dalej prowadzą ten nabożny cel.

Co do zjazdu w sierpniu tego roku, to 
napewno ja będę o ile nic nie stanie na
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przeszkodzie. Wierzę że wreszcie na tym 
zjeździe i Panu uściskam szlachetną dłoń. Przy 
okazji pozwalam sobie przysłać odpis wyroku 
skazującego mnie za udział w ZWZ, na terenie 
Przemyśla w okresie 1939-1940. Odpis ten po 
różnych staraniach dostałem z lwowskiego 
archiwum ukraińskiego. Trwało to prawie rok 
oczekiwania. Dopiero ostatnio dostałem 
zawiadomienie z konsulatu rosyjskiego w 
Krakowie że mam się zgłosić po odbiór i 
wpłacić 70,000 zł, tytułem manipulacji 
urzędowych. Na tym odpisie bardzo mi 
zależało bo niektórzy "usłużni" ludzie w moim 
środowisku posądzali mnie że w książce mej 
dałem upust fantazji literackiej. Co do naszej 
odznaki marynarskiej, to jestem zwolennikiem 
ażeby na uroczystościach była przypinana do 
krawata. Kiedy byłem ostatnio w Krakowie 
złożyłem wizytę państwu Węglarzom. Długo 
rozmawiałem na różne marynarskie tematy.

Komandor Węglarz wygląda świetnie i na 
pierwszy rzut oka wygląda 20 lat młodziej.

Władysław Mazur 
Przemyśl 13 styczeń 1992
Tłumaczenie: Wyciąg Archiwalny:
Wyciąg archiwalny
W dokumentach państwowego archiwum 
lwowskiego okręgu Ukrainy jest napisane, że 
Mazur Władysław, urodzony w 1919 roku w 
Przemyślu, był zasądzony 14 kwietnia 1941 r. 
przez wojskowy trybunał kijowskiego 
specjalnego okręgu wojskowego na dziesięć lat 
zesłania do obozów pracy i konfiskatę mienia 
osobistego. Termin odbywania kary zalicza się 
z dniem 20 marca 1940 roku. Obwiniony ob. 
Mazur Wł. posądzony był o to, że w końcu 
1939 roku wstąpił do polskiej narodowej 
organiazacji, werbował do tej organizacji 
innych, i zbierał dane o przewozach 
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zaopatrzenia towarów wysyłanych z ZSRR do 
Niemiec,

Dokument podpisał dyrektor państwowego 
archiwum lwowskiego okręgu: W.I. Kucynda. 
L.P. 42 04.11.1991.
U dołu dokumentu okrągła pieczęć z napisem 
w otoku: Lwowski Okręg Rady Narodowej 
Delegatów USSR. Narodowe Archiwum 
Lwowskiego Okręgu.
Z języka ukraińskiego przełożył na język 
polski Władysław Mazur

OŚ KRAKÓW-AMERYKA
Przesyłam Ci zdjęcie 3-ch Muszkieterów z 

Pioruna zrobione w Krakowie podczas 52 
letniego powrotu sztandaru do Gdyni. Stacha 
po powrocie z Polski zabrali do szpitala, ale 
jak dzwoniłem do niego około Bożego 
Narodzenia to czuł się już b. dobrze.

Od lewej S. Kuty z USA, kmdr Z. Węglarz z Krakowa 
i A. Mrozek z Kanady

Jak Ci już napewno wiadomo Witold 
Poray-Wojciechowski ożenił się 12-tego 
grudnia 9Ir. pożył z żoną miesiąc czasu i 
zmarł 13-tego stycznia. Tego samego dnia 
zmarła żona Karola Wiznera w Gdańsku.

Obchodziliśmy tutaj rocznicę zaślubin Polski 
z morzem dzień wcześniej to jest 9-tego 
lutego. Po powrocie do domu Kmdr Tymiński 
dzwonił do mnie, że Stacho Tałanda zmarł w 
szpitalu w Londynie. Ostatnio tak wygląda, że 
za dużo starej wiary pcha się na wieczną 
wachtę. W Polsce Alicja żona Stacha Kutego 
dała mi jeden z branżowych odlewów zrobiony 
przez jej ojca, ażebym włożył w to zegar co 

zrobiłem. Myślałem że jak pojadę do siostry 
na Florydę to po powrotnej drodze wstąpię do 
Stacha i mu to oddam, ale tydzień temu 
poślizgnąłem się w wannie, złamałem 2 żebra 
i odłożyłem wyjazd.

Alfred Mrozek. 
Islington - ONT. 11 luty 1992

PRZERWANA PODRÓŻ SZKOLNA
W styczniu 1991 r. w "Tygodniu Polskim" 

ukazał się list generałów S. Maczka oraz K. 
Rudnickiego, nawołujący nas, weteranów PSZ 
na Zachodzie, aby przekazywać odradzającemu 
się w Polsce żołnierzowi nasze tradycje i 
ideową postawę, czego można dokonywać 
przede wszystkim przez kontakty. Ten apel 
zapadł mi głęboko w serce i kiedy w czasie 
ostatniego zjazdu SMW powstał projekt 
zrobienia zjazdu naszego rocznika SPMW 
(1938-1941) na 50 - rocznicę promocji na 
podporuczników, należałem do tych, którzy 
stanowczo wysuwali Gdynię, jako symboliczny 
powrót z naszej podróży szkolnej, zaczętej 
latem 1939 r. Trochę długo to trwało - wyjazd 
młodych podchorążych w 1939 r. i powrót 
weteranów w 1991 r. - w porozumieniu oraz 
częściowo jako goście Polskiej Marynarki 
Wojennej.

Tutaj muszę dodać, że cały trud organizacji, 
przygotowania oraz uzgodnienia szczegółów i 
transportu wziął na swoje barki kpt. mar. S. 
Olszowski i jemu należy się nasza 
wdzięczność i uznanie i trochę wielu z nas 
było przykro, że Dowództwo Mar. Woj. w 
Gdyni nie wyróżniło jakoś jego wysiłku, nie 
odróżniając zdaje się zjazdu naszego rocznika 
i zaproszonych gości od Stowarzyszenia 
Mar.Woj. To był nasz rocznicowy zjazd - 
powrót z podróży szkolnej. Ze wszystkich 
Szkół Podchorążych jakie istniały w Polsce, 
tylko jedna miała w programie podróż 
zagraniczną na okręcie szkolnym, żaglowcu 
O.R.P. ISKRA. Ta szkoła była oczywiście 
SPMW, a rocznik który wyruszył w tę podróż 
w złowieszczym 1939 r., był tym, który 
wstępując do SPMW w 1938 r. powinien się 
doczekać promocji w 1941 r. czyli 1938-1941.
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Jest to rocznik, który wyróżniał się tym, że 
był jak dotąd najliczniejszy, że cały się znalazł 
za granicą w dniu wybuchu wojny i w 
związku z tym miał to szczęście, że ani na 
chwilę nie musiał zdejmować polskiego 
munduru. Rocznik ten, jako jedyny odbył 
kilkumiesięczną praktykę na brytyjskich 
pancernikach, lotniskowcach i krążownikach. 
Ponadto brał udział w wojnie na morzu przez 
cały czas i nikt nie dostał się do niewoli - 
można powiedzieć, że mimo największych 
procentowo strat, jakiś szczęśliwy, wyróżniony 
przez los rocznik.

Otóż ta podróż szkolna została przerwana 
w Casablance przez wybuch wojny. Potem 
przez Francję do Anglii, no i na okręty i 
kontynuowanie, nauki i wreszcie promocja we

LUDZIE MORZA:
JOZEF WOJTKOWIAK

(1898-1979)
Por. mar. Józef Wojtkowiak urodził się w 

Nekli, powiat Środa, woj. Poznań (pod 
zaborem pruskim), 20 lutego 1898 r. Jego 
Ojciec był włodarzem w majątku Nekla. Józef 
chodził do szkoły w Nekli do 30 marca 1912. 
Wszystkie przedmioty były wykładane w 
języku niemieckim, jedynie w domu mówiono 
po polsku i w kościele. Ukończył szkolę z 
wynikiem bardzo dobrym. Wyróżnił się 
zdolnościami do matematyki, ale warunki nie 
pozwalały na dalsze studia. Czasami nauczyciel 
używał Wojtkowiaka do uczenia matematyki w 
młodszych klasach.

Od 1 kwietnia 1914 Józef uczył się u 
kowala ślusarstwa i kowalstwa i świadectwo 
członka Cechu Wspólnego w Kostrzynie 
otrzymał 1 października 1917 już podczas 
przymusowej służby w marynarce niemieckiej. 
Do Hamburga przyjechał 1 kwietnia 1917 
podczas 1-wszej wojny światowej jako 19 letni 
rekrut. Służba dla Polaka nie była łatwa. 
Zauważono jego talent do nauk ścisłych i 
mechaniki i odesłano na kursy mechaniczne i 
warsztatowe. Służył na lekkim krążowniku 
EMDEN, na szkoleniowym okręcie SMS 
NYMPHE i na łodziach torpedowych S16 i 
VI59 jako palacz.

Na jednym z okrętów (na S16 lub V159) 

wrześniu 1941 r.(tu autor opisuje przebieg 
zjazdu w Gdyni i pokrywa ten sam materiał, 
co reportaże Guzowskiego, Olszowskiego i 
Wasilewskiego w NS nr 169).

Pozjazdowe rozmyślania doprowadziły mnie 
do smutnych wniosków, że Marynarka 
Wojenna II Rzeczyposplitej była 
przypuszczalnie większa, a na pewno o niebo 
nowocześniejsza niż ta, którą stworzyła PRL. 
GROM, BŁYSKAWICA, ORZEŁ i SĘP 
należąły swego czasu do najlepszych jednostek 
w swojej klasie na świecie, z czego my 
wszyscy byliśmy bardzo dumni.

Marek Ołdakowski

(Przedruk z londyńskiego TYGODNIA 
POLSKIEGO 8 luty 1992 r.)

Niemiec nienawidzący Polaków chciał 
wepchnąć Józefa do paleniska. W czasie walki 
by uratować życie Józef był uderzony 
rozrzażonym haczykiem w prawą nogę (szrama 
została na całe życie) i został odwieziony do 
Hamburga do szpitala, gdzie leczył go lekarz 
Polak. Wtedy mogli porozmawiać po polsku, 
chociaż ukradkiem. A okręt wyszedł bez 
Józefa w morze i wjechał na minę. Wszyscy 
zatonęli. Następnie przeniesiony do 6-tej 
kompanii I dywizjonu łodzi podwodnych 
doczekał się końca wojny.

Zdemobilizowany 12 czerwca 1919 wyjechał 
do pracy w kopalni w Westfalii, gdzie miał 
krewnych ze strony matki. Wkrótce wraca do 
Nekli i pracuje tam w cegielni a następnie od 
marca do sierpnia 1920 jako kancelista w 
Sądzie Powiatowym w Poznaniu. 2 sierpnia 
1920 zgłasza się na ochotnika do służby w 
Mar. Woj. i zostaje włączony do III Batalionu 
Morskiego I Pułku Morskiego w Toruniu. Oto 
co sam pisze w pamiętniku: "III Batalion 
Morski wobec braku ludzi został sformowany 
później - dopiero 12 sierpnia 1920 i jego 
dowódcą został kpt. mar. Steyer Wł. Mój III 
Batalion był na wojnie z bolszewikami." 
Walczy w bitwie pod Brodnicą, za którą 
dostaje medal "Na polu chwały Walecznym" 
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1920 i za udział w wojnie medal "Polska 
swemu obrońcy" 1918-1920. Józef 7 grudnia 
1920 przyjeżdża do Pucka i służy w MW 
jako mechanik na ORP MEWA.

Ożenił się 25 maja 1925 w Lesznie z 
Henryką Patulską, urodzoną 19 stycznia 1902 
w Berlinie i mieszkał w Wejherowie gdzie 
urodził się syn 7 listopada 1927. Zona zmarła 
w 1929 a synem zaopiekowała się siostra 
Józefa Aniela.

W 1925 służy jako bosmat mechanik na 
kanonierce ORP GENERAŁ HALLER pod 
dowództwem E. Pławskiego. "W maszynowni 
oprócz Krefta mieliśmy bosmata Wojtkowiaka, 
st. mar. Iglantowicza, st. mar. Dwomika i 
jeszcze paru doświadczonych marynarzy, reszta 
byli rekruci." - tak pisze Pławski w 
"Wspomnienia historyczne na wesoło", NS nr 
94. Na HALLERZE bierze udział w wizycie w 
Estonii i na Łotwie w czerwcu 1925.

St bsm Józef Wojtkowiak w 1928

Do marca 1927 służył na ORP GENERAŁ 
SOSNKOWSKI, a następnie na ORP 
KOMENDANT PIŁSUDSKI.

Wtedy zapoznał się z komandorem 
Stanisławem Rymszewiczem, (korespondowali 
do śmierci) który go zarekomendował na 
członka Komisji Nadzorczej przy budowie 
polskich okrętów w Blainville i w Caen we 
Francji w stoczni Chantiers Navals Francais. 2 

kwietnia 1926 została podpisana umowa na 
budowę WICHRA i BURZY oraz okrętów 
podwodnych. W Blainville w 1928 poznał 
profesora Rylke, (korespondowali do śmierci), 
który później razem z J. Unrugiem 
zarekomendował Józefa na członka Komisji 
Nadzorczej w Cowes 1935 r. W czerwcu 1929 
Józef dostał francuskie prawo jazdy. Obok 
pracy nadzorczej odbywał staż na okrętach 
TROMBE i OURAGAN w Tulonie, oraz 
wykonywał prace warsztatowe w tulońskiej 
stoczni Arsenał.

Prof. Aleksander Rylke tak pisze w swojej 
książce "W służbie okrętu" (str. 1711172): 
"Gdy na "Wichrze" rozpoczęto montaż 
kotłowni i maszynowni turbinowej do 
bezpośredniego nadzorowania tego montażu na 
okręcie, a zarazem dokładnego zapoznania się 
z tymi urządzeniami przysłano mi starszego 
bosmana maszynowego Józefa Wojtkowiaka. W 
czasie 1-wszej wojny światowej Wojtkowiak 
służył w niemieckiej marynarce wojennej i 
doskonale - jak mogłem to stwierdzić - znał 
swój zawód. Był bardzo sumienny i 
skrupulatny, a ponadto natura obdarzyła go 
wielkim wyczuciem taktu. Połączenie tych cech 
charakteru było szczególnie korzystne w naszej 
sytuacji, gdyż dzięki temu Wojtkowiak, będąc 
bardzo wymagającym przy kontrolowaniu pracy 
stoczni, nigdy nie miał ostrzejszych starć z jej 
pracownikami. Jego umiejętność postępowania 
z ludźmi zyskała sobie zresztą wkrótce 
zasłużoną sławę.

Wojtkowiak zakwaterował się w jednym z 
osiedli w pobliżu stoczni nad kanałem Caen- 
Ouistreham. W osiedlach tych mieszkało dość 
dużo Polaków - robotników zatrudnionych w 
pobliskiej hucie Mondeville. Zarówno między 
nimi, jak i między nimi a ich kolegami - 
Francuzami zamieszkałymi tamże dochodziło 
nierzadko do różnych nieporozumień, 
prowadzących niekiedy do bójek kończących 
się interwencją miejscowych posterunków 
żandarmerii. Okazało się, że osiedlenie się 
Wojtkowiaka nad kanałem spowodowało w 
ogromnym stopniu zmniejszenie się ilości 
konfliktów pomiędzy mieszkańcami osiedli. W 
razie jakichś scysji powaśnieni kierowali się 
najpierw do Wojtkowiaka, który zazwyczaj 
znajdował sposób polubownego załatwienia 
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sprawy. Żandarmi francuscy nazywali 
Wojtkowiaka żartobliwie, ale z sympatią 
"nieoficjalnym konsulem polskim", a wśród 
ludności francuskiej zyskał on sobie proste, ale 
wymowne w swej postaci miano: "Maitre 
Joseph". Najwłaściwiej byłoby je przetłumaczyć 
jako "Pan Józef. Bliższe określenia nie były 
potrzebne, bo każdy wiedział dobrze o kim 
mowa, gdy owo miano usłyszał. Należałoby 
jeszcze dodać, że w chwili przyjazdu do 
Francji pan Józef nie znał francuskiegol 
szybkość z jaką opanował ten język, budziła 
zawsze mój podziw.

W 1928 z okazji Dziesięciolecia 
Wojtkowiak został odznaczony: "Brązowym 
Krzyżem Zasługi", "Medalem X-lecia" i 
"Medalem z Piłsudskim 1918-1928".

W marcu 1932 ORP BURZA przyszła do 
Cherbourga na próby. 8 marca odbył się 
oficjalny obiad u Francuzów oraz msza na 
okręcie, do której służył Wojtkowiak.

Od 1932 do 1934 Wojtkowiak służy na 
ORP BURZA jako st. bosman mechanik. W 
1933 zostaje mianowany bosmanem floty.

W 1932 zostało otwarte na Oksywiu przez 
komandora J. Unruga pierwsze po wojnie 
kasyno podoficerskie MW, a na kierowniczkę 
wyznaczono wdowę po jednym z pierwszych 
siedmiu bosmanów floty Piotrze Żurawskim 
(patrz S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Mar. 
Woj. Tom I, Piotr Żurawski, umarł na raka w 
Warszawie i został pochowany na Powązkach)

Kazimierę Irenę Żurawską z domu 
Ambrożewicz, urodzona 18 listopada 1898 
roku w Nieszawie, jedna z pierwszych 
aktywnych członkiń Rodziny Wojskowej. Na 
otwarciu kasyna Józef zapoznał się z Ireną, z 
którą ożenił się 10 czerwca 1934 w kościele 
Sw. Michała Archanioła na Oksywiu, a 
celebrantem był ksiądz Władysław Miegoń. 
Wkrótce Józef został członkiem Zarządu 
Kasyna Podoficerskiego. Początkowo rodzice 
mieszkali na Oksywiu, a następnie wybudowali 
sobie willę przy ulicy Kwidzyńskiej 12 w 
Gdyni.

Od 1934 do 1935 służy w Gdyni na ORP 
BAŁTYK w Szkole Specjalistów Morskich.

Następnie jest członkiem Komisji 
Nadzorczej przy budowie okrętów w Cowes, 
gdzie przyjeżdża 12 sierpnia 1935. Autorka 
tego życiorysu - córka urodziła się 19 lutego 

1936 w Newport, IOW. W stoczni chor. mar. 
Wojtkowiak nadzoruje budowę OORP 
BŁYSKAWICA i GROM. Wojtkowiak miał 
tam wielu przyjaciół, których odwiedzał po 
wojnie.

Często po pracy przebywał w towarzystwie 
Uniechowskiego, Rymaszewicza, Zawiany, 
Teodora Chlasiy i swego szwagra Stanisława 
Patalasa. Również miał przyjaciół wśród 
pracowników stoczni pp. Bettison Charlie, 
Bettenson Thomas, który był u Wojtkowiaków 
w Gdyni z wizytą do dnia swojego odjazdu do 
Anglii 24 listopada 1938.

Tak pisze Władysław Szczerkowski o 
Wojtkowiaku w książce ORP BŁYSKAWICA 
(str. 26):

"Bardzo dużą rolę w pracach komisji 
odegrał jej przewodniczący komandor inż. 
Stanisław Rymszewicz..., inż. Jan Morze. Na 
podkreślenie zasługuje również sumienna praca 
chor. mar. Józefa Wojtkowiaka, eksperta o 
bogatym doświadczeniu z zakresu prac 
warszatatowych, które zdobył jeszcze podczas 
nadzorowania budowy WICHRÓW we 
Francji."

Wojtkowiak jest wymieniony w książkach 
Ryszarda Mielczarka ORP GROM i Jerzego 
Petrka ORP BURZA.

Po przyjeździe do Gdyni służy na ORP 
BŁYSKAWICA i pisze artykuły do 
"Wiarusa":
1. "ORP WILIA w Cowes", Wiarus, 1937 nr. 
2. "Polsce przybywa nowy okręt bojowy", 
Wiarus, 1937, nr 22.

Z pamiętnika Ojca: "19 września 1938 roku 
wpisałem się do listy wyborców do Senatu. 
Numer Krzyża Zasługi 9837lOr. z dnia 
10.11.28."

W styczniu 1939 na następne okręty stoczni 
J. Samuel White w Cowes Wojtkowiak został 
wyznaczony na członka Komisji Nadzorczej i 
wysłany z Gdyni z oficjalną misją, jako 
delegat techniczny 11-tego sierpnia 1939 roku 
i 15 sierpnia był w Londynie a następnego 
dnia w Cowes.

Tam Wojtkowiak pracował przy doglądzie 
szybkobieżnych łodzi torpedowych aż do 
swego przeniesienia na ORP GARLAND.

Przedtem odbył staż na angielskim okręcie 
HMS GLOWWORM w marcu 1940. Tak o 
tym pisze Jerzy Pertek w książce "Pod obcymi 
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banderami" (str. 92193): "Również polscy 
podoficerowie marynarki kierowani byli na 
brytyjskie okręty dla odbycia stażu. Pierwszy 
tego rodzaju wypadek nieomal zakończyłby się 
tragicznie. Kiedy w Admiralicji Brytyjskiej 
zapadła na początku 1940 roku decyzja 
przekazania Polakom GARLANDA, Anglicy 
Euigdali. aoy dwóch starszych polskich 
polskich podoficerów odbyło jednomiesięczny 
staż na okręcie tego samego typu. 
Wskazanym okrętem był GLOWWOROM, a 
wyznaczonymi przez Kierownictwo Marynarki 
Wojennej podoficerami - starsi bosmani Józef 
Grzonka i Józef Wojtkowiak. Gdy czas ich 
stażu dobiegał już końca nastąpiły znane 
wydarzenia zapoczątkowujące hitlerowską 
inwazję w Norwegii. W jej przeddzień 
GLOWWORM natknął się na niemieckie 
okręty i bohatersko walcząc z przeważającymi 
siłami został zatopiony pociskaniu artylerii 
ciężkiego krążownika ADMIRAŁ HIPPER. Po 
otrzymaniu tej wiadomości Admiralicja 
Brytyjska przysłała do Kierownictwa Marynarki 
Wojennej pismo kondolencyjne z wyrazami 
żalu z powodu śmierci obu polskich 
podoficerów. Tymczasem tego samego dnia 
obaj rzekomo polegli bosmani zameldowali się 
w gmachu Kierownictwa. Okazało się, że 
dowódca GLOWWORMA kazał im 
wyokrętować się w ostatniej chwili przed 
wyjściem okrętu na morze, o czym sam już 
nie zdążył zameldować swemu dowództwu."

4 maja 1940 Wojtkowiak jest zaokrętowany 
jako chor. mar. na ORP GARLAND na Malcie 
i bierze udział w akcjach tego okrętu na 
Morzu Śródziemnym. Czasami też jako 
kierownik ekipy ratunkowej. Od 28 września 
1940 Wojtkowiak służy na ORP PIORUN, 
gdzie jako II oficer mechanik bierze udział w 
akcji z BISMARCKIEM. Dekorowany 
Krzyżem Walecznych pozostaje na PIORUNIE 
do drugiej połowy 1943 gdy jest skierowany 
na kurs oficerski w Glasgow. Otrzymał drugi 
Krzyż Walecznych za kampanię koło Salerno 
oraz Krzyż Morski z potrójnym okuciem i pięć 
medali angielskich.

Z pamiętnika Ojca: "Brałem udział w 
licznych konwojach i walkach morskich, np. 
konwojfe na Morzu Północnym, operacje na 
Morzu Śródziemnym, Malta, Aleksandria, 
Haifa, Cypr, Dardanelle, Afryka, Gibraltar, 

Włochy (Sycylia i ląd), Augusta, Crotone, 
Giovani, Salerno, Brindisi, Bari, Taranto, 
Algier, Oran, Bizerta, Neapol etc., dalej 
konwoje do Kanady (Halifax), konwoje do 
Nowej Funlandii (St. John, Argentia), konwoje 
do Islandii, do Rosji (Murmańsk), konwoje do 
Malty, operacje przy wybrzeżach Norwegii, 
Francji, w Kanale Angielskim, walka z 
pancernikami BISMARCK". Walczy po całym 
świecie, ale zawsze daleko od Gdyni!

Kończy kurs oficerski z wynikiem bardzo 
dobrym 15 kwietnia 1944 "zdałem oficjalny 
egzamin na oficera mechanika przed Komisją 
Egzaminacyjną admirała Korytowskiego", 3 
maja 1944 promowany na podporucznika jest 
przydzielony do Centrum Wyszkolenia 
Specjalistów Floty w Plymouth. 20 września 
1945 zostaje promowany na porucznika i 
pozostaje w Plymouth aż do rozwiązania 
Polskiej MW w Anglii. Za pracę, za napisanie 
jedenastu podręczników był wymieniony z 
pochwałą w rozkazie dziennym nr 43 z dnia 
13 lipca 1945 przez wice-admirała Świrskiego.

Po wojnie w 1946 zdaje egzamin na oficera 
mechanika Marynarki Handlowej. Zwolniony 
23 sierpnia 1947 z Polish Resettlement Corps, 
otrzymuje pracę jako chief engineer na S/S 
VILLAR kursującym między Kanadą a 
Ameryką Południową do 6 czerwca 1949. 
Razem z nim pracowali: (z pamiętnika Ojca:) 
II eng. Zdanowicz, III eng. Oksiński, IV eng. 
Socha, V eng. Szczepski, VI eng. Cichocki, 
VII eng. Kuty, Electr eng. Głuszeń, Jun Electr 
eng. Dąbrowski.

Wraca na SlS PARTHIA do Anglii i w 
Plymouth pracuje w firmie REME (Royal 
Electrical and Mechanical Engineers), a potem 
w stoczni w Devonport.

Po ataku serca ciężko schorowany prowadzi 
małe prywatne przedsiębiorstwo z rodziną. 
Stale utrzymuje kontakty z SMW w Londynie 
i z kolegami w świecie. "Nasze Sygnały" stały 
się jego ulubioną lekturą.

Umarł 16 lutego 1979 w Plymouth i został 
tam pochowany.

Często do mnie mówił: "Ja już Polski nie 
zobaczę". Ale teraz może Jego życiorys w 
"Naszych Sygnałach" zobaczy i będzie 
zobaczony w Polsce.

Wanda Troman
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LUDZIE MORZA:
BOGUSŁAW

Już ponad 50 lat minęło od wybuchu II 
wojny światowej. Czy w tych dniach 
wrześniowych ktoś pomyśli o złożeniu choćby 
skromnej wiązanki kwiatów na grobie 
oznaczonym J.J. 459 w dalekim, szkockim 
mieście Dundee, w kwaterze cmentarnej 
Western Necropolis? Spoczywa tam dowódca 
ORP WILK - komandor podporucznik 
Bogusław Krawczyk.

Zainteresowani historią polskiej marynarki 
wojennej znajdą opisy działań WILKA i jego 
dowódcy w książkach Jerzego Pertka, 
Edmunda Kosiarza, jak też innych, o 
charakterze belletrystyczno-pamiętnikarskim, 
napisanych prze komandorów Romanowskiego 
czy Kamickiego. Wydaje się jednak, że postać 
komandora Krawczyka zasługuje na szersze i 
cieplejsze wspomnienie, był to bowiem 
wybitny żołnierz Września i człowiek 
niemałego formatu.

Już w latach gimnazjalnych wyróżnia się 
jako doskonały uczeń o wszechstronnych 
uzdolnieniach, a Oficerską Szkołę Marynarki 
Wojennej w Toruniu kończy w 1928 roku z I 
lokatą. Otrzymuje wtedy z rąk prezydenta 
Mościckiego tak zwaną Szablę prymusa.

Pierwsze lata służby na morzu wypełnione 
są pracą, ale nie pozbawione atrakcji. Młody 
adept pływa we Flotylli Pińskiej, potem na 
okrętach ŚLĄZAK, ŻBIK, PODHALANIN 
kolejno zdobywając awanse. Tymczasem jako 
wysoko ceniony oficer znający biegle cztery 
języki, a przy tym odznaczający się miłym 
sposobem bycia, wraz z przyjacielem ze 
ŻBIKA - Feliksem Jasłowskim zostaje 
przydzielony do doborowej załogi 
reprezentacyjnego żaglowca. Żaglowiec ten 
bierze udział w regatach i służy do obwożenia 
ministerialnych osobistości odwiedzających 
wybrzeże.

Bogusław Krawczyk w sposób jakby 
naturalny zawsze wysuwa się na czoło w 
kadrze oficerskiej. Dlatego też on właśnie 
dwukrotnie jest skierowany na szkolenie 
specjalistyczne do Francji. Kurs w 1931 r. w 
Szkole Marynarki Podwodnej w Tulonie 
przesądza o jego związku do końca krótkiego 
życia ze służbą na okrętach podwodnych.

KRAWCZYK
Życie jego ma jeszcze inny nurt - 

wewnętrzny, można by rzec, artystyczny i 
poetycki. Znakomicie gra na fortepianie 
(przechowały się pamiątki w postaci* 
ofiarowywanych mu przez przyjaciół nut),, 
nieźle maluje, a ponad wszystkie te zgoła 
niewojenne zamiłowania przedkłada pisanie 
wierszy.

Ppor mar B. Krawczyk - promocja 1928

Wiele wolnych chwil poświęca swojemu 
hobby - układaniu wierszyków okolicznościo
wych, opisywaniu rymami życia w Dywizjonie. 
Te wierszowane obrazki czasem wesołe, 
czasem owiane "chandrą", nieraz grafomańskie 
są wyrazem potrzeby ducha i wrażliwości 
natury. I znów fama idzie o kapitanie Kraw
czyku - poecie, popularnie zwanym "Kubą". 
Wiersze o codziennym życiu marynarzy tra
fiają do Złotej Księgi Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych jako zapiski kronikarskie.



Str. 40 NASZE SYGNAŁY Nr 170

Niestety, w zawierusze wojennej zaginęła 
Złota Księga, kapitańskie żartobliwe rymy 
rozproszyły się "po ludziach". Część zachował 
przyjaciel - F. Jasłowski, z niektórych skorzy
stał jako "motta" do kilku rozdziałów już po 
wojnie napisanej książki Borys Kamicki.

1 września 1939 wszystko stało się nieważ
ne oprócz obrony kraju.

Kapitan Krawczyk i jego załoga zostają 
wciągnięci w wojnę na Bałtyku. Jego załoga to 
obsada okrętu podwodnego WILK, którego 
dowódcą zostaje mianowany w marcu 1939.

ORP WILK przeznaczony do stawiania min, 
zbudowany był w latach 1927-30 w stoczni 
francuskiej. Warunki zaokrętowania około 50 
ludzi w ograniczonej do 6 metrów szerokości 
przestrzeni, szczególnie w zanurzeniu się 
nieprawdopodobnie uciążliwe. Udręka czy 
wręcz marazm życia na okręcie podwodnym w 
czasie działań wojennych plastycznie i 
wstrząsająco opisuje niemiecki pisarz - były 
marynarz Kriegsmarine, Lothar Gunther 
Buchheim w znanej książce "Okręt".

WILK od pierwszego dnia wojny walczy w 
wyznaczonym przez dowództwo sektorze 
między Helem a ujściem Wisły - jest to, 
niestety, rejon najsilniej patrolowany przez 
lotnictwo niemieckie. WILK wciąż wypływa i 
usiłuje stawiać miny, lecz jest okrętem zaciekle 
zwalczanym przez Niemców, nieustannie 
tropionym i bombardowanym. Załoga z uporem 
naprawia uszkodzenia spowodowane niemiec
kimi bombami głębinowymi i wciąż stawia 
czoła nieprzyjacielowi. A dowódca?

Zachowanie dowódcy najlepiej określają 
słowa Jana Jaworskiego, najmłodszego wów
czas członka załogi, obecnie mieszkającego w 
Gdyni.

"Kapitan Krawczyk wciąż był na posterun
ku, widziało się go na stanowisku dowodzenia, 
przy peryskopie, niemalże dzień i noc, ciągle 
na nogach. Zadawaliśmy sobie pytanie, kiedy 
ten człowiek śpi?"

Niszczyć wroga - to było najważniejsze dla 
dowódcy. Równocześnie zdawał sobie sprawę 
z odpowiedzialności za los ludzki i dlatego 
właśnie stale "był na nogach", aby czuwać nad 
wszystkim.

I znów, według słów Jaworskiego - "wiel
kim umiejętnościom taktycznym dowódcy 
wielu ludzi z załogi zawdzięczało życie".

WILK w ciągi dwunastu morderczych dni 
i nocy walki na morzu zostaje mocno nad
wyrężony... Zapas ropy gwałtownie się wy
czerpuje...

Wówczas dowódca Floty - kontradmirał 
Józef Unrug poleca polskiemu okrętowi 
podjęcie próby przedarcia się do Anglii. To 
jedyna szansa przetrwania i kontynuowania 
walki u boku aliantów. Kapitan Krawczyk 
kieruje WILKA w stronę Cieśnin Duńskich. 
Przeprawa, szczególnie przez kanał Flin Trinne 
jest wręcz nieprawdopodobna - wąska i płytka 
cieśnina, strzeżona przez pola minowe i 
patrolujące jednostki nieprzyjacielskie stanowi 
paszczę lwa. Przeprawa ta doczekała się wielu 
opisów jako heroiczna.

Po wyjściu na Morze Północne dowódca 
przesyła ostatnią depeszę na Hel: 
"Przeszedłem Sund, gdzie ominąłem dwa 
kontrtorpedowce.
Idę do Anglii. Niech żyje Polska!"
Polski tej już nigdy nie zobaczy...

Doprowadza WILKA do wybrzeży 
brytyjskich, gdzie przyjęty jest owacyjnie. 
Każdy mijany okręt angielski wita polskich 
marynarzy trzykrotnym "hurrey"!. Na więk
szych okrętach podaje się przez rozgłośnię: 
"Salute the brave Polish submarine!" (Salut 
dzielnemu polskiemu okrętowi podwodnemu).

Brytyjczycy podziwiają wspaniałe 
kwalifikacje nawigacyjne i bojowe polskich 
marynarzy. WILK jest na ustach wszystkich...

Na dowódcę i załogę wkrótce sypią się 
odznaczenia polskie i brytyjskie. Generał 
Sikorski dekoruje kapitana Krawczyka 
Krzyżem Walecznych, król Jerzy VI przyznaje 
mu wysokie odznaczenie Distinguished Service 
Order.

Pierwszy polski okręt, który przedarł się do 
Anglii budzi wielkie zainteresowanie - wiele 
osobistości wizytuje bazę - między innymi 
emigracyjny prezydent Raczkiewicz, jak też 
rodzice obecnej królowej Elżbiety II - Król 
Jerzy VI i Elżbieta.

Po okresie euforii i krótkim remoncie 
WILK włącza się znów z pasją do akcji na 
morzu - najczęściej wychodzi na patrole w 
kierunku wybrzeży norweskich. Niestety, 
jednak, okręt zaczyna zawodzić...

Po każdym wyjściu w morze wraca do bazy 
poturbowany i musi być odstawiony do coraz
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Załoga WILKA wita prezydenta W. Raczkiewicza w 
Dundee

poważniejszych remontów. Młoda załoga stara 
się wypełnić przedłużające się okresy stacjo
nowania w porcie Dundee rozrywkami i na
wiązywaniem kontaktów towarzyskich - zwła
szcza, że miejscowe szkockie dziewczęta prze
padają za polskimi marynarzami. Kadra ofi
cerska niecierpliwi się i zaczyna przemyśliwać, 
jakby tu zdobyć sprawniejszy, nowy okręt?

A komandor Krawczyk bardzo przywiązany 
do WILKA z nadzieją i uporem dogląda jego 
kolejnego remontu. Tymczasem admiralicja w 
Londynie postanawia wykorzystać jego 
elokwencję, doświadczenie i solidność, zlecając 
różne misje specjalne. I tak w czasie któregoś 
z kolei "leczenia ran" WILKA po zmaganiach 
na morzu komandor Krawczyk wyjeżdża do 
Szwecji jako emisariusz rządu londyńskiego w 
sprawie internowanych tam polskich okrętów. 
Wyjazd ten staje się nieoczekiwanie 
początkiem osobistego dramatu.

Zabiegi pozostałych oficerów WILKA o 
nowy okręt zostają uwieńczone sukcesem. 
Podczas nieobecności dowódcy załoga zostaje 
podzielona i część jej przechodzi na darowany 
przez Anglików okręt, który otrzymuje polską 
nazwę SOKÓŁ.

Po powrocie ze Szwecji komandor 
Krawczyk nie umie pogodzić się z sytuacją - 
ciosem jest dla niego rozbicie załogi poza jego 
plecami, niewiarygodne wydaje się lekkie 
rozstanie kolegów - oficerów z WILKIEM, 
który był dla niego skrawkiem Polski. Ciężko 
przeżywa wieści dochodzące z Londynu o 
ewentualnym wycofaniu tego okrętu z walk i 
przeznaczeniu na szkolenie załóg. Cierpi tym

bardziej, że pozostała na WILKU załoga nie 
narzeka na sytuację - wręcz przeciwnie... 
Dundee jest miastem pełnym pokus... Pojawiają 
się problemy z utrzymaniem dyscypliny. 
Ambitny dowódca żyje w coraz większym 
napięciu. Kontakty z admiralicją są też czasem 
kontrowersyjne. (

Nagle 19 lipca 1941 roku odbiera sobie 
życie. Zostaje znaleziony z kulą w sercu, obok 
telefonu z wiszącą słuchawką... Z kim i o 
czym rozmawiał?... Miał wtedy tylko 35 lat...

Bolesław Romanowski pisze w książce 
"Torpeda w celu":

"Tajemnicę swej decyzji zabrał ze sobą do 
grobu. Zbyt kochałem i szanowałem tego 
prawego, dzielnego człowieka, aby snuć 
domysły, co spowodowało, że mając 35 lat 
targnął się na swoje życie?

Na honorze jego nie było plam, życie wiódł 
czyste i uczciwe. Był dobrym dowódcą, 
szanowanym i łubianym przez wszystkich 
podwładnych. U przełożonych miał bardzo 
dobrą opinię. W mieście Dundee był postacią 
popularną i zaskarbił sobie przyjaźń i sympatię 
wielu obywateli tego miasta i okolicy.

Pogrzeb komandora Krawczyka był 
prawdziwą manifestacją uczuć i miłości, jakimi 
darzyli go oficerowie, podoficerowie i 
marynarze stacjonujących w Dundee okrętów 
brytyjskich, norweskich i francuskich, a także 
władze miejskie i ludność miasta."

Pozostał na zawsze na Wyspach Brytyjskich 
wierny staremu WILKOWI, z którym przeszedł 
swój morski szlak bojowy.

Ókręt ten po latach eksploatacji jako 
jednostka ćwiczebna 4 flotylli został 
sprowadzony w 1951 roku do Polski i pocięty 
na złom.

SOKÓŁ i inne okręty z polskimi załogami 
odnosiły sukcesy w II wojnie światowej - losy 
ich dowódców po zakończeniu wojny były 
różne. Wszyscy uznani są za bohaterów 
narodowych.

Należałoby choć chwilą refleksji uczcić 
także dowódcę WILKA - kmdr ppor. 
Bogusława Krawczyka - "Kubę".

P.S. Kilka lat temu ktoś ze znajomych 
rodziny miał okazję odwiedzić grób w Dundee. 
Na płycie leżały świeże kwiaty, przewiązane 
szarfą z napisem: "Od członka Załogi".

Anna Kościelak
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LUDZIE MORZA:
WITOLD PORAY-WOJCIECHOWSKI

1913-1992

Kpt.mar. W. Wojciechowski - adjutant Prezydenta 
podczas wizyty w Kanadzie

Dnia 13-go stycznia, 1992 r., w Toronto . 
Kanada, zmarl kdr ppor mgr Witold Poray- 
Wojciechowski, nieodżałowany członek 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, Koło 
Kanada.

Odszedł na Wieczną Wachtę wypróbowany, 
wielki patriota i społecznik, jedna z najbardziej 
barwnych postaci SMW, do którego należał od 
jego założenia w 1946.

Był to człowiek o wielu zdolnościach i 
zainteresowaniach. Już w latach młodzieńczych 
tworzył poezje. Po wielu latach, w 1977 i 
1978, własnym nakładem, wydał dwa tomiki 
swoich wierszy o tematyce marynistycznej. Był 
doskonałym grafikiem i uzdolnionym 
rysownikiem.

W pracy niepodległościowej był 
bezkompromisowym, w pracę społeczną 
wkładał swe serce, energię, oraz żywy, żełen 
(często oryginalnej) pomysłowości umysł.

Przez szereg lat by opiekunem i doradcą 
Koła Glasgow, zaskarbiając sobie uznanie jego 
członków, którzy nadali mu godność 
Honorowego Prezesa. Przez pewien czas, był 
Redaktorem "Naszych Sygnałów".

Jako absolwent 2-go Korpusu Kadetów, w 
1933 roku wstąpił do Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1936 
r., otrzymując promocję na podporucznika 
marynarki.

Pływając na okrętach Floty, zdobył 
specjalność broni podwodnej.

W 1939 r. był zaokrętowany na ORP 
BŁYSKAWICA, na którym przybył do 
Wielkiej Brytanii, w dniu niemieckiego ataku 
na Polskę - 1-go września, 1939 r. Na okręcie 
tym rozpoczął służbę wojenną na Zachodzie - 
przechodząc następnie przez przydziały: na 
ORP GARLAND, w Kierownictwie Mar. Woj., 
jako Oficer Ordynansowy Szefa Kier. Mar. 
Woj., na ORP ORKAN i powtórnie na ORP 
GARLAND, kończąc II Wojnę Światową, jako 
ostatni zastępca dowódcy tego okrętu.

Za czyny wojenne, był odznaczony 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, oraz 
gwiazdami i medalami brytyjskimi, a za pracę 
niepodległościową i społeczną, krzyżem 
oficerskim Orderu Polski Odrodzonej, oraz 
dwukrotnie Krzyżem Zasługi.

18 grudnia, 1991 r., Witold wstąpił w 
związek małżeński ze spotkaną po niewidzeniu 
się od czasów przedwojennych, koleżanką z lat 
szkolnych, Panią Janiną. Zdawało się, że po 
wielu latach życia Samotnika, nareszcie dobił 
do zacisznej przystani. Nieubłagany los zrządził 
inaczej.

Pogrzeb ś.p. "Wojtka" - bo pod tym 
mianem był znany wśród kolegów - odbył się 
23 stycznia, 1992 r., podczas którego, 
wspomnienie o zmarłym Ojcu, wygłosił syn 
jego, dr. Andrzej Poray, które za jego zgodą, 
podaję poniżej. Romuald Nałęcz-Tymiński
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Witold Poray-Wojciechowski

... Dziękuję za przybycie dla oddania szacunku 
memu Ojcu. Jest to oczywisty wyraz że 
Ojciec znaczył wiele w życiu każdego z nas.

Święty Paweł w swoim liście do Kryntian 
mówi nam "A w każdym różnie przejawia się 
Duch ku wspólnemu pożytkowi." Mój Ojciec 
był obdarzony wieloma talentami. Swoje 
talenta, wiedzę i zdolności używał dla 
ogólnego dobra.

Chciałbym przejść z Państwem przez 
krótkie wspomnieniu o moim Ojcu.

Ojciec oddany był głęboko całą duszą i 
sercem Ojczyźnie. Prawdziwy Polak, 
bohatersko walczący za swój kraj podczas 
Drugiej Wojny Światowej na pokładach 
niszczycieli Polskiej Marynarki Wojennej. 
Spotykał się z łodziami podwodnymi 
przeciwnika w konwojach na Atlantyku, z 
morderczymi samolotami przeciwnika w 
konwojach do Murmańska i na Morzu 
Śródziemnym. Narażał swoje życie i tak jak i 
wielu z państwa tutaj obecnych z głęboką 
wiarą i celem oswobodzenia Ojczyzny 
uciskanej, gnębionej, niszczonej przez wroga.

Ojca patriotyzm, oddanie dla Polski - 
Ojczyzny Jego i jego przodków - kontynuował 
po wojnie i do końca swego życia. Wierzył w 
Polskę wolną, uwolnioną z łańcuchów i 

kajdanów komunizmu. Wierzył też w "Braci 
Polaków", którzy swoim patriotyzmem, 
umiłowaniem Ojczyzny z pełnym zapałem w 
sercach, odbudują i przywrócą dawną i 
niezależną Jej potęgę, kulturę i piękno.

Z tymi w sercu ideałami, działał i pracował 
w Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej 
wszędzie gdzie losy życiowe Go poniosły - 
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada. 
Dużo pomagał nowoprzybyłym z Kraju w 
osiedleniu się i ułożeniu sobie nowego życia 
tutaj w Toronto. Gdy widział zagubionych i 
bezradnych nie czekał na prośbę o pomoc.

Po skończeniu Drugiej Wojny Światowej, 
Ojciec kontynuował swoją "aferę miłosną z 
morzem" na pokładach statków Marynarki 
Handlowej.

Ojciec był bardzo obowiązkowy i raz 
wyznaczony przez siebie cel doprowadzał do 
końca.

W wieku 43 (czterdziestu trzech) lat, kiedy 
ja byłem trzynastoletnim chłopcem, Ojciec 
rozpoczął studia na Uniwersytecie w Glasgow. 
Chciał podnieść poziom swojej wiedzy, aby 
być nauczycielem i wykładowcą. Swój cel 
oczywiście osiągnął. Studia skończył z tytułem 
Magistra Wiedzy Ścisłej. Zaczął uczyć 
geografię w szkole, a potem wykładać 
nawigację i meteorologię w Kolegium Morskim 
w Glasgow. Tam też pracował aż do 
emerytury. Zaczął i skończył swoje zawodowe 
życie ze swą pierwszą miłością - morzem.

Był dla mnie opiekunem i kochającym 
Ojcem. Jego oddanie i troska abym rozwinął 
swoje zdolności i możliwości było całkowite. 
Nauczył mnnie by być szczerym i 
prawdomównym, odpowiedzialnym i lojalnym 
w moich obowiązkach. Nasze wzajemne 
stosunki były zbudowane z prawdy i przyjaźni.

Czy miał w swoim życiu więcej radości niż 
smutku nie wiem, bo o swych ciężarach wiele 
nie mówił. Wiem zaś doskonale że odnalazł u 
końca swego życia - jedyne wielkie szczęście 
i swą prawdziwą, a dla Nich obojga pierwszą 
miłość. Odnalazł Janusię. 18 Grudnia wzięli 
ślub. Oprócz wielkiej miłości łączyły ich 
zainteresowania, umiłowanie sztuki, umiłowanie 
piękna, wspomnienia. Janusia dała mu to 
wszystko co prawdziwa czysta miłość tylko 
dać może.
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Był kochającym i oddanym Dziadkiem. 
Bardzo dumnym z osiągnięć swoich wnuków. 
Dodawał im odwagi, zachęcał, popierał w 
dążeniach, staraniach i planach.

Ojciec mój miał też wielkie poczcie 
humoru. Na poczekaniu ułożył mały żart, 
opowiedział anegdotę, namalował prześmieszną 
karykaturę. Napisał oprócz wielu innych rzeczy 
poezję o morzu, o swoich przeżyciach, o 
swoich marzeniach, o radości i smutku.

Dzięki tym i wielu innym walorom, Ojciec 
zdobył szacunek u wielu na całym świecie.

Nie wymieniłem wszystkiego co mój Ojciec 
w swym szlachetnym sercu posiadał. Wielu z 
państwa którzy Go znali wiedzą najlepiej jakim 
był wielkim człowiekiem. Będziemy z dumą 
pielęgnować wspomnienia jakie nam po sobie 
zostawił.

Było dla mnie wielkim zaszczytem podzielić 
się z Państwem choć tą namiastką wspomnień 
po moim Ojcu.

Andrzej Poray

LUDZIE MORZA:
JULIAN CZERWIŃSKI

1914-1991
Bardzo chciał żeby spadł śnieg tej zimy. 

Narty biegówki czekały w przedpokoju. Nie 
pojawił się już jednak na przymorskich 
szlakach i nie śnieg był tego przyczyną.

Pożegnaliśmy komandora Juliana 
Czerwińskiego na zawsze. Wielkiego 
marynarza, żołnierza, wybitnego popularyzatora 
wiedzy morskiej. Człowieka będącego 
symbolem najlepszych marynarskich cnót. Był 
jednym z tych, o których czytało się u 
Conrada, Melville‘a czy w przesiąkniętych 
tradycją Royal Navy powieściach Forestera. 
Był człowiekiem zatrzymanego czasu 
romantycznej tęsknoty do wielkich przestrzeni 
wypełnionych wiatrem żagli, nikłych światełek 
nad kompasową różą. Człowiekiem 
specyficznego marynarskiego klanu, łączącego 
w harmonijną całość surowy wizerunek 
"pierwszego po Bogu", mocno stąpającego po 
deskach pokładu, przywiązanego do 
uświęconych wiekami historii niewzruszonych 
zasad moralnego kodeksu z mięką 
szlachetnością duszy. Był duchowym 
spadkobiercą żeglarzy minionych wieków, 
spoglądających w niebo z rufowych pokładów 
kliprów czy windjammerów. Żył wprawdzie w 
wieku pary i atomu lecz był tym, który 
przeniósł w nasz czas siłę najlepszej morskiej 
tradycji, tradycji którą kochał. Od spraw 
wielkich - honoru, etyki, odpowiedzialności po 
najdrobniejsze - marynarski węzeł, 
bezwzględną precyzją morskiej terminologii.

Julian Czerwiński urodził się w 1914 r. na 
Wołyniu. W 1937 r. ukończył Szkołę 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. 
We wrześniu 1939 r. w stopniu podporucznika 
marynarki, pełnił funkcję oficera 
nawigacyjnego na ORP WICHER. Po 
zbombardowaniu 3 września okrętu przeszedł 
do obrony Helu. Wraz z grupą kolegów 
próbował, bez powodzenia, ucieczki na kutrze 
rybackim z kapitulującego półwyspu. Następnie 
długie lata wojennej niewoli - nieudana próba 
ucieczki podkopem w Alpy. Po wojnie wrócił 
nad Bałtyk, powtórnie powołany został do 
Marynarki Wojennej.

W 1948 r. ówcześnie kapitan Czerwiński 
przyprowadził do Gdyni żaglowiec szkolny 
ORP ISKRA. Dowodził nim jeszcze później w 
latach 1949 oraz 1957-1961. Wcześniej był 
m.in. adiutantem morskim ministra obrony 
narodowej, dowódcą dywizjonu ścigaczy, 
dowódcą trałowca CZAPLA, zastępcą dyrektora 
nauk w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojen
nej. Nadchodzi jednak czas "czyszczenia" sił 
zbrojnych z burżuazyjnych oficerów. W 1951 
r. Komandor zwolniony zostaje z Marynarki 
Wojennej, następnie administracyjnie wysied
lony z Wybrzeża. Kilka lat żyje we Wrocła
wiu wykorzystuje swą fachową wiedzę i doś
wiadczenie pracując w żegludze śródlądowej. 
Odwilż popaździemikowa umożliwia powrót 
do Gdyni i do Marynarki Wojennej. Później 
zajmuje się jeszcze kształceniem studentów 
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Wyższej Szkoły Morskiej, w latach 1970-1974 
pływał na statkach PLO jako kierownik prak
tyk.

Jeszcze w okresie czynnej służby w Mary
narce Wojenne podejmuje działalność publicys
tyczną, staje się cenionym tłumaczem literatury 
marynistycznej. Stale współpracuje z redakcją 
naszego pisma "Morza". Był niekwe
stionowanym autorytetem w sprawach jachtingu 
światowego, konsultantem wielu wydawnictw, 
działaczem żeglarskim.

Niezwykle aktywny w życiu organizacyj
nym środowiska byłych oficerów Marynarki 
Wojennej II Rzeczypospolitej skupionych 
wokół emigracyjnego Stowarzyszenia Mary
narki Wojennej. Wśród licznych pasji Koman
dora, naczelne miejsce zajmowało kronikarskie 
dokumentowanie losów oficerów Marynarki 
Wojennej okresu międzywojennego i czasu 
wojny. Sporządził unikalny słownik biograficz
ny - plon wieloletnich poszukiwań. Dzieło 
uzupełniane do ostatnich dni życia.

Jakże trudno pogodzić się z myślą, że 
odszedł. Był uosobieniem tężyzny i sprawności 
umysłu. Wtopiony w panoramę Gdyni stanowił 
stały element jej morskiego klimatu. Będąc 
człowiekiem o rozległej wiedzy nie tolerował 
ignorancji i niekompetencji. Uważał, że jeśli 
pisze się lub mówi o morzu niezbędna jest, jak 
w nawigacji, precyzja, wręcz perfekcja. 
Odczuwaliśmy to wielokrotnie w redakcyjnej 
praktyce, czując zawsze Jego obecność, 
wiedząc równocześnie, że możemy liczyć na 
pomoc i rzetelną opinię.

Pogrzeb komandora Juliana Czerwińskiego 
z udziałem kompanii honorowej i z morskim 
ceremoniałem odbył się 21 grudnia 1991 r. na 
oksywskim cmentarzu, ostatniej przystani wielu 
oficerów Marynarki Wojennej II 
Rzeczypospolitej.

Aleksander Gosk

PANTEON I PRACE WYDAWNICZE
...Po uzupełnienia sięgamy do życiorysu, 

który otrzymaliśmy później: w 1952 r. 
zwolniony ze służby i pozbawiony prawa 
zamieszkiwania na Wybrzeżu wyjechał do 
Wrocławia.. W 1957 r. ponownie wrócił do 
służby, objął stanowisko dowódcy ORP 
ISKRA i dowodził tym okrętem przez

Julian Czerwiński

następnie cztery lata. Potem przez rok był 
kierownikiem działu szkolenia wodnego w 
Zarządzie Głównym Ligi Przyjaciół Żołnierza 
w Warszawie po czym powrócił do Gdyni na 
stanowisko flagowego nawigatora w Sztabie 
Głównym Marynarki Wojennej. W 1965 r. 
został przeniesiony do Studium Wojskowego 
Rybołówstwa Morskiego a po powstaniu 
Wyższej Szkoły Morskiej został w niej 
zastępcą kierownika Studium Wojskowego. W 
1970 r. przeniesiono go do rezerwy.

Komandor Czerwiński był autorytetm w 
sprawach jachtingu światowego oraz 
popularyzatorem spraw morskich i żeglarstwa. 
Napisał kilkanaście broszur głównie o tematyce 
żeglarskiej. Jest autorem kilkunastu recenzji, 
dokonał wielu weryfikacji i przekładów 
książek morskich na języków niemieckiego, 
francuskiego i węgierskiego. Przetłumaczył na 
język polski kilka książek o tematyce 
żeglarskiej. Jego artykuły były drukowane w 
"Morzu", "Banderze", "Przeglądzie Morskim" 
a w ostatnich latach głównie w londyńskich 
"Naszych Sygnałach".
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J. Czerwiński w 1957 na ISKRZE

Jest autorem unikalnego kilkutomowego 
Słownika Biograficznego Oficerów Marynarki 
Wojennej któremu poświęcił 12 lat pracy. 
Słownik zawiera m.in. ok. 1300 notatek biogra
ficznych oficerów pełniących służbę w Polskiej 
Marynarce Wojennej od jej powstania w 1918 
r. do rozwiązania w 1947 r. w Wielkiej Bry
tanii.

Komandor Julian Czerwiński był jednym z 
twórców Panteonu Marynarki Wojennej w 
Gdyni - Oksywiu który powstał w latach 1969- 
1983. Zasadniczym przeznaczeniem Panteonu 
jest uświadomienie współczesnym i przyszłym 
pokoleniom ofiary, którą złożyła Marynarka 
Wojenna na ołtarzu Ojczyzny. Powstawał na 
zasadzie indywidualnej inicjatywy i doraźnych 
ofiar przy pomocy finansowej Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej. Tworzą go tablice pamią
tkowe wmurowane w przedsionku oksywskiego 
kościoła św. Michała Archanioła, ołtarz poło
wy, tablice zewnętrzne oraz groby zasłużonych 
ludzi Marynarki Wojennej, morza i Pomorza a 
także obrońców Wybrzeża z 1939r.

Julian Czerwiński gromadził środki, ustalał 
treści tablic i zlecał oraz nadzorował ich 
wykonanie, odbiór i transport.

Jest autorem części historycznych treści 
napisów na tablicach. Był również współorga
nizatorem uroczystości poświęcenie Panteonu. 
W trakcie wizyty papieża Jana Pawła II w 
1987 r. w Gdyni, w imieniu kombatantów 
Marynarki Wojennej, wręczył papieżowi album 
pamiątkowy zawierający m.in. zdjęcia frag
mentów Panteonu Marynarki Wojennej.

Zmarły wyróżniony wieloma odznaczeniami, 
m.in. Krzyżem Grunwaldu III klasy oraz 
Krzyżem Walecznych. Walter Pater 
Przemówienia nad grobem śp. kmdr. Juliana 
Czerwińskiego wygłosili m. in. Jan Gosk i 
Edmund Pappelbaum.
BRAT JUL

Julian - Maria na chrzcie, potem Juluś, 
Julek i wreszcie Jul; z tym imieniem w róż
nych jego fazach żyłam od początku mego ży
cia. On najstarszy z trzech braci, ja najmłodsza 
z trzech sióstr. Nasze dzieciństwo spędziliśmy 
na pięknej ziemi Ruryka i Lu barta na Wołyniu. 
Rośliśmy w ścisłym gronie rodzinnym, znając 
daleki świat tylko z opowiadań i książek, które 
stanowiły podstawę naszych wyobraźni.

Jul od zarania był naszym wodzem. Miał 
niezwykle żywy umysł i wyobraźnię i karmił 
nas, młodsze rodzeństwo niesłychanymi opo
wieściami, w których przewijały się legendarne 
postacie, zwierzęta i ptaki. Rozgrywał bitwy i 
ustanawiał prawa. Jako najstarszy pierwszy 
opuścił dom, idąc do gimnazjum do Lwowa a 
później na Bielany pod Warszawę. Zaczęły się 
wyjazdy i przyjazdy na święta i wakacje. 
Majątek był zadłużony i nie było mowy o 
rozjazdach. Rodzinny dom, rzeczka Linówka, 
tenis, piękny stary park - polowania, kuzyni w 
sąsiedztwie to było nasze życie. Jul był sza
lenie przywiązany do domu a ja do niego. Gdy 
wracał nie opuszczałam go na krok. Był bar
dzo wysportowany i silny. Potrafił przebiedz 
25 km. uciekłwszy matce z Łucka od próby u 
krawca - rozegrać parę meczów tenisa, 
polecieć 3 km do rzeczki wykąpać się i zjeść 
jajecznicę z 23 jaj! Po maturze poszedł do 
podchorążówki artylerii we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Koni nie lubił i jeździł mamie. 
Dowódca 1-szej Baterii, w której służył Jul, 
kpt. Płotnicki, smalił cholewki do naszej 
pięknej ciotki, której majątek był nie daleko 
Włodzimierza. Chętnie zwalniał Jula na 
weekendy lub polowania, co doprowadzało do 
wściekłości por. Andersa.
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Po zakończeniu podchorążówki Jul nagle 
się zdecydował iść do Marynarki Wojennej. 
Przygotował się gorączkowo do surowego 
egzaminu i w jesieni poszedł do Torunia do 
W.S.M.W. i znów były przyjazdy i wyjazdy. 
Jul miał talent do pisania. Pięknie opisywał 
swe pierwsze pływania, potem wyjście ORP 
ISKRA na Śródziemne. Oglądałam fotografie 
z Majorki, Maroka i Lisbony - marzyłam o 
morzu i pragnęłam być takim narynarzem jak 
Jul. Znałam imiona wszystkich jego kolegów 
- zapartym oddechem słuchałam opowiadań 
naszej matki, po jej powrocie z promocji - o 
balu o tym jak była dumna patrząc na syna w 
galowym oficerskim mundurze.

W lecie 1938 r. po raz ostatni, zebraliśmy 
się wszyscy razem pod rodzinnym dachem. Po
tem wszystko się zawaliło. Zaczęła się wojna.

Z Julem straciliśmy kontakt. O tym, że 
ocalał z tonącego WICHRA i jest w obozie 
jenieckim dowiedzieliśmy się we Lwowie w 
1940r. Dostaliśmy od niego parę silnie 
cenzurowanych listów. Tchnęły one 
optymizmem i troską o nas.

W czerwcu 1940 zostałyśmy z matką i 
bratem Aleksandrem wywiezieni do obozu 
pracy w Rosji. Sześć długich lat nic o sobie 
nie słyszeliśmy. Spotkaliśmy się w 1946 Jul 
był w randze kapitana w Ludowej Mar. 
Wojennej. Obóz brata nie złamał, ale zmienił. 
W tym czasie dzieliły nas poglądy na świat, 
ale łączyły nierozerwalne więzi wspólnego 
gniazda. Gdy w 1950 opuszczałam na zawsze

Z KOLEGAMI
Dovercourt 14 grudzień 1991
... Nasze spotkanie w Henley było dla mnie 
pięknym dniem wspomnień z naszej młodości. 
Pamiętasz Kostku kiedy razem mieszkaliśmy w 
tym samym pokoju w Toruniu i Fajkowski 
wąchał skórkę z kiełbasy, którą powiesiliśmy 
nad jego łóżkiem? potem w Bydgoszczy, 
znowu w tym samym pokoju, a następnie na 
ORP BURZA. A teraz wspomnienia z 
przeszłości:

Z lekcji kmdr. M. Kownackiego w szkole 
podchorążych w Bydgoszczy. Staropolski 
wiersz do łatwiejszego zapamiętania kolejności 
Znaków Zodiaka: BARAN idzie przed 

Polskę, Jul był na morzu. Zobaczyliśmy się 
znów w 1962, gdy po raz pierwszy 
odwiedziłam Polskę. Jul był wtedy ponownie 
dowódcą ORP ISKRA. Potem widywaliśmy się 
często na różnych drogach naszych żyć.

Brat mój przeszedł różne fazy, które nie 
oszczędziły mu wzlotów i upadków. Powrócił 
z drogi rozterek zwycięzcą. Pozostał wiemy 
przysiędze składanej Bogu i Ojczyźnie - 
wiemy Kolegom i przyjaciołom oraz tradycyji 
swych kresowych przodków.

Po wyjściu na emeryturę poświęcił swój 
czas żonie, na opiekę nad chorą Małgorzatą 
oraz skompletowaniu Historii personalnej 
Oficerów M.W. R.P. Niezwykle dokładny 
wykonywał pracę iście Benedyktyńską. W 
1974 Jul był motorem mego wstąpienia do Sail 
Training Association. Przez niego nawiązałam 
głębokie przyjaźnie z ludźmi tak 
wartościowymi jak Aleksy Czerwiński, Borys 
Kamicki, Jan Busiakiewicz, aby wymienić 
tylko kilku.

Brat mój był człowiekiem bardzo ciekawym, 
o ogromnym poczuciu humoru. Był 
powszechnie łubianym i szanowanym.

15 Grudnia 1991 na zawsze odszedł 
człowiek, który wywarł niezwykle głębokie 
piętno na mym życiu.-

Myśl o nim towarzyszyć mi będzie, gdy 
znów stanę pod białymi żaglami, wsłucham się 
w śpiew want i szukać będę cienia mego brata 
na srebrnej Oceanu fali.

Janka Czerwińska-Bielak

PO ŚWIECIE
BYKIEM, po BLIŹNIĘTACH - RAKI, LEW 
przed PANNĄ uchodzi to są letnie znaki. 
WAGA chłodzi z NIEDŹWIADKIEM, 
ŁUCZNIK zimnem grozi, KOZIOROŻEC lód 
wiąże, WODNIK - RYBY mrozi.

A teraz o cząstce ORP GROM jeszcze 
żyjącej i pływającej w Harwich: Motorówka z 
ORP GROM, pozostawiona w Harwich przed 
wyjściem do Narwiku w kwietniu 1940 została 
sprzedana na licytacji w Harwich i przerobiona 
na żaglowy jacht z oryginalnym motorem 
PENTA. Do dzisiaj pływa na wodach Harwich 
pod nazwą "STORM".

Tadek Noworól
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Warszawa 15 grudnia 1991
... "serdecznie dziękuję za pamięć i Sygnały, z 
których w jednym były bardzo ładne 
przyjemne i serdeczne życzenia dla mnie 
osobiście. Jeżeli nie będzie trudności to proszę 
o dalsze Sygnały. We wrześniu przebywał w 
Polsce komandor Bey Nałęcz-Tymiński, 
którego gościliśmy tu w Warszawie. W Gdyni 
był honorowany przez obecną Polską 
Marynarkę Wojenną. Wielu z naszego grona 
ubyło, w Warszawie zostałem ostatni wraz z 
Rodzinami tutaj zmarłych kolegów.

Komandor por. Józef Rudzki

Instytut Sikorskiego 16 grudzień 1991
dziękuję za list, opracowanie dr. 

Wesołowskiego i ostatnie Sygnały. 
Opracowanie dr. Wesołowskiego włączymy do 
zbiorów Rękopisów i Maszynopisów... 
biogramy te stanowią materiał do szerszych 
życiorysów... są bardzo ciekawe.
Andrzej Suchcitz
P.S. Swym listem mgr A. Suchcitz potwierdza 
odbiór biogramów opracowanych przez dr. 
Wesołowskiego. Dwa biogramy drukowaliśmy 
w ostatnich NS.

Red.

Sydney 21 grudzień 1991
... wczoraj wróciłem po długim pobycie w 
szpitalu. W październiku przewróciłem się w 
południe na własnej ścieżce domowej. Pękło 
mi żebro i potłukłem do krwi łeb tak, że 
odwiózł mnie ambulans do szpitala. Tam na 
trzeci dzień skleili mi dużą kość biodrową 
nogi i zaczęli uczyć chodzić. Najpierw 
poruszałem się za pomocą dwukołowego 
wózka a potem za pomocą podpórek, co robię 
obecnie już w domu. Idzie to bardzo wolno. 
Słaby jestem ale doktorzy twierdzą, że czas 
goi wszystko najlepiej. Ja mam wrażenie, że 
pozostanę dość niezdarnym inwalidą. A no 
zobaczymy. Obecnie z żoną stanowimy idealną 
parę: prowadził kulawy niewidomą. ... opiekuje 
się nami mój syn Maciej i jego żona. 
Mieszkają upstairs a my downstairs...

Wojciech Francki

Gdynia 24 grudzień 1991
... składam najserdeczniejsze podziękowania za 
złożone kondolencje przez Stowarzyszenie 
Marynarki Wojennej. Żul, ten szlachetny 
opiekuńczy mąż zostanie w mym sercu do 
końca mego życia. Dlatego proszę Kostku 
przysyłaj dla mnie Sygnały - będzie to dalsza 
więź łącząca mnie z nim. On podtrzymywał 
wszelkie koleżeńskie spotkania, organizował 
obiady z okazji świąt narodowych, pamiętał 
zawsze o oksywskim Panteonie stawiając 
znicze i kwiaty w Dniu Zmarłych. Marynarka 
stanęła na wysokości zadania. Warunek przez 
mnie postawiony, pokrycie trumny banderą z 
orłem w koronie został spełniony... teraz 
przede mną dużo spraw do załatwienia 
związanych z jego śmiercią...

Małgorzata Czerwińska

Detroit 6 luty 1992
... ze względu, że jestem nieznany na Waszym 
terenie podaję wiadomości o mojej wędrowca 
po świecie: do Mar. Woj. wstąpiłem 4 luty 
1937. Wybuch wojny zastał mnie w 
Warszawie. Zameldowałem się w KMW i 
przydzielono mnie do Ochotniczego Batalionu 
Obrony Warszawy, po kapitulacji w Warszawie 
znalazłem się w AK. 1944 brałem udział w 
powstaniu w kompanii szturmowej Chrobry II 
pod dowództwem kpt. Proposzcza i por. 
Zenona. W 1946 pojechałem do mojego ojca 
w Detroit, gdzie pomagałem organizować 
młodzież w ZHP i doszedłem do stopnia Hm 
i przewodniczącego okręgu ZHP na Stany 
Zjednoczone. Zorgamizowałem w Detroit 
Koło AK.

W 1991 Światowy Zjazd AK w Londynie 
uchwalił pozostanie na emigracji a nawiązanie 
współpracy z Krajem. Także ZHP w USA 
oświadczyło, że pozostajemy w kraju 
zamieszkania. Dlaczego SMW miałoby 
zlikwidować swą chlubną działalność i 
zaprzestać wydawania wspaniałego pisma 
"Nasze Sygnały". Załączam czek na US 
Dollars 25 na Sygnały.

Clemens Perzanowski
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Sydney 12 luty 1992
... podobno w NS nr 69 ukazał się mój wiersz 
"Barykada". Otrzymałem kilka telefonów z 
gratulacjami i tą okrężną drogą dowiedziałem 
się o tym. Byłbym niezmiernie wdzięczny za 
ten numer. Przy okazji załączam mój wiersz 
"Dwie Pory Roku", który jest odbiciem moich 
częstych nastrojów. Proszę przekazać p. 
Liberowi serdeczne pozdrowienia od nas

Tomasz Appel

Tomasz Appel
DWIE PORY ROKU
Od strony morza wiatr w okno wali, 
Grzywami fal bije o skalisty brzeg. 
Łzami deszczu jak dziecko się żali, 
Że mu się znużył opętańczy bieg.

Australijska jesień wichrem pędzi, 
Choć tylko marzec na kalendarzu - 
Serce dziwna ogarnia tęsknota - 
Myśli pełne są starych obrazów.

Wiosenną melodię strumyk śpiewa, 
Na brzegach lśnią kaczeńce złociste. 
Nade mną blaski słońca ogniste, 
A trel skowronków serce zalewa.

Czy wciąż w rynku dzwon strażacki stoi?
Jak smutny rycerz z minionych lat 
W lśniącej od słońca spiżowej zbroi 
Jak odzyskany zagubiony brat.

Otulony tęsknotą jak szalem
Po dzieciństwa swego mglistych ścieżkach 
Chodzę w objęciach razem z żalem
I szukam miejsca, gdzie dawniej mieszkał.

Szukam na łąkach wierzbiny krzywej, 
Chociaż mi rosną tu dżakarandy.
Dom matki pusty - nie ma duszy żywej - 
Strzępy prania łopocą z werandy.

Na murach domów palą się świecie
I krzyż drewniany gwoździem przybity - 
Tu Niemcy kogoś rozstrzelali przecież, 
Choć ślad po krwi z chodnika już zmyty.

Tak myślą błądzę po znajomych stronach, 
Gdzie jeszcze dzisiaj w gruzach ulicy 
Straszą jak widma czarne ramiona 
Spalonej przez Niemców - bożnicy.

Przez pół wieku o jesiennej porze, 
Gdy liście żółkną w parku na trawie, 
Żyję tak jakby na podwójnym torze - 
Jesiennym w Sydney i wiosną w Warszawie.

South Africa 17 February 1992
... Fe w year ago a group of ex Round Table 
members from England visited Cape Town. 
During this visit I have met Mr. John 
Whitmore from Dovercourt, who on leaming 
that I am Polish told me a story of his 
meeting and befriending Polish sailors from 
ORP Grom and Błyskawica on arrival in 
England at the onset of World War II. He then 
send me two ribbons which he got from 
members of the crews.

I am enclosing the two ribbons, hoping that 
they will be of morę interest to you that they 
are to me. or that you could place them with 
a museum.

D. Forsyth

Our reply to Mrs. D. Forsyth
... the ribbons from the Polish sailors serving 
on destroyers OORP GROM and 
BŁYSKAWICA are now despatched by Polish 
Naval Association in London to the Naval 
Museum in Gdynia.

ORP GROM sunk during the war in naval 
operations in Narvik 4 May 1940, but ORP 
BŁYSKAWICA still exists and is (during 
summer months) a Museum ship in Gdynia. I 
am suggesting to the Managers of the Museum 
Cdrs. Z. Wojciechowski and W. Pater that the 
story of these two ribbons should be displayed 
with the ribbons in an bilingual versions - 
Polish and English.
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI
NA LONDYŃSKIM BRUKU

W piątek 13 grudnia 1991 telefonuje do 
mnie prezes Zarządu Gł. proponując bym kupił 
"Get well" kartkę i wysłał ją do Gdyni, bo 
właśnie dowiedział się, że

ŻUL CZERWIŃSKI
zachorował, był wzięty do szpitala i na pewno 
nim nasza kartka dojdzie, będzie z powrotem 
w domu. Ale, gdy spotykamy się w 
poniedziałek z żalem wielkim stwierdził, że ołtarza. Tymczasem organizujemy mszę św. w

J. Czerwiński opisuje oksywski Panteon - wrzesień 1992

kartka już niepotrzebna, bo Żul zmarł nagle w 
sobotę 15 grudnia. Następnego więc dnia, we 
wtorek Kostek telefonuje do Gutka Plewako, 
by od SMW zamówił wieniec, a do p. 
Małgorzaty Czerwińskiej tak piszemy:
"Po otrzymaniu zupełnie wstrząsającej 
wiadomości o śmierci Żula nie możemy wrócić 
do normalnego stanu zajęć, prac i codziennej 
rutyny. Żul był nie tylko nam bardzo bliski, 
ale był niezmiernie wartościowym kontaktem 
starej, zagranicą rezydującej marynarki z 

macierzystą bazą. Do Niego zwracaliśmy się o 
radę i pomoc... oraz życzliwą choć bardzo 
dokładną krytykę materiałów, które 
drukowaliśmy w "Naszych Sygnałach".

W sobotę 8-go lutego w Święto Marynarki
Wojennej na mszy św. modlić się będziemy 
i wspominać Drogiego Kolegę, którego 
nazwisko i zasługi wymienione będą od

Polskim Kościele w Zachodnim Londynie, by 
w sobotę 21 grudnia 1991 - w dniu Jego 
pogrzebu ofiarować za Niego wspólną 
modlitwę.

Komandor Julian Czerwiński... był czynnym 
uczestnikiem naszych Światowych Zjazdów 
Marynarzy wraz z wizytami w Plymouth i 
Henley. Wszyscy co Go znali i pamiętali z lat 
przedwojennych i wojennych, lub mieli zasz
czyt i wielką przyjemność poznać Go już w 
naszym Stowarzyszeniu wysoko sobie cenią
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Jego wkład... a pamięć o Nim pozostanie z 
nami".

Kmdr. Busiakiewicz zamawia mszę w 
Polskim Kościele na Ealingu, na którą obok 
rodzeństwa Żula przychodzi prezydium Zarządu 
Gł. kpt. mar. K. Zubkowski, kmdr. ppor. Z. 
Plezia, kmdr. J. Busiakiewicz z żoną Barbarą 
i sekretarz W. Krzyżanowski z żoną Jadwigą.

Niedawno zmarła p. Barbara, żona najmłod
szego Aleksandra Czerwińskiego, wicedyrektora 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Po 
śmierci żony pan Aleksander przyjechał do 
Londynu do siostry p. Janki Bielakowej, gdzie 
dołączyła też druga siostra p. Ewa Toumier z 
Paryża. Najstarsza siostra p. Wanda Chłapow
ska nie mogła przyjechać ze Szwecji. Był 
natomiast z nami ich kuzyn p. Dergiman. Po 
mszy św., u p. Janki mamy okazję oglądać 
wspaniałe fotografie okrętów, którymi dowodził 
śp. Julian, a więc w pierwszym rzędzie ORP 
ISKRA, oraz fotografię przystojnego i nieodża
łowanego Kolegi, jednego z ostatnich maryni- 
stów polskich o dużej wiedzy, talencie i 
nieprawdopodobnej pracowitości.

Przemiła Gospodyni, regularny czytelnik 
"Naszych Sygnałów" mówi mi, że w każdym 
numerze szuka, kiedy redaktor nie wytrzyma 
wprowadzanych przez Żula poprawek. Ale 
konfliktu nie było, bo nie - historyk redaktor 
uważa osobiste wspomnienia uczestników za 
najwartościowsze materiały drukowane w 
"Naszych Sygnałach", które powinny być 
poprawne, ale że sam ich nie pisze, to ze 
spokojem drukuje poprawki, które być może 
historycy późniejszego pokolenia wprowadzą 
gdzie potrzeba.

Ciekawą anegdotę przypomina p. Alek
sander Czerwiński. Po wojnie ranny ląduje w 
przejętym przez wojsko szpitalu Szarytek w 
Lublinie, gdzie za sąsiada ma byłego jeńca z 
tego samego obozu co Żul. Gdy więc sąsiad 
jest zwolniony ze szpitala i twierdzi, że wraca 
do rodzinnej Warszawy, p. Aleksander zdając 
sobie sprawę, że szanse są niewielkie prosi by, 
jeśli spotka w Warszawie brata, powiedział mu, 
że on tu ciągle jest w Lublinie. Szczęście 

dopisało, za parę dni już jest Żul u brata w 
szpitalu z wizytą w Lublinie. Świat jest mały. 
Nawet Warszawa.

A pogrzeb w Gdyni opisuje pokrótce 
GUTEK PLEWAKO ł 

w swym liście w którym przysyła nekrolog z 
Dzienika Bałtyckiego z 19-go grudnia "W dniu 
15 grudnia 1991 r. zmarł w Gdyni w wieku 76 
lat ś. + p. JULIAN CZERWIŃSKI kmdr. rez. 
Absolwent Szkoły Podchorążych w Toruniu, 
oficer nawigacyjny ORP "Wicher" i obrońca 
Helu we Wrześniu 1939 r., jeniec oflagu II C 
w Woldenbergu, długoletni dowódca ORP 
"Iskra", publicysta morski, pisarz i tłumacz, 
wytrwały biograf Marynarki Wojennej RP, 
inicjator i organizator życia koleżeńskiego. 
Kawaler Orderu Krzyża Grunwaldu III kl. 
Żegnają Go serdecznym żalem koledzy z 
Toruńskiej SPMW.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 grudnia 1991 
r. na cmentarzu Oksywskim po mszy świętej, 
która rozpocznie się w kościele św. Michała 
Archanioła na Oksywiu o godz. 9.30." 
A dalej pisze Gutek:
"... zamówiłem wieniec z czerwono-białymi 
goździkami oraz szarfą. Pogrzeb był or
ganizowany przez Marynarkę Wojenną z 
kompanią honorową i orkiestrą. Początkowo 
trumna była umieszczona w kapliczce z wartą 
honorową. O 0930 trumna została przeniesiona 
na katafalk w kościele. Kondukt prowadził 
biskup Śliwiński w asyście trzech księży, a 
wieńce i dekoracje na poduszkach nieśli mary
narze. Mszę celebrował biskup Śliwiński i miał 
okolicznościowe kazanie. Biedna pani Małgo
rzata Czerwińska jest inwalidką i była prze
mieszczana w wózku inwalidzkim. Po mszy 
było uroczyste wyprowadzenie zwłok. Nad 
grobem było parę przemówień, dwa z nich 
wygłosili przyjaciele zmarłego J. Gosk i E. 
Pappelbaum. Po złożeniu zwłok i wieńców w 
imieniu SMW w Londynie złożyłem kon- 
dolencje wdowie. Kościółek ten jest ślicznie 
usytuowany na wzniesieniu z pięknym wido
kiem na port i morze.



Str. 52 NASZE SYGNAŁY Nr 170

i chcę złożyć cześć i dużo uznania tym 
wszystkim kolegom, którzy doprowadzili nasze 
Stowarzyszenie na tak wysoki poziom."

Późną jesienią 1991 mam parę rozmów telefo-

Wieniec złożony w waszym imieniu był 
ładny i chyba największy... na pogrzebie było 
około 60 osób, wszystko stara wiara. Z Krako
wa przyjechał Zbyszek Węglarz."

Doskonałym dowodem znaczenia śp. Kmdr.

Pogrzeb Jula 21 grudzień 1991, w środku p. Małgorzata Czerwińska
Juliana Czerwińskiego jest list który do nas 
przysłał kolega

LECH STRÓŻNIAK
z Elizabeth N.J. datowany 17-go grudnia "w 
tym tygodniu otrzymałem jak zwykle mile 
widziane "Nasze Sygnały" numer 169 i czekam 
teraz na referendum, aby spełnić swój obowią
zek głosowania. Zgadzam się z wypowie
dzeniami Konstantego Reynerta, Jerzego Hedin- 
gera, a przede wszystkim Juliana Czerwińskie
go, który mówi w ostatnim zdaniu swej wypo
wiedzi, że w szczególności nie do przyjęcia są 
ci, którzy ani groszem ani działalnością ni
czego nie przysporzyli do rozwoju SMW. Jako 
założyciel i pierwszy prezes Koła SMW Glas
gow mam prawo czy powinność poprzeć 
PNAWF, aby pozostało w Londynie w Anglii 

nicznych z panią

ALISON STRANGE 
która chce się dowiedzieć czegoś więcej na 
temat pomnika polskich powstańców z 1863 
roku na cmentarzu w Portsmouth. Dociekania 
w Londynie wskazują, że tą sprawą zajmował 
się z wielkim zainteresowaniem i oddaniem 
pan Alder, ale gdy jego zabrakło niewiele 
można się na ten temat dowiedzieć. Ale p. 
Strange informuje mnie, że w lokalnym 
ratuszu w sprawę tą ma wglądnąć p. 
Stankiewicz (prawdopodobnie syn naszego 
chorążego) i w przeciągu najbliższego roku 
pomnik ma być restaurowany, ławeczka do 
Kontempalcji wbudowana na wybrukowanej 
powierzchni i ... może wtedy dowiemy się 
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więcej. Nazwisko przedstawiciela władz 
samorządowych Portsmouth wyjaśniło mi 
dlaczego zwróciła się do nas.

W naszym liście z 16 grudnia 1991
STANISŁAW TOMASZEWSKI 

przeprasza, że "tak późno przesyłam 
sprawozdanie z uroczystości 11 listopada. 
Osobiście nie mogłem wziąć udziału, ale kpt. 
mar. K. Grocholski-Howard złożył wieniec pod 
pomnikiem Mar. Woj. ... W załączeniu 
przesyłam fotografię z naszej uroczystości w 
Okehampton... Składanie wieńca i nabożeństwo 
za śp. kolegów odbywa się co roku w 
Okehampton..." Na fotografii od lewej Lt. Cdr. 
R. Wildish RN. W. Masztalerz, RSM J.

Od lewej Lt Cdr R. Wildish, W. Mastalerz, RSM J. 
Gunliffe (dept.mer) Monsignor G. Hay, obsługa kościelna, 
S. Tomaszewski

Conliffe (Deputy Mer), Monsignore G. Hay i 
S. Tomaszewski wraz z obsługą kościelną pod 
pomnikiem.

Z Beunos Aires przesyła nam 
CTANTCJ- A W WR7PSTŃięKł

Amb. norweski dekoruje Siekierskiego w obecności 
Wrzesińskiego

fotografię z "dekoracji kol. Siekierskiego, bo z 
mojej dekoracji nie wyszły. Pani 
Ambasadorowa telefonicznie prosi bym na tą 
dekorację przyniósł mój medal do ambasady 
norweskiej, by po raz drugi zrobić zdjęcie. Na 
następnym spotkaniu był także kol. Starzeński 
i dostał piękny obraz z Lofotów z dedykacją 
ambasadora."

Z Kanady wspomina
WIKTOR MORDASIEWICZ 

lata wojenne, swą służbę na HMCS HURON, 
bo jest członkiem HMCS HURON Association 
i z Canadian Naval History Mark Venier‘s 
"Ready the Brave" przysyła nam taki dowcipny 
wycinek "Charlie Skeates: How the monkey 
got even. Charlie Skeates, as was his custom, 
was always ready to try almost anything. You 
might say that he was always ready to monkey 
around. When we got down to the Channel, 
we were running with two Polish destroyers, 
the BŁYSKAWICA and the PIORUN. One of 
them had a pet monkey aboard ship and he 
was a mean little son-of-a-gun. But it wasn‘t 
the monkey‘s fault; everybody used to tease 
and torment that thing. He used to be tied up 
on the upper deck. When Błyskawica was tied 
up beside us, everybody used to tease it 
because it was tied up on a pretty short leash. 
And he was a pretty foxy little son-of-a-gun. 
One day when I was teasing it, he stuck his 
hand under this hind end and grabbed a couple 
of turds and when I wasn‘t watching, he 
reared up and fired them at me. I wonder if 
that wasn‘t his way to get even for me trying 
to sneak away a chunk of bread from him one 
day."
Ta 314 strona książki ozdobiona jest fotografią 
z podpisem "The naughty nautical Monkey in 
BŁYSKAWICA ORP", ale niestety kopii z 
kopii nie możemy zrobić

Do swych świątecznych życzeń Zofia i 
TADEUSZ JEKIEL

dopisują chyba tego samego dnia co Lech 
Stróżniak, bo oba listy przyszły razem, że "ten 
ostatni numer Naszych Sygnałów to 
najpiękniejszy prezent na gwiazdkę". A z tej 
samej Florydy na życzeniach od Urszuli 
Nagrodzkiej jest dopisek "specjalne życzenia... 
dla Wiesia z Jadzią. Bardzo żałuję, że nie 
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mogłam Was widzieć kiedy byliście u 
Łopuchów". Ale Tadeusz Jekiel nie odpowiada 
na ciągle powtarzane przeze mnie pytanie, czy 
wrócił już do pełni sił, jako optymista więc 
przyjmuję, że brak odpowiedzi oznacza dobrą 
wiadomość, lecz... ciągle czekam na 
potwierdzenie.

Z Kanady pisze
ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI 

w swym liście datowanym 16 grudnia 1991, 
że
"w tym roku nie wyjeżdżamy do Luisiany na 
zimę. Wybieramy się w maju, bo 20 czerwca 
1992 mamy być na ślubie naszego wnuka w 
Birmingham, Alabama i wracamy do Toronto. 
18-20 sieipnia mamy być w Dieppe na 50 
rocznicę raidu i może przy tej okazji 
wpadniemy do Polski..."

W tym samym liście przypomina z listy 
członków Koła SMW Kanada, że

JERZY NIEWIADOMSKI-NEWTON 
"odszedł na wieczną wachtę 2 grudnia 1991. 
Jego żona p. Sabina została wpisana jako 
członek rzeczywisty. Jerzy Niewiadomski był 
bardzo czynnym członkiem - założycielem koła 
Kanada, zanim zapadł na zdrowiu 3 lata temu. 
Był hojnym ofiarodawcą na rzecz Koła w 
początkowym okresie jego istnienia. W mar. 
woj. po przybyciu z ZSRR w 1942 pływał na 
ORP BŁYSKAWICA w załodze maszynowej."

Z Warszawy pisze 9 grudnia 1991 pani 
ANNA MIESZKOWSKA

"... chcę powiadomić o uczestnictwie naszym 
w dwóch uroczystościach dotyczących pamięci 
o Marynarzach. 26 września wraz z delegacją 
Marynarki Wojennej z Gdyni i Radą Pamięci 
Walki i Męczeństwa syn mój Witold udał się 
do Mokran na Białorusi na poświęcenie 
pomnika zamordowanych przez NKWD we 
wrześniu 1939 Oficerów i Podoficerów Flotylli 
Pińskiej. Mszę św. odprawił Ks. Arcybiskup 
Kazimierz Świątek (nowomianowany 
ordynariusz mińsko-mohylewski). Druga 
uroczystość miała miejsce 1 listopada w 
Warszawie w Kwaterze Ł Powązek 
Wojskowych, gdzie uczestniczyliśmy całą 
rodziną w odsłonięciu i poświęceniu pomnika 

Więźniów Politycznych z lat 1945-56, 
pomordowanych w więzieniach warszawskich. 
Mszę św. odprawił Ks. Biskup Zbigniew 
Kraszewski, duszpasterz Kombatantów, a 
kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego 
oddała honory wojskowe. Wśród tajemnie 
nocami chowanych w tym miejscu więźniów 
byli prawdopodobnie trzej Komandorzy: Jerzy 
Stankiewicz, Zbigniew Przybyszewski i mój 
mąż. Uczczeni zostali jednymi z pierwszych 
pięćdziesięciu tabliczek z brązu, które znalazły 
miejsce na pomniku. Dalsze imienne tabliczki 
straconych pojawiać się będą sukcesywnie w 
miarę ustalania okoliczności, miejsca i czasu 
Ich śmierci."

A z Gdyni otrzymujemy miły list z Muzeum 
Marynarki Wojennej, który podpisał d-ca ORP 
BŁYSKAWICA kmdr. por.

LESŁAW PAPROCKI
i kierownik muzeum Z. Wojciechowski: 
"serdecznie dziękujemy Zarządowi Głównemu 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej za 
zaszczytne wyróżnienie niszczyciela ORP 
BŁYSKAWICA Pamiątkową Odznaką 
Marynarki Wojennej 1918-1947, Odznaka wraz 
z legitymacją zostanie umieszczona w 
historycznej ekspozycji znajdującej się na 
pokładzie okrętu-muzeum. Łączymy 
pozdrowienia dla Kolegów."

Z Toronto przysyła nam Komunikat z Koła 
Kanada koleżanka

JANINA MILISIEWICZ
i czytamy w punkcie 2 i 3, że "Herbatka 
Marynarska, z okazji rocznicy utworzenia 
Marynarki Wojennej, odbyta 24 listopada br. 
była wielkim sukcesem. Bilety wstępu zakupiło 
114 osób. Dary gotówkowe złożyli pp. J. 
Chodakowscy, S. Iwaniccy, Drstwo. J. Korab- 
Kucharscy, pp. L. Łuczak, Prof. W. Morawscy 
i p. B. Starowicz. Ciasta sprezentowały panie: 
Irena Bemas, Maria Brodska, Janina 
Milisiewicz, Helena Naranowicz, Wanda 
Suwary, Zofia Proszek i Jadwiga Nałęcz- 
Tymińska. Fanty ofiarowali pp. B. Buceń- 
Berlińscy, J. Chojnowska, J. Frąckowiakowie, 
F. Jasłowscy, A. Mrożek, Z. Proszek, R. 
Nałęcz-Tymińscy oraz jeden fant anonimowo. 
Wszystkim ofiarodawcom niniejszym składamy 
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serdeczne podziękowanie. Czysty dochód z tej 
imprezy wyniósł $ 1176.43.
Również podczas tego zebrania jedenastu 
Kolegów zostało dekorowanych Norweskim 
Medalem Pamiątkowym z Kampanii 1940 
przez Attache Norweskiego ppłk. J. Holte.

Staraniem Zarządu, do portretów Generałów 
Wojska i Lotnictwa umieszczonych w Domu 
SPK Koło Nr 20 przy 206 Beverly St. 
Toronto, zostały oddane portrety Admirałów 
Swirskiego i Unruga. Przy tej okazji pragniemy 
podziękować p. Gabrieli Obertyńskiej, 
Sekretarce SMW, za dostarczenie nam portretu 
Adm. Unruga. Portret Adm. Swirskiego 
sprezentował Kol. R. Nałęcz-Tymiński."

Nasi obecni maryniści: historycy marynarki 
wojennej wysoko sobie cenią pomoc i 
współpracę naszych kolegów i Stowarzyszenia 
i dalej pracują, jak pisze 15 grudnia 1991 do 
prezesa Zarządu Gł. dr.

TADEUSZ KONDRACKI, 
że "... w chwili obecnej pracuję na monografią 
GROMA. Przez ponad rok zebrałem b. dużo 
ciekawych materiałów polskich, angielskich, 
niemieckich i norweskich i mam nadzieję, że 
powstała w wyniku książka będzie pełna i w 
jakimś stopniu zachowa trwałą wartość...

Myślę, że w 1992r. uda mi się przejść do 
druku materiałów Grupy Scigaczy. Magnetofon 
bardzo się przydaje. Ostatnio przy jego 
pomocy nagrałem ciekawą relację 
warszawskiego "ścigaczowca" Żmijewskiego, a 
w Gdyni relacje pp. Wiznera i Grosickiego."

W pełni popieram i apeluję do kolegów o 
dalszą współpracę w dostarczaniu materiałów 
naszym historykom.

W liście z 17 listopada
STANISŁAW OLSZOWSKI 

powiadamia, że "... miałem list od Gutka 
Plewako, który ponoć musiał wycofać się na 
dwa tygodnie do Borów Tucholskich, żeby 
odstawiając codziennie 20 km marsze, 
odzyskać równowagę psychiczną po naszym 
zjeździć w Gdyni. Niestety, Cleveland Hills są 
wręcz łyse, a poza tym "angina pectoris" nie 
pozwala mi odstawiać dalszych przechadzek 
niż do najbliższego pubu. Lecz skutek był ten 
sam!

Gutek dowiedział się że młodzi 
podchorążowie (którzy w ciągu naszej wizyty 
byli na urlopie) bardzo żałują, że nie mogli 
spotkać się ze "starymi Wilkami".

List Staszka przypomniał mi, że oryginalnie 
myślałem zatytułować mój felieton "Po 
wizytach w Gdyni", ale tyle tymczasem się 
wydarzyło, że po-wizytowe detale i przedruki 
przekazałem do przyczynków, a z moją 
kroniką wydarzeń na lodyńskim bruku brnę 
dalej w niezbyt dokładnej kolejności 
chronologicznej. Ale najpierw uwagi, czy 
zażalenia redaktorskie. Gdy zostałem 
zaproszony na wspólną biesiadkę w Henley 
(NS nr. 169 str. 56) prosiłem uczestników, by 
podzielili się epizodami, które opisują. Ale 
każdy opisał wszystko, musiałem więc z 
dokładnego Olszowskiego skreślić prawie 
wszystko z wyjątkiem listy uczestników (NS nr 
169 str. 59), bo Staszek gorąco popierał 
Andrzeja Guzowskiego reportaż, a Wasilewski 
w swym maszynopisie użył niefortunnego 
zwrotu, że ktoś inny może następny dzień 
lepiej opisze, by więc nie duplikować tych 
samych materiałów, szybko skreśliłem. Jako 
część opłaty za mój lunch 10 września 
podjąłem się na ten temat napisać, stracił więc 
Guzowski dwa czy trzy zdania ze swego 
doskonałego reportażu "Klamra spinająca trzy 
pokolenia". A przy okazji chciałbym prosić, by 
maszynopisy materiałów do Naszych Sygnałów 
podawały nazwy okrętów bez kropek i w 
dużych literach dla przykładu ORP PIORUN 
czy HMS TARTAR, daty w przedwojennej 
formie jak 10 luty 1920 a godziny bez kropek 
w czterocyfrowym układzie jak 1615 a nie 15 
po 4-tej po. poi. Zdo, czy kmdr, czy kpt mar 
też nie potrzebują kropek jak i dekoracje DSC, 
VM, KW czy MM, a MW wystarczy za 
Marynarkę Wojenną a KMW za Kier. Mar. 
Woj., a RN za Królewską Marynarkę.

MARJORIE V.A. DIETRICH 
zawiadamia nas 30 listopada, że 4 września 
zmarł jej mąż a nasz kolega Jan Jerzy. 
Odpowiadając na Jej list przypominam nasze 
spotkanie w 1989:
"... I do remember your visit to our office 
when you let your daughter loose at London 
Harrods, then left Jan Jerzy to attend to Polish 
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Naval Reunion while you yourself departed for 
Ottawa to get your son ready for his university 
studies. I do hope he is very successful in his 
studies. Thank you very much for your most 
generous gift in answer to our X-mas Appeal. 
Jan Jerzy Dietrich in most sadly missed by all 
of us. May I be allowed from all his naval 
Friends to convey to you our most sincere 
condolences."

W styczniu zaczynają przychodzić odpowiedzi 
na głosowanie wśród nich przysyła 

WACŁAW PIETRULEWICZ 
swoją z dopiskiem żony, na co piszę: 
"dziękuję za szybko przesłaną odpowiedź na 
referendum, ale z wielkim smutkiem czytałem 
dopisek Żony Kolegi, że ubiegłego roku 
Kolega wskutek choroby stracił nogę i jest w 
dojrzałym wieku przywiązany do domu. 
Życzymy jak najlepszego poczucia i powrotu 
do normalności w tych trudnych warunkach. 
Oczywiście na pytanie Pańskiej Żony 
odpowiadam, że nie należy się od Kolegi 
żadna składka, bo ma Kolega zapłacone 
składki dożywotnio."

Oskar Gliński telefonuje do Kostka 
Zubkowskiego 13 stycznia 1992, że dziś rano 
zmarł

WITOLD PORAY WOJCIECHOWSKI 
w Toronto. Witold, bardzo uzdolniony grafik, 
rysownik, autor i wydawca Księgi Chwały, w 
której wymienia tych co w marynarce życie w 
służbie oddali, poeta, autor dwóch tomików 
poezji "Bryzy Morskie" i "Passaty i Sztormy", 
redaktor "Naszych Sygnałów" prawdopodobnie 
numerów 145-154, które ozdabiał swą grafiką, 
a część swych reportaży podpisywał skromnie 
jako Kronikarz, ceniony specjalista broni 
podwodnej, a mój oficer kursowy w SPMW 
rezerwy w Bickleigh w pierwszych miesiącach 
istnienia. Po wojnie osiedlił się w Glasgow, 
gdzie przez parę lat był prezesem Koła SMW 
i został Hon. prezesem po wyemigrowaniu do 
Kanady. Pisze mi Mietek Zawada 2 lutego, że 
msza św. za śp. Witolda Poraya odbędzie się 
23 lutego i że pragnęliby uwiecznić jego 
pamięć na Tablicy pod Pomnikiem na 
cmentarzu glasgowskim.

Z Kanady dr Mirosław Kułakowski, 

histotryk i autor dwutomowej Historii 
Marynarki Wojennej Polski Odrodzonej pisze 
w lutym: "Kmdr. ppor. Witold Poray 
Wojciechowski był moim wspaniałym 
przyjacielem i nieocenionym krytykiem. Jest to 
dla mnie wielka strata. Marzył o stałym 
powrocie do Polski i nie doczekał tej chwili." 

A z moich podchorążackich czasów 
chciałbym przypomnieć, że pierwsza pani 
Wojciechowska, która była oficerką w 
lotnictwie znajdowała w dowodzonym przez 
siebie personelu ochotniczki do korespodencji 
z podchorążymi marynarki, których oficerem 
kursowym był Witold. Chyba dobrze 
pamiętam, że p. Nitecka w USA i p. 
Sadłowska w Kanadzie są jej młodszymi 
koleżankami.

Tego samego dnia 13 stycznia zmarł w 
Glasgow bosman

JÓZEF WOJCIECHOWSKI
kawaler orderu Virtuti Militari, dwukrotnie 
dekorowany Krzyżem Walecznych i Medalem 
Morskim z trzema okuciami.

Drobny, szczupły, spokojny, doskonały 
specjalista przez lata był częścią krajobrazu 
morskiego na PIORUNIE, gdy spokojnym 
krokiem przemierzał pokład idąc do następnej 
instalacji, która wymagała wglądu czy 
sprawdzenia. Przez cały czas istnienia Koła 
Glasgow wierny i oddany Kolega.

Mniej więcej w tym samym czasie 
rozpoczynamy energicznie spotkania, nerwowe 
rozmowy telefoniczne i przydługawe narady, 
co i jak możemy zrobić, by godnie powitać

TRZECH KOMANDORÓW
na londyńskim terenie odwdzięczając się za ich 
gościnność podczas wizyt organizowanych 
przez Koło SMW Glasgow i Rocznik promocji 
1941 w Gdyni. Oczywiście jako zbuntowany 
demokrata proponuję zmianę daty na początek 
maja, przypominając, że w ubiegłym roku 
pogoda była tak podła, że na ponad 80 
zgłoszonych na Święto Mar. Woj. przyszło 38, 
że Koła Glasgow, Brighton i Manchester mają 
własne obchody, na 10 lutego nie mogą więc 
wziąć udziału w spotkaniu w Londynie, ale... 
koledzy z prezydium Zarządu Gł. radzą mi 
przestać gadać i ... napisać list, by ułatwić 
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wydanie wiz. Notuję tu swe odmienne zdanie, 
bo w tym roku być może po raz pięćdziesiąty 
będę w maju w Londynie, a wszędzie na 
świecie, nawet w Londynie, wiosną jest 
najpiękniej, popełniam w wykonaniu 
energicznych starań p. Felicji Pitułko z Torunia 
pierwszy błąd pisząc 14 stycznia 1992 do 
Anglików w Warszawie i w mym liście Walter 
Pater awansuje na Kierownika Muzeum. Mylą 
mnie oczywiście niezupełnie dla mnie jasne 
funkcje Szefów Wydziału Wychowawczego - 
trzech jest wymienionych przez Staszka 
Olszowskiego na str. 60 nr 169 NS. Dopiero 
zaczynam pojmować te detale czytając w 
londyńskim Dzienniku o dymisji Janusza 
Onyszkiewicza, który siebie określa jako po 
prostu wiceministra obrony narodowej, gdy 
Bronisław Komorowski był wiceministrem do 
spraw wychowania. Oczywiście nieporo
zumienia językowe są częste. W mojej emigra
cyjnej polszczyźnie jeszcze ciągle nie ma 
wyrazu "wczasy" (czy to są wakacje na koszt 
publiczny?), ale powodem pomyłki w naszym 
liście, było wrodzone niedbalstwo, za co 
panów Wojciechowskiego i Patera przeprszam. 
Z kolei 27 stycznia piszę list z nabytą długim 
doświadczeniem wprawą zapraszający kolegów 
na Biesiadę w piątek 7-go lutego na powitanie 
gości z Gdyni. A wprawa polega na połączeniu 
"serdecznego zaproszenia" z zażądaniem 
zapłacenia £ 10 jak najwcześniej po przyjściu: 
W SMW poza honorowymi gośćmi, a więc 
trzema komandorami z Gdyni, panią Felicją 
Pitułko i mgr Andrzejem Suchcitzem z 
Instytutu Sikorskiego, każdy sobie obiad 
funduje. Zaproszony Attache pułk. Kazimierz 
Cukierski niestety nie może przyjść.

Komandorowie przylatują w środę 5 lutego, 
mają w czwartek czas się zadomowić, 
rozpakować i zwiedzić Londyn.

W piątek poranną pocztą z USA przysyła 
LECH KWAPISZEWSKI

dokument, w którym "The Lords 
Commissioners of the Admiralty appoint ... 
Paymaster Cadet to HMS YORK for 
training..." (por. NS 169 str. 30) Gdy o 1100 
dołączają do nas goście z Gdyni mam dla nich 
dodatkową pamiątkę która wspaniale 
odzwierciedla morskie tradycje Wk. Brytanii, 

które dały precedens i wzór innym 
marynarkom świata. Mamy czas na godzinną 
rozmowę, wymianę darów, pamiątek i opinii.

Na stole w kancelarii SMW są wszystkie 
zeszłoroczne numery Bandery, pisma 
Marynarki Wojennej, którego redaktorem jest: 

JOZEF WĄSIEWSKI
i cytuję z kolumny Z listów: "Sekretarz Z.G.

W kancelarii SMW mili goście kmdr Z. Wojciechowski, 
W. Pater i J. Wąsiewski - jeszcze w polskich krawatach

SMW w Londynie W. Krzyżanowski 
poinformował nas, że prezes ZG SMW K. 
Zubkowski przekazał mu wszystkie tegoroczne 
numery miesięcznika "Bandera"... numery te 
leżą w naszej kancelarii i odwiedzający nas 
koledzy z entuzjazmem je przeglądają...", a

Prezentacja krawatów Stowarzyszenia
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Goście i prezes Zarzędu SMW w krawatach 
Stowarzyszenia

Kostek dodaje, że to chyba jedyne pismo, 
które każdy zaczyna czytać od ostatniej strony, 
gdzie jest fotografia "ochotniczki", która 
jeszcze nie zdążyła mundurek nałożyć. Obok 
redagowania "Bandery" kmdr. Wąsiewski jest 
korespondentem Polski Zbrojnej. Wśród tuzina 
wycinków są dotyczące pamięci GARLANDA 
i konwojów do Murmańska i Archangielska, 
wspominające wizytę Pierwszego Lorda 
Admiralicji i przekazany od niego dar przez 
Attache pułk. Alister Cumming‘a 
kontradmirałowi R. Wadze w październiku 
1991, a z najpóźniejszycgh, już tegorocznych 
z numeru 16 (318) Polski Zbrojnej z 28 
stycznia 1992 mówiący o nas:

"W ostatnim w ub. r. (169) numerze 
"Naszych Sygnałów" - pisma londyńskiego 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej,

Goście przy biurku sekretarza Krzyżanowskiego

ukazującego się od 46 lat, zawarto jak zwykle 
atrakcyjne materiały.

Wiele uwagi poświęcono 50 rocznicy walki 
ORP "Piorun" z "Bismarckiem". Są też zdjęcia 
i szkice poszukiwań niemieckich okrętów przez 
Royal Navy na Atlantyku. M. Wróblewski 
zaprezentował kilka wspomnień z ORP 
"Rybitwa", J. Pawlica opisuje ostatnią wachtę 
na "Gromie", a L. Kwapiszewski sięga do 
notatek czynionych podczas stażu na HMS 
"York".

Wizyta oficjalna grupy marynarzy z 
Glasgow znalazła miejsce w "Powrocie do 
kraju", a 50-lecie promocji (w 1941 r.)... w 
Wielkiej Brytanii, połączone ze zjazdem 
koleżeńskim w Anglii oraz wizytą w kraju, 
wypełnia dalszą część pisma...

W kancelarii pani Jadwiga Karnicka i Irena Wrońska, C. 
Zielonka, kmdr Z. Wojciechowski i W. Pater

Pismo zawiera także kronikę Stowa
rzyszenia, kartę żałobną oraz propozycję refe
rendum: co czynić dalej".

Otrzymaliśmy też kopię dość długiej bo 
dziesięć stron liczącej rozprawy z Przeglądu 
Morskiego z czerwcallipca 1991 o akcji 
przeciw BISMARCKOWI. Uprzedzam 
przemówienie kmdr. Wojciechowskiego, o 
czym za chwilę i przypisuję okręty, które 
powróciły do Gdyni i były lub są okrętami 
muzeum. OORP BURZĘ i BŁYSKAWIĘ pani 
Felicji, której ś.p. Franek Pitułko był d-cą 
BURZY,
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W barze siedzą kmdr W. Pater, Jadwiga Karnicka, Irena Wrońska, Felicja Pitulko, kmdr Z. Wojciechowski, kmdr J. 
Wąsiewski, stoją J. Wańkowski, C. Zielonka, J. Busiakiewicz, E. Liber, S. Olszowski, K. Zubkowski, Z. Jagusiewicz, 
S. Traszko, H. Gryko, L. Antoszewicz, W. Krzyżanowski, Z. Plezia, J. Smoczyński, H. Kuczwalski, J. Kneba

a pani
IRENA WROŃSKA

ma przypisaną BŁYSKAWICĘ, na której jej

Wiceprezes Plezia, prezes Zubkowski, kier, muzeum 
Wojciechowski i z-ca Pater

ś.p. mąż Bohdan Wroński był oficerem art. i 
pierwszym na tym okręcie kawalerem orderu 
Virtuti Militari za kampanię narwicką. Wyjątki 
z doskonałych pamiętników Bohdana 
drukowały NS po jego śmierci w nr. 160 (VII 
- XII 1987). Cztery panie zasiadają z nami do 
stołu. Na razie schodzimy dwa piętra niżej do 
baru na skromnego ale niemałego, aperitiwa, 
po zrobieniu fotografii miłych gości i z miłymi 
gośćmi w naszej kancelarii na tle portretów 
admirałów Swirskiego i Unruga.

A w barze Lotników rozpoczyna się istna orgia 
fotografów, którymi przewodzi

JÓZEK KNEBA
i utrwala nas w środku, z przodu, z góry, z 
dołu, z lewej strony, z prawej strony by po 
zejściu do restauracji fotograficznie 
udokumentować jak zasiedliśmy do stołu,
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W barze siedzę Busiakiewicz, p. Karnicka, p. Wrońska, p. Pitułko, Plezia, Smoczyński, stoję Wańkowski, Zielonka, 
Liber, Olszowski, kmdr Wojciechowski, Zubkowski, kmdr Pater, Jagusiewicz, Krzyżanowski, Traszko, Gryko, 
Antoszcwicz i Kuczwalski

Od lewej: Kuczwalski, Smoczyński, Plezia, kmdr Węsiewski, Zielonka, Tadeusz Krzystek (sek gen SL), Krzyżanowski, 
Busiakiewicz, Jagusiewicz, Zubkowski, kmdr Pater, kmdr Wojciechowski
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Przy stole: Tyłem od prawej Plezia, Jagusiewicz, p. F. Pitułko, p. 1. Wrońska, Liber, Gryko, Zielonka, Kuczwalski, 
Ołdakowski, Antoszewicz, Wańkowski, p. H. Wójcik, Pater, Zubkowski, Wojciechowski, Wąsiewski, mgr Andrzej 
Suchcitz, p. J. Karnicka i Olszowski

Przy stole od lewej: Mgr Suchcitz, p. J. Karnicka, W. Domżalski, J. Ogonowski, Traszko, Smoczyński, Krzyżanowski i Plezia
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Próba wina po pierwszym daniu

ustawionego w kształcie dużej litery L. Na 
dłuższym ramieniu w środku siadł nasz starszy 
na redzie kmdr. Jan Busiakiewicz przy nim 
goście po prawej Wojciechowski i Pater 
rozdzieleni prezesem Zubkowskim i z prawego 
skrzydła dbała o nich kol. Halina Wójcik. A 
po lewej goście Wąsiewski i z Instytutu 
Sikorskiego mgr. Andrzej Suchcitz i dbająca o 
nich kol. dr. Isia Kamicka. Naprzeciw 
Starszego na Redzie siedziały panie Wrońska 
i Pitułko i lewe skrzydło wypełnili Z. Plezia, 
Z. Jagusiewicz, S. Olszowski, W. Domżalski, 
W. Krzyżanowski, J. Kneba, J. Ogonowski, S. 
Traszko, J. Smoczyński i H. Kuczwalski. 
Prawe skrzydło zajęli E. Liber, J. Wańkowski, 
L. Antoszewicz, M. Ołdakowski, C. Zielonka 
i H. Gryko. Tu warto zanotować, że z 
Ziutkiem Knebą ostro konkuruje kmdr Józef 
Wąsiewski, redaktor Bandery i trudno jest go 
znaleźć, bo stale się zawierusza fotografując 
dla swojej prasy. Ale jak już są wszyscy przy 
stole w paru słowach prezes Zubkowski wita 
zagranicznych gości p. Pitułko i panów 
komandorów gdyńskich, życzy wszystkim 
smacznego i entuzjastycznie zabieramy się do 
doskonałej ryby po grecku i z kolei pieczeni 
wieprzowej zapijanej winem w nieustającym 
koleżeńskim gwarze miłych rozmów.

Przerwa przed deserem daje okazję by nasz 
starszy na Redzie

JAN BUSIAKIEWICZ
zabrał głos i z wielkim zadowoleniem cytuję 
jego przemówienie "in extenso":

"Niecodzienna jest okazja dzisiejszego 
spotkania. Po raz pierwszy od blisko pół wieku 
gościmy w naszych skromnych progach 
przedstawicieli naszej Polskiej Marynarki 
Wojennej.

Pół wieku przetoczyło się przez nasze 
pokolenie kataklizmem dziejowym, w którym 
w ten czy inny sposób braliśmy czynny uział. 
Byliśmy w nierównej walce we wrześniowej 
obronie Wybrzeża, byliśmy w uciążliwych i 
bohaterskich walkach na morzach i oceanach 
świata przez długie pięć lat ostatniej wojny. 
Płaciliśmy też tragiczną daninę krwi w 
zbrodniczych masakrach NKWD i katowniach 
Gestapo. Niestety trudno i nie wspomnieć o 
haniebnych wyczynach Bespieki gdzie na liście 
jej ofiar figuruje cały szereg nazwisk naszych 
kolegów. Koniec i rezultat wojny nie spełnił 
naszych oczekiwań i nadziei.

Na dziesiątki lat zapadła dla nas żelazna 
kurtyna dla nas cośmy o inną Polskę walczyli. 
Na emigracji politycznej stawiamy zręby 
nowego życia na wszystkich kontynentach 
świata. Nie tracimy łączności i spójni, dla 
której podtrzymania organizujemy się w roku 
1946 w Stowarzyszenie Marynarki Wojennej. 
Nikomu z nas wówczas w najśmielszych 
przewidywaniach nie przyszło na myśl, że losy 
dziejowe każą nam przetrwać do dzisiaj, a 
dzisiaj możemy sobie bez dużej przesady 
powiedzieć, że Stowarzyszenie spełniło swoje 
cele i założenia. To jest pobieżny rachunek 
strat i dokonań naszego pokolenia marynarzy, 
z którego sądzę, mamy prawo mieć co 
najmniej poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku, jeśli nie dumy. Szły lata, zmieniały 
się utarte poglądy na życie, zmieniał się 
człowiek i zmieniały się skostniałe struktury 
polityczne, czas zmieniał postać starego świata.

Wszystko co się przez te lata w Kraju 
działo śledziliśmy z głęboką troską i 
niepokojem. Wiedzieliśmy i staraliśmy się 
zrozumieć co czuł i myślał każdy Polak w 
ponurym okresie kompletnej zależności 
politycznej i wyzysku gospodarczego ze strony 
obcego systemu i nam narzuconego.

Przyszły wreszcie ostatnie dwa lata tak 
brzemienne swą doskonałością dla naszego 
Kraju, który swą postawą wywalczył sobie w 
końcu prawo do stanowienia o sobie. Odżyły
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Przemawia "Starszy na Redzie" kmdr Jan Busiakiewicz

Wstajemy do toastu
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kontakty nie tylko osobiste i jednym z takich 
były wyjazdy dwóch naszych grup 
marynarskich do Kraju.

Chciałbym tu podkreślić, że serdeczne 
przyjęcie i pomoc jakiej one doznały ze strony 
Władz Marynarki Wojennej a szczególnie w 
osobach Dowódcy Floty Admirała Wagi i tu 
obecnych naszych gości przeszło nasze 
oczekiwania i udokumentowało nam, że 
jesteśmy dziś jedną wspólną Rodziną 
Marynarską. Myślę, że my tu zebrani mamy w 
pewnym stopniu prawo przekazać na ręce 
naszych gości zapewnienie, że uważamy 
dzisiejszą Marynarkę Wojenną za 
spadkobierców naszych tradycji, ideałów i 
dokonań. I mamy głęboką nadzieję, że 
zadzierzgnięte niedawno tak pozytywne 
kontakty przyczynią się do dalszej współpracy 
dla dobra i z pożytkiem dla naszej Marynarki 
Wojennej i naszego Wybrzeża."
Swe przemówienie kończy komandor toastem: 
"Marynarka Wojenna" (tu warto zanotować, że 
prosto z przemiłego spotkania kmdr.

Busiakiewicz udał się na zebranie Rady 
Kombatanckiej do POSK‘u, gdzie ustalono 
szczegóły uroczystości w Warszawie i 
Częstochowie, którą podaliśmy do wiadomości 
członków w komunikacie informacyjnym.)

Na toast odpowiada Kierownik Muzeum Mar. 
Woj. w Gdyni kmdr. por. dr.

ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI 
podkreślając doniosłe znaczenie przekazania 
już historycznie ustalonych tradycji naszej 
marynarki przyszłym pokoleniom przez prace 
muzealne i spotkania łączące poszczególne 
ogniwa tej tradycji. Bo trzeba sobie zdać 
sprawę, że nie ma dwóch marynarek, 
gdyńskiej i londyńskiej. Jest tylko jedna Polska 
Marynarka. Muzeum Marynarki powstało w 
dobie stalinizmu, ale od początku miało 
kilkadziesiąt wartościowych pamiątek z okresu 
"londyńskiego". Od 60 roku ORP BURZA a 
od 75 ORP BŁYSKAWICA była okrętem - 
muzeum. Dziś obok 1. Okrętu jest, 2. 
Ekspozycja Uzbrojenia i 3. Dział historyczny 

Przemawia kmdr Z. Wojciechowski
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prowadzony przez kmdr. por. mgr. Waltera 
Patera. Muzeum posiada własny budynek i 
kmdr. Wojciechowski serdecznie zaprasza, tych 
co jeszcze nie mieli okazji, do zwiedzenia 
muzeum. Komandor wręcza prezesowi list od 
kontradmirała R. Wagi, a dla paru z nas ma 
miłe pamiątki dzisiejszego spotkania, medale, 
zestaw węzłów marynarskich i proporczyki a 
obecnym sprawia wielką przyjemność wznosząc 
toast na cześć Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej. A kmdr. Wąsiewski zostawia nam 
zaaprobowany model orzełka marynarskiego, 
który jest taki sam jaki na czapce marynarskiej 
nosiłem podczas wojny, choć oksydowany a 
nie jak dawniejszy srebrny w kolorze.

Głos zabiera prezes Zarządu Głównego 
KONSTANTY ZUBKOWSKI

Stowarzyszenia mają istną encyklopedię SMW 
kol. Halina Wójcik i kmdr. Jan Busiakiewicz.

przypominając, że "swój bardzo żywy reportaż 
w NS z Gdyńskiego Zjazdu Rocznika

Prezes SMW przekazuje nasz dzwon Kolegom z Kraju

nominacji 1941 Andrzej Guzowski zatytułował 
Klamra spinająca Trzy Pokolenia. Najmłodsze 
z tych pokoleń to, które dziś buduje i rozwija 

Marynarkę Wojenną Trzeciej Rzeczypospolitej 
jest godnie reprezentowane przez panów 
komandorów Wojciechowskiego, Patera i 
Wąsiewskiego. My z tego drugiego pokolenia, 
które walczyło w Drugiej Wojnie Światowej, 
będziemy się starać przekazać nasze 
doświadczenie i tradycje, które nam dobrze 
służyły. Ten dzwon, który też tę naszą 
tradycję podbudował, bo był skutecznie 
używany do zwrócenia uwagi biesiadników do 
dzisiejszej okazji włącznie i volens nolens 
zagłuszał głosy i nakazywał ciszę przekazuję 
Panom w dalszą opiekę z nadzieją, że być 
może przypomni Wam pobyt w naszym gronie 
nad Tamizą i zwróci niejedną uwagę swym 
głośnym dźwiękiem". Przypomina z kolei, że 
najwięcej wiadomości, doświadczenia i 
wspomnień z działalności naszego

Dlatego proponuje uroczystości jutrzejsze 8 
lutego, rocznicę 10 lutego zaślubin Polski z
Morzem przesunąć o jeszcze jeden dzień i już
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Wymiana pamiątek

dziś wypić toast na zdrowie naszego Starszego 
na Redzie, który 8 lutego kończy dojrzałe 85 
lat. Śpiewamy Sto lat, pijemy toast a Jasiu 
wszystkim dziękuje i życzy zdrowych i 
dalszych dojrzałych lat, conajmniej jak jego. A 
dzwon drogą służbową przez Attache 
Ambasady RP powędruje na BŁYSKAWICĘ.

Prezes otrzymuje proporczyk

W liście 23 stycznia pisze
JANISŁAW WAŃKOWSKI 

że będzie na obiedzie w Nawigatorze u 
Lotników i poetycznie... "Myśląc o sprawach 
Muzeum Mar. Woj. przyfruwa mi na myśl tak, 
jak zagubiony wróbel, spadający z chmur na 
jardarm masztu BURZY, kołyszącej się na 
szarych przestrzeniach Atlantyku, wiersz Józefa 
Mączki zapamiętany z czasów gimnazjalnych." 
Wiersz ten podkreśla znaczenie pamiątek, 
proszę więc Janka by go zebranym 
zarecytował:
Józef Mączka: "KIEDYŚ PO LATACH... 
Kiedyś po latach, gdy ścichną te fale, 
które czas w wirów porwały odmęty 
Kiedy opadnie huragan krwi wzdęty 
I łzy obeschną i ścichną już żale 
Ze czcią ujmijcie pogięte pałasze 
I zawiesicie na ścianach wysoko 
I łzą zabłyśnie Wam oko, 
Gdy wam powiadać będą dzieje nasze. 
I będzie pełen znów każdy zakątek 
Polskich relikwii i polskich pamiątek. 
I znowu blaskiem zapłoną wam lice 
w te narodowe radosne rocznice...
A w niebo pieśni popłynie orędzie, 
Kiedyś, po latach... gdy nas tu nie będzie." 
Słuchacze proszą, by wiersz Mączki ukazał się 
w NS i z ochotą spełniam ich życzenie.

Prawie na zakończenie opowiada nasz ostatni 
miły gość z Kraju pani

FELICJA PITUŁKO 
o problemach i tarapatach i nieuprzejmości 
młodego urzędnika w konsulacie generalnym 
brytyjskim w Warszawie i przy wyjeździe z 
Polski - bo to i walizka redaktora została przez 
złodziejaszków podmieniona i urzędnik przy 
wizach robił co mógł, by przybicie pieczątki 
utrudnić, opóźnić i jak tylko mógł, 
szykanować. Pani Lusia z damską dokładnością 
i pełnym zrezygnowania humorem składa swą 
relację z gehenny proceduralnego wyjazdu z 
demokratycznej Polski do Zjednoczonego 
Królestwa. Zgorzknienie i niezadowolenie jest 
łatwe do wytłumaczenia, Węgrzy, których tu 
nie było w 1940 i Czesi, co właściwe tylko o 
siebie dbali nie potrzebują wiz do Wk. 
Brytanii, ale być może jako reakcja na 
nadużycia przez naszych rodaków, Polacy
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Przemawia p. Maria Felicja Pitułko

ciągle muszą mieć wizę. A że smarkacz 
urzędnik w ich konsulacie stara się pokazać 
swą ważność to jest cechą ludzi małych 
(duchem, niezależnie od wzrostu) i lepiej się 
tym nie przejmować.

Trudności znikają, gdy Kostek Zubkowski 
odczytuje list, który na jego ręce przesłał 
kontradmirał

ROMUALD A. WAGA:
datowany Gdynia, luty 1992:

"Mam wielką przyjemność przekazać Panu 
wyrazy głębokiego uszanowania oraz gorące 
marynarskie pozdrowienie, które kieruję do 
wszystkich Członków Stowarzyszenia i Ich 
Najbliższych.

Pragnę jednocześnie najserdeczniej 
podziękować za dotychczasowy wkład Waszej 
Organizacji w rozsławieniu heroicznego czynu 
zbrojnego polskich marynarzy podczas II 
wojny światowej, a także wielkiej troski o 
dobre imię Biało-Czerwonej Bandery w 
świecie.

Z Waszych doświadczeń, Drodzy 
Przyjaciele, korzystamy dziś, jak z przebogatej 
skarbnicy w wychowywaniu młodych 
marynarskich pokoleń. Pragniemy bowiem 
godnie kontynuować Wasze dzieło w poczuciu 
duchowej jedności wszystkich Polaków i ich 
wielkiego umiłowania narodowej tradycji, a 
zwłaszcza szacunku do wspaniałych kart 
dziejów oręża polskiego na morzu.

Chyląc czoła przed Waszymi dokonaniami, 
zapewniamy, że będziemy dokładać wszystkich 
sił i środków, aby ich nie zaprzepaścić i 
godnie służyć wspólnej Sprawie - bezpiecznej 
Polsce nad Bałtykiem. Istotną jej cząstkę 
stanowi działalność Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, którego inicjatywy, jak również 
żywe zainteresowanie Polonii brytyjskiej 
losami morskiego rodzaju sił zbrojnych w 
Ojczyźnie, są nam niezwykle w naszych 
wysiłkach pomocne, za co wyrażamy z głębi 
serc płynącą wdzięczność Szanownemu Panu 
Prezesowi oraz wszystkim, którzy się do tego 
przyczyniają.
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Prezes czyta list adm Wagi

Szanowny Panie Prezesie, będę zawsze 
wielce rad, mogąc spotkać w Polsce Pana wraz 
z Kolegami, a zwłaszcza zaprezentować ekspo
naty zgromadzone i pieczołowicie przechowy
wane w Muzeum Marynarki Wojennej i na 
odznaczonym Złotym Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari niszczycielu ORP "BŁYSKAWICA".

Proszę przyjąć najlepsze życzenia - dla 
Pana oraz wszystkich sympatyków Marynarki 
Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej 
Brytanii - wielu twórczych sił w pięknej 
działalności, jak również długich lat w dobrym 
zdrowiu i wszelkiej pomyślności."

Wydaje mi się, że list adm. Wagi i przemó
wienie kmdr. Busiakiewicza nieomylnie wska
zują, że jest JEDNA marynarka polska i ma 
wspólnie rozpoznane cele. Trudności i proble
my o których mówiła p. Lusia są osłodzone 
wspaniałym naleśnikiem z serem i zapite paro
ma filiżankami kawy. Gwar rozmów przy stole 
potężnieje, aż Starszy na Redzie sygnalizuje 
"Wolny Manerw" i powoli wstajemy od stołu 
rozmawiając , co zrobić z resztą mile roz
poczętego dnia.

Przy okazji przekazujemy pozdrowienia, 
które przesłał z Vancouver

WIKTOR WIERZBICKI 
telefonicznie przez Wojtka Domżalskiego 
prosząc, by mu wybaczyć, że nie pisze, ale 
Peggy, jego żona jest ciężko chora. Piszę więc 
do Wiktora, jak zaniepokojeni jesteśmy tą 
wiadomością, bo "... pamiętam gdy po długim 
niewidzeniu, bo od studiów w Londynie w 
późnych latach czterdziestych spotkałem Was 
dopiero u Domżalskich w późnych latach 
osiemdziesiątych (por NS 160 str. 49), gdy z 
Polski wracaliście przez Londyn do Kanady. 
Już wtedy zmartwił nas stan zdrowia Peggy, 
ale jako niepoprawny optymista liczyłem, że 
może wróciła do zdrowia, bo i niewiele poza 
entuzjastycznymi reportażami z organizowa
nych przez Ciebie wraz z Pacewiczem ob
chodami marynarskimi, od Was słyszałem... 
Natychmiast wysyłam więc moje i od Kole
gów, którzy Was znają serdeczne życzenia dla 
Kochanej Peggy powrotu do zdrowia, a jeśli to 
w naszym wieku niełatwe, to pogody ducha..."
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Z domu Lotników jedziemy do Kostka Zub- 
kowskiego, gdzie

CZESŁAW ZIELONKA 
przypomina obecnym, a poza gospodarzem są 
z nami, Ludwik Antoszewicz, Edek Liber, 
Janek Wańkowski, Zbyszek Plezia, Marek 
Ołdakowski i Stach Olszowski, że dwa dni 
temu telefonowała do niego p. Jendroszczyk 
zawiadamiając o śmierci męża. Do pani Joyce 
Jendroszczyk - Jenny wdowy po Jerzym piszę 
12-go lutego. Chcę tu zanotować, że pani 
Joyce jest siostrą p. Bocheńskiej, wdowy po 
kpt. mar. Maćku Bocheńskim:
"... On Friday 7th February we did entertain 
three commanders from Gdynia - Woj
ciechowski, Pater and Wąsiewski - in London, 
when Czesław Zielonka told us that he just 
had sad message from you about the death of 
George. After a luncheon we repaired to K. 
Zubkowski home where S. Olszowski was 
presenting videos madę during the visit in 
Gdynia. Videos were madę by Olszowski, you 
and Polish Navy. We saw your video with the 
George*s commentary in English and that was 
the time when some of us leamt about your 
husband* s death.

It was only less than 6 months ago when 
he was with us in Gdynia and when we saw 
him in London. It was a terrible shock to all 
of us, as George was most popular friend and 
colleague widely liked and also admired for 
his knowledge as a most gifted engineer.

We appreciate that your shock was so much 
greater. May I convey in this letter from all 
his friends and old comrades the sincere

Złożenie kwiatów. Od lewej min.gen.inż. J.Morawicz, 
kmdr. Busiakiewicz, kpt.mar. Wasikowski, kmdr. Woj
ciechowski, kmdr. Pater, prezes K.O. Zubkowski

expression of sympathy to you at your loss..."

Następnego dnia w sobotę 8 lutego zbiera się 
ponad 70 osób na mszę św., którą celebruje 
ks. prałat Jarecki i odczytuje od ołtarza naz
wiska tych, którzy od nas w ostatnim roku 
odeszli. Po mszy kmdr.

WALTER PATER
w asyście kmdr. Z. Wojciechowskiego i kol. 
K. Zubkowskiego składa wiązankę pod pamiąt
kową tablicą Mar. Woj. w bocznej nawie 
kościoła św. Andrzeja Boboli.
Stąd spacerem, bo dzień jest przyjemnie sło
neczny, lub samochodami przenosi się lon
dyńska marynarska gromada wraz z rodzinami 
i miłymi gośćmi do POSK‘u gdzie przychodzą
cych wita FLORIAN WIZŁA
referent imprez Zarządu Gł. i zaprasza do 
stolików na kawę i ciastko. Prezes SMW i- 
miennie wita gości z zagranicy, a więc koman-

Prezes Z.Gł. K.O. Zubkowski imiennie wita gości

dorów Wojciechowskiego, Patera i Wąsiew
skiego z Gdyni, panią Lusię Pitułko z Torunia, 
min. rządu na obczyźnie gen. J. Morawicza, 
pp. Thomton, kiedyś z Conrada, a dziś z IOW, 
kolegów z mar. handlowej kpt. ż.wk. R. 
Jedyńskiego i Z. Ogrodzińskiego, panią Janinę 
Hawrań z MOD, Record Office, Polish Section 
i zamiejscowych Kolegów p. Wandę Troman, 
córkę por. mar. Wojtkowiaka z Chelthenham, 
Z. Jagusiewicza, S. Olszowskiego i J. Wań- 
kowskiego. Na miłej rozmowie, w przyjaciel
skiej atmosferze czas mija szybko. Dość duża 
część obecnych zostaje w restauracji na sobotni 
obiad.
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Wtorek i środa 11 i 12 lutego spędzają nasi 
goście studiując dokumenty Mar. Woj., które 
posiada
H INSTYTUT HISTORYCZNY 

GEN. SIKORSKIEGO
skąd we wtorek prezes i skarbnik Zarządu Gł. 
zabierają ich po południu na kolację, a w śro
dę skarbnik utrzymuje ich przy życiu kanap
kami, nie odrywając od pracy. W czwartek Ja
siu i Barbara Busiakiewiczowie i kol. Halina 
Wójcik podejmowali Lunchem p. Lusię 
Pitułko.
Tego dnia kpt. mar.

ZBYSZEK PLEZIA
zabrał naszych gości do Portsmouth na 1100, 
gdzie zwiedzają sławny podniesiony z dna w 
Milford Haven i odremontowany w Hartlepool 
HMS WARRIOR, pierwszy okręt z nowo
czesną artylerią, bo miał działa ładowane od 
zamka. Po obiedzie jest zwiedzanie HMS 
VICTORY, a Józef Wąsiewski ma okazję spę
dzić dwie godziny w redakcji pisma Navy 
News, zapoznać się z 14 osobową redakcją i 
oglądnąć ich skomputeryzowany ekwipunek. Z 
Portsmouth wyruszają o 1600 a o 1900 dołącza 
do nich druga czwórka: Busiakiewicz, Krzyża
nowski, Ołdakowski i Zubkowski i przy whis
ky, łososiu, doskonałych flaczkach z wspaniałą 
wódeczką, wybornych serach i dobrym winie

Pożegnanie Zbyszka Plezi. Od lewej: Potter, Wojciechowski, 
Busiakiewicz, Zubkowski, Krzyżanowski i Plezia

bardzo miło upływa ostatni wieczór naszym 
gościom w kawalerskim gospodarstwie Zbyszka 
Plezi. Przypuszczam, że wszyscy uczestnicy 
długo będą pamiętać ten tak serdeczny i weso
ły wieczów, co potwierdzają listy, które wysła
no do nas GDYNIA:
Pierwszy na ręce Prezesa od kmdr. dr. Z. 
Wojciechowskiego

"Serdecznie dziękuję Panu i wszystkim 
Kolegom z Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
za wspaniałe przyjęcie podczas wizyty w Lon
dynie. Z przyjemnością wspominamy gorącą 
atmosferę i życzliwość z jaką spotkaliśmy się 
przez cały czas pobytu.

Oczywiście wszystkie przywiezione pamiątki 
włączymy do naszych zbiorów muzealnych, a 
ofiarodawcom prześlemy indywidualne po
dziękowanie.

Gdy uporamy się ze zdjęciami prześlemy 
najciekawsze, na pamiątkę wspólnie spędzo
nych chwil.

Jeszcze raz w imieniu Kolegów i swoim 
serdecznie dziękuję.

Łączę pozdrowienia dla miłych Pań i Pa
nów."

Druga kartkę przesyła nieco wcześniej, bo z 
datą 10 luty 1992

EDMUND PAPPELBAUM
Kartka z pięknym orientalnym pejzażem 
morskim (chińskim chyba lub japońskim) ma 
następujący tekst: "... i wchodzimy na pomost 
okrętu by znowu się zwoływać i znowu za- 
przysiąc..." parafrazując słowa poety przesyła
my Wam Koledzy serdeczne życzenia zdrowia 
i dobrej pogody w dniu Naszego Święta - 
podpisali: S. Bujniewicz, J.Gosk, K. Grabę, E. 
Pappelbaum, Z. Kowalski, A. Pierzyński, W. 
Trzciński i G. Wesołowski.
Kol. Edmund w swym długim bo 10 stronico
wym liście z 10 stycznia 1992 opisuje ostatnie 
tygodnie życia, śmierć i pogrzeb Juliana 
Czerwińskiego, a na zakończenie podaje relację 
z zebrania lokalnych przedstawicieli Samorządu 
Rady Miejskiej, Mar. Woj., Komitetu Obywa
telskiego etc. 8 stycznia 92, na którym oma
wiano sprawadzenie prochów wiceadm. J. 
Unruga. Zdaniem kol. Edmunda w Kraju jest 
odpowiedni klimat aby prochy Admirała spo
częły na Oksywiu, ale jego ostatnia refleksja 
jest, że ten wydatek kilkudziesięciu milionów 
złotych może by odłożyć na bogatsze czasy. 
W swym ostatnim liście z 26 lutego 92 podaje, 
że 29 stycznia 92 zmarł w Szczecinie kmdr, 
ppor. Witold Prowano, ur. 11.1.1906, promocja 
1923. Również w Szczecinie zmarł ppor. mar. 
Lechosław Bómiewicz, promocja 1939 na 
Flotylli Pińskiej. Ur. 1.5.1919 ukończył Poli
technikę Gdańską, dyrektor Centralnego Biura
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Konstrukcji Okrętowych w Szczecinie i wykła
dowca Wyższej Szkoły Morskiej. 24.2.92 
zmarł kpt. mar. (kpt ż wk) Stanisław Załoga- 
Błażejowicz też promowany 15.9.39 na Flotylli 
Pińskiej. Ur. 2.7.1917 zmarł w swym mieszka
niu w Gdyni.

Roman Dula podał nam do wiadomości, że 
JERZY PAWŁOWICZ

jest w St. Thomas Hospital w Londynie. W St. 
Thomas szpitalu dowiadujemy się, że właśnie 
wrócił do domu. Wysyłamy mu więc pod
pisaną przez wszystkich obecnych na naszej 
biesiadzie 7 lutego kartkę z pozdrowieniami i 
życzeniami poprawy zdrowia. Niestety Kocha
ny Mułek po paru dniach wraca do lon
dyńskiego szpitala, gdzie odwiedzającym go 
kolegom z dumą pokazuje otrzymaną kar
teczkę, gdy tylko jest na tyle przytomny. 
Roman przywozi z nad morza schorowaną p. 
Halinę Pawłowicz, która niestety tylko na migi 
może się porozumiewać z Jurkiem. Odwiedzają 
go koledzy i przyjaciele Ludwik Antoszewicz, 
Marek Ołdakowski, Ita Korwin-Szymanowska, 
Kostek Okołów-Zubkowski, Andrzej Ponikow
ski i bardzo miłe i przystojne dzieci pani 
Małgorzata i pan Andrzej. Wiadomości od 
odwiedzających są zasmucające, a 24 lutego 
1992 Jerzy już się nie zbudził. Zeszło się nas 
dość wielu i liczna grupa znajomych i przyja
ciół. Na pogrzeb dołączył Zbyszek Plezia. Z 
dalekiego Midlesbrough przyjechał Stach 
Olszowski, który w kaplicy Putney Vale Cre- 
matorium pożegnał Jurka koleżeńskim i ser
decznym przemówieniem wspominając wspólną 
służbę na kontrtorpedowcach podczas wojny na 
Atlantyku i wspólną wizytę na zjazd rocznika 
nominacji 1941 w Gdyni we wrześniu 1991, 
gdy mimo nadwyrężonego zdrowia Jurek 
dzielnie brał udział.
Chciałbym dodać, że w swej służbie w Mary
narce Handlowej Jurek był kapitanem naj
większych pływających tankowców, chyba 
jedyny z Polaków.
A 25 lutego piszę do pani Haliny:
"Smutna wiadomość dotarła do nas wczoraj, 
spieszę więc zapewnić Panią, że śmierć Jurka 
bardzo boleśnie odczuwają jego koledzy.
Jeszcze we wrześniu byli z nim razem w o 
lata opóźnionym powrocie ze szkolnego rejsu 
do ojczystego portu Gdyni i oczywiście w 

czasie ostatniej choroby odwiedzali Go w 
londyńskim szpitalu. Niestety nie zawsze i nie 
wszystkich rozpoznawał, ale zdążył wyrazić 
swą wdzięczność i zadowolenie z otrzymania 
podpisanej przez około 30 kolegów kartki z 
pozdrowieniami.
Jurek miał chyba największe z nas wszystkich 
doświadczenie pływania po latach chwalebnej 
służby w Marynarce Handlowej. Jego tempera
ment i wspaniałe opanowanie napewno niejed
nokrotnie były potrzebne w służbie na morzu. 
Proszę przyjąć od nas szczere wyrazy współ
czucia i żalu oraz życzenia spokoju ducha i 
normalności po wielkiej stracie."

BRIGHTON
Pułk. B. Drzyzga tak pisze w londyńskim 
Dzienniku Polskim z 4 marca

Od lewej: T. Słowikowski, C. Hanus, C. Iwiński i 
B. Drzyzga

"Zarząd Koła w Brighton postanowił uczcić 
Święto MW uroczystą Mszą św. w kościele 
św. Marii Magdaleny w Brighton.

Jadwiga Bechyne, kierowniczka Domu 
Polskiego specjalnie ozdobiła ołtarz.

Po prawej stronie ołtarza stanął poczet 
sztandarowy Koła PSK nr 118; Prezes SMW 
C. Iwiński i prezes Koła nr 118 zajęli miejsca 
w pierwszym rzędzie. Za nimi siedział ppłk, 
dypl. C. Hanus.

Ks. prób. K. Kozakiewicz powiedział, że 
msza św. jest odprawiona za poległych w II 
wojnie światowej polskich marynarzy. Lekcje 
odczytał prezes ŚMW Koła Brighton-Hove C. 
Iwiński, a po Ewangelii, ks. proboszcz wygło
sił płomienne kazanie.

Po południu goście i marynarze Koła SMW 
poczęli schodzić się w Polskim Domu Parafial
nym na spotkanie towarzyskie. Przy stole 
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zasiedli: prez. Koła C. Iwiński, referent kul
turalno-oświatowy płk. Bernard Drzyzga i ppłk, 
dypl. C. Hanus, prezes Domu Parafialnego.

Pani Jadwiga Bechyne, pilnowała, aby 
spotkanie towarzyskie powiodło się i szło 
zgodnie z planem. Prezes powitał obecnych 
zarządził minutę ciszy za poległych i zmarłych 
w II wojnie światowej i po wojnie na obczyź
nie marynarzy. Następnie płk. Drzyzga wygło
sił referat okolicznościowy. Przypomniał on 
tamten dzień sprzed 72 lat.

10 lutego 1920 r. delegacja rządu i wojska 
z gen. Hallerem udała się do portu Puck. Tam 
odprawiono mszę św. w namiocie. Po jej 
zakończeniu gen. J. Haller zrobił przegląd 
oddziałów polskich, po czym wjechał w częś
ciowo zmarzniętą wodę i przy podniesionej 
banderze i dźwiękach hymnu narodowego 
wrzucił jeden z dwóch pierścieni platynowych, 
ofiarowanych mu przez ludność Gdańska w 
nurty morza. Kilku rybaków kaszubskich 
wyrwało się aby go pochwycić. Gdy wrócili 
gen. Haller zapytał ich czy im się udało. 
Odpowiedź brzmiała: "Nie panie Generale, ale 
będziemy go mieli w Szczecinie". Proroctwo 
ich sprawdziło się. Na bankiecie w Wielkiej 
Wsi, gen. J. Haller w krótkim swoim przemó
wieniu zaznaczył, że "Nie ma Kaszub bez 
Polonii, jak bez Kaszub Polski".

Dla gości angielskich płk. B. Drzyzga 
odczytał nieco skrócony tekst w języku an
gielskim. Następnie zabrał głos ppłk. dypl. C. 
Hanus i przedstawił panią Gabrielę Zwolską, 
która wygłosiła piękny wiersz "O morzu", a 
następnie p. Zbigniew Kaleta miał odczyt o 
morzu. Chór parafialny z całą salą śpiewał: 
"Morze nasze morze". Prezes C. Iwiński zade
klamował donośnym głosem swój wiersz: 
"Prośba marynarza", ppłk. dypl. C. Hanus 
przedstawił delegację Pań z Goring-on-Sea, 
która odśpiewała z wielkim entuzjazmem: "Czy 
to na Bałtyku czy na Atlantyku". Pan T. 
Słowikowski wygłosił kilka wierszy marynar
skich.

Pani Jadwiga Bechyne zakończyła spotkanie 
towarzyskie podziękowaniem płk. mgr. B. 
Drzyzdze za wspaniały referat oraz zaprosiła 
na herbatkę.

Szczególne uznanie należy się paniom: H. 
Kaczmarek i K. Hanusowej za przygotowanie 
kanapek, St. Podsiadły za pączki oraz M.

Majtasowej za wspaniałe serniki i jabłeczniki. 
Nie należy zapomnieć o pani Janinie Grant, 
która roznosiła kanapki i ciasta do stołów na 
sali, oraz p. J. Bechyne, która była or
ganizatorką całości."

Obchód Święta MW w Glasgow
tak opisuje w londyńskim Dzienniku Polskim 
z 26 lutego 1992 r.

A. LEWANDOWSKI
"W dwudniowym programie w sobotę 8 lutego 
1992 r. marynarze udali się do Prestwick, 
gdzie nad Atlantykiem przed Pomnikiem z 
tablicą pamiątkową ku czci poległych polskich 
marynarzy w bitwie o Atlantyk w czasie 
ostatniej wojny, uczczono ich pamięć. O godz. 
16.00 6 sztandarów stanęło wokół Pomnika: 
sztandar SMW Glasow i 5 sztandarów szkoc
kich organizacji kombatanckich: Queens Stan
dard, RBL, RAFA, RNA & NVA. Uczestni
czyli zaproszeni goście: Konsul dr. P. Dobro
wolski z małżonką; Provost of Kyle & Carrick 
District Council - Daniel McNeill, JP, oficero
wie brytyjscy: Cmdr. Healy z HMS "Ganet" 
i W/Cmdr. Ordich z RAF. Prestwick Base i p. 
łan Forsyth - convenor of Joint Services 
Association. Modlitwy odprawiali Rev. Arthur 
Kent - kapelan RAFA i Fr. P. Moore z ST. 
Quivox RC Church. Przy pochylonych Sztan
darach i po jednominutowej chwili ciszy 
nastąpiło złożenie wieńców u stóp pomnika. 
Słowa powitania do uczestników skierował p. 
W. Welsh - prezes RAFAssn Prestwick.

Podczas przyjęcia w Klubie Konsul Dobro
wolski stwierdził, że nie da się nie zauważyć 
wkładu polskiego w zwycięstwo na Zachodzie. 
Oficerowie Royal Navy i Royal Air Force z 
dumą oceniali i podkreślali znaczenie złożonej 
daniny krwi przez polskich marynarzy i lot
ników w Bitwie o Atlantyk i w Bitwie o 
Wielką Brytanię. Z tej wspólnie przelanej krwi 
zrodziła się przyjaźń i koleżeństwo.

W niedzielę, 9.2. br. wraz z ks. prób. 
Marianem Łękawą udali się marynarze na 
cmentarz pod Pomnik Marynarzy. Przyjechał 
także konsul Dobrowolski. Wspólnie z księ
dzem rektorem odmówiliśmy modlitwy, po 
czym kol. M. Zawada, prezes Koła SMW 
złożył bukiet biało-czerwonych kwiatów.

W kościele św. Szymona Mszę celebrował 
ks. rektor za poległych i zmarłych marynarzy 
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i za pomyślność żyjących weteranów. Obecni 
na Mszy św, byli konsul dr. P. Dobrowolski z 
małżonką i Lord Provost Glasgow pani Susan 
Baird. Lekcje czytali Konsul RP i Lord Pro- 
vost. Dary ofiarnie nieśli koledzy E. Gatner i 
R. Madej. Było 7 sztandarów podczas Mszy 
(3 polskie i 4 szkockie). Z kościoła udaliśmy 
się ze sztandarami przed Tablicę Katyńską 
gdzie Konsul stwierdzając, że mordu dokonali 
oprawcy państwa, które obecnie formalnie nie 
istnieje. Zakończono modlitwą "Ojcze nasz" i 
odśpiewaniem hymnu narodowego.

Program obchodu 72 rocznicy zaślubin 
Polski z morzem zakończono wspólnym obia
dem i zabawą taneczną w Domu Kombatanta 
w Glasgow."

Poczty sztandarowe przed mszę św., pierwsza od lewej 
Bandera Mar. Woj.

Przy udziale Bandery Mar. Woj. - poczet Jan 
Pipka, Leon Bieszke i Tadeusz Koczka oraz 
pocztów sztandarowych SPK, AK, I Dyw. 
Panc., spadochroniarzy, harcerzy, przedstawi
cieli bratnich organizacji kombatanckich oraz 
członków Koła i ich rodzin.

Podczas nabożeństwa śpiewał Chór im. S. 
Moniuszki pod dyrekcją kolegi B. Opeldusa, 
przy organach p. Krysia Majewska. Mszę 
celebrował ks. Jan Wypart i w swojej homilii 
wspomniał o poświęceniu polskich marynarzy 
dla Ojczyzny. Element morza zbiegł się dziw
nie z treścią Ewangelii na tę niedzielę. Po 
nabożeństwie odbył się obiad koleżeński. Na 
wstępie prezes Koła inż. T. Lesisz przywitał 
gości honorowych, ks. proboszcza Romana 
Wernera, prezesa SPK inż. Tadeusza Bieliń
skiego z małżonką, pezesa PWK p. Romana 
Filbrandta z małżonką, prezesa Koła Polskiego 

p. Jana Pipkę z małżonką, członków Koła i 
ich rodzin i zaproszonych gości, następnie 
odczytał nazwiska kolegów, którzy odeszli od 
nas od chwili założenia Koła w 1966 roku. 
Chwilą ciszy uczciliśmy ich pamięć. Po mod
litwie rozpoczęliśmy "biesiadę".

Należy przypomnieć, że w ciągu 26-letniej 
działalności Koło SMW w Manchester brało 
bardzo żywy udział w życiu społeczności 
polskiej w tym mieście oraz we wszystkich 
imprezach i uroczystościach narodowych. W 
1968 roku Koło zorganizowało wielką uroczys
tość poświęcenia urny zawierającej ziemię z 
pobojowisk na Oksywiu i Westerplatte. Uro
czystość poświęcenia urny połączona była z 
otwarciem wystawy o Polskiej Mar. Woj., 
przedstawiającej rozwój Mar. Woj. od 1920 do 
1939 i jej działalność i osiągnięcia w czasie 
wojny od 1939 do 1945 r. Na wystawie w 
"Space Museum" z okazji 40 rocznicy "D" 
Day, Koło wystawiło eksponaty i pamiątki 
obrazujące udział Polskiej Mar. Woj. podczas 
inwazji Europy.

W 1970 roku, Koło urządziło wielką wzru
szającą uroczystość wręczenia obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej ks. biskupowi Toma
szowi Hollandowi w zamian za obraz ofiaro
wany mu z zatopionego polskiego krążownika 
ORP "Dragpn" u brzegów Normandii, kiedy 
jako kapelan RN udzielił ostatnich Sakra
mentów zabitym i rannym kolegom. Obrazu 
tamtego w zamieszaniu bitewnym niestety nie 
otrzymał." Ale reportaż swój rozpoczyna 
Tadeusz Lesisz ciekawszym nawiązaniem, że

"W tym roku obchód święta Marynarki 
Wojennej w Manchester odbył się pod znakiem 
referendum, rozpisanym pośród członków 
Stowarzyszenia Marynarki .Wojennej, które ma 
zdecydować o dalszym istnieniu Stowarzy
szenia. W Polskich Siłach Zbrojnych marynar
ka była najważniejsza. Pod koniec wojny w 
1945 roku, na Zachodzie Marynarka Wojenna 
liczyła zaledwie 4.000 oficerów i marynarzy. 
Straty w czasie wojny wyniosły 404 maryna
rzy, w tym 23 oficerów. Nic więc dziwnego, 
że szeregi Stowarzyszenia Mar. Woj. zmalały 
do tego stopnia, że powzięto decyzję roz
wiązania Stowarzyszenia jeszcze w czasie, 
kiedy da się to przeprowadzić zgodnie ze 
statutem. Nie znaczy to, że działalność Sto
warzyszenia zupełnie się skończy. Dotychcza
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sowy Zarząd przemieni się w "Committee of 
Trustees if the Polish Naval Association Wel
fare Fund" (które istnieje już od wielu lat). Do 
Trustees wejdą nie tylko członkowie Stowa
rzyszenia, ale również młode pokolenie, dzieci 
byłych lub żyjących członków, ażeby zapew
nić ciągłość jego działania na przyszłość. Do 
prac "Committee of Trustees", będzie należało, 
utrzymywanie kontaktu z kolegami w świecie, 
wydawanie pisma Stowarzyszenia "Sygnały", 
pomoc kolegom, uporządkowanie dokumentów, 
dbanie o stałe pamiątki Polskiej Marynarki 
Wojennej itd. Po ukończeniu wspomnianych 
prac i przekazaniu dokumentów do Archiwum, 
"Committee of Trustees" zlikwiduje się i 
pozostanie jedynie "The Polish Naval Associa
tion Welfare Fund". W tym czasie lokalne 
Koła SMW, będą mogły kontynuować swoją 
działalność, tak długo, jak będą chciały, ale 
według zasad statutu.

WYNIK REFERENDUM
został ustalony przez Komisję Rewizyjną w 
dniu 5 marca 1992, o czym Zarząd Główny 
powiadomił wszystkich członków SMW w 
Komunikacie Informacyjnym Polish Naval 
Association Welfare Fund.
Reasumując sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
na 353 członków głosowało na czas 219 w 
tym za rozwiązaniem 174, a przeciw roz
wiązaniu 45.
9 marca otrzymaliśmy list i głos kol. Hłasko z 
Francji, który był wysłany na zły adres i 
musiał błądzić po Londynie przez parę dni, bo 
był wysłany już 29 lutego. Pisze w nim 
Michał: "Wobec zaszłych ostatnio zmian, 
nagłych i niespodziewanych, oraz odnowienia 
naszej łączności z Odrodzoną Macierzą w 
Gdyni, propozycja rozwiązania S.M.W. odpra
cowana dwa lata temu, straciła podstawy 
ówczesnego rozumowania. Proponuję wobec 
powyższego odłożenie prawnego zatwierdzenia 
likwidacyjnego do czasu definitywnego u- 
stalenia sytuacji (co najmniej rok)."
Uważam, że nie należy czekać aż jeszcze 
więcej z nas odejdzie bo w ostatnim roku np. 
Koło Kanada zasygnalizowało odejście co 
najmniej sześciu kolegów. Lepiej, że decyzję 
podejmujemy teraz gdy prawie dwie trzecie 
członków głosowało w Referendum a sposób 
likwidacji ustalony pod koniec zeszłego roku 

był w dużej części przesądzony opinią kole
gów krajowych.

NASZ LECH
Do swego ostatniego listu Staszek Kuty, 

prezes Koła Nowy Jork włożył wycinek z 
gazety, w którym czytamy:

"Lech Stróżniak, 75, of Elizabeth died yester- 
day in St. Elizabeth Hospital, Elizabeth.
A Mass will be offered at 9 a.m. Saturday in 
St. Adalbert*s Church. Elizabeth, after the 
funeral from Krowicki McCracken Funeral 
Home, 2124 East St. Georges Ave., Linden.

Mr. Stróżniak was employed by the Phelps 
Dodge Cooper Products Co., Elizabeth, for 20 
years before retiring in 1972.

Mr. Stróżniak served in the Polish Navy, 
and then in the British Merchant Navy during 
World War II. He was a member of the Polish 
Navy Veterans Association of London and 
United States.

In 1989, at the 50th anniversary of the 
Polish Navy in Exile in Scotland, he was 
honored by the group for his efforts. He 
founded the Glasgow Chapter of the Polish 
Navy Veteran Association in Glasgow, Scot
land.

Bom in Poznań, Poland, he lived in Scot
land and England before moving to Elizabeth 
in 1952. Surviving are his wife, Nan, a son, 
Peter, and a daughter, Krystyna.

Numer "Naszych Sygnałów" był już oddany so 
druku, gdy otrzymaliśmy tę smutną wiado
mość. Po paru próbach udało mi się telefonicz
nie skontaktować p. Nan i od Niej dowie
działem się, że 5 lutego nagła śmierć zabrała 
naszego Lecha i odszedł ten dobry kolega, 
zasłużony naszemu Stowarzyszeniu, życzliwy 
i gościnny, który bardzo cenił sobie Złotą 
odznakę Stowarzyszenia, którą na wniosek 
Zarządu Gł. nadała mu Kapituła odznaki 1 
września 1987 podczas Światowego Zjazdu 
Marynarzy w USA, o czym pisałem w NS nr. 
160 na str. 84. Podczas pobytu w New Jersey 
w 1991 dwukrotnie widzieliśmy pp. Stróżnia
ków i mieliśmy wraz z żoną przyjemność 
poznać ich czarującą córkę Krystynę. W tym 
numerze drukuję na początku mego felietonu 
ostatni list Naszego Lecha do nas.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
30.5.1991 zmarł w Szczecinie ppor. mar. Lesław Górniewicz. Przeżył 74 lata 1
4.9.1991 zmarł w Ottawie - Kanada chorąży Jan Jerzy Dietrich. Należał do 

Koła SMW w Londynie.
2.12.1991 zmarł w Toronto - Kanada st. mar. Jerzy Newton-Niewiadomski. 

Należał do grona założycieli Koła Kanada i był pierwszym 
skarbnikiem Zarządu.

15.12.1992zmarł w Gdyni kmdr. rez. Julian Czerwiński. Przeżył 76 lat.
4.1.1992 zmarł w Dundee - st. mar. Stefan Stapiński (Gordon)
13.1.1992 zmarł w Glasgow bosman Józef Wojciechowski. Kawaler Krzyża 

V.M. i 2 KW.
13.1.1992 zmarł w Toronto - Kanada kmdr. ppor. mgr. Witold Poray- 

Wojciechowski Honorowy Prezes Koła S.M.W. Glasgow.
29.1.1992 zmarł w Szczecinie kmdr. ppor. Witold Prowans. Przeżył 86 lat.
1.2.1992 zmarł nagle podczas wizyty na Wyspach Kanaryjskich bosman 

Jerzy Jendroszczyk (George Jeny) zamieszkały na Menorce.
5.02.1992 zmarł w Elizabeth - U.S.A. mat. Lech Stróżniak. Przeżył 75 lat. 

Założyciel Koła S.M.W. w Glasgow.
7.2.1992 zmarł w Brighton - Anglia st.mar. Wiktor Siedlar
9.2.1992 zmarł w Lambeth - Kanada st. bosman Stanisław Tałanda. 

Doskonały marynarz i żeglarz.
18.2.1992 zmarł w Poznaniu st. mar. Edmund Runowicz
24.2.1992 zmarł po ciężkiej chorobie w Londynie kpt. mar. Jerzy Pawłowicz. 

Przeżył 73 lata.
24.2.1992 zmarł w Gdyni kpt. mar. rez. (kpt. ż.w.) Stanisław Załoga- 

Błażejowicz. Przeżył 74 lata.
6.04.1992 zmarł w Nowym Yorku por. mar. Karol Brożek. Przeżył 83 lata.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Na Fundusz Komisji Opieki S.M.W. wpłacili: M. Tarczyński .............. ... US$ 50.00
B. i J. Busiakiewiczowie . . . £ 20.00 A. Sitko ......................... ... US$ 20.00
S. Pohorecki - ................... . US$ 20.00 J. Olszewski ................. ... us$ 30.00
W. Francki - ...................... . Aust.$ 20.00 J. Xiężopolski .............. ... us$ 20.00
S. Piaskowski ...................... . £ 20.00 P. Cieślak ...................... ... us$ 15.00
W. Fara .............................. . US$ 50.00 A. Heczko ...................... ... us$ 10.00
T. Jaszkowski ................... . US$ 100.00 S. Lipka ......................... . . . Can.$ 100.00
S. Giemalczyk ................... . US$ 50.00 W. Szlichciński ........... . . . Can.$ 60.00
K. Grabę ............................ . us$ 25.00 T. Sadłowski ................. . . . Can.$ 50.00
C. Zygmunt ......................... . £ 100.00 T. Rowiński ................... ... us$ 30.00
K. Zubkowski ................... . £ 20.00 T. Bemas ...................... . . . Can.$ 25.00
M. Wasilewski ................... . £ 25.00 S. Wojciechowski . . . . . . . Can.$ 25.00
F. Jasłowski ......................... . £ 25.00 W. Proksa ...................... . . . Can.$ 15.00
V. Mordasiewicz ................. . £ 9.52 J. Tutko ......................... . . . Can.$ 10.00
H. Stankiewicz ................... . US$ 30.00 Z. Homung ................... . . . H1.F1. 25.00
J. Pieńkowski ...................... . US$ 40.00 L. Antoszewicz .............. ... £ 20.00
J. Hupert, dr............................ . US$ 20.00 R. Nałęcz-Tymiński . . . ... £ 15.00
P. Żelazny ............................ . US$ 40.00 Mrs. B. Starowicz . . . . ... £ 10.00
M. Kadulski ...................... . US$ 25.00 C. Biernacki ................. ... £ 10.00
Z. Łopuch ............................ . US$ 50.00 T. Łubieński ................. ... £ 70.00
Stowarzyszenie Weteranów D. Szczerbik ................. ... £ 60.00

Mar. Woj. - New York . . US$ 200.00 F. Balicki ...................... ... £ 50.00
S. Kuty .............................. . US$ 50.00 J. Kamicka, dr.................. ... £ 30.00
K. Boreyko, dr....................... . US$ 100.00 G. Brzeskwiński ........... ... £ 25.00
T. Jekiel .............................. . US$ 50.00 S. Tabaka ...................... ... £ 25.00
Mrs. J. Lubelfeld .............. . us$ 75.00 Mrs. A. Biskupska . . . ... £ 20.00
W. Pacewicz ...................... . us$ 40.00 C.K.G. Howard (K. Grocholski) £ 20.00
A. Guzowski ...................... . us$ 40.00 B. Danielewicz, dr. . . . . . . £ 20.00
W. Wołczek ...................... . us$ 50.00 R. Dulla ......................... ... £ 20.00
K. Brożek ............................ . us$ 30.00 K. Chrapowicki ........... ... £ 20.00
Mrs. U. Nagrodzka ........... . us$ 25.00 J. Hofman, dr.................... ... £ 20.00
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T. Ladrowski ...................... . £ 20.00 Mrs. F. Pitułko ...................... £ 30.00
K. Jeliński ............................ . £ 20.00 S. Tałanda .............................. £ 50.00
K. Kowalski ...................... . £ 20.00 A. Browarski ......................... £ 25.00

J. Wańkowski ................... . £ 25.00 W. Pietrulewicz ................... £ 25.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski . £ 15.00 Mrs. M. Korytowska-Precope £ 25.00
D. Katarzyńska ................... . £ 15.00 Z. Szembek ........................... £ 25.00
Z. Jagusiewicz ................... . £ 15.00 W. Domżalski, dr..................... £ 30.00
E. Kostyniuk ...................... . £ 15.00 O. Gliński .............................. £ 30.00

T. Appel .............................. . £ 10.00 W. Limonienko, dr................... £ 30.00
Mrs. L. Bentkowska . . . . . £ 10.00 J. Lisowski ........................... £ 30.00
Mrs. Z. Proszek ................. . £ 10.00 A. Wacięga ........................... £ 30.00
J. Bielecki ............................ . £ 10.00 Mrs. W. Troman-Wojtkowiak £ 30.00
R.A. Brant-Bratkowski . . . . £ 10.00 K. Domański ......................... £ 20.00
J. Drozd .............................. . £ 10.00 Z. Plezia ................................. £ 20.00
J. Giertych ......................... . £ 10.00 Z. Pudlicki ........................... £ 20.00
F. Kaczmarek ...................... . £ 10.00 R. Sion ................................. £ 20.00

H. Kuczwalski ................... . £ 10.00 J. Stein ................................... £ 20.00

W. Lasek ............................ . £ 10.00 Z. Szmydt .............................. £ 10.00
J. Jendroszczyk ................... . £ 10.00 S. Wolff ................................. £ 20.00
S. Tomaszewski ................ . £ 5.00 A. Wojciechowicz ................. £ 20.00
M. Sawicki ......................... . £ 10.00 P. Walendzewicz ................... £ 20.00
J. Junosza-Stępowski . . . . . £ 10.00 P. Surzyn .............................. £ 10.00

S. Kmiecik ......................... . £ 10.00 J. Suchenek-Suchecki ........... £ 15.00
S. Traszko ............................ . £ 10.00 D.A. Thomhill ...................... £ 15.00
P. Galla .............................. . £ 8.00 Mrs. J. Anczykowska ........... £ 10.00
J. Bednarz ............................ . £ 5.00 F. Kendrick-Keidrowski . . . £ 10.00
S. Dąbrowski ...................... . £ 5.00 J. Klamt ................................. £ 10.00
J. Gajda .............................. . £ 5.00 S. Włodarczyk ...................... £ 6.00
B. Karczewski ................... . £ 5.00 Mrs. M. Nagurska ................. £ 10.00
M. Tokarzewski ................. . £ 5.00 Mrs. J.W. Kurak ................... £ 10.00
K. Siemaszko ...................... . £ 10.00 J. Ogonowski ......................... £ 10.00
W. Stankiewicz ................. . £ 10.00 W. Choroszewski ................ £ 15.00

M. Rogers-Brzeziński . . . . . £ 7.00 F.J. Rumińscy ...................... £ 10.00
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J. Śliwiński ................... . . . £ 10.00 K. Domański ......................... £ 10.00
J. Smoczyński .............. . . . £ 10.00 Mrs. K. Ziętak, dr. - wdowa po
F. Preisner ................... . . . £ 10.00 ś.p. por.mar.lek. B. Ziętak £ 10.00
W. Sągajłło ................... . . . £ 10.00 J. Xiężopolski ...................... US$ 20.00
B. Maciejewski ............. . . . . £ 10.00 J. Olszewski ......................... US$ 10.00
J. Straszak ...................... . . . £ 10.00 Clemens Perzanowski ........... US$ 25.00
Mrs. I. Wrońska ........... . . . £ 10.00 J. Hołub ................................. Can.$ 20.00
T. Woszczyński ........... . . . £ 10.00 J. Tutko ................................. Can.$ 10.00
C. Wróbel ...................... . . . £ 10.00 W. Lasek .............................. £ 7.00
C. Yorke-Dobersztyn . . . . . £ 10.00 A. Gawron ............................ £ 7.00
B. Krausa ...................... . . . £ 5.00 K. Kowalski ......................... £ 5.00
Mrs. Z. Morgenstern . . . . . £ 5.00 P. Galla ................................. £ 2.00
B. Ragus ...................... . . . £ 5.00 A. Browarski ......................... £ 10.00
J. Starzycki ................... . . . £ 20.00 S. Tałanda .............................. £ 30.00
Ś.p. Mrs. Z. Wisznicka Pinto Pereira S. Piaskowski ......................... £ 20.00
- last will - ................. . . . £ 52.96 L. Stróżniak ............................ US$ 150.00

Mrs. A. Hubicka ........... . . . £ 10.00
Mrs. M. Dietrich ........... ... £ 20.00
L. Ostrowski, dr............... ... £ 25.00 Na FUNDUSZ S.M.W. wpłacili:
P. Dawidziuk ................ ... £ 10.00 J. Koseda .............................. £ 7.00
Captain W.W. Sheppard ... £ 10.00 Z. Siedlaczek ......................... £ 7.00
Mrs. M. Bramwell . . . . . . . £ 25.00 K. Pronobis ............................ £ 4.50
Legion of Young Polish Women M. Tatarynowicz ................... £ 6.00

Chicago, USA . . . . ... US$ 250.00
K.J.Hess........................... US$ 55.00

Na dożywotnie składki członkowskie wpłacił:
B. Kukiełka ............................ £ 20.00

NA FUNDUSZ "NASZYCH SYGNAŁÓW" W. Barteluk ............................ £ 20.00
wpłacili:
S. Pohorecki ................ ... US$ 30.00 WSZYSTKIM OFIARODAWCOM
J. Hedinger ................... . . . £ 40.00 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
J. Smoczyński .............. ... £ 10.00 Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 24
P. Dawidziuk ................ ... £ 10.00 marca 1992
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MARIA BARBARA PIECHOWIAK

Z WIZYTĄ NA
Korzystając z ostatnich już dobrodziejstw 

leczenia sanatoryjnego w Polsce (bezpłatnie), 
znalazłam się w szpitalu uzdrowiskowym 
"Admirał" II w Świnoujściu. Położony na 
pięknej promenadzie obsadzonej krzewami, 
dom wymagał wielkiego remontu. Zaprosiłam 
Alfreda na pobyt trzy dniowy. Wielbiciel 
morza, zwłaszcza ojczystego Bałtyku, jeszcze 
bardziej by się ucieszył, gdyby się udało 
zorganizować wizytę w porcie wojennym. W 
cudowny dzień jesienny, nawet w upał, 
ruszyłam z nietęgą miną, jako stuprocentowy 
cywil, w kierunku portu wojennego w 
Świnoujściu. Jakimś trafem, a może dlatego, 
że i Marynarka przechodzi stadium 
przepoczwarzania się, dostałam się dość szybko 
przed oblicze samego Komendanta, kmdr 
Ogrodowczyka. "Mam dla pani jedną minutę" 
- powiedział, zagłębiwszy się na stojąco w 
jakieś papiery. Składnie, tak mi się wydawało, 
powiedziałam, że mój mąż starszy marynarz z 
"Garlanda" ze sławnej Polskiej Marynarki 
Wojennej w Wielkiej Brytanii marzy, aby 
porozmawiać z załogą okrętu wojennego. Od 
dawna mu to nie udaje. "Proszę do mnie 
zatelefonować jutro o 12.00" - powiedział 
uprzejmie. Udało mi się to zrobić za dwa dni, 
tak bardzo wszyscy byli przejęci reorganizacją, 
a moja sprawa była błaha. W końcu okazało 
się że kmdr Łoziński wyznaczył nawet oficera, 
który własnym samochodem odwiózł nas od 
bramy przepustek do nabrzeża a po zwiedzaniu 
do miejsca zamieszkania. W tym czasie mąż 
Alfred wylądował na promie z wyspy Wolin w

ORP POZNAN
najstraszniejszą, jesienną pogodę. Ot pech! Nie 
przeszkadzało mu to ani trochę; był 
nieprzytomny widząc morze, okręty, mewy i 
upojony zapachami... Był nieprzytomny do 
tego stopnia, że zostawił na metalowej 
zawieszce trapu kawał skóry z głowy.

Przy nabrzeżu stały dwa nowe i prawie 
kompletnie wyposażone przez Polskę okręty 
transportowo-minowe. Z całej serii: GNIEZNO, 
LUBLIN, KRAKÓW, POZNAŃ, TORUŃ - jak 
widać, do Wielkopolski z nazwy należą dwa 
- to może z powodu silników okrętowych z 
fabryki H. Cegielski w Poznaniu. Nie trudno 
się domyślać, że z tej pary nadal miałam 
szczęście, bo wizyta zamówiona była na 
okręcie ORP POZNAŃ.. Wzruszyło to Alfreda! 
D-ca okrętu Andrzej Stochaj przyjął nas w 
messie kawą i podał kilka ważnych 
szczegółów technicznych. Okręt transportowo 
minowy wyprodukowany został w Stoczni 
Północnej w Gdańsku, silniki dieslowskie (3) 
pochodzą od Cegielskiego. Może nawet 
pracował przy nich mój brat Zdzisław. Silniki 
są na licencji Sulzera. Wyporność okrętu 
wynosi 1300 ton, ładunek 535 ton, długość 
95m., zanurzenie 2 metry. POZNAŃ jest 
obecnie okrętem szkoleniowym dla załogi. W 
lipcu i sierpniu 1991 r. ćwiczenia przechodzili 
podchorążowie marynarki. Ciekawe także były 
opowieści o wizytach na tym okręcie: obok 
dowódcy floty bałtyckiej b. ZSRR przybył 
naczelny dowódca sił zbrojnych NATO, 
duńskich sił zbrojnych, szef sztabu generalnego 
Wojska Polskiego, a także prałat ks. Henryk
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Jankowski ze sławnego kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku.

Wzruszonego Alfreda i mnie oprowadzano 
następnie po wszystkich 4 pokładach okrętu, 
od maszynowni po pokład nawigacyjny. Na 
dwóch środkowych są pomieszczenia dla 
załogi. Pokład oficerski mieści kabinę dowódcy 
i dwie kabiny dwuosobowe. Na pokładzie 
załogi jest kuchnia, mesa i pomieszczenia dla 

zwolnieniu z czynnej służby szukają oni pracy 
w zawodach najczęściej z morzem nie 
związanych.

Rozstaliśmy się w miłej atmosferze. 
Przyjęliśmy przygotowane dla nas prezenty w 
tym lalkę - wietrznicę, dzieło artystki - matki 
chrzestnej okrętu z Poznania. Alfred potem 
długo spacerował w silnym wietrze nad 
morzem, aż nie wyszło to na zdrowie

Załoga ORP POZNAŃ z Matk^ Chrzestny

30 osób załogi oraz oddzielna mesa 
podoficersko-oficerska.

W programie wizyty był obiad dla nas w 
tej właśnie mesie, smaczny i obfity. Jakby 
specjalnie dla Alfreda był rosół z makaronem.

Warunki życia i pracy są dobre, lecz w 
bliższej rozmowie okazało się, że zawód o tak 
chlubnych tradycjach nie jest dla 
zaawansowanych wiekiem, dobrym zajęciem. 
Nie było do tej pory możliwości przeniesienia 
się z marynarki wojennej do handlowej. Po 

towarzyszącej mu i piszącej te słowa żonie.
21 listopad 1991

Po wizycie pisze do dowódcy kol. Alfred 
Piechowiak by podziękować za jakże 
wzruszające przyjęcie na okręcie 18 
października 1991.
"Pamiętajcie, że służycie we flocie o wielkiej 
tradycji sięgającej królewskich kaprów, ba, 
łodzi bojowych Bolesława Chrobrego i 
wcześniejszych Słowian, i służycie w trzeciej 
najstarszej flocie bałtyckiej, po duńskiej i
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szwedzkiej, a przed rosyjską (1700) i 
niemiecką (1840). Świadczy o tym nasza 
wycięta bandera wojenna.
W drugiej wojnie światowej Polska Marynarka 
Wojenna ową biało-czerwoną banderę i 
proporzec Królewskich kaprów rozsławiła na 
morzach świata, czym nie mogą się poszczycić 
nawet starsze od naszej floty bałtyckie. 
Bądźcie dumni że jesteście polskimi 
marynarzami.
Od czasu naszej wizyty żona i ja czujemy się 
związani z ORP POZNAŃ.
Mamy dla Was małą pamiątkę, stare zdjęcie 
poznańskiego ratusza, na którą może będzie 
miejsce koło obrazu okrętu w kabinie 
dowódcy. Ponieważ jest to rzecz raczej krucha, 
zastanawiamy się czy ktoś z załogi nie mógłby 
jej odebrać będąc w Poznaniu.

20 grudnia 1991 odpowiada kpt mar A. 
Stochaj d-ca ORP POZNAŃ:
"... W imieniu załogi i własnym chciałbym 

Państwu podziękować za miłe słowa 
skierowane do nas. Pragnęlibyśmy, aby 
nawiązany kontakt był trwały i serdeczny.
Cieszy nas, że czujecie się Państwo związani 
z ORP POZNAŃ, my ze swej strony 
zapewniamy, że będziemy informować o 
sukcesach i ciekawszych wydarzeniach w życiu 
okrętu.

Mijający rok był dla okrętu bardzo dobry ze 
względu na osiągnięcia, ale również ciężki z 
powodu dużych obciążeń okrętu, musieliśmy 
poznać go z każdej, dobrej i złej strony.
Uważam, że dobrze wypełniliśmy zadania 
nałożone na okręt, uzyskaliśmy wysokie oceny 
i udowodniliśmy, że ORP POZNAŃ należy do 
najlepszych.

Za najważniejsze osiągnięcie w mijającym 
roku uważamy uzyskanie miana 
"PRZODUJĄCEGO OKRĘTU" na szczeblu 
związku taktycznego..."

SÓL MORSKA
Cytuję za słownikiem że "Sól attycka to 

połączenie subtelności, elegancji i ostrości 
dowcipu". Oczywiście autor nie ma pretensji 
że w jego historyjkach tak wspaniałe cechy 
prozy są połączone, ale proponuje nieco mniej 
poważne wspomnienia też zapisywać i 
namawia kolegów, by dostarczyli anegtod do 
następnego numeru NS, by wypełnić kącik p.t: 
SÓL MORSKA
Wszystkie anegdoty drukowane w tym numerze 
NS przysłał nam ANDRZEJ BROWARSKI

SPRĘŻYNY TYPU "GOLIATH".
Po zaokrętowaniu na ORP BŁYSKAWICA 

chciałem pomóc naturze i kupiłem wyżej 
wymienione sprężyny, ażeby rozwijać mięśnie 
piersiowo-krzyżowe. Sprzedawca zapewniał 
mnie, że po sześciu tygodniach będę posiadał 
sylwetkę i siłę Tytana. Wydałem więc całe 
uposażenie tygodniowe. Codziennie w wolnych 
chwilach, a było ich znikomo mało, 
zakładałem najpierw jedną, a w tydzień później 
drugą taką sprężynę i wykonywałem nakazane 
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broszurką ćwiczenia rozciągania. Pewnego dnia 
przypatrywał się moim wysiłkom starszy 
marynarz i spytał mnie, czy może trochę 
poćwiczyć. Gość spokojnie założył wszystkie 
sześć sprężyn (to jest tyle, które według 
broszurki miałem założyć w szóstym tygodniu) 
i zamiast używania wszystkich palców, założył 
na rękojeści po jednym małym palcu i zaczą 
ćwiczenia. Po kilku minutach oddał mi tą 
zabawkę, aż mnie było wstyd, że taki osiłek 
zniweczył moją rutynę. Później mi 
powiedziano, że on podnosi sto kilo w 
każdym ręku.

ŻEGLUGA PO POLU MINOWYM.

Wiadomo, że żaglowce przepływały oceany, 
morza i cieśniny, ale nie po polu minowym. A 
jednak trzech podchorążych tego dokonało. 
Byli to: Oleś Wilczyński, Janek Gosiewski i ja.

Wynaleźliśmy łódź wiosłową, zbliżoną 
wyglądem do naszej szóstki z GROMA 
wyposażoną w maszt i dwa stare żagle. Oleś 
zorganizował trzy nadobne córy Albionu i 
późnym rankiem odcumowaliśmy od małego 
mola koło Mount Wise. Pogoda była dobra, 
wiał zachodni wiatr 10 węzłów. Bez kłopotu 
przepłynęliśmy koło Drakę Island, mijając 
falochron zatoki Plymouth lewą burtą, żeglując 
wzdłuż brzegu do Kingsand. Była niedziela, 
świeciło słońce i ciepło, jak na październik, 
dobiliśmy po drodze do jakieś dzikiej plaży. 
Tam spędziliśmy przeszło dwie godziny, 
dziewczęta nie miały takiego "good time" od 
urodzenia.

Nadszedł czas powrotu. Żeglowaliśmy jedną 
milę wzdłuż zachodniego brzegu, kiedy raptem 
zauważyliśmy jakieś surowe sygnały 

Semaforem, nadawane w naszym kierunku 
przez szereg okrętów stojących na kotwicy po 
wschodniej stronie zatoki. Nie mieliśmy Aldisa, 
aby odpowiedzieć, żeglowaliśmy więc 
spokojnie do czasu kiedy nadjechała 
motorówka pod dowództwem midshipmana. 
Ten poprosił nas, abyśmy spuścili żagle, a on 
poda nam linkę holowniczą. Ponieważ wiatr 
osłabł, chętnie się zgodziliśmy, nie wiedząc co 
dalej nastąpi.

Motorówka doholowała nas do przystani 
Admiralicji Mount Wise. Documowaliśmy do 
mola, nasze boginie nas pożegnały, a my pod 
eskortą udaliśmy się do pobliskiego budynku, 
gdzie stanęliśmy do raportu przed srogo, 
wyglądającym komandorem RN.

Ten nas obsztorcował i powiedział, że albo 
jesteśmy wariatami, albo nie zdajemy sobie 
sprawy, że żeglowaliśmy po polu minowym, 
postawionym przez królewską marynarkę. 
Dodał, że o ile tak bardzo kochamy 
żeglarstwo, to on nam wskaże miejsca 
bezpiecznego żeglowania.

ZAWODY O NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ 
SPOŻYTYCH ŚLEDZI.

Dziwne te mistrzostwa, ale prawdziwe. Na 
ORP GDYNIA, który był bazą szkolną, zebrało 
się czasami kilkudziesięciu podchorążych. Jak 
grupa żaków krakowskich, wszyscy byli skorzy 
do żartów. Ktoś ogłosił zawody - spożycia 
solonych śledzi. Nagroda pięć funtów 
szterlingów, czyli wówczas dwutygodniowy 
zarobek podchorążego. Wyznaczono komisję, 
ustalono warunki, zebrano pieniądze na 
nagrodę. Do konkursu stanęło kilku 
zaprawionych żarłoków. Komisja czuwała, aby 
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każdy zawodnik jadł wszystkie posiłki dzienne. 
Mistrzostwa zaczęły się godzinę po kolacji. 
Należało zjeść solone śledzie, zostawiając tylko 
ości i nie wolno było pić ani kropli wody. 
Wygrał Kazimierz Grocholski, który po 
spożyciu dwudziestu śledzi, całą noc spędził w 
łazience pijąc wodę.

NA BOCIANIM GNIEŹDZIE 

PODCZAS SZTORMU
Wynikałoby z tego podtytułu, że mowa jest 

o żaglowcu. A działo się to na ORP PIORUN 
na Atlantyku w zimowym sztormie. Północny 
Atlantyk, to jest akwen pomiędzy Nową 
Funlandią a Grenlandią i Islandią, należy 
zaliczyć do bardzo burzliwych i ponurych wód. 
Tego dnia prowadziliśmy konwój. Widoczność 
co chwila malała na skutek śnieżnej zawiei i 
mgły. Kilka statków nie mogło trzymać szyku 
i rozpierzchło się na wysokiej fali jak stado 
kuropatw. W pobliżu grasowało stado okrętów 
podwodnych...

Naszym zadaniem było dopatrzeć, aby 
wszyscy byli w szyku. Oficerem wachtowym 
był, doskonały marynarz, ale wielce nerwowy, 
oficer sygnałowy kapitan mar. Włodzimierz 
Łoskoczyński. W pewnym momencie tracimy 
z oczu jeden duży statek; ani bosman-mat 
sygnalista, ani ja z lornetkami nie możemy 
tego drania zobaczyć. Oficer wachtowy beszta 
wszystkich dokoła. Zobaczył mnie, usiłującego 
znaleźć zgubiony statek. Ze złością polecił 
mnie iść na bocianie gniazdo, ażeby lepiej 
obserwować horyzont. Była godzina dziesiąta 
rano. Wiatr wieje mocny, przechyły okrętu 
dochodzą do trzydziestu stopni i jest zimno. 
Ponieważ zawsze ze sobą nosiłem dwumetrową 

linkę wszedłem do gniazda, przywiązałem się 
do masztu i zacząłem przerwaną obserwację, 
na poziomie o piętnaście metrów ponad 
pomostem. Stamtąd meldowałem przez tubę 
wszystkie zauważone statki. Sądziłem, żo po 
kilku dobrych meldunkach oficer wachtowy 
odzyskał dobry humor i zawezwie mnie na 
dół, bo już mi stopy zaczęły marznąć.

Ale kapitan jakby zapomniał, że istnieję. 
Skończył swoją wachtę, zszedł do ciepłej mesy 
na obiad. Była już pierwsza godzina, kiedy 
wrócił na pomost i krzyczał przez tubę, abym 
zszedł na dół.

Skostniały zameldowałem wykonanie 
zadania. Kapitan przepraszał mnie i pytał czy 
się dobrze czuję. Szczękając zębami 
odpowiedziałem, że nigdy nie czułem się 
zdrowszym. Przez następne tygodnie kapitan Ł. 
nawet mnie polubił. On wiedział, że tylko 
dwie godziny regulamin przewiduje maximum 
na pobyt na bocianim gnieździe, a ja tam 
byłem 3 godziny!

OKRĘTOWE MASKOTKI
Podobnie jak pułki szkockie posiadają swoje 

maskotki, często górskie kozły, bo te kochają 
muzykę na kobzach, tak nasze okręty chlubiły 
się swoimi maskotkami. To były przeważnie 
małpy z Północnej Afryki. ORP "Garland" 
szczycił się swoją zabawną Betty.

Ale ta panienka bywała czasami psotliwa. 
Pasjonowały ją bardzo ołówki w kabinie 
nawigacyjnej Antoniego Tyca. Kiedy Antoś 
schodził do kabiny nawigacyjnej aby nanieść 
pozycję okrętu, ołówek, który zaostrzył i 
zostawił na stole, znikał jak kamfora. Nie 
wiedział co się dzieje, nawet zaczął siebie 
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podejrzewać o utratę pamięci i halucynacje na 
skutek długiego pobytu na morzu. Wstydził się 
przyznać kolegom i dalej ostrzył następne 
ołówki. Kiedy "Garland" poszedł do doku na 
czyszczenie kotłów, robotnicy portowi znaleźli 
kilkadziesiąt ołówków nawigacyjnych w 
drugim kominie.

Na ORP "Błyskawica" osiedlił się 
małpiszon, to znaczy okaz małpy płci męskiej 
z Gibraltaru. Podarowała go jakaś Lady w 
1943 roku. Joe, bo takie nosił imię miał swoje 
zalety i wady.

Kochał wszystkich marynarzy, specjalnie w 
niebieskich mundurach. Nie cierpiał żołnierzy 
w mundurach khaki, a dostawał szału na 
widok kobiet. Kiedy ugryzł pewną Wronkę - 
pocztyliona w pierś, oddano go na ląd do 

weterynarza, który posiadał małpkę płcci 
żeńskiej.

Kiedy po kilku dniach wróciliśmy z morza, 
weterynarz błagał nas, abyśmy Joe ze sobą 
zabrali, bo ten szatan pogryzł partnerkę.

W przystępie złości, Joe połamał polskie 
płyty taneczne w mesie. Opiekę nad Joe 
oddano Mietkowi Woźniakowi oraz doktorowi 
Andrzejowi Ozimkowi. Zaletą Joe było, że 
wykrywał nieprzyjacielskie samoloty szybciej, 
niż Radar. Otóż szereg razy, kiedy zbliżały się 
samoloty niemieckie, Joe pruł na maszt i 
zaczął skakać na reji od strony nalotu, głośno 
skowycząc. Wówczas bsmt Kozica z miejsca 
kierował Boforsy w tę stronę, bo to było 
niezawodne.

ANDRZEJ GUZOWSKI

O.R.P. JASTRZĄB
W pięćdziesiątą rocznicę katastrofy

Gdzie jesteście marynarze z "Jastrzębia"? Ilu 
Was jeszcze żyje po pięćdziesięciu latach od 
pamiętnego wieczora daleko za Kręgiem 
Polarnym? Od wzburzonego morza, sieczonego 
śnieżną zawieją? Od tych ogłuszających 
trzasków bomb głębinowych, od tego 
złowrogiego terkotu automatycznych działek i 
karabinów maszynowych? Rzadko spotyka się 
ludzi uratowanych z zatopionego w warunkach 
bojowych okrętu podwodnego. Zwykle oznacza 
to śmierć całej załogi. Tak było z "Orłem", tak 
było z setkami okrętów podwodnych 
hitlerowskich Niemiec, okrętów włoskich, 
brytyjskich, amerykańskich, japońskich i innych 
bander państw, walczących na tylu morzach w 

Drugiej Wojnie Światowej. Dla większości 
uratowanych członków załogi "Jastrzębia" los 
był łaskawy. I olbrzymia większość 
uratowanych z "Jastrzębia" pozostała na 
okrętach podwodnych, idąc głównie na "Dzika" 
ale i na "Sokoła" by w śródziemnomorskiej 
kompanii wpisać imiona tych okrętów do 
księgi wieczystej chwały oręża polskiego.

Cofnijmy się pamięcią o te pięćdziesiąt lat. 
O.R.P. "Jastrząb" nie był okrętem nadającym 
się do działań bojowych w Drugiej Wojnie 
Światowej. Budowany w stoczniach 
amerykańskich w ramach programu Pierwszej 
Wojny już w roku 1926-tym cała ta klasa "S" 
uznana była za przestarzałą dla operacji floty 
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Stanów Zjednoczonych. Dlaczego więc 
Amerykanie niemal na siłę wpychali te - i 
jeszcze starsze okręty klasy "R" 
Brytyjczykom, którzy właściwie wcale tych 
okrętów nie potrzebowali?

Wielka Brytania, zagrożona nasilającą się 
kampanią U-bootów na Atlantyku, chciała 
uzyskać od Stanów Zjednoczonych możliwie 
najwięką ilość okrętów nadających się do 
eskortowania konwojów. I w ramach 
"Lend-Lease‘u"otrzymała coś pięćdziesiąt 
starych cztero-kominowych niszczycieli. 
Wszystko, co pływało i mogło udźwignąć kilka 
dział i bomby głębinowe było na wagę złota. 
Amerykańska marynarka zaś, przekazując te 
stare okręty flocie brytyjskiej, zwracała się do 
Kongresu Stanów Zjednoczonych o fundusze 
na budowę okrętów nowych. W podobny 
sposób postanowiono postąpić z okrętami 
podwodnymi. Za każdy stary grat oddany 
Brytyjczykom Departament Marynarki 
występował do Kongresu o pieniądze na 
budowę okrętu nowego i nowoczesnego. 
Anglicy, choć bez zapału, zgodzili się na tę 
grę. I tu właśnie nadarzyła się okazja , aby 
jeden z tych okrętów podwodnych dać 
Polakom. Polska marynarka miała w tym 
czasie tylko jeden okręt podwodny w kampanii 
- O.R.P. "Sokół", który chodził na patrole 
bojowe z Portsmouth głównie do Zatoki 
Biskajskiej, ale wkrótce miał pójść na Morze 
Śródziemne, na Maltę. ORP Wilk stał w 
niekończącym się remoncie w Dundee i 
wiadomo było, że okręt już nigdy nie pójdzie 
na bojowe patrole. W najlepszym razie może 
zostać okrętem ćwiczebnym i okrętem-celem 
do szkolenia podsłuchowców z okrętów 

nawodnych. Dowódca "Wilka" kdr.ppr. 
Bogusław Krawczyk niechętnie o tym myślał. 
Na "Wilka" byłem przydzielony ze ścigaczy w 
początkach stycznia 1941 roku i z kilku 
rozmów z Krawczykiem wywnioskowałem, że 
on ufa, iż "Wilka" da się wyremontować na 
tyle, by znów stał się okrętem operacyjnym. 
Witając mnie w Dundee oświadczył: "Niech 
się pan uczy tego okrętu, przyda się to panu 
na bojowych patrolach". Ze mną na "Wilka" 
przydzielony był Maciek Bocheński, też ze 
ścigaczy. Jemu się tam nie podobało i dość 
szubko wrócił na swoje ukochane ścigacze. 
Jurek Koziołkowski był ZDO ale przez czas 
mego na "Wilku" pobytu rzadko go 
widywałem, był na brytyjskim kursie 
dowódców okrętów podwodnych. Byli tam 
jeszcze por.mar. Jur Mende, Agar 
Anczykowski, mechanicy kpt.mar. Zygmunt 
"Radca" Jasiński, por.mar. Tadeusz Sukiennik. 
Mimo obsadzania w styczniu 1941 roku 
"Sokoła", podoficerów i marynarzy było nadal 
na "Wilku" grubo ponad etat. Całe to 
towarzystwo właściwie się obijało, remont w 
stoczni odbywał się bardzo ślamazarnie, brak 
było zapasowych części i trudno było dla tej 
załogi znaleźć jakieś absorbujące zajęcia. 
Włóczyli się po mieście pełnym też oficerów 
polskiego Wojska, świeżo przybyłych po 
upadku Francji. Marynarze nie chcieli tym 
oficerom salutować na ulicy "bo by człowiek 
musiał cały czas chodzić z ręką przy czapce". 
Wybuchały na tym tle brzydkie awantury. Na 
"Wilku" faktycznie było dość ludzi, by 
obsadzić drugiego "Sokoła". Ale stocznie 
brytyjskie, głównie Vickers-Armstrong w 
Burrow-in-Furness dopiero się rozkręcały z 
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budową okrętów tej klasy i trzeba było 
poczekać. Ale "Wilka" z tego nadmiaru 
połowicznie zatrudnionych ludzi trzeba było 
jakoś rozładować, zwłaszcza po tragicznej 
śmierci komandora Krawczyka. Samobójstwo 
Krawczyka było wyraźnie spowodowane 
sytuacją na O.R.P. "Wilk". Mnie już na 
"Wilku" nie było, od kilku miesięcy pływałem 
na "Sokole". O tragedii dowiedzieliśmy się po 
powrocie z kolejnego patrolu. W miesiąc 
później przyszła nagle wiadomość, że polska 
załoga ma obsadzić okręt podwodny przyznany 
przez Stany Zjednoczone w ramach t.zw. 
"Lend-Lease". Załogę polecono sformować p.o. 
D.O. "Wilka" kpt.mar. Koziołkowskiemu. Był 
przekonany, że zostanie dowódcą nowego 
okrętu i załogę skompletował z najlepszych 
podoficerów i marynarzy "Wilka". Ale KMW 
zadecydowało inaczej. Na dowódcę 
wyznaczono kpt.mar. Bolesława Roma
nowskiego, dotychczasowego etatowego ZDO 
"Sokoła". Dowództwo "Wilka" objął kdr.ppr. 
Bruno Jabłoński. Anczykowski został 
mianowany ZDO nowego okrętu, ja torpe
dowym, mechanikiem por.mar. Franciszek 
Rydzewski i dodano dwóch świeżo upie
czonych podporuczników - Stacha Ol
szowskiego i Kazika Grocholskiego. Z 
"Sokoła" odchodziłem niechętnie, mimo że 
stanowisko oficera torpedowego było dla mnie 
awansem. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy 
jakiego to dostaniemy grata. Tymczasem więc 
nastroje były wspaniałe. Pełni entuzjazmu 
załadowaliśmy się na pięknego "Pasażera" linii 
P&O zamienionego na pomocniczy krążownik 
- HMS "Cathay" i w luksusowych warunkach 
popłynęliśmy przaz Atlantyk na "podbój

Ameryki". I tam, w salonie HMS "Cathy" 
przeczytaliśmy w "Jane‘s Fighting Ships", że 
przeznaczony dla nas amerykański okręt klasy 
"S" już w roku 1926-ym wraz z całą tą klasą 
uznany był za "przestarzały dla operacji floty". 
Początkowo nie przywiązywaliśmy do tego 
zbytnie wagi. Byliśmy tak przekonani o 
przewadze amerykańskiej technologii w 
świecie, że uważaliśmy, iż nawet ich stare 
graty okręty będą znakomite. Na szok trzeba 
było poczekać do przybycia do New London 
i zobaczenia okrętu. Nasi starsi podoficerowie, 
szefowie działów, znakokomici fachowcy byli 
przerażeni. 'To jest szmelc", mówili. "Wilk 
nawet w tym stanie w jakim jest, to dużo 
lepszy okręt". To był ten darowany koń, 
któremu jednak musieliśmy zajrzeć w zęby i 
lustracja nie wypadła pomyślnie. Jedyny 
pozytywny aspekt to nieco wygodniejsze 
pomieszczenia dla załogi, olbrzymia lodówka, 
pozwalająca na zabranie w morze większej 
ilości prowiantu. Termin przejęcia okrętu ciągle 
nam skracano, zajęcia więc mieliśmy mnóstwo, 
a dochodziły do tego wyczerpujące spotkania 
z okoliczną Polonią, która nas dosłownie 
oblegała w każdy wieczór. I choć bez 
wielkiego entuzjazmu, ale z poczuciem 
obowiązku i z dyscypliną, która po 
rozluźnieniu na "Wilku" wróciła do swojej 
wysokiej tradycyjnej normy w Polskiej 
Marynarce, okręt o nowej nazie ORP 
"Jastrząb" był na czas gotów do wyjścia w 
morze i pokonanie Atlantyku. Przejście nie 
było łatwe. Były awarie mechanizmów, była 
typowa listopadowa pogoda na Atlantyku czyli 
niemal nieustanny sztorm. Swoistym 
wyczynem, jeśli nie wręcz cudem 
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nawigacyjnym było po przejściu oceanu w 
ciężkich warunkach atmosferycznych 
punktualne przybycie do ujścia rzeki Clyde na 
spotkanie z eskotrowcem. I pomyśleć, że 
nawigatorem "Jastrzębia był podporucznik 
noszący szlify oficerskie od dwóch zaledwie 
miesięcy - Staszek Olszowski! Prawie pięć 
miesięcy od przybycia do Wielkiej Brytanii 
trwały próby, przeglądy, przeróbki i ćwiczenia, 
aby doprowadzić "Jastrzębia" do gotowości 
operacyjnej. Wszystkim nam na tym zależało. 
Z Morza Śródziemnego dochodziły nas słuchy 
o sukcesach "Sokoła"...

Partrząc dziś z perspektywy pół wieku 
trzeba uznać, że mimo wysiłków i dobrej woli 
całej załogi i brytyjskich stoczni i warsztatów 
ORP"Jastrząb" wyszedł na swój jedyny patrol 
bojowy w stanie raczej mało przydatnym do 
wyznaczonych zadań. Mnie osobiście jako 
oficera broni podwodnej martwiły torpedy, 
których nie można było trzymać długo w 
zatopionych aparatach, bo woda dostawała się 
do żyroskopu, serca i mózgu torpedy. Nie 
pomagały gumowe uszczelki czy zapychanie 
ogona wydechu ciężkim smarem. Aparaty 
trzeba było zatapiać tuż przed strzałem, co 
trwało długo a potem ręcznym manewrem 
otwierać dziobowe drzwi wyrzutni. To, między 
innymi, było powodem, że w dniu 2 maja 
1942 nie zdążyliśmy strzelić torped do 
podstawiającego się na moment niemieckiego 

U-Boota. A uprzednia awaria dziobowego steru 
głębokości też odgrywała tu swoją złośliwą 
rolę. Czy, gdy stwierdzono w dniu 29 kwietna 
złamanie steru głębokości, poważną awarię 
prawego silnika i przecieki w wentylacji, nie 
licząc kilku drobniejszych awarii, należało 
nadal kontynuować patrol, czy wrócić do bazy? 
Dowódca kpt.mar. Romanowski zawołał ZDO 
Anczykowskiego i mnie, jako najstarszych 
oficerów do swojej kabiny na naradę. 
Opowiedzieliśmy się obydwaj za pozostaniem 
na patrolu. Ostateczna decyzja należała 
oczywiście do Romanowskiego. Okręty z 
mniejszymi awariami opuszczały sektory 
patrolowania i wracały do bazy. Nigdy nie 
dowiemy się nic o tych, co usiłując wracać do 
bazy do niej nie dotarli. W 2 maja, kilka 
godzin po nieudanej próbie ataku na 
wynurzony U-Boot skończyła się kariera ORP 
"Jastrząb" pod polską banderą. Służył pod nią 
niespełna sześć miesięcy, z czego osiem dni 
na niedokończonym patrolu bojowym. Być 
może jedynym godnym odnotowania 
wyczynem "Jastrzębia" było przejście Atlantyku 
i punktualne dojście na spotkanie eskortowca 
przy ujściu rzeki Clyde. Wszystkim członkom 
załogi "Jastrzębia" należy się uznanie za 
dobrze spełniony obowiązek w nieustannej 
niemal walce ze złośliwością przedmiotów 
martwych. Poległym i rannym zaś - cześć i 
chwała za krew przelaną w obronie Ojczyzny.
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