
For members only

NASZE SYGNAŁY
PISMO STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ
ROK CZTERDZIESTY SIÓDMY MAJ - SIERPIEŃ 1992 NR 171

3 MAJ 1992 w COWES
TADEUSZ LESISZ

ORP BŁYSKAWICA W OBRONIE COWES
w 50 ROCZNICĘ

3 maja miasto Cowes położone nad rzeką 
Medina na Isle of Wight, obchodziło 50 
rocznicę ciężkiego nalotu na miasto, port i 
stocznię w 1942 roku.

Uroczystość poświęcona temu wydarzeniu, 
jest bardzo silnie związana z ORP 
BŁYSKAWICA. Powyższy nalot miał miejsce 
wczesnym rankiem 5 maja 1942 roku i był 
najcięższym bombardowaniem na miasto w 2- 
ej wojnie światowej. BŁYSKAWICA dziwnym 
zbiegiem okoliczności była w tym czasie w 
porcie na regularnym remoncie. Dzięki jej 
natychmiastowej akcji, swoją wspaniałą 
artylerią odparła wielokrotne ataki Luftwaffe i 
uratowała miasto i stocznię od kompletnego 
zniszczenia i przyczyniła się do zmniejszenia 
strat w ludziach. Podczas bombardowania 
zginęło ponad 70 mieszkańców Cowes. 
Dowódca okrętu kmdr. W. Francki, widząc 
tragiczną sytuację miasta, organizuje z części 
załogi nie zajętej przy obsłudze artylerii, 
ratownicze oddziały przy gaszeniu pożarów i 
pomoc lekarską na lądzie. Obywatele miasta 
bardzo docenili ten wysiłek polskiego okrętu i 
następnego dnia delegacja obywateli na czele 
z Mayorem miasta przybyła na okręt by 
podziękować załodze ORP BŁYSKAWICA za 
ich wspaniały wysiłek i ofiarowała Dowódcy w 
dowód wdzięczności pamiątkowy medal miasta.

Historia jest bardzo ściśle związana z 

Cowes. Tutaj w latach 1935-7 ORP 
BŁYSKAWICA i bratni okręt ORP GROM 
były budowane dla Polski w stoczni J. Samuel 
White. Były to na ówczesne czasy najszybsze 
kontrtorpedowce na świecie, ich szybkość 
dochodziła do 40 węzłów, co podczas 2 wojny 
światowej miało niejednokrotnie swoje użycie.

Można śmiało powiedzieć, że swoją akcją 
5 maja 1942 roku BŁYSKAWICA spłaciła 
dług wdzięczności mieszkańcom miasta Cowes, 
za ich gościnność, życzliwość i przyjaźń, tak 
przed wojną, kiedy była budowana w Cowes, 
jak również w czasie wojny kiedy podczas 
okresowych remontów załoga zawsze 
znajdowała prawdziwą przyjaźń i gościnność.

Na to 50 lecie bombardowania miasto 
Cowes nie zapomniało zaprosić członków byłej 
załogi ORP BŁYSKAWICA, oprócz 
oficjalnych władz Polskiej Ambasady w 
Londynie, oraz Polskiej Marynarki Wojennej, 
która z tej okazji przysłała dwa okręty ORP 
WODNIK okręt szkolny Akademii Mar. Woj. 
i ORP KASZUB. Początkowo na czele 
Marynarki WOjennej w kraju miał przybyć 
Dowódca Mar. Woj. kontradmirał A. Waga 
oraz orkiestra Mar. Woj., ale ze względów 
oszczędnościowych ich obecność została 
odwołana.

Z byłej załogi ORP BŁYSKAWICA byli 
obecni na uroczystościach następujący koledzy:
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Załoga O.R.P. "Wodnik" i O.R.P. "Kaszub"

Tadeusz Lesisz, który reprezentował 
Stowarzyszenie Mar. Woj., oraz z Isle of 
Wight i okolicy - Józef Klamt, Bolesław 
Sawicki, Bernard Witkowski, Józef 
Trzebiatowski, Henryk Jach i kol. Bendyk; z

Pierwszy rząd od lewej: T. Lesisz, H. Jach i pilot 303. 
Drugi rząd: B. Sawicki i B. Witkowski. Trzeci rząd: J. 
Klamt i J. Bednarz

Axminster przyjechał kol. Jan Bednarz.
Po uformowaniu się oddziałów, załogi z 

polskich okrętów, członków byłej załogi 
BŁYSKAWICY, polskich i angielskich 
kombatantów i straży pożarnej, na czele ze 
sztandarami "Royal British Legion" i orkiestrą 
z Medina, kolumna ruszyła ulicami miasta do 
kościoła św. Marii w Cowes gdzie rozpoczęto 
uroczystości dziękczynne Nabożeństwem "A j 
Service of Commemoration".

Przed tablicą pamiątkową upamiętniającą 50 rocznicę 
bombardowania Cowes. Od lewej: B. Sawicki, T. Lesisz, 
J. Klamt i J. Bednarz

Na początku Rev. Leslie Brant przywitał 
zebranych zaczynając od członków byłej załogi 
ORP BŁYSKAWICA, którzy tak dzielnie 
bronili miasto. Z kolei przywitał oficerów i 
załogi wizytujących polskich okrętów, morski 
Attache z polskiej Ambasady w Londynie, 
Mayora miasta Cowes, Mayora "Borough" 
Medina, Przewodniczącego "Isle of Wight 
Council", Mr. Barry Field M.P. wyspy I. of 
W., członków "British Legion" i wreszcie 
mieszkańców wyspy I. of W., a w 
szczególności miasta Cowes. Na jego prośbę i 
w jego imieniu, przywitał zebranych po polsku 
kol. T. lesisz i odczytał Lekcję w języku 
polskim. Na zakończenie odśpiewano hymny 
narodowe angielski oraz "Jeszcze Polska nie 
Zginęła" przez Polaków.

Po Nabożeństwie odbyła się defilada, którą 
przyjął Mayor miasta Cowes Councillor Geoff
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Tablica pamiątkowa na "The Paradę" miasta Cowes z okazji 50 rocznicy bombardowania i dzielnej obrony miasta 
przez załogę O.R.P. "Błyskawica"
Banks w asyście Komandora M. 
Brągoszewskiego i attache w Londynie płk. K. 
Cukierskiego.

Po defiladzie kolumna przybyła na 
nadbrzeże 'The Paradę", gdzie odbyło się 
odsłonięcie Tablicy upamiętniającej dzielną 
obronę miasta 50 lat temu. Przed odsłonięciem 
Tablicy Mayor miasta przywitał dostojnych 
gości a specjalnie byłych oficerów i załogę 
BŁYSKAWICY, oraz w kilku słowach 
nawiązał do historii BŁYSKAWICY i jej 
udziale w obronie miasta, podczas nalotu w 
nocy z 4-5 maja 1942, po czym nastąpiło 
odsłonięcie Tablicy.

W odpowiedzi w imieniu Polskiej Mar. 
Woj. przemawiał Komandor M. Brągoszewski, 
wyrażając wdzięczność za zaproszenie i 
jednocześnie podkreślił, że Mar. Woj. jest 
dumna z działalności ORP BŁYSKAWICA i 
zapewnił zebranych o braterskich stosunkach 
pomiędzy obu narodami.

Następnie w imieniu Stowarzyszenia Mar. 
Woj. oraz byłej załogi ORP BŁYSKAWICA 
przemawiał kmdr. ppor. T. Lesisz, dziękując za 
zaproszenie na tę uroczystość oraz za przyjaźń 
i życzliwość mieszkańców Cowes jaką darzyli 
załogę BŁYSKAWICY, jednocześnie życząc 
Mayorowi i mieszkańcom miasta Cowes wiele 

pomyślności i sukcesów na przyszłe lata. Przed 
samym zakończeniem przemówienia przyszedł 
telegram od byłego Dowódcy BŁYSKAWICY 
Komandora W. Franckiego z Australii z 
życzeniami dla byłej załogi oraz mieszkańców 
miasta Cowes, który został odczytany. Pełny 
tekst telegramu był następujący:

"W dniu kiedy dwa okręty Polskiej 
Rzeczypospolitej uczestniczą w obchodach 
ciężkiego bombardowania Cowes, przesyłam 
Merowi miasta i ludności Cowes oraz tym 
Polakom, którzy byli w załodze ORP 
BŁYSKAWICY moje najlepsze życzenia 
powodzenia w ich życiu oraz moje serdeczne 
uczucia."
Wojciech Francki
były Dowódca ORP BŁYSKAWICA
Sydney: 1992 maj 3
Telefax 61-2-975-5269

Warto przypomnieć, że po odsłonięciu 
pamiątkowej Tablicy, zjawił się i chwycił mnie 
w objęcia nie kto inny tylko, dawno 
poszukiwany i zapomniany Kazik Kubicki. 
Według jego krótkiej relacji rezyduje gdzieś na 
Isle of Wight, kiedy go zapytałem dlaczego się 
dotąd ukrywał, zapytał mnie gdzie się mieści 
S.M.W.?!. jego przemiła małżonka była "sorry, 
że się tak od nas odsunął.
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"Polska grupa" na uroczystościach przed Tablicę upamiętniajęcę 50 rocznicę bombardowania Cowes. Od lewej: N.N., 
kmdr. M. Bręgoszewski, kmdr. ppor. T. Lesisz, p. Cukierska, płk K. Cukierski, panna Cukierska, kmdr. ppor. Kentner, 
kmdr. lek. Z. Jabłoński

Z okazji 50 rocznicy bombardowania, 
została również urządzona wystawa pamiątek 
i fotografii marynarzy z BŁYSKAWICY, 
którzy po wojnie osiedlili się na wyspie Wight. 
Między pamiątkami znajdował się Dyplom 
Virtuti Militari ś.p. bosmana Lucjana 
Wyrwantowicza.

Na wystawie miałem okazję poznać wnuka 
Komandora Franckiego, który rok temu opuścił 
Australię i jest w podróży dookoła świata na 
potężnym Rangę Rover. Zapewnił mnie, że 
Komandor i Zona są zdrowi i czują się dobrze 
i kiedy zwróciłem się do niego z prośbą ażeby 
przekazał p. Komandorowi i Jego małżonce 
moje i kolegów z BŁYSKAWICY najlepsze 
życzenia pomyślności i dobrego zdrowia, po
wiedział, że do Australii wróci dopiero w 
1995 roku. Po oficjalnych uroczystościach 
British Legion gościł w swoim klubie oficerów 
i członków załogi polskich okrętów oraz człon
ków byłej załogi BŁYSKAWICY i ich 
rodziny.

Były również okazje na spotkania i 
wspomnienia z kolegami, wdowami i ich 
dziećmi i wnukami byłych marynarzy, którzy 

pozostali na wyspie i założyli tu swoje 
rodziny. Wśród nich panie Wyrwantowicz, 
Skalska, Szawiel, Kowalczyk, Nowak i 
Guzenda. Rozczulające były te spotkania, 
podczas których pokazywano częściowo 
pożółkłe fotografie młodych, przystojnych 
marynarzy i trudno było odmówić w takiej 
chwili, że ich się nie poznaje, chociaż nie 
widziało się ich prawie 50 lat. Wiele osób z 
tych rodzin chciałaby coś więcej powiedzieć o 
swoich przeżyciach, ale czas na to nie 
pozwalał. Całe popołudnie polskie okręty 
zakotwiczone na redzie Cowes, były otwarte 
do zwiedzania dla mieszkańców Cowes. Nasza 
"oficjalna" grupa z byłymi marynarzami 
BŁYSKAWICY i Mayorem miasta odwiedziła 
ORP WODNIK, gdzie bardzo miły dowódca 
Komandor Zdzisław Żmuda oraz oficerowie 
podejmowali nas lampką wina.

Niestety czas naglił, więc trzeba było 
wracać na ląd. Opuszczałem Cowes pełen 
niezapomnianych wrażeń z jeszcze jednej 
rocznicy i odżytych wspomnień z innych 
"kampanii", które przeżyłem na "szczęśliwej" 
BŁYSKAWICY.
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GAVIN FOSTER
BRAVE POLISH SEAMEN

(Reprinted from 10 W County Press - Friday May 8, 1992

Taking the salute Mayor Geof Banks, Cdr Kentnen Cpt M.Bragoszewski and Col. K.Cukierski

THE PEOPLE of Cowes and futher afield 
turned up in force on Sunday as the town 
remembered those had died in air raids 50 
years before - and thanked the Polish seaman 
who had prevented a higher death toll.

It was an emotional day for many of them, 
including 11 crew members of the destroyer 
Błyskawica whose barrage proved the town's 
main defence against Luftwaffe bombers who 
had targeted the town's shipyards on the night 
of May 4, 1942.

They were joined by senior officers from 
today's Polish Navy and the crews of two of 
its vessels, Wodnik and Kaszub...

Polish officers were met by Mr Geoff 
Banks, mayor of Cowes, at the Castle Rock 
Yacht Club.

With Col Kazimierz Cukierski, Polish 
military, naval and air attache, Mr Banks first 
went to Northwood Cemetery, and placed a 
wreath on the memorial there in honour of 
some 70 civilians killed in the raid.

Meanwhile a parade was forming at 
Parklands Avenue which, led by Medina 
Marching Band, made its way to St Mary's 
Church, in Northwood Park, for a service...

Taking part were 11 surviving members of 
the Błyskawica crew, 40 of the visiting Polish 
sailors and many individuals.

Before arriving at the church, Mr Banks 
and Mr Cukierski, joined by Captain Marek 
Bragoszewski, commander of the Polish 

cruiser, had also placed, a wreath at the 
cenotaph in Northwood Park.

This wreath-laying ceremony was followed 
by a service in the church conducted by the 
Rev Leslie Brant. There lessons were read by 
Mr Banks and Mr Tadeusz Leszisz, who was 
gunnery officer aboard the Błyskawica during 
the Cowes raid. He had travelled from 
Chorley, Lancashire, to attend the ceremony...

Following the service, the parade made its 
way to Bath Road, where the salute was taken 
by Mr Banks and Col Cukierski.

Medina Marching Bander leads the parade, followed by 
standard bearers of Royal British Legion branchers
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50 lat temu. Ładowanie amunicji do Boforsów

In the bandstand on The Parade, a plaque 
recognising the Polish defence of the town was 
unveiled. A similar one inscribed in their own 
language was later given to the Poles who will 
display it aboard the Błyskawica, which is now 
a Floating museum in the Gdynia shipyard.

At the unveiling ceremony, Mr Banks said: 
"Many inhabitants of Cowes still vividly recall 
the night of that raid when the officers and 
crew of that ship bravely defended our town.

"It was due to the diligence and 
determination of those Polish seaman that a

50 lat temu. Po nalocie w Cowes koledzy z 303 z wizytę 
na "Błyskawicy" z maskotkę okrętową Betty

greater loss of life and destruction did not 
prevail. It is to the bravery of these fine men 
that we salute today.

"Our town's link with the ship and its 
crew is far reaching and blessed with 
comradeship, honour and the desire for the 
freedom of the oppressed."

Mr Leszisz thanked the wonderful people 
of Cowes for the gratitude and hospitality 
shown to the Polish.

4 Maj 1992 W LONDYNIE 
JANISŁAW WAŃKOWSKI

OSTATNIA BIESIADA SMW
Bar restauracja londyńskiego Sto

warzyszenia Lotników Polskich jest zawsze w 
poniedziałki zamknięta. Ale 4 maja drzwi 
klubu sy gościnnie otwarte wyłącznie dla 
marynarzy - na ostatnie towarzysko- 
koleżeńskie spotkanie Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej. A może słuszniej byłoby 
napisać, że to pierwsze spotkanie Polish Naval 
Association Welfare Fund, bo SMW 
zakończyło oficjalnie żywot 3 maja 1992 r. W 
każdym razie zbieramy się w barze o 1200 i 
od razu można zauważyć nawet nie będyc 
rasisty, olbrzymie różnice rasowe, a może 
tylko imienne. W barze jest duża ilość panów 
w średnim wieku, średniego wzrostu, lub nieco 
niższych za wyjątkiem Roberta - męża p.

Wandy Wojtkowiak Tromanowej i Roberta, 
eskorty naszej miłej sekretarki p. Gabrieli 
Obertyńskiej. Dwóch Robertów patrzy na nas 
z góry, bardzo życzliwie choć mam poważne 
obawy, że na dole w restauracji pułap może 
być za nisko dla naszych angielskiego i 
szkockiego olbrzyma. Przyznam się, że gwar 
na dole nie pozwolił mi skupić się na tyle, by 
zaobserwować czy nasze miłe Roberty mogły 
się w restauracji wyprostować.

Sala restauracji "The Navigator", 
rozbrzmiewała gwarem żywych rozmów 51 
uczestników i gości naszego towarzyskiego 
spotkania.

W zapełnionym lokalu, niski sufit rewer- 
bował tak skomplikowany mieszankę częstotli-
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Od lewej: Janisław Wańkowski, Tadeusz Lesisz, 
Konstanty Okołów-Zubkowski, Antonina Okołów- 
Zubkowska, Wiesław Krzyżanowski i wypoczywający po 
przemówieniu starszy na redzie Jan Busiakiewicz

wości fal głosowych, że nawet moje wojenne 
wyszkolone uszy do podsłuchu podwodnych 
ech nie zdołały uchwycić żadnego słowa. I 
tylko wesołe intonacje rozmów i srebrzyste, 
lub spiżowe kaskady śmiechu oddawały mo
mentalne sylwetki wyobrażanych przeze mnie 
znaczeń, o czym tak rześko i przyjemnie się 
rozmawiało. Podjąłem się napisać parę słów o 
tym naszym spotkaniu, starałem się więc coś 
podchwycić z tematów dyskusji i przemówień 
oficjalnych i ochotniczych. Trudno jednak było 
cośkolwiek zapisać między daniami obiadowe
go "Menu", zmuszony więc do rozwiązania, 
zdecydowałem zameldować do "Naszych 
Sygnałów" to o czym rozprawialiśmy przy 
naszym stoliku, no i to co było oczywiście 
najważniejszą treścią naszego spotkania, a więc 
zagajenie spotkania przez prezesa Zub- 
kowskiego i adres Kolegi Busiakiewicza - 
Starszego na Redzie. I tak, ze względu na te 
wyżej wspomniane okoliczności - kondycje, 
jakby mawiał Pan Zagłoba - meldując się z 
małej bazy sześciu rozmówców przy naszym 
stoliku, mogę napisać tylko to, co poniekąd 
należy do klasy notatek osobistych: "o sobie 
samym, do potomności". Za to bardzo ograni
czone podejście do mego sprawozdania bardzo 
czytelników przepraszam, jeśli dobrnęli do tego 
miejsca.

Zaznaczając od początku, przed śledziem w 
oliwie, że kol. Kostek prezes Zarządu Gł. 
krótko nas przywitał, podziękował kol. Floria
nowi, referentowi imprez za zorganizowanie 
spotkania i wspominając wczorajsze, Trzecio 
Majowe uroczystości związane z 50-tą rocznicą

Od lewej: pp E. Liberowie i naprzeciw p. dr J. Kamicka 
z córką
odparcia nalotu niemieckich bombowców na 
miasto Cowes przez ORP BŁYSKAWICĘ 
(patrz opis tych uroczystości powyżej) podał 
nam do wiadomości, że Dowódcy OORP 
KASZUB i WODNIK, które przybyły do 
Cowes na wizytę z Kraju, serdecznie zapra
szają na przyjęcie w Portsmouth w czwartek 7- 
go Maja, (Patrz strony następne po sprawo
zdaniu) nie tylko Zarząd SMW, ale wszystkich 
członków Stowarzyszenia, którzy będą mogli 
się zameldować na bramie "Victory" o 1200 
tegoż dnia. Zaproszenie to zostało przyjęte z 
ogólną aprobatą wyrażoną oklaskami. Wiwat, 
polska i marynarska gościnność!!!

W czasie obiadu od śledzia w oliwie do 
naleśnika z serem rozmowa przy naszym 
stoliku, rozwinęła się normalnym szlakiem 
przyjemnych pogaduszek, znanych nam wszyst
kim z pięciu dekad spotkań w SMW.

Nie nudzi się czytelnik, bo zapraszam do 
krótkiej refleksji sposobem mego powojennego 
zawodu wsłuchiwania się w sygnały rozmów, 
westchnień i uśmiechów z dwóch zasadniczych 
pozycji:
a) włączenia w rozmowę i komunikację (tzw. 
stan asocjacji) i
b) oddalenia od źródła rozmowy i komunikacji 
(tzw. stan dysocjacji);
prościej mówiąc uczestnika włączonego i 
obserwatora z zewnątrz. Dystans oczywiście 
robi różnicę, jak wspomnienia o dowódcach 
naszych pierwszych OORP MAZUR i KUJA
WIAK, lub nabożeństwa w kościele św. Marji 
w Cowes, czy plądrowanie mieszkań kolegów 
przez wielkomiejskich włamywaczy w Manche
ster i w Londynie, czy normalne w naszym 
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wieku narzekania na zdrowie i niedomagania 
Kolegów i Koleżanek, z kolei o powodzenie 
i niepowodzenie dzieci i wnuków; o pierw
szym strzelaniu na ORP DRAGON, a może 
ORP CONRAD - nie pamiętam już o którego 
chodziło, o uczuciach zazdrości tubylcom na 
Wyspach Wielkiej Brytanii, że mają możność, 
jak chcą odwiedzić wsie i miasteczka skąd 
pochodzą, i to od setek lat, w kontraście do 
nas Polaków; o winie i winnicach; o psycholo
gicznych źródłach ideologii - myśl moja prze
skakiwała od stref obserwacyjnych z oddali 
przestrzeni wszechświata. Bo tylko na takich 
dystansach można sobie wyobrazić łapanie, 
obiektywnie przesianych, lub subtelniejszych 
pulsowań głębokich wątków myśli, uczuć i 
marzeń, które stanowią podstawową sieć łączą
cą obecnych przy obiadowych stolikach, i 
nieobecnych rozproszonych po świecie a nawet 
tych co odeszli. Gdy spytano mnie - 
psychologa - co nas łączy? Odpowiadam, że 
widzę najintymniejsze kolory uczuć, najżywiej 
pulsuje temat głębokiego współzaufania, tego 
samego które pulsowało w sercach załóg 
naszych okrętów - zaufanie i pewność 
współpracy, solidarności i siły wykonania 
obowiązków by okręt przetrwał i walczył.

A druga barwa uczuć i myśli nas łączących 
to przyjaźń wykuta na okrętach z wspólnych 
losów i przeznaczeń. Ale przyszła chwila, że 
trzeba psychologicznie rozważania wylać za 
burtę i powrócić do koleżeńskiego spotkania, 
którego sprawozdanie jak dotychczas pełne jest 
pół-naukowych aluzji, a właśnie Starszy Na 
Redzie kol. kmdr. Jan Busiakiewicz zabrał głos 
- przy kawie - i zwięźle przedstawił treść 
pięciu aktualnych sentymentów:
a) że nasze dzisiejsze spotkanie nie jest 
symbolem rozstania, ale tylko znakiem 
nieuniknionej konsekwencji wieku członków, 
które wymagają zmian zakresu działań w życiu 
naszej grupy marynarskiej;
b) że cele założenia Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, czterdzieści siedem lat temu, zostały 
osiągnięte: Celami temi była pomoc i opieka 
potrzebujących jej członków SMW, oraz utrzy
mywanie kontaktów i łączności między nami; 
c) że będziemy w dalszym ciągu 
podtrzymywali tą łączność i pomoc w miarę 
naszych sił i zasobów;

d) że decyzja nasza przejścia na łatwiejsze 
tory organizacyjne "Welfare Fund" jest 
konsekwencją prawa natury. Nie możemy 
spodziewać się odrodzenia młodych sił wobec 
wyczerpujących się więc naszych zasobów 
fizycznych, musimy się wycofywać;
e) że podstawowe zasady Stowarzyszenia: 
łączność między członkami i pomoc 
potrzebujących jej kolegom, będzie nadal 
kontynuowana przez przyszłych kierowników i 
doradców Funduszu w taki sam sposób jak 
robiły to dotychczas statutowo wybrane 
Zarządy Stowarzyszenia.

Adres Kolegi Busiakiewicza przyjęliśmy 
oklaskami. Mówił, jak zwykle, krótko 
rzeczowo i wnikliwie; za co z wdszięcznością 
mówimy "Bóg zapłać". Popijając drugą 
filiżankę kawy dumałem nad słowami 
"łączność". Jak tą łączność zachowaliśmy. W 
jaki sposób. Dzięki czemu, kontakty osobiste, 
spotkania, zebrania, narady, zjazdy i prace 
żmudnej administracji działały, przetrwały i 
utrzymały się.

Wydaje mi się, że głównie przez konkretne 
nici komunikacyjne 170-ciu numerów "Naszych 
Sygnałów". Słowa naszych pisarzy i 
korespodentów, myśli, wspomnienia, refleksje 
i wiadomości, co się z nami i jak się z nami 
działo, utrwalone w czarnym literackim druku, 
skupiały i odnawiały nasze uczucia 
marynarskiej solidarności i przyjaźni.

Prawie trzy razy do roku, przez całe 47 
lat, w ten sposób, i tylko w ten sposób udało 
się nam prawdziwy cud szczerej łączności 
nawiązać, utrzymać i doprowadzić do naszego 
wcale zaawansowanego wieku.

Te myśli i wypowiedzi spisane w ciągu 5 
dekad dobrze nam się przysłużyły. I nie tylko 
nam, ale i Polsce, stanowiąc dokumentację 
naszych wojennych i emigracyjnych osiągnięć. 
Wdzięczność należy się redaktorom, że więzy 
łączności wybitnie pomogli utrzymać przez 
"Nasze Sygnały". W stu siedemdziesięciu 
numerach zebrane dzieje i myśli Polskich 
Marynarzy są podstawą historii "o nas dla 
potomności". A historia Marynarki Wojennej 
jest wartą zachowania. W ostatnich paru latach 
miałem możność rozmów z Kolegami w 
Bergen, Trondheim i Oslo, Goteborgu i 
Sztokholmie i w miastach Holandii, i o dziwo:
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Od lewej: trzech muszkieterów: Stefan Kmiecik, 
Stanisław Traszko i komponujący swe przemówienie 
Stefan Wolff

Od lewej: Jerzy Stein, Marek Ołdakowski, Zbyszek Plezia 
i Józef Suchanek-Suchecki

tak jak często w Wielkiej Brytanii ludzie nie 
wiedzą o Polskiej Marynarce Wojennej, tak 
często spotykałem się z uznaniem dla naszej 
małej floty szczególnie w krajach 
skandynawskich:" Polska Marynarka Wojenna! 
Macie teraz piękną tradycję. Wspaniała służba 
Morska. Musicie ją tak zachować". W tym 
momencie moich refleksji zabarał głos Kolega 
Wolff i apelował do naszej marynarskiej 

wspólnoty: "Spotykajmy się częściej!". Tak 
oczywiście musimy się nadal spotykać. A 
następna okazja na obiad "u Nawigatora" 
powinna być związana z naszą intencją 
okazania wdzięczności redaktorom "Naszych 
Sygnałów".

Być może ktoś napisze o historii naszego 
pisma. Na ochotnika! Ku chwale Ojczyzny! 
Stourbridge maj 1992

LISTA BIESIADNIKÓW:

F. Balicki i p. Balicka z synem
p. J. Bechyne
M. Bierowiec i p. J. Bierowiec
kmdr. J. Busiakiewicz (Starszy na Redzie)
P. Dawidziuk i p. Dawidziuk
L. Gościniak
H. Gryko i p. C. Gryko
J. Hobot i p. J. Hobot
p. L. Jedyńska
F. Kaczmarek i p. Kaczmarek z synem
p. J. Kamicka z córką p. B. Burrough
S. Kmiecik
J. Kneba
W. Krzyżanowski
T. Lesisz
E. Liber i p. Liber
p. G. Obertyńska i R. Mc Cali

J. Ogonowski
M. Ołdakowski
L. Ostrowski
Z. Plezia z córką p. K. Plezia
A. Ponikiewiski i p. Ponikiewska
F. Rumiński
J. Stein
J. Suchenek-Suchecki
S. Traszko
p. W. Troman z mężem R. Troman
J. Wańkowski
F. Wizła i p. R. Wizła
S. Wolff
M. Zabór i Mrs A. Bance
C. Zielonka i p. A. Zielonka
K. Okołów-Zubkowski i p. A. Zubkowska
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7 MAJ 1992 W PORTSMOUTH
KONSTANTY OKOŁÓW-ZUBKOWSKI

NA OORP KASZUB I WODNIK
Wizyta Okrętów R.P. KASZUB i 

WODNIK w PORTSMOUTH dała okazję 
spotkania się z Okrętami i ich załogami.

Spotkanie to miało miejsce 7 maja i było 
nacechowane serdecznością. Na zaproszenie 
imienne od Dowódcy rejsu Komandora 
MARKA BRĄGOSZEWSKIEGO spora grupa 
ze Stowarzyszenia odwiedziła oba Okręty.

O godzinie 12.00 witani przez Kdr. 
BRĄGOSZEWSKIEGO, Kdr. 
IWANOWSKIEGO, Kdr. ŻMUDĘ i Kpt. mar. 
AMBROZIAKA zaproszeni goście weszli na 
pokład ORP WODNIK wśród obecnych byli 
dr. J. KARNICKA, J. BUSIAKIEWICZ, W. 
CHOROSZEWSKI, W. DOMŻALSKI, R. 
DULLA z żoną, L. GOŚCINIAK, H. GRYKO 
z żoną, J. JAGUSIEWICZ, E. LIBER z żoną, 
S. KMIECIK, J. KNEBA, M. OŁDAKOWSKI, 
K. OKOŁÓW-ZUBKOWSKI, Z. PLEZIA, A. 
PONIKIEWSKI z żoną, J. STEIN z żoną, S. 
TRASZKO, C. ZIELONKA, W. ŻURAWSKI.

Stowarzyszenie Lotników reprezentują A. 
JEZIORSKI, T. KRZYSTEK, K. 
PRZEDMOYSKI i M. SAWICKI.

RADĘ WOJSKA W. DEIMEL z żoną. 
Stów. Mar. Handlowej ich sekretarz Ż. 
OGRODZIŃSKI. Stowarzyszenie Polskie na 
Wyspie WHITE pan O.Z. HULACKI, który 
był główną "sprężyną" obchodów w COWES, 
a Instytut Historyczny i Muzeum Sikorskiego 
Dyr. R. DEMBIŃSKI.

Jeżeli kogoś opuściłem, proszę winić mój 
brak doświadczenia reporterskiego. Po 
przekazaniu darów dla Muzeum Mar. Woj. w 
Gdyni, a mianowicie od Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej dzwon, model żaglowca, 
ryba piła i kandelabry oryginalne z 
Błyskawicy, a od Instytutu 82 publikacje 
marynistyczne, przechodzimy do mesy ORP 
WODNIK, gdzie czeka na nas reszta obecnych 
oficerów.

Obficie zastawione stoły dają sił 
zmęczonym podróżna gościom, a hojnie 
nalewane "DRINKI" pomagają luźniejszej 
rozmowie.

Dowiadujemy się, że podczas rejsu szereg 
członków załogi otrzymała awans, odznaczenia 
i wyróżnienia i to dało okazję nie tylko złoże
nia gratulacji ale i wychylenia jeszcze jednego 
kielicha.

Następnie zwiedzanie Okrętów i dalsze 
spotkania z załogą, która nie mogła się po
mieścić w mesie.

Czas szybko mija i trzeba było pożegnać 
miłych gospodarzy, którzy jeszcze mieli przed 
sobą szereg spotkań z Royal Navy. Przy 
zejściu z Okrętów Komandor IWANOWSKI 
wręczył osobiście bochenek polskiego chleba 
przywiezionego z Gdyni. Jakże miły i wzru
szający gest.

Wygląd załóg i Okrętów nie sprawia 
żadnych wątpliwości, że obecna Marynarka 
jest godnym spadkobiercą Marynarki Drugiej 
Rzeczypospolitej.

P.S. Jako prezes Zarządu SMW, otrzymałem 
list od Kierownika Muzeum w Gdyni, w 
którym dziękuje za otrzymane dary. Przekaza
nie miało miejsce na pokładzie ÓRP BŁYS
KAWICA.
Dary przekazali komandorowie BRĄGOSZEW- 
SKI i IWANOWSKI komandorowi WOJ
CIECHOWSKIEMU w obecności Dcy Floty 
Adm. R. WAGI.

A po powrocie do Londynu przy najbliższej 
okazji wysłałem krawaty Stowarzyszenia do 
kmdr. Marka Brągoszewskiego d-cy zespołu, 
który wizytował W. Brytanię w Cowes i 
Portsmouth i jego szefowi sztabu kmdr. Iwano
wskiemu zaznaczając, że są w nielicznym lecz 
dobranym towarzystwie. Krawatami Stowarzy
szenia obdarowaliśmy d-cę Floty Kontradmirała 
R. Wagę podczas Zjazdu rocznika w Gdyni w 
1992 i komandorów Z. Wojciechowskiego i W. 
Patera z Muzeum Marynarki i kmdr. J. Wąsie- 
ckiego redaktora "Bandery". Krawaty Stowa
rzyszenia ma więc sześciu kolegów w czynnej 
służbie w Marynarce Polskiej. Nie liczę o- 
czywiście naszych kolegów, którzy wrócili do 
Kraju ostatnio.
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STANISŁAW NOWODWORSKI
POLSKIE OKRĘTY W PORTSMOUTH

ORP "Wodnik"

Zapowiadało się bardzo uroczyście - miały 
przybyć trzy okręty wojenne i dowódca 
Marynarki Wojennej RP. Okręty były 
zaproszone do Cowes na wyspie Wight, a 
potem do bazy Marynarki Królewskiej w 
Portsmouth, a dowódca miał być przyjmowany 
przez ministra obrony w Londynie. Ostatecznie 
przybyły dwa okręty. Nie przybyła także 
zapowiadana orkiestra MW. Przybył więc ORP 
"Kaszub" (dowódca kpt. M. Ambroziak) z 9 
Flotylli Obrony Wybrzeża i okręt szkolny ORP 
"Wodnik" (dowódca kmdr. Z. Żmuda). 
Dowódcą rejsu był dowódca 9 Flotylli Obrony 
Wybrzeża kmdr. M. Brągoszewski.

W Cowes polskie okręty były goszczone 
przez władze miejskie, podczas gdy w 
Portsmouth gospodarzem była Marynarka 
Królewska. Program wizyty, opracowany przez 
kapitana portu był bardzo obszerny. Nie 
zapomniano o nikim - ani o marynarzach, ani 
o podoficerach, ani o oficerach.

Nie zapomniano oczywiście o Polonii - na 
przyjęcie na pokładzie ORP "Wodnik" 
zaproszeni byli przedstawiciele kombatantów, 
lotników i marynarzy. Przez dwa popołudnia 
okręty polskie były otwarte dla publiczności. 
Ku zdziwieniu tak strony polskiej jak i 
brytyjskiej, przewinęło się w sumie przeszło 
1.100 osób. Zjawił się, na przykład, mocno już 
starszy pan, który montował maszyny na 

"Błyskawicy", kiedy była budowana przed 
wojną na Isle of Wight. Bardzo nieśmiało 
poprosił o polskiego orzełka - dostał dwa 
orzełki i kilka innych pamiątek.

Wizyta miała na celu utrwalenie więzów 
przyjaźni łączących - jak to podkreślały 
wielokrotnie obie strony - od wielu lat 
Marynarkę Wojenną RP i Royal Navy. 
Obiecywano sobie nawzajem, że teraz wizyty 
będą częstsze. Już za dwa miesiące fregata 
HMS "Battleaxe" ma odwiedzić Gdynię, a we 
wrześniu do portów polskich przybędzie 
flotylla trałowców NATO.

Konkretnym rezultatem wizyty było 
zaproszenie oficerów brytyjskich na kursy 
żeglarskie na "Darze Młodzieży" lub na 
"Iskrze". Royal Navy nie posiada takich 
żaglowców i oficerowie brytyjscy słuchali z 
zazdrością o przeżyciach na ich pokładach.
(Przedruk z londyńskiego Dzienika Polskiego 
z 18 maja 92 - w nieznacznym skrócie).
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CZERWIEC W KANADZIE: 
OPOWIEŚĆ KOSTKA

P. Hanka Dobrodzicka, K. Zubkowska i J. Dobrodzicki

Do Kanady zamówiłem przelot przez 
Toronto, by dopiero stamtąd pojechać do 
Montrealu do rodziny żony. W Toronto więc 
31 maja czeka na nas na lotnisku smukła 
sylwetka Oskara Glińskiego wypełniona nieco 
i poszerzona powitalnym bukietem kwiatów dla 
Toty. W Toronto jesteśmy pięć dni, które 
mijają jak z bicza strzelił, odwiedzając 
Tadeusza i Irenę Bemasów, córy Oskara Ewę 
i Annę z mężem, a z zarządu Koła Kanada 
sekretarkę Jankę Milisiewicz i skarbika 
Mieczysława Naranowicza, który jak przystało 
z entuzjazmem mówi o N.S. Pani sekretarce 
daję, na wszelki wypadek sześć marynarskich 
krawatów - niech i kanadyjczycy wyglądają 
umundurowani. Na wycieczki krajoznawcze nie 
tracimy czasu, bo nawet wodospad Niagary 
widzieliśmy podczas poprzedniej wizyty, 
siedzimy więc u Oskara, wspominamy lata 
młodości i późniejsze lata kariery już cywilnej, 
po obu stronach Atlantyku. Nie udało nam się 
niestety spotkać komandorstwa Tymińskich, bo 
i Jaga i Bey wyjechali do Luizjany na ślub 
wnuka.

Oskar zawozi nas swym samochodem z 
pełną aklimatyzacją w piękny upalny dzień do 
Ottawy, gdzie już od godziny Jurek 
Dobrodzicki stał przed domem i narzekał do 
Hanki, że konwój z Toronto się opóźnia. Tam 
spotykamy się z Moną Kawemińską, która

K. Reynert, p. Sadłowska, K. Zubkowski i T. Sadłowski 
wydała wspaniałe (skromnie mówiąc) przyjęcie, 
Jurkiem Straszakiem i miałem okazję 
skontaktować Kostka Reynerta, który zaprosił 
trzech budrysów, Oskara, Jurka Dobrodzickiego 
i Tadeusza Sadłowskiego wraz ze mną na 
kawalerskie popołudnie do kawalerskiej... 
zbrojowni. Bo Reynert kolekcjonuje białą broń: 
mieczów więc, pałaszy i halabard nie brakuje. 
Tak spotkały się, zauważa do mnie Kostek, 
dwa roczniki - mój i Twój. Twój był 
reprezentowany przez K. Reynerta i T. 
Sadłowskiego. Dobrodziccy, Glińscy i Mona 
Kawemińską musieli pójść na pogrzeb 
przyjaciela doktora. A nas przejmuje Kostek by 
pokazać nam Ottawę. Jest wspaniałym 
Cyceronem pełnym wiadomości historycznych 
o swej "rodzinnej" stolicy. Po zwiedzeniu 
Ottawy jedziemy do jeszcze jednego ważnego 
obiektu - domu Tadeuszów Sadłowskich około 
30 km od Ottawy w Kanata. Duża trzech 
hektarowa działka, w połowie zalesiona, na 
łączce jest staw z okrutną dla przelatujących 
kaczorów, drewnianą kaczką zakotwiczoną na 
sznurku. A warto wspomnieć, że wielkość 
domu jest proporcjonalna do działki. A tu 
chcialbym zwrócić uwagę na anegdotę o 
Eldorado, z którego wyjechał Tadeusz. W Soli 
Morskiej ją przypominam.

Po tygodniu w Ottawie Jurek Dobrodzicki
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odwozi nas na łono rodziny do Montrealu. 
Szwagier Maciej Dembiński, brat Toty dobrze 
był znany Maślakowi Kawemińskiemu, bo ich 
firmy współpracowały przy kilku konstrukcjach 
marynistycznych. Wszędzie na świecie są ruchy 
separatystyczne, a w Quebecu przechodzą 
nawet granice rozumnego myślenia i w 
szczegółach są śmieszne - bo nawet hot dog 
nazywa się po ichniemu Chien chauve! 
Ponieważ wracać musimy z tego samego 
lotniska, Maciej odwozi nas do Toronto, gdzie 
spędzamy jeszcze ostatnie dwa dni u Oskara - 
dla niego to nauczka, by pochopnie nie 

zapraszać Londyńczyków, a dla nas przemiła 
okazja na niespiesznego strzemiennego, 
wolniutko pitego przez dwa dni.

wysłuchał i spisał W. Krzyżanowski
J. Dobrodzicki, p. A. Zubkowska i O. Gliński w Upper 
Canada Yillage w drodze z Ottawy do Montrealu

30 CZERWCA 
WSTĘPNE

Na zaproszenie Sekretarza Zarządu Gł. Mgr. 
A. Suchcitz uprzejmie wziął udział w 
nieformalnych rozmowach na temat 
problemów, jakie mogą powstać, jeśli po 
zakończeniu działalności SMW, archiwa i 
kontynuowana działalność Funduszu 
Społecznego będzie przez Powierników 
prowadzona z Instytutu. Mgr. A. Suchcitz i 
sekretarz W. Krzyżanowski skierowali swą 
uwgę na następujące punkty:
a) Przekazanie dokumentów i korespondencji z 
archiwum i kartotek Stowarzyszenia do 
Archiwum Instytutu Historycznego. Personalne 
kartoteki bądą miały dodaną pierwszą stronę 
podającą detale odejścia kolegi, pozostałej po 
nim rodziny i położenie grobu. Wtedy ta 
kartoteka może być przekazana do zbiorów 
Instytutu.

Inne działy i agendy Stowarzyszenia jak 
sprawozdania z Walnych Zjazdów, protokóły z 
Zebrań Zarządu, Redakcja "Naszych 
Sygnałów", księgi kasowe, będą przekazane w 
tak zorganizowanych jednostkach.
b) Udzielanie pomocy potrzebującym jej 
kolegom.
Stowarzyszenie przygotuje listę do obdarowania 
na Boże Narodzenie i krótszą listę do

U LOTNIKÓW 
ROZMOWY

powtórnego obdarowania w środku roku wraz 
z formułą proponowanego podniesienia stawki 
z upływem lat.

Dla przykładu w następnym roku stawki 
udzielanej pomocy mogą być powiększone w 
porównaniu ze stawkami roku obecnego co 
najwyżej o wzrost inflacji i wysłanie tylko do 
tych kolegów, co potwierdzili odbiór ostatniej 
zapomogi. Stowarzyszenie powinno 
przygotować format listu przekazującego 
zapomogę i wymagającego potwierdzenia 
odbioru, by w ten sposób zapewnić zapomogę 
w roku następnym.
c) Urzędujący członkowie Komitetu 
Powierników powinni zbierać się co najmniej 
raz na rok by ustalać wysokość zapomogi i 
ewentualne nadanie stypendium w odpowiedzi 
na otrzymaną aplikację. Powzięte też mogą 
być decyzje wydawnicze czy to pracy 
napisanej przez stypendystę czy pracy 
przedłożonej do aprobaty.
d) Stowarzyszenie przed zamknięciem swych 
agend i zmianą adresu na Instytut Historyczny 
rozpatrzy możliwość pomocy finansowej dla 
Archiwum Marynarki Wojennej i Archiwum 
Stowarzyszenia M.W. właśnie przeniesionego 
do Instytutu Polskiego w tym czasie.
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e) Powyższy punkt mógłby najlepiej być 
wykonany przez uchwalenie jednorazowej 
dotacji powiedzmy £500 lub £1.000 na 
zatrudnienie pracownika do wykonania funkcji 
archiwalnych. Bo pamiętajmy, że by obniżyć 
koszta utrzymania Instytutu, personel archiwum 
został zredukowany do jednej osoby - mgr. A. 
Suchcitza.
f) Używanie adresu Instytutu Historycznego i 
Muzeum im. gen. Sikorskiego jako siedziby 
PNAWF musi być oczywiście zaaprobowane 
przez Zarząd Instytutu.
Podczas "working lunchu" w restauracji 
Lotników te punkty były szerzej rozwijane. 
Andrzej Suchcitz i Wiesław Krzyżanowski

PS. Według mego prywatnego zdania jedyną 
instytucją, której nie możemy zapomnieć w 
naszych planach rozporządzania majątkiem jest 
Instytut, gdzie główna ściana naprzeciw okna 
w najważniejszym salonie na pierwszym 

piętrze poświęcona jest Marynarce, gdzie są 
nasze Dzienniki Okrętowe i Kroniki Działań 
Bojowych, oryginały Rozkazów Kier. Mar. 
Woj. i nasze najcenniejsze pamiątki i 
dokumenty. Ostatnio Instytut nie tylko 
przeprowadził brutalną racjonalizację by 
zmniejszyć bieżące koszta utrzymania 
Instytutu, ale rozpoczął energiczną kampanię 
propagandową zbierania darów na doraźne 
wydatki i zbieranie kapitału, który dałby 
odsetki na pokrycie codziennych wydatków na 
przyszłe lata.

Do tego numeru "Naszych Sygnałów" 
możemy załączyć formę aplikacyjną, którą 
można użyć przesyłając dar, lub Składkę 
Członkowską.

Na ostatnim Zebraniu Zarządu to moje 
przekonanie zostało potwierdzone. Wiceprezes 
Z. Plezia otwarcie stwierdził, że oczywiście 
"wyposażymy" Instytut z funduszu SMW i 
dały się słyszeć tylko głosy popierające.

9 CZERWIEC 1992:
Wiesław Krzyżanowski

OSTATNIE ZEBRANIE ZARZĄDU
I PIERWSZE ZEBRANIE POWIERNIKÓW

Jak ustaliliśmy na spotkaniu Prezydium 
Zarządu Głównego (wraz z Hieronimem Gryką, 
który przejmie funkcję skarbnika) z naszym 
audytorem Bennettem 14 kwietnia tego roku, 
do końca 1992 roku księgowość i inne sprawy 
SMW winny być prowadzone jak dotychczas 
np. w tym roku SMW zorganizuje apel o 
pomoc gwiazdkową, a w 1993 r. zrobi to 
PNAWF. Na koniec roku zamknięte zostanie 
konto SMW, sprawdzone przez Komisję 
Rewizyjną i PNAWF prowadzić będzie agendy 
Stowarzyszenia jak podane w tekście 
Referendum. SMW wystąpi ze Zjednoczenia i 
Rady Kombatanckiej ale w duchu Referendum 
Powiernicy Funduszu będą mogli używać tytuł 
Zarządu Gł. SMW. Listy więc nadesłane do 
Zarządu nie będą zwracane nadawcy lecz 
otwarte i załatwione przez kancelarię PNAWF.

Planujemy na niedzielę 29 listopada o 
1400 znacznie powiększone zebranie Zarządu, 

oraz Komisji Rewizyjnej, Kandydatów na 
Powierników i prezesów Kół lokalnych do 
ostatecznego przedyskutowania i wyjaśnienia 
problemów powstania niezależnego PNAWF.

Z funduszy SMW wyposaży Koła lokalne, 
które chcą dalej istnieć, zależnie od ilości 
członków i aktywności Koła w skali rosnącej 
tzn. Brighton £300, Manchester £400 i 
Glasgow £500.

Prawie na wyczerpaniu mały (A5) papier 
listowy będzie zamówiony z nowym 
nagłówkiem POLISH NAVALe przetłumaczone 
na polski jako FUNDUSZ SPOłECZNY 
STOWARZYSZENIA MARYNARKI 
WOJENNEJ i podany będzie numer 
rejestracyjny naszej charytatywnej organizacji. 
Ten papier listowy będzie w użyciu przez 
Kancelarię za około pięć lub sześć tygodni. 
Warto to dla wiadomości kolegów w terenie z 
Kół lokalnych dodać, że na miejsce ustępującej 
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kol. Haliny Wójcik ze względu na nienajlepszy 
stan zdrowia, w myśl zaleceń Referendum 
dokooptowany został Jerzy Lisowski (do 
Zarządu/Komitetu Powierników).

Na tym zebraniu w wyniku wniosku 
Zarządu Złota Odznaka SMW została przez 
Kapitułę Odznaki nadana Janowi Goskowi w 
Gdyni i prezesowi Koła Francja Janowi Plewie.

Zawiadamiając w Komunikacie Infor
macyjnym o wyniku Referendum rozwiązu
jącym Stowarzyszenie z dniem 3 maja 1992 
Zarząd pisze "By dać kolegom okazję 
osobistego przekazania swych idei i sugestii 
dalszych prac i osiągnięć zapraszamy wraz z 

Rodzinami na spotkanie z członkami Komitetu 
Powierników PNAWF, w Bank Holiday 4 maja 
1992 o 12.00, gdy cały Klub Lotników będzie 
do naszej dyspozyji". Nikt z obecnych nie 
zwrócił się do obecnych powierników, byłych 
członków Zarządu by przedyskutować 
jakąkolwiek sugestię, czy wyjaśnić jakikolwiek 
problem. Po wspólnym posiłku zabrał głos kol. 
Stefan Wolff proponując częstsze spotkania, a 
po paru dniach przyszedł list od kol. Tadeusza 
Lesisza z listą problemów do wyjaśnienia. 
Sprawy podniesione przez Stefana i Tadeusza 
będą naświetlone 29 listopada na niedzielnym 
zebraniu.

TOMASZ APPEL
WIELKANOC

Perłowym blaskiem księżyc olśniewa, 
Osnuwa zatokę srebrną pajęczyną 
I niesie mnie na brzeg obcy, daleki, 
Gdzie kraj dzieciństwa mego przeminął.

Przy wiejskiej drodze stał dom drewniany: 
- Ogród, ławka, studnia cembrowana, - 
Białym wapnem wybielone ściany, 
Dziś w pamięci wciąż bolą jak rana.

Gwar sióstr i braci - matka w fartuchu - 
Jak majak leśny w gąszczu lat błyska. 
Tam wiosną w cieniu białej czereśni 
Stała - mówiono - moja kołyska.

Ojciec poważny, ubrany świątecznie, 
Wrócił z bożnicy w biblijnej wierze.
Mówi, jak Mojżesz wiódł nas z Egiptu, 
Jak Chrystus zwołał Ostatnią Wieczerzę.

Minęły lata. Bracia Polacy
Na równi ze mną pamiętają z żalem, 
Że nie pomogły żarliwe modły, 
Ni płacz w świętych murach Jeruzalem.

Przeszły lata hitlerowskiej kaźni, 
Ocaleni żyją w grobach pamięci. 
Wielkanocny księżyc blady i obcy, 
Nie szukał więc gdzie są nasi święci.

I tak rzucony na krańce globu 
Ten dawny księżyc blaskiem nie tryska, 
Zamilkł jak stare pieśni Wielkanocne 
I znikł z ziemi jak moja kołyska.

18 kwiecień 1992
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PRZYCZYNKI KOMENTARZE INFORMACJE
DZWON KLUBU MORSKIEGO

7-go lutego 1992 na obiedzie z 
komandorami Wojciechowskim i Paterem z 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Prezes 
Zarządu Głównego przekazał im Dzwon Klubu 
Morskiego, który używaliśmy podczas 
dorocznych obiadów oficerskich jako sygnał, 
że ktoś z obecnych chce zabrać głos. Niestety 
dokumenty dotyczące Klubu Morskiego czyli 
Polish Anchorites gdzieś się zawieruszyły. Na 
szczęście ostatni z żyjących polskich 
Anchorites Andrzej Ponikiewski przypomina 
sprawy tej organizacji. W mym liście do 
kolegi Andrzeja piszę, że "W najbliższej 
przyszłości dzwon ofiarowany Klubowi 
Morskiemu przez The Anchorite Club będzie 
przekazany na ORP Kaszub, który go zawiezie 
na Błyskawicę do Gdyni. Prawdopodobnie 
wtedy będą pytania, co to są za kluby. Czy 
mógłbym Cię prosić o parozdaniowe 
wspomnienie o Polskim Klubie Morskim i 
udziale Polaków w spotkaniach The Anchorite 
Club, którego według napisu na dzwonie, 
Prezydentem był George Pettigrew-Smith".

W. Krzyżanowski.

W odpowiedzi pisze Andrzej Ponikiewski: 
"O ile mnie pamięć nie myli, a w moim wieku 
to się już czasami zdarza, Klub Morski 
powstał w Gdyni w 1936 roku z członkowstem 
ograniczonym do osób związanych z morzem.

O gdyńskiej akcji Klubu nie mogę nic 
powiedzieć. W czasie wojny wznowiony w 
Londynie - głównymi działaczami w Klubie 
byli komandorowie Stoklasa, Wolbek i 
Morgenstern.

Pod koniec wojny Klub był afiliowany do 
(British) The Anchorites. Aktywność polegała 
na spotkaniach towarzyskich w Cafe Royal 
przy Regents Street. W tych spotkaniach, 
później obiadach, które miały miejsce raz na 
miesiąc najczęściej udział brali panowie 
Ziembicki, Nadratowski, a później ja. Klub 
Morski wówczas zmienił nazwę na Polish 
Anchorites, "dożywotnim" prezesem został 
Władysław Nadratowski, a sekretarzem ja. 
W ostatnich latach członkami Klubu byli 

Roman Dulla, Tadek Budzyński, Zbyszek 
Plezia, Jerzy Hobot i paru marynarzy 
handlowych.
Po zlikwidowaniu Polish Anchorites, a raczej 
po ich uśpieniu, zostałem rzeczywistym 
członkiem The Anchorites, który ma 
ograniczone członkostwo do 60 osób.
Na ich przyjęciach, o ile biorę udział, jestem 
zawsze przedstwiany jako "The only Polish 
Anchorite".

A. Ponikiewski

LISTA OFICERÓW ZAMIESZKAŁYCH W 
KRAJU
...należy ją uzupełnić o dwa nazwiska: 

Stanisława Kozaka i Andrzeja Jaraczewskiego. 
Kpt. Kozaka poznałem w czerwcu 1974 na 
skromnej uroczystości 50-lecia powstania 
Oficerskiej Szkoły Mar. Woj., od 1928 r. 
Szkoły Podchorążych Mar. Woj. Uroczystość 
została zorganizowana przez prof. Czesława 
Ciesielskiego, historyka z Uniwersytetu 
Gdańskiego i Muzeum Toruńskie. Odbyła się 
w dawnym budynku szkoły - Koszary 
Racławickie - w Toruniu, służącym wówczas 
jako internat jakiejś szkoły. Po budynku, w 
którym prowadzone były wykłady nie 
pozostało żadnego śladu, tak samo po 
budynku, w którym mieścił się magazyn 
mundurowy. Nie pozostało też nic z baraku 
Izby Chorych. Całość robiła wrażenie czegoś 
opuszczonego i zapomnianego.
W uroczystości wzięli udział:
Kol. Jerzy Kłosowski - dyr. nauk
mjr. lek. Wieńczysław Doński - lekarz szkoły 
prof. Józef Szczepkowski - wykładowca 
angielskiego
oraz absolwenci (z datą promocji):
Władysław Salamon (1925), Jan Bartlewicz 
(1925), Tadeusz Konarski (1927), Józef 
Mostwik (1927), Bohdan Mańkowski (1928), 
Tadeusz Borysiewicz (1929), Aleksy 
Czerwiński (1929), Witold Prowans (1929), 
Stanisław Kozak (1930), Władysław Trzciński 
(1931), Kazimierz Kraszewski (1932), Czesław 
Kazubek (1933), Edmund Pappelbaum (1933), 
Kazimierz Szczęsny (1934), Antoni Tyc 
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(1937), Janusz Staliński (1937), Bronisław 
Sonnenfeld (1939).
Jako goście przybyli Kdr. dyp. Gliński, 
ówczesny komendant Oficerskiej Szkoły Mar. 
Woj. w Gdyni - Oksywiu.

Edmund Pappelbaum
5 kwiecień 1992.

LISTA OFICERÓW MAR. WOJ.
ŻYJACYCH 1.3.1992 W POLSCE
podająca miejsce zamieszkania i rok promocji
1. Gdynia Roskowski Marian 1929
2. Toruń Kozak Stanisław 1930
3. Gdynia Szydłowski Roman (techn.) 1931 

(Wawelberg)
4. Gdynia Trzciński Władysław 1931
5. Gdynia Zalewski Bolesław (techn.) 1931 

(Wawelberg)
6. Sopot Lech Konstanty 1932
7. Warszawa Rudzki Józef 1932
8. Gdynia Bronikowski Borys 1933
9. Gdynia Kowalski Zbigniew 1933
10. Gdynia Pappelbaum Edmund 1933
11. Gdynia Sobieraj Jan (techn.) 11934
12. Puławy Broniewicz Jerzy 1936
13. Warszawa Skowroński Jerzy 1936
14. Kraków Węglarz Zbigniew 1936
15. Gdynia Wąsowicz Jan (techn.) 1937
16. Gdańsk Chybiński Edward (adm.) 1938
17. Sopot Gosk Jan (adm.) 1938
19. Wrocław Kawalec Tadeusz (adm.) 1938
20. Warszawa Kłopotowski Andrzej (1938)
21. Bukowina Tatrz. Siemaszko Bartosz 1938
22. Wejherowo Syczyło Rudolf (adm.) 1938
23. Wrocław Wróblewski Mieczysław 1938
24. Szczecin Cegielski Piotr 1939
25. Szczecin Netter Tadeusz 1939
26. Gdynia Ochman Julian 1939
27. Gdynia Pierzyński Andrzej 1939
28. Gdynia Sonnenfeld Bronisław (techn.) 

1939
29. Suwałki Lipiński Jerzy 1940
30. Wrocław Kosik Jan (adm.) 1941
31. Gdynia Plewako Gustaw 1941
32. Gdynia Wilczyński Aleksander (techn.)

1941
33. Reda Grabę Kunibert 1943
34. Gdańsk Bunowicz Stefan 1945 (Anglia)
35. Warszawa Żmijewski Kazimierz 1945 

(Anglia)

W 169 nr NS w Przyczynkach na str. 38 
podawaliśmy zawiadomienie, które podał nam 
prof. dr

ZDZISŁAW P. WESOŁOWSKI
o wydanej przez niego publikacji, o

Prof. Wesołowski w środku przy prezentacji księgi o 
Yirtuti Militari prezydentowi Wałęsie

Z.P. Wesołowski z żonę Emilię i córkę Julianę przy 
grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie



Str. 18 NASZE SYGNAŁY Nr 171

Prof. Wesołowski w mundurze kpt. US Air Force przy 
prezentacji swej księgi prez. Kaczorowskiemu na Zamku 
w Warszawie

planowanej publikacji i o Balu, który miał się 
odbyć w styczniu 1992. Ale następny nr. 170 
NS został zwrócony, jako wysłany pod zły 
adres. Choć nie możemy podać, czy "Bal 
Polonaise" udał się, z przyjemnością informuje, 
że kontakt jest z powrotem nawiązany i że 
prof. Wesołowski i Instytut Kultury Polskiej 
ciągle działają na Florydzie pod adresem: Dr 
Z.P. Wesołowski, Box 291465, Davie, FL 
33329, USA i tam należy się zwracać po 
"Polish Orders, Medals, Badges and Insignia", 
oraz "The Polish Order of the Yirtuti Militari 
and its Cavaliers 1792-1992", który jest 
rozsyłany od maja 1992.
20 czerwiec 1992

Z listu, który nam napisał
KAROL WIZNER 

dowiadujemy się, że urodzona w Wejherowie 
żona Karola zmarła w Gdańsku 13 stycznia 
1992. Karola pamiętamy dobrze z lat 
wojennych, gdy służył na naszych 
niszczycielach jako specjalista radarowy i 
składamy drogiemu koledze szczere uczucia 
współczucia. Przytaczamy też krótką tabelkę 
służby Karola Wiznera na morzu. Służył w 

1929 na ORP JASKółKA, potem OORP 
MAZUR, WICHER i BURZA. W 1934 
przeszedł do Marynarki Handlowej i pływał na 
SS POLONIA i PUłASKI. Od sierpnia 1939 
jest członkiem załogi ORP GROM i na tym 
okręcie wychodzi z Polski. Służy na 
PIORUNIE, BURZY i BłYSKAWICY, na 
której wraca do Kraju i jest awansowany na 
oficera marynarki w specjalności radarowej. W 
swym wspomnieniu "Powrót do Ojczyzny" 
Zbigniew Węglarz parokrotnie wspomina 
lojalne, koleżeńskie i godne zachowanie się 
Karola Wiznera podczas dochodzeń sądowych 
przeciwko dowódcy BłYSKAWICY.

Z Nowego Jorku 10 kwietnia pisze 
ZDZISłAW ŁOPUCH 

list pełen smutnych wiadomości, bo na 
pogrzebie Karola Brożka, którego 
pochowaliśmy na cmentarzu w "Polskiej 
Częstochowie" na ziemi amerykańskiej 9 
kwietnia 1992 r. zebrała się cała grupa 
marynarzy z prezesem Koła Stachem Kutym, 
który wygłosił pożegnalne przemówienie. 
Złożył kondolencje wdowie Mayuri i córce 
Basi, która przyjechała z Florydy. Ze Stacha 
zdrowiem też nie jest za dobrze. W rozmowie 
z Tadeuszem Jekielem, on wspominał, -że 
wybiera się do Afryki odwiedzić córkę, potem 
do Polski, Anglii i Francji. A z jego zdrowiem 
też nie jest za dobrze.
8 kwietnia w przeddzień pogrzebu wygłosiłem 
krótkie wspomnienie o Karolu i włączyłem w 
nie życiorys:

KAROL BROŻEK 
urodzony 8 stycznia 1909, w czasie wybuchu 
wojny w 1939 pełnił służbę we Flotylli 
Pińskiej, której jednostki pływające patrolowały 
wody przylegające do granicy wschodniej. 17- 
go września z załóg okrętowych Flotylli został 
utworzony Batalion Morski, który walczy w 
Grupie Operacyjnej generała Franciszka 
Kleeberga. W dniach 4 i 5 paźdniemika w 
walkach pod Kockiem, Wolą Gułowską i 
Helenowem został ranny, dostaje się do 
niewoli i przewieziony do obozu w Altenbrage 
koło Magdeburga. W październiku 1940 r. jako 
inwalida wraca do Polski i został umieszczony 
w szpitalu Ujazdowskim, a następnie w 
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szpitalu Maltańskim w Warszawie. W 
powstaniu brał udział w Zgrupowaniu "Żmija", 
d-ca rotmistrz Żeszotarski, a następnie w 
Zgrupowaniu "Żubry", d-ca mjr Żubr-Jeleń 
Dziewulski o prawdziwym nazwisku 
Władysław Nowakowski. Zgrupowaniu Żubry 
zmieniono nazwę na 32 pułk, który wszedł w 
skład 8-ej Dywizji Piechoty Żoliborz. Po 
upadku powstania, niewola niemiecka i obóz w 
Lubece. Uwolniony przez wojska angielskie w 
maju 1945 r. przybył do Francji, gdzie wstąpił 
do polskiej armii i został wysłany do Anglii, 
a po zweryfikowaniu został wcielony do Pol. 
Mar. Wojennej i zaokrętowany na krążownik 
ORP CONRAD. Po niedługim pływaniu okręt 
został przekazany Anglikom a Karol z częścią 
załogi został przydzielony do angielskiej bazy 
w Lee On Solent na południu Anglii. W tym 
czasie został utworzony na okres dwuletni z 
regulaminem armii angielskiej Polski Korpus 
Przysposobienia i Rozmieszczenia. Anglicy 
złączyli w nim Polskie Siły Zbrojne dając 
szanse każdemu wyboru: Powrót do kraju, 
wyjazd do wybranego przez siebie kraju, lub 
podjęcia pracy. Karol podjął pracę w 
angielskiej marynarce handlowej na angielskim 
statku M.V. SHERIDAN pływającym wówczas 
między Stanami Zjednoczonymi a Ameryką 
Południową, otrzymując amerykańską wizę 
stałego pobytu. Po skończeniu pływania ląduje 
w 1951 z rodziną w Nowym Jorku podejmując 
pracę na lądzie, a po otrzymaniu obywatelstwa 
Stanów Zjednoczonych otrzymał pracę dla 
miasta Nowy Jork, gdzie pracował do końca 
życia mimo podeszłego wieku.

Po osiedleniu się w Nowym Jorku pracuje 
w życiu społecznym Polonii: Polski Komitet 
Imigracyjny, Stowarzyszenie Weteranów Mar. 
Wojennej, Liga Morska w Ameryce, Koło 
Armii Krajowej, pełniąc funkcje w zarządach 
tych organizacji i propagując materialną pomoc 
Polskiemu Rządowi na uchodźstwie w 
Londynie. Zmarł 6 kwietnia 1992 - dosłownie 
na posterunku.

6 kwietnia 1922 pisze do Prezesa Zarządu 
Głównego SMW koleżanka

HALINA WÓJCIK
"Proszę przyjąć moją rezygnację z członka 
Zarządu Głównego SMW. Robię to z wielkim 

żalem, ale nie jestem w stanie wykonywać 
podjętej przez siebie funkcji w Komisji Opieki 
i mam również trudności w uczestniczeniu w 
zebraniach zarządu".
Na ten list odpowiadamy 14 kwietnia: 
"Kostek, bardzo wzruszony przeczytał Twój list 
na ostatnim zebraniu Zarządu w czwartek 9-go 
kwietnia 1992 i wszyscy obecni z żalem 
przyjęli wiadomość, że z Tobą tracimy nie 
tylko regularną współpracowniczkę ale 
wspaniały skarbiec intymnej znajomości 
problemów naszej drogiej, choć już 
podstarzałej organizacji.

Życzymy Ci jak najszczerzej spokojnej i w 
pełni zasłużonej emerytury i oczywiście 
liczymy na to, że gdy zajdzie tego potrzeba 
będziemy mogli poradzić się lub prosić o 
wskazówki lub pomoc, gdy sprawy 
Stowarzyszenia będą zbyt skomplikowane na 
nasz marynarski sposób myślenia.

Niech zdrowie dopisuje, życzliwość ludzka 
sprzyja, a dni wypoczynku będą słoneczne i 
pogodne.
A jak tylko będziesz się czuć na siłach, to 
prosimy nie zapominaj o nas, bo weselej nam 
będzie w marynarskim gronie z Tobą tak, jak 
się przez lata całe przyzwyczailiśmy".

Piękną kartkę z Hiszpanii przysyła pani 
IRENA WROŃSKA

Załączając "serdeczne pozdrowienia i 
równocześnie składam podziękowanie za 
przyjazne i ciepłe wspomnienie o Bohdanie tak 
na spotkaniu komandorów z Polski jak 
również w "Naszych Sygnałach". Tak już los 
zadziałał, że z rocznika Bohdana zmarli nasi 
dowódcy okrętów i teraz wdowy przypominają 
nam świetną przeszłość mężów. Pani Ada 
Biskupska chwałę Bolka ORP GARLAND, p. 
Jadwiga Kamicka po Borysie reprezentuje 
podwodników i ORP SOKÓŁ, p. Felicja 
Pitułko Franka ukochaną BURZŁ, a na 
dalekich Bahamas p. Tchórznicka ORP 
PIORUNA.
Szkoda, że miłym Paniom nie możemy nadać 
honorowego tytułu Matek Chrzestnych po- 
mężowskich okrętów.

Tu kończą się komplementy bo w liście z 25 
maja 1922 Pani
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ANNA MIESZKOWSKA 
żąda sprostowania pomyłki, bo 
"W ostatnio przesłanym mi nr. 170 NS na str. 
54 zamieścił pan fragment mojego listu... 
Zaskoczył mnie jednak błąd w nazwisku 
komandora Staniewicza (wydrukowano 
Stankiewicza). Błąd szczególnie przykry, bo 
dotyczy naszego przyjaciela i dobrze znanego 
oficera w Marynarce Wojennej. Prosiłabym 
więc o umieszczenie sprostowania w 
następnym numerze..."
Nie wiem kto popełnił błąd, czy przy 
przepisywaniu listu na maszynie, czy przy 
składaniu tekstu w drukami, wina jest 
niewątpliwie moja, że przy korektach, a robię 
je trzy razy nie spostrzegłem pomyłki. Na 
nasze wytłumaczenie chciałbym dodać, że w 
wspaniałych wspomnieniach o ŚLĄZAKU w 
ostatnim numerze NS kmdr. Tymiński 
wspomina dekorowanego Krzyżem Yirtuti 
Militari Witolda Stankiewicza, którego mam 
okazję poznać osobiście gdy przyprowadził go 
do SMW Henryk Kuczwalski 23 czerwca. 
Mam okazję wypić piwo z miłymi kolegami 
dumając, czy też uda się poznać Henryka 
Stankiewicza, który z Michigan dołącza do 
kanadyjskich kolegów i z nimi jedzie na Zjazd 
Kombatantów w Warszawie.

Komunikat nr 35 Koła Kanada podaje smutną 
wiadomość, że zmarł

IGNACY ZEMBATY-NOWACKI
"w dniu 6 maja 1992 r. Kol. Ignacy rozpoczął 
wojnę 1.9.39 r. jako bosman artylerzysta na 
ORP GEN. HALLER. Po rozbrojeniu tego 
okrętu był przydzielony do jednej z baterii 
broniących "Samotnego Półwyspu" Helu. 
Wzięty do niewoli i osadzony czasowo w 
Forcie Kniaziewicza w Toruniu, uciekł i 
przedostał się do Krakowa (pochodzi z 
Wadowic, miejsca urodzenia naszego Papieża). 
Tam wszedł do służby Związku Walki 
Zbrojnej Armii Krajowej, w której operował do 
końca wojny. Po krótkim okresie pracy w 
Urzędzie Morskim oraz Rybackim w Gdyni i 
na Helu, otrzymał dyplom oficera Marynarki 
Handlowej. Pływał na statkach handlowych, 
początkowo pod polską banderą, a po zejściu 
ze statku we Włoszech na statkach innych 
narodowości. Do Kanady przybył we 

wczesnych latach 50-ych, osiadł i pracował w 
Toronto.

Śp. Kol. Zembaty-Nowacki chorował od 
dłuższego już czasu. Nie mogąc udzielać się, 
ze względu na stan zdrowia, dużo pisał, 
między innymi na łamach NASZYCH 
SYGNAŁÓW oraz prasy polonijnej. Bolał nad 
losem Polski pod władzą komunistyczną, a 
ostatnio, nad ciężką sytuacją Kraju 
Niepodległego. Ze swoich skromnych 
funduszów nie szczędził grosza na cele 
publiczne i charytatywne, jak np. datek $1.000 
na Fundusz Wyborczy w Polsce, czy doroczne 
Święcone dla Sierocińca w Wadowicach.

Odszedł od nas nieodżałowany Kolega, 
wielki patriota i społecznik.

Jak już jestem przy kole Kanada muszę z 
wielką satysfakcję zanotować, co podaje 

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI 
że "inż. Bohdan Huras z Ligi Morskiej Śląska, 
chce wydać historię ORP Ślązak w formie 
książki. Naciska więc o szybsze wykończenie 
tej historii oraz o przesłanie zdjęć do ilustracji. 
Niestety niedużo mam zdjęć, gdyż 
najciekawsze, bo z akcji, nie były robione bo 
wszycy byli zajęci właśnie akcją".
Od Redaktora:
Apeluję więc do wszystkich byłych członków 
załogi by zrobili swemu dowódcy 
niespodziankę, posłali do Niego fotografie 
(każdy sklep co wywołuje filmy i robi odbitki 
zrobi teraz fotografię z fotografii!), a komandor 
na pewno napisze w swej książce od kogo 
daną fotografię otrzymał.
W swym liście z 12 lipca pisze: "Załączam 
egzemplarz propozycji tablicy pamiątkowej, 
którą wysłałem do Konsula Generalnego w 
Lille i oczekuję od niego kosztorysu".

Krótki lecz bardzo smutny list pisze do nas 23 
maja pani

IRENA GROCHOWSKA 
z Crail, Fife 
'Tylko parę słów z przykrą wiadomością, że 
mój mąż kmdr. Aleksander Grochowski umarł 
wczoraj 22 maja 1992 na atak serca, 
przeżywszy bardzo czynnie, bo nawet jeszcze 
we czwartek majsterkował przy samochodzie, 
91 lat. Będę bardzo wdzięczna za podanie tego 
w Sygnałach".
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A L'OCCASION DU CINQUANTENAIRE DU RAID 
DES FORCES ARMÉES ALLIÉES 

OU PARTICIPÈRENT
LE CONTRE-TORPILLEUR POLONAIS O.R.P. ŚLĄZAK 

ET LES ESCADRES DE CHASSE POLONAISES
302,303,306,308,317,

L'ASSOCIATION DE LA MARINE DE GUERRE POLONAISE 
ET L'ASSOCIATION DES AVIATEURS POLONAIS 

DÉDIENT CETTE PLAQUE COMMÉMORATIVE
*****

W 50-tą ROCZNICĘ DESANTU Sit SPRZYMIERZONYCH 
Z UDZIAŁEM

POLSKIEGO NISZCZYCIELA O.R.P.SLA^AK 

I POLSKICH DYWIZJONÓW MYŚLIWSKICH 
302,303,306,308,317

TABLICĘ TĘ POŚWIĘCAJĄ: 
STOWARZYSZENIE MARYNARKI WOJENNEJ 
I STOWARZYSZENIE LOTNIKÓW POLSKICH
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List kondolencyjny, gdy dowiedział się o 
śmierci naszego seniora w Wlk. Brytanii 
wysłał do Pani Ireny prezes Zarządu GŁ. 
SMW imieniem wszystkich kolegów.
Lydford 19 lipiec 1992
W PLYMOUTH
Święto Narodowe 3-go maja było obchodzone 
uroczyście w Plymouth i Yelverton.
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz 
De Virion w towarzystwie zastępcy Military 
Attache podpułkownika Jerzego Szuberta, vice- 
konsula M. Pędzicha i świta.

Od lewej: p. amb. T. de Viron, p. D. Siewruk, mjr lot. 
W. Siewruk i S.M. Tomaszewski

Anglicy byli reprezentowani przez zastępcę 
Lorda Majora miasta Plymouth, Chairman 
Yelverton Council, Colonels G. Middleton i L. 
Meller oraz liczna publiczność.
Wieńce i kwiaty były złożone przy pomniku 
ufundowanym przez lokalnych mieszkańców ku 
czci i pamięci 302 Polskiego Dywizjonu 
Myśliwskiego, który bronił Yelverton, 
Plymouth i okolice przed nalotami 
niemieckimi.
Lotnictwo - reprezentował major Waldemar 
Siewruk, VM. KW. i DFC z żoną, która jest 
chairperson Lady Ryder support group.
S. Tomaszewski
Chicago, 4 lipiec 1992
W dniu 17 maja br. zebrani na spóźnionym 
Wielkanocnym spotkaniu koleżeńskim i 
roboczym, pozostali, aktywni członkowie 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w

Chicago i Milwaukee, w składzie 
(alfabetycznie)
Kol. Wacław Górecki (bosman), "starszy na 
redzie"
Kol. Henryk Kołodyński (bosmanmat)
Kol. Stanisław Nałęcz-Korzeniowski (ppor. 
mar. rez. kms)
Kol. Mieczysław Rękawik (mat)
Kol. Konstanty Siemaszko (ppor. mar.)
Omówili (między innymi) sprawę 
zadysponowania Funduszem im. śp. 
Komandora Ludwika Lichodziejewskiego, 
znajdującym się w depozycie bankowym 
(procentującym) i zarządzanym przez komitet 
powierników (Pań), od roku 1972. Po krótkiej 
i rzeczowej dyskusji, zebrani przyjęli jed
nogłośnie propozycję kol. Kostka Siemaszko, 
aby Fundusz przekazany został w całości do 
Polish Naval Association Welfare Fund w 
Londynie.
Ze względu na to, że suma Funduszu wynosiła 
$US 2.934,- spontaniczna, jednorazowa składka 
po $US 20,- na głowę powiększyła Fundusz do 
sumy $US 3.034.- Postanowione zostało, że 
jeżeli będzie osiągnięta aprobata komitetu 
powierników, w składzie (alfabetycznie) 
Pani Hanna Nałęcz-Korzeniowska
Pani Władysława Rękawik
Pani Colette Siemaszko
czek na sumę $US 3.000,- wystawiony na 
Polish Naval Association Welfare Fund, załą
czony będzie do niniejszego sprawozdania, i 
całość wysłana będzie na ręce kol. Wiesława 
Krzyżanowskiego, jednego z powierników w.w. 
Funduszu. Pozostałość, po zapłaceniu kosztów 
przesyłki, itp. stanowić będzie zaczątek fun- 
dusiku wybicia gwoździ pamiątkowych, które 
umieszczone będą na drzewcu proporca Mary
narki Wojennej (który to autentyczny proporzec 
z ORP "KRAKOWIAK" wraz z Znakiem Do
wódcy, służy naszemu Stowarzyszeniu jako 
Signum Cohortae, kiedy zachodzi potrzeba 
wystawienia pocztu sztandarowego).
Po krótkiej dyskusji, panie wyraziły zgodę. 
"Roma locuta, causa finita". Załączamy czek 
wraz z serdecznymi koleżeńskimi 
pozdrowieniami.
Powyższe sprawozdanie podpisane zostało 
przez w.w. "pięciu chłopców z Albatrosa" oraz 
członkinie komitetu powierników, podczas 
tradycyjnego pikniku Stowarzyszenia w dniu 5 
lipca 1992 r., w rezydencji letniej państwa 
Rękawików w Camp Lakę, Wisconsin, USA.

Dr Stanisław Nałęcz-Korzeniowski
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Dzierżoniów 27 marzec 1992
"...Za przesłane mi fotografie ORP ORKAN 
serdecznie dziękuję. Wiele wieczorów spędzam 
nad tymi zdjęciami okrętu, który był domem i 
grobem mojego męża.
Z każdym dniem czuję się coraz więcej 

samotną i zmęczoną trudnym dzisiejszym 
życiem w kraju. Mam przeświadczenie, że 
zapomniano w Polsce o tych, którzy w 
najcięższych czasach poświęcili swoje 
najlepsze lata, aby było lepiej i aby Polska 
była wolna. Dlatego otrzymana pomoc od 
Szanownych Panów była dla mnie nie tylko 
pomocą materialną ale też wykazaną pamięcią 
o rodzinach poległych za Polskę, o których tu 
nie pamięta się..."

Sabina Byk

Greenwich District Hospital 16 maj 1992 
"...17 grudnia 1991 miałem stroke i jeszcze 
jestem w szpitalu. Chociaż mnie nic nie booi, 
to jednak jestem do niczego. Nie straciłem 
mowy i umysłu, prawa strona jest OK, ale 
lewa jest martwa, ale już zacząłem ruszać lewą 
ręką i nogą i zaczynają mnie uczyć chodzić. 
Mogę już stać na nogach i chodzić jakieś 20 
metrów z pomocą laski i pielęgniarki ale 
myślę, że to jeszcze potrwa ze dwa miesiące 
zanim będę mógł iść do domu na weekend.
Od 12 listopada do 4 grudnia 1991 mieliśmy 
piękny rajs na statku Canberra 45000 ton do 
Rio i z powrotem tj. mojej firmy statek więc 
znałem kapitana. Chieffa i Pursera więc
mieliśmy bardzo miły urlop. Po drodze
zwiedziliśmy: Madeira, Tennerife, Rio,
Salwador, Las Palmas, Lisbon i do
Southampton wróciliśmy 4 grudnia 1991 r.

Teo Paczkowski

Szczecin 24 czerwca 1992
"...Jestem niezmiernie wdzięczny za przesłanie 
mi pisma "Nasze Sygnały" Nr 170. Jest to dla 
mnie i moich kolegów, którzy korzystają ze 

wspaniałego pisma dalsza więź łącząca, która 
zbliża nam tak odległy czas marynarskiej 
tradycji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję..." 
Henryk Piotrowski
Kalisz, 20 maja 1992
Już rok upłynął jak wróciłem do Polski po 52 
latach. Kupiłem wygodne i obszerne 
mieszkanie w bloku spółdzielczym, centralne 
ogrzewanie i gorąca woda płynie cały rok. 
Trudno mi się zadomowić na początek. Ludzie 
dużo biadolą, brak tej radości życia. Tak samo 
rząd nie może dać sobie rady z budżetem. 
Tęskno mi było za miłym Glasgowem. W 
lutym wybrałem się tam żeby odwiedzić 
przyjaciół. Dobrze trafiłem, bo byłem na 
obchodzie Święta Marynarki, które urządził 
Kol. Zawada w domu Kombatanta i mogłem 
spotkać kolegów.
W Polsce otrzymałem legitymację kombatanta, 
która daje tutaj dużo przywilejów. Autobusy 
miejskie bezpłatnie, kolej pół ceny, telewizja 
bezpłatna. Telefon z którym ludzie czekają lata 
całe, ja otrzymałem po 2 miesiącach, z 
procentową obniżką opłat za rozmowy. Życie 
bardzo tanie w przeliczeniu na nasze funty. Z 
wielkim zainteresowaniem czytałem opis życia 
i śmierci kmdr. ppor. B. Krawczyka.
Przypominam sobie rozmowę z członkiem 
załogi WILKA, może to był Kościelniak. 
Podczas nieporozumienia tego marynarza z 
patrolem wojskowym w Dundee został on 
osadzony w areszcie. To doszło do wiadomości 
załogi WILKA, a ponieważ był bardzo 
łubianym kolegą, część załogi lekko uzbrojona 
poszła go odebrać. Uwolnili go z aresztu siłą. 
Oczywiście była to wielka niesubordynacja 
załogi WILKA i z tym były związane duże 
kłopoty dla dowódcy okrętu ze strony 
Dowództwa Mar. Woj. Może i to przyczyniło 
się do tragicznej śmierci komandora.

Edmund Pawłowski

Crepy En Yalois, 15 November 1989
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"I am ex Polish sailor from France. During the 
war 1939-45 I served on submarines WILK, 
JASTRZĄB, SOKÓŁ and DZIK. I got your 
address from British Ministry of Defence. Now 
I inquire if it is possible to find for me Polish 
KRZYŻ WALECZNYCH with a bar and 
MEDAL MORSKI with two bars. I still have 
the papers, but the cross and the medal was 
stolen. I shall be very happy if you could find 
them for me. For the reward please write to 
me and let me know how I can pay. I did not 
know until last year, that there is a Polish 
sailors Association in the north of France. 
Wanting to find some of my friends, I inserted 
an advice notę in a French review for 
pensioned people, to search for ex Polish 
sailors in France, serving during the last war 
in the Polish Navy in Great Britain.
"Recherche camardes anciens sous-mariniers, 
dorigine polonaise, engages volontaires et

Pogrzeb kmdr. B. Krawczyka - 1941

mobilises le 28 fevrier 1940 au camp de 
Coetquidan, puis au CIP naval de Pont- 
Chateau. Nous sommes passes chez les Allies 
en Grande-Bretagne le 23 avril 1940. 
Embarques successivement sur les sousmarins 
Wilk, lex-americain S25 Jztrab, le Sokol et le 
Dzik. Je recherche sourtout mes camarades du 
S25 Jaztrab coule le 2/05/1942 en escortant un 
convoi allie vers le Russie, ceux du Dzik avec 
lesquels nous avons navigue et combattu jusqu 
a la victoire. Nous nous sommes perdus de 
vue debut 1947. Quelques noms: Stanis 
Ambrozcak, Jurczak, Kmiecik.
M. Joseph Michałowski, OISE".
I obtained many letter from some of them and 
one from Jan Plewa of the Association in 
France. Plewa gived me many addresses and 
sent me a copy of "Nasze Sygnały" No 164. I 
hope that he will send me some others to give 
me news from friends all over the world, and 
those who retumed to Poland in 1947.
Please, excuse me my bad English. I was 
demobed in 1947 and sińce then did not had 
many occasion to speak English and Polish I 
forgot a lot. When I came back in 1947 I 
joined the French Navy and I am so all my 
family is French.

Jozeph Michałowski

Kol. Michałowski przesłał nam kopie 
ciekawych fotografii i dokumentów z których 
wybraliśmy dwie z pogrzebu kdr. B. 
Krawczyka.

Pogrzeb kmdr. B. Krawczyka - 1941
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SOL MORSKA
Cytuję za słownikiem, że "Sól attycka to 
połączenie subtelności, elegancji i ostrości 
dowcipu". W tych historyjkach nie ma 
pretensji do tak wspaniałych cech, ale chcemy 
nieco mniej poważne wspomnienia zapisywać 
i namawiamy kolegów, by dostarczali nam 
odpowiednich anegdot do tego kącika:

ROZRYWKI W POGOTOWIU BOJOWYM

Na ORP GROM zostałem zaokrętowany 
pierwszego maja 1939 r. Okręt stał wówczas 
przy molu na tak zwanej Saharce. Ta Saharka 
to była łacha piachu, ciągnąca się od mola aż 
do drogi do kościoła na wzgórzu oksywskim. 
Po wejściu na pokład okrętu i zameldowaniu 
się wachtowemu, przyjął mnie szef radiostacji 
śp. bosman Perkowski Wacław który dopełnił 
reszty formalności związanych z przydziałem 
pomieszczenia i obowiązków na radiostacji. 
Cztery miesiące przed wybuchem wojny stałem 
się członkiem załogi okrętu wojennego, czyli 
jak się wtedy powszechnie mówiło 
kontrtorpedowca. Jednostka była nowa i bardzo 
nowoczesna. Żeby stać się pełnosprawnym 
marynarzem musiałem szybko zapoznać się z 
urządzeniami i przystosować do nowego 
otoczenia.

Okręty Marynarki Wojennej pełniły w tym 
czasie służbę patrolową na wodach 
terytorialnych i daleko poza nimi. Często na 
tych wodach spotykaliśmy statki niemieckie, 
wiozące wojsko i uzbrojenie do Prus. 
Natomiast okręty pozostające w porcie miały 
parogodzinne pogotowie bojowe i wówczas 
cała załoga była obecna na okręcie. W jedną z 
takich niedziel, w którą mieliśmy pogotowie 
bojowe, ORP GROM odwiedził nasz tenor Jan 
Kiepura. Przyjęty gościnnie przez naszego 
dowódcę komandora Hulewicza, wygłosił 
krótkie patriotyczne przemówienie i zaśpiewał 
coś ze swojego repertuaru. Załoga przyjęła 
występ owacyjnie, rewanżując się morską - 
morze nasze morze. W inną niedzielę, kiedy 
znów mieliśmy pogotowie bojowe, 
zorganizowano własną imprezę. Repertuar był 
dosyć bogaty i urozmaicony a całość odbyła 

się na świeżym powietrzu, na piasku Saharki. 
W programie było parę dyscyplin. Był więc 
bieg do mety, lecz każdy zawodnik miał 
założony na nogi wąski worek który 
przeszkadzał w poruszaniu się nawet skokiem 
jak kangur. Załoga miała niezłą zabawę, bo nie 
obyło się bez wywrotek i kolizji na sypkim 
piachu Saharki. Początek imprezy zaczął się 
dobrze bo wzbudził śmiech i komentarze. 
Zwycięzcą został zawodnik najniższy 
wzrostem. Następny numer programu to bieg 
z jajkiem. Każdy z zawodników trzymał w 
zębach trzonek łyżki na której było położone 
surowe jajko. Zawodnik biegł do mety z tym 
fantem a wygrywał ten który nie zgubił jajka 
i dobiegł pierwszy. Z kolei w nowej 
dyscyplinie wystąpili zawodnicy w połykaniu 
nitki. Długość nitki odmierzono komisyjnie. Tu 
o mało nie doszło do draki, bo 
zwyciężającemu przeciwnik wyszarpnął parę 
metrów nitki i komisja zawodów musiała 
interweniować. Pamiętano również o 
dyscyplinie siłowej, bo przecież członkiem 
naszej załogi był słynny Stanisław Radwan. 
Starsi koledzy mówili, że kiedy Radwan został 
zaokrętowany to nikt nie wierzył, że ten nowy 
kolega to taki osiłek. Czasem pokazywał 
swoim kolegom co potrafi. Było na co patrzeć 
i podziwiać, Radwan rozdzierał pięć groszy na 
dwa kawałki w palcach. Przegryzał cztero 
calowe gwoździe i wciskał palcem grosz w 
deskę. Radwan tym razem wystąpił z pełnym 
pokazem swoich możliwości. Gwoździem 
imprezy miał być właściwie ten pokaz.

Radwan rozpoczął pokaz od zwijania spirali 
z żelaznego pręta o grubości 10 mm. 
Następnie, na barkach Radwana sześciu 
marynarzy zginało szynę. Po tym pokazie 
Radwan położył się na macie, na jego klatce 
piersiowej położono kowadło po którym 
dwóch marynarzy waliło młotami. Program 
zakończył się pokazem siłowym ale przed tym 
było trochę kłopotu z dobraniem przeciwników. 
Długo nie można było znaleźć odważnego, 
który by się zgodził stanąć Radwanowi, bo też 
to było ryzyko. Po cichu mówiono, że Radwan 
lubi ściskać i podobno zapomina kogo ściska.
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Mieliśmy w załodze pokładowej wielu 
mocnych, sam bosman pokładowy jak się 
kiedyś zgniewał, bo z podnoszeniem łodzi szło 
niemrawo to chwycił za liny i sam wciągnął. 
No ale on nie mógł stanąć Radwanowi bo to 
była szarża. Był taki Stączek artylerzysta, 
chłop dwa metry wysoki i w barach jak tur, 
lecz Radwan był dużo niższy i zachodziła 
obawa, że może go uszodzić poniżej pasa. 
Wreszcie komisja imprezy postanowiła 
namówić Jasia Dzierżanowskiego. Przeciwnik 
to był prawie równorzędny, chociaż gwoździ 
nie gryzł i monet nie rozdzierał. Dierżanowski 
lekko brał pod pachę lufę od bofrsa i znosił ją 
z nadbudówki po drabinie na pokład, a lufa 
ważyła grubo powyżej 100 kg. Dzierżanowski 
zgodził się stanąć Radwanowi. Zagrała tu 
trochę jego próżność, bo też i zaszczyt nie 
mały potykać się z Radwanem. Rozścielono 
matę na piachu i zawodnicy zaczęli: Radwan 
był rozgrzany poprzednimi pokazami i 
próbował zapasy szybko zakończyć ale 
Dzierżanowski był bardzo ostrożny i nie dawał 
mu tej szansy. Był to więc pojedynek "catch 
as you can catch". Trwało to dobrą chwilę i 
jak można było zauważyć, rozgniewało to 
bardzo Radwana. Dzierżanowski próbował 
poderwać nogę Radwanowi, co się nie udało, 
bo Radwan z pół obrotu pochwycił 
Dzierżanowskiego z tyłu, podniósł go do góry 
i rzucił na matę, po czym chwycił przeciwnika 
zakładając mu hak. Uścisk był tak mocny, że 
Dzierżanowski zaczął charczeć. Pierwszy rząd 
widowni widząc co się dzieje zaczął krzyczeć 
- puść, bo udusisz! Radwan na szczęście puścił 
a Jasio ledwie się podniósł z maty. Odsunął 
się parę kroków od przeciwnika, spojrzał na 
niego błędnym wzrokiem i jak niedźwiedź na 
którego spadła grubsza gałąź i mruknął - 
dusiciel.
Jan Pawlica

LĄDUJEMY NA NIEMIECKIM 
PANCERNIKU

ORP "Orkan" był przydzielony do floty 
operującej na wodach morza Północnego, 
Norweskiego, na morzu Grenlandii i Barentza. 
Bazą floty było obszerne kotwicowisko, 

położone w Zatoce Scapa Flow. To jest 
zamknięta zatoka na wyspach Owczych 
(Orkney Islands), znajdująca się pomiędzy 
wyspami: Pomona, Hoy, Cava, Fara i 
Flotta.załadować nieskończoną ilość ryb na 
"Orkana". Było ciepło i prawie cała nasza 
załoga wyległa na pokład, bo to zdarzenie 
niesamowite. Cała załoga kutra to same 
kobiety, różnego wieku. Rybaczki rzucały setki 
ryb na nasz pokład, aż zastępca dowódcy kpt. 
mar. Michał Różański krzyczał, że to dość. 
Komendant statku wydawał się być jedynym 
mężczyzną na statku. Za rybami, około 
dziesięć młodych kobiet i dziewczyn, przy 
pomocy naszych matrosów usiłowało się 
wdrapać na pokład. Co się stało następnie, 
musi przejść do historii... Nasi marynarze 
zaczęli obejmować Rosjanki i całowć. Te 
piszczały z radości i odwzajemniały się. Istne 
"entente cordiale". Wszak nie istnieją bariery 
miłości. Widząc to, nasz dowódca, dał rozkaz 
zastępcy usunięcia Amazonek z pokładu. 
Komendant kutra, aby nie okazać się gorszym, 
ryknął na swoją załogę potokiem przekleństw, 
jakie tylko Rosjanin zna. Ale efekt był 
przeciwny. Kilka starszych rybaczek 
odpowiedziało mu takimi słowami, że 
komendant złożył uszy po sobie i zniknął z 
pomostu. Ot dyscyplina. Nie ma żartów z 
kobietami. Jest powiedzenie, że mężczyzna 
rządzi światem, ale kobieta rządzi mężczyzną, 
nawet w Sowieckiej Rosji. Myśmy pokładali 
się ze śmiechu. W międzyczasie, kilku silnych 
marynarzy uniosło piękne mołodycie przez 
reling i delikatnie postawiło je na kutrze. 
Młode, podochocone niewiasty zapraszały 
naszych bohaterów na ląd, podając swoje 
adresy. Nie ma to jak słowiańska krew... 
Rzuciliśmy liny traulera, który odszedł, 
dziewczęta zasyłały całusy, a "komandir" 
salutował. Wkrótce po tym, zarysowały się 
wybrzeża. Przyjemny zapach drzew sosnowych 
wtargnął w nasze płuca. Wchodziliśmy do 
zatoki Polyamaya. Brzeg, jak okiem sięgnąć 
same nieskończone lasy o wysokich i 
rozłożystych drzewach. Wreszcie przybyliśmy 
do celu podróży. Konwój i eskorta rzuciły 
kotwice w pobliżu Murmańska. Pojechaliśmy 
na ląd motorówką i z grupą brytyjskich 
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oficerów marynarki, poszliśmy na spacer 
główną drogą do miasta. Po obydwu stronach 
drogi, pełnej błota, stały drewniane domy. 
Ludność miasta, przeważnie same kobiety i 
dzieci stały koło swoich domków i przyglądały 
się nam z ciekawością. Młode kobiety i 
dziewczęta wysunęły się do przodu, a my 
rozdawaliśmy im co ze sobą zabraliśmy, 
jedwabne szaliki, chusteczki, pończochy, 
ołówki do malowania ust i czekoladę dzieciom. 
Wszystkie nam pięknie dziękowały, a co 
odważniejsze całowały nas. Wydawało się nam 
wówczas, że one nigdy takiego luksusu nie 
widziały. Nam było przyjemniej, że 
spowodowaliśmy radość tym niewiastom, 
których mężowie, ojcowie lub bracia walczą 
na dalekim froncie. Lecz nie wszyscy byli tak 
sympatycznie nastrojeni. Za naszą grupą, w 
odległości kilkuset kroków szli dwaj uzbrojeni 
agenci GPU. Oni nikomu nie ufali. A my 
przez następne trzy dni jedliśmy ryby.
Andrzej Browarski

POWRÓT DO CYWILIZACJI

Podczas jednego z rejsów do Murmańska 
ORP PIORUN zabrał radiotelegrafistów z 
Królewskiej marynarki, którzy mieli tam 
obsadzić aliancką radiostację. Na naszym stole, 
gdzie byłem wtedy starszym na baku mieliśmy 
trzech przydzielonych gości, nie tyle 
marynarzy, ile lądowych radzików. Za dnia 
pętali się między "bakiem" i radiostacją, w 
nocy spali w hamakach i... koniecznie chcieli 
pokazać, że są użyteczni. Mniej więcej w 
połowie rejsu jeden z nich, z niepraw
dopodobnie szkockim akcentem, uparł się 
umyć naczynie po obiedzie. Włożył talerze, 
noże, łyżki i widelce do już pustego baku, 
przepłukał, zalał wodą, nadział na rurkę 
parową, tak że woda prawie się zagotowała i 
by móc wycierać wylał tą gorącą wodę za 
burtę... razem z talerzami i nakryciem. Nie 
bardzo wiedziałem, jak zareagować na to jako 
ten starszy, powiedziałem więc: "It wasnt too 
clever, Jock" i poszedłem do podoficera, który 
tym się zajmował prosząc o wydanie około 10 
talerzy i zestawów nakrycia. W odpowiedzi 
dowiedziałem się, żem chyba zwariował, bo 

nikogo nie można w środku rejsu, w nie 
najlepszej pogodzie posłać do magazynu, by 
odsuwał skrzynie umocowane sztormowo, 
odśrubował wieka odpowiednich pak i odliczał 
dla nas 10 talerzy?! Dostaniesz wszystko w 
Murmańsku, jak będziemy w porcie. Na razie 
więc kroiliśmy mięso scyzorykami, obok na s 
tole kładliśmy trochę kartofli, polewaliśmy 
używając łyżkę jedynaczkę sosem i jakoś przy 
pomocy palców jadło szło z ceraty w gębę. Po 
pierwszym prymitywnym posiłku, gdzie 
zapasowych talerzy ledwie dla gości starczyło, 
choć musieli się dzielić łyżką, koledzy z 
innych stołów na pomieszczeniu D, dali nam 
to talerz lub dwa, czy parę widelców lub 
nawet nóż. A w Murmańsku goście zostali 
wyokrętowani, stół D4 wyfasował zestaw 
talerzy i nakrycia i w ZSRR wróciliśmy do 
cywilizacji.

UTRACONY RAJ STACHANOWCÓW

Opowiadał mi Tadek Sadłowski, jeszcze 
chyba w podchorążówce w Bickleigh, że 
podczas zsyłki do Rosji nawalił Diesel - 
generator i w żaden sposób nie mogli 
sowieccy mechanicy zdjąć głowicy cylindra by 
po oczyszczeniu prądnica mogła znów 
pracować. Ze swą gimnazjalną znajomością 
niemieckiego Tadek w instrukcjach wydanych 
przez dostawcę wyczytał, że głowicę należy 
przekręcić o powiedzmy 45 stopni i wtedy 
podnieść: następnego więc dnia rano zgłosił 
nadzorcy swą gotowość do rozebrania Diesla. 
Otrzymał, nie tylko pozwolenie, ale i zachętę 
i ludzi do pomocy. Założył belkę na szczycie 
głowicy, szybko dodani mu do pomocy ją 
przekręcili. Zawieszony blok nad Dieslem 
podniósł cylinder i... Tadek stał się 
prawdziwym Stachanowcem, bo od tego dnia 
miał 8 godzin pracy codziennie plus dyżur na 
wypadek nagły, 16 nadgodzin liczone 
podwójnie czyli 40-godzinny dzień pracy. Za 
to dostawał parę mis strawy i parę paid chleba, 
bo za pięciu. Nie mogłem się nadziwić, gdy 
razem służyliśmy w Mar. Woj., że on taki raj 
utracił by dołączyć do PSZ w Wk. Brytanii i 
służyć na okrętach.
W. Krzyżanowski
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TADEUSZ LESISZ
ROCZNIK 1936-39 SPMN

ROK 1936 - "KANDYDATKA" - TORUŃ

W 1936 r. spośród ponad 1000 złożonych 
podań, wezwano nas 427 młodych maturzystów 
na konkursowy egzamin do Torunia. 
Zostaliśmy zakwaterowi w starych 
poniemieckich koszarach wojskowych nad 
Wartą w których mieściła się Szkoła 
Podchorążych Marynarki Wojennej. 
Rozlokowani zostaliśmy po kilkudziesięciu w 
olbrzymich salach w kolejności alfabetycznej. 
Moimi "sąsiadami" byli Zbyszek Jankowski i

Kandydaci do S.P.M.W. - Rok 1936

Staszek Lewiński, który po wojnie osiedlił się 
na północy w Lancashire i przez wiele lat 
należał do tej samej "paczki" towarzyskiej co

Kadra. Pierwszy rz$d: P. Cegielski, Balwiński, N.N. 
Drugi rząd: T. Netter, S. Żochowski i T. Lesisz

ja. W ciągu następnych 3 tygodni byliśmy 
poddani intensywnym egzaminom od ćwiczeń 
fizycznych począwszy, poprzez matematykę i 
ścisłe nauki: fizykę i chemię. Ostatnim etapem 
egzaminów skądinąd bardzo ważnym była tak 

zwana "prezentacja". Polegała na tym, że 
młodego aplikanta wzywano przed cały "sztab" 
Szkoły z Komendantem na czele i zarzucano 
go pytaniami, na które musiał odpowiadać w 
międzyczasie poddawano go ścisłej obserwacji 
co do ogólnego zachowania się.

W wyniku egzaminów wyselekcjonowano 
28 przyszłych "adeptów" sztuki morskiej. Ku 
"wielkiemu" szczęściu w tej grupie znalazłem 
się i ja - 14 z kolei, zaś mój "sąsiad" Staszek 
Lewiński jako 29! miał pecha i "odpadł", ale 
był uparty i z charakterem, w następnym roku 
zdawał ponownie i tym razem z sukcesem 
zdobywając miejsce na wydziale 
mechanicznym. I tak zostałem kandydatem do 
Szkoły Podchorążych Mar. Woj. - nie lada 
wyróżnienie i tu już rozstrzygnęły się losy 
mojego przyszłego życia, gdyż podobnie jak 
wielu moich kolegów znaleźliśmy się w czasie 
wojny w Wielkiej Brytanii.

Rozpoczął się okres "kandydatki", wysłano 
nas do Kadry Mar. Woj. do Gdyni, gdzie w 
pierwszym rzędzie ogolono nam dokumentnie 
głowy. Szefem naszego rocznika na czas 
pobytu w Gdyni został mat. Kozakow, 
instruktor boksu, wybór niezbyt udany, toteż 
jego kariera skończyła się bardzo szybko 
przed pływaniem na ISKRZE.

Po 6 tygodniach musztry etc., podczas 
których, starano się z nas zrobić "żołnierzy" i 
nauczyć nas rzeczy podstawowych jak 
maszerować, stać na baczność i salutować, 
zostaliśmy zaokrętowani na ORP WILIA, 
szkolny transportowiec. Pływanie na ORP 
WILIA było zaprawą morską i ostateczną 
próbą, która decydowała o zakwalifikowaniu 
nas do stopnia podchorążego "młodszego 
rocznika" wydziału morskiego SPMW. Niestety 
nie wszyscy przeszli tę próbę zadawalająco i 
kilku nie zostało przyjętych. Po 6 tygodniach 
na ORP WILIA wróciliśmy do SPMW do 
Torunia ażeby rozpocząć naukę.

ROK 1937 - ORP ISKRA

Po 6 miesiącach intensywnej nauki i 
egzaminach w szkole, zostaliśmy zaokrętowani
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O.R.P. "Iskra" w Le Havre

1. N.N., 2. Józef Górny, 3. Andrzej Guzowski, 4. Tadeusz Netter, 5. N.N., 6. Karol Góralczyk, 7. kpt. mar. Robert 
Kasperski, 8. Julian Ochman, 9. Zbigniew Sokołowski, 10. Tadeusz Drachal, 11. Stanisław Żochowski, 12. Mieczysław 
Uniejewski, 13. Zbigniew Janowski, 14. Tadeusz Kutek, 15. Piotr Cegielski, 16. Andrzej Pierzyński, 17. Maciej 
Bocheński, 18. Jeremi Hulaniecki, 19. Ludwik Zaborski, 20. Władysław Pławski, 21. N. Dalwiński, 22. Tadeusz Lesisz, 
23. kpt. mar. Kazimierz Bartoszyński, 24. kpt. mar. Kazimierz Szalewicz, z-ca d-cy, 25. kmdr. ppor. Aleksander 
Hulewicz, d-ca okrętu, 26. prof. N. Szczepkowski, 27. por. mar. dr. Bolesław Markowski, 28. ppor. mar. Kazimierz 
Sadowski, 29. st. mar. N. Wolny, 30. st. mar. Jan Bukowski
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Rewizyta w Le Havre. Od lewej: T. Drachal, T. Lesisz, 
N. Balwiński, "Kiki", N.N., Jackie, P. Cegielski

pierwszy zagraniczny port zapowiadał się 
bardzo interesująco. Na przyjęciu u "Prefekta" 
francuskiej Mar. Woj. poznaliśmy kilka miłych 
Francuzek, Jackie, Kiki i inne, które 
odwiedziły nas kilkakrotnie na ISKRZE.

W 1937 roku miała miejsce 
międzynarodowa wystawa w Paryżu. 
Dowództwo Mar. Woj. Wysłało nas na 3 dni 
do Paryża i zwiedziliśmy oprócz światowej 
wystawy, Yersaille, Louvre i poznaliśmy 
"namiastkę", "wesołego" życia Paryża - Folies 
Bergere z Josephine Baker.

LISBONA - LISBOA
na szkolny żaglowiec ORP ISKRA. Dowódcą 
okrętu był kmdr. ppor. A. Hulewicz. Po 
zapoznaniu się z obsługą przy żaglach i kilku 
dniach ćwiczeń, wyszliśmy w morze. Przed 
wyjściem z Gdyni, oficer kursowy kpt. mar. R. 
Kasperski, postanowił pozbyć się szefa naszego 
rocznika mata Kozakowa, który według jego 
oceny nie odpowiadał wymaganiom 
wychowawcy przyszłych oficerów Mar. Woj. 
Tę funkcję powierzył mnie, jako byłemu 
kadetowi. Pierwszym portem do którego 
przybyliśmy po kilku dniach w morzu był Le 
Havre. Przejście z Gdyni do le Havre, poza 
jednym sztormem, który był dla nas dobrą 
zaprawą, odbyło się bez większych wrażeń.

Zajęcia w morzu z każdym dniem 
przechodziły w ustaloną rutynę, wachty "na 
sterze", "na oku", sygnalisty, mycie pokładu, 
sprzątanie i wykłady, przerywane sporadycznie 
alarmami do żagli. Po kilku dniach pracy przy 
żaglach nasze dłonie przestały krwawić, lecz 
stwardniały i zrobiły się odporne na mokre, 
szorstkie szoty i twarde żagle. Le Havre, nasz

Na wystawie światowej w Paryżu - rok 1937

Następnym portem była Lisboa, piękna 
stolica i wspaniały naturalny port starej 
żeglarskiej Portugalii. Podczas postoju w 
Portugalii, mieliśmy okazję zobaczyć 
"bezkrwawą" walkę byków (bez zabijania

Lisbona - w oczekiwaniu na butelkę szampana - byli 
kadeci. Od lewej: T. Netter, S. Żochowski, T. Lesisz, P.
Cegielski

byków) oraz zwiedzić stary, romantyczny 
królewski zamek Sintra, położony malowniczo 
na szczycie góry i Estoril. Po kilku dniach 
wyszliśmy w morze kierując się przez cieśninę 
Gibraltaru na morze Śródziemne do stolicy 
Sardynii - Cagliari. Przed wejściem do portu 
"zaskoczył" nas nagle gwałtowny wiatr - 
Sirocco z Północnej Afryki i zmuszeni byliśmy 
schronić się na kilka godzin do pobliskiej 
zatoki.

Cagliari - piękne miasto, wybudowane w 
ostatnich latach przez Mussoliniego, budynki w 
kamieniu - "pozzolana" i "travertine" w stylu 
neoklasycznym. Pozostaliśmy tutaj przez 6 
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tygodni. Czas postoju poświęcony był na naukę 
- wykłady z nawigacji, wiedzy morskiej i 
języków, których uczyli nas cywilni 
profesorowie, zaokrętowani z nami na 
ISKRZE. Prof. Szczepkowski od języka 
angielskiego i prof. Krótki od francuskiego i 
niemieckiego. Podczas pobytu w Cagliari, 
przybył do portu niemiecki "pocket battleship" 
DEUTSCHLAND w eskorcie 4 torpedowców, 
ażeby pochować kilkudziesięciu członków 
załogi pancernika zabitych podczas bitwy 
morskiej z krążownikiem hiszpańskim 
BALEARES. Niemcy i Włosi brali udział w 
hiszpańskiej wojnie domowej po stronie 
Franco.

Tradycyjnym zwyczajem nasz Dowódca, 
jako "młodszy na redzie" złożył oficjalną 
wizytę komplementacyjną niemieckiemu 
Admirałowi. Byłem bosakowym na motorówce 
Dowódcy w czasie jego wizyty do 
niemieckiego pancernika zakotwiczonego na 
redzie. DEUTSCHLAND mimo małego tonażu 
bo zaledwie o wyporności 10.000 ton, 
ograniczonej Traktatem Wersalskim, wyglądał 
imponująco i "groźnie", ze swoim głównym 
uzbrojeniem 6-11 calowuch dział i 
opancerzeniem odpornym na 8 inch. wysokiej 
szybkości pociski ciężkich krążowników. Po 
długim i dobrym wypoczynku, opuściliśmy 
Cagliari kierując się do Casablanki, stolicy 
France Maroc w Północnej Afryce.

Casablanca - miasto składające się z 3 
odrębnych dzielnic, nowoczesnej pięknej 
dzielnicy europejskiej z szerokimi bulwarami 
wysadzanej palmami oraz biednych dzielnic 
arabskiej i żydowskiej. Afryka to inny 
kontynent i inni ludzie, chociaż bardzo 
ciekawa, zrobiła na nas przykre wrażenie. 
Uderzyło nas nierówne i krzywdzące 
traktowanie tubylców w porównaniu z białymi. 
France Maroc od 1912 roku było pod 
protektoratem Francji. Podczas postoju w 
Casablance, byliśmy przyjmowani przez 
francuskie władze oraz nasze polskie 
poselstwo. Mieliśmy również okazję zobaczyć 
trochę głąb kraju, oraz miasta Fez i Raba, 
oficjalną stolicę Marocca, gdzie również 
rezydował ówczesny król Marocca. Z 
Casablanki popłynęliśmy na Maderę i po kilki 

dniach zakotwiczyliśmy w pięknej zatoce 
Funchal. Po "rzuceniu" kotwicy zostaliśmy 
natychmiast "osaczeni" łodziami tubylców 
pełnych owoców, bananów i ananasów, które 
kupowaliśmy "na kopy". Madera urocza, 
malownicza wyspa pełna ogrodów i wszelkiego 
rodzaju tropikalnych kwiatów "bukiet 
Atlantyku". Pogoda była idealna i postój 
zapowiadał się bardzo przyjemny. Władze 
Madery i ludność byli bardzo serdecznie do 
nas ustosunkowani. Przyjęcie dla całej załogi 
odbyło się w imponującym hotelu Reids, 
wybudowanym przez Szkota Williamsa Reid w 
1890 roku. Z tarasów hotelu mogliśmy 
podziwiać wspaniałą zatokę Funchalu. Wielu 
mieszkańców Madery pamiętało wizytę 
Marszałka Józefa Piłsudskiego na ORP 
WICHER w 1930 roku. Z Madery 
wypłynęliśmy po kilku dniach do ostatniego 
miejsca naszej szkolnej podróży do Azorów, 
do Ponta Delgada na wyspie San Miguel (Sao 
Miguel). Ponta Delgada, dzięki swemu 
położeniu na drodze pomiędzy Ameryką i

Europą, jest częściowo odwiedzana przez 
żeglugę i to jest jej główne znaczenie. Po 
kilku dniach postoju i nabraniu prowiantu i 
paliwa do motoru, wypłynęliśmy w drogę 
powrotną do Gdyni. Było to najdłuższe 
przejście podczas całej naszej podróży. Czas 
na okręcie poza normalną codzienną rutyną, 
spędzaliśmy na morskich rozrywkach i 
zabawach jak "walka na bumie", "połykanie 
nici", zapasy, wspinanie się po linie itp. Czas 
upływał szybko i czekaliśmy na dobrze 
zasłużony urlop. Na Bałtyk weszliśmy przez 
Kanał Kiloński zamiast przez cieśniny duńskie, 
co znacznie skracało naszą drogę. W Gdyni 
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witani byliśmy przez kolegów i grono 
znajomych.

ROK 1938 - ORP GENERAŁ HALLER - 
BYDGOSZCZ

Na drugim roku Szkoły, pływanie 
odbywaliśmy na kanonierkach ORP 
PIŁSUDSKI i ORP GENERAŁ HALLER. 
Były to okręty małe o wyporności około 350 
ton, zakupione w Finlandii w 1920 roku i ze 
względu na swoją budowę i wyposażenie, 
nadawały się wspaniale do szkolenia. Rejsy 
były krótkie i tylko po Bałtyku. Bałtyk jest 
morzem zamkniętym i charakteryzuje się 
krótką falą. Podczas burzliwej pogody potrafi 
być bardzo nieprzyjemny, doświadczyliśmy 
tego niejednokrotnie podczas naszych rejsów. 
Służba na kanonierkach obejmowała wszystkie 
morskie zajęcia, nawigację, sygnały, artylerię, 
broń podwodną, prace na pokładzie i wykłady 
z wszystkich dziedzin morskich, oraz służbę w 
maszynowni i przy kotłach. Gorączka w

Na kanonierkach: przed maszynownię. Od lewej: L. 
Zaborski, J. Górny, T. Lesisz i S. Zochowski

kotłowni była nie do wytrzymania, 
pracowaliśmy prawie nago, pot spływał po nas 
strumieniami. Poręcze trapów były tak gorące, 
że parzyły dłonie. Wypijaliśmy "morze" wody 
i na zmianę wysuwaliśmy się do włazu ażeby 
zaczerpnąć chłodnego powietrza. Wydaje mi 
się, że czas spędzony na kanonierkach był dla 
nas wspaniałą zaprawą morską i pozwolił nam 
poznać całokształt życia na okręcie. Po kilku 
miesiącach pływania i zasłużonym urlopie 
wróciliśmy do Szkoły ale nie do Torunia, lecz 
do nowej siedziby SPMW w Bydgoszczy, 
gdzie znaleźliśmy warunki "wykwintne" w 
porówaniu z Toruniem.

ROK 1939 - FLOTYLLA PIŃSKA 
- KONTRTORPEDOWCE - WOJNA.

Po 3 latach studiów w Szkole i przed 
wysłaniem nas na flotę, odbyliśmy krótki staż 
na Flotylli Pińskiej, głównie w celu zapoznania 
się z organizacją i zadaniami Flotylli w 
wypadku wojny. Dowódcą Flotylli, która 
wchodziła w skład Marynarki Wojennej, był 
komandor W. Zajączkowski znany jako 
"Książę Polesia". Dla oficerów floty przydział 
do Pińska uważany był za "kamy". Pobyt nasz 
na Flotylli nie potrwał długo i był raptownie 
przerwany tragicznym wypadkiem. Podczas 
"osiowego" ostrego strzelania z kanonierek na 
pozycje na lądzie, jeden z pocisków upadł na 
punkt obserwacyjny, na którym znajdowała się 
grupa oficerów, nasz rocznik podchorążych i 
marynarze z obsługi łączności. Jeden marynarz 
telefonista został zabity i kilku rannych, 
między innymi nasz kolega Zbyszek 
Sokołowski. Ćwiczenia zostały natychmiast 
przerwane, zabitego i rannych zabrano 
helikopterem do szpitala. W następstwie tego 
wypadku postanowiono nas odesłać 
natychmiast do Gdyni. Ponieważ do daty 
zaokrętowania na Flocie pozostało jeszcze kilka 
dni, kpt. R. Kasperski, nasz oficer kursowy, 
postanowi) udzielić nam kilkudniowego urlopu. 
Tym sposobem znalazłem się w Warszawie i 
miałem możność widzieć się po raz ostatni z 
częścią mojej rodziny u brata, który był 
doktorem w szpitalu Dzieciątka Jezus, Mamą, 
bratem inż. saperem, który już w styczniu 
powołany był do wojska i najmłodszą siostrą. 
Obaj bracia zostali zamordowani w Katyniu. 
Na kontrtorpedowce zostaliśmy zaokrętowani w 
kolejności alfabetycznej. Tadeusz Bemas, 
Maciej Bocheński i Piotr Cegielski na ORP 
GROM, Karol Góralczyk, Józef Górny i 
Andrzej Guzowski na ORP BŁYSKAWICA, 
Jeremi Hulanicki, Zbyszek Janowski i ja na 
ORP BURZA, Tadeusz Netter i Andrzej 
Pierzyński na ORP WICHER, Władysław 
Piawski na ORP GRZF pozostali na okrętach 
pomocniczych.

Lato 1939 roku było wyjątkowo ciepłe i 
sbneczne i korzystaliśmy z każdej wolnej 
chwili i robiliśmy wypady do Jastarni i na Hel. 
Jakkolwiek wiele rzeczy wskazywało na to, że
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Przydział na kontrtorpcdowce. O.R.P. "Burza". Od lewej: 
Zbyszek Janowski, Tadeusz Lesisz i Jeremi Hulanicki

wojna może wybuchnąć lada dzień, życie na 
okrętach upływało w normalnym trybie, a my 
przygotowywaliśmy się do promocji. Niestety, 
nasze marzenia i plany zawiodły, piękne 
galowe mundury spłonęły w pierwszych dniach 
wojny. Pod koniec sierpnia wszystkie okręty 
postawiono w stan gotowości, uzupełniono do 
pełnego stanu amunicję, paliwo i zaopatrzenie. 
30 sierpnia ORP BŁYSKAWICA, ORP GROM 
i ORP BURZA otrzymały rozkaz 
natychmiastowego wyjścia w morze i wykonać 
rozkaz "Peking". Przed wyjściem z Anglii, 
Piotr Cegielski, Józef Górny i Jeremi 
Hulaniecki zostali przeokrętowani na okręty 
pomocnicze: na 3 kontrtorpedowcach, które 
wyszły do Anglii, pozostało z naszego rocznika 
tylko 6. Z 28 kandydatów rocznika 1936, w 
podróż szkolną na ORP ISKRA wyszło nas 21 
a do promocji, która została opóźniona z 
powodu wybuchu wojny kilka miesięcy, doszło 
nas zaledwie 18.
Tadeusz Barnaś - przebywa w Anglii na ORP 
GROM, większość służby w czasie wojny 
spędził na okrętach podwodnych - ORP 
SOKÓŁ, kończy służbę jako d-ca. Po wojnie - 
kurs kreślarski, pracował w firmie 

Amerykańsko-Kanadyjskiej Oil Co. Żonaty - 
emeryt, wyemigrował do Kanady.
Maciej Bocheński - przybywa do Anglii na 
ORP GROM; większść służby w czasie wojny 
spędził na^ Scigaczach. Po wojnie pływa w 
Marynarce Handlowej wielu krajów, na końcu 
wylądował na Nowych Hebrydach. Żonaty - 
nie żyje.
Piotr Cegielski "Żyła" - W czasie wojny - 
okręty pomocnicze - niewola, po zwolnieniu 

służba Ludowej Mar. Woj. - odbiera "polskie 
ptaszki", później pracuje w Zarządzie Portu w 
Szczecinie - pilot - żonaty - emeryt, mieszka 
w Polsce.
Karol Góralczyk - przybył do Anglii na ORP 
BłYSKAWICA, wojnę spędził na polskich 
okrętach jako oficer nawigacyjny - żonaty, po 
wojnie wyemigrował do Australii.
Józef Górny - w czasie wojny służył na 
okrętach pomocniczych, niewola - po 
zwolnieniu służby w Ludowej Mar. Woj. po 
zwolnieniu z Mar. Woj. pracuje w Polskiej 
Rejestracji Statków (PRS) - nadzoruje budową 
statków w Cardiff - nie żyje.
Andrzej Guzowski "Przemek" - przybył do 
Anglii na ORP BłYSKAWICA - większość 
służby w czasie wojny spędził na okrętach 
podwodnych ORP JASTRZĄB, ORP SOKÓŁ, 
po wojnie krótko pływa w Mar. Handl. - 
następnie pracuje w radiu Wolna Europa - 
służba zagraniczna, sekretarz prasowo 
informacyjny w Ambasadzie Amerykańskiej w 
Paryżu - emeryt - żonaty, mieszka w USA. 
Jeremi Hulanicki - w czasie wojny na kutrach 
przydzielonych do Mar. Woj. - niewola - 
podczas ewakuacji obozu na zachód ginie od 
pocisku rosyjskiego 30.1.45.
Zbigniew Janowski - przybył do Anglii na 
ORP BURZA w czasie wojny służy na 
polskich okrętach jako ofic. sygnałowy, po 
wojnie odmawia wstąpienia do PKPR - 
początkowo pływa w Mar. Handl. - nie żyje. 
Tadeusz Lesisz - przybył do Anglii na ORP 
BURZA - w czasie wojny służba na 
ścigaczach, ORP BŁYSKAWICA, ORP 
DRAGON - po wojnie studia architektury w 
Oxfordzie własna praktyka - kościoły, szkoły, 
bud. mieszkaniowe, żonaty - emeryt - Srebrny 
Medal RIBA - 1953.
Tadeusz Netter - w czasie wojny służba na 
ORP WICHER - zatopiony 3.9.39 - bateria 
przeciwlotnicza na Helu - niewola, podczas 
odbijania obozu ranny (oberwana pięta) - po 
wyjściu ze szpitala 1946 - Zarząd portu w 
Szczecinie później pracuje w PZM - emeryt. 
Julian Ochman - wojna - jednostki pomocnicze 
- niewola - po zwolnieniu Ludowa Mar. Woj. 
- zwolniony jako kpt. mar. - praca społeczna -
Miejska Rada Narodowa.

Andrzej Pierzyński - wojna, służba na ORP 
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WICHER - po zatopieniu 3.9.39 - bateria 
nadbrzeżna - niewola - zwolniony Ludowa 
Mar. Woj. - biuro hydrograficzne - służba na 
ścigaczach, trawlerach, kierownik wyszkolenia 
nawig. w Akademii Mar. Woj. - 53 rezerwa - 
PLO - emeryt, żonty, mieszka w Gdyni.

Władysław Pławski - wojna służba na ORP 
GRYF, po zatopieniu - jednostki pomocnicze - 
niewola - zwolniony - Ludowa Mar. Woj., 

zwolniony 1948 - Polskie Linie Oceaniczne, - 
Zarząd Portu Gdańsk - pilot, nie żyje.

Zbigniew Sokołowski - wojna - jednostki 
pomocnicze - niewola - uciekł złapany - obóz 
Zachodnie Niemcy - zwolniony 1945 przybywa 
do Anglii - dołącza na krótko do Mar. Woj.

Zbigniew Smoleński - wojna - jednostki 
pomocnicze - niewola - nadzór obozu jeńców 
pod Bydgoszczą - ucieka do Brygad Leśnych - 
złapany - rozstrzelany 1945.

Mieczysław Uniejewski - wojna jednostki 
pomocnicze - niewola - ucieka ruch podziemny 
- podczas ślubu - złapany i rozstrzelany.
Ludwik Zaborski - wojna - jednostki 
pomocnicze - niewola - zwolniony. Ludowa 
Mar. Woj. - Departament Spraw Morskich, 
Polski Konsul w Bułgarii - nie żyje.
Stanisław Żochowski - wojna - jednostki 
pomocnicze - niewola - zwolniony - Ludowa 
Mar. Woj. - d-ca Trałowca - Referent 
sportowy - nie żyje.

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMINSKI ,
ORP ŚLĄZAK (7)

XIV W INWAZJI SYCYLII
W drugiej połowie^ czerwca 1943 r. 

dowództwo Floty Morza Śródziemnego, wydało 
listę starszeństwa oficerów. Ponieważ miałem 
najwyższe starszeństwo wśród dowódców 
niszczycieli klasy "Hunt" (następny 
starszeństwem dowódca "Hunta" HMS 
FARNOALE, commander RN, miał 
starszeństwo o 1 miesiąc i 27 dni niższe), od 
tego czasu we wszystkich operacjach i 
konwojach "Huntów" obejmowałem 
dowództwo. Muszę tu zaznaczyć, że sztab 
dowódcy Floty Morza Śródziemnego, 
skrupulatnie tego przestrzegał.

W miesiącu czerwcu i na początku lipca 
odbywało się gromadzenie w basenie Morza 
Śródziemnego sił inwazyjnych do lądowania na 
Sycylii. Rozmieszczano je w portach Afryki 
Północnej i Środkowego Wschodu. Konwoje 
mające przybyć na inwazję wprost z Wielkiej 
Brytanii, rozplanowano z takim obliczeniem, 
aby dwa pierwsze konwoje (wolny i szybki) 
spotkały się w przeddzień sycylijskiego "D- 
Day" w części Morza Śródziemnego na Północ 
od Tripoli.

"D-Day" do lądowania na Sycylii 
wyznaczono na 10 lipca 1943 roku.

Na głównodowodzącego operacji sycylijskiej 
(kryptonim "Husky"), został wyselekcjonowany 

gen. Sir Harold R.L.G. Alexander. Dowództwo 
Morskie pozostało w rękach dowódcy Floty 
Morza Śródziemnego Admirała Floty Sir 
Andrew B. Cunninghama, a dowództwo 
lotnicze - w rękach dowódcy Sił Lotniczych 
Morza Śródziemnego Air Chief Marshalla Sir 
Arthur W. Teddera.

Amerykańska "Western Task Force" 
(dowódca morski adm. Alan G. Kirk, lądowy 
Lt. gen. George Patton), miała lądować na 
południowym brzegu Sycylii, na NW od 
przylądka Passero, w okolicach Licata, Gela i 
Scoglitti.

Brytyjska "Eastem Task Force" (dowódca 
morski Adm. Sir Bertram H. Ramsay, wojska 
Lt. gen. Sir Bernard L. Montgomery, lotnictwa 
Air. Vice Marshall H. Broadhurst) miała 
wysadzić desant na południowo-wschodnim 
wybrzeżu koło Avola i Pachino, na NE od 
przylądka Passero.

Ażeby zachować w miarę możności jak 
największy element zaskoczenia, konwoje 
transportujące inwazyjne wojsko i sprzęt, do 
portów Afryki Północnej, szły według rozkazu 
zbliżonego do regularnych konwojów, które 
funkcjonowały od szergu już miesięcy. 
Spodziewano się, że przez to, obecność 
konwojów inwazyjnych, nie byłaby tak 
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oczywista i nie powinna nasuwać 
nieprzyjacielowi podejrzeń.

Dopiero w dniu "D-l" (9 lipca), kiedy 
wszystkie zespoły inwazyjne pierwszego rzutu, 
miały skupić się na Północ od Tripoli, 
przewidywano niebezpieczeństwo wykrycia tak 
wielkiego skupienia sił. Aby takie 
niebezpieczeństwo zmniejszyć jak najbardziej, 
plan przewidywał liczną eskortę samolotów 
myśliwskich, zarówno daleką jak i bliską. 
Celem utrzymania nieprzyjaciela w 
nieświadomości co do punktu uderzenia, zespół 
złożony z 2-ch pancerników, lotniskowca i 
osłony niszczycieli, miał demonstrować przy 
brzegach Grecji.

Po wylądowaniu na Sycylii, ażeby zmylić 
nieprzyjaciela co do głównego punktu desantu, 
plan przewidywał demonstrację zespołów przy 
zachodnich brzegach wyspy w okolicach 
Marsala i Mazzara, polegające na 
bombardowaniach lotniczych i morskich, 
zrzucaniu spadochronów, dywersje wyko
nywane przez ścigacze, a nawet na skierowaniu 
kilku konwojów w kieruku jak gdyby 
zachodnich brzegów Sycylii. Nie zapomniano 
również o dywersji zmierzającej do obniżenia 
morale i woli walki oddziałów włoskich 
stacjonowanych na Sycylii. Mianowicie, przed 
inwazją zrzucono na wyspę szefa mafii 
amerykańskiej, którego zadaniem było 
zorganizowanie podziemnej sieci propa
gandowej, namawiającej żołnierzy włoskich do 
nie stawiania oporu i poddawania się 
Amerykanom i Brytyjczkom.

Na inwazję Sycylii, ORP Ślązak, jako 
dowódca "Grupy T", składającej się dodatkowo 
do ŚLĄZAKA z HMSS ATHERSTONE, 
HOLCOMBE i LIDDESDALE został 
przydzielony do zespołu zwanego "Force V", 
dowodzonego przez R. Adm. Phillip Viana. 
Domyślałem się, że to mój przyjaciel w 
wydziale operacyjnym sztabu Floty Morza 
Śródziemnego Cdr. Walter Adair RN zrobił mi 
przyjemność. Admirał Vian ma "Force V, 
niech więc Tymiński ma "Group T".

4 lipca 1943 r po południu 
przyprowadziliśmy konwój do Bizerty. Tu 
otrzymaliśmy nasze rozkazy operacyjne 
dotyczące inwazji Sycylii. Zaprosiłem 
dowódców niszczycieli przydzielonych do 

"Grupy T" na odprawę i formalnie 
zorganizowaliśmy się jako zespół. Bizerta - jej 
avant-port, nabrzeża i jezioro były wypełnione 
przez masę statków, barek desantowych i 
okrętów wojennych. Nasza "Grupa T" była 
zakotwiczona wśród tego tłoku w avant-porcie 
w pobliżu wejścia do kanału prowadzącego do 
jeziora.

Nad ranem 6-go lipca, około 4.00 rozpoczął 
się nalot na kotwicowiska Bizerty. Około 15 
Jukiersów 88, nalatując na niskim pułapie, 
jeden po drugim zrzuciły swe bomby na cele, 
zdawałoby się niemożliwe do spudłowania. 
Jednak szczęście, poparte zawziętym ogniem 
przeciwlotniczym, było po naszej stronie. 
Żadna bomba nie trafiła celu.

Na pomoście ORP ŚLĄZAKA wachtę miał 
sygnalista st. mar. Czesław Woźniak. Mówiono 
o nim na okręcie, że miał "kocie oczy", gdyż 
miał nadzwyczajną wizję nocną. Na pierwszą 
eksplozję bomby nacisnął buczek na alarm 
przeciwlotniczy, po czym obsadziwszy 
zainstalowany na skrzydle pomostu karabin 
maszynowy Levisa, otworzył celny ogień do 
lecącego nisko nad okrętem samolotu. Przez 
przeciąg przeszło godzinnego nalotu Woźniak 
pierwszy spostrzegł większość atakujących 
samolotów, otwierał do nich ogień z Levisa i 
przez to wskazywał cel zarówno pom-pomom 
i oerlikonom ŚLĄZAKA jak i sąsiednim 
okrętom.

Żgodnie z planem operacyjnym, "Grupa T" 
razem z czterema poławiaczami min. Floty 
wyszła z Bizerty o godz. 4.00 dnia 7 lipca. 
Najpierw zastąpiliśmy 10 niszczycieli "Grupy 
S" (w tej liczbie ORP KRAKOWIAK), które 
przyprowadziły wolny konwój inwazyjny z 
Wielkiej Brytanii. Po uzupełnieniu ropy w 
Tripoli "Grupa S" powróciła do swego 
konwoju wieczorem 8-go lipca, a ORP 
SLAZAK ze swoją "Grupą T" oraz 
poławiaczami min. Floty, odłączyły od 
konwoju i udały się na wyznaczony patrol.

Rano 9-go lipca objęliśmy eskortę 
szybkiego konwoju inwazyjnego, idącego już 
w kierunku na brytyjski sektor lądowania, 
luzując jego pierwotną eskortę złożoną z 10 
niszczycieli "Grupy V". Odeszły one na Maltę, 
celem uzupełnienia paliwa.

Po południu pogoda zaczęła się psuć. Wiatr 
stopniowo się wzmagał, dochodząc pod 
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wieczór do siły 7 według skali Beauforta, 
podnosząc krótką nieprzyjemną falę. Posuwanie 
się naprzód małych motorówek inwazyjnych i 
eskortujących MLi, mając wiatr i falę prawie 
z dziobu, stało się wielce utrudnionym. 
Przykro było patrzeć na motorówki inwazyjne 
pełne żołnierzy, poniewieranych przez ostrą 
falę. Wielu musiało chorować na morską 
chorobę. Siły inwazyjne jednak zdecydowanie 
parły do celu.

"Grupa V" powróciła do konwoju około 
godz. 22.00, w odległości około 50 mil 
morskich od Sycylii, zwalniając ORP SLAZAK 
z "Grupą T" do następnego zadania. Byliśmy 
przewidziani do objęcia następnego konwoju 
inwazyjnego koło Bizerty. Ku szczeremu 
rozczarowaniu całej załogi, która liczyła na 
bezpośredni udział w lądowaniu, odłączyliśmy 
od konwoju.

Po uzupełnieniu ropy w Bizercie, dnia 11 
lipca (D 1), o godz. 4.00 objęliśmy szybki 
konwój drugiej linii inwazyjnej i dla zmylenia 
nieprzyjaciela (jak wspomniano wyżej) 
wzięliśmy kurs na zachodni brzeg Sycylii. 
Szliśmy tak aż do godz. 3.00 13 lipca 
(atakując kilkakrotnie przypuszczalne okręty 
podwodne meldowane przez asdic), po czym 
zawróciliśmy na właściwy kurs. Podchodząc 
pod brytyjski obszar lądowania na Sycylii 
przed świtem 13 lipca obserwujemy gęsty 
ogień przeciwlotniczy na długiej linii frontu. 
Zarządziliśmy alarm przeciwlotniczy. O świcie 
zaobserwowaliśmy dwa dwumotorowe samoloty 
nad lądem w gęstym ogniu artylerii 
przeciwlotniczej. Samoloty wylatuje z 
zagrożonego obszaru skierowały się na nasz 
konwój. Sądząc, że były to niemieckie Ju 88, 
już wydałem rozkaz otwarcia ognia, kiedy 
rozpoznałem że to były brytyjskie 
Beaufightery. Zdołałem na czas odwołać 
otwarcie do nich ognia.

Konwój nasz zakotwiczył przy przylądku 
Passero naprzeciw Porto Pało. HMS 
ATHERSTONE i HMS HOLCOMBE 
zakotwiczyły razem z konwojem, dając mu 
ochronę przeciwlotniczą, podoczas kiedy ORP 
SLAZAK i HMS LIDDESDALE ustanowiły 
patrol przeciwko okrętom podwodnym. W 
pobliżu bowiem obszaru operacyjnego i na 
szlakach doń prowadzących, meldowano kilka 
U-Boatów. Zakotwiczyliśmy przy konwoju, 

kiedy nas zastąpiły na patrolu 4 sloopy 
brytyjskie.

Nad lądem często operowały nie
przyjacielskie samoloty i mieliśmy szereg 
alarmów przeciwlotniczych, nie zbliżyły się 
jednak do naszego kotwicowiska. Po 
wyładowaniu statków naszego konwoju, 
wieczorem odkotwiczyliśmy i poprowadziliśmy 
go ma Maltę. Idąc kursem południowo- 
zachodnim, otrzymaliśmy na radarze echa 
dużej ilości samolotów zbliżających się od 
strony południowej. Nie mieliśmy żadnej 
informacji o ruchach własnych samolotów w 
tym czasie i w tym obszarze. Zarządziliśmy 
alarm przeciwlotniczy. Za parę chwil jednak, 
na tle jasnego nieba rozpoznaliśmy 
charakterystyczne zarysy kształtów amery
kańskich D-3 (Dakoty).

Jak później dowiedzieliśmy się, leciały one 
z brygadą spadochronową, którą miały zrzucić 
w oznaczonym terenie na Sycylii. Mówiono 
też nam że niestety spotkała ich tragedia. 
Podobno przez błąd w nawigacji, pewna ilość 
spadochroniarzy została wyrzucona do morza, 
zamiast na ląd.

Do Malty przybyliśmy z konwojem po 
północy 14 lipca 1943 r., kończąc tym nasz 
udział w inwazji Sycylii.

Lądowanie na Sycylii odbyło się 
początkowo bez większego oporu. Jak widać, 
demonstracje i dywersje przy brzegach 
greckich, a potem przy zachodnich brzegach 
Sycylii, umożliwiły osiągnąć element 
zaskoczenia. Co prawda 7-a Armia Pattona 
natrafiła na zaciekły opór ze strony dywizji 
Hermana Goeringa i dwóch dywizji włoskich 
koło Gela, ale nie trwało to długo.

W drugiej połowie lipca 1943 r. 
niespodziewane zdarzenie (plus propaganda 
siana przez Mafię), poważnie obniżyło ducha 
bojowego Włochów. Mianowicie, Naczelna 
Rada Faszystowska, 24-go lipca zmusiła 
Mussoliniego do złożenia rezygnacji. 
Marszałek P. Badoglio został premierem, a 
król Victor Emmanuel II - głównodowodzącym 
włoskich Sił Zbrojnych. Oddziały włoskie 
kapitulowały jeden po drugim. 17 sierpnia, po 
38 dniach walki (miejscami zaciętej), wojska 
alianckie wkroczyły do Messyny. Sycylia 
została opanowana przez Sprzymierzonych.
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XV KONWOJ Z LISBONY
Po zakończeniu zadań związanych z Inwazją 

Sycylii, ORP SLAZAK ze swoją Grupą "T" 
był już potrzebny do innych celów. Wzięliśmy 
konwój z Malty, po południu 14-go lipca 1943 
r., doprowadzając go bezpiecznie przed 
południem 18-go do Gibraltaru. Tu Grupa "T" 
została rozwiązana.

HMSS ATHERSTONE i LIDDESDALE 
weszły do służby patrolowej przeciw okrętom 
podwodnym, ORP SLAZAK zaś z HMS 
HOLCOMBE 20-go lipca rano zostały wysłane 
pod Lisbonę, celem objęcia opieki nad 
siedmioma statkami, mającymi wyjść z tego 
portu do Gibraltaru. Doszliśmy naprzeciw 
ujścia rzeki Tejo (Tagus) tegoż dnia, po 
zapadnięciu zmroku.

Zarządziłem patrol przeciwko U-Boatom tuż 
poza trzymilowym zasięgiem wód 
terytorialnych Portugalii. Wkrótce statki 
naszego konwoju jeden po drugim zaczęły 
wyłaniać się spoza rzęsiście oświetlonej osłony 
brzegu. Kiedy już większość statków znalazła 
się na redzie Lisbony, formując się w kolomny 
konwoju, usłyszeliśmy kilka głośnych 
wybuchów na nabrzeżnych skałach. Nie było 
wątpliwości, że były to torpedy wystrzelone 
przez U-Boat spoza linii naszego patrolu, 
celowane na nas, albo do statków. Szczęśliwie, 
wszystkie chybiły.

Jasnym było, że w tak strategicznym 
punkcie, jak akwen Lisbony, był stały dozór 
U-Boatów. Utwierdził nas w tym przedwczesny

XVI KŁOPOTLIWY KONWOJ
Wieczorem 29 lipca 1943 r. ORP ŚLĄZAK 

jako dowódca eskorty, wyszedł z Gibraltaru 
razem z ORP KRAKOWIAK, HMS 
CLEVELAND i trzema korwetami. Mieliśmy 
rozkaz przejęcia od atlantyckiej eskorty, 
konwoju idącego z USA i Wielkiej Brytanii do 
Aleksandrii i Port Saidu. Do tego konwoju 
dołączyło kilka statków z Gibraltaru, razem z 
nowym komandorem, sympatycznym 
brytyjskim kapitanem żeglugi wielkiej, z 
którym już poprzednio prowadziłem parę 
konwojów. Jeśli dobrze pamiętam, nazywał się 
Taylor.

Rano dnia następnego dowiedziałem się od 
komandora, że nie posiada ani nazw statków 

atak torpedowy, wykonany zanim konwój 
zdołał wyjść na wody międzynarodowe.

Doradziłem więc komandorowi Konwoju, 
aby żeglował ze swoimi statkami, wewnątrz 
portugalskich i hiszpańskich wód 
terytorialnych. Na płytszych bowiem 
przybrzeżnych wodach, okręty podwodne nie 
mogą mieć takiej swobody ruchów, jak na 
głębokim Atlantyku.

Komandor chętnie zaakceptował moją 
sugestię. Podążyliśmy więc mając lewą stronę 
konwoju chronioną przez brzeg i płytsze 
głębokości, prawa zaś, od strony Atlantyku, 
przez ORP ŚLĄZAK i HMS HOLCOMBE 
zygzakujące w pobliżu granicy wód 
terytorialnych.

Nie było to pod każym względem zgodne 
z prawem międzynarodowym. W tej jednak 
sytuacji wołałem nie myśleć o możliwościach 
późniejszych reperkusji.

Około północy, dołączył do nas trzeci 
niszczyciel, HMŚ ATHERSTONE, a z 
nastaniem dnia, otrzymaliśmy eksortę lotniczą.

Przed południem 22 lipca 1943 r. konwój 
nasz, nie molestowany więcej przez 
nieprzyjaciela, wszedł do Gibraltaru.

Nikt nie indagował mnie w sprawie 
naruszenia przez prowadzony przeze mnie 
konwój, wód terytorialnych państw neutralnych.

Widocznie władze państwowe Portugalii 
sprzyjające Sprzymierzonym oraz Hiszpanii, z 
trudem (pod naciskiem Hitlera) upierającej się 
przy neutralności - wołały tego "nie zauważyć.

atlantyckiego konwoju, ani portów ich 
przeznaczenia. Ten niezorganizowany konwój, 
składający się z 74 statków, rozciągał się na 
długiej przestrzeni morza, utrudniając zadanie 
eskorty - zapewnienia mu zabezpieczenia. 
Wziąłem na siebie obowiązek zrobienia dla 
komandora potrzebnego mu wykazu statków 
konwoju. Całe przedpołudnie zużyłem na 
kolejne podchodzenie do poszczególnych 
statków i notowanie potrzebnych danych. Po 
obiedzie, gotową listę przerzuciliśmy na statek 
komandora, za co otrzymaliśmy od niego 
sygnał z podziękowaniem. Statki konwoju 
otrzymały swoje pozycje w kolumnach, dążąc 
do celu podróży w zorganizowanym już stanie.
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Zbliżając się do Oranu rankiem 31 lipca 
otrzymaliśmy sygnał, że do naszego konwoju 
dołączy statek z komandorem H.T. England na 
pokładzie, który przejmie od komodora Taylora 
(?) obowiązki komodora naszego konwoju. 
Komodor Taylor (?) poprosił mnie, abym 
zabrał od niego worek z tajnymi książkami 
oraz wykazem statków konwoju i doręczył go 
nowemu komodorowi. Kiedy podeszliśmy do 
jego statku i odebraliśmy przerzucony nam na 
lince (wystrzelonej z jego statku) worek, 
komodor Taylor (?) wyraził swój zawód, 
spowodowany przekazaniem z takim mozołem 
zorganizowanego przez niego konwoju - komu 
innemu.

Pogoda była piękna, typowo "śród
ziemnomorska". Wiatr lekki i morze o niskiej 
łagodnej fali. Zamiast przerzucania ciężkiego 
worka na statek komodora Englanda, 
postanowiłem dobić do jego statku w ruchu i 
przekazać dokumenty przez burtę ręcznie. 
Powiadomiłem o tym komodora. Manewr 
wypadł znakomicie. ŚLĄZAK zabezpieczony 
odbijaczami, łagodnie dobił do statku, a po 
przekazaniu worka, odbił gładko, powracając 
na swoją pozycję w osłonie konwoju. Za 
chwilę zamigał Aldis (lampa sygnałowa), 
przekazując nam słowa uznania komodra, z 
powodu "doskonałego" manewru.

2-go sierpnia, mijając Bizertę po 
zapadnięciu zmroku, ujrzeliśmy wychodzące z 
portu dwa okręty podwodne. Przedstawiły się 
jako HMS UNISON i HMS UNRIVALLED, 
powiadamiając ŚLĄZAKA, że dołączają do 
naszego konwoju, celem przejścia z Bizerty na 
Maltę. Po dostaniu zdezorganizowanego 
konwoju pod Gibraltarem i niespodziance z 
niezapowiedzianą zmianą komodorów pod 
Oranem, mamy niespodziankę nową 
niezapowiedziane, nocne dołączenie do 
konwoju okrętów podwodnych. Nigdy w 
przeszłości nie doświadczyliśmy tego rodzaju 
niedociągnięć organizacyjnych. Przez radio
telefon na fali konwoju, wezwałem ORP 
KRAKOWIAK, polecając mu podejść do 
okrętów podwodnych i odeskortować je na tył 
konwoju, aby tam zajęły wyznaczone im 
pozycje.

Po jakimś czasie, zostaliśmy zaalarmowani 
odgłosami strzałów z działa i broni 
maszynowej, dochodzącymi od tyłu konwoju. 

Po około sześciu minutach strzały ucichły. 
Meldunek otrzymany od ORP KRAKOWIAK 
podał, że po przejściu wzdłuż konwoju na 
czele okrętów podwodnych, dobrze widoczny 
przy nieściemniałej jeszcze nocy, ustawił je na 
wyznaczonych im pozycjach, odchodząc na 
swoje miejsce w osłonie. Nagle, idący na 
końcu jednej z kolumn amerykański 
zbiornikowiec S/S YANKEE ARROW, jakby 
obudzony ze snu i przerażony widokiem 
okrętu podwodnego, otworzył ogień z działa 
rufowego i broni maszynowej do HMS 
UNISON. KRAKOWIAK usiłował wstrzymać 
ten ogień sygnalizując do zbiornikowca 
Aldisem i reflektorem. Ten jednak w ferworze, 
skierował karabiny maszynowe na 
KRAKOWIAKA - szczęśliwie nie wyrządzając 
mu szody.

Wreszcie, YANKEE ARROW przejrzał i 
zaprzestał strzelania, umożliwiając ORP 
KRAKOWIAK podejście do HMS UNISON. 
Miał on przestrzelmy pomostu i czterech 
członków załogi rannych. Trzech spośród nich, 
razem z dowódcą, odnieśli rany ciężkie. ORP 
KRAKOWIAK wziął na pokład rannych, 
udzielając im pomocy lekarskiej. Po 
odeskortowaniu obu okrętów podwodnych z 
powrotem do Bizerty, dołączył do konwoju.

(Było to dla nas niezwykle przykre zajście. 
Złożyliśmy razem z ORP KRAKOWIAK 
szczegółowe meldunki do Dowódcy Morskiego 
Morza Śródziemnego. Zarządził on 
przeprowadzenie dochodzenia przez tzw. 
"Board of Enąuiry". Po pewnym czasie 
otrzymaliśmy orzeczenie stwierdzające, że w 
tym godnym pożałowania incydencie, ORP 
SLAZAK i KRAKOWIAK postępowały 
prawidłowo i winy za wypadek nie ponoszą). 
Wkrótce po tym, wyszła instrukcja 
zarządzająca, że w przyszłości, kiedy okręty 
podwodne mają być włączone do konwoju, 
powinne mieć przydzielone miejsca w 
kolumnach na czele konwoju, a nie z tyłu, jak 
było nakazane dotychczas.

Dnia następnego (3-go sierpnia) 
żeglowaliśmy kanałem wytrałowanym w 
olbrzymim polu minowym, rozciągającym się 
wzdłuż wybrzeża Tunezji. Pod wieczór tego 
dnia minęliśmy przylądek Bon. Z nastaniem 
nocy, napotkalilśmy konwój idący w 
przeciwnym do nas kierunku. Komodor 
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England, z jakiegoś powodu przesunął nasz 
konwój w lewą część kanału, zamiast ku 
prawej jego krawędzi - jak przewiduje praktyka 
morska.

Po sprawdzeniu pozycji stwierdziliśmy, że 
lewa strona naszego konwoju weszła na pole 
minowe. Nadałem do komodora: "Konwój na 
polu minowym. Alarmowy zwrot 45 stopni w 
prawo". W tym momencie odczuliśmy na 
kadłubie uderzenie akustycznej fali wybuchu 
podwodnego. To zbiornikowiec YANKEE 
ARROW, ten który poprzedniego dnia ostrzelał 
okręt podwodny HMS UNISON, sam wszedł 
na minę. Doznał uszkodzenia kadłuba i miał 
kilkunastu członków załogi rannych i 
poparzonych. ORP KRAKOWIAK zajął się 
tym razem rannymi Amerykanami.

YANKEE ARROW został odprowadzony do 
Bizerty. Po prowizorycznych naprawach, statek 
ten był przeprowadzony do Mers-el-Kebir 
(francuski port wojenny pod Oranem), gdzie 
postawiony na beczkach, służył do końca 
wojny jako ropowiec, do uzupełnienia paliwa 
przez okręty wojenne. ORP SLAZAK 
niejednokrotnie korzystał z jego usług.

Lotnictwo nieprzyjacielskie zwykle 
atakowało okręty i statki, nalatując od strony 
słońca. Utrudniało to obserwacje w tym 
kierunku, jak również prowadzenie ognia 
przeciwlotniczego. Najchętniej jednak samoloty 
dokonywały naloty po zachodzie słońca 
zbliżając się od strony wschodniej, która 
zaciemniając się szybko, kryła je przed 
wzrokiem obserwatorów. Na zachodniej zaś - 
jasnej stronie horyzontu, statki plasują się 
wyraźnie na morzu, przedstawiając sobą 
doskonałe cele do bombardowania, a nawet do 
ostrzeliwania z broni pokładowej.

Aby utrudnić samolotom wieczorne ataki na 
konwoje, władze doradzały eskortom, aby przy 
sprzyjających warunkach pogody, stawiać dym 
z zachodniej (jasnej) strony konwoju, tak żeby 
przysłorić, a przynajmniej zepsuć zachodnią 
linię horyzontu.

Podzielałem ten schemat i przy bezwietrznej 
pogodzie lub lekkich wiatrach, chętnie to 
stosowałem. Ponieważ nasz konwój podążał na 
wschód, rozpoczynałem robienie dymu z 
aparatu nieco wcześniej z przodu konwoju, 
czyli po jego stronie wschodniej. Zanim 
wschodnia strona nieba stawała się ciemna, 

dym - z reguły leżący stosunkowo nisko nad 
wodą, tworzył poza konwojem szeroką i 
głęboką nieregularną warstwę, przysłaniającą 
lub łamiącą (dla nisko lecących samolotów) 
linię zachodniego horyzontu.

Ten schemat nie przypadł do gustu 
komodorowi Englandowi. Jak widać nie 
podążał za moją linią rozumowania. Kiedy 
zrobiłem taką przysłonę dymną, otrzymałem od 
niego sygnał, że powinienem stawiać dym za 
konwojem, a nie przed. Na pomoście 
ŚLĄZAKA rozdrażniło to oficerów, łącznie z 
brytyjskim oficerem łącznikowym. Podzielano 
bowiem mój schemat. Ja zignorowałem ten 
sygnał. Następnego wieczora sytuacja się 
powtórzyła. Oburzenie na pomoście ŚLĄZAKA 
wzrosło.

Oficer sygnałowy zapytał mnie, jak 
komodorowi odpowiedzieć? Chociaż byłem też 
zezłoszczony - poleciłem nie reagować. Kiedy 
trzeciego wieczora (5 sierpnia), komodor 
przysłał sygnał: "Zasłonę kładzie się za, a nie 
przed konwojem" - kazałem mu odpowiedzieć: 
"Sądzę, że mój schemat jest dobry". Na to 
komodor: "Pan musi robić, co się Panu 
powiedziało".

Wyczerpała się moja cierpliwość. Kazałem 
więc nadać: "Zechce Pan skierować swoją 
uwagę (...your attention is invited...) na 
paragraf (podałem numer) Atlantyckiej 
Konwojowej Instrukcji" Paragraf ten stanowił, 
że za bezpieczeństwo konwoju jest 
odpowiedzialny dowódca eskorty, komodr zaś, 
za nawigację. Zakończyło się to wtrącanie się 
komodora do moich obowiązków.

Bez dalszych już wydarzeń, 8-go sierpnia, 
ORP KRAKOWIAK z częścią konwoju (i 
komodorem England) wszedł do Aleksandrii. 
ŚLĄZAK z pozostałością statków i resztą 
eskorty, dzień później zawinął do Port Saidu, 
wracając do Aleksandrii, z innym małym 
konwojem wieczorem 10-go.

Na redzie Aleksandrii stał polski 
motorowiec - wszędobylski SOBIESKI. (Śtatek 
ten razem z M/V BATORY, brał udział 
omalże we wszystkich wielkich operacjach 
desantowych i inwazyjnych). Na lądzie zaś, w 
Wielkim Teatrze występowała "Polska Parada" 
- zespół 2-go Korpusu. ORP KRAKOWIAK 
zorganizował dla swojej załogi i delegacji z 
ORP ŚLĄZAK występ "Polskiej Parady".
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Poznałem wtedy Gwidona Boruckiego, z 
którym po wojnie, znajomość przemieniła się 
w trwającą po dzisiejszy dzień przyjaźń. 
Innych członków "Polskiej Parady" po wojnie 
oglądałem na scenach w Londynie i Paryżu, a 
"Lopka" (Kazimierza Krukowskiego), którego 
znałem przed wojną, podczas powojennych 
peregrynacji handlowo-morskich, w 1950 r. 
odwiedziłem w Buenos Aires.

Z komodorem Englandem kursy nasze już 
się nie przecięły. Jedynie dowódca Obszaru 
Morskiego Levant Vice Admirał Sir Algemon 
Willis, witając się ze mną podczas przyjęcia w 
Aleksandrii, zauważył: "to Pan miał

XVII "CZŁOWIEK NA KURSIE
Będąc na morzu w dniu 3-go sierpnia 1943 

r. otrzymaliśmy sygnał od dowódcy morskiego 
Morza Śródziemnego Admirała Sir Andre w B. 
Cunninghama, że z dniem 2-go sierpnia została 
stworzona 48-ma Grupa Eskortowa w składzie: 
niszczyciele ORP ŚLĄZAK (dowódca Grupy), 
ORP KRAKOWIAK i HMS CLEVELAND, 
oraz korwety HMS BLUEBELL, La 
MALOVINA (francuska), HMS CAMELIA, 
BERGAMOT i BRYONY. Z tą Grupą, 
wczesnym rankiem 15-go sierpnia wyszliśmy 
z Aleksandrii celem objęcia eskorty konwoju, 
z zadaniem doprowadzenia go do Gibraltaru. 
Dzień był piękny, z lekkim zmiennym 
wietrzykiem i prawie gładkim morzem. Po 
południu tego dnia znajdowaliśmy się około 30 
mil morskich na północ od ledwie 
zarysowującego się wybrzeża Cyrenajki 
(obecnie Barka). ŚLĄZAK szedł na pozycji 
"A", na czele konwoju.

W pewnej chwili rozległ się meldunek 
lewoburtowego obserwatora: "lewo 40, 
podniesienie 20 nierozpoznany samolot". Zanim 
zwróciłem głowę w meldowanym kierunku, 
wzrok mój padł na jakiś przedmiot znajdujący 
się na powierzchni morza, około 2 mile przed 
dziobem. A co tam pływa na kursie - 
zawołałem. W tym momencie, z tego "czegoś" 
uniosły się do góry dwa ramiona.

Chociaż w czasie wojny na morzu, można 
się spodziewać wiele niesamowitych zdarzeń, 
ten niespodziwany widok człowieka 
pływającego na pełnym morzu 30 mil od 

nieporozumienie z moim przyjacielem komo
dorem England". Z uśmiechem na ustach odpo
wiedziałem: "o tak, mieliśmy małą różnicę 
zdań". Jak się później dowiedziałem, komodor 
H.T. England był jednym z wybitniejszych 
starszych oficerów w Royal Navy! Jako Cap
tain dowodził krążownikiem, który zatonął od 
torpedy U-Boata. Znany też był z tego, że 
"wszystko wiedział najlepiej" i miał zwyczaj 
wtrącania się do kompetencji innych 
dowódców.

Był on jedynym komodorem konwoju, spoś
ród chyba setki napotkanych na przestrzeni 
prawie sześciu lat wojny, z którym miałem 
starcie.

II

brzegu, zaskoczył nas wszystkich na pomoście. 
Niezwłocznie wydałem rozkazy: Dalocelownik 
i działa wachtowe baczyć na samolot. Z.d.o. 
(zastępca dowódcy okrętu), przygotować ekipę 
do podniesienia człowieka z wody. 
Nierozpoznany samolot, który był spostrzeżony 
na tle jasnego nieba w odległości ponad 5000 
m, oddalił się i wkrótce zniknął. Złożyliśmy o 
nim meldunek do dowództwa w Aleksandrii.

Zbliżając się do rozbitka, spostrzegliśmy w 
jego pobliżu drugiego człowieka z głową i 
barkami wystającymi ponad powierzchnię 
wody. Nie czynił żadnych ruchów. Zastępca 
dowódcy kpt. mar. W. Pacewicz z bosmanem 
okrętowym A. Ignatowiczem i kilkoma 
marynarzami, byli już gotowi do akcji 
ratunkowej.

Rzucono pierwszemu rozbitkowi koło 
ratunkowe na lince. Ten, całkiem sprawnie 
dopłynął do koła, a podciągnięty do burty, 
trochę tylko wspomagany przez dwóch 
marynarzy, wdrapał się na pokład po 
wyrzuconej na burtę siatce ratunkowej.

Drugi rozbitek nie przejawiał śladów 
przytomności. Marynarz z ekipy zeskoczył do 
morza i przyholował nieprzytomnego do burty. 
Podniesionym zajął się lekarz. Niestety wysiłki 
przywrócenia go do przytomności nie dały 
rezultatu. Został uznany za nieżyjącego.

Kpt. Pacewicz przyprowadził na pomost 
pierwszego rozbitka, który bez niczyjej pomocy 
sam wszedł po dwóch kondygnacjach schodni. 
Zameldował, że nazywał się łan Yeates - był 
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Flight Sergeant (F/Sgt) Królewskiego Lotnictwa 
Australii. Poprzedniego dnia rano, na 
samolotice typu Baltimore, jako pilot, razem z 
trzema członkami załogi samolotu, wyleciał na 
patrol. Kiedy byli kilkadziesiąt mil na północ 
od lądu, jeden z motorów samolotów zapalił 
się. Wysiłki zgaszenia ognia zawiodły. Ogień 
rozszerzał się, a samolot zaczął odmawiać 
posłuszeństwa pilotowi. Złożył meldunek o 
awarii, wkładając cały wysiłek w opanowanie 
samolotu i wodowanie w miarę możności jak 
najłagodniej. Usiłowania jego niestety 
zawiodły. Samolot spadł na wodę z dużym 
impetem. Dwóch członków załogi poszło na 
dno razem z maszyną, łan Yeates i jego 
obserwator, Australijczyk F/Sgt. Raymong 
Lacey, po prostu wypadli z rozbitego samolotu. 
Lotnicze pasy ratunkowe, tzw. Mae West, 
utrzymały ich na powierzchni.

Yeates nie odniósł żadnych obrażeń, 
natomiast Lacey, przy gwałtownym uderzeniu 
samolotu o wodę doznał potłuczeń, a może 
nawet obrażeń wewnętrznych. F/Sgt. łan 
Yeates (pochodził z Tasmanii, z zawodu był 
dziennikarzem i był czołowym sportowcem 
miasta Franklin) zorientowawszy się w sytuacji, 
postanowił płynąć do brzegu. Utrudniał mu to 
jego przyjaciel Ray Lacey, który ciągle 
uskarżał się na bóle i nie wierzył w szansę 
przepłynięcia ponad 30 mil do lądu. Jedyną 
nadzieję widział w nikłej możliwości zostania 
spostrzeżonymi przez poszukujący ich samolot 
i uratowanie albo przez wysłany przez 
dowództwo wodno-samolot lub okręt. Tak 
minął dzień 14-go sierpnia i noc z 14-go na 
15-ty. Ranek nie przyniósł poprawy w ich 
sytuacji. Nie widać było ani poszukującego 
samolotu ani okrętu. Lacey coraz bardziej 
słabł. Yeates usiłował podnosić go na duchu, 
wciąż wierząc w możliwość dopłynięcia do 
brzegu.

Po południu 15-go sierpnia (po przeszło 27 
godzinach w wodzie), nagle ujrzał konwój. 
Opanowała go radość. Po paru chwilach jednak 
przyszła obawa, że okręty mogą ich nie 
spostrzec. Z własnego doświadczenia, latając 
nad morzem, wiedział jak trudno jest dojrzeć 
małe przedmioty na wodzie. Od czasu do 
czasu unosił ramiona ku górze wymachując 
nimi, w nadziei, że jednak zostanie 

spostrzeżony. Jak wspomniałem wyżej, 
dojrzałem go, zanim uniósł ramiona. 
Złożyliśmy meldunek o wyłowieniu jednego 
żywego i jednego nieżywego lotnika.

F/Sgt Raymonda Lacey pogrzebaliśmy w 
morzu, łan Yeates serdecznie zasmucił się 
stratą przyjaciela. Ubolewał (a my razem z 
nim), że nie przyszliśmy o dwie godziny 
wcześniej, co uratowałoby mu życie. Jeszcze 
bowiem godzinę przed naszym przybyciem, 
rozmawiał z Rayem.

Przechodząc z konwojem koło Malty 19-go 
sierpnia, OORP SLAZAK i KRAKOWIAK, 
zluzowane czasowo przez dwa niszczyciele 
brytyjskie, weszły do portu, celem uzupełnienia 
zapasu paliwa. Przy tej okazji 
wyokrętowaliśmy wypoczętego i odżywionego 
F/Sgt lana Yeates, życząc mu przyjemnego i 
zdrowego urlopu "rozbitkowego". Należało się 
mu aż (!) dwa tygodnie tzw. "survivors leave". 
Jak już kiedyś wspomniałem, SLAZAK miał 
szczęście do wyławiania lotników z morza, co 
przyniosło mu w obszarach Plymouth 
przydomek "Shepherd of the RAF Dingies". 
łan Yeates był 28-m kolejnym rozbitkiem 
Lotnictwa Alianckiego wyratowanym z morza 
przez ORP SLAZAK.

P.S. Na Boże Narodzenie 1944 r. 
otrzymałem paczkę z Tasmanii od pani Yeates. 
Paczka zawierała ciasto - tzw. "Christmas 
Cake" i list od matki lana Yeates.

Pani Yeates, wyrażając mi podziękowanie 
za uratowanie jej syna w sierpniu 1943 r., z 
wielkim smutkiem powiadomiła o otrzymaniu 
pisma z dowództwa lotnictwa powia
damiającego ją, że syn jej w lipcu 1944 r. nie 
wrócił z misji nad Grecją i jest uznany za 
zaginionego.

Odpisałem usiłując pocieszyć Panią Yeates, 
że łan mógł wylądować na spadochronie i 
dostać się do niewoli albo schronić się pod 
opiekę partyzantów.

W połowie 1945 r. przyszedł drugi list od 
Pani Yeates z załączonym wycinkiem z gazety, 
z którego wynikało, że Flight Lieutenant łan 
Yeates (w międzyczasie awansował), jako pilot 
bombowca Venturian 459 dywizjonu RAF 
zginął w akcji nad wyspą Rhodes (Rodos) 14 
lipca 1944 r.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
13.1.1992 zmarła w Gdyni żona kol. Karola Wiznera - radarzysty
22.2.1992 zmarła w Londynie pani Zofia Kiełbińska, wdowa po śp. por. mar. 

lek. Edwardzie Kiełbińskim, który zatonął na ORP Orkan.
28.3.1992 zmarł w Wodzisławiu Śląskim st. mar. Józef Chrószcz.
6.5.1992 zmarł w Toronto - st. bosman Ignacy Zembaty-Nowacki.
22.5.1992 zmarł w Crail, Fife - Szkocja kmdr. por. Aleksander Grochowski. 

Przeżył bardzo czynnie 91 lat.
28.6.1992 zmarł w Londynie st. mar. Aleksander Cudnik.
7.7.1992 zmarł w Policach st. mar. Bazyli Kwaszko.
15.7.1992 zmarł (atak serca) w Lingfield - Anglia - por. mar. Stanisław J. 

Radecki.
8.8.1992 zmarł w Naples, Floryda, USA kmdr. por. inż. Tadeusz W. Jakiel
12.8.1992 zmarł w Londynie gen. dyw. Klemens Rudnicki. W ostatnich 

latach jako senior PSZ okazywał dużo życzliwości naszemu 
Stowarzyszeniu.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

KRONIKA STOWARZYSZENIA
NA FUNDUSZ OPIEKI S.M.W. WPŁACILI: NA FUNDUSZ S.M.W. wpłacili:

K. Hes ..................................... US$ 55.00
S. Olszowski .................................£ 25.00
T. Woszczyński ..............................£ 5.00
Na Fundusz Polish Naval
Associataion Welfare Fund
Polish Naval Veterans Association 

- Chicago ................. US$ 3.000,00

NA FUNDUSZ
"NASZYCH SYGNAŁÓW" wpłacili:

K. Rynert ........................................ £ 15.00
Koło Kanada ................................£ 30.00
T. Paczkowski ................................£ 10.00
J. Michałowski .............................£ 10.33
F. Wizła ........................................ £ 12.00
J. Jutrzenka-Trzebiatowski ... £ 11.50
H. Stankiewicz .............................£ 8.00
A. Kiedziusz (Cardew) ...............£ 4.00
T. Woszczyński ............................. £ 2.00

p. Wanda Troman .................... £ 30.00
Kol. F. Rumiński ....................... £ 10.00

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY
Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 4 
sierpnia 1992.

ODWIEDZILI S.M.W.:

W ostatnim okresie odwiedzili nasze
Stowarzyszenie:
Kol. Andrzej Browarski z Kanady.
Kol. Kazimierz Pruszyński (Cass Vincent) z 
małżonką z U.S.A.
P. Barbara Staniszewska - córka śp. kmdr. Karola
Durskiego-Trzasko z U.S.A.
Kol. Marian Kubiszyn ze Szwecji.
Dr Tadeusz Kondracki - historyk z Warszawy.
Dr Zbigniew Wawer - historyk z Warszawy.
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI
UWAGI KOŃCOWE

"Nasze Sygnały" wysyłamy do ponad 360 
członków S.M.W., do dwóch afiliowanych 
organizacji Koła Francja i Nowy Jork oraz do 
około 100 kolegów, którym wysyłamy zasiłek 
świąteczny w Kraju i którzy równie serdecznie 
dziękują za wiadomości podane przez "Nasze 
Sygnały" jak i za tych kilka świątecznych dolarów. 
Do tego dochodzi na liście adresatów około 100 
sympatyków, historyków, marynistów i instytucji do 
których wysyłamy nasze pismo.

Każdy więc numer "Naszych Sygnałów" wraz z 
przesyłką kosztuje nas nieco więcej niż cztery 
funty.

Gdy zgłosił się do nas kolega z zapytaniem czy 
może zostać członkiem S.M.W., poinformowałem 
go, że niestety nie może bo "Stowarzyszenie 
rozwiązało się z dniem 3-go maja 1992. 
Stowarzyszenie prowadzi pewne prace i agencje by 
po całkowitej likwidacji przekazać majątek i 
działalność swą niezależnej instytucji Polish Naval 
Association Welfare Fund.

Możemy dodać nazwisko kolegi do adresów 
rozdzielnika naszego pisma. Oczywiście nie płaciłby 
kolega składek rocznych do nieistniejącej już 
organizacji ale spodziewalibyśmy się opłaty £4.00 
za każdorazowy numer "Naszych Sygnałów", które 
ze względu na mały nakład są dość kosztowne. 
Informować też będziemy kolegę o spotkaniach 
koleżeńskich i innych obchodach i imprezach". 
Kolega A. Kiedziuch otrzymuje ten numer 
"Naszych Sygnałów" bo przesłał nam na to cztery 
funty.

Przy okazji chcę wyjaśnić: a) że przyjęci przez 
Koła Lokalne po 3 maja 1992 nowi członkowie nie 
stają się automatycznie członkami S.M.W. i 
powyżej wytłumaczony precedens płacenia na N.S. 
podczas ostatnich lat wydawania ich też obejmuje, 
b) koledzy zza oceanu (Ameryka, Australia), którzy 
chcieliby otrzymać "Nasze Sygnały" pocztą lotniczą 
są proszeni o nadesłanie w banknotach sumy 
US$2.00 jako różnicę w opłacie pocztowej. Zamiast 
pokwitowania będzie to potwierdzone w "Naszych 
Sygnałach", bo wymiana obcej waluty w Wielkiej 
Brytanii kosztuje £3.00 od każdej transakcji. Więc 
jeszcze raz prosimy przysyłać albo czeki funtowe 
lub banknoty łatwej do użycia waluty jak dolary 
lub franki.

Kasety upamiętniające Zjazd Rocznika 1941 
nominacji w Gdyni wyprodukowane przez 
University of Teeside składają się z 1. Wizyta 

weteranów w Gdyni, 2) Pod wodniacy, 3. Obrona 
Helu, 4. Życiorys Ktr. adm. W. Steyera.

Pan Robert Brytan, który pracuje w Royal 
Canadian Navy w archiwum marynistycznym 
zajmuje się zbieraniem materiałów na temat też i 
Polskiej Marynarki Wojennej. W swym ostatnim 
liście z 602-1865 Barcley St. Vancouver, B.C. V6G 
1K7 apeluje o stare numery "Naszych Sygnałów" 
zanim zostaną zaprzepaszczone przez młodsze 
pokolenia. Przypomina, że zbiór książek śp. mata 
Alojzego Gielnika był już przeznaczony na 
makulaturę, ale ocalony w ostatnim momencie 
tworzy dziś ważną część zbiorów archiwalnych. 
Może koledzy z Vancouver lub Koło Toronto 
skomunikuje się z panem Brytanem.

Muzeum Narodowe w Poznaniu na ręce kmdr. 
Jana Busiakiewicza składa podziękowanie pisząc: 
"materiałów w "Naszych Sygnałach" mnóstwo i z 
ciekawością bierze się je do ręki. Mamy zatem 
zbiór uzupełniony. Potwierdzamy odbiór fotografii 
GROMA oraz nadejście zapowiedzianych stu 
funtów. Zaraz z tego skorzystaliśmy i nabyliśmy 
bardzo u nas drogą (1.050.000 zł) wydaną w 
Stanach Zjednoczonych pozycję Z. Wesołowskiego 
"Kawalerowie Yirtuti Militari", książka (dwie 
części) zaopatrzona napisem "Dar Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w Londynie dla Wieko- 
polskiego Muzeum Wojskowego" otrzymała 
sygnatury 5668-5669. Podpisał prof. dr hab. 
Konstanty Kalinowski.

Telefonem podał mi kol. Zdzisiek Łopuch bardzo 
smutną wiadomość, że w sobotę 8 sierpnia o 22.00 
zmarł na wylew do mózgu kmdr. por. Tadeusz 
Jekiel. Cierpiał i leczył się na raka, ale zmarł nagle. 
Po mszy św. 19 sierpnia spopielone zwłoki będą 
przekazane do Ambasady Polskiej w Waszyngtonie, 
przesłane do Warszawy i pogrzebane na Powązkach. 
Tadeusz pracował przy odbiorze budowanych dla 
Polskiej Marynarki okrętach. W wywiadziw w 
okupowanej Francji był przydzielony do 
Królewskiej Marynarki. Był seniorem i prezesem 
Koła Nowy Jork a w Stanach Zjednoczonych 
pracował jako dyrektor techniczny Pepsi Cola 
zdobywając dla nich nowe rynki zbytu w Polsce i 
krajach Euroopy Wschodniej. Odszedł od nas 
człowiek dużej wiedzy, energii i olbrzymiego 
osobistego wdzięku, błyskotliwej inteligencji, 
przyjaźni i wypróbowanej życzliwości.
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