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PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE
NASZE SYGNAŁY NR 171

Naturalnie zaraz go przeczytałem "od deski 
do deski" i mam na ten temat takie opinie i 
uwagi:

1. Wspomnienie kolegi LESISZA Tadeusza 
z obrony Cowes przez ORP "BŁYSKAWICA" 
jest bardzo wartościowe, tym bardziej że jest 
wsparte wieloma fotografiami.

2. Na liście oficerów MW żyjących 
1.3.1992 w Polsce (str. 17) w pkcie 1.- winno 
być ROSTKOWSKI Marian a nie Roskowski 
Marian.

3. Odnośnie str. 19 - proszę przekazać moje 
najlepsze życzenia zdrowia i spokoju drogiej 
pani Halinie WÓJCIK, którą poznałem jeszcze 
w Plymouth w Polish Naval Barracks.

4. Odnośnie Monografii 5 - dotyczącej kpt. 
mar. Juliana GINSBERTA jest to doskonałe 
opracowanie J.PERTKA. T.GINSBERT był mi 
znany przed wojną jako Jim POKER z jego 
ciekawych opowiadań i wydawnictw, które w 
pewnym stopniu przyczyniły się do tego, że 
zostałem marynarzem. Szkoda, że ta 
monografia ukazała się tak późno. Na str. 22 - 
w zamieszczonej fotografii winno być 

nazwisko ....kdr. por. K. NAMIEŚNIOWSKI.

5. Na str. 26 jest wspomnienie kol. A.

BROWARSKIEGO pt. "Lądujemy na 
niemieckim pancerniku" - otóż w drugiej 
kolumnie w piątym wierszu od góry zabrakło 
kilku wierszy, z których wynikałoby, że ORP 
"ORKAN" po opuszczeniu Scapa Flow znalazł 
się w ZSSR. Tak więc ze zdumieniem 
dowiedziałem się, że w Scapa Flow był kuter 
rybacki radziecki! Dopiero po ponownym 
czytaniu doszedłem do tego, że przy składzie 
w drukami zostało coś opuszczone.

6. Na str. 28: kolejny artykuł kol. T. 
LESISZA - bardzo dobry i wartościowy, ale 
znowu ktoś się pomylił, bo zaraz na początku 
w wierszu 6 od góry napisano, że SPMW było 
"nad Wartą", a przecież wiadomo, że winno 
być nad Wisłą.

7. Na str.37: w art. "XVI Kłopotliwy 
Konwój" - wielokrotnie jest napisane 
"komandor" zamiast "komodor" bo taki tytuł 
miał zawsze dowódca konwoju. Tak samo i na 
stronie 38 nie są potrzebne znaki (?) zapytania, 
które jakby kwestionują ten tytuł...

Zbigniew Węglarz
Kraków 16 wrzesień 1992.

Komentując na temat punktu 5 w liście 
kdr. Węglarza stwierdzam, że Andrzej 
Browarski miał być reprezentowany czterema 
wspomnieniami. Pierwszy o zatopionej flocie 
niemieckiej w Scapa Flow i ostatni o spotkaniu 
radzieckiego kutra rybackiego w drodze 
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ORKANA do Murmańska. Cała szpalta przy 
składaniu numeru została pominięta od końca 
pierwszej anegdoty do początku ostatniej 
włącznie, za co autor słusznie mnie gani w 
swym ostro napisanym liście. Na swoją obronę 
mogę dodać, że ci co nie redagują Naszych 
Sygnałów nigdy nie są obwiniani za pomyłki, 
a ja niestety... redaguję. W tym numerze 
drukuję w całości cztery anegdoty ze zbiorów 
Andrzeja Browarskiego, które miały się ukazać 
w poprzednim numerze w dziale "Sól Morska". 
Skróciło to 171 nr. NS do 32 stron monografii 
i 44 stron tekstu, a numer był przewidziany na 
pełne 80 stron. Pominięta też była fotografia, 
bo na stronie 11 jest reprodukcja pocztówki 
ORP WODNIKA, ale zabrakło miejsca na 
fotografię, którą tu podajemy a na której są od 
lewej koledzy: S. Traszko, K. Okołów- 
Zubkowski, kmdr. L. Żmuda, W. Żurawski i S. 
Kmiecik.

S. Traszko, K, Zubkowski, kmdr. Z. Żmuda, W. Żurawski 
i S. Kmiecik w Portsmouth 7 maja 1992

W.K.

...Nasze Sygnały z maja-sierpnia 1992 podały 
koleżeńskie wrażenia wizyty Kostka Okołów- 
Zubkowskiego w Kanadzie. Przyjemnie czytało 
się je, jak też i widziało ich obojga...

Kostek Reynert 
Ottawa 24 września 1992.

TOWN SALUTES THE BRAYE
(przedruk z pisma harcerskiego "NA TORZE" 
9-10, XLV. w całości poświęcony rocznicy 
Columba i sprawom morskim)

...Był rok 1962, byłem jeszcze młody, 
miałem dosyć pieniędzy i bardzo chciałem 
mieć własny jacht, żeby "wyjść w morze". 
Pojechałem tam z ojcem, żeby zobaczyć jak 
idzie budowa i po sprawdzeniu, że wszystko 
OK, już w drodze powrotnej na prom 
wpadliśmy do małej staromodnej kawiarenki na 
tak zwane "cream tea". Podawała nam 
przyjemna starsza pani, która słysząc nie 
angielską rozmowę "podsłuchiwała" nas 
ciekawie. Raptem usłyszałem "Are you 
Polish?". Przyznaliśmy się bez bicia i 
zawiązała się rozmowa z, jak się okazało, 
właścicielką kawiarenki. Po 16-tu latach 
mieszkania w Anglii nie byłem 
przyzwyczajony do nadmiernej sympatii ze 
strony tubylców, a tu tym razem bardzo 
szybko dowiedzieliśmy się że "here we like 
Poles very much". Dlaczego? "Don’t you know 
that Polish warship saved Cowes?" I to nie 
tylko polskie okręty, ale jednym z dwóch był 
ORP "Błyskawica", okręt zbudowany dla 
Polski przed wojną, właśnie w Cowes! Według 
opowieści tej miłej pani historia wyglądała tak:

Podczas wojny były częste nocne naloty na 
port w Southampton, który był silnie broniony 
przez artylerię p-lot, balony zaporowe itp. 
Pewnej nocy Luftwaffe, albo pomyliło się, albo 
stchórzyło i zaatakowało małe, niewiele warte 
Cowes, zupełnie nie bronione. Przypadkowo 
była tam w remoncie ORP "Błyskawica"... i 
otwarła ogień z "wszystkiego co miała" i tak 
skutecznie, że bardzo mało bomb spadło na 
miasto. Większoć poszła w morze. 
"Błyskawica" saved her home port! - she will 
not be forgotten".

W 1978 zabrałem rodzinę do Polski - z 
wizytą. Dzieciaki już powinny były poznać 
Kraj. Między innymi odwiedziliśmy rodzinę w 
Wejherowie, zwiedziliśmy Gdynię. Tam w 
porcie już jako okręt-muzeum stoi ORP 
"Błyskawica" Niemożliwym było nie "złożyć 
wizyty". Chodząc po pokładzie przypomniały 
mi się słowa tej starszej pani: "Saved 
Cowes"!...

...Czas dalej leci. Jest 1992. Los - tym 
razem dobry - zechciał, że mieszkamy na 
południowym wybrzeżu Anglii, 250 metrów od 
plaży, dokładnie przeciwko Cowes. W wolnym 
czasie obserwujemy okręty i statki 
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przechodzące przez Solent, w lokalnej prasie 
czyta sią o wizytach jednostek polskich, np. 
"Daru Młodzieży" w drodze z Polski do 
Hiszpanii gdzie będzie brał udział w Columbus 
Regatta" na uczczenie 500-lecia odkrycia 
Ameryki.

I raptem nowe "headlines". Polish visit 
rekindles memories". "Town salutes the brave", 
itp.

O co tu chodzi? O to, że dwa polskie 
okręty przybyły z wizytą do Cowes. ORP 
"Kaszub" (fregata) i ORP "Wodnik" (motorowy 
okręt szkolny marynarki wojennej). I to nie 
przyszły ot "tak sobie", ale na zaproszenie 
żeby wziąć udział w ceremoniach uczczenia 
pamięci poległych z okazji 50-lecia 
bombardowania Cowes w nocy 4.5.1942, nocy 
w której ORP "Błyskawica" tak dzielnie wzięła 
udział.

Miasto wystawiło się na całego: 
przywitania, ceremonie w kościele i na 
cmentarzu, defilada itp. Wszystko to trwało 
przez cały "bank holiday weekend". Wszyscy 
tam byli: całe miasto z "Mayor" na czele, 
poseł do Westminsteru, inni lokalni 
dygnitarze, poczty sztandarowe... Wyliczyć nie 
sposób! (Czy była tam moja znajoma z 
kawiarenki? Czy widziała? Czy jeszcze żyje?)

Punktem kulminacyjnym tego dnia było 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, uznającej 
"polską obronę miasta".

Dla mnie najważniejsze było to, że nie 
tylko polscy dowódcy wizytujących okrętów 
byli naprawdę mile widziani, nie tylko polski 
attache wojskowy/lotnictwa/marynarki wojennej 
itp., nie tylko że kopia tablicy pamiątkowej z 
Cowes będzie wystawiona na pokładzie 
"Błyskawicy" w Gdyni, ale - gośćmi 
honorowymi było aż jedenastu weteranów 
drugiej wojny światowej z załogi ORP 
"Błyskawica".

Cezary Łętowski.

Z1OTE ODZNAKI STOWARZYSZENIA
9 czerwca 1992 jak podają N.S. nr. 171 na 

str. 15 Zarząd Główny uchwalił wniosek 
nadania Złotej Odznaki Stowarzyszenia 
Kolegom Janowi Gośkowi w Gdyni i Janowi 
Plewie we Francji. Odznaką może być 

odznaczonych co najwyżej 24 dekorowanych. 
Jest więc nie tylko jedyny ale i wcale 
ekskluzywny sposób wyrażenia uznania zasług 
indywidualnych przez S.M.W. Oto wyjątki z 
podziękowaniem i uwagami przez 
dekorowanych ostatnio kolegów:

...Zaszczycony nadaniem mi Złotej odznaki - 
pragnę wyrazić wdzięczność za pamięć i 
uznanie dla mojej skromnej pracy na naszej 
krajowej niwie marynarskiej. Od początku tj. 
od 1975 roku kiedy śp. kmdr. Wroński zlecił, 
a raczej prosił mnie o instalację tablicy ku czci 
adm. Unruga - czułem się i zobligowany i 
zaszczycony wyróżnieniem mnie w skromnym 
ale i doniosłym działaniu, upamiętnienia naszej 
marynarskiej historii. Tak - to już historia.
I właśnie wobec pojawiających sią pogłosek o 
zamiarach nowego Ks. proboszcza na Oksywiu 
- "przemeblowania" ścian z naszymi tablicami 
pragnę Was prosić (wierząc, że podzielacie tę 
opinię moją) aby "nowa świątobliwa miotła" 
oszczędziła naszą pracę pozostawiając wszystko 
w tym stanie w jakim tablice powstały. A był 
to czas wojenny!.
Sądzę, że określając nasz stosunek do tej 
sprawy - podzielicie się z w.w. dostojnikiem 
kościoła, polecając go... opiece Boga...

Jan Gosk
Sopot 28 sierpnia 1992

...z wielką dumą i radością otrzymałem 
Odznakę Honorową Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej. Dziękuję serdecznie za przyznanie 
mi tej odznaki. Moim celem było zawsze 
utrzymanie koleżeństwa w służbie w Polskiej 
Marynarce Wojennej, przez nasze zebrania, 
nasz wieczorek rodzinny w listopadzie i nasz 
Marynarski coroczny Bankiet w maju - słynny 
na całą Północną Francję.
Drugim celem jest poinformowanie 
społeczeństwa francuskiego, o udziale naszej 
Marynarki w Drugiej Wojnie Światowej i o 
tradycji naszej marynarki przez obecność w 
miejscowych i międzynarodowych spotkaniach 
na terenie Francji.

Jan Plewa
Libercourt 21 lipca 1992
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DATA POGRZEBU ŚP. J. 
CZERWIŃSKIEGO

Pani Małgorzata Czerwińska poprawiła Nr 
170 Naszych Sygnałów pisząc:
...Czuję się okropnie zażenowana, że nie 
podziękowałam za "Nasze Sygnały" przesłane 
przez kmdr. dr. Paterę i te otrzymane przez 
pocztę. Jeśli można to usprawiedliwić przebyłą 
chorobą i pobytem przez 3 miesiące w szpitalu 
- będzie mi miło jeśli to usprawiedliwienie 
zostanie przyjęte. Wzruszona byłam 
wspomnieniem o Żulu i za to bardzo dziękuję. 
Przesiąknięta trochę cechą krytykowania (to po 
Żulu), smutno mi się zrobiło gdy zobaczyłam 
mylną datę pogrzebu Żula. Oczywiście to 
pomyłka. Ale za parę lat to będzie przyjęte 
jako faktyczna data. Miło byłoby mi, gdyby 
to było sprostowane.

Małgorzata Czerwińska 
Gdynia 27 czerwca 1992

W nr. 170 NS na str. 50 jest mylnie podane, 
że J. Czerwiński zmarł w sobotę. Powinno być 
w piątek 15 grudnia 1992, ale data pogrzebu 
na sobotę 21 grudnia jest zgodna z 
nadesłanymi przez p. Małgorzatę nekrologami.

POR. MAR. JÓZEF WOJTKOWIAK
W NS 117 (październik-grudzień 1968) śp. 

komandor Bruno Jabłoński w artykule pt. 
NASZE SYGNAłY (str. 11) wymienił między 
innymi starymi kolegami i mojego Ojca z 
apelem o napisanie wspomnień z PMW z 
uwzględnieniem faktów. Mój Ojciec prowadził 
pamiętnik, ale nie w jednym zeszycie, tylko w 
kilku notesach i na kartkach papieru. Są to 
wspomnienia pisane w różnych okresach i 
latach.

Miał zamiar to wszystko uporządkować, 
jak również i moja Matka, ale niestety choroba 
na to nie pozwoliła. Wszystkie te notatki 
zostały i powoli umieszczam je w komputerze. 
Jedne wspomnienia dotyczą Jego pobytu w 
stoczni J. SAMUEL WHITE w Cowes od 
15.8.1939 do 15.3.1940, kiedy pracował jako 
delegat techniczny przy budowie ścigaczy. 
Załączam te wspomnienia oraz ostatnią 
fotografię robioną przed wojną w Gdyni w 
lipcu 1939 roku. Są na niej moi Rodzice.

Chor. mar. Józef i Kazimiera Wojtkowiak w Gdyni w 
1939 r.

Mile z mężem wspominamy nasze 
spotkanie 4 maja 1992 r. My rzadko 
podróżujemy. 26-go czerwca byliśmy w 
Cambridge na uroczystości wręczenia dyplomu 
w Senate House, w czasie której nasz syn 
Mark Troman, a wnuk Józefa Wojtkowiaka, 
otrzymał B.A. Eng. (Upper Second) w 
Pembroke College.

Załączam uzupełnienia do życiorysu Ojca, 
który drukowano w 170 nr. NS. Dodatek ten 
ma za temat ostatnie dni pokoju.

Wanda Troman 
Cheltenham 6 sierpień 1992

OSTATNIE DNI POKOJU
W styczniu 1939 r. zostały zamówione dwa 

ścigacze o wyporności 39 ton (a istniały plany 
na zamówienie następnych 13 tego samego 
typu) w stoczni J. SAMUEL WHITE w Cowes 
i chorąży Józef Wojtkowiak znowu został 
wyznaczony na członka Komisji Nadzorczej 
jako delegat techniczny. Zbliżała się wojna. 
Kiedy wracał do domu z gmachu Dowództwa 
Floty na Oksywiu przy ulicy Arciszewskiego 
zatrzymał się na krótko przed pomnikiem- 
obeliskiem bitwy pod Oliwą i pomyślał, czy 
wkrótce czeka go bitwa, czy też będzie pokój. 
Wydawało się jemu, że Obelisk pokoju nie 
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wróżył, chociaż w głębi serca miał małp 
nadzieję, że sprawy ułożą się pomyślnie. 
Dusza kazała mu zawrócić, więc przeszedł 
znowu obok Gmachu Dowództwa Floty, skręcił 
w lewo i poszedł pomodlić się pod figurę 
Matki Boskiej Gwiazdy Morza. Modlitwę 
uspokoił niespokojne myśli. Następnie, jakby 
miał dalekie przeczucie, że już Gdyni nie 
zobaczy, poszedł do Basenu X Portu 
Wojennego, gdzie stał holownik WANDA i 
ORP MAZUR, a dalej za basenem miejsce jego 
poprzedniej pracy ORP BAŁTYK. Czyżby to 
było pożegnanie?

Z drugiej strony Józef był czasami 
człowiekiem zabobonnym i wierzył w swoją 
maskotkę - łapkę królika z Nekli (mam. ją do 
dzisiaj), z którą się nigdy nie rozstawał, i 
która dodawała jemu otuchy i w dalekich 
stronach przypominała rodzinną wieś. Później 
z tę maskotkę był i na GLOWWORM1E i na 
GARLANDZIE i na PIORUNIE.

Józef Wojtkowiak został wysłany z. Gdyni z 
oficjalny misję jako delegat techniczny 11-go 
sieprnia 1939 roku, przejechał przez Kanał 
Kiloński i z niemiecką wizą z hitlerowską 
pieczątką w paszporcie polskim służbowym Nr. 
Ser. A. Nr. 007518 Nr. AP139/3115 
wystawionym 15 sierpnia 1939 r. przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i mówiący, 
że Pan Józef Wojtkowiak udaje się za granicę 
w charakterze urzędowym. W paszporcie jest 
też brytyjska wiza wydana "official courtsey- 
gratis" przez British Passport Control w 
Warszawie i mówiąca, że Wojtkowiak Józef 
udaje się do Anglii z oficjalną misją. 15-go 
sierpnia Wojtkowiak był w Londynie. Tego 
samego dnia wieczorem był w Cowes, a 
następnego dnia stawił się do pracy w stoczni 
"J. SAMUEL WH1TE". Z pamiętnika Ojca: "Za 
fotografie do paszportu zapłaciłem 3 złote. W 
dniu 11 sierpnia 1939 roku pobrałem 1500 zł, 
zakupiłem waluty angielskiej za 750 zł, żonie 
dałem 300 zł, inne wydatki - reszta : bilet 
autobusowy do SIS WARSZAWA kosztował 1 zł 
50 gr., przeniesienie bagażu do urzędu celnego 
1 złoty, bilet okrętowy 50% kosztował 88 
złotych. 11-go sierpnia 1939 roku o godzinie 
14.00 zostałem zaokrętowany na S/S

"Warszawa", odjazd z Gdyni - 19.50. 13-go 
sierpnia 1939 roku o godzinie 04.00 w 
Holtenau, tego samego dnia o godzinie 12.00 
w Brunsbuttel.

Przejazd przez Kanał Kiloński nie był 
łatwy z powodu nieustającej niemieckiej 
propagandy nienawiści i doszczętnie wyczerpał 
pasażerów WARSZAWY, którzy zmuszeni byli 
zakrywać sobie uszy. Józef wspomniał w tym 
momencie swojego Ojca, który służąc w 
pruskiej armii, spędził swe młode lata przy 
kopaniu i poszerzaniu tego kanału w 1895 
roku i potem krótko przed 1-szą wojną.

"Do Londynu przyjazd 15-go sierpnia 1939 
roku o godzinie 02.30, z Londynu (Waterloo) 
odjazd do Southampton o 14.30, przyjazd do 
Southampton o 15.58, odjazd o 16.30 i w 
Cowes jestem o 17.30. Napisałem listy 
służbowe: 15-go sierpnia 1939 r. do płatnika 
z rozliczeniem i adresem, 17-go sierpnia 1939 
r. złożyłem pisemne zameldowanie o przybyciu 
Attache Morskiemu kdr. por. Stoklasie, (Adres: 
Attache Morski przy Ambasadzie RP w 
Londynie, WC1, Portland Place 47), tego 
samego dnia złożyłem piśmienne zameldowanie 
do Prew. K.N. w Hawrze kp. Gierżot. Również 
dnia 17-go sierpnia 1939 roku przybył i 
odjechał P. kdr. Rymszewicz (adres 
Rymszewicza w Warszawie, aleja Szucha 16 m. 
19)".

Jeden dzień wcześniej w Cowes 17 sierpnia 
1939 r. Józef kupił sobie nowe buty i nowe 
pantofle, poza tym jedno wieczne pióro, mały 
kajet i duży kajet. 1 kopiał, 50 kopert, 100 
arkuszy papieru do pisania listów, atrament i 
drobne utensylia oraz 1 szczotkę do włosów. 
Kupił też specjalny kombinezon do pracy przy 
maszynach oraz beret, bez którego się nie 
rozstawał, a ubranie cywilne oddał do krawca 
do przeróbki. Kupił też paczkę pudru do 
twarzy dla żony, ale już nie zdążył wysłać, 
ponieważ wybuchła wojna.

W tym samym dniu załatwiał też sprawy 
służbowe: wynajął oddzielny pokój po Steyerze, 
w swojej kancelarii sprawdził czy ma pióra, 
papier, suszki, podkładki, klej, atrament, 
zapisał sobie telefony fabryczne i służbowe 
telefony pozamiejscowe. W notesiku zapisał, że 
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musi konferować z urzędnikami stoczni. R. 
Browne’m (Engin. dr. of.) i H. Broding’iem 
(Ship. dr. of.) na temat kontraktu umowy na 
ścigacze, na turbiny, na inne mechanizmy itd. 
i do kiedy maję być wykonane i jak dostać 
maszyny. Również miał ustalić datę nadejścia 
motorów i co jeszcze będzie stocznia w Cowes 
dostarczać.

W notesiku Wojtkowiaka jest następujca 
notatka: "B.B.D. 55/38 ISOTTA FRASCHINI 
TYPE AS’M 183 FD-DLS, Milano-Monterosa, 
18 cyl., moc - 1160." (Widocznie jest to 
maszyna dla ścigaczy).

W notesiku Józefa Wojtkowiaka z 1939 
roku znajduje się Usta urzędników stoczni 
Samuel White, z którymi miał kontakty w 
czasie pracy:
Mr A.T. WALL - gen dyrekt.
Mr R.H. CLOSE - sekr. gen.
Mr A. HOARE - dyr. mech.
Mr R. COUSLAND - dyr. kadł.
Mr H.C. CAREY - dyr. łodzi
Mr H.G. CAMERON - dyr. elektr.

Shipyard: Engine dr. of:
Mr J. HODGES Mr. G. SCADDING
Mr S. CAUNTER Mr G. SCOTT
Mr W.W. GARRET Mr. R. BROWNE
Mr A. PATERSON

Design Dept.: Diesel Eng. dr. of:
Mr O. HURST Mr. l.H.C. HARYEY 
Mr R. MUNDAY Mr. R.H. W1LKINSON

Ship. dr. of: Eng. Works:
Mr H. BRODING Mr S. ROSĘ 
Mr G. PARKER Mr F. FELSTEAD
Mr H. SOUTHCOTT Mr C. HEATH 
Mr A. CRA1G Mr C. JOHNSON

Estimates Dept.: Purchase Dept.: 
Mr R. CLARK Mr A. MEECH
Mr W. McKENZIE

Correspondence Room: Accounts Dept.: 
Mr F.S. B1LL0WES Mr. T.P. ADAMS 
Mr S.W. SMART Mr C. YOUNG 
Mr LORETT Mr J. SUNDERLAND

Mr H. SMITH

Po wojnie Józef Wojtkowiak korespondował 
z Mr A. Hoare, Mr F.S. Billowes, Mr H.C. 
Carey i innymi pracownikami stoczni, ale nie 
wymienionymi wyżej.

W Cowes chorąży Józef Wojtkowiak 
pracował przy nadzorowaniu dostawy i budowy 
ścigaczy aż do czasu odbycia stażu na HMS 
GLOWWORM w dniach 16.03.1940 - 
28.03.1940.

Z notatek J. Wojtkowiaka 
zebrała Wanda Troman (córka) »

ORP ORKAN
OKRĘT RAKIETOWY BEZ RAKIET
(przedruk z Dziennika Bałtyckiego z 30 
października 92, w niewielkim skrócie)

Przed dwoma tygodniami nasza Marynarka 
Wojenna otrzymała nową jednostkę bojową - 
okręt rakietowy RP "Orkan", który wszedł w 
skład 3 Flotylli Okrętów MW RP. Podczas 
uroczystości nadania nazwy i podniesienia 
bandery na "Orkanie" Janusz Onyszkiewicz, 
minister obrony narodowej, stwierdził, iż jego 
wcielenie do służby w MW stanowi początek 
zmian jakościowych, jakie planowane są w 
naszej flocie. W nowej sytuacji politycznej 
polska flota wojenna musi dysponować 
nowoczesnymi i dostosowanymi do działań na 
Bałtyku okrętami, aby samodzielnie bronić 
granicy morskiej kraju.

Wraz z rozwiązaniem Układu 
Warszawskiego, paktu wojskowego, 
przewidującego użycie sił nawodnych i 
powietrznych naszej MW do zadań 
ofensywnych na Bałtyku w ramach wspólnych 
działań militarnych z marynarkami byłych 
NRD i ZSRR, polska flota przygotowuje się 
jedynie do ochrony własnego obszaru 
morskiego i przybrzeżnego. Dlatego też 
poważnie ograniczono liczebność flotylli 
okrętów desantowych i przystąpiono do 
modernizacji niedużych jednostek bojowych do 
zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych 
przeciwnika oraz jednostek minowych i 
trałowych. W skład zespołu jednostek 
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nawodnych najbardziej przydatne na 
zamkniętym akwenie Morza Bałtyckiego są 
małe i średniej wielkości okręty rakietowe, 
uzbrojone także w broń artyleryjską i 
Lprzeciwlotniczą. Do takich należy dozorowiec 
ORP "Kaszub" i okręt rakietowy ORP "Orkan".

"Kaszub" zaprojektowano i zbudowano w 
Stoczni Północnej w Gdańsku. Również w tej 
stoczni zbudowany został "Orkan", będący 
polskim prototypem dla zespołu trzech 
podobnych okrętów.

"Orkan" charaktryzuje się długością 
wynoszącą 49,8 m, szerokością - 8,65 m i 
zanurzeniem - 2,2 m. Napęd okrętu stanowią 
3 silniki wysokoprężne typu M-520 o łącznej 
mocy 16 183 KM i 3 śruby napędowe. 
Jednostka może osiągać prędkość 38 węzłów 
i odbyć na morzu patrol długości 1600 mil 
morskich. Jej uzbrojenie składa się z 
uniwersalnej armaty automatycznej typu AK- 
176 76 mm, armaty przeciwlotniczej typu AK- 
630 30 mm, wyrzutni kierowanych rakiet 
przeciwlotniczych Streła 2M, dwóch 32- 
prowadnicowych wyrzutni rakiet zakłócających 
i zestawu elektronicznych urządzeń kierowania 
uzbrojeniem, wykrywania przeciwnika i 
nawigacyjnych.

Nasza marynarka chciałaby nabyć rakiety 
produkcji zachodniej. Jednakże partnerzy z 
krajów zachodnioeuropejskich i Stanów 
Zjednoczonych oferują na razie jedynie 
amunicję, którą sami wytwarzamy i 
eksportujemy. Być może sytuacja ta zmieni się 
po wizycie ministra Janusza Onyszkiewicza w 
USA.

Jacek Sieński

Nadesłał Józef Grzonka wraz z kopią listu 
z 25 września 1992 z Dowództwa Marynarki 
Wojennej, w którym czytamy:
"...z upoważnienia Dowódcy Marynarki 
Wojennej RP kontradmirała R.A. WAGI z 
satysfakcją uprzejmie informuję, że zgodnie z 
pismem nr 30/S z dnia 09.01.1991 r. prośba 
Pana, dotycząca nadania nowemu okrętowi 
Marynarki Wojennej imienia ORP "ORKAN" 
została dotrzymana..."

podpisał kmdr. dypl. Jerzy KOMOROWSKI

(RÓWNIE O PIŃSKU

8 września 1992

Prócz niezapomnianego wyjazdu do 
Londynu ostatnio miałem możliwość wraz z 
moim szefem kmdr. Zbigniewem 
Wojciechowskim oraz kpt. mar. Jerzym 
Łubkowskim zdo z "Błyskawicy" i kmdr. 
Józefem Dyskantem z Wojskowego Instytutu 
Historycznego, a także z innymi oficerami 
MW być krótko w Pińsku na terenie obecnej 
Białorusi. Szkoda, że był to tylko jeden dzień 
do tego jeszcze nie cały, a ponadto wypełniony 
czynnościami służbowymi. Mimo tego, jeszcze 
jestem pod wrażeniem tego co widziałem. 
Niezależnie od innych spraw umożliwiono 
nam rejs statkiem po Pinie i obejrzenie w 
czasie tego rejsu dawnego portu wojennego w 
Pińsku oraz rejonu tamtejszych Warsztatów 
Portowych Marynarki Wojennej. Ponieważ 
pierwszy raz od 1939 r. marynarze polscy w 
mundurach pojawii się w tym mieście może 
Pan sobie wyobrazić zachowanie jego 
polskich mieszkańców. Kilka osób weszło z 
nami na pokład statku i na koniec wycieczki 
po Pinie popłynęła pieśń "Polesia czar".

Widok na Pińsk — po lewej rejon dawnych warsztatów 
MW

To było drugie epokowe wydarzenie w 
naszej działalności historycznej (pierwsze - 
pobyt w Londynie). Trzecim wydarzeniem tej 
rangi było spotkanie historyków MW w Gdyni 
na "Błyskawicy" z naszym "kolegą po fachu" 
(myślę, że nie obrazi się za te słowa) wysoko
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Dawny port Flotylli Rzecznej

przez nas cenionym historykiem Polskiej 
Marynarki Wojennej ze Stanów Zjednoczonych 
- panem Stanisławem Piaskowskim, autorem i 
wydawcą Kronik PMW 1918-1946, Albumu 
planów... i in. oraz jego żonę.

Walter Pater
Gdynia 5 października 1992

Pomnik w Mokranach z kmdr. por. Grzegorzem 
Piesnickim z-cą d-cy szkoły im. pułk. St. Dąbka w Gdyni

Tablica MW w katedrze pińskiej z wiceministrem obrony 
narodowej Bronisławem Komorowskim

Flagi białoruskie i polskie na uroczystości w Stryjówce

Gdyński wieniec MW składany w Mokranach
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Fotografie z obchodów w Stryjówce, Mokranach i Pińsku nadesłał kmdr. por. J. Wąsiewski.

Odsłonięcie tablicy w katedrze pińskiej: od lewej kmdr. B. Kurzyca, kmdr. por. W. Pater, kmdr. Z. Jabłoński, 
chor. mar. R. Hor, arcybiskup K. Swigtek, kmdr. J. Dyskant, ks. kmdr. M. Próchniak

STRYJÓWKA - PIŃSK - MOKRANY
I,

Pińska Flotylla Rzeczna Marynarki 
Wojennej zapisała się dobrze w dziejach naszej 
MW, ale nie było sprzyjającego klimatu do 
uczczenia pamięci Polaków poległych w bojach 
na dawnych Kresach Wschodnich.

20 września 1943 pomiędzy Stryjówką a 
Jeziorami zginęli na polu walki w 
konsekwencji zdrady żołnierze 9 
Uderzeniowego Batalionu Kadrowego por. 
Zbigniewa Czarneckiego "Czarnego".

Teodora Horbaczewska z domu Orechwo z 
Orechwowicz wraz z mężem uformowali grób 
w 1970 roku. Mogiłę rozorano traktorami. 
Powtórna interwencja przyniosła upamiętnienie 
tego miejsca. Orechwowie udzielili pomocy 
dwóm rannym z oddziału "Czarnego" lecz 
zdradzeni zostali zamordowani wraz z rannymi, 
a partyzanci wystrzelani.

Felicja Leczycka-Zarucka miała wówczas 

13 lat. Zaruccy mieszkali około 200 metrów 
od obecnego grobu żołnierskiego. Któregoś 
dnia Niemcy otoczyli ich dom. "Nagle 
wybuchła wielka strzelanina - wspomina p. 
Felicja. - Byliśmy bardzo wystraszeni. Kule 
gęsto latały. Nawet podziurawiły ubrania w 
domu. Gdy zapanowała cisza ojciec dostał 
rozkaz zaprzęgnięcia koni do drabiniastego 
wozu. Poszliśmy za nim. Tu zbierano zabitych 
na nasz wóz. Widziałam, jak obcasem 
wybijano ofierze złote zęby, a innej wykręcano 
obrączkę. Poległych złożono tu, w grobie..."

W południe 18 września 1992 do Stryjówki 
podjechały dwa autokary z Polski. W kolumnie 
marszowej stanęły poczty sztandarowe Okręgu 
Nowogródzkiego AK: Wacław Gryglewicz 
"Mamut", Zbigniew Ardziński "Nurt", 
Bronisław Woszyło "Śmiały" oraz "Krysiaków" 
77 pp AK: Romual Bardzyński "Pająk", 
Tadeusz Bieńkowski "Rączy" i Edward 
Zieliński "Skiba". Byli również AK-owcy ze
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Stokółki, harcerze.
Szczególnie imponująco prezentowała się 

grupa Marynarki Wojennej RP pod 
kierownictwem szefa Oddziału Wychowania 
MW kmdr. Bogdana Kurzycy.

Na skraju wsi, na brzegu obszernego pola 
ze wschodzącym żytem wzniesiono bryłę 
obelisku. Po jej obydwu stronach były flagi 
białoruska i polska.

Grupa kobiet skupiona przy ołtarzu oraz 
nieco młodzieży śpiewała znane, przedwojenne 
pieśni patriotyczne od Roty poczynając. 
Mężczyźni gromadzili się dalej, na drodze, jak 
gdyby z ciekawości.

Kolumnę pod pomnik przyprowadził 
Wacław Fiszer "Myśliwy" z Oddziału 
Partyzanckiego AK "Bogdanka".

Władze RP reprezentowali: ambasador RP 
na Białorusi prof. Elżbieta Smułko, konsul 
Krzysztof Dłużewski, Maciej Szymański z 
MSZ, przedstawiciele Departamentu 
Wychowania WP, Rady Ochrony Pomników 
Walki i Męczeństwa, Fundacji Ochrony 
Zabytków, mieszkańcy wioski i regionu. Byli 
także żołnierze Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego.

Pod obeliskiem stanęli żołnierze Kompanii 
Reprezentacyjnej WP.

Po białorusku rozpoczął uroczystość 
patriotyczno-religijną proboszcz parafii w 
Przewałce i Jeziorach ks. Stanisław Gawlik. 
Był obecny świadek tamtych wydarzeń ks. 
Józef Grasewicz. W koncelebrowanej mszy św. 
prowadzonej przez ks. kmdr. Mariana 
Próchniaka, dziekana MW, uczestniczyli nadto 
ks. mjr. Tadeusz Dłubacz, proboszcz 
prawosławny w Jeziorach Józef Krasewicz i 
pop. Michał Ostrowski.

Duchowni wspólnie poświęcili pomnik, po 
czym dokonali chrześcijańskiego obrządku 
pogrzebu żołnierzy.

Pod pomnikiem w Stryjówce padło wiele 
ważnych słów. Apel poległych przypomniał 
nazwiska, pseudonimy tutaj spoczywających.

"Cieszę się - mówiła amb. E. Smułko - że 
możemy przy tej pięknie odbudowanej mogile 
wspomnieć, że dobro zwycięża zło, że gwałt 
zadany kościom ludzkim został pokonany przez 
dobro.

Zapewniam zebranych, że na wojnie bywa 

różnie. Nie zawsze jest jasne kto i dlaczego do 
kogo strzela. Być może, są na tej ziemi 
białoruskiej ludzie, którzy mają złe 
wspomnienia z kontaktów z AK. To też może 
być prawda, z tym musimy się liczyć. 
Chciałabym, abyście wiedzieli, że przez wiele 
lat działała bardzo określona propaganda, i że 
liczne czyny przypisywane żołnierzom AK 
wcale nie były przez nich dokonane. 
Chciałabym - zakończyła pani ambasador - aby 
prawda historyczna i jej niesienie nie zakłócało 
dobrych stosunków mojej ojczyzny z Republiką 
Białoruską".

Bardzo ciekawie wystąpił miejscowy 
deputowany Mikołaj Lemicszko, uczestnik 
wojny. "Dobrze pamiętam jak podczas wojny 
znajdowaliśmy wspólny język i działanie w 
walce ze wspólnym wrogiem. Leżałem w 
szpitalu w Ostrowie Mazowieckim. Czuliśmy 
macierzyńską troskę o nas, żołnierzy armii 
radzieckiej. Tego ja ani moi współbracia nigdy 
nie zapomnimy..."

Przewodniczący Związku Polaków na 
Białorusi Tadeusz Gawin nawiązał do Roty - 
"najlepiej byłoby abyśmy potrafili dotrzymać 
tych słów: nie rzucim ziemi, skąd nasz ród..."

W powstającej niepodległej Białorusi w 
tym roku utworzono pierwsze klasy z językiem 
wykładowym polskim: 4 w Grodnie, dwa w 
rejonie Woronowskim, po jednej we 
Władywostoku, Brześciu, Lidzie, Nowogródku, 
Sopoćkinach.

"Mamy równe prawa jak inne mniejszości 
w państwie białoruskim. Razem wszyscy 
wzbogacamy swoje państwo" - podkreślił 
Gawin.

Po ceremonii, uczestnicy spotkali się na 
wspaniałym festynie, który marynarze musieli 
niestety szybko opuścić, bo oczekiwała ich 
jeszcze długa droga do Pińska.

II.
Spóźnieni mocno, późną nocą znaleźliśmy 

się w Pińsku. W Pińsku przed wojną 
mieszkało ok. 36 000 ludzi, z których ponad 
8 500 stanowili Polacy, a ponad 21 000 - 
Żydzi. Miasto było ważnym węzłem 
kolejowym, drogowym i wodnym. Ponad 50% 
Polesia stanowią rzeki, jeziora, bagna, błota i 
moczary. Prypeć miała połączenia z Wisłą i 
Dnieprem. W skład systemu wodnego Prypeci 
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wchodzą główne dopływy: Stochod, Styr, Pina, 
Bobryk, Strumień, Słucz Północna, Horyń i 
Jasiołda. Prypeć, Styr i Stochod zaliczano do 
najdzikszych rzek w Europie.

Przed wojną reklamowano uroki tutejszej 
przyrody, lecz nie wspominano o pladze 
komarów i bąków. Kmdr Witold Zajączkowski, 
popularnie zwany "Księciem Polesia" potrafił 
zmusić najbardziej opornych marynarzy do 
codziennego łykania chininy...

Tamtejszy Port Wojenny należał do 
nowoczesnych w II RP. Miał warsztaty 
remontowe i stocznię. Rosjanie wykorzystywali 
port jako bazę Flotylli Dunajskiej. W 1950 r. 
przenieśli ją do Kijowa i później do Ismaiłu.

Anatol Zamojski, który uczył się w 
tutejszej szkole z młodszą córką kmdr. 
Zajączkowskiego, Heleną Krzyżanowską 
opowiedział m.in. o tzw. niedobudowanym 
moście.

"...Bolszewicy bardzo chętnie wierzyli w tę 
opowieść, bowiem służyła podkreśleniu, że w 
Polsce niczego nie potrafiono zrobić, 
zajmowano się byle czym, aby nie pożyteczną 
robotą.

Przed wojną wybudowano nowy most 
żelbetowy przez Pinę. Przęsła były metalowe. 
Na żądanie dowództwa flotylli pod jednym 
przęsłem przekopano specjalnie kanał a ten 
element mostu wykonano z drewna. Zakładano, 
iż na wypadek zniszczenia mostu drewno 
spłynie wodą i kanał będzie drożny dla 
monitorów oraz statków. Bolszewicy 
opowiadali sobie chętnie, że to właśnie 
Polakom przy tej budowie zabrakło metalu na 
dokończenie budowli..."

W niedzielny ranek przed piękną pińską 
katedrą było wielkie poruszenie. Nigdy nie 
widziano tu umundurowanych oficerów, 
chorążych i marynarzy MW RP. Teraz było 
ich tutaj trzydziestu. W przedsionku katedry 
stanęli wszyscy, a metropolita mińsko- 
mohylewski arcybiskup Kazimierz Świątek i 
dziekan MW ks. kmdr Marian Próchniak 
koncelebrowali uroczystość odsłonięcia tablicy 
przez wiceministra obrony narodowej 
Bronisława Komorowskiego. Oddano honory 
wojskowe. W niszy kaplicy Matki Boskiej 
Ostrobramskiej złożono urnę z prochami Ziemi 
Katyńskiej.

W trakcie apelu poległych oddano cześć 

kadrze i marynarzom Flotylli Rzecznej, którzy 
po zatopieniu swoich jednostek ustępowali 
przed przeważającymi siłami Armii Czerwonej, 
dołączali do jednostek KOP gen. Orlika- 
Ruechemona, kończąc szlak bojowy pod 
Kockiem. Wschodni agresorzy schwytali 
naszych marynarzy, oddzielili kadrę od 
marynarzy i rozstrzelali ją pod Mokranami.

W czasie mszy minister Komorowski 
mówił o symbolicznym powrocie Marynarki 
Wojennej RP do Pińska, która powinna mieć 
skutki przydatne zarówno dla mieszkańców 
Pińska i tradycji polskiej Marynarki Wojennej.

Obchody z udziałem marynarzy są dobrym 
prognostykiem dla przyszłej współpracy Polski 
i Białorusi.

Po zakończeniu uroczystości polscy goście 
byli podejmowani przez metropolitę abp. 
Kazimierza Świątka.

Marynarzom zorganizowano przejażdżkę 
statkiem rzecznym po Pinie, z lustra wody 
obejrzeli urządzenia Portu Wojennego, stoczni, 
nabrzeży.

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
niezmordowana troska Wiktora Mostka, 
organizatora miejscowej Polonii o to, aby 
wizyta marynarskiej delegacji w Pińsku 
wypadła jak najlepiej.

III.
W zupełnych ciemnościach odwiedziliśmy 

Mokrany. Tuż przy drodze, na skraju 
ogromnego pola, opodal wioski w ubiegłym 
roku również z udziałem delegacji Marynarki 
Wojennej RP ustawiono obelisk zwieńczony 
kotwicą, upamiętniający rozstrzelanych 
marynarzy przez bolszewików. Ks. kmdr M. 
Próchniak odmówił modlitwę za umarłych.

W blasku zniczów marynarze sprawili 
szyk, sygnalista odegrał "Ciszę", a następnie 
sygnał Wojska Polskiego. Werbaliści swoim 
przejmującym tremolo towarzyszyli składaniu 
wieńca pod pomnikiem.

Córki rozstrzelanych w tym miejscu - 
panie: Teresa Sęk i Elżbieta Radziejewska - 
przez łzy wspomniały swoich ojców.

Druga wizyta Marynarki Wojennej RP 
śladami pińskiej Flotylli Rzecznej pozostawiła 
ogromne wrażenie uczestnikom i - jak sądzimy 
- wszystkim obserwatorom.

Józef Wąsiewski
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WITOLD MIESZKOWSKI
ZŁOTA KSIĘGA
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Winieta tytułowa
Trudno uwierzyć, że to wszystko działo się 

tak dawno! Niewiele pamiątek zachowało się 
do dziś z tamtych lat. Wiadomo: wojna, 
obozy jenieckie i obozy zagłady, wędrówki 
znękanych ludów, Powstanie Warszawskie, a 
potem wywózki, rewizje, mroczne lata 
zbrodniczych procesów! Aż dziw, że Pani 
Janina Staniewiczowa zachowała Złotą Księgę 
Osmarwoj rocznika 1924-27 i dzięki niej mogę 
udostępnić "Naszym Sygnałom" strzępki 
wspomnień z odległych, toruńskich lat.

Złota księga zaczyna się inwokacją kmdra 
ppor. Zajączkowskiego, wpisaną zresztą ex 
post, w dniach w których sam komandor 
żegnał się był z podchorążówką, i jej 
aplikantami. Odchodził na stanowisko dowódcy 
flotylli Pińskiej. Był to przełom lutego i marca 
1927.

W owej inwokacji komandor Zajączkowski 
pisał: "niech miłość dla szkoły, tej alma mater 
naszego młodego pokolenia pobudza 
założycieli tej księgi do myśli wzniosłych, 
szlachetnych i śmiałych, i do utrwalania 
koleżeństwa, do wiary w siebie i wiary w 

nowe ogólne zadania. Rocznikowi... z którym 
prawie trzy lata spędziłem i z którym mnie 
łączą uczucia przyjaźni, życzę by uciążliwa 
praca na ławie szkolnej wydała jaknajprędzej 
owoce i chlubne wyniki".

Dalej następuje niedatowany, obszerny i 
pełen humoru opis jak doszło do zamówienia 
złotej księgi u introligatora, a następnie do jej 
wykupu za zł 30.-. Oto kilka zdań z rozdziału: 
"Jak narodziła się złota książka i nieco o jej 
rodzicach".

Pewnego dnia, mniejsza o to kiedy, z 
miłości wielkiej rozkosznej a długotrwałej, 
urodził się sen złocisty... w myśli ich dwojga. 
I jako dwoje miłujących się miłością wielką, a 
potężną, istot przenika chęć macierzyństwa i 
ojcostwa, tak ich objęła niezmożonym 
uściskiem żądza potomstwa. Postanowili myśl 
tę zapłodnić czynem i wydać na świat dziecię; 
złotego aniołka o filgarlnym uśmiechu i 
pyzatym buziaczku. Miało się to dziecię 
nazywać Złotą Księgą. Dlaczego Złotą?
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Nos CommodoresPińsk 1926
Wszystkie złote myśli i złociste twory 

duszy siedemnastu ludzi, wielkich duchem i 
potężnych apetytem (...), których życie było 
wyrazem wszystkich cnót kardynalnych i mniej 
kardynalnych, a których ilość była tak wielka, 
że żaden z nich nie mógł sobie dokładnie 
zdać sprawy z tego, którą cnotą szczególnie 
jaśnieje (gdyż była między nimi specjalizacja 
cnót), wszystkie powtarzam tęczowe twory ich 
nad poziomy wzlatujących uniesień myśli i 
ducha, miały odzwierciedlać się w tej księdze. 
Dlatego to chciano ją nazwać złotą.

Każden miał przyłożyć rękę do jej 
poczęcia..."

Wspomina się tu siedemnastu 
podchorążych; byli to (w kolejności lokat): 
1. Kazimierz Szalewicz
2. Tadeusz Konarski
3. Aleksander Grochowski
4. Józef Puzyna
5. Michał Żebrowski

< 6. Jerzy Staniewicz
7. Wojciech Francki
8. Stanisław Mieszkowski

9. Bolesław Porydzaj
10. Zbigniew Wojewódzki
11. Karol Zagrodzki
12. Radosław Nowakowski
13. Bronisław Lubinkowski
14. Jan Kierkus
15. Józef Mostowik
16. Narcyz Matuszyński

Kto zdolny po trzech latach Osmarwoju mieć tyle 
córeczek? Kartę niniejszy Wosiowi Franckiemu 
poświęcamy (Sam)
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Pieśń o Funiu naszym

17. Edmund Jodkowski
Ilustratorami księgi byli głównie: Nr 9 

Bolesław Porydzaj (podpisujący się: Rydz), 
pełniący funkcję dyżurnego karykaturzysty i Nr 
8 Stanisław Mieszkowski (podpisujący się: 
Sam), specjalizujący się w żartach 
rysunkowych i ozdobnych przerywnikach; on 
to dziesięć lat później został moim ojcem.

W dalszej części owej księgi prezentowane

Na letnie "wywczasy"

Zaokrętowanie grupy podchorążych st. kursu O.S.M.W. 
na pływanie szkolne w 1927 roku

są liczne złote myśli i kuplety, jak np. "Pieśń 
o Funiu naszym" prawdopodobnie zbiorowego 
autorstwa, a dedykowana Jerzemu 
Staniewiczowi 19 grudnia 1926. "Śpiewana na 
nutę murmańskiej pieśni, yako że yey bohater 
był walecznym synem sybirskiej polskiej 
dywizji" oto niektóre kuplety:

"Straszne to dzieje były w Osmarwoju, 
Funio się zabrał do dziewic podboju, 
Chciał pocałować kilka zacnych kobit

- Lecz został pobit
(...)
I gdy powrócił, uczyć się nie może, 
Poradź mi, poradź panie komandorze 
Doktór rad wielce z tego epitetu

- do lazaretu!
Tam mając wielkie jaskóły protekcje, 
Funio co wieczór odrabia swe lekcje, 
A jeśli skrypta jakie otrzymuje

- wnet przepisuje
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Rodzice "Złotej Księgi"

Gdy już tak wiedzą, kistę naładował
Do szkoły chyłkiem w ćwikrach powędrował 
Puścił się śmiało na zająca błonia

- i dostał konia! (...)"

Myśli o gospodarce zawarto w pytaniu: 
"Co to jest gospodarka ryczałtowa?
Odp: Jest to gospodarka stosowana w 
Osmarwoju polegająca na tym, że podchorąży 
po obiedzie ryczy z głodu".

Myśli o nawigacji skwitowano dialogiem: 
"Krampus: Gdy zaczniemy obracać koło 
sterowe naprawo... tak... naprawo, to ster... 
tak... ster pójdzie na lewo.
Mrówka: tak, ale obecnie to się bardzo rzadko 
spotyka, tylko na starych żaglowcach 
angielskich.
Krampus: No tak, oczywiście, naturalnie! 
Właśnie te okręta miałem na myśli. Rzecz 
jasna, że na okrętach nowoczesnych jest 
odwrotnie... oczywiście".

Opublikowano również spis "Najnowszych 
wydawnictw Osmarwoju" w układzie: Autor - 
tytuł dzieła - uwagi. Oto swoiście toruńska 
bibliografia:
"T. Bocheński : "O Błędach w historii wojen 
morskich kmdr. S.F." rozprawa tomów 12.
kpt. mar. Kłossowski : "Ja się boję kontrolera" 
- tragikomedia w jednej nagłej odsłonie.
por. adm. Żbikowski - "Z pamiętnika świni" - 
wspomnienie własne.
por. mar. Salamon - "Szołek ci ja pode 
smrekiem" - gawędy ludowe.

Złotą Księgę zamykają podpisy 
zaproszonych gości na uroczystości ślubne 
Józefa Puzyny z Marią Zarembianką, 13 maja 
1933 roku Ach! Cóż to był za ślub (?!)

Wykład z hydronawigacji

Loluś Zagrodzki
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FELICJA MARIA PITUŁKO
LATA WOJNY - LATA ROZSTANIA

Od Redakcji: Kmdr. por. Franciszek 
Pitułko zmarł 17-go lutego 1978 i żegnaliśmy 
Go w 139 nr. "Naszych Sygnałów" marzec- 
czerwiec 1978, gdzie wspomnienie o 
dzielnym dowódcy BURZY napisał Jego 
kolega Bolek Biskupski. Ostatnio w "Naszych 
Sygnałach" ukazała się z numerem 167 lipiec- 
grudzień 1990 wspaniała monografia IV 
dedykowana przez autora Stanisława 
Olszowskiego pamięci kmdr. por. Franciszka 
Pitułko. W numerze 169 lipiec-grudzień 1991 
z materiałów otrzymanych z Gdyni cytuję na 
str. 39 i 40 w Przyczynkach, Komentarzach 
i Informacjach opis Józefa Wąsiewskiego 
pogrzebu komandora Pitułki na cmentarzu 
Oksywskiego Kościółka i podziękowanie pani 
Felicji obecnym na pogrzebie 
przedstawicielom Marynarki Wojennej. Numer 
170 pełen jest opisu wizyty w Londynie pani 
Felicji, dwóch komandorów z Dyrekcji 

Muzeum Morskiego w Gdyni i wspomnianego 
powyżej komandora redaktora miesięcznika 
BANDERA.

W tym numerze drukujemy wspomnienia 
z tragicznie wojną rozdzielonego domu. Gdy 
Franek sławę zdobywał na GROMIE, 
HURAGANIE, jako z.d.o. na PIORUNIE w 
walce z BISMARCKIEM, jako dowódca 
BURZY w trudnych konwojach 
transatlantyckich i jako z.d.o. na pierwszych 
w Polskiej Flocie krążownikach, pani Felicja 
przeżywała gehennę okupacji hitlerowskiej i 
stalinowskiej, tragiczne wędrówki po kraju w 
1939 i 1945 oraz parokrotne próby 
przedostania się do męża. Kreśli własną 
sylwetkę bez niepotrzebnych sentymentów i 
szukania współczucia, w opisywanych 
warunkach z prawie wisielczym humorem 
starając się jaknajdokładniej przedstawić los 
pozostałych w kraju marynarskich rodzin. 

I. WPROWADZENIE: DO ROKU 1939
Do marynarskiej rodziny dołączyłam w 

roku 1937. Po czteroletnich studiach w 
Akademii Muzycznej w Berlinie i pierwszych 
recitalach w Bydgoszczy i Toruniu związana 
byłam z szkolnictwem muzycznym i 
wykładałam w Bydgoskim Konserwatorium. 
Urodziłam się w Chełmnie nazywanym perłą 
Pomorza, miasteczku garnizonowym, gdzie 
mieścił się Koprus Kadetów, 66 pułk piechoty 
im. Marszałka Piłsudskiego i 8 pułk strzelców 
konnych, a po drugiej stronie Wisły w Swieciu 
jednostka marynarska. W moim rodzinnym 
mieście zapraszana byłam przez pułk. Adama 
Koca, dowódcę 66 pułku piechoty, do wzięcia 
udziału w obchodach pułku zazwyczaj 19 
marca w dniu imienin Marszałka i w czerwcu 
w święcie pułkowym. Wieczorem po 
oficjalnych obchodach odbył się bal w Kasynie 
Oficerskim, rozpoczęty koncertem wspaniałej 
pułkowej orkiestry i moim recitalem. Bawiono 
się do białego rana.

We wrześniu 1936 roku moi rodzice 
otrzymali zaproszenie do państwa Szymańskich 
na ślub córki Ludwiki Teresy z por. mar.

Ślub por.'14 w! Trźbirtśkiego. Ód lewej por. mar. 
Wierzchowski, Teresa Trzcińska, Władek Trzciński, 
Franek Pitułkos’Rok:J936? i4zwo>lidŚ .mbii .ioq

Władysławem Trzcińskim. Dziwii się trochę 
moi rodzice, Ż*e>d p. Szymańscy poważni
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ziemianie przyjęli zięcia marynarza, którzy w 
społeczeństwie cieszyli się nienajlepszą opinią, 
umacnianą bliskim sąsiedztwem Swiecia i 
częstymi tam awanturami. Na ślubie świadkami 
w uroczystym wiejskim kościółku byli por. 
mar. Wierzchowski i por. mar. Franciszek 
Pitułko. Na weselu w dworze p. Szymańskich 
pierwszy raz zobaczyłam oficerów marynarki 
w mundurze na 1. Robili na mnie wrażenie 
jak wzięci żywcem z operetki Kahlmana. Złoto 
na rękawach i te kapelusze. Po biesiadzie 
zaczęły się tańce, do których przygrywał 
zespół taneczny. O północy trzeba było się 
nakarmić i aby wypełnić ciszę zagrałam 
Scherzo b moll Chopina. Nasi marynarze nie 
spodziewali się na wsi usłyszeć takiej muzyki 
i zostałam Franciszkowi oczkiem w głowie.

Umówieni spotykamy się w Bydgoszczy 
zwykle w niedzielę, w lokalu pod Białym 
Orłem. Z ujmującą szczerością opowiada 
Franciszek z jakiej pochodzi rodziny i swoich 
z tym związanych przeżyciach. Zostawia we 
Lwowie ojciec matkę z pięciorgiem dzieci i 
emigruje do Ameryki. Przez krótki okres 
przysyła pieniądze po czym słuch po nim 
zaginął. Najstarszy brat Władysław był już w 
wojsku, doszedł do stopnia kapitana i będąc 
w pułku w Toruniu utonął w 1937 roku w 
Wiśle. Siostra (nauczycielka) umarła w 
młodym wieku. Następnie Franciszek, Leon od 
dziecka chory na astmę i Jan. Biedna matka 
nie mając środków na utrzymanie rodziny 
rozmieszcza dzieci u krewnych. Franciszek 
znalazł się u babki w Lipnicy Murowanej. 
Tam rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej, 
po kilku latach jest u stryja na Wołyniu, 
następnie u stryjostwa w Sanoku, gdzie 
przechodzi prawdziwe piekło na ziemi. Mając 
13 lat wyrwał się od opiekunów, ucieka do 
Lwowa i uczęszcza do gimnazjum, w którym 
szczególnie w matematyce jest celującym 
uczniem. Po lekcjach w szkole biega po 
domach, gdzie młodszym uczniom udziela 
korepetycje. Stało się to źródłem dochodu, że 
mógł pomagać bratu Jankowi w Korpusie 
Kadetów we Lwowie i opiekować się chorym 
Leonem. Po maturze studiuje rok na 
Politechnice Lwowskiej. Z braku funduszów 
musi z dalszych studiów zrezygnować. Od 
dzieciństwa interesował się morskimi sprawami 

i był pod urokiem książek Conrada i Londona. 
Ta droga powiodła do szkoły Podch. Mar. 
Woj. do Torunia.

To opowiadanie zrobiło na mnie ogromne 
wrażenie. Było wielkim kontrastem tego co 
dotąd w towarzystwie oficerów słyszałam. 
Wszyscy zdawali się pochodzić z bogatszych 
rodzin niż mieszczańskich czy rzemieślniczych. 
Jednak twarda szkoła życia urabia inne 
charaktery, które ujawnią się w chwili 
największych wymagań i próby jaką jest 
wojna.

Po kilku spotkaniach miałam propozycję 
zostać żoną Franciszka. Moi rodzice o tych 
naszych spotkaniach nie wiedzieli.

Rodzice byli fanatycznymi poznaniakami. 
Ojciec wprawdzie pochodził z okolic 
Warszawy, Heliodor Jastrzębiec-Święcicki, ale 
wychowany w poznańskim, a matka z rodziny 
ziemiańskiej osiadłej w Sadkach w pow. 
wyrzyckim od niepamiętnych czasów. Podobno 
kiedy prochy św. Wojciecha przez wieś 
przewozili do Gniezna tak strasznie rozpaczali, 
że otrzymali nazwisko Płaczek. Rodzice 
osiedlili się w majątku Zimne Wody pod 
Bydgoszczą, ale prusacy za mocno dokuczali 
p. Szwyżyckiemu (tak Niemcy wymawiali to 
nazwisko), więc się przenieśli do Chełmna, 
gdzie nadarzyło się kupno posiadłości ze 
stajniami i różnym zabudowaniami. Hotel w 
Bydgoszczy przy ul. Długiej też był ich 
własnością. W powstaniu poznańskim ciężko 
ranny ojciec w oswobodzonej Ojczyźnie z 
dumą nosił odznakę i nie tylko całym sercem 
popierał Związek Inwalidów ale przede 
wszystkim materialnie, uważając, że 
porzucenie tych którzy w obronie wolności 
Ojczyzny utracili zdrowie jest wielką hańbą. 
Na edukację trzech córek też nie żałowali. 
Najstarsza siostra studiowała Ekonomię, 
Bankowość i trzy obce języki, średnia na 
pensji u sióstr, a ja w Berlinie muzykę.

Bardzo nieśmiało opowiadam im, kto w 
przyszłą niedzielę przyjdzie, po co i w jakim 
już charakterze. Usłyszałam "ach to już 
narzeczony" ten lwowianin i w dodatku 
marynarz. Po debacie dali za wygraną, dodając, 
że w moich muzycznych fantazjach i tak nie 
ma miejsca na rozsądne rozważania. Franciszek 
zrobił korzystne wrażenie. Złożyliśmy podanie 
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załączając wszystkie moje dokumenty i 
zabezpieczenie w wysokości 25 tys. zł., co 
było wówczas wymagane, jeżeli żenił się 
oficer w stopniu porucznika. Po trzech 
miesiącach przyszła odpowiedź z zezwoleniem 
i odbył się ślub, który wywołał nie małą 
sensację w miasteczku. Pomorskie towarzystwo 
muzyczne sprawiło mi dużą niespodziankę, 
wspaniałym występem solistów i chóru w 
czasie obrzędu ślubnego w prastarej Farze. 
Świadkami byli por. mar. Bolesław Biskupski 
i por. mar. Tadeusz Kamiński, wszyscy w 
mundurach nr. 1.

Por. mar. Franciszek i Felicja Pitułko 26 czerwca 1937.

Już następnego dnia wracaliśmy do Gdyni 
do kompletnie urządzonego mieszkania, co 
było zwyczajem pomorsko-poznańskim. W 
poniedziałek 28 czerwca już wcześnie rano 
mój Franio pojechał na okręt, a był wówczas 
z.d.o. na MAZURZE. Około południa jest 
dzwonek, otwieram drzwi a tu stoi marynarz 
mój pierwszy gość, dobrze wyglądał w tym 

nieskazitelnie czystym mundurze i mówi, że 
pan porucznik przysłał go po mundury i 
wylicza mi numery. Proszę niech pan siada, bo 
to trochę potrwa. Widzę, że nie bardzo chce 
siadać, a ja zamknęłam się w sypialni i 
medytuję co tu zrobić. Otwieram szafę i widzę, 
że tu tego jest a jest z peleryną na czele. 
Wyciągnęłam kufer i wszystko ładuję bo nic 
innego nie wymyślę. Marynarz odchodząc 
powiedział, że pan porucznik nie wróci dzisiaj 
do domu, okazało się, że SCHLESWIG- 
HOLSTEIN przyszedł do Gdańska pewnie już 
na przeszpiegi. Byliśmy przecież gospodarzami 
na morzu portu gdańskiego i z tego tytułu 
trzeba było ich witać. Poszedł MAZUR i nie 
pamiętam który z innych okrętów. Przyjęcia się 
odbywały u Komisarza Rządu w Gdańsku.

Po trzech dniach mąż wrócił. Zaczynamy 
życie towarzyskie. Zaprasza nas dowódca 
MAZURA na herbatkę popołudniową, a był to 
o ile mnie pamięć nie myli Komdr. Kownacki. 
Jestem po raz pierwszy na okręcie wojennym. 
Uderza wzorowa czystość. Przemiła jest 
atmosfera w małej mesie. Po latach przypomni 
mi tę moją pierwszę wizytę chorąży Lassa, 
który pełnił służbę na MAZURZE i mnie 
pamiętał. Składamy wizyty i nawiązujemy 
bliską przyjaźń z Biskupskimi, 
Przybyszewskimi, Kamińskimi, Seifertami, 
Rabendami i Jasiem Busiakiewiczem. Trzcińscy 
są w Krynicy, gdzie po tragicznym wypadku 
na Helu i utracie ręki Władek przebywa z 
Tereską na kuracji. Zwykle niedzielne 
popołudnia spędzamy w tym przemiłym 
towarzystwie. Zaczynają się brydże i żebyśmy 
bez naszych panów się nie nudziły, zabrali się 
nas uczyć tej gry. Kończyło się to zwykle 
kolacją, gdzie pani domu popisywała się 
swoimi zdolnościami kulinarnymi. Ponieważ 
moje kulinarne możliwości były bardzo 
ograniczone kuchnia była u nas "zimna" a 
kiedy już z rewizytą do nas przyszedł przemiły 
Komdr. Kownacki poczęstowałam go bigosem 
lekko przypalonym.

Kiedy doszły do rodziców wieści, że 
mieszam już coś w garnku, zaczęli przysyłać 
gotowe kurczęta czy kaczki. W okresie 
polowań zaczęły napływać kuropatwy i 
bażanty już opierzone. Cieszyły się moje 
sąsiadki, bo to do nich wędrowało. Rybiarzem 
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był przystojny por. mar. Tadzio Kamiński. Brał 
z okrętu wędki i wracał w niedzielę z pełną 
torbą ryb. Z cierpliwością Iza zabierała się do 
potwornej pracy oczyszczenia i przyrządzania 
wymyślnych potraw, a że lodówki nie było 
trzeba było zganiać gości do konsumpcji.

Zbyszek Przybyszewski otrzymał od ojca 
spadek i wybudował dom, ślicznie położony 
przy ulicy Ejsmonda. Przybyszewscy mieli 
córeczkę Danusię, a Kamińscy syna. W domu 
Przybyszewskich odbywały się wspaniałe 
przyjęcia, a do towarzystwa należał Jasiu 
Busiakiewicz, ojciec chrzestny Danusi 
Przybyszewskiej. Jasiu z racji swego stanu 
kawalerskiego miał uprzywilejowane miejsce 
we wszystkich domach. Jego starsze dwie 
siostry, obsypywały beniaminka prezentami i 
przygarniały wygłodzonych podchorążych w 
czasie wakacji szkolnych, z czego korzystał i 
Franio i Bolek Biskupski. Najbardziej cennym 
prezentem dla Jasia był samochód Opel.

W "Rodzinie Wojskowej" przewodniczącą 
jest p. Cetkowska małżonka lekarza, której 
synowie z pierwszego małżeństwa dwaj 
panowie Ponikiewscy są oficerami w M.W. 
Zebrania odbywają się raz w miesiącu w dużej 
sali w Gdyni w jakimś kinie. Jako nowicjuszki 
siadamy z Adą Biskupską w ostatnim rzędzie. 
Na scenie zasiadały zwykle członkinie zarządu. 
Przystojna i niezwykle dystyngowana p. Zofia 
Unrużyna małżonka admirała, następnie p. 
Róża Frankowska i p. Władka Sierkuczewska. 
Po zagajeniu przez p. Cetkowską p. Róża 
Frankowska przemawiała z wielkim 
temperamentem. Pani Sierkuczewska miała 
referat o tworzeniu się żeńskiego oddziału 
strzeleckiego. Nic z tego nie wyszło.

Spotykając się z paczką bliskich przyjaciół, 
panowie zdradzają upodobania i awresje 
admirała Unruga. Podkreślają, że nie znosi 
pijaństwa, a na takiego oficera, który używa za 
dużo alkoholu ma sposób: wyrzuca go na 
Pinę. W tym wspomnieniu przepraszam panów, 
którzy tam służbę odbywali, bo na pewno nie 
byli alkoholikami, ale naprawdę tak głosiła 
fama. Pilnuję mojego Frania, na śniadaniu 
Wielkanocnym u pp. Wojcieszków skąd 
idziemy jeszcze do pp. Rabendów. Tu się 
zebrali sami swoi i bawimy się wesoło. Ziutek 
Rabenda jest wspaniałym kucharzem. Upiekł 

gęś i różne przygotował przystawki, ale też 
wódki nie brakuje. Po północy wracamy i z 
przerażeniem zauważam, że Franio słabo czuje 
się na nogach. Postawiłam go w bramie domu 
i błagam tylko nie ruszaj się, bo wołam 
taksówkę. Mam szczęście ją złapać i jedziemy 
do domu.

W roku 1938 Franio otrzymał awans i 
obejmuje funkcję z.d.o. na WILII. Mam znów 
okazję zwiedzić ten okręt, ale najbardziej w 
pamięci pozostał mi wysoki trap, bo Wilia 
stała na redzie i trzeba nie małej zręczności, 
żeby tam się wdrapać. Zmniejszyło się nasze 
przemiłe towarzystwo. Kamińscy i Biskupscy 
przeprowadzają się do Bydgoszczy bo panowie 
zostali przeniesieni do SPMW.

Na corocznym rejsie Iskry w roku 1938 
jest Tadzio Kamiński. Wybraliśmy się na 
pożegnanie, które bardzo uroczyście się 
odbyło. Wspaniale była ISKRA udekorowana. 
Na pokładzie ołtarz przygotowany i kilka 
rzędów krzeseł. Przyjeżdża admirał z 
małżonką i p. Frankowscy, Wojcieszkowie, De 
Walden, Majewski i inni i zapełnia się pokład. 
Ksiądz Miegoń zaczął odprawiać mszę św. 
Przygrywała orkiestra Marynarki Wojennej. Po 
modlitwach i odśpiewaniu hymnu zebrało się 
towarzystwo w małej mesie. Gości częstują 
kieliszkiem wina i mało znanymi chip’sami, 
które WILIA z Anglii przywiozła. Po tej 
oficjalnej części kiedy admirałostwo opuścili 
okręt rozluźnia się atmosfera i z najbliższymi 
znaleźliśmy się w małej kabinie Tadzia. Po 
niekończących się toastach z życzeniami 
dobrych wiatrów i szczęśliwego powrotu całe 
towarzystwo przeniosło się na WILIĘ, gdzie 
kucharz przyrządził dobry obiad.

Przybywa i powiększa flotę GRYF. 
Zaprasza dowódca na herbatę w szerszym 
gronie. GRYF jest prześliczny, wytworny. Nie 
przypuszczałam wtedy, że tylko raz w życiu 
będę na tym okręcie. W listopadzie 1938 roku 
Franio dostaje przydział I ofic. art. na 
GROMIE. Jest bardzo szczęśliwy bo artyleria 
to jego specjalność, tu czuje się w swoim 
żywiole. Jego zastępcą jest ppor. mar. Jerzy 
Łukaszewski. Był prymusem w korpusie 
kadetów i prymusem na swoim roczniku w 
SPMW. Kiedy składa nam wizytę oczarowana 
jestem jego wielką kulturą i prezencją.
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Poznałam też państwa Krukowskich. Pani 
lekarz dentysta, a on por. mar. 2gi mechanik 
na GROMIE, na którym z częścią załogi 
zatonął pod Narwikiem. Stały się te okręty, ta 
mała flota zbudowana z ogromnym wysiłkiem, 
dumą całego narodu. Tłumnie oblegane jest 
wybrzeże gdyńskie w czasie defilady okrętów 
i mszy polowej celebrowanej przez księdza 
biskupa Józefa Gawlinę.

A ostatnią imprezą był występ Jana 
Kiepury. Pod Kamienną Górą ustawione było 
podium z fortepianem dla akompaniatora. A 
kochany Jasiu wylał całą swoją duszę w 
cudownym śpiewie. Zebrały się tłumy 
nieprzebrane, a drzewa były oblepione 
chłopcami. Po niekończących brawach i 
wołaniach o bis, w końcu wynieśli Jasia do 
samochodu z otwartym dachem, z którego 
jeszcze zaśpiewał. Zachwycona wróciłam z 
tego niezwykłego koncertu. Kończy się rok 
1938, czuję się tak ściśle związana z różnymi 
tradycjami, a nawet nawykami naszych 
marynarzy i z okrętami, które stają się moją 
wielką miłością.

Zaczyna się 1939 rok i nasi mężowie są 

coraz to rzadszymi gośćmi w domu. 
Spodziewam się dziecka, które urodziło się w 
marcu w szpitalu na Oksywiu. Dopiero po 5- 
ciu dniach wpada szczęśliwy ojciec zobaczyć 
swojego syna. Wypadki światowe posuwają się 
szybko. Już Hitler po Austrii sięga po 
Czechosłowację. Z wózkiem wyjeżdżam na 
Skwer Kościuszki, gdzie po południu spotykam 
Władka Trzcińskiego i jego kolegę porucznika 
z wojska pełniącego służbę przy granicy za 
Orłowem. Ten opowiada, jak niebezpieczna jest 
sytuacja i o skoncentrowanych siłach 
niemieckich.

W czasie Świąt Wielkanocnych 
przyjeżdżają do Gdyni moi rodzice na chrzest 
jedynego wnuka w kościele przy 
Świętojańskiej. Z okrętu szczególnie w sierpniu 
wraca bardzo rzadko Franio do domu ogromnie 
zmęczony. Jest właśnie w domu, kiedy 27 
sierpnia słyszę w nocy szarpiący dzwonek przy 
wejściu do kamienicy. Budzę go, w sekundzie 
biegnie do okna i słyszę podane hasła. W 
minucie ubrany, wpadam mu w objęcia i 
pytam co będzie. Jak będzie źle dam ci znać 
powiada. Nastąpić to miało po wielu latach.

II. WOJNA - SIEDEM LAT ROZSTANIA.
Wcześnie rano przychodzi moja praczka 

kaszubka, wpada do sypialni i mówi pani "se 
jesce w łóżku", a gdzie mam być o tej porze. 
Jest wojna, mówi, całą noc pakowałam u tych 
państwa, bo wyjeżdżają. Wyskoczyłam z łóżka 
budząc siostrę Irenę, która od 1938 roku 
mieszkała z nami, a pracowała jako sekretarka 
Konsula Norweskiego. Siostra się zerwała i 
pobiegła do konsula zwolnić się na dzień 
pracy, bo musi mi pomóc. Konsul był w 
trakcie pakowania, miał do dyspozycji samolot 
i namawiał siostrę na wyjazd z jego rodziną do 
Norwegii. Dziękuje mu siostra za propozycję, 
ale z tego nie skorzysta, bo musi się zająć 
mną i rodzicami. Ze spakowaną walizką z 
całym wyposażeniem dla dziecka, pędzimy na 
stację, by wrócić do rodziców do Chełmna. Na 
stacji w Gdyni są tłumy ludzi i jeszcze 
większe sterty bagażu. Wciśnięta dostaję się do 
wagonu a dziecko siostra podała mi przez 
okno. Siostra została w Gdyni.

Płakali z radości rodzice, kiedy do nich 

dobrnęłam. Już następnego dnia 28 sierpnia 
przyszedł kapitan Białoruś z 66 pułku piechoty. 
Przysłał go płk. Michalski z propozycją 
dołączenia do rodzin wojskowych, które 
specjalnie przygotowanym pociągiem będą 
ewakuowane. Z tego też nie skorzystałam nie 
czując się na siłach. Jeszcze następnego dnia 
jest w mieście normalna cisza i spotykam 
starostę i bliskiego przyjaciela rodziców dyr. 
Banku p. Moczyńskiego i rozważamy wspólnie 
sytuację. W nocy 31 sierpnia, kiedy Niemcy 
napadli na Polskę już o świcie zrobił się 
szalony ruch na ulicy. Z tobołkami w rękach 
cała ludność miasta gdzieś wyrusza. 
Popołudniu wpada do nas kuzyn młody 
architekt z Kamienia Pomorskiego, który pędził 
samochodem jak szalony, bo blisko widział 
nadjeżdżające czołgi niemieckie. Twierdził, że 
Niemcy mordują ludność cywilną i mówi do 
mnie, że jako żona oficera mogę pójść na 
pierwszy ogień. Chwyciłam za walizkę i 
wrzucam pieluszki, nawet na szczęście 
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garnuszki i ku rozpaczy rodziców z drugą 
siostrą siadamy do samochodu i uciekamy. Na 
kolanach na poduszce ułożyłam Wiesława 6- 
cio miesięcznego. Za miastem już szosy 
zapchane wozami chłopskimi i pieszymi. Kiedy 
patrzę na kobiety boso z tobołkai na plecah i 
z dziećmi przy rękach rozdziera mi się 
dosłownie serce.

Jedziemy w kierunku Torunia, jesteśmy 
zaledwie w połowie drogi, przepychając się 
między konnymi pojazdami, kiedy nadleciały 
samoloty i do tego stopnia się obniżyły, że 
widziałam głowy lotników, którzy ostrzeliwali 
z karabinów maszynowych, pozostawiając istną 
masakrę na szosie. Nie było na szosie żadnego 
oddziału wojska. Mordowali barbarzyńsko 
kobiety, dzieci i konie. Po nalocie do rowów 
wyrzucano zabite konie i wozy aby inni mogli 
przejechać, że nas nie trafili to tylko szczęście. 
Przedostaliśmy się przez toruński most i do 
Włocławka. Włocławski rynek był nabity 
wojskiem. Tu znów przyszedł potężny nalot i 
wbiegliśmy do piwnicy otwartego domu. Po 
nalocie pojechaliśmy do pułku, gdzie sierżant 
napełnił nam bak benzyną. Za Włocławkiem 
znaleźliśmy się w małym letnisku w lesie i 
zatrzymaliśmy się w jednym pensjonacie. Tam 
miałam możność ugotowania dziecku mleka i 
przygotowania się do dalszej drogi. Jechaliśmy 
następnie przeważnie w nocy ze względu na 
naloty, a we dnie pod studniami prałam 
pieluszki.

Niestety normalnie silne dziecko zaczęło 
chorować i utrzymywałam je przy życiu 
karmiąc wyłącznie herbatą z rumianku i 
proszkiem ryżowym. Emocje ludności urastały 
do absurdu. Co drugi człowiek podejrzany był 
o szpiegostwo, nie wyłączając mnie, bo 
krzyczeli, że daję znać Niemcom wywieszając 
pieluszki na płocie. Trzeba było mieć twardą 
skórę, żeby pomimo tego dobić do paleniska 
i ugotować strawę dziecku. Cudem było 
zdobycie dla nas chleba wśród tych tłumów 
wędrujących na wschód. Po kilku dniach 
dotarliśmy do Radomia na pobliską wieś do 
dworu, gdzie proste ławy i stoły w salonie 
zajęte były naszymi lotnikami. Na polu stały 
małe samoloty. Był wieczór, kiedy nadleciał 
myśliwski samolot polski i lądując blisko 
dworu trafił w sam środek stogu, który stanął 

w płomieniach. Lotnicy zdążyli wyskoczyć i 
zrozpaczeni stali patrząc na płonący samolot, 
gdzie z hukiem wybuchała amunicja. 
Wyrywamy dalej do Lublina. Rozluźniło się 
trochę na szosie. Stoją porzucone samochody, 
a najwięcej czerwonych pocztowych. W 
Lublinie nocowaliśmy w hotelu, który 
następnego dnia po naszym wyjeździe został 
zbombardowany. Z Lublina jedziemy do 
Chełma, Hrubieszowa, Włodzimierza i na 
Wołyń do Łucka. Przeważnie zatrzymujemy 
się w chłopskich chałupach, na słomie w 
stodołach. Warunki są bardzo trudne, bo 
ugotowanie dla dziecka płynu na tych 
paleniskach nie było łatwe. W Łucku udaliśmy 
się do sołtysa, żeby nam wskazał jakieś 
pomieszczenie, bo po 14-tu dniach tej podróży 
bez przyzwoitego posiłku czuliśmy się 
wyczerpani. Zdecydowaliśfny na ukraiński 
domek i nadzwyczajnie trafiliśmy. Oddała nam 
Ukrainka bardzo czystą sypialnię, a kuzyn i 
zabrany po drodze nauczyciel, uciekinier też 
mieli swoje pomieszczenie. Kiedy położyliśmy 
się z siotrą do tych łóżek, to tak twardym 
snem spałyśmy, że nie zbudził nas ogromny 
nalot i bomba, która kilka zaledwie metrów 
padła od chałupy.

Te codzienne naloty skłoniły nas do 
przejścia wcześnie od 4-ej nad ranem do 
następnej chałupy w polu. Wracając na noc 
idziemy gęsiego, w przedzie w odstępach 
mężczyźni, siostra z wózkiem napełnionym 
garnuszkami, ja na końcu z dzieckiem na ręku. 
Jesteśmy w połowie drogi, a tu jak piorun z 
nieba wypadły z hukiem dwa samoloty. 
Wszyscy położyliśmy się na ziemię, a ja 
ciałem pokryłam dziecko. Raz, drugi i trzeci 
przelecieli nad nami ostrzeliwując nas z 
karabinów. Kule padały blisko, omal że koło 
mego ramienia. Z bijącym sercem wstaję i 
tylko wypatruję, kto jeszcze wstanie. Boże jaka 
to była radość, kiedy wszystkich stojących 
zobaczyłam.

U gospodarza chłopa są strasznie 
prymitywne warunki i żaden poznaniak czy 
Pomorzanin nie może sobie tego wyobrazić. 
Nasza gospodyni Ukrainka jest przychylna, 
wypieka chleb, a gotuje się wyłącznie dla 
dziecka. Samochód szczelnie przykryty jest 
słomą. Nasi gospodarze stanowczo twierdzą, że 
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w pobliskich wagonach są żołnierze, chociaż 
żadnego nie widać na lekarstwo. Kiedy 
kompletnie się zciemniło zabrałam wiadra i 
podeszłam do wagonu mając nadzieję zdobycia 
benzyny. Jaka była moja radość, kiedy 
otworzyły się drzwi i wychyliła się głowa. 
Podałam moją wojskową legitymację i w 
krótkich słowach tłumaczę skąd jesteśmy 
prosząc o benzynę. Rzeczywiście wzięto mi 
wiadra i napełniono benzyną. Ze łzami w 
oczach mówię Bóg zapłać i napełniony mamy 
bak samochodu. Nadchodzi po tych 
codziennych nalotach dzień kompletnej ciszy. 
Ta nagła cisza jest zastanawiająca. Jesteśmy 
kompletnie oderwani od świata, bo tu nie ma 
radia. Namawiam kuzyna na wyjazd i koło 12- 
ej w nocy wyruszamy, kierując się ku granicy 
rosyjskiej do Równego. Po wielu tygodniach 
spadł pierwszy deszcz. W drodze na szosie 
spotykamy jedyny końmi ciągnięty drabiniasty 
wóz naładowany dobytkiem, a na samym 
wierzchu siedzi kobieta. Zatrzymujemy się. 
Wyskoczyłam z samochodu i wołam dlaczego 
wracacie, a ta kobieta woła a co nie wiecie na 
całej linii frontu na Polskę idą Bolszewicy. Już 
rano spodziewają się ich w Równym. 
Zawróciliśmy czym prędzej a w drodze do 
Włodzimierza spotkaliśmy oddział wojska, idą 
zmęczeni wolnym krokiem i to w kierunku 
rosyjskiej granicy. Znów wyskoczyłam z 
samochodu doszłam i mówię, bolszewicy 
maszerują na nas, ale mi nie uwierzyli i 
później wyobrażałam sobie jak wpadli w 
pułapkę. My do Włodzimierza przybyliśmy nad 
ranem. Na rynku było powstanie Żydów i 
Ukraińców. Zdziwieni bardzo patrzą na 
samochód, pędzimy ile sił, ale natrafiamy na 
ogromne barykady.

Przechodzi woźny w mundurze, pytamy 
więc gdzie można wyjechać, a on do nas "wy 
burżuje, wy utopicie się i zgnijecie, wyście 
Polskę sprzedali". Przez jakiś olbrzymi 
cmentarz wydostaliśmy się na szosę do 
Hrubieszowa. Przy lesie widzimy duży 
zmotoryzowany oddział wojska i dołączamy do 
nich. Już wiedzą, że napadnięci zostaliśmy ze 
wschodu i szukają miejsca najdogodniejszego, 
żeby postawić pontony bo most był na Bugu 
zerwany. Z ich pomocą późnym wieczorem 
docieramy do Bugu, a ponieważ na przeprawę 

trzeba bardzo długo czekać, przewozi mnie i 
siostrę łódką Żyd do swojej chałupy po drugiej 
stronie Bugu, gdzie nareszcie po 24 godzinach 
mogę dziecku potwornie głodnemu coś 
ugotować. Nad ranem ruszamy dalej przez 
śliczne i historyczne miasto Zamość. Jest 
kompletnie puste, nie ma ani jednego 
człowieka, a tu z bocznej ulicy wychodzi 
generał, oczom nie wierzę, a ma całą głowę 
obandażowaną. Zatrzymaliśmy się, podchodzi 
do samochodu i mówi ach Boże takie 
maleńkie dziecko. Pytamy o wiadomości, 
rozkłada ręce i z beznadziejnym wyrazem 
twarzy odchodzi. Na szosie Chełm - Lublin 
stoją Niemcy. Nie zapomnę widoku pola po 
lewej stronie szosy, zapełnionego rozbrojonym 
wojskiem i policją, w najróżniejszych 
mundurach. Zagnali ich tom jak stado zwierząt.

Na szosie stał jeden oficer niemiecki i 
pięciu podoficerów, wszyscy z regularnej armii. 
Przed nami jeden samochód, zatrzymują nas i 
stajemy w odległości obserwując. Z samochodu 
wyrzucają małżeństwo z 8-letnim synem, a z 
bagażnika masę puszek żywności i pojemnik 
z benzyną, bo jednak rozpoznali, że to Żydzi. 
Każą im czekać i podchodzą do nas. Bardzo 
dokładnie przeszukali samochód za bronią. 
Sierżant podbiegł do nas i widząc nasz pusty 
bagażnik pyta się czy benzyny mamy dosyć i 
wlał nam tę benzynę z tamtego samochodu, 
dali jeszcze jakąś przepustkę. Pędzimy do 
Lublina i do hotelu i samochód stawiamy na 
podwórzu. Na murach widzimy rozlepione 
jakieś zarządzenia. Podchodzę i czytam, bez 
przepustki nie wolno z miasto wyjeżdżać. 
Kuzyn szuka budynku wydającego przepustki, 
a my z siostrą zaopatrujemy dziecko, bo bieda 
z pieluszkami nie pranymi od kilku dni. Kuzny 
wraca i mówi, że tam tysiące ludzi czeka, a 
oni tylko kilka godzin urzędują.

Rano się z nim wybrałam i zaczęłam w 
drodze odmawiać litanię do Matki Boskiej, 
błagając o litość, o dziecko tak strasznie chore. 
Przed budynkiem kolejka sięgająca kilometra. 
Żołnierze z nabitym na karabinie bagnetem 
wpuszczają po jednej osobie. Podeszłam blisko, 
otworzyły się drzwi, powstało zamieszanie i 
nikt nie zauważył jak weszłam. Wchodząc 
widzę, że za biurkiem siedzi oficer i załatwia 
przepustkę jakiemuś małżeństwu. Przerywa to 
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i do mnie zwracając się chce dowód osobisty, 
ponieważ miałam tylko wojskowy bałam się 
pokazać, więc mówię straciłam, wraz z 
torebką. Tu bez tego absolutnie nic nie 
załatwię mówi. Ze łzami w oczach mówię, że 
mam śmiertelnie chore dzieco, proszę o 
przepustkę. Ach te łzy nic nie pomogą, ale 
machnął ręką i wskazał stół, gdzie siedzieli 
podoficerowie i wypisywali przepustki. 
Wychylił się przez stół jeden i szepce, a kogo 
tam pani jeszcze ma. Oprzytomniałam i 
wyliczam siostrę i kuzyna i Bóg mi zesłał taką 
pomoc, bo cóż by znaczyła tylko moja 
przepustka. Kuzyn oczom nie mógł wierzyć, 
kiedy jego przywołałam. Biegniemy do hotelu 
on tam coś naprawia przy samochodzie, który 
o mało nam nie zarekwirowali i pędzimy do 
Radomia. Tam nocujemy w szkole na słomie.

Rano wyruszamy, a drogę mamy 
wyznaczoną bo Warszawa jeszcze się broni, 
więc do Torunia i jeszcze dzień i jesteśmy u 
rodziców w Chełmnie. Tu rekwirują samochód. 
Dawno rodzice stracili nadzieję na nasz 
powrót, toteż trudno opisać to przywitanie. 
Wszystko zostawiają, najpierw dziecko, 
przygotowują kąpiel, bo biedne zmaltretowane 
i obrośnięte brudem, jak zresztą i my. Już po 
trzech dniach widać poprawę i uśmiech na 
twarzy dziecka. Tak działa ta domowa 
atmosfera. Nam na tej kuracji ubyło wiele 
kilogramów i nawet nie mamy siły myśleć co 
dalej. Rodzice opiekują się dzieckiem a my 
śpimy jak zabite.

Teraz dopiero dowiadujemy się o zmianach 
jakie tu zaszły. Już 5 września wojska 
niemieckie wkroczyły do Chełmna i zajęły też 
dalsze okoliczne wsie. Po plebiscycie 1920 
roku Niemcy przenieśli się do Rzeszy, jednak 
10% pozostało ich w Polsce. Na mocy dekretu 
Marszałka korzystała ta mniejszość narodowa 
z wszystkich przywilejów na równo z 
Polakami. Zdawało się, że po latach byli 
kompletnie zaasymilowani. Mieli swój klub, w 
którym prowadzili życie towarzyskie i też 
własne wydawnictwo. Nikt niestety nie 
interesował się jaką działalność tam prowadzą. 
Kiedy wkroczyły niemieckie wojska okazało 
się, że nie tylko byli kompletnie zorganizowani 
do objęcia władzy, ale w każdym dziale 
administracji miasta i wsi mieli również 

organizację pod nazwą Selbschutz, a sami 
nazwali się Volksdeutsch. Zupełnie inne były 
zarządzenia z Berlina w tych dzielnicach 
dawniejszego zaboru pruskiego jak w innych 
polskich. Plan w najdrobniejszych szczegółach 
wypracowany rozpoczęli od rekwirowania 
własności Polaków, które sobie przywłaszczali, 
albo przygotowywali na rozmieszczenie 
Niemców sprowadzanych z Rzeszy, Estonii, 
Łotwy i Bezarabii. Tych ostatnich głównie na 
wsi.

W przypadku własności rodziców przyszli 
nie tylko wszystko zarekwirować, ale również 
pod groźbą kazali wydać pieniądze a w 
mieszkalnej części domu wyznaczyli nam 
pokój z kuchnią przeznaczając resztę na 
kwaterę dla oficerów. Na szczęście nie 
zauważyli pomieszczenia dla służby, w której 
mógł mój ojciec spać, bo strasznie chrapał. 
Wielokrotnie upominali, że nic absolutnie nic 
nie jest naszą własnością. Za pokój z kuchnią 
kazali płacić miesięcznie do specjalnego biura 
i do dnia dzisiejszego nie mogę zrozumieć, że 
odbierając nam wszelkie źródło dochodu nie 
pytali się skąd mamy pieniądze. Posiadłość 
ojca objął miejscowy Volksdeutsch, który 
zniwelował ogród, zniszczył urządzenia fabryki 
i sklepów, gdzie urządził biuro i swoje 
mieszkanie zakładając sprzedaż węgla i drzewa 
na przydziały dla miasta i okolicznych wsi. 
Sprowadził spod Warszawy 10 młodych 
Polaków do pracy, umieszczając ich w 
budynku, który u rodziców był pralnią. 
Straszne mieli tam warunki i głodowe wręcz 
wyżywienie.

Po zajęciu wszystkich absolutnie sklepów 
i warsztatów pracy w całym mieście zaczęła 
się bestialska akcja eksterminacji Polaków i 
każdej nocy były aresztowania i wywiezienia 
do uprzednio wykopanych dołów za miastem 
w piaskowni w Klamrach, gdzie odbywały się 
egzekucje w identyczny sposób jak w Katyniu. 
W tym jednym tylko wspólnym grobie śmierć 
poniosło przeszło 2000 mężczyzn, kobiet i 
dzieci. Postawiony jest tam obecnie pomnik. 
Trudno wyliczyć wszystkie inne miejscowe 
groby rozsiane po wsiach, w tych miejscach 
kaźni śmierć ponieśli wszyscy właściciele 
majątków ziemskich i gospodarstw rolnych, a 
między innymi rodzice p. Teresy Trzcińskiej, 
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co dokładnie opisywał najstarszy syn p. 
Szymańskich Stanisław, który uciekł przed 
samą egzekucją. W dotąd nie odnalezionych 
wspólnych grobach w poznańskim 
zamordowani zostali bracia matki mojej z 
rodzinami, z których tylko jeden grób został 
odnaleziony, mojej ukochanej cioci Heleny 
Płaczek. Wykończyli oprawcy Volksdeutsche 
rodzinę pradziadów moich osiadłych na tych 
ziemiach. Do największych morderstw 
dokonanych w całej Polsce w dniach 9 
września należy miasto Bydgoszcz, a dzień ten 
ta zbrodnicza banda Voksdeutschów nazwała, 
szczycąc się tym, "Blunt Sonntag", w 
wspólnym grobie zamordowali przeszło 600 
harcerzy, a w innych nauczycieli, księży, 
obywateli, którzy byli członkami takich 
polskich organizacji jak Związek Ziem 
Zachodnich, Sokoła i Bractwa Strzeleckiego.

Wielu z nich zastrzelonych zostało przed 
murami kościoła Jezuitów przy Starym Rynku 
w Bydgoszczy, gdzie potem ukazywała się 
ręka księdza, który oparł ją na murze. Nie 
pomogły wykucia tynku, ręka stale się 
ukazywała. Aresztowania trwały stale i mój 
ojciec kilka miesięcy spędził w więzieniu, z 
wieloma innymi obywatelami w charakterze 
zakładnika. Zaczęła się akcja wysiedlania 
ludności z miast i wsi. Miastem kompletnie 
opróżnionym była Gdynia. Rozlepione były na 
murach zarządzenia, że mają Polacy opuścić 
Gdynię i wolno im było zabrać z mieszkań i 
domów 50 kg. Nie objęty w to został 
Grabówek a tam większe wille i nowoczesne 
domy zajęli oficerowie z rodzinami z mar. 
woj. niemieckiej. Także dom p. Kmdr. 
Hermanów, S i e rk u c ze w s k i c h i 
Przybyszewskich. Zakonne siostry wypędzili, 
jak też lekarzy a za Gdynią są masowe groby, 
gdzie brat męża Leon został zamordowany. Ze 
wsi pomorskich wysiedlali zawsze napadając 
w nocy, gdyż uważali, że o tej porze całą 
rodzinę zastaną w comu. Pozwolili im tylko 
zabrać 25 kg do ręki.

W Toruniu w opuszczonej fabryce ich 
umieszczali i na betonie, w warunkach 
urągających wszelkiemu wyobrażeniu przebyli 
nieszczęśnicy niekiedy po kilka tygodni zanim 
transportem wywieziono ich do Niemiec. Wiele 
dzieci i starców z zimna i z głodu tam zmarło. 

360 księży z diecezji chełmińskiej zostało albo 
zamordowanych albo zamęczonych w obozach 
koncentracyjnych. Germanizację tych ziem 
rozpoczęli wywieszając na każdym miejscu 
napis "Hier wird nur deutch gesprochen". Tu 
mówi się tylko po niemiecku. Za usłyszaną 
rozmowę w języku polskim wywozili do 
Niemiec albo obozów koncentracyjnych. W 
parku na ławkach napis "Nur fur Deutsche. 
Kiedy armia niemiecka ponosiła poważne 
straty w roku 1942 zaczął się brutalny przymus 
na wpis na niemiecką listę narodową osób 
desygnowanych przez władze niemieckie. 
Opornym groziło przekazanie do obozu 
koncentracyjnego. Za opór zostało kilku 
młodych Polaków rozstrzelanych. Byłam 
świadkiem wielkich tragedii jakie w tych 
czysto polskich domach się rozgrywały i nie 
rzadko starałam się biednych rodziców 
pocieszać, że może w ten sposób znajdą się 
na froncie zachodnim i przejdą do naszych 
aliantów, co się później sprawdziło. W swoich 
wojskowych książkach mieli wpisane Polen. W 
taki sposób uzupełniali swoje szeregi. Terroru 
jaki panował nie da się słowami opisać.

Pozwoliłam sobie na te wspomnienia, 
ponieważ po wojnie komuniści nie pozwolili 
na publikację o tych zbrodniach, a nawet 
mieszkając teraz w Polsce dowiaduję się, że 
również nie wolno było pisać o istnieniu 
kiedyś obozów koncentracyjnych, jak również 
o Bitwie o Londyn. Życie moje ograniczyło się 
do codziennego już o 6-ej rano udziału z 
matką we mszy św. zajęcia przy dziecku i 
opieka nieraz chorych rodziców pochłaniały 
czas. Radością moją było słuchanie ukrytego w 
kurniku radia zawsze o 12 w południe polskiej 
audycji BBC, a następnie te same wiadomości 
po niemiecku. W pierwszych latach raczej 
ponure kolejne zwycięstwa Niemców 
szczególnie w Afryce aż przyszło do odwrotu. 
Trudno było uwierzyć w wytrzymałość 
Niemców na froncie rosyjskim. Straszne były 
podawane alianckie straty na morzu. Ale kiedy 
Bismarcka Niemcy stracili do czego się musieli 
przyznać radość nie była pełna, bo nie 
wspominali w BBC o udziale naszego 
PIORUNA w tej akcji.

O godzinie 7 wieczorem układam dziecko 
do łóżka i biegnę do, domu p. Nikielewskich, 
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gdzie już towarzystwo na mnie czekało bo 
przynosiłam te usłyszane w południe 
wiadomości z BBC. Powtarzałam każde 
zapamiętane słowo spikera. Wiadomości z BBC 
były jedynym źródłem utrzymania ducha wiary 
i nadziei. Największą radość wywołał wybuch 
wojny niemiecko-rosyjskiej. Jak przybiegłam 
do państwa Nikielewskich to ściskaniu z 
radości nie było końca. Kiedy w zawrotnym 
tempie zajmowali Niemcy teren za terenem i 
omal że stanęli u wrót Moskwy, kiedy 
pokazali dosłownie góry zdobytej broni 
rosyjskiej, opadły nam ręce. Po oblężeniu już 
chyba 2 letnim Leningradu doszły już słuchy, 
że Stalin jest skłonny zawrzeć rozejm z 
Hitlerem. Jednak udział w wojnie Amerykanów 
podtrzymywał na duchu.

Na całym Pomorzu nie ma miasta, w 
którym jest tyle koszar co w Chełmnie. Nabite 
są teraz wojskiem niemieckim a po ich 
zwycięstwie urządzają wieczorne capstrzyki. 
Jest to przecież małe miasto 18 tys. 
mieszkańców. Trzy razy wezwana jestem do 
gestapo ciągle pytają się, gdzie twój mąż, bo 
wiedzą kim on jest. Okazuje się, że gestapo 
przeszukało obozy niemieckie i tam jego nie 
znaleźli. Mówiłam zawsze to samo, że w 
ostatniej chwili przed wybuchem wojny zaszły 
zmiany na stanowiskach w marynarce i nie 
mając żadnej wiadomości od męża 
przypuszczam, że jest w niewoli rosyjskiej. 
Uspokoili się dopiero, kiedy z ogromną 
propagandą odkryli groby katyńskie. Ale każde 
wezwanie do gestapo kosztowało nie mało 
zdrowia i kochani rodzice ten czas mojej 
nieobecności spędzili na kolanach w domu 
błagając Boga o szczęśliwy powrót.

Z tego miejsca tortur, z którego prawie 
nikt nie wracał uratowali mi życie mądrzy 
Anglicy. Wysłał mąż do mnie listy jeden z 3 
września a drugi z 15 1939 roku z Plymouth, 
które dotąd zachowały się w zbiorach. Jest na 
kopercie pieczątka "return to Sender". Gdyby 
te listy doszły dawno by nas w piecu spalili 
tak, jak biedną żonę z dzieckiem wicestarosty, 
który przez Czerwony Krzyż zawiadomił ją o 
swoim pobycie w Anglii. Te listy świadczą 
o kompletnym braku wiadomości co się u nas 
dzieje. Zachował się też Dziennik Polski 
Londyński z roku 1940 i w wiadomościach z 

Polski podaje jedynie wzmiankę, że w 
Bydgoszczy Niemcy otworzyli teatr. Zresztą 
okazało się, że o istnieniu obozów 
koncentracyjnych Anglicy dopiero w ostatnim 
roku wojny się dowiedzieli. Wiadomości z 
Polski ograniczone były wyłącznie do tego, co 
się dzieje w Warszawie tak, jakby Warszawa 
była całą Polską. Powstanie warszawskie 
wywołało nową falę aresztowań na Pomorzu i 
zapełnia się obóz koncentracyjny w Stutthofie.

Armia rosyjska posuwa się bardzo wolno. 
Największe bitwy staczają o Gdańsk, który 
doszczętnie został zniszczony. Następnie w 
Grudziądzu, gdzie przeszło tydzień trwały 
zaciekłe bitwy. 80% miasta zostało zburzone. 
20 stycznia 1945 roku podeszli Rosjanie do 
Chełmna. Niemcy Volksdeutsche uciekają i 
niszczą wszystkie urządzenia, tak że nie mamy 
dopływu gazu, prądu a co najważniejsze wody. 
Wysadzili swoje domy, podpalili browar, 
kasyno oficerskie w dawniejszym 8 płk. 
strzelców konnych, szpital, przy dwóch 
bocznych ulicach mieszczące się zapasy zboża. 
W ostatniej chwili wpada do nas znajomy 
Polak i krzyknął uciekajcie państwo z domu, 
bo starostwo naprzeciw domu wysadzają. Jest 
godz. 5 popołudniu i kompletnie ciemno, 
ubieram pośpiesznie dziecko, ojca który ma 
złamaną rękę i całą w gipsie i z matką 
opuszczamy dom. Tu z przerażeniem widzimy 
co kilka metrów przy ścianach domów wzdłuż 
ulicy ustawione karabiny maszynowe, a przy 
nich w białych okryciach SSmani gotowi do 
walki ulicznej. W środku ulicy ustawione 
ogromne działo artyleryjskie. Przebiegliśmy do 
następnej kamienicy kompletnie opuszczonej 
przez Niemców i wtargnęliśmy do suteryny 
używanej jako pralnia. Z wybiciem zegara o 6 
zaczęła się kanonada, trwająca równo do 6 
rano. W ten sposób oddziały SSmanów 
osłaniały ich armię, która była w odwrocie.

Pierwszy wjechał czołg rosyjski a przy nim 
żołnierze przeszukujący domy. Zmarznięci i 
brudni wracamy do domu a prawadzą nas 
młodzi żołnierze rosyjscy nie pozwalając nam 
uprzednio przez kilka godzin wychodzić z 
suteryny, kiedy nas tam odkryli. Dom 
zastaliśmy w jednej części zniszczony od kul 
artyleryjskich i bez szyb. Ojciec pomagał jedną 
ręką napalić mi w piecu. Jest zima stulecia i 
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Wisła do dna zamarznięta. Mamy małą lampę 
naftową, a po opuszczeniu Niemców w garażu 
odkryłam beczkę z benzyną, która na szczęście 
paliła się w lampie. Od tej chwili zaczyna się 
nasze prawdziwe piekło. Ponieważ wojska 
rosyjskie muszą przejść przez środek miasta bo 
nie ma okrężnej szosy zatrzymują się 
pojedynczo w domach. Drzwi naszego domu 
kolbą wybite stały otworem i bez przerwy 
wpadają żołnierze mówiąc "Posmotrit 
komnaty" są tak głodni, że spod ręki nam 
wydzierają ostatni kawałek chleba. O 
ugotowaniu czegoś pomyśleć nawet nie można. 
Zresztą pozostały tylko ziemniaki w piwnicy 
jako jedyna żywność. Topimy śnieg aby mieć 
trochę wody i w nocy kiedy nareszcie ta banda 
wyzwoleńców nas nie nachodzi możemy 
ziemniaki ugotować. W mieście sklepy 
wszystkie rozbite i okradzione, żywej duszy 
nie ma na ulicy, toczą się walki pod miastem. 
Lotnictwo rosyjskie raczej słabo działa, główną 
ich bronią to artyleria.

Dziwne wrażenie zrobiła dywizja gen. 
Własowa, składają się z Ukraińców, Tatarów 
itp. w mundurach niemieckich. Działa ciągnęły 
4 konie a obok oni szli poganiając konie 
nahajkami, które pierwszy raz w życiu 
widziałam. Dopiero przy końcu lutego kiedy 
śniegu już było mało, z wiadrem wybrałam się 
do studni po wodę, która mieściła się pod górą 
miasta. Prądu, gazu i wody nie było do maja. 
Szerzy się teraz tyfus i chorzy umieszczeni są 
w barakach, które Niemcy wybudowali dla 
organizacji młodzieżowej tzw. Todta. Wrócił 
nasz kochany lekarz dr. Drążkowski 
wyrzucony uprzednio na wieś i odwiedzał tych 
chorych nie mając żadnych lekarstw. Sam 
wraca zarażony i umiera, tak samo jedyny 
ksiądz Palotyn. Już w marcu zaczynają się 
aresztowania i wywożenia do Rosji. Mają też, 
jak Niemcy, zorganizowany program. 
Przyjeżdżają jacyś Polacy z wschodnich ziem 
Polski i obejmują władzę, na której czele stoi 
szef w mundurze porucznika. Jest zaciekłym 
komunistą, wyzywa nas od burżujów, których 
trzeba zniszczyć. Organizuje robotników, 
uświadamiając im, że nareszcie oni rządzić 
będą Polską. W nocy wprowadza enkawudzistę. 
Zgromadziliśmy się wszyscy przy małej lampce 
naftowej, on zażądał dowodu osobistego, który 

mu ojciec podał, nastąpiła cisza i zdawało się, 
że trwa wieki. Kiedy tak długo czyta 
pomyślałam, że chyba czytać nie umie. 
Wreszcie po namyśle oddał dowód i wyszli. 
Dopiero następnego dnia dowiaduję się ilu 
zaaresztowali. Załadowali na ciężarówki i 
wywieźli do Rosji. Cudem tylko mój ojciec nie 
podzielił ich strasznego losu.

Ponieważ z domu niebezpiecznie 
wychodzić straciłam kontakt z domem p. 
Nikielewskich. A jest to marzec 1945 roku. 
Każdy owszawiony żołnierz wchodzący 
posmotryt te nasze komnaty pierwszy się pyta, 
a jakie wasze prawicielstwo. My już teraz 
domyślając się ich edukacji politycznej 
zgodnym głosem mówimy Wanda Wasilewska 
a oni na to charaszo charaszo. A gdzie twój 
mąż mnie pytają, a w niewoli niemieckiej. 
Takie wrogie już było ich nastawienie do 
wszystkiego w Anglii. Wojna jeszcze 
nieskończona a już wywożą meble i co im 
pod rękę wpadnie, bo to wszystko tu na 
Pomorzu niemieckie. Mają tu prawo gwałcić 
kobiety, mają prawo robić co im się żywnie 
podoba. Wpada znów późno wieczorem taki 
wysoki młody żołnierz i patrząc na mnie 
rozkazuje wy mnie wskażecie, gdzie jest 
milicja. Żadne tłumaczenia nie pomagają. 
Chwycił mnie za ramiona, ledwie za płaszcz 
zdążyłam chwycić i ku rozpaczy rodziców i 
dziecka wyciąga mnie siłą z domu do 
stojącego łazika, który wiezie mnie na rynek. 
Jest kompletnie pusto na około i zaczyna mnie 
gwałcić. Kiedy nie może sobie dać rady z 
moim oporem, chwytając za strzelbę mówi "ja 
ciebie zastrelit" i w momencie kiedy chwyta za 
broń oczy podniosłam i mówię Boże pokaż 
się, że jesteś. Nie dowierzam oczom, odstawia 
broń, ubiera się i odwozi do domu.

W tym samym czasie w Gdyni strasznie 
gwałcili kobiety, które wrzucali do basenów. 
Kiedy p. Sierkuczewska wróciła do swoejgo 
domu na Grabówki i otworzyła szafę trup 
kobiety wypadł. Moje siostry, które w Gdyni 
przeżyły wojnę będąc na pracach jedna w 
wytwórni przetworów rybnych w porcie 
rybackim, a druga w stoczni przy śrubkach, 
zostały przygarnięte przez wujostwo 
mieszkające w chatce w Orłowie po stracie 
domu towarowego i mieszkania i kiedy ta 
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banda pijanych żołdaków wchodziła one leżały 
w łóżku kaszląc, a ciocia im z żalem 
tłumaczyła, że biedne chore na gruźlicę. A od 
tego uciekali. Nie da się opisać, co biedne 
Pomorze przeżyło pod jedną, a teraz drugą 
okupacją.

Z Warszawy przyjechała przedstawicielka 
Ministerstwa Kultury i Sztuki p. Maria 
Ziembicka małżonka pułkownika, który był w 
Londynie. Zadaniem jej było ratowanie dzieł 
sztuki przed grabieżą rosyjską. Dowiedziała się 
o mnie i zawarłyśmy przyjaźń, która 
umożliwiła mi założenie szkoły muzycznej, do 
której p. Maria miała prawo rekwirować 
instrumenty muzyczne, a w szczególności 
fortepiany, pozostawione na majątkach 
ziemskich niemieckich już przez Niemców 
opuszczonych. Również zwoziła cenne meble. 
Tak po latach rozpoczęłam znów moją 
działalność muzyczną zakładając równocześnie 
chóry w szkołach, organizując koncerty i 
pracując nad utraconą w moich biednych 
rękach techniką. Panował ciągle straszny głód 
i bardzo martwimy się o niedożywione 
dziecko. Rodziców mam najcudowniejszych, 
nigdy na nic nie narzekają bo wnuczek osładza 
życie. Jak byli Niemcy, miał przkazane, kiedy 
z nim wychodziłam, nic nie mówić do mnie i 
wystarczyło, że ścisnęłam mu rączkę, a on pod 
nosem szepną, bo idą "ja ja", tak nazywał 
Niemców. Teraz łapie rosyjskie słowa, bo my 
tego języka nie znamy. Rozwija się moja 
szkoła muzyczna, gamą się ludzie po tylu 
latach ucisku. Jestem dyrektorem i mam dużą 
klasę uczniów.

W tym czasie przywozi Batory pierwszych 
żołnierzy z Anglii do Polski i 1 oficer p. 
Zawiliński, o ile dobrze pamiętam, przywozi 
ogromne ilości paczek dla rodzin a między 
innymi i dla mnie. Te paczki składa u p. 
Trzcińskich w ich mieszkaniu w Gdyni, które 
jest wręcz zawalone. Podziwiam tylko jak to 
uszło uwadze ubowców, których szczególnie w 
porcie jest pełno. Kochani Trzcińscy muszą 
zawiadamiać różne rodziny po odbiór paczek. 
W tych paczkach są pieniądze: Pierwszy znak 
życia i ta nieoceniona pomoc. Należała się p. 
Trzcińskim wielka wdzięczność. W końcu 
listopada wpada do szkoły p. Teresa Trzcińska 
z Gdyni specjalnie mnie zawiadomić, że 

przyjechał z Cieszyna kurier i mam być w 
Cieszynie wspólnie z p. Ireną Maracewicz. Za 
kilka dni w celu przejścia tam granicy. Szkołę 
przekazuję jednemu z profesorów i z dzieckiem 
i z małym tobołkiem ku rozpaczy rodziców 
wyruszyłam w podróż. Panią Irenę 
Maracewiczową z jej 7-mio letnim syem 
spotkałam w Bydgoszczy. Zabrałam jedną 
studentkę Marysię Różańską, króra biegle 
znała język angielski i miała rodzinę w 
Ameryce. Do Cieszyna dobrnęłyśmy wieczorem 
i bez trudu odnalazłyśmy hotel Pod Jeleniem 
przy Rynku, króry wskazał kurier. W hotelu 
woźny kazał nam przynieść z milicji 
zezwolenie. W milicji nam wydali to 
zezwolenie. Miałam bardzo złe przeczucie i 
całej nocy nie spałam, wybiegłam wcześnie po 
mleko dla dzieci i jedzenie.

Po drodze zauważyłam tabliczkę 
adwokackiej praktyki p. Jankowskiego, w 
której miałyśmy spotkać p. Serafina naszego 
przewodnika. O umówionej godzinie 
podeszłyśmy zostawiając dzieci w hotelu pod 
opieką Marysi Różańskiej. W pokoju u 
adwokata za biurkiem zamiast pana Serafina, 
którego nie znałyśmy siedział ubowiec lat ok. 
30. Pytam go czy to p. Serafin, a on na to, a 
pani w jakiej sprawie. Mówię, że w osobistej. 
Otworzył drzwi do małego pokoju 
wprowadzając tam nas bezceremonialnie, 
wyciągnął z kieszeni jakiś bilet i powiedział 
"jestem urzędnikiem bezpieczeństwa, po co tu 
przyszłyście". Przerażona zaczynam kręcić, że 
po listy od naszych mężów, którzy po niewoli 
są w Niemczech itd. On nas aresztuje i 
prowadzi do bezpieki. Będąc teraz 
odseperowana od dziecka odchodziłam omal od 
zmysłów i powiedziałam po co 
przyjechałyśmy, kim jest mój mąż, robiąc z 
niego omalże pierwszego lorda admiralicji. 
Zagroziłam interwencję już istniejącej w 
Warszawie Ambasady Brytyjskiej żądając 
przyprowadzenia w tej chwili dziecka. W 
bezpiece odebrali nam torebki z dokumentami 
i wprowadzili do ogromnej sali nabitej 
mężczyznami wśród nich i księża i żołnierze, 
którzy z zachodu do Polski wrócili. Wkrótce 
przyprowadzili dziecko i Marysię.

W nocy władowali na ciężarówkę i 
zawieźli do Zbąszynia. Tam nas wprowadzili 
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do jednej z piwnic, w której było wąskie 
przejście i z dwóch stron na podwyższeniu 
były deski. Ponieważ okno było zamurowane 
powietrze było straszne. Po jednej stronie na 
tych deskach leżała kobieta w ciąży, już 
miesiąc bez zmiany bielizny, a za to, że u 
męża znaleźli broń. Gdybym tego nie widziała 
nie uwierzyłabym, że Polacy mogą być tak 
brutalni. Leżałyśmy z dziećmi na tych deskach 
mając słabą nadzieję wyjścia z tego lochu 
piwnicznego. Pani Irena Maracewiczowa miała 
kłopoty z sercem i do mnie się ta banda 
głównie czepiała. Każdej nocy zabierali mnie 
do biura na piętrze, gdzie 3 osoby /sami 
Polacy/ przy biurkach coś pisali. Ten sam 
nawet przyzwoicie wyglądający urzędnik 
wpisywał mój życiorys i męża przez 10 
kolejnych nocy. Stawiali nam wiadro jakieś 
polewki i do ubikacji prowadzili. Tak 
leżeliśmy nie rozbierani a dziwiłam się, że 
nasi chłopcy tak spokojnie to wytrzymują. 
Kiedy ta banda w mundurach wojskowych się 
oddalała dzwoniąc pękiem kluczy zalewałam 
się łzami rozpaczy. Straciłam liczbę czasu i 
daty.

Pewniej nocy otwierają drzwi, i trzymając 
listę w ręku wywołują kolejno nasze nazwiska 
prócz tej biednej kobiety w ciąży. 
Wyprowadzają nas na silnie reflektorami 
oświetlone podwórze, którym stała ciężarówka 
okryta plandeką i po bokach rząd żołnierzy w 
wojskowych mundurach Polskich na czele z 
kapitanem, a po drugiej stronie rząd Rosjan. 
Ciężarówka była już nabita mężczyznami na 
stojąco, a przy wejściu dwie ławki i w środku 
beczka z benzyną. Siedziałam na ławce z 
Wiesiem na kolanach, a po drugiej stronie p. 
Irena z synem. Otuliłam dziecko dużą chustą 
na szczęście zabraną, bo już grudzień i zimno. 
Byłam przekonana, że wiozą nas do Rosji, a 
ostro zakazali wszelkiej rozmowy. Późnym 
wieczorem zajechaliśmy do Warszawy i 
więzienia na Mokotowie. Tam wszystkim 
kazali wysiąść, tylko nas dwie z dziećmi 
zostawili. Biedna studentka Marysia 3 miesiące 
w tym więzieniu przesiedziała. Nas zawieźli 
do głównego budynku UB na Pradze. Tam 
żołnierz nas zaprowadził na najwyższe piętro. 
W biurze siedzieli przy biurkach dwaj 
porucznicy i w najsłodszy uprzejmy sposób 

częstowali nas z menażek jakąś gorącą 
potrawą. Ciągle myślałam do czego ta perfidia 
doprowadzi. Znów zaczyna się spowiedź z 
wszystkich od początku. Jest już noc i dzieci 
przewracają się na nogach. Wreszcie mówią a 
teraz pójdziecie do naczelnika i dzieci tu 
zostaną.

Wprowadzili nas do ogromnego biura 
wspaniale urządzonego i wyszli. Za biurkiem 
siedział Józef Różański, jak się później 
dowiedziałam najsławniejszy oprawca. Takiego 
Żyda dawno nie widziałam. Rycząc jak opętane 
zwierzę prawi nam kazanie, jak to nasi 
mężowie i inni nie chcą wracać do ojczyzny, 
bo jeszcze Adrii i innych kabaretów w 
Warszawie nie ma. Wszystkich błotem 
obrzucał. Trzęsły się mury jak krzyczał i na 
końcu do nas, idźcie wy świnie angielskie 
niech was na oczy nie zobaczę. Wróciłyśmy 
do biura, gdzie dzieci usypiały na krzesłach, 
oddali nam torebki, a na szczęście p. Ireny 
ciocia blisko mieszkała, która nas przyjęła 
nawet nie pytając skąd o tej porze znalazłyśmy 
się. We wszystkich UB na czele byli Żydzi i 
więzienie mokotowskie roiło się od Żydówek 
w mundurach oficerskich. Po powrocie do 
domu rodzice nie chcieli o następnej 
eskapadzie nawet słyszeć.

Wiosną, w marcu, czy kwietniu 1946 roku 
wybrałam się do Gdyni w poszukiwaniu 
możliwości ucieczki. Przez Batorego 
przekazałam wiadomość co się stało, bo mąż 
oczekując nas przeszukał wszystkie obozy w 
Niemczech nadaremnie, wobec tego 
przekazałam wiadomość, że sama zorganizuję 
sobie z Polski ucieczkę do Berlina skąd będzie 
mi pomoc potrzebna. Na to mąż przysłał mi 
adres płka amerykańskiego niejakiego pana 
Hobbsa ale przy nazwisku nie było adresu, a 
tylko wojskowe numery. Tu będąc w Gdyni na 
Świętojańskiej spotkałam Zbyszka 
Przybyszewskiego. Po tylu latach wpadliśmy 
sobie w objęcia. Powiedziałam, że szukam 
drogi ucieczki, a on na to, ależ co robisz, 
mówi, oni właśnie wszyscy powinni tu wrócić. 
Zbyszku, mówię, już wiem, że nie mają po co 
wracać. Nawiązałam kontakt z kpt. mar. 
Wysockim w Szczecinie. W maju mimo 
strasznej rozpaczy rodziców wyruszyłam z 
dzieckiem do Szczecina. Kapitan Wysocki 
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przez inną osobę ulokował mnie u samego 
komendanta Milicji i w budynku w Milicji, 
gdzie komendant z matką mieszkał. Byli to 
cudowni ludzie, matka przeszła piekło w czasie 
wojny. Przygarniała mnie jak własną córkę. Po 
kilku dniach zamieszkania u niej wyznaczył 
komendant milicjanta i niby jako jego żona 
jechałam z nim do Świnoujścia promem. Te 
tereny pełne były UB-ów, bo to blisko granicy.

W Świnoujściu poszliśmy do budynku 
Komendy Milicji, już byli wtajemniczeni, o 
nic się nie pytali i częstowali jedzeniem. 
Celem dalszego etapu było dojście do domu na 
drugim końcu miasta, w którym mieszkali 
oficerowie Marynarki Wojennej. Nie było tam 
znajomych. Na motocyklu zawiózł mnie do 
nich kpt. mar. handl. bardzo miły i polecony 
przez milicjanta. Niestety zachowanie się tych 
panów z mar. woj. pozostawiało wiele do 
życzenia i kiedy zjawił się kpt. mar. handl., 
którego nazwiska niestety nie pamiętam zabrał 
nas do swojej willi. Przez granicę 
przeprowadzić miał mnie były niemiecki 
żołnierz, o czym dowiedziałam się już w 
Szczecinie od kpt. mar. Wysockiego, który 
twierdził, że to jedyna możliwość, bo trudno 
mi było w to uwierzyć. Okazało się, że Franz, 
takie było imię Niemca, zabierał z Polski 
różnego rodzaju tłuszcze do Berlina skąd 
przywoził części do naprawy radia.

W nocy o godz. 1.30 wyruszyłam z nim i 
dzieckiem, a odprowadził nas ten życzliwy 
kpt. mar. handl. do miejsca, gdzie przecięte 
były przy granicy blisko plaży zasieki z drutu. 
Stał tam blisko budynek rosyjskiej straży 
granicznej. Przy brzegu morza na plaży 
przeszliśmy spory kawał drogi, aż wreszcie 
dotarliśmy do małej miejscowości już w 
wschodnich Niemczech, gdzie Franz miał 
przyjaciela. Tam ułożyłam Wiesia, wypiłam 
kawę i po odpoczynku wyruszyliśmy na stację 
kolejową. W tej małej stacji stał niemiecki 
policjant i ogromnie nas obserwował. 
Nadjechał pociąg napełniony uciekinierami 
Niemcami z Polski. Tym pociągiem 
dojechaliśmy do Odry, gdzie łodziami nas 
przewieźli na drugi brzeg, bo most był 
zerwany. Tam stał pociąg do Berlina, gdzie 
dobrnęliśmy ok. 10.00 wieczorem. Tu Franz 
zaprowadził do hotelu przerobionego z bunkra.

Portier zażądał dowód osobisty, a mając polski 
nie mogłam pokazać, ale zlitował się nad 
dzieckiem i dał spokój, a Franzowi wspólny 
pokój z jakimś Niemcem. Takie było tam 
przepełnienie. Portier, ostrzegł, że każdej nocy 
jest tu kontrola żandarmów. Położyłam Wiesia 
na żołnierskie łóżko, a sama usiadłam na 
brzegu łóżka i gorąco, gorąco się modliłam. 
Wolno strasznie uchodził czas, a o godz. 6.00 
rano obudziłam Franza i opuściliśmy hotel.

Franz zaprowadził nas do swojej 
przyjaciółki, u której zostawił "swoje skarby" 
i wyruszyliśmy na poszukiwanie pułkownika w 
sektorze amerykańskim. Muru berlińskiego 
jeszcze nie było, tylko pełno ruin naokoło. 
Zaczęła się wędrówka od rana do 8-ej wieczór. 
Dziecko upadło z głodu i ze zmęczenia, żadnej 
żywności nie można było dostać. Przed 
każdym biurem zawsze stał amerykański 
żołnierz, a przy nim Niemiec tłumacz. Nie 
znając języka angielskiego byłam zdana na 
łaskę tłumacza, po czym zawsze żołnierz mi 
kolbą wskazał, żeby odejść, Ostatnią 
amerykańską jednostką był szpital. Tu znów to 
samo, ale właśnie przechodziła przez bramę 
Amerykanka w mundurze i zatrzymała się o 
coś pytając żołnierza. Dochodzę do niej i 
pokazuję jej adres i okazało się, że ona mówi 
po niemiecku. Zabrała kartkę, poszła do biura 
i za chwilę wróciła z prywatnym adresem 
pułkownika.

Pojechaliśmy do tej dzielnicy Grunwald, 
gdzie były wspaniałe rezydencje. Odnaleźliśmy 
rezydencję teraz zajmowaną przez 
Amerykanów. Podeszłam sama, otworzyła 
drzwi zarządczyni domu, elegancka Niemka i 
mówi, że panowie są na golfie i wkrótce 
wrócą. Poprosiłam ją czy nie mogłaby mi dać 
kawałek chleba dla głodnego dziecka, co mi z 
trudem przychodziło. Zamknęła drzwi i za 
chwilę z chlebem wróciła. Pobiegłam do 
Wiesia, który strasznie z głodu płakał. Po 
krótkim czasie przyjechał samochód, 
poczekałam chwilę i poszłam, Niemka 
poprosiła teraz do wspólnego salonu, w którym 
rozłożeni na fotelach siedzieli panowie 
(wszyscy w mundurach). Był to brygadier i 3 
pułkowników, ale niestety płka Hobbsa nie 
zastałam, bo był właśnie w Londynie. Z 
pomocą tłumaczki Niemki przedstawiłam się 
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kim jestem, wyciągając fotografię męża, 
brygadier pierwszy mówi, że zna męża i płk. 
Hobbs wie o pani przyjeździe. Proszą, żeby 
usiąść, i teraz szczególnie wypytują w jaki 
sposób jechałam i wielokrotnie szczególnie 
brygadier nie mógł wyjść z podziwu, że nie 
było w pociągach kontroli żołnierzy 
sowieckich, uważają to omal że za cud.

Częstują drinkiem, ale ich przepraszam 
mówiąc, że alkoholu nie piję (pomyślałm, że 
tego tylko brakuje na mój wygłodzony 
żołądek). Niemka cały czas bardzo uczciwie 
tłumaczy płynną angielszczyzną. Po 
wyjaśnieniu mojej sytuacji, z którego 
dowiedzieli się, że jestem z dzieckiem 
proponują zamieszkanie u nich. Nie mając nic 
prócz tego co na sobie, uważałam to za zbyt 
krępujące, a uprzednio już Franz mi 
powiedział, że umieści mnie u znajomej 
Niemki. Proszę więc by tylko dali żywność. W 
tej chwili wstał jeden płk. i osobiście chce 
mnie zaopatrzyć w żywność. Wrócił z 
pudełkiem, w którym jak okiem rzuciłam były 
przeważnie same słodycze. Domyśliłam się, że 
ten nigdy nie był głodny, a mnie potrzeba 
przede wszystkim chleba. Bardzo mu dziękuję, 
jednak prosiłabym o podstawowe artykuły. 
Niemka im zaproponowała, że sama się tym 
zajmie i zaopatrzona wyszłam, umawiając się, 
że raz w tygodniu przyjadę po to zaopatrzenie, 
ale przyjeżdżając już Panów nie spotkałam.

Wrócił Hobbs z Londynu i Panowie 
zaprosili mnie na wspaniałą kolację. Niemka 
stała cały czas za moim krzesłem tłumacząc 
rozmowę, co idzie jak z kamienia. Mojego 
Wiesia służba zabrała do kuchni, gdzie go 
nakarmili. Po trzech tygodniach czekania nagle 
wieczorem dzwonek i oczom nie wierząc 
widzę kpt. w mundurze polskim trochę innym 
jak przedwojenny, który tylko pytał się o moje 
nazwisko i mówi czy jestem gotowa, bo w tej 
chwili mam z nim wyjść. Ogromnie się 
spieszył, nie miałam co pakować więc żegnam 
się z bardzo życzliwą dla mnie gospodynią i 
już biegniemy na dół a stał przed domem 
przykryty jeep z kierowcą. Ledwo wsiedliśmy 
i już pędził jak szalony. Zajechaliśmy na 
lotnisko, gdzie w wspaniałym hotelu wyjaśnił 
mi kapitan pan Rawicz-Kosko o etapie dalszej 
podróży.

Na drugi dzień już lecieliśmy bardzo 
małym wojskowym samolotem do Munden w 
Zachodnich Niemczech, gdzie stacjonowana 
była jednostka polskiego lotnictwa. Mieli 
gościnne pokoje i zaprowadzii mnie do pokoju, 
który dzieliłam z żoną ofic. mar. handl. bardzo 
miłą panią też z 7-letnim dzieckiem i też 
przybyłą z Polski. Była to niedziela przed 
południem i pytam się czy jest tu kościół, 
wskazali mi Hangar, gdzie właśnie była msza 
św. Biegniemy do Hangaru napełnionego 
lotnikami, a tu patrzę mszę św. odprawia mój 
były adorator z lat gimnazjalnych. Prędko 
głowę schowałam, żeby mnie nie zobaczył. 
Był to ksiądz Marian Kończewski, kapelan 
lotników. Kiedy poszłam do zakrystii, w której 
nikogo już nie było, chwycił mnie i podrzucił 
omal do sufitu. Księże Marianciu, mówię, 
zlituj się, dobrze, że tego nikt nie widział. Z 
radości wychodzi z siebie. Wieczorem z 
lekarzem (nazwiska nie pamiętam) przyszli do 
nas i wspomnień nie było końca, a przede 
wszystkim po tych wielu latach mógł się 
dowiedzieć o losie swoich rodziców, sióstr i 
braci. Tu nareszcie poczułam się w wolnym 
świecie, a tego uczucia trudno ująć słowami.

Mieliśmy znów umówiony następny 
wieczór, a tu nagle z rana zajechał 
samochodem nieznany mi kpt. mar. Kazimierz 
Nowak z angielskim oficerem i mówi, że jest 
opiekunem dla rodzin marynarskich. Zabiera 
nas samochodem do Cuxhaven. Nie miałam 
okazji pożegnać się z księdzem. Podróż 
samochodem trwała cały dzień. Mała dygresja. 
Będąc w Berlinie zaproszona na kolację do 
Amerykanów poszłam do fryzjera, który mnie 
nieco upiększył. Z takim wyglądem teraz jadę 
do Cuxhaven i całą drogę wypytuje się Anglik 
co robiłam w czasie okupacji, jak się 
wydostałam, a te pytania tłumaczy mi Nowak. 
Byłam w końcu zmaltretowana, bo to zupełnie 
jak w gestapo. Myślałem już, że wpadłam w 
ręce porywaczy. Późnym wieczorem 
dojeżdżamy do jakiejś willi i tu mam być 
umieszczona mając sypialnię do dyspozycji. 
Gospodynią jest Niemka, której mąż jest 
internowany przez władze angielskie. Dom jest 
obszerny.

Ulokowana już tu jest żona jednego 
komandora z córką 14-letnią i synem 16- 
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letnim. Nazwiska z pewnych względów nie 
ujawniam. Kiedy weszłam do pokoju, żeby się 
z nią przywitać, pierwszy był jej okrzyk, a cóż 
pani robiła w czasie okupacji.

Wszystko okazało się winą berlińskiego 
fryzjera, bo ta pani siedziała rozczochrana i 
zaniedbana. Mówię do niej, że to już rok po 
wojnie, chcę cieszyć się na razie wolnością, 
kiedy wręcz mi powiedziała, że psuję opinię,

III. PO SIEDMIU
Marynarz samochodem zawiózł do domu, 

tu w obszernym pokoju stoi mój Franio z 
otwartymi ramionami i nas wita. Mówię do 
Wiesia a to jest twój tato, bo tak został 
wychowany. Po wzruszającym tym spotkaniu 
przyjechał por. mar. też nazwiska nie 
pamiętam, a wojnę spędził w niewoli i znając 
moje perypetie w tym domu zaproponował 
zamieszkanie w rezydencji burmistrza miasta. 
Jakim cudem tam dotarł tego nie wiem. Z tej 
rezydencji korzystaliśmy z przyjemnością. Była

Spotkanie w Cuxhafen 1946.

bo nie robię wrażenia cierpiętnicy. Mówię do 
niej, że oczekuję tu męża po tylu latach i 
wyobrażam sobie jak mnie zobaczy w roli 
cierpiętnicy to ucieknie. Jest święto Bożego 
Ciała, idę do kościoła, gdzie właśnie w 
połowie mszy św. stojąc w środkowej nawie 
z dzieckiem stuka mnie z tyłu ktoś w plecy, 
oglądam się, a tu stoi marynarz i szepce mi do 
ucha, że pan komandor przyjechał.

LATACH ROZŁĄKI
tam tylko żona burmistrza. Trzy tygodnie był 
mąż z nami i tu miał okazję zapoznać się z 
warunkami naszego życia. Pan kpt. Nowak 
czuł się dobrze raczej przy wódce. Ogromnie 
małe otrzymywaliśmy tygodniowe racje 
żywności, ledwie wystarczające na wyżywienie 
dziecka.

Jedynym miejscem do żywienia się był 
Klub Angielski wyłącznie dla oficerów. Klub 
był wspaniale urządzony i grała tam wieczorem 
orkiestra. Tam każdego wieczoru urzęduje p. 
Nowak i dołącza do naszego stolika. Tam w 
czasie pobytu męża się stołujemy, bo w 
mieście sklepy są kompletnie zamknięte i o 
kupieniu żywności marzyć nie można. O 9 
jest godzina policyjna. Pan Nowak odwozi nas 
samochodem, nie zawsze w trzeźwym stanie. 
Po wyjeździe męża również wyjechała ta pani 
z dziećmi.

Przybywa teraz p. Maria Hetmanowa z 
córką Lilką, obecną panią Jedyńską, i zajmuje 
jej miejsce w domu. P. Maria małżonka kom. 
Hermana, cóż to za cudowna pani. Nie 
widziałam w życiu dzielniejszej kobiety. 
Skromna, córka właściciela wiejskiego na 
Śląsku. Bardzo zaradna. Kiedy się przed tymi 
paniami wypłakałam, pani Maria mówi, niech 
się pani nie przejmuje. Nazajutrz zdobywa 
rower i już jej nie ma, gdzieś na wsi zdobywa 
ziemniaki i inną żywność: trudno opisać jakie 
cuda zdziałała, a zawsze uśmiechnięta. Była to 
ogromna pomoc w odżywianiu dziecka. Niech 
to skromne dziękczynienie dla p. Marii będzie 
wyrazem uznania dla dzielnej Polki, która z 
bólem serca w Polsce zostawiła syna i córkę z 
rodziną, a teraz po wielu latach pragnęła 
połączyć się z mężem, zabierając jedną córkę 
Lilkę. Pokonała, tak jak ja, tyle trudności,
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żeby dobrnąć do celu. Niech dobry Bóg w 
niebie obdarzy ją największym szczęściem i 
pokojem za dobroć mi okazaną.

Kmdr. por. Franciszek Pitułko

Co tam przeżyłyśmy z tym naszym 
opiekunem p. kpt. Nowakiem i z jego żoną. 
Ale p. Maria poradziła sobie z p. Nowakową. 
To 6-cio miesięczne czekanie na wizę do 
Anglii w tych warunkach wymagało dużo 
wytrzymałości. A po przyjeździe do Anglii 
dowiadujemy się o oszczerstwach i plotkach 
jakimi nas obrzucili. Nareszcie docieram do 
Szkocji w listopadzie 1946 r., gdzie mąż jest 
dowódcą grupy północ i w Largs 
zamieszkaliśmy w willi kompletnie 
umeblowanej.

Tu nareszcie zaczynamy wspólne życie. Po 
wielu latach jestem znów na okręcie, ale 
atmosfera w dużej mesie nie tak przyjemna jak 
przed wojną, no i okręt nie nasz polski.

Ciekawe bardzo są przyjęcia w Royal 
Navy. Po 3 dniach pobytu zaprasza nas adm. 
Horan z małżonką i dorosłą córką na obiad, 
który odbył się w małym gronie tzw. adiutanta, 
kapelana i 2 oficerów. Ten brak znajomości 
języka angielskiego jest potwornym dla mnie 

mankamentem. W mesie dowództwa Royal 
Navy, które jest w pięknym hotelu poznałam 
Capt. Illingwarth z małżonką, ogromnie miły 
i stajemy się nawet bliższym przyjaciółmi, 
bywając u siebie. Przy moim boku jest zawsze 
por. mar. Władek Śliwiński, mój tłumacz i 
oddany przyjaciel, który w najmilszej mi został 
pamięci. Jest ślub kpt. Jerzego Łukaszewskiego 
i przyjęcie odbywa się na okręcie w dużej 
bardzo mesie z towarzystwem całej elity Royal 
Navy. Za wspaniałe potrawy naszym 
kucharzom okrętowym należał się medal. 
Odbył się bal Royal Navy w olbrzymim pałacu 
w Rosnith z całym przepychem i ich 
tradycjami. Trochę Panie za dużo używały 
sobie alkoholu, nie zdobyło to aprobaty 
naszego adm. Unruga.

W Largs w Szkocji 15 marzec 1947
W 1948 roku przeprowadzamy się do 

Edynburga, gdzie mąż wraca na szkolną ławę 
i zdobywa Master’s (Foreign Going) 
Certificate. Jest kapitanem statku po przyjęciu 
obywatelstwa brytyjskiego i pływa na statkach 
półpasażerskich i z niejednego rejsu też 
korzystam.

Po 20 latach pobytu w pięknym Edynburgu 
pracując tam społecznie w organizacjach 
polonijnych, przeprowadzamy się do Londynu. 
W 1982 roku będąc wdową przeprowdzam się 
do Kanady, a w roku 1991 do Polski. 
Przenosząc się zawsze z całym gospodarstwem.

Tutaj nareszcie w Polsce czuję się znów 
bardzo szczęśliwa, w objęciach wolnej Matki 
Ojczyzny, której żadna obca ziemia zastąpić 
nie może.
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ROMUALD NAłĘCZ-TYMINSKI
O.R.P. ŚLĄZAK (8)

XVIII LĄDOWANIE W SALERNO
Walki na Sycylii dobiegały końca, kiedy w 

połowie sierpnia, 1943 r. na konferencji w 
Quebec przy udziale Prezydenta Roosevelta i 
Premiera Churchilla, debatowano nad dalszym 
planowaniem wojny. Podczas kiedy 
Brytyjczycy nalegali na kontynuowanie działań 
przeciw Italii i dokonanie lądowań na 
Półwysep Apeniński, Amerykanie domagali się 
zaprzestania kolejnych zaangażowań w tej 
"ciemnej dziurze" (in that dark hole) - Morzu 
Śródziemnym i skoncentrowania się na 
przygotowaniu do inwazji Zachodniej Europy, 
przez Kanał Angielski. W trakcie rozmów, 
otrzymano wiadomość, że pewien generał 
włoski kontaktował się z kwaterą gen. 
Eisenhowera, w celu przedyskutowania 
kapitulacji i przejścia Włoch na stronę 
Sprzymierzonych. Po przewlekłych dyskusjach 
zgodzono się, że aczkolwiek inwazja 
Zachodniej Europy miała zasadnicze i pilne 
znaczenie, to jednak następną operacją 
Aliantów winno być lądowanie na Półwyspie 
Apenińskim.

Zdecydowano, że gen. B. Montgomery ze 
swoją 8-mą Armią, przeprawi się przez 
Cieśninę Messyńską z Sycylii na "czubek buta 
Calabrii". Amerykański gen. Mark Clark, 
mianowany Głównodowodzącym operacji 
lądowej, wysadzi 5-tę Amerykańsko-Brytyjską 
Armię na 36-cio milowym odcinku wybrzeża 
Zatoki Salemo, rozciągającym się pomiędzy 
Sorrento na Północy, a Paestum na Południu. 
(N.B. Churchill już obiecał to dowództwo gen. 
Sir Alan Brooke’owi, ale musiał ustąpić.) Na 
morskiego dowódcę operacji przewidziano 
amerykańskiego admirała H.K. Hewitt, a na 
lotniczego - Air Marshalla Sir Arthur 
Conyngham.

Operacja lądowania w Zatoce Salemo 
otrzymała kryptonim "Avalanche". Morską 
osłonę Armady transportującej 5-tą Armię - 
zarówno daleką jak i bezpośrednią - w czasie 
przejścia z portów wyjściowych do miejsca 
lądowania, a potem wsparcia w trakcie i po 

lądowaniu, mi; ły zapewnić: znaczna część 
Floty Morza Śródziemnego (6 pancerników, 7 
krążowników, 2 lotniskowce, flotylle 
niszczycieli, trwalery itp.), oraz jednostki 
Marynarki Wojennej USA (łącznie z okrętem 
dowodzenia USS ALCON i krążownikami 
PHILADELPHIA i SAVANNAH).

"North West African Strategical Airforce" 
miało udzielić Armadzie wsparcia pośredniego 
(indirect support), przez bombardowanie 
nieprzyjacielskich linii komunikacyjnych, 
instalacji, zgupowań itp., "North West African 
Tactical Airforce" zaś, miało dać wsparcie 
bezpośrednie, zarówno w czasie przejścia Sił 
Desantowych, jako też po lądowaniu.

Ze względu jednak na to, ze lotniska na 
Sycylii (nie zupełnie jeszcze zorganizowane), 
były oddalone od Salemo o około 380 km, a 
północno-afrykańskie o prawie 700 km, dla 
zapewnienia ciągłego wsparcia lotniczego, 
wojska walczącego na lądzie, stworzono morski 
"Zespół Wsparcia Lotniczego" (Air Support 
Force - skrót Force "V") pod dowództwem rear 
adm. Philip Vian’a. Składał się on z 5-ciu 
lotniskowców (HMS UN1CORN, HUNTER, 
BATTLER, STALKER, ATTACKER), 3-ch 
krążowników (HMS EURYALUS - okręt 
flagowy, SCYLLA, CHARYBD1S), okrętu 
przeciwlotniczego (HMS PALOMARES), oraz 
osłony z 10-ci niszczycieli typu Hunt (ORP 
ŚLĄZAK - dca osłony, HMS FARNDALE, ORP 
KRAKOWIAK, HMS CLEVELAND, 
HOLCOMBE, ATHERSTONE, L1DDESDALE, 
CATTER1CK, CALPE, HAYDON).

27 sierpnia, 1943 r. dowodzona przeze 
mnie poprzednio 48-ma Grupa Escortowa, 
została rozwiązana, a wchodzące w jej skład 
niszczyciele (ORP ŚLĄZAK, KRAKOWIAK, 
HMS CLEVELAND), przydzielono do Zespołu 
"V". 29 i 30 sierpnia, pod Gibraltarem 
odbyliśmy serię ćwiczeń z lotniskowcami, 
celem wprawienia się w ewolucje związane ze 
startowaniem i lądowaniem samolotów. Od 31- 
go zaczęliśmy stopniowo przesuwać krążowniki 
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i lotniskowce do portów Pónocnej Afryki. 3- 
go września 8-ma Armia gen. Montgomery 
wylądowała w Calabrii, bez większej trudności.

5-go września rano, ORP ŚLĄZAK i HMS 
CLEVELAND w osłonie lotniskowca HMS 
ATTACKER, wyszły z Mers-el-Kebir, z 
poleceniem zebrania po drodze innych okrętów 
Zespołu "V" i doprowadzenia ich do Malty. Na 
morzu dołączyliśmy do krążowników HMS 
SCYLLA i CHARYBDIS oraz lotniskowca HMS 
HUNTER z 3-ma niszczycielami osłony, a 
wieczorem, w pobliżu Algieru, dołączył do nas 
lotniskowiec HMS UNICORN, osłaniany 
również przez 3 niszczyciele - w tym ORP 
KRAKOWIAK. Objąłem dowództwo nad 
całością osłony.

Rano 7-go września weszliśmy do Valetta, 
gdzie już stał okręt flagowy Force "V", HMS 
EURYALUS z dowódcą Zespołu adm. Vian’em, 
oraz resztą okrętów Zespołu.

Admiralicja brytyjska, już od połowy 1942 
r. zarządziła, że kiedykolwiek w zespole 
okrętów znajdzie się dowódca polski starszy 
stopniem lub starszeństwem od dowódców 
Royal Navy, ma on obejmować dowództwo 
zespołów. W moim wypadku było to 
potwierdzone imiennie sygnałem dowódcy 
Obszaru Morskiego Plymouth z 25 sierpnia, 
1942 r.

Na Morzu Śródziemnym, ściśle 
przestrzegano tej zasady, to też, jak 
wspomniałem wyżej, 7-go września rano, 
weszliśmy do Yaletta ze mną jako dowódcą 
osłony części Zespołu "V".

Kiedy przed południem tego dnia 
zameldowałem się u adm. Vian’a, po wymianie 
paru zdań, admirał zagadnął mnie: "czy nie 
uważałby Pan za właściwe zrzeczenie się 
dowództwa osłony naszego Zespołu?". Ze 
zdziwieniem zapytałam admirała, jaki byłby 
powód takiego kroku z mojej strony?. "Widzi 
Pan", powiedział Vian, "ze względu na 
sygnalizcje byłoby to wskazane". Chociaż 
dotknęła mnie ta sugestji admirała, zmuszając 
się do uśmiechu, zareplikowałem: "Panie 
admirale mój okręt jest lepiej zaopatrzony w 
personel sygnałowy i radio, niż każdy z 
niszczycieli Royal Navy w naszym Zespole. 
Mam mój polski zestaw doskonale 

wyszkolonego personelu łącznościowego, oraz 
dodatkowo, personel łącznikowy Royal Navy 
złożony z Oficera Łącznikowego, podoficera 
Sygnałowego, dwóch bardzo dobrych 
Sygnalistów, oraz dwóch Radiooperatorów.

Na takie "dictum", Xadmirał nie wysunął 
więcej argumentów, tym bardziej że (jak się 
dowiedziałem z otrzymanych rozkazów 
operacyjnych), dowódcą osłony Zespołu "V", 
mianował mnie dowódca Morza Śródziemnego 
admirał Floty Sir Andrew B.Cunningham.

(Rok później opowiadał mi mój brytyjski 
przyjaciel Capt. Gilbert Roberts R.N., że po 
operacji salemeńskiej, spotkawszy adm. Vian’a, 
zapytał go jak wypadł Tymiński jako dowódca 
jego osłony? Vian odpowiedział że "nieźle, 
tylko sygnalizacja jego okrętu była za wolna". 
Oczywiście, nie było to zgodne ze stanem 
faktycznym).

8-go sierpnia rano, Zespół "V" wyszedł z 
Malty, kierując się przez Cieśninę Messyńską, 
na wyznaczoną pozycję w operacji inwazyjnej. 
Miał operować z odległości od 15 do 30 mil 
na Zachód od brzegów Zatoki Salemo.

Podchodząc do Cieśniny, o godz. 18.40 
usłyszeliśmy radiową wiadomość o 
bezwarunkowej kapitulacji Włoch. W 
rzeczywistości, zawieszenie broni było 
podpisane już 3-go września, nie było jednak 
ogłoszone, aby utrzymać to w tajemnicy przed 
Niemcami, celem dania czasu 8-ej Armii gen. 
B. Montgomery na uchwycenie terenu w 
Calabrii.

Podchodząc pod Cieśninę Messyńską, 
około godz. 2100 zaobserwowaliśmy smugowe 
ogniki pocisków przeciwlotniczej broni 
małokalibrowej. Zarządziłem alarm 
przeciwlotniczy.

Kiedy weszliśmy do cieśniny, ujrzeliśmy 
na brzegu Sycylii tłumy ludzi, palących 
ogniska oraz puszczających sztuczne ognie. Jak 
widać celebrowano wiadomość o wycofaniu się 
Włoch, z tej niepopularnej wojny po stronie 
Niemiec. Odwołaliśmy alarm.

9-go września o 0450 znalazłszy się w 
obszarze naszego działania operacyjnego 
ujrzeliśmy wybłyski ognia artyleryjskiego w 
Zatoce Salemeńskiej. To wojsko inwazyjne 
weszło już w kontakt z nieprzyjacielem. Około 
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20 minut później, jeden z krążowników 
naszego Zespołu otworzył ogień zaporowy do 
samolotu, niewidocznego jeszcze w ledwie 
budzącym się świtaniu. Byliśmy tym zdziwieni, 
gdyż nasz radar rozpoznał ten samolot jako 
własny. O 0722 obserwator ŚLĄZAKA 
zameldował Yu 88, lecący nad Zespołem na 
pułapie ponad 5000 m. Wydałem rozkazy 
ogniowe, składając równocześnie meldunek 
admirałowi. Zanim jednak zdążyliśmy 
otworzyć ogień - samolot zniknął z pola 
widzenia. Pochwaliłem obserwatora - ŚLĄZAK 
był bowiem jedynym okrętem w całym 
Zespole, który ten samolot spostrzegł.

Od świtu tego dnia, myśliwce Zespołu "V" 
(typu Seafire) rozpoczęły loty nad obszar 
inwazyjny. Musiano natrafić tam na zawzięty 
opór nieprzyjaciela wspierany przez Luftwaffe, 
gdyż samoloty nasze operowały, omalże bez 
przerw przez cały dzień. Lądowały na 
lotniskowcach, uzupełniały amunicję i paliwo 
i znowu wracały do boju. Te same maszyny i 
ci sami piloci odbywali po kilka lotów 
bojowych w ciągu dnia. Nie obeszło się też 
bez strat. Kilka samolotów rozbiło się przy 
lądowaniu. Kilka wpadło do morza.

Otrzymaliśmy ostrzeżenie o obecności w 
pobliżu niemieckich okrętów podwodnych. 
Zdwoiliśmy czujność, ale nie byliśmy przez nie 
molestowani. Lotnictwo nieprzyjaciela, mimo 
zaangażowania nad terenem inwazyjnym, 
kilkakrotnie w ciągu dnia i nocy zbliżało się 
do naszego Zespołu, ale siła naszego ognia 
zmuszała je do odwrotu.

W nocy, przy zbliżaniu się do nas 
nieprzyjacielskich samolotów, osłona Zespołu 
stawiała zasłonę dymną, co kilkakrotnie 
uniemożliwiło niemieckim samolotom wykrycie 
naszych okrętów, nawet przy użyciu 
"flare’ow". W wypadku, kiedy samoloty 
Luftwaffe zbliżały się w nocy zbyt blisko - 
stawialiśmy zapory ognia artyleryjskiego, co 
zmuszało je do rezygowania z ataków na nas. 
Następne dnie upływały dla naszego zespołu 
podobne jeden do drugiego. Całodzienne starty 
i lądowania z i na lotniskowce. Przez całą 
dobę, "węszenie" przez niszczyciele osłony za 
okrętami podwodnymi, oraz natężona uwaga 
całego zespołu, zdążająca do wykrycia i 

odpędzenia samolotów nieprzyjaciela.
10 września dowiedzieliśmy się, że 

lądowanie Sprzymierzonych, specjalnie na 
południowym - amerykańskim odcinku, 
napotkało na silny opór ze strony 
nieprzyjaciela. Jeden z dowódców lądującego 
oddziału zameldował przez radio, że odniósł 
wrażenie, jak gdyby Niemcy stali na 
stanowiskach obronnych, gotowi do odparcia 
inwazji.

11-go września, pod koniec dnia, 
zanotowaliśmy zmniejszoną ilość startów 
myśliwców. Widocznie 3 dni wytężonej 
operacji, zaczęły odbijać się na wytrzymałości 
zarówno maszyn jak i pilotów. Wieczorem 
tego dnia, Zespół nasz otrzymał od gen. Mark 
Clark’a podziękowanie za niezwykle wydajną 
i skuteczną pracę myśliwców. Tymczasem 
zapasy ropy na niszczycielach zaczęły się 
wyczerpywać. Najbliższym portem zaopatrzenia 
było Palermo. Zostały tam wysłane po 
uzupełnienie paliwa ORP KRAKOWIAK i HMS 
CLEVELAND.

12 września postęp działań inwazyjnych na 
sektorze północnym pozwolił na zakotwiczenie 
na redzie Salerno zbiornikowca. Pobrały z 
niego ropę ORP ŚLĄZAK i HMS CALPE, przy 
wtórze dział zakotwiczonego na redzie 
monitora HMS ROBERTS, prowadzącego 
bombardowanie pozycji nieprzyjacielskich. 
Słychać też było odgłosy gęstych strzałów 
broni małokalibrowej, dochodzące spoza 
Palermo. W międzyczasie, w brytyjskim 
sektorze inwazyjnym, opanowano lotnisko 
Montecorvino, umożliwiając użycie jego przez 
lotnictwo Sprzymierzonych.

Koło południa tego dnia (12 września) 
Zespół "V" goniący resztkami operacyjnych 
samolotów, otrzymał rozkaz zakończenia 
działania lotniskowców i odejścia do Palermo. 
13-go września o świcie, całym Zespołem 
wyszliśmy z Palermo, kotwicząc na redzie 
Bizerty o 2155. 14 września po południu 
przeszliśmy na jezioro Bizerta, kotwicząc na 
redzie Ferryville.

Na zakończenie udziału ORP ŚLĄZAK w 
operacji Salemeńskiej w składzie Zespołu "V" 
pozwolę sobie poświęcić nieco miejsca 
dowódcy tego Zespołu, rear-admirałowi
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Philip’owi Vian.
Był to wybitny oficer Royal Navy. W 

stopniu captain’a (komandora) jako dowódca 
niszczyciela HMS COSSACK wsławił się 16 
lutego 1940 r. pogwałcając wody terytorialne 
neutralnej (jeszcze) Norwegii, opanowując 
abordażem zakotwiczony w Josenfiord 
niemiecki zbiornikowiec ALTMARK i 
uwalniając 299 marynarzy brytyjskiej 
marynarki handlowej, zabranych z zatopionych 
przez niemiecki pancernik "Admirał Graf Spee" 
statków.

15 miesięcy później, w maju 1941 r., 
naprowadzony przez ORP PIORUN na 
"odnaleziony" pancernik BISMARCK, jako 
dowódca półflotylli niszczycieli, w warunkach 
ciężkiej pogody i pod ogniem nieprzyjaciela, 
wykonał nań skuteczny atak torpedowy, 
uzyskując dwa trafienia.

W sierpniu tegoż roku, już w stopniu rear- 
admirała, Philip Vian, jako dowódca Zespołu 
Operacji Połączonych (Combined Operations) 
dokonał raidu na Spitzbergen, niszcząc tam 
instalacje oraz składy węgla, ropy, benzyny i 
smarów.

W grudniu 1941 r. dowodząc 3-ma 
krążownikami, a w marcu 1942 4-ma z eskortą 
niszczycieli, będąc w osłonie konwojów 
idących na Maltę, był zaatakowany przez 
przeważające siły włoskie. Stosując po 
mistrzowsku taktykę zdeterminowanych kontr
ataków z wykorzystaniem zasłon dymnych, w 
obu potyczkach zmusił nieprzyjaciela do 
wycofania się z pola walki.

W czerwcu 1943 r. dowodził Zespołem 
wspierającym lądowanie na jednym z 
inwazyjnych odcinków brytyjskich na Salemo 
we wrześniu tegoż roku dowodził Zespołem 
Wsparcia Lotniczego w lądowaniu w Salemo, 
a w inwazji Zachodniej Europy (D-Day 6 
czerwca 1944 r.) jako rear-admirał Sir Philip 
Vian, był dowódcą morskim brytyjskiego 
odcinka lądowania w Normandii.

Pod koniec 2-ej wojny światowej w 
brytyjskich siłach morskich wysłanych na 
Pacyfik (British Task Force) do walki z 
Japonią, dowodził Zespołem Lotniskowców.

Przy tych wysokich zaletach dowódczych, 
Vian różnił się od innych znanych mi 

admirałów brytyjskich, brakiem poczucia 
humoru. Poniższe zdarzenie jest tego jednym 
z przykładów: W początkowej fazie operacji 
pod Salemo, jak to już wspominałem, 
najbliższym portem zaopatrzeniowym było 
Palermo na Sycylii. Musieliśmy bardzo uważać 
na zużycie ropy. Każdego ranka 
otrzymywałem od podległych mi niszczycieli 
meldunki podające zużycie ropy za ubiegłe 24 
godziny oraz ilość ton pozostających w 
zbiornikach. Przekazywałem te dane 
admirałowi.

Wśród dziesięciu niszczycieli osłony, HMS 
ATHERSTONE i LIDDESDALE, były 
wybudowane w pierwszej edycji (tzw. Mark 
One) klasy Hunt.

Admirał zauważył, że HMS 
ATHERSTONE zużywał więcej paliwa, niż 
HMS LIDDESDALE. Polecił więc nadać na 
ATHERSTONA sygnał z zapytaniem, dlaczego 
spala więcej ropy, niż jego siostrzany 
LIDDESDALE.

Wszystkim marynarzom Floty Morza 
Śródziemnego było wiadomym, że w tym 
niezwykle wytężonym okresie, wiele okrętów, 
a w pierwszym rzędzie niszczyciele, były 
nadużywane ponad wytrzymałość 
mechanizmów i personelu. Wiele z nich 
zalegało z rutynowym czyszczeniem kotłów i 
przeglądem maszyn. Nie na wszystkich też 
okrętach były pełne zestawy dobrze 
wyszkolonych maszynistów i palaczy. Toteż 
zużycie paliwa w różnym stopniu wzrosło na 
tych okrętach. Dowódca HMS ATHERSTONE, 
Lt. Cdr. E.N. Wood RNVR - prawnik z 
zawodu - odpowiedział po prostu, że nie mógł 
zameldować specjalnej przyczyny.

Wówczas admirał kazał zapytać dowódcę 
HMS LIDDESDALE co on robi, że jego okręt 
zużywa mniej ropy, niż ATHERSTONE, będąc 
tej samej "Mark One". Ltd. Cdr. A.A. 
MacKenzie RNR, (sam pełen humoru i 
dowcipów), przyjmując to zapytanie za 
admiralski żart - odsygnalizował: "oszczędzam, 
bo jestem sprytnym Szkotem". Rear admirał 
Philip Vian, jak się okazało, takich żartów nie 
uznawał. Następnego rana, po powrocie spod 
Palermo, wezwał dowódcę HMS 
LIDDESDALE do raportu.
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XIX Z HMS WARSPITE POD SALERNO
Zespół "V" (Zespół Wsparcia Lotniczego 

lądowania Sprzymierzonych w Zatoce Salerno), 
dowodzony przez Rear-admirała Philip Viańa, 
a osłaniany przez flotyllę niszczycieli pod 
dowództwem ORP ŚLĄZAK, w nocy 13-go 
września 1943 r. przybył spod Salerno na redę 
Bizerty. Następnego dnia po południu 
weszliśmy na jezioro Bizerta, kotwicząc na 
redzie Ferryville.

Zmęczeni intensywną czterodniową 
operacją inwazyjną, liczyliśmy na przespanie 
spokojnej nocy. Tymczasem, ledwie 
ogłosiliśmy "ciszę" na okręcie, przyszedł pilny 
sygnał, polecający ORP ŚLĄZAK objęcie 
dowództwa nad niszczycielami HMS 
FARNDALE, CALPE, CATTERJCK, HAYDON 
oraz CLEVELAND i jak najpilniejsze udanie 
się do Palermo, gdzie otrzyma dalsze rozkazy.

15-go września o godz. 0.15, wydałem 
rozkaz odkotwiczenia i na czele niszczycieli, 
ruszyliśmy przez port Bizerta i jego avant-port 
do wyjścia w morze.

Cztery miesiące upłynęły od zdobycia 
Bizerty przez 9-gą Dywizję amerykańską. Port 
już dość sprawnie pracował. Natomiast avant- 
port Bizerty, wciąż był jeszcze pełen wraków, 
zatopionych w nim statków, utrudniających 
nawigację w ciągu dnia, a w nocy czyniąc ją 
wręcz niebezpieczną.

ORP ŚLĄZAK pomyślnie prześlizgnął się 
przez prowizoryczny i niedostatecznie 
oznakowany kanał pomiędzy wrakami, 
wychodząc na redę o godz. 0112.

Następny według starszeństwa dowódcy 
HMS FARNDALE, nie miał szczęścia. Uderzył 
o wrak, rozpruwając sobie podwodną część 
kadłuba do tego stopnia, że musiał 
wypompowywać wodę z zatopionych 
przedziałów, z szybkością 70 ton na godzinę. 
Pozostał w Bizercie.

Reszta okrętów dołączyła do ŚLĄZAKA 
pomyślnie. Do portu Palermo weszliśmy po 
południu tegoż dnia. Wieczorem dołączył do 
nas HMS ATHERSTONE, wysłany w 
zastępstwie uszkodzonego HMS FARNDALE.

W międzyczasie dochodziły do nas strzępy 
wiadomości z operacji "Avalanche" (lądowanie 
w Salerno), z zestawienia których wynikało, że 

nieprzyjaciel wiedział o zbliżaniu się Armady 
inwazyjnej do Zatoki Salerno. Chociaż Włochy 
kapitulowały i faktycznie przeszły na stronę 
Aliantów, dowodzący siłami niemieckimi 
marszałek polny Albert Kesserling, zdołał 
skupić siłę do odparcia desantu. Przyczaił się 
poleciwszy zachować ciszę radiową, przez co 
dowódca 5-ej Armii Sprzymierzonych gen. 
Mark Clark, nie miał żadnych wskaźników o 
jakimkolwiek zaniepokojeniu, czy ruchach 
nieprzyjaciela.

Kiedy na krótko przed zapadnięciem 
zmroku 8-go września na okręcie dowodzenia 
na USS ALCON podniesiono sygnał 
oznajmiający kapitulację Włoch na całej 
Armadzie inwazyjnej zapanowała radość i 
opytmizm co do pomyślności desantu. Jeden 
z żołnierzy 5-tej armii wyraził te uczucia 
pisząc: ...spodziewano się, "że dobijemy do 
nabrzeża w Neapolu bez oporu, dzierżąc w 
jednej ręce gałązkę oliwną, a w drugiej bilet 
do opery".

Motorówki desantowe pełne żołnierzy 
doszły pod sam brzeg, bez najmniejszego 
przejawu oporu ze strony nieprzyjaciela. Kiedy 
jednak spuszczono rampy motorówek i 
żołnierze zeskoczyli na zalewany przybojem 
fal brzeg w powietrzu rozbłysły rakiety i 
pociski oświetlające, a dotychczasową ciszę 
rozdarł grzechot broni maszynowej, oraz 
odgłosy strzałów artylerii niemieckiej. W 
odpowiedzi, zagrzmiały salwy okrętów 
alianckich, wspierających lądowanie. 
Rozpoczęło się żmudne, i pochłaniające ofiary 
żyć ludzkich, odpychanie nieprzyjaciela od 
linii obronnej wybrzeża, walcząc omalże o 
każdą piędź terenu.

Największą opozycję napotkał 6-ty Korpus 
amerykański, lądujący na Południe od rzeki 
Sele. Brytyjski 10-ty Korpus, walczący na 
Północ od tej rzeki, też musiał pokonywać 
nieco słabszy, ale nie mniej zacięty opór, w 
wyniku czego, w ciągu pierwszego dnia 
inwazji (9-go września) zdołał odepchnąć 
wroga, zaledwie o 3 kilometry od brzegu. 
Przez następne dnie, Kesserling konsolidował 
swoje siły i 14-go września rzucił do kontr
ataku sześć Dywizji Wehrmachtu. Uderzenie 
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było tak mocne, że nie tylko zatrzymało 
postęp 5-tej Armii, ale zaistniała poważna 
obawa, że mogło zepchnąć ją z powrotem do 
morza. Katastrofa wisiała w powietrzu. 
Walczące oddziały proszą o posiłki i o 
wsparcie artyleryjskie.

O północy z 15-go na 16-ty września, ORP 
ŚLĄZAK z pięcioma niszczycielami Royal 
Navy, wyszedł z Palermo. Zbliżając się do 
Zatoki Salerno 16-go września o godz. 8.20, 
przeszliśmy przez dużą plamę ropy naftowej 
na powierzchni morza. Pływały na niej puste 
łodzie i tratwy ratunkowe z, zatopionego przez 
Luftwaffe, statku szpitalnego Sprzymierzonych.

Godzinę później, w wykonaniu sygnału 
otrzymanego z pancernika HMS VALI ANT, 
przydzieliłem mu 3 niszczyciele. VALIANT 
razem z kilkoma amerykańskimi krążownikami, 
bombardował pozycje niemieckie usytuowane 
na Północ od rzeki Sele. Na Południe od tej 
rzeki, około dwie i pół mili na Zachód od 
miejscowości Agropoli (NE od przylądka 
Licosa) stał pancernik HMS WARSPITE, 
mający przerwę w bombardowaniu. Razem z 
HMS ATHERSTONE i CLEYELAND 
dołączyłem do osłony HMS WARSPITE, który 
do tej pory miał przy sobie osłonę z dwóch 
zaledwie niszczycieli (HMS PANTHER i 
PATHFINDER).

Dowiedzieliśmy się później, że kontr
atakujące pancerne siły niemieckie, w 
Południowym odcinku inwazyjnym, odepchnęły 
36-tą i 45-tą dywizje amerykańskie, o około 10 
mil z powrotem w kierunku wybrzeża zatoki. 
W Północnym zaś odcinku, siły niemieckie 
doszły do brzegu na Zachód od Amalfi, 
ostrzeliwując Północny kanał trałowany, 
prowadzący do Salemo. Jeszcze 12 kwietnia, 
przechodziliśmy bezpiecznie przez ten kanał.

HMS WARSPITE rozpoczął bombardowanie 
na nowo, o godz. 1320 gromiąc przez 40 
minut pozycje niemieckie, tonami pocisków ze 
swych potężnych dział.

Po zakończeniu bombardowania, 
WARSPITE wziął kurs na kanał wytrałowany 
w polu minowym, celem wyjścia z zatoki. 
Musiał jednak zatrzymać się, aby przepuścić 
wchodzący do zatoki konwój.

W tym czasie otrzymaliśmy ostrzeżenie 
przeciwlotnicze.

Kilkanaście minut później, o godz. 1425 
zza cypla Licosa wyleciało na niskim pułapie 
około 12 bombardujących myśliwców Focke 
Wolf 190, kierując się na konwój. ORP 
ŚLĄZAK, znajdujący się najbilżej do kierunku 
ataku samolotów, na czas otworzył gęsty ogień 
z Pom-Pomów, Oerlikonów i karabinów 
maszynowych, zmuszając samoloty do złamania 
formacji. Jak dwa strumienie, ominąwszy 
ŚLĄZAKA z obu stron, samoloty zaatakowały 
inne okręty i statki, nie osiągając zresztą 
trafień. Najbliższa bomba upadła od ORP 
ŚLĄZAK około 60 m. HMS CLEYELAND 
został obramowany dwoma bombami blisko 
jego burt, odnosząc kilka uszkodzeń od 
wstrząsów spowodowanych wybuchami.

Zaledwie odleciały Focke Wolfy, kiedy 2- 
gi oficer artylerii, por. mar. Władysław 
Szukszta (po wojnie pływał w marynarce 
hadlowej, zginął w 1950 r. na Morzu 
Czerwonym, od wybuchu na zbiornikowcu) 
zameldował nadlatujące nad zatokę, na 
wysokości ponad 5000 m trzy ledwie 
dostrzegalne mgliste sylwetki bombowców typu 
D 217.

Niewątpliwie poprzedni atak myśliwców 
został przeprowadzony, aby odwrócić naszą 
uwagę od nadlatujących bombowców. Wybieg 
ten był udany, gdyż ze wszystich okrętów 
znajdującyh się w pobliżu, jedynie ŚLĄZAK je 
spostrzegł.

Natychmiast po zauważeniu samolotów, 
trzy sylwetki poleciały lotem nurkowym w dół. 
Na tak dużej wysokości wydało się nam, że to 
bombowce dokonywały ataku nurkowego na 
HMS WARSPITE.

Kazałem postawić "parasol" (z 
rozpryskowych pocisków) na wysokości 5000 
stóp nad pancernikiem. Po paru jednak 
chwilach stwierdziliśmy, że bombowce lecą 
dalej na poprzednim pułapie, a nurkujące 
sylwetki są bombami w kształcie małych 
samolocików o napędzie rakietowym, radio- 
kierowanymi przez Domiery. (Była to nowo 
zastosowana "tajna broń" Hitlera).

Niezwłocznie przenieśliśmy ogień na 
bombowce. Niestety było już za późno. Ogień 
nasz nie zdążył przeszkodzić Domierom w 
skutecznym kierowaniu bombami. Jedna z nich 
trafiła w śródokręcie pancernika, z którego 
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uniósł się ku niebu słup dymu i pary. Dwie 
inne bomby chybiły o centymetry, wpadając do 
morza tuż koło burt HMS WARSPITE, 
tryskając do góry olbrzymimi fontannami 
wody.

Wybuch bomby na pancerniku spowodował 
zatopienie 4-ch kotłowni. HMS WARSPITE 
został unieruchomiony. Chociaż sytuacja na 
nim została sprawnie opanowana i zatonięcie, 
przynajmniej na razie mu nie groziło, lada 
chwila można było oczekiwać nowego nalotu. 
Tymczasem, nie rozporządzając na lądzie 
dostateczną ilością lotnisk i mając wszystkie 
możliwe samoloty zaangażowane w odpieraniu 
kontr-ataku nieprzyjaciela, na osłonę własnych 
myśliwców liczyć nie było można. Groziło 
nam niebezpieczeństwo spod wody i z 
powietrza.

Nie tracąc czasu, HMS WARSPITE wysłał 
sygnały o pomoc! Przybyłe wkrótce dwa 
holowniki amerykańskie, wzięły na hol 
uszkodzony pancernik.

Trzy krążowniki (HMS EURYALUS, 
SCYLLA i przeciwlotniczy DELHI) z trzema 
niszczycielami swej osłony, wzmocniły osłonę 
HMS WARSPITE.

Rozpoczęła się powolna żegluga do Malty, 
z HMS WARSPITE posuwającym się na holu 
szybkością poniżej 5 węzłów.

Pierwszej nocy radar ŚLĄZAKA wykrył 
zbliżający się do zespołu nierozpoznany 
samolot. Otworzyliśmy ogień zaporowy. Kilka 
okrętów osłony dołączyło do nas. Samolot, nie 
dawszy rozpoznawczych zawrócił i odleciał. 
Niewątpliwie był to Niemiec.

Tej samej nocy otrzymaliśmy sygnały, że 
HMS VALI ANT spod Salerno, oraz brytyjski 
statek szpitalny, oświetlony przepisowo i nie 
pozostawiający wątpliwości co do swego 
charakteru, były atakowane (każdy w innym 
miejscu) przez Luftwaffe. Oba wyszły z tych 
ataków bez szwanku). Jak później podano do 
wiadomości, ataki bombami dalokierowanymi, 
oprócz ugodzenia HMS WARSPITE, dosięgły 
krążowniki USS PHILADELPHIA, USS 
SAYANNAH i HMS UGANDA, uszkodzając je, 
oraz topiąc pięć transportowców, osiem 
statków inwazyjnych i statek szpitalny (po 
którym plamę ropy widzieliśmy rano 16-go 
września).

Jednak, bombardowanie przez pancerniki i 
krążowniki Sprzymierzonych złamało kontr
atak Kesserlinga. 5-ta Armia Sprzymierzonych, 
znowu ruszyła do natarcia, zmuszając Dywizje 
niemieckie do wycofania się w kierunku na 
Linię Gustawa (przebiegającą w poprzek 
półwyspu Apenińskiego od Morza Tyrreńskiego 
w pobliżu miasta Mantumo, do Adriatyku w 
pobliżu San Vito).

17-go września dołączyły do nas dalsze 
dwa holowniki, przyczyniając się do 
zwiększenia szybkości holowania. Wzmocniły 
też eskortę kilka niszczycieli, natomiast 
odszedł z powrotem pod Salerno krążownik 
przeciwlotniczy HMS DELHI. Opowiadano mi 
później, że dzielny ten okręt w okresie 
operacji Salemeńskiej odparł przeszło czterysta 
natolów. W pobliżu Sycylii i po przejściu 
Cieśniny Messyńskiej, znaleźliśmy się w 
zasięgu własnego lotnictwa. Zmniejszyło to 
wydajnie niebezpieczeństwo nalotów Luftwaffe. 
Wciąż jeszcze istniało poważne zagrożenie ze 
strony U-Boatów - jednak nie natrafiliśmy na 
nie. 19-go września wczesnym rankiem 
doprowadziliśmy naszego uszkodzonego 
"podopiecznego" HMS WARSPITE do Malty.* * *

O posiadaniu (czy też produkowaniu) przez 
Niemcy nowej - "tajnej broni" w postaci 
radiowo-kierowanej bomby latającej (w 
kształcie małego samolotu) o napędzie 
rakietowym i o dużej sile wybuchu, dowiedział 
się wywiad brytyjski jeszcze w końcu 1939 r. 
Nie były one jednak zastosowane aż do 
sierpnia 1943 r. 27-go tego miesiąca, 
kanadyjski HMCS ATHABASKAN, ze swoją 
Grupą Eskortową, znajdując się w pobliżu 
brzegów Hiszpanii, został zaatakowany tymi 
bombami, wypuszczonymi przez kilkanaście 
Do 217. W wyniku tego ataku, sloop HMS 
EGRET został zatopiony, a HMCS 
ATHABASKAN poważnie uszkodzony. Zdołał 
jednak o własnych siłach dojść do portu w 
Wielkiej Brytanii.

W połowie września 1943 r. Flota Morza 
Śródziemnego (w tym ORP ŚLĄZAK i 
KRAKOWIAK) została poinformowana o 
posiadaniu przez Luftwaffe tej "nowej broni" 
podając częstotliwość, na której bomby są 
dalokierowane. Doradzono głuszyć transmisję 



Str. 40 NASZE SYGNAŁY Nr 172

samolotów dalo-kierujących, włączając na tej 
częstotliwości jakikolwiek motorek - chciażby 
elektryczną maszynkę do golenia. Na ORP 
ŚLĄZAK, ja jedyny posiadałem elektryczną 
maszynkę do golenia. Toteż mój stołowy st. 
mar. Franek Rumiński, do swoich czynności w 
alarmach przeciwlotniczych otrzymał funkcję 
dodatkową: "zanieść do radiostacji maszynkę 
do golenia".

XX TAK, TAK NIEMCY
Doprowdziliśmy uszkodzony HMS 

WARSPITE z Zatoki Salerno do Malty, po 
północy 19-go września 1943 r., okręty osłony 
pancernika weszły do portu Valetta. Nie dano 
nam jednak dużo czasu na wypoczynek.

Już o godz. 17.00 tegoż dnia, ORP 
ŚLĄZAK, mając pod swoimi rozkazami HMS 
ATHERSTONE i CLEVELAND był w drodze 
do Bizerty. Przechodząc wytrałowanym w Polu 
Minowym Kanałem Tuniskim, spostrzegliśmy 
brytyjski samolot typu Wellington, który 
zniżywszy swój lot, szybował jakgdyby 
niepewnie nad wodą. W pewnym momencie 
samolot ciężko wywodował na spokojnej tafli 
morza, przesunął się poślizgiem kilkadziesiąt 
metrów i zatrzymał. Z kadłuba jego ukazał się 
dym i wytrysnął płomień.

Zanim podeszliśmy do miejsca katastrofy, 
samolot zatonął, a na powierzchni pływała 
pneumatyczna tratwa ratunkowa (dinghy) z 
jego załogą. Szczęśliwie cała załoga 
Wellingtona uratowała się, mając tyko 
niegroźne obrażenia. Wzięliśmy na pokład 
sześciu uratowanych lotników, których 
przekazaliśmy władzom następnego dnia rano, 
po zakotwiczeniu na redzie Bizerta. Nie 
pamiętam, czy katastrofa była spowodowana 
brakiem paliwa, czy też jakimś defektem.

W Bizercie oczekiwała na nas "Force V" 
(Zespół wsparcia lotniczego lądowania w 
Salerno) z trzema niszczycielami. Pod wieczór 
20-go września, "Force V" odkotwiczyła i pod 
osłoną sześciu niszczycieli, dowodzonych przez 
ORP ŚLĄZAK, wzięła kurs na Gibraltar. Z 
krótkim przystankiem w Algierze (21 IX), 
doszliśmy bezpiecznie do Gibraltaru wczesnym 
rankiem 23-go. W czasie tego przejścia, 
niszczyciele osłony, czterokrotnie otrzymały 
echa zakwalifikowane jako okręty podwodne i

Podczas postoju w Salerno 8-go 
października 1943 r. kilku członków załogi 
ŚLĄZAKA miało sposobność do rozmowy z 
jeńcami niemieckimi, prowadzonymi do 
tymczasowego obozu jenieckiego. Mówili oni, 
że tak potwornego bombardowania, jakiego 
doświadczyli od okrętów Sprzymierzonych w 
dniu 16-go września, nie przeszli nawet pod 
Stalingradem.

wykonały kontr-ataki bombami głębinowymi. 
Chociaż nie zaobserwowaliśmy śladów 
uszkodzeń, czy zatopień U-Boafów, to (jeżeli 
naprawdę tam były) nie dopuściliśmy ich do 
wykonania ataków torpedowych na "Force V". 
W dniu tym (23 IX), "Force V" została 
rozwiązana.

Następnego dnia, ORP ŚLĄZAK objął 
dowództwo nad zespołem złożonym z trzech 
niszczycieli Royal Navy, oraz ORP 
KRAKOWIAK i przeszedł z nimi do Algieru, 
wchodząc do portu rano 25-go września. W 
Algierze, ORP ŚLĄZAK pozostał do 30-go 
września, czyszcząc kotły i przeprowadzając 
remont maszyn oraz przegląd instalacji, po 
1500 godzinach ich pracy, z krótkimi tylko 
przerwami. Tych kilka dni dały załodze nieco 
odprężenia i możliwość "rozprostowania nóg" 
na lądzie. Ze względu jednak na to, że 
zdarzały się wieczorami w nocy napady na 
personel aliancki przez Arabów, 
przestrzegaliśmy wychodzących na ląd, aby 
chadzali grupami i żeby spożywali z umiarem 
napoje wyskokowe, działające w piorunujący 
sposób w gorącym klimacie.

Ja, z kilkoma oficerami, odwiedziłem 
Państwa Juliuszostwa Friedrichów, oraz 
Kolonię rodzin wojskowych zakwaterowania w 
przedmieściu Algieru - El Biar. 
Przespacerowałem się również do zachodniej 
części Algieru do Bazyliki "Notre Damę 
d’Afrique", okazale widocznej od strony 
morza. Znajduje się w niej nad głównym 
ołtarzem, obraz Matki Boskiej o ciemnym 
obliczu.

1-go października byliśmy już w drodze do 
Neapolu, do którego weszliśmy rano 3-go. Tu 
na piętnaście dni zostaliśmy włączeni do sił 
patrolowych, strzegących Zatoki 
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Neapol itańskiej i Salemeńskiej, przed 
penetracją i atakami U-Boatów, na 
zakotwiczone na redach statki. Okazyjnie, 
eskortowaliśmy statki kursujące pomiędzy 
Neapolem a Salemo.

W nocy z 13-go na 14-ty października, 
patrolując na odcinku pomiędzy wyspami Capri 
i Ischia, obserwowaliśmy wybłyski zawziętej 
wymiany ognia artyleryjskiego, na linii rzeki 
Voltumo. Zarówno w Neapolu jak i w Salemo, 
można było zaobserwować dotkliwą biedę 
wśród znacznej części mieszkańców. Jednego 
dnia, będąc na pomoście ORP ŚLĄZAK 
zacumowanego przy nabrzeżu w Neapolu, 
widziałem za serce chwytającą scenę. Na 
placyku naprzeciw nabrzeża, znajdowała się 
duża kupa śmieci. Grzebało w niej dwóch czy 
trzech małych chłopców. W pewnym 
momencie, przykusztykała tam podpierająca się 
kijem staruszka. Uniósłszy kij odpędziła 
chłopców od śmieci i sama zaczęła w nich 
grzebać. Najwidoczniej szukała odpadków 
mogących być przez nią spożytych. Sen 
Mussoliniego o budowie - w oparciu o Hitlera 
- imperium włoskiego na modłę starożytnego 
Rzymu, zakończył się tragicznym 
przebudzeniem.

16-go października ORP ŚLĄZAK objął 
eskortę statku EMPIRE CHARMAIN 
załadowanego uszkodzonymi motorówkami 
desantowymi, oraz dwóch barek desantowych 
(L.S.T.). Portem docelowym był Algier, w 
tym, że według planu podróży, jedna barka 
odeszła do Palermo, druga do Bizerty, a 
EMPIRE CHARMAIN wszedł do portu 
Djidjelli, celem wyładowania przywiezionych 
motorówek desantowych. Do Algieru, z pustym 
już EMPIRE CHARMAIN, przybyliśmy koło 
południa 20-go października.

Podchodząc do miejsca zakotwiczenia, 
otrzymaliśmy z dowództwa morskiego Algieru 
sygnał, wyznaczający ORP ŚLĄZAK okrętem 
dyżurnym. Pozostaliśmy więc na kotwicy w 
krótkim pogotowiu dla maszyn. W czasie 
śniadania 22-go października, przyszedł sygnał 
polecający ORP ŚLĄZAK wzięcie pod swoje 
rozkazy HMS HOLCOMBE i pośpieszne 
udanie się na wyznaczoną pozycję, celem 
wytropienia meldowanego tam U-Boat’u. Po 
przybyciu na wskazaną pozycję, 

wspomaganymi przez samolot typu Hudson, 
rozpoczęliśmy "przeczesywanie" obszaru 
wodnego. Będąc na pomoście, usłyszałem 
meldunek obserwatora, że na wodzie na kursie 
znajduje się nierozpoznany przedmiot.

W miarę zbliżania się zameldowanego 
przedmiotu, nabierał on coraz wyraźniejszego 
kształtu. Była to lotnicza "dinghy" z czterema 
ludźmi. Posłałem zlecenie do zdo kpt. mar. 
Wilhelma Pacewicza, aby przygotował ekipę na 
śródokręciu prawej burty, do podniesienia ludzi 
z tratwy. HMS HOLCOMBE zleciłem 
przeprowadzenie ŚLĄZAKOWI ubezpieczenia 
przed możliwością ataku przez okręt 
podwodny, kiedy zatrzymamy się do 
podniesienia rozbitków. Zastępca dowódcy ze 
swoją ekipą, znajdując się na śródokręciu, nie 
widzieli jeszcze tratwy zasłoniętej przez 
dziobową część okrętu.

Kiedy tratwa wyłoniła się spoza nawisu 
dziobu, jeden z marynarzy wykrzyknął: "Panie 
kapitanie, to są Niemcy!" Na to z tratwy 
odezwał się głos czystą polszczyzną: "Tak, tak 
Niemcy". Był to młody Ślązak nazwiskiem 
Bizoń, pobrany przez Niemców do Luftwaffe. 
Na zestrzelonym samolocie, był strzelcem 
płatowcowym. Uratowani rozbitkowie należeli 
do załogi Junkiersa 88 (Ju 88). Zeznali, że 
byli zestrzeleni przez myśliwce brytyjskie, 
będąc na patrolu. (Pierwszy oficer Artylerii 
por. mar. Zbigniew Plezia i zastępca dowódcy 
twierdzili, że musiał to być samolot z nalotu 
na Algier poprzedniego popołudnia, do którego 
ŚLĄZAK uzyskał nakrycie i dalmierzysta 
meldował, że zniżył lot i na linii horyzontu 
wydawało się, że spadał na wodę).

Pilot - porucznik Luftwaffe i radiooperator 
byi ciężko ranni. Podporucznik ko-pilot i 
Bizoń, odnieśli kontuzje lub lekkie obrażenia. 
Poleciłem Z.D.O. przesłuchać jeńców. Kpt. 
mar. Pacewicz wezwał do pomocy podoficera 
ewidencyjnego okrętu st. bosmana Alfonsa 
Webera, który biegle władał językiem 
niemieckim. Pilot, porucznik rezerwy lotnictwa, 
przyniesiony do kancelarii okrętowej na 
noszach, był bardzo osłabiony. Pochodził ze 
Strasburga. W cywilu był sprzedawcą win i 
znał język francuski. Umożliwiło to kpt. 
Pacewiczowi przeprowadzenie z nim rozmowy 
w tym języku. Zeznał, że samolot, który 
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pilotował - Ju 88, był na misji rozpoznawczej.
Kiedy wprowadzono do kancelarii 

podporucznika, ten - według relacji kpt. 
Pacewicza: ..."trzasnął obcasami, podniósł 
ramię i butnie wypowiedział nazistowskie 
pozdrowienie Heil Hitler". "Za dużo to było 
dla st. bosm. Webera. Podskoczył do Niemca 
i rąbnął go w uniesioną rękę". Kpt. Pacewicz 
kazał powiedzieć Niemcowi, że był na

XXI KONWOJE
Kompania Włoska przebiegała wolniej niż 

przewidywano. Gen. B. Montgomery, w nocy 
3-go września 1943 r. przekroczył ze swoją 8- 
mą Armią Cieśninę Messyńską z Sycylii na 
"czubek buta" Kalabrii, bez większej opozycji. 
Niewątpliwie fakt tajnego zawarcia, w tym 
dniu, zawieszenia broni pomiędzy 
Sprzymierzonymi a Włochami, miał tu swoją 
wymowę.

9-go września człon 8-ej Armii - Pierwsza 
Powietrzna Dywizja - zdobyła bazę Marynarki 
włoskiej Taranto. Dwa dni później, wzięła port 
Brindisi. W nocy z 22 na 23 września, 78-ma 
Dywizja 8-ej Armii pomyślnie wylądowała z 
morza w Bari, 1-go października zdobyła 
wielką bazę lotniczą Foggia, a dnia 
następnego, wsparła od lądu desant 
Commandosów na Termoli. W tym czasie 1- 
sza Kanadyjska Dywizja opanowała 
Vinchiaturo.

Jak już podałem poprzednio 5-ta Armia 
gen. Mark Clark’a, lądując na wybrzeże Zatoki 
Salerno, też 9-go września, natrafiła na 
oczekujące na nią siły niemieckie marszałka 
Kesserlinga. Walcząc o każdą piędź terenu, 
zdobyła Neapol dopiero 1-go września. Nastała 
deszczowa pogoda, rzeki podniosły swoje 
poziomy, a mosty na nich były zniszczone 
przez ustępujących Niemców. Pokryty śliskim 
błotem górzysty teren, stanowił dodatkową 
przeszkodę w posuwaniu się wojsk 
Sprzymierzonych. Toteż aż 12 dni zajęło 5-ej 
Armii, aby dotrzeć do linii rzeki Voltumo, 
walkę artyleryjską o przekroczenie której, 
obserwowaliśmy w nocy 13/14 paździemia, 
będąc na patrolu pomiędzy wyspami Capri a 
Ischia.

13-go października 1943 r. Włochy 
wypowiedziały wojnę Niemcom.

pokładzie polskiego okrętu wojennego i żeby 
lepiej zachowywał się przyzwoicie. Po tym 
przyjęciu, Niemiec spokorniał. 
Kontynuowaliśmy patrol przez resztę dnia i 
całą noc, nie wykrywszy poszukiwanego U- 
Boatu. Rano 23 października weszliśmy do 
Algieru i przekazaliśmy jeńców władzom 
brytyjskim.

Wojska Sprzymierzonych walczące w 
takich warunkach, potrzebowały rzecz jasna, 
dużych uzupełnień zarówno personelu, jak i 
materiałów wojennych. Dostarczyć je można 
było tylko drogą morską, zagrażaną przez 
nieprzyjacielskie lotnictwo i okręty podwodne.

23-go i 24-go października 1943 r. ORP 
ŚLĄZAK doprowadził się do względnego 
porządku w Algierze. Zastępca dowódcy kpt. 
mar. W. Pacewicz, miał długą listę koniecz
nych do wykonania prac, łącznie z podma- 
lowaniem kadłuba. W tym samym czasie, 
pierwszy oficer mechanik por. mar. rez. Bogu
mił Imiela, ze swoim personelem, przeprowa
dził pośpieszny przegląd działu mechanicznego.

25-go października o godz. 05.00 ŚLĄZAK, 
jako dowódca zespołu 6-ciu niszczycieli (w 
tym 5 niszczycieli Royal Navy), objął eskortę 
szybkiego konwoju złożonego z 7-miu statków 
pasażerskich (tzw. troopships) wypełnionych 
wojskiem oraz brytyjskiego okrętu 
podwodnego. Bez większych wydarzeń, 
doprowadziliśmy konwój do Port Saidu, około 
południa 31-go października. (W tym czasie, 
ORP KRAKOWIAK walczył na Dodekanezach).

2-go listopada, wcześnie po południu, 
byliśmy już w drodze do Taranto, wychodząc 
z Port Said’u z 3-ma statkami z wojskiem i 2- 
ma brytyjskimi niszczycielami eskorty, 
uzupełnionymi pod Aleksandrią przez dalsze 3 
statki z wojskiem i 2-ma brytyjskimi 
niszczycielami. Po drodze, mijając Maltę 
odesłaliśmy jeden statek do Valetty, następne 
2 statki do Augusty na Sycylii, a z 
pozostałymi, rano 7-go listopada weszliśmy do 
Taranto. Poza silnym sztormem, który 
rozdmuchał się 6-go listopada, nie doznaliśmy 
innych przeszkód w tym przejściu. Tego 
samego dnia (7-go listopada) po południu ORP 
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ŚLĄZAK wyszedł z Taranto udając się ma 
Maltę. Weszliśmy do portu rano 8-go 
listopada. Uzupełniliśmy zaopatrzenie i 
wypoczywaliśmy do południa 10-go w którym 
to dniu, zaokrętowawszy 7-miu oficerów Royal 
Navy oraz 23-ch podoficerów i marynarzy, 
przeszliśmy do Augusty na Sycylii, cumując 
się w porcie wieczorem tego samego dnia. Po 
drodze odbyliśmy ćwiczebne strzelanie 
przeciwlotnicze do rękawa.

11-go listopada przed południem ORP 
ŚLĄZAK, na czele 3-ch niszczycieli Royal 
Navy, objął eskortę 9-ciu statków idących na 
Zachód. W trałowanym Kanale Tuniskim 
konwój ŚLĄZAKA zeszedł się z konwojem 
złożonym z 8-miu statków eskortowanych 
przez 8 amerykańskich niszczycieli, oraz 
krążownik przeciwlotniczy HMS COLOMBO. 
Oba konwoje połączyły się w jedną całość, 
pod dowództwem USS DAYISON, podążając 
do Gibraltaru. ORP ŚLĄZAK ze swoimi 
niszczycielami odłączył się i wszedł do Algieru 
przed północą 13-go listopada.

15-go listopada, razem z niszczycielami 
HMS ATHERSTONE i CLEYELAND, ORP 
ŚLĄZAK objął eskortę uzbrojonego w działa 
znacznego kalibru, francuskiego statku 
pasażerskiego Y1LLE D’ORAN udającego się 
do Taranto. Podobno statek ten był 
przewidziany do działań wojennych jako 

krążownik pomocniczy. W tym jednak 
wypadku, był zastosowany do transportu 
wojska. Odkotwiczyliśmy z Algieru wieczorem 
tegoż dnia. Po drodze, zakotwiczyliśmy na 
redzie Philipville, na czas załadowania przez 
Ville d’Oran wojska francuskiego, z którym, 
przed południem 18-go listopada weszliśmy do 
Taranto.

Jak dowiedzieliśmy się, dostarczyliśmy na 
teren Włoch Francuski Korpus Ekspedycyjny, 
który walczył w Kampanii Włoskiej pod 
dowództwem gen. Alphonse Pierre Juin 
(późniejszy marszałek; 1951-1956 dowódca sił 
lądowych NATO w Europie Środkowej). Nie 
było nam wiadomym, czy gen. Juin był 
zaokrętowany na Y1LLE D’ORAN w tej 
podróży.

19-go po południu, w towarzystwie HMS 
ATHERSTONE, wzięliśmy pod eskortę 
wypróżniony YILLE D’ORAN, który 
wprowadziliśmy do Algieru o 16.10 21 
listopada. ORP ŚLĄZAK stanął na kotwicy na 
redzie Algieru. Ledwo odwołaliśmy alarm 
zakotwiczenia, przyniesiono mi sygnał 
nakazujący natychmiastowe dołączenie, jako 
dodatkowa eskorta, do konwoju mijającego 
Algier, ze względu na spodziewany nalot 
Luftwaffe na ten konwój.

Po minięciu zagrożenia ŚLĄZAK powrócił 
do Algieru przed północą tegoż dnia.

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.

LĄDUJEMY NA NIEMIECKIM PANCERNIKU
ORP "Orkan" był przydzielony do floty 

operującej na wodach morza Północnego, 
Norweskiego, na morzu Grenlandii i Barentsa. 
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. Po 
powrocie z kilkudniowego patrolu z tych 
lodowatych wód, okręty stawały na kotwicy, 
przeważnie na dwóch, bo w Scapa Flow 
prawie bezustannie wiał silny wiatr lub 
panował sztorm. Kiedy tak odpoczywaliśmy 
przed następnym patrolem, głównodowodzący 
Admirał polecał urządzanie zawodów 
sportowych, to jest gry w piłkę nożną, regaty 
wioślarskie i zawody bokserskie. Jako 
sportowiec brałem czynny udział w tych 
rozrywkach, jak również chodziłem pieszo po 
okolicznych, ogołoconych z drzew wysepkach. 
Oficerowie mieli możliwości wypożyczania 
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łodzi żaglowych w przystani admiralskiej.
Jednego, pięknego dnia w lecie, Kuba 

Janowski, oficer sygnałowy i ja, wynajęliśmy 
"International 14", jak nazwa wskazuje, 
czternastostopową żaglówkę. To jest bardzo 
zwinna i szybka jednostka z dużą powierzchnią 
Żagli, z mieczem, który daje zanurzenie od 10 
cali do czterech stóp.

Żaglowaliśmy kilka godzin, zwiedzając 
szereg wysp. Kiedy nastąpił odpływ, część 
zatoki w pobliżu zachodniej strony Cava i 
Flotta wyglądała jak pobojowisko-cmentarz 
niemieckich okrętów wojennych, zatopionych 
w 1919 roku. Były tam drednoty, ciężkie i 
lekkie krążowniki. Naliczyliśmy około 
czterdziestu sztuk. Leżały przeważnie na 
burtach, choć kilka pomniejszych siedziało 
dnem. Dobiliśmy do drednota "Kaiser", 
położonego pięćdziesiąt metrów od skalistej 
wysepki Cava. Okropne uczucie zgonu... 
Chodziliśmy po przechylonym pokładzie okrętu, 
który miał przeszło tysiąc ludzi załogi, dziesięć 
12-calowych, czternaście sześć i dwanaście 3.5- 
calowych dział, 564 stopy długości i 96 stóp 
szerokości.

ORP ORKAN NA ISLANDII
Wraz Z flotyllą kontrtorpedowców "Orkan" 

został wysłany na Islandię. Stamtąd było 
wygodniej patrolować Morze Norweskie i 
odprowadzać konwoje do USSR. Po patrolach 
rzucaliśmy kotwicę w rozmaitych fiordach: 
Akureyri na północy wyspy, He kia na 
zachodzie i Seydis Fiord na wschodzie. 
Czasami, na postoju wychodziliśmy na ten 
bezludny, zimny, bezdrzewny ląd. Były tam 
odizolowane baraki wojska amerykańskiego, ale 
Islandczycy nie lubili Amerykanów, 
Brytyjczyków i wszystkich, którzy walczyli 
przeciwko Niemcom. Ich sympatie były po 
stronie Hitlera. Zwiedziliśmy drewniany 
Reykjawik, stolicę Islandii oraz gejzery gorącej 
wody na północ za miastem, ciepła woda 
gejzerów jest używana do ogrzewania domów 
i budynków miejskich. Usiłowaliśmy bez skutku, 
zbliżyć się do płci żeńskiej. Niewiasty ładne, 
były grzeczne, ale bardzo odległe. Małomówne 
i smutne jak krajobraz Islandii. Na początku 
marca 1943 roku rzuciliśmy kotwicę w 
Seydisfiordur. Towarzyszył nam inny 
kontrtorpedowiec flotylli. Seydis fiord, długości 

około siedmiu kilometrów, szerokości pół 
kilometra jest otoczony górami około 
siedmiuset metrów wysokości. Wejście wąskie, 
nie przekraczało sto pięćdziesiąt metrów. 
Wydawało się zacisznie, ale jednak... Podczas 
mej porannej wachty zauważyłem, jak "Orkan" 
i nasz towarzysz dryfują w kierunku skał. 
Zerwał się nagle silny wiatr. Zameldowałem 
dowódcy, który polecił mi dać alarm 
odkotwiczenia, a sam podał sygnał "wolno 
naprzód" do maszyn, które były w 
natychmiastowym pogotowiu.

Z podniesioną kotwicą, oba 
kontrtorpedowce (nasz towarzysz uczynił to 
samo), zaczęły chodzić dookoła fiordu, jeden 
za drugim. Wichura dochodziła do 60 węzłów, 
spadając z gór, piętrząc wodę i wzbudzając 
sztormową falę, która odbita od skał wracała 
ze zwiększoną siłą kładąc nas na burty. Tak 
manewrowaliśmy cały dzień, bo w morzu 
zerwały się własne miny i kilka z nich weszło 
do fiordu. Co za koszmar! Dopiero po 
południu nadeszły dwa traulery z Reykjavik, 
wyłowiły dwie i rozstrzelały dwie inne miny, 
uwalniając nas. Znowu rzuciliśmy kotwicę, 
ażeby wreszcie odpocząć.

WYPRAWA ARKTYCZNA
Na rozkaz Admirała, dowodzącego eskortą 

konwoju, polski destroyer "Orkan" dołączył do 
flotylli kontrtorpedowców, po sztormie w Seydis 
fiordzie. Właściwie sztorm się nie skończył, bo 
trwał jeszcze przez następny tydzień. Mimo złej 
pogody byliśmy codziennie atakowani kilkoma 
samolotami, a nawet okrętami podwodnymi.

Prowadziliśmy do USSR dwanaście statków 
w dwóch kolumnach. Statki były potężne. 
Wyglądały na dwadzieścia tysięcy ton każdy. 
Była tam benzyna lotnicza, samoloty, działa 
przeciwlotnicze, amunicja, lekarstwa i żywność 
- jednym słowem wszystko czego Sowietom 
brakowało.

Nie robiliśmy więcej niż dwanaście 
węzłów, kołysząc się i wpadając w otchłanie 
wodne, aby znowu ukazać się na szczycie 
długich fal. "Nikt dobry się po morzu nie 
włóczy", pisał Mikołaj Rey, a specjalnie po 
tych odludnych wodach. Wyspę Jan Mayen, 
należącą do Norwegii, ale podobno ze stacją 
radiową niemiecką, minęliśmy lewą burtą. Po 
jej przejściu skierowaiśmy się trasą pomiędzy
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Wyspą Niedźwiedzią, a wyspą Spitsbergen, 
ażeby uniknąć ataków Luftwaffe z północnego 
przylądka Norwegii. Obie wyspy należą do 
Norwegii, ale tam również pracował niemiecki 
podsłuch. Coraz zimniej, wokoło nas płyną kry 
lodowe, wielkości przeciętnego domu. Na 
niektórych krach siedzą foki i szczekają do nas 
jak psy. W międzyczasie tracimy w dzień dwa 
statki, jeden storpedowany przez U-boata 
wybuchł i zniknął natychmiast z całą załogą, 
bo była to ogromna cysterna benzyny. Drugi 
statek został zbombardowany przez samoloty i 
wybuchał kilkakrotnie, bo wiózł amunicję. W 
dalszym ciągu szliśmy wzdłuż 75 równoleżnika 
szerokości północnej, aż do południka 35 
długości wschodniej.

Na tym odcinku, samoloty atakowały nas 
dwa razy dziennie, a okręty podwodne nocami. 
Straciliśmy dalsze dwa statki. Było bardzo 
mało rozbitków, bo w tej wodzie kilka minut 
wystarczało, aby skonać. Weszliśmy w rejon 
działania sił sowieckich, kierując się na 
południe do Murmańska.

ORP ORKAN PRZYBYWA DO MURMAŃSKA
Od wczesnego rana, idziemy kursem 180 

stopni. Był piękny, wiosenny dzień, 27 marca, 
moje urodziny. Na czterdzieści mil od brzegu, 
spotkaliśmy duży, rybacki kuter, pełen ryb i 
"pachnący" na milę.

Nasz dowódca, komandor Hryniewiecki po 
zbliżeniu do kutra, rozmawia przez megafon 
płynnym rosyjskim z komendantem kutra, który 
salutuje i odpowiada. Zrozumiałem większą 
część rozmowy, kuter zawraca i cumuje do 
naszej lewej burty, podczas, gdy my 
zmniejszamy szybkość do kilku węzłów. 
Dowódca poleca dać komendantowi kutra 
skrzynkę z alkoholem: cztery butelki whisky, 
cztery ginu i cztery rumu. Komendant, z 
czerwonym nosem, co oznaczało, że nie był 
abstynentem, dziękuje i salutuje.

On z kolei poleca załodze załadować 
nieskończoną ilość ryb na "Orkana". Było 
ciepło i prawie cała nasze 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 wdrapać się na pokład. Co się stało 
następnie, musi przejść do historii...

Nasi marynarze zaczęli obejmować 
Rosjanki i całować. Te piszczały z radości i 
odwzajemniały się. 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 potem, zarysowały się 
wybrzeża. Przyjemny zapach drzew sosnowych 
wtargnął w nasze płuca. Wchodziliśmy do 
zatoli Polyarnaya. Brzeg, jak okiem sięgnąć, 
same, niekończące się 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 
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 domów 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 przyjemnie, że 
spowodowaliśmy radość tym niewiastom, 
których mężowie, ojcowie lub bracia walczą 
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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

ORP PIORUN NA MALCIE
D-cą był kmdr. por. Stanisław 

Dzieniesiewicz, ciałem drobny ale wielki 
duchem, wspaniały dowódca, który lubił (i 
dobrze to robił) z fantazją i po kawalersku 
manewrować w porcie. Stał więc na stołeczku, 
aby widzieć burty okrętu z pomostu i 
donośnym głosem, by nie było pomyłki 
podawał komendy na ster i do maszyny, które 
nawigacyjny powtarzał w tubę głosową. Ale 
smarkacze maltańscy na brzegu doskonale 
słyszeli polskiego dowódcę i jak kmdr. Stasiu 
dla przykładu powiedział "lewa maszyny cała 
wstecz" chór urwisów maltańskich z plaży na 
cały port wydzierał się po polsku "lewa 
maszyna cała wstecz". Może jeszcze są dziś 
Maltanie w emerytalnym wieku, którzy z lat 
wojny pamiętają polskie rozkazy manewrowe.

BOMBARDOWANIE "KARPACZAMI"
Gdy PIORUN ruszył na nocne 

bombardowanie włoskich umocnień na 
południowym wybrzeżu, działa, sześć 
studwudziestek (4.7-calowych) załadowano 
pociskiem kruszącym, tzn. tym samym co p-lot 
ale z zapalnikiem uderzeniowym. Niewiele było 
tak uzbrojonych pocisków na działo i po paru 
salwach działo  nowi przeszli na pocisk SAP 
(semi-Armour Piercing), których dla każdego 
działa była wielka ilość na wypadek spotkania 
morskiego i walki artyleryjskiej z okrętem 
nawodnym. Ale świeżo awansowany na 
bosmata Kazik Jurczyk, od którego jako st. 
marynarz przejąłem jako pirotechnik komory 
amunicyjne, jako działonowy, działa 2, 
przeszedł na pocisk kruszący z zapalnikiem 
czasowym, który polecił nastawiać na 
najbliższą odległość. Wachtę i alarm bojowy, 
jako pirotechnik miałem w Centrali 
Artyleryjskiej i ze zdziwieniem dowiedziałem 
się od kolegów przy działach, że z lądu 
strzelano do nas "kartaczami", które rozrywały 
się na szczęście w wystarczająco bezpiecznej 

odległości od okrętu. Przygotowując rozliczenie 
zużycia amunicji dowiedziałem się o zużyciu 
zapalników czasowych: to nasze pociski 
rozpryskiwały się w najbliższej bezpiecznej 
odległości od okrętu. Najgorzej być fachowcem 

inni działonowi przeszli na pocisk 
półpancerny, ale były pirotechnik użył pocisk 
z zapalnikiem czasowym, przeciwlotniczym, ale 
zgodziliśmy się, że huk i hałas był ten sam.

ZAPORA PARASOLOWA
Jako późniejszy słuchacz KOS, epizod który 

przypomniałem w tej anegdocie daje mi 
niewątpliwie prawo do tytułu "najlepszy 
artylerzysta wśród sygnalistów". Na Morzu 
Śródziemnym jako pirotechnik w alarmie 
bojowym miałem przydział w Centrali Art. na 
buczku "pal". Ktoś wykombinował wcale 
kłopotliwą procedurę przejścia z konżugatora 
p-lot w środku dnia na kożugator morski, 
obsadzenie dalocelownika, bo za dnia 
dalocelowanie i prowadzenie ognia było z 
dalmierza, wycelowanie dział na najważniejszy 
okręt eskortowany, podniesienie luf dział, by 
pociski nastawione na odległość - w naszym 
wypadku lotniskowca - rozrywały się nad nim 

mniej więcej jak w swych wspomnieniach ze 
ŚLĄZAKA opisuje w tym numerze kmdr. Bej 
Tymiński. W każdym razie artyleria 
przemeblowała się na konżugator morski, 
dalmierz dał odległość do Lotniskowca, na tą 
odległość przy działach nastawiono zapalnik, 
pociski poszły w lufę, of art. wydaje rozkaz 
Z dalocelownika pal, a ja na buczku opieram 
się przycisnąć, bo twierdzę, że przy nie 
podniesionych lufach dział, a dokładności 
p toruńskiej artylerii pociski wylądują na "flight 
deck" i tam wybuchną. Tłumaczę to zacnemu 
Bolkowi Kempińskiemu - wówczas szefowi art., 
krzyczymy w tuby głosowe i telefony, że działa 
nie mają dodatkowej elewacji, a... Bolek po 
koleżeńsku mnie ostrzega, że grozi mi sąd 
wojenny za niewykonanie rozkazu. Otóż 
skończyło się... niewypałem. Nikt mi nie 
podziękował za ocalenie alianckiego 
lotniskowca i... nie postawił pod sąd wojenny 
za niewykonanie rozkazu. Ale nigdy więcej nie 
miałem okazji obserwować parasolowej zapory, 
którą, chyba słusznie uważam w tym 
wykonaniu za niepraktyczną.

Wiesław Krzyżanowski
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Z KOLEGAMI
Toruń 2 lipca 1992
...w poniedziałek 6 lipca jadę do W-wy 
spotkać na lotnisku syna z wnuczką. Dla 
wnuczki (14 lat) będzie to pierwszy pobyt i 
chciałabym jej z jak najlepszej strony Ojczyznę 
dziadków pokazać. Niestety nie mówi po 
polsku - matka zacięta Kanadyjka. Natomiast 
biegle po francusku, co tu się nie nada. Przez 
trzy dni gościłam Grocha z żoną p. Ewą z 
Ealingu. Przyjechali swoim samochodem. Z 
Torunia pojechaliśmy do Chełmna, gdzie przez 
wojną Ojciec pani Ewy płk dr Pędzich był 
lekarzem garnizonowym. Ojciec pana 
Kazimierza Grocha też płk wykładowca w 
Korpusie Kad. - Chełmno znali tylko z 
opowiadania rodziców. W Gdyni spotkałam 
Trzcińskiego. Proszę wysłać Trzcińskiemu 
Sygnały.

Felicja M. Pitułko

Crepy en Yalois, 23 sierpień 1992
...18, 19 i 20 sierpnia dołączyłem do grupy 
ślązakowców, by wspomnieć kolegę z Francji 
Józefa Andrzejewskiego zabitego na Ślązaku 
pod Dieppe.
...Na Śródziemnym Morzu byłem na Dziku od 
początku 1943 roku aż do końca kwietnia 
1944 roku, kwaterowaliśmy na Malcie, w 
Bejrucie, w Algierze, w Portsaid i Gibraltarze... 
Na Jastrzębiu zatonęliśmy blisko wybrzeża 
Norwegii, a zatopił Jastrzębia norweski 
niszczyciel.
A Kier. Mar. Woj. "w zanurzeniu" i zawsze 
cicho o okrętach podwodnych. Na ten temat 
dowódca Jastrzębia i Dzika Bolesław 
Romanowski, dobrze opowiada w książce 
'Torpeda w Celu" stronica 440.

Józef Michałowski

La Conversion, 21 wrzesień 1992
....Bardzo miło było czytać recenzję Jaśka 
Wańkowskiego (mojego przybranego brata z 
czasów wojennych i powojennych) o "Ostatniej 
Biesiadzie SMW" i podziwiać w jakiej dobrej 
formie niektórzy z biesiadników się znajdują. 
Tomasz Appel (wiersz 18/4 1992) ma wielki 
talent. Czy to jeden z naszych młodych 
talentów, odznaczoynch Krzyżem Walecznych

PO ŚWIECIE
7/45 za lata 1942/45? Bardzo ciekawa jest 
również monografia śp. Jerzego Pertka o "Jim 
Pokerze". Jak bardzo pracowity i zdolny był J. 
Pertek. Wydobył tyle o J. Ginsbercie 
informacji. I jak mocno napiętnował nasz 
nieuzasadniony antysemityzm.

A teraz parę słów o Warszawie 15.08.1992. 
Na początku sierpnia otrzymałem list od Ziutka 
S. Sucheckiego, że warto zobaczyć przemarsz 
Kombatanów z całego świata, oraz zaproszenie 
do Warszawy, gdzie jego rodzina ma 
mieszkanko niedaleko Wilanowa. Mam zniżkę 
kolejową (50%) jako emeryt i po niskiej cenie 
bilet Lozanna/Wiedeń/Katowice/Warszawa. 
Znalazłem się na dworcu Warszawa 
Wschodnia, gdzie na peronie czekał "opalony 
na brąz" Ziutek z rodziną. Następnego dnia 
14/9/92 byliśmy na uroczystości akademii tylko 
dla Kombatanów i ich rodzin, gdzie pięknie 
przemówił ostatni prezydent Polski na 
Zachodzie Kaczorowski. Było w dużej sali 
około 500 pocztów sztandarowych. Szukaliśmy 
Kostka Z. i Tadka Lesisza, ale w takim tłumie 
nie było na ich zobaczenie najmniejszej szansy. 
Jakimś cudem udało mi się znaleźć telefon 
warszawski Lesisza. On powiedział mi, że jak 
na razie jest bardzo mało zgłoszonych 
"morskich weteranów" i że było bardzo 
ważne, abym się tam pokazał. W dniu Święta 
Żołnierza znalazłem się "przy orderach" na 
Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. 
Lotnicy i Mar. Woj. czekali na rozpoczęcie 
pochodu od strony ulicy Brackiej. Mimo, że 
byłem warszawskim gimnazjalistą (razem z 
Oskarem Glińskim) z trudem rozpoznałem 
Ogród Saski, w którym przecież biegałem z 
Kolegami z mojej klasy! Mogiła Nieznanego 
Żołnierza była zupełnie zasłonięta Sztandarami 
Kombatanckimi, ale Mar. Woj. ani śladu. Na 
szczęście znalazł się jakiś podpułkownik W.P., 
"który nie tylko wszystko wiedział" ale 
również znał Kostka i pokazał mi przejście w 
stronę Placu Zamkowego i Rynku Starego 
Miasta. W końcu z odległości zobaczyłem 
transparent MARYNARKA WOJENNA na 
drzewcu, trzymanym przez stoickiego żołnierza 
Armii Polskiej. Tam również już był Tadek 
Lesisz, Romuald Nałęcz-Tymiński, Wilhelm 
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Pacewicz, Andrzej Guzowski, Kunio Grabę i 
"last but not least" Kostek Zubkowski.

Prezes SMW ustalił kto ma tworzyć 
oddział Mar. Woj. przyłączając mnie do tej 
honorowej grupy. Wkrótce przez głośniki 
zarządzono przejście wszystich oddziałów w 
stronę Mogiły Nieznanego Żołnierza, gdzie 
było ustawione podium na Polową Mszę św. 
oraz honorowe fotele dla Prezydenta Wałęsy, 
zaproszonych członków rządu wraz z 
premierem, panią Suchocką. Dochodziła 
godzina 11-ta i słońce zaczęło przypiekać. 
Trudno nam było uwierzyć, że idziemy teraz 
w Wolnej Warszawie przedstawiając wszystkie 
bronie, organizacje jawne i tajne, walczące o 
oswobodzenie Kraju. Tak się złożyło, że w 
pierwszej trójce Mar. Woj. byli trzej oficerowie 
z O.R.P. "Iskra" w Casablance 1939: 
Komandor Tymiński (z.d.o. szkolnego 
żaglowca), W. Pacewicz (of. nawigacyjny) i 
Kostek Zubkowski (st. marynarz podch.) Nie 
wiedzieli wtedy, że droga do Polski będzie 
najpierw prowadziła przez lata w boju na 
morzach i oceanach świata.

Mieczysław Wasilewski

Warszawa, 31 wrzesień 1992
...171 Nr. "Naszych Sygnałów" jest dla mnie 
ciekawy, bo zawiera wspomnienie z ORP 
BŁYSKAWICY, na której służyłem w 
ostatnim okresie, aż do demobilizacji po 
opuszczeniu bandery.
Jestem z rocznika SPMW, który walczył pod 
Kockiem w SGO Polesie gen. Kleeberga, a do 
którego należą m.in. E. Liber, J. Stein, K. 
Domański i inni. W roku 1947 wróciłem do 
Polski i pracowałem po ukończeniu 
Politechniki Gdańskiej w przemyśle 
okrętowym. Obecnie mieszkam w Warszawie 
i jestem emerytem...

Stanisław Nowicki

London, 24 wrzesień 1992
...ostatnio wróciłam z czterotygodniowego 
pobytu w Polsce. Zaraz po powrocie 
przeglądnęłam papiery, w których 
najprawdopodobniej mógłby być list śp. por. 
mar. Mariana Mokrskiego (o zwrot prosi 
adresat Jerzy Hedinger). Niestety nie znalazłam 
go i wydaje mi się, że najprawdopodobniej 

może się on znajdować u pani Pertek. - Tak 
mi się snuje w pamięci, że gdzieś wyczytałam, 
żeby przesyłać dane personalne marynarzy do 
archiwum w Instytucie na ręce mgr. Suchcitza. 
Jeżeli to rzeczywistość, a nie urojenie to czy 
mogę prosić ewentualnie o szczegóły.

Irena Wrońska

SMW przekazuje dokumenty i listy personalne 
MW do archiwum Instytutu - prace te są 
ledwie zapoczątkowane.

Red.

Warszawa, 14 wrzesień 1992
...dostałem Nr 171 maj-sierpień 1992 Naszych 
Sygnałów.
Dowiedziałem się z tego numeru o 
uroczystościach w Cowes i przypomni! mi się 
rok 1937, kiedy spędziłam tam cały rok z 
mężem, który doglądał stawiania artylerii na 
niszczycielach Grom i Błyskawica.

Również w tych Sygnałach znalazłam 
wzmiankę o śmierci Kmdra Grochowskiego 
przedostatniego już Kolegi z rocznika mojego 
męża z OS Mar. Woj. Najsmutniejszą dla 
mnie wiadomością jest śmierć p. Ignacego 
Zembatego-Nowackiego, podwładnego mojego 
męża na ORP Generał Haller i w Obronie 
Helu. Pan Ignacy wiele lat temu odszukał mnie 
przez Londyn i choć nie znaliśmy się, 
rozpoczął obfitą i serdeczną korespondencję ze 
mną trwającą do jego śmierci. Nadzwyczaj 
ceniłam jego dobre serce: przysyłał mi 
świąteczne paczki oraz dla wybranych przeze 
mnie dzieci - sierot - pieniądze. Piszę o tym 
aby uzupełnić wzmiankę w N.S. o 
prowadzonej przez niego pomocy 
charytatywnej.

Chcę podziękować Panu Konstantemu 
Zubkowskiemu, który będąc w Warszawie w 
sierpniu, telefonował do nas. Niestety nas nie 
zastał. Cenię sobie wszystkie dowody pamięci 
o moim mężu, a szczególnie dużo doznaję ich 
ostatnio, jak na przykład wizyty P. Horacego 
Unruga, Państwa Andrzejostwa Jaraczewskich, 
Państwa Andrzejostwa Kłopotowskich.

Anna Mieszkowska

Dębieńsko, 28 wrzesień 1992
...pismo "Nasze Sygnały" z przyjemnością
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czytam w te długie jesienne wieczory i 
jestemm myślami w dalekiej minionej 
młodości. Dołączam zdjęcie ścigacza S6, na 
którym pływałem...

Ludwik Domin

Ścigacz S6

Markaryd 23 wrzesień 1992
Z datami to może się mylę, ale 

siedziałem (w czasie okupacji) po różnych 
obozach koncentracyjnych, a właściwie prawie 
zawsze trafiałem do podobozu o obostrzonym 
rygorze. W 1943 roku po powrocie do 
podobozu (miesiąca nie pamiętam) powrót z 
pracy. Już przy wejściu był spokój, bez bicia, 
krzyków, poganiania itp. Cóż się stało? 
Wracaliśmy grupami. Więźniowie, co wrócili 
przed nami spacerowali między barakami - 
coś nieprawdopodobnego. Okazało się, że na 
jednym z baraków - rozlepione były wielkości 
gazety fotografie z odkrytych grobów Katynia. 
Po prawie 50 latach trochę pamiętam, a były 
tam - odkopane groby ofiar, z tym, że 
poukładane w długim wykopie tak szerokim, 
że zwłoki leżały głową do ściany wykopu a 
nogami do siebie. Ile było tych grobów, już 
nie pamiętam. Widać było, że zwłoki były 
układane. Chyba jeden a może więcej, był 
masowy grób, ale zwłoki niepoukładane. Na 
innym widać było stoliki ogrodowe a na nich 
poukładane rzeczy wyjęte z ubrań, mundurów, 
scyzoryki, cygarniczki, jakieś notesiki itp. Na 
innym znów zdjęciu widać było Niemców 

oficerów, jedni w białych fartuchach, inni w 
mundurach, był w grupie tej generał niemiecki, 
co poznałem po innym kroju munduru. W 
grupie tej tak mi się wydaje stali polscy 
oficerowie, bo mieli czapki rogatywki. Na 
innym zdjęciu widać było samochody 
ciężarowe ze znakiem Czerwonego Krzyża. 
Nie wiem czy wszyscy, ale te czaszki miały 
otwór wejściowy kuli z tyłu głowy. To 
świadczy, że byli indywidualnie, każdy z 
osobna zastrzelony, a nie rozstrzelany. Można 
też przypuszczać, że byli rozstrzelani i 
żyjących jeszcze dobijano strzałem w tył 
głowy. Na innej znów fotografii była lista z 
nazwiskami ofiar. Przypominam sobie, jeśli 
pamięć mnie nie zawodzi, nazwisko kpt. mar. 
Narcyz Małuszyński - Imię raczej 
niespotykane, znałem go osobiście, d-ca grupy 
gas-min i jednocześnie oficer do zadań spec., 
ale pamiętam coś jeszcze, w obozie dało to 
powiadomienie o odkryciu mordów na polskich 
oficerach, że przez 3 może 4 dni bardziej po 
ludzku obchodzili się z nami. Po tym wróciło 
do normy, tzn. krzyki, bicie, mordercza praca. 
Jeśli wspominam o tym, to porównuję w 
radzieckich miejscach internowania, gdzie nikt 
nie miał prawa przeżyć. W niemieckich 
obozach tylko dzięki szczęściu i zbiegowi 
okoliczności można było przeżyć. Z moich 
najbliższych - siostra Apolonia Kossakiewicz 
z córką Barbarą przeżyły Oświęcim, mąż jej 
Roman Kossakiewicz, więzień obozu 
Buchenwald przeżył, lecz umarł po wojnie. 
Mąż drugiej siostry Marian Falecki oficer 
rezerwy przeżył oflag Waldenberg 
(Dobiegniewo), wrócił do Polski, zmarł - 3 lata 
temu. Ja jakoś dzięki Bogu przeżyłem Pawiak 
- w Warszawie, więzienie w Poznaniu, 
Berlinie, Halle, Lipsku, Breingsweign oraz 
wiele obozów. A teraz trochę z mojego życia 
w czasie wojny.

Po wojnie z więzienia "Pawiak" pozostały 
tylko suteryny oddziału VII i VIII. Założono 
Muzeum Więzienia Pawiak. Kierownikiem 
została p. Regina Domańska też były więzień 
"Pawiaka" wywieziona do obozu Ravensbruck. 
Zwróciła się do byłych więźniów "Pawiaka", 
aby jeśli chcą i mogą opisali swoje przeżycia 
"pawiackie". Napisałem i ja. Wspomnienia 
zostały zweryfikowane i kilkanaście wspomnień 
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umieszczono w książce - Pawiak7 był etapem 
- książka ma 530 stron. Moje wspomnienia też 
zamieszczono, pomijając mniej ważne fakty. 
Na wstępie napisałem, że aby przeżyć trzeba 
było mieć szczęście, albo decydował zbieg 
okoliczności. Aresztowano mnie 1 lub 2 
września 1941 wprost z domu przy ul. 
Ostroroga 10 (Warszawa). Samochodem 
osobowym, bez krzyków i bicia zawieziono na 
ul. Szucha do Gestapo. W czasie 
przekazywania zorientowałem się, że musiała 
zajść jakaś pomyłka. Szczęściem dość dobrze 
znałem niemiecki, co wyniosłem ze szkoły 
Handlowej, do której chodziłem. Po prostu 
chciałem znać jakiś język obcy. W tym czasie 
pracowałem jako ślusarz na lotnisku "Okęcie". 
Na tę pracę namówił mnie kolega - mówiąc - 
masz niemieckie nazwisko, będziesz miał 
legitymację z fotografią no i stemplem 
niemieckim. W czasie rozmowy oficer zapytał 
dlaczego pracujesz na lotnisku. - Podświadomie 
wpadła mi myśl i powiedziałem. - Pracuję za 
namową swojego ojca, który powiedział - 
Jesteś mechanikiem, możesz uczyć się dużo, 
bo Niemcy są dobrymi fachowcami. Z Gestapo 
zawieziono mnie na Pawiak. Sam siedziałem w 
celi na Oddziale VII - piwnice. Potem 
przeniesiono mnie do wspólnej celi, ale za dwa 
może trzy dni słychać było, że po korytarzu 
ktoś pyta, gdzie siedzi marynarz. Drzwi celi 
otworzył st. korytarzowy Józef Dudek (potem 
dowiedziałem się, że tak się nazywa). 
Oświadczył, że będę młodszym korytarzowym. 
Przeniosłem się do celi służbowej. Do naszych 
obowiązków należało, czystość na korytarzu, 
pomoc przy strzyżeniu włosów sprowadzonych 
więźniów itp. Od tych nowych więźniów 
wiedzieliśmy, co dzieje się w Warszawie. Nie 
będę szczegółowo opisywał, co robili więzieni, 
bo to jest opisywane jak w Pawiaku. Jak 
byłem na Gestapo nikt mnie o nic nie pytał i 
wróciłem cały na Pawiak. Zwróciłem uwagę, 
że w jednym z pokoi stał goły stół, na jego 
skraju były przyśrubowane dwa skórzane paski, 
dość szerokie. Dowiedziałem się potem, że 
więzień kładł ręce na stole, paskami 
przymocowywano ręce od dłoni w górę aby 
dłonią nie mógł ruszać i wtedy nawet 
niewielką liniją szkolną uderzano po 
paznokciach, aby wymusić zeznania, albo 

przywiązywano na podwyższeniu nogi i ręce 
więźnia i uderzano w piszczel nogi.

Z rozmów z katowanymi wynikało, że 
lepiej SS-mana brutala kilka udetzeń w 
szczękę. Wtedy jest się jak po zastrzyku, bo 
dalsze mocne uderzenia się raczej słyszy, niż 
czuje. Z własnego doświadczenia, przy 
przejściu do innego obozu zaraz dostałem bicie 
od SS-mana i byłem tak oszołomiony, że nie 
wiedziałem jak się nazywam. Potem więzienie 
w Poznaniu. Wprowadzono mnie do celi 
ogólnej, gdzie przez cały dzień kogoś 
wywoływali i albo wracał albo i nie. 
Wprowadzono łapanych z tym co miał przy 
sobie. Złapany na dworcu kolejowym, okazało 
się, że z Gniezna, pytam czy może zna 
marynarza Walentego Stołowskiego - znał, bo 
to jego bliski sąsiad. W tym momencie 
strażnik wywołał jego nazwisko - dał mi swoją 
siatkę z prowiantem mówiąc pilnuj zaraz 
wracam. Nie wrócił. Zostałem z tym 
jedzeniem, co za rozkosz jeść chleb i to z 
kiełbasą i zagryźć jabłkiem. To był zbieg 
okoliczności. Wracam pamięcią do Pawiaka. 
Więźniowie funkcyjni, jeśli formowali transport 
to z zasady wiedzieli czy to na "rozwałkę" w 
lasach podwarszawskich, czy do obozów 
koncentracyjnych, tym do obozu wydawał 
depozyt i chleb na drogę. Nie pamiętam daty, 
jednego dnia i ja przeznaczony byłem do 
opuszczenia Pawiaka. Wachmestrzy SS mieli 
gotowe listy z nazwiskami i z cel brali na 
korytarzu znów wg listy i wypędzali na plac 
więzienny. Wyczytywani stawali osobno. SS- 
man wyczytując z tej 3-ciej listy wpierw 
nazwisko a więzień odpowiadał. Jedno 
nazwisko wyczytał parę razy, nikt się nie 
odezwał. Jak dojechał do końca listy, ja 
zostałem. Okazało się, że na tej liście 
Zbigniew było pierwsze a Heindrich jako imię. 
Za wprowadzenie władzy w błąd, a przecież 
nie ja robiłem listę, dostałem mocne bicie. 
Wróciłem na oddział zbity i skopany. Więzień 
Leon Wanat, był głównym pisarzem w 
kancelarii, stał i lekko się uśmiechał. Leon 
Wanat jako funkcyjny przetrwał prawie do 
końca istnienia Pawiaka. Jemu wielu 
zawdzięcza, że to piekło przeżyli, o czym 
piszą w swoich wspomnieniach. Będąc w 
obozie koncentracyjnym Watenstadt, w 
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podobozie Nr 21, na plecach i nogawkach 
więziennego stroju wymalowane było czerwoną 
farbą 21. Dziwny to był obóz, odwiedzany 
przez jakieś komisje cywilne w towarzystwie 
wyższych stopni oficerów SS. Nosili 
granatowe kombinezony bez żadnych 
zaznaczeń. Zawsze byli pod zamknięciem. 
Czasami mocny kopniak w tyłek przywraca do 
zdrowia. Kolega obozowy z grupy miał 
ogromnego czyraka (wrzód) między pośladkami 
a udem. Ogromnie cierpiał. W miejscu pracy 
leżało dużo toreb papierowych takich jak po 
cemencie. Po cichu zabierało się torbę, trochę 
podwiązało i to pod marynarką służyło jakby 
za kamizelkę. Ci mądrzejsi trochę pomiętosili 
papier by nie szeleścił przy chodzeniu. 
Wracając do obozu ustawiliśmy się na rozkaz 
SS-mana w dwu szeregach. Przeszedł on przed 
frontem, pierwszy szereg dwa kroki w przód i 
ten szereg oglądał od strony pleców lekko 
uderzając patykiem w plecy, jak ktoś miał tę 
"kamizelkę" z niezmiętoszonego papieru, to 
było słychać. Coś mu się nie podobało i b. 
mocno kopnął kolegę w pośladek, tak mocno, 
że on oparł się o mnie. Zrobił się blady, za 
chwilę uśmiecha się mówiąc - o jak mi dobrze 
- pękł mi ten czyrak, ból znikł, był ogromny 
wyciek.

Markaryd, 30 wrzesień 1992.
...szczególnie ważny dla mnie jest nr. 170 
poświęcony śp. Kmdr. Julianowi 
Czerwińskiemu, z którym od paru lat 
prowadziłem ciekawą korespondencję. Całą 
jego korespondencję pieczołowicie 
przechowuję. Poruszone tematy to Flotylla 
Pińska, jej działanie przed i w czasie wojny, 
oraz inne sprawy dotyczące Mar. Woj. O 
zgonie komandora dowiedziałem się listem od 
p. Małgorzaty Czerwińskiej. Smutny to był list. 
Bardzo odczuwam brak komandora i to, że 
tyle jeszcze zostało do napisania.

W Nr. 171 na stronie 32 Tadeusz Lesisz - 
Rok 1939 - Flotylla Pińska - pisze o 
tragicznym wypadku w czasie ostrego 
strzelania. Uzupełniam. Wypadek miał miejsce 
13 czerwca 1939 blisko Nyrczy. 
Prawdopodobnie przeinaczono telefoniczny 
rozkaz, zamiast wydłużyć celownik o 1000 m 

skrócono. Ranni zostali Kmdr ppor Paweł 
Klingenberg, st. mar. Olęcki zmarł w czasie 
transportu, mar. Gurmiaszek także oraz mar. 
Szczygielski, pozostałych nazwisk rannych już 
nie pamiętam. Samolot sanitarny do zabrania 
rannych był z Lidy, z jednostki lotniczej. 
Tadeusz Lesisz pisze o helikopterze, co zabrał 
rannych. Po 50 latach nie mogę przyomnieć, 
aby w tym czasie były u nas helikoptery. Kto 
popełnił błąd, przeinaczając rozkaz, różnie się 
wtedy mówiło. W poza służbowych 
rozmowach wymieniono nazwisko mata Fiuka. 
O tyle by to pasowało, że on spokojny, nie 
wydzierał się prowadząc ćwiczenia. Pamiętam 
jak z nami motorzystami takie prowadził w 
Pińsku. Na placu koszarowym stały 3 albo 4 
działa. Wszystko było w porządku, ale jak 
zbliżał się oficer dowódca, mat Fiuk 
denerwował się, mylił komendy - krąg, bęben, 
nastawnia, kąt itp. Może on i wtedy ze 
zdenerwowania pomylił rozkazy.

Zbigniew Heindrich

Trzciel, 6 październik 1992
...już na stałe osiadłem w Polsce, 
pobudowałem sobie dom wśród jezior i lasów, 
w pół drogi między Świeckiem (granica 
niemiecka) i Poznaniem. Dom jest obszerny 
więc zapraszam na odpoczynek. Pisałem 
również do Wojtka Domżalskiego, który bywa 
często w Pile i powiedział, że wstąpi. Ja będę 
odwiedzał Anglię parę razy w roku, tak że nie 
zupełnie zrywam kontakty z przyjaciółmi. Będę 
w listopadzie 10-go, na dwa dni, i 
zatelefonuję, gdy będę w Londynie. - Wyobraź 
sobie, że nie chcą mnie tu uznać za 
kombatanta ponieważ na zaświadczeniu, że 
służyłem w Marynarce Wojennej, które 
kierownictwo wystawiło nie podali daty, kiedy 
wstąpiłem do marynarki...

Krzysztof Miszewski

Nottingham 18 wrzesień 1992
21-go sierpnia otrzymałem list od 

Komandora Tymińskiego z Dieppe, zdjęcie 
ORP ŚLĄZAK podpisane przez wszystkich 
uczesników obecnych. Nie mając adresów 
wszystkich podpisanych nie mogę im osobiście 
podziękować, proszę więc o umieszczenie 
małej notatki z podziękowaniem w moim 
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imieniu. Druga sprawa: Ja wysoce cenię Nasze 
Sygnały. Dlatego też wszystkie egzemplarze - 
wszystkie numery są przechowane i od czasu 
do czasu znów je przeglądam. Właśnie parę 
tygodni temu przeglądałem No. 154 sierpień - 
grudzień 1984r. Kolega Okołów-Zubkowski na 
stronie 22 podaję nazwiska załogi Iskry i 
Wilii. Ponieważ pływałem na Iskrze to 
zauważyłem, że paru z załogi zostało 
pominiętych. Np. st. mar. Władysław 
Karasiński (stołowy dowódcy) nie mar. Pyrcak. 
Karasiński później w Anglii zmienił 
specjalność na torpedo minera i w stopniu 
mata nie wrócił z rejsu na okręcie 
podwodnym. Drugie pominięte nazwisko to 
Paweł Szalk (pomocnik kuchenny). Zmarł na 
gruźlicę płuc. Z załogi maszynowej również 
st. mar. Włodzimierz Tyńdzik mechanik. O ile 
się nie mylę to on był przeniesiony do Armii 
Lądowej w Egipcie. Pływał na ORP Garland.

Nottingham 15 październik 1992
...Dwa tygodnie temu byliśmy w Poznance u 
naszego syna, gdyż obchodził 25-tą rocznicę 
ślubu. Podczas tego pobytu Michał mi 
powiedział, że jednego dnia ktoś przyniósł 
książkę w języku angielskim. Michał po 
przejżeniu tej książki zauważył że tam 
również były wzmianki o naszej Marynarce 
Wojennej. On go poprosił, aby zostawił tą 
książkę Michałowi na parę dni, gdyż on chciał 
zrobić kopie zdjęć naszych okrętów. Zdjęcia 
te przesyłam.

Kazik Kowalski

Crail 22 październik 1992
Na skutek przeczytania od deski do deski 
Sygnałów, przesyłam gotówką £4 ale nie 
jestem pewna czy mam prawo otrzymywać je? 
Druga sprawa: na krzyżu, który będzie 
postawiony na grobie Olka będzie oczywiście 
orzeł i chciałabym też odznakę naszej 
Marynarki, nie wiem czy jest specialna dla 
podwodników. Proszę więc o przysłanie mi 
rysunku żebym mogła go dać rzeźbiarzowi, 
który już wycina krzyż. Będę bardzo 
wdzięczna.

Irena Grochowska

Lievin 30 października 1992
... mieszkając we Francji od 1984 pozostały mi 
wspomienia ze służby w Marynarce Wojennej 
od 1 marca 1940 do 3 września 1947, kiedy 
powróciłem do Kraju okupowanego przez 
Sowiety. Były to czasy bardzo trudne i 
niebezpieczne dla żołnierzy z PSZ na 
Zachodzie. Wracając do tej służby w PSZ 
proszę uprzejmie jeśli to możliwe o 
następujące informacje: adres por. mar. czy 
kpt. mar. Karola Góralczyka. Po wojnie 
wyjechał do Australii. Był dobrym dowódcą 
ścigacza P7 na którym pływałem z Dartmouth 
w 1940 roku. Czy w N.S. był opis działalności 
ścigaczy PI do P12? Czy istnieje archiwum 
Dziennika 1941 do maja 1945. Chodzi mi 
głównie o rok 1942, kiedy obroniłem SS 
Wilno przed Junkersem 88. Kapitanem statku 
wówczas był Kazimierz Lipski. Czy były 
opisane czasy okupacji sowieckiej od 1945 do 
Solidarności w 1980 roku ?

Kazimierz Pronobis
Od Redakcji: Kolega Góralczyk po 
wyemigrowaniu do Australii nie nawiązał 
kontaktu i nie znamy jego adresu. O 
ścigaczach pisali w N.S. Jaraczewski, 
Dobrodzicki, Wańkowski, Wrzesiński i inni, 
archiwa Marynarki Handlowej może mieć ich 
związek i do nich prześlemy ten numer N.S. z 
prośbą o odpowiedź na temat SS Wilno, a 
opisy "okupacji sowieckiej" stanowił podstawę 
numeru 164 N.S. i były omawiane i w innych 
numerach.

Warszawa 18 października 1992
... na niedzielę 18-go października 1992 
umówieni byliśmy z Horacym Unrugiem (dwaj 
synowie dowódców floty) u państwa Jadwiga 
i Andrzej Jaraczewskich w Wilanowie. Niestety 
do tego spotkania już nie doszło. Nocą pan 
Andrzej stracił przytomność i odwieziono go 
do szpitala. W dwa dni później prasę 
warszawską obiegły nekrologi o śmierci 
Andrzeja Jaraczewskiego i mszy świętej za 
Aleksandę Piłsudską.
Oboje w asyście wojskowej spoczęli w tej 
samej mogile.

Witold Mieszkowski
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LUDZIE MORZA:
Stanisław J. Radecki

20 października 1920 - 15 lipca 1992
Koperta była zaadresowana przez Staszka 

Radeckiego, zawierała sześć zdjęć z ORP 
Błyskawica zrobionych w Gdyni 10-go czerwca 
1992, oraz list napisany 16-go lipca w 
Blindley Heath przez Thelmę Radecką, że 
Staszek zmarł po ataku serca poprzedniego 
dnia, a zdjęcia chciał mi wysłać.

Poznaliśmy się w 1942 r. na ORP 
Garland gdzie On był marynarzem artylerzystą. 
Byliśmy też razem w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Marynarki Wojennej. W styczniu 
1945 r. miał drugą lokatę na 21 w Korpusie 
Oficerów Morskich. Jako podporucznik 
marynarki rezerwy służył na ORP Conrad, 
ścigaczu S. 5, ORP Krakowiak.

Przed demobilizacją spotkaliśmy się w 
Plymouth-Devonport gdzie 45 lat temu ożenił 
się z Thelmą, wtedy Wrenką, mieli córkę 
Wandę. Po wyższych studiach pracował jako 
inżynier w firmach w W. Brytanii przy 
budowie elektrowni, lotnisk i podobnych 
większych projektów; w ostatnich latach w

JĘDRZEJ
Urodzony w Sosnowcu 7 styczeń 1903 - zmarł 
w Londynie 9 październik 1992

Pisarz, publicysta, absolwent wydziału 
prawa i Wyższej Szkoły Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, mgr praw. 
Pierwsze moje spotkanie z Jędrzejem 
Giertychem było oczywiście przez książki. 
Jego "My Nowe Pokolenie" dla gimnazjalistów 
w latach trzydziestych była w swych obu 
wydaniach: harcerskim i wszechpolskim (Str. 
Narodowe) jakby biblią czy przewodnikiem 
postępowania, oczywiście nigdy przez nas 
młodych nieosiągniętego. Potem potajemnie 
otrzymana i potajemnie czytana historia pt. 
"Tragizm Losów Polski", która z tego, co po 
blisko 60 latach pamiętam, wydaje mi się dziś 
raczej jednostronną, nietolerancyjną i przez to 
fantastycznie ciekawą. Już ostatnie wydanie w 
trzech tomach 'Tysiąc Lat Historii Narodu 
Polskiego" na poprawione oceny np. polityki 

firmach konsultacyjnych bliżej domu, był 
emerytem.

Urodził się w Skoczowie koło Cieszyna, a 
od wielu lat mieszkał w Blindley Heath, 
Surrey. W 1938 r. zaczął studiowiać prawo 
cywilne we Lwowie. Wojna niemiecko- 
sowiecka zastaje Staszka w Kijowie, w 
styczniu 1942 roku wstępuje do polskiego 
lotnictwa w Kermine, ZSRR, ale po ewakuacji 
do W. Brytanii zgłosił się ochotniczo do 
Marynarki Wojennej w czerwcu 1942 r. (licz, 
ew. 177/42).

Ostatni raz widziałem Staszka i Thelmę we 
wrześniu 1989 r. Była to dla mnie bardzo miła 
wizyta w Blindley Heath. Rozmawialiśmy 
wiele, oglądaliśmy dawne zdjęcia, Thelma i 
Staszek pokazali mi ich spokojną okolicę.

Do napisania tego wspomnienia pomogły 
mi informacje o służbie Staszka otrzymane ze 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, za co 
Kolegom dziękuję.

Konstanty Reynert

GIERTYCH
Sobieskiego, czy wpływów masonerii w 
czasach rozbiorowych i porozbiorowych.

W 1920 ochotniczo zgłasza się do 201 
pułku piechoty (od lipca do października), 
lekko ranny w lewe ramię 15 sierpnia, wraca 
z wojny z medalem. Następnego roku zdaje 
maturę humanistyczną w Wilnie.

Jak podaje podpisany przez Rodzinę 
nekrolog... "W okresie międzywojennym 
urzędnik MSZ, attache konsularny w Olsztynie, 
członek redakcji Gazety Warszawskiej, 
Działacz Obozu Wielkiej Polski, członek Rady 
Głównej i Zarządu Stronnictwa Narodowego, 
Radny Miasta Warszawy... Na emigracji 
założyciel Towarzystwa Historycznego im. 
Romana Dmowskiego, wydawca, autor wielu 
książek..."

Na tle tej pracowitej i bogatej kanwy 
kariery politycznej, historycznej i 
publicystycznej chciałbym w paru zdaniach 
przypomnieć Jego służbę jako oficera rezerwy 
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Marynarki Wojennej, którą rozpoczął 1 
listopada 1927 w Świeciu, a po Kursie 
Podchor. Rez. jest zaokrętowany na ORP 
KUJAWIAK, ORP PIORUN (Flotylla Pińska), 
ORP MEWA i ORP ŚLĄZAK do 1 lutego 
1929. W 1930 odbywa 6 tygodniowe ćwiczenia 
na ORP TORUŃ w Flotylli Pińskiej. W 1932 
pełni obowiązki d-cy ORP ADM. DICKMAN, 
a w 1935 po awansie na ppor. mar. p.o. d-cy 
ORP GEN. SZEPTYCKI, a w 1939 jest 
zaokrętowany jako młody oficer na ORP 
MAZUR.

Wrzesień 1939 zastaje go w obronie Helu 
w Jastarni i 2 października jest wzięty do 

niewoli w Niemczech do kwietnia 1945. Od 
czerwca 1945 jest przydzielony do KMW w 
Londynie i w Referacie Wych. Oświatowego 
jest mianowany por. mar. 31 marca 1946. Jest 
popularnym prelegentem na tematy aktualno- 
polityczne na naszych okrętach wojennych.

Dekorowany jest Krzyżem Zasługi z 
Mieczami. Za swą pracę w organizacjach 
tajnych pracujących na terenie zajętym przez 
npla.

Dla wielu z nas był to człowiek olbrzymiej 
pracowitości, utalentowany pisarz - historyk i 
gorący patriota.

W. Krzyżanowski

ANDRZEJ ANTONI ZAREMBA-JARACZEWSKI
Warszawianin, urodzony 8 lutego 1916 z 

rodziców Krzysztofa i Marii z Zaborskich po 
ukończeniu gimnazjum humanistcznego przy 
ulicy Brackiej 18 wstępuje do MW 17 lipiec 
1935 i jak podaje jego Lista Ewidencyjna 
służy w niej "bez przerwy". SPMW w Toruniu 
kończy w październiku 1938 i jako uczestnik 
Kursu Aplik. podporuczników jest w 
listopadzie 1938 zaokrętowany na ORP 
WILIA. Potem przechodzi kursy na ORP 
BAŁTYK i kursy i funkcje w Kadrze Floty 
przed zaokrętowaniem w maju 1939 jako 
oficer wachotwy na ORP BURZA.

Do Anglii przybył więc 1 września 1939 i 
już w grudniu jest skierowany na kurs, podsł. 
podwodnego w Portland, poczem na ORP 
GDYNIA prowadzi kurs sygnałowy Szkoły 
Specjalistów Morskich i w lipcu 1940 zostaje 
mianowany d-cą Ścigacza S.3. Po awansie na 
por. mar. dowodzi swym ścigaczem do lipca 
1941, kiedy jest przeokrętowany jako oficer 
broni podwodnej na ORP WILK we wrześniu 
1941, oficer nawigacyjny ORP BŁYSKAWICA 
od czerwca 1942 i ORP GARLAND od 
września 1942, by w czerwcu 1943 z 
przydziałem do KMW zostać oficerem 
ordynansowym Szefa Kier. Mar. Woj. Po roku 
i paru miesiącach od kwietnia 1944 jako oficer 
nawigacyjny ORP KRAKOWIAK wraca na 
ścigacze jako d-ca Ścigacza S7 i dodatkowo do 
swego ścigacza jest d-cą Grupy Ścigaczy od 
lutego 1945. Awansowany na kpt. mar. w 
maju, jest w październiku 1945 zaokrętowany 

na ORP CONRAD jako oficer nawigacyjny i 
od sierpnia 1946 pełni funkcję w lądowych 
bazach zwijającej się marynarki szczególnie 
jako d-ca Grupy Wydz. Mor. 3 "Studland 
Rangę". Od 1947 jest w PKPR, aż do 
zwolenienia w kwietniu 1949.

Jako ppor. mar. otrzymuje pochwałę Szefa 
Kier. Mar. Woj. Rozk. Dzień. Nr 56/40, jako 
por. mar. Krzyż Walecznych Roz. Dzień. Nr 
42 z dn. 6 października 1945 i jako kpt. mar. 
Medal Morski trzykrotnie (z podwójnym 
okuciem) Rozk. Dzień. Nr 15/46. Rozk. Dzień. 
Nr 5/45 podaje, że Andrzej zawarł związek 
małżeński z p. Jadwigą Piłsudską.

Z jego służby w MW najbardziej 
pamiętnym jest okres dowodzenia ścigaczami. 
Mam wrażenie, że jako entuzjaście 
jachtowemu najbardziej mu odpowiada 
niezależność dowodzenia już w młodym wieku 
własną jednostką, zwinną, szybką i od jego 
decyzji zależną.

Po okresie PKPR zakłada w Londynie 
firmę w okolicach St. James architektonicznych 
dekoracji, głównie w kutym żelazie. Wspaniałe 
przykłady jego pracy i zapewne projektu jego 
żony p. Jadwigi - architekta, to herby miast 
polskich wykonane w kutej i spawanej wstędze 
żeliwnej, które ozdabiały w biało wymalowany 
bar w domu SMW przy 20 Wetherby Gdns.

Od początku swej cywilnej kariery 
londyńskiej jest mocno związany z naszym 
Stowarzyszeniem, jest wielokrotnie członkiem 
zarządu Gł., sprawuje funkcję wiceprezesa i 



Nr 172 NASZE SYGNAŁY Str. 55

zajmuje się przede wszystkim sprawami 
rozmieszczenia. Praca ta do dziś wspominana 
jest przez kolegów z wdzięcznością, gdy 
wyrywał ich z fizycznej pracy i poradził i 
pomógł w przeniesieniu do Marynarki 
Handlowej zapewniając ciekawe i z morzem 
związane zajęcie. Ostatnio wrócił do pracy w 
SMW przyjmując honorową funkcję sekretarza 
Zarządu Gł., ale każdą wolną chwilę poświęca 
pracy nad organizowaniem pomocy Krajowi. 
Syn p. Krzysztof Zaremba-Jaraczewski jest 
założycielem i głównym motorem organizacji 
"Friends of Poland". Z tą organizacją i z 
"Medical Aid for Poland" niezmiernie aktywnie 
współpracuje nasz kolega Andrzej, aż do dnia 
gdy z dumą wraca do kraju do młodszego 
pokolenia architektów, córki Joanny 
Onyszkiewicz i syna Krzysztofa.

Gdy pani Jadwiga wróciła na parę dni do 
Londynu po prochy swej Matki p. Aleksandry 
Piłsudskiej, Andrzej zachorował i został 
zabrany przez syna Krzysztofa do szpitala. Gdy 
antybiotyki nie pomagały wyszedł ze szpitala 
by spotkać żonę w czwartek 15 października 
1992. Andrzej zmarł w niedzielę 18 
października 1992.

Sp. Andrzeja cechowało nieugięte 
stanowisko niepodległościowe, wyróżniał się 
doskonałą sylwetką szczupłego, wysokiego i 
szlachetnego oficera marynarki, oraz wielką 
skromnością i brakiem patosu. To najlepiej 
odzwierciedli miła anegdota, którą chciałbym 
skończyć ten życiorys i wspomnienie o bliskim 
mi starszym koledze, z którym zupełnie 
przypadkowo znalazłem wspólny język. 
Andrzej tak jak i ja odmówił przedstawienia 
go do odznaczeń nadawanych przez Rząd RP

BOSMAT ALEKSANDER KOZAKOW
50 lat temu Polska Marynarka Wojenna na 

Zachodzie w czasie Drugiej Wojny Światowej 
w miesiącach maj-czerwiec traci dwa okręty 
ORP JASTRZĄB oraz ORP KUJAWIAK z 
dużymi stratami w załogach. Bohaterską 
śmiercią ginie "za naszą wolność i waszą" na 
ORP JASTRZĄB pięciu zabitych, a na ORP 
KUJAWIAK trzynastu. Wśród nich ginie też 
bosmat zawodowy Aleksander Kozakow. Był 
to wspaniały podoficer, odznaczony dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych oraz Medalem Morskim 
z okuciem.

na Uchodźstwie, a swe uwagi wołał podawać 
prywatnie na zebraniu, niż zabierać głos w 
dyskusji. Po zebraniu Zarządu chyba w 1986, 
gdy planowaliśmy rozwiązanie Stowarzyszenia, 
Andrzej poza kancelarią powiada mi, że w 
naszych propozycjach brak w proponowanych 
dokumentach jakiegoś elementu, który można 
by nazwać patriotycznym. Przypominam mu z 
czasów gimnajalnych książkę Kiplinga o 
polskim tytule STALKY I SPÓŁKA, gdzie do 
szkoły-intematu przyjeżdża miejscowy poseł 
do parlamentu i bardzo patriotycznie 
przemawia do chłopców na zakończenie 
rozwijając Union Jack, aż Stalky mówi do 
swych dwóch kolegów - wychodzimy nim mi 
się niedobrze zrobi. Być może dlatego dwaj 
kolejni sekretarze SMW; Andrzej i ja nie 
nosimy medali i nie przeciążamy naszych 
sprawozdań wstawkami ojczyźnianymi. Gdy 
Andrzej z pewnym zdziwieniem rzekł, że ty to 
po tylu latach pamiętasz, wiedziałem, że mamy 
wspólny język... jak najprostszy.

Z listu do p. Jadwigi od Zarządu SMW po 
śmierci Andrzeja chciałbym zanotować: "...w 
warszawskiej prasie p. Janusz Onyszkiewicz 
uprzejmie zaaranżował nekrolog, a na pogrzeb 
Drogiego Kolegi w piątek 23 października 
zorganizował kwiaty, które reprezentowały 
przywiązanie i przyjaźń zasmuconych stratą 
kolegów z Marynarki Wojennej. W tym 
samym czasie w mszy św. w kościele św. Jana 
Ewangelisty na Putney organizowanej przez 
"Friends of Poland" grupa przyjaciół marynarzy 
wzięła udział ofiarując swe modlitwy za spokój 
duszy Drogiego i Nieodżałowanego Kolegi...

W. Krzyżanowski

Jeszcze przed wojną znany był jako bokser 
reprezentujący Marynarkę Wojenną, 
wychowawca i instruktor wielu roczników 
rekruckich. Również bardzo dobrze znany 
wszystkim ochotnikom z Francji z rocznika 
1940. Jego komendy, a szczególnie komendę 
baczność podaną jakby w skrócie i donośnie 
jako CZNOŚĆ! słyszę do dziś.
Cześć Jego pamięci i wszystkich, co zginęli z 
nim razem 50 lat temu.

Czesław Zielonka
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
22.4.1992 zmarł w Częstochowie st. mar. Alfred Gil.
24.6.1992 zmarł w Plymouth bosman Raymond Wieczorek.
6.8.1992 zmarł w Londynie Piotr Jankowski.
15.8.1992 zmarła w Londynie po długiej i ciężkiej chorobie pani Maria Wacięga z 
Miszczyńskich, żona kmdr. Antoniego Wacięgi.
18.9.1992 zmarł w Londynie st. mar. Wacław Karakulko.
18.9.1992 zmarł w Dovercourt kpt.mar. Tadeusz Noworól.
9.10.1992 zmarł w Londynie kpt. mar. Jędrzej Giertych.
18.10.1992 zmarł w Wilanowie kdr. ppor. Andrzej Zaremba-Jaraczewski.
29.10.1992 zmarł tragicznie w Toronto st. bosman Stanisław Suwary (maszynista).
14.11.1992 zmarła w Vancouver pani Peggy Wierzbicka, żona por.mar. Wiktora Wierzbickiego.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

ROMUALD NAłĘCZ-TYMINSKI
PRZYGOTOWANIA I PIERWSZE SPOTKANIA 

NA ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE
W 169-ym numerze Naszych Sygnałów, 

było wydrukowane zawiadomienie Rady 
Organizacji Kombatanckich Polskich Sił 
Zbrojnych w Wielkiej Brytanii z 24 września 
1991 r., o ustaleniu daty i ramowego programu 
Światowego Zjazdu (Kongresu) Kombatantów 
i Zjazdu Polaków w Warszawie, Częstochowie 
i Krakowie.

Wiadomości o planowaniu Zjazdu 
Kombatantów w Polsce docierały już do nas 
poprzednio. Z powyższego zawiadomienia, 
oraz Komunikatów otrzymanych w ślad za 
nim, dowiedzieliśmy się, że: "Dla nas 
Kombatantów ...ma to być nie tylko zwycięska 
parada, ale podanie sobie ręki żołnierzy II 
Rzeczyspopolitej z Kraju i rozsianych po 
świecie, nowemu żołnierzowi III 
Rzeczypospolitej..."

A więc, stereotypowy Zjazd przybiera 
formę Narodowej Manifestacji. Członkowie Sił 
Zbrojnych II Rzeczypospolitej, którzy na znak 
protestu przeciwko zdradzie jałtańskiej, 47 lat 
temu, nie uczestniczyli w Paradzie Zwycięstwa 
w Wielkiej Brytanii, teraz, razem z 
kompaniami honorowymi Rzeczypospolitej III, 
wezmą udział w Warszawie, we wspaniałej 
Polskiej Paradzie Zwycięstwa.

Daty Zjazdu Kombatantów ustalono na 14 
i 15 sierpnia 1992 r. w Warszawie, z 

zakończeniem pielgrzymką Kombatantów na 
Jasną Górę 16-go. Zjazd Polonii w Krakowie 
od 21-go do 23-go sierpnia.

Manifestacja tego rodzaju bardzo mi 
odpowiadała i chciałem w niej uczestniczyć, 
ale - już od maja 1991 r. byłem 
zaangażowany w organizowaniu "pielgrzymki" 
byłej załogi ORP ŚLĄZAK (oraz chętnych 
Kolegów z innych Okrętów R.P.), na obchód 
50-tej rocznicy Raidu na Dieppe, na 18 i 19 
sierpnia. Z ciężkim więc sercem, 
zdecydowałem wziąć udział tylko w 
uroczystościach w Dieppe.

Zachęcony jednak przez Jadwigę (moją 
małżonkę), zreorganizowałem mój plan 
podróży, abym mógł uczestnicyć w dwóch 
pierwszych dniach Zjazdu Kombatantów w 
Warszawie (14 i 15 sierpnia), a rezygnując z 
pielgrzymki Kombatantów na Jasną Górę, 
wylecieć 16-go do Paryża i Dieppe.

W Warszawie, w przeddzień rozpoczęcia 
Zjazdu, udałem się do gmachu Stowarzyszenia 
"Wspólnota Polska" przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 64, gdzie otrzymałem 
zaproszeń ia/bilety wstępu na poszczególne 
uroczystości, oraz Pamiątkowy Program 
Zjazdu.

Tu, wśród wielu rejestrujących się 
Kombatantów, spotkałem Kol. Zofię Proszek i 
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Jana Krawczyńskiego z Koła Kanada, Kol. 
Romana Madeja z Koła Glasgow i Kol. 
Władysława Mazura, zamieszkałego w 
Przemyślu. (N.B. Kol. W. Mazur wydał swoje 
ciekawe wspomnienia w książce zatytułowanej 
"Wyspy Ostatniej Nadziei").

Kiedy staliśmy we trójkę z Kolegami J. 
Krawczyńskim i W. Mazurem, podszedł do nas 
młody dziennikarz z magnetofonem, prosząc o 
wywiad. Wydelegowałem Kol. Mazura jako 
"Rzecznika" naszej grupki, który elokwentnie 
i rzeczowo odpowiedział na zadane mu 
pytania.

Poza Kol. Zosią Proszek, Kol. Jasiem 
Krawczyńskim i mną na Zjazd przybyli z Koła 
Kanada, również Koledzy, członkowie Koła 
Stanisław Brodzki, Alfred Mrozek i Wilhelm 
Pacewicz, oraz nie zrzeszony Kol. Kazimierz 
Figurski (obrońca Kępy Oksywskiej). Kol. S. 
Brodzki, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Rady 
Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, był 
zajęty głównie sprawami Zjazdu Polonii w 
Krakowie.

Z biura "Wspólnoty Polskiej" udałem się 
do hotelu Yictoria, przy ul. Królewskiej 11, 
gdzie założył "swoją kwaterę" prezes Zarządu 
Głównego S.M.W. i Koordynator części 
marynarskiej Zjazdu, Kol. Konstanty Okołow- 
Zubkowski. Przez tę "kwaterę" przewijali się 
liczni Koledzy-Marynarze, uczestnicy Zjazdu. 
Podczas mojej krótkiej, tego przedpołudnia 
wizyty, zgłosili się tam Koledzy: K. Figurski, 
Andrzej Kłopotowski, Henryk Kołodyński i 
Edward Krutol.

Pod wieczór tegoż dnia, razem z moim 
przedwojennym kolegą Józefem Rudzkim (kdr. 
pilot, zamieszkały w Warszawie) znowu 
odwiedziłem "kwaterę" Kol. Kostka O.- 
Zubkowskiego. Byłem umówiony na spotkanie 
w tym centralnym dla nas punkcie, ze znanymi 
nam ze Zjazdu w Henley-on-Thames polskimi 
historykami doktorem Tadeuszem Kondrackim 
i drem Zbigniewem Wawerem. Przybyli oni z 
ekipą filmową, celem przeprowadzenia 
wywiadów - ze mną, na temat Raidu na 
Dieppe, oraz z Kolegami Andrzejem 
Guzowskim, Andrzejem Kłopotowskim i 
Konstantym O. Zubkowskim. I tym razem 

odwiedziło Kol. Zubkowskiego kilku 
Kolegów, między innymi, Kol. Szczepan 
Poważa z Holandii.

Musiałem wcześnie opuścić to 
towarzystwo, gdyż o godz. 19.00 miałem być 
w Holiday Inn przy ul. Złotej 2, na cocktaiPu 
S.P.K. z Kanady. Głównym ewenementem tego 
przyjęcia, była sprawa przekazania następnego 
dnia rano, szpitalowi dla dzieci pod Warszawą, 
nowoczesnego ambulansu - prezentu 
Kombatantów z Kanady.

Jak podano w Apelu podpisanym przez 
prezesa i sekretarza generalnego Zarządu 
Głównego S.P.K. w Kanadzie: "...gdy ktoś 
wybiera się do kogoś z wizytą, a szczególnie 
po długim okresie, to zawsze zabiera ze sobą 
albo kwiaty, albo jakiś inny prezent. Ponieważ 
my się wybieramy do, niestety, ubogiej 
Ojczyzny, więc tym bardziej musimy zabrać 
coś w darze.
...niech więc ten dar będzie praktyczny i 
użyteczny...
...Zarząd Główny wystąpił z propozycją 
ofiarowania Polsce wyposażonego 
ambulansu..."

Projekt przyjęto entuzjastycznie. SPK Koło 
Thunder Bay, Ontario wyasygnowało dotację w 
wysokości $10,000. Inne Koła wpłaciły po 
$5,000 itp. SMW, Koło Kanada, oraz pewna 
ilość członków też ofiarowali datki na ten cel. 
W rezultacie, nowoczesny, w pełni 
wyposażony ambulans, którego koszt (łącznie 
z transportem i ubezpieczeniem) wyniósł 
$65,000 został wysłany do Polski.

Nie opisuję w tej relacji szczegółów 
uroczystości zjazdowych, ani nie podaję pełnej 
listy uczestników Marynarzy. Niewątpliwie 
uczyni to inny Kolega-uczestnik.

Nadmienię tylko, że:
Uroczyste otwarcie Zjazdu Kombatanów 

miało miejsce 14 sierpnia wieczorem, w hali 
Centralnego Ośrodka Sportu "Torwar", przy ul. 
Łazienkowskiej.

Podczas tego otwarcia, podano do 
wiadomości obecnych, że na tej uroczystości 
obecna była córka Marszałka Piłsudskiego, 
Pani Jadwiga Jaraczewska (oczywiście w 
towarzystwie naszego Kolegi Andrzeja 
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Zaremby-Jaraczewskiego).
Główna część Zjazdu odbyła się w dniu 

Święta Żołnierza - nazywanego obecnie w 
Polsce Świętem Wojska Polskiego - 15 
sierpnia, od godz. 10.30 (zbiórka o 9.30), do 
około godz. 13.00.

Polowa msza św. była poprzedzona 
przemówieniami Prezydenta RP Pana Lecha 
Wałęsy, biskupa Szczepana Wesołego i innych, 
a po mszy odbyło się złożenie wieńców na 
Grobie Nieznanego Żołnierza.

Imponujące były: zwarta kolumna pocztów 
sztandarowych niosących 400 sztandarów, oraz 
nadzwyczajnie precyzyjna musztra, świetnie 
dobranych kompanii reprezentacyjnych wojska, 
lotnictwa i marynarki wojennej.

Za kulminacyjny, a zarazem mający duże 
symboliczne znaczenie, uważam akt 
przekazania przez oficera II Rzeczypospolitej, 
szabli i związanej z nią tradycji Polskich Sił 
Zbrojnych, oficerowi III Rzeczypospolitej.

Symboliczne wręczenie szabli
Uroczystość zakończyła "Parada 

Zwycięstwa", przemarszem parotysięcznej 
rzeszy Kombatantów, oraz defilada kompanii 
reprezentacyjnych.

W Zjeździe Kombatantów wzięło udział 
40-stu Weteranów Marynarki Wojennej.

Mieliśmy co prawda słabą nadzieję, na 
przyjazd Seniora Marynarzy-Weteranów II 
Wojny Światowej, komandora Wojciecha 
Franckiego. Jak widać, stan zdrowia nie 
pozwolił mu na wyczerpującą podróż z 
Antypodów.

Zdrowie natomiast dopisało Kol. 
Kazimierzowi Kubikowskiemu, który odważnie 
przedsięwziął podróż z Australii, biorąc udział 

w Zjeździe.
Oczekiwany był przyjazd z Krakowa kol. 

Zbigniewa Węglarza, który się jednak nie 
zjawił. Pogłębiło to mój niepokój o jego 
zdrowie, bowiem około 2 miesiące temu, 
otrzymałem z Polski wiadomość, że jakoby 
uległ on poważnemu poparzeniu. Natychmiast 
do niego napisałem, ale dotąd, nie otrzymałem 
odpowiedzi.

Wybrzeże reprezentowali Koledzy Kunibert 
Grabę i Jerzy Jaworski. Żałowałem, że nie 
mogła przybyć większa ich ilość. Jak wiemy, 
zamieszkuje tam pokaźna liczba bliskich 
naszym sercom Kolegów.

Prawdziwą przyjemność sprawiło mi 
spotkanie tylu Kolegów, a z radością witałem 
tych Kolegów, z którymi danym mi było 
najdłużej pływać w warunkach bojowych. 
Oprócz wspomnianego powyżej Kol. W. 
Pacewicza (OORP Błyskawica i Ślązak), mimo 
chorej nogi, przybył na Zjazd i przetrwał około 
trzech i pół godzin trwającą Paradę 
Zwycięstwa Kol. Zbigniew Plezia, Pierwszy 
Oficer Artylerii ORP Ślązak spod Dieppe, 
Sycylii, Salerno i obrony konwoju przed 
bombami szybowcowymi. Z byłej załogi 
Ślązaka również serdecznie witaliśmy się z 
niewidzianym od 45 lat Kol. Stachem 
Grzybem. Nie mogący przybyć na Zjazd Kol. 
Jan Kurianowicz (ORP Ślązak), też nie 
widziany od 45 lat, przysłał mi pozdrowienia 
przez (przepraszam wypadło mi z pamięci) 
albo Kolegów Zygmunta Siedlaczka i Jana 
Kosedę, albo przez Kol. Mikołaja Sawickiego.

Kolega Janusz Wojtkowski (zamieszkały w 
Polsce na Ziemiach Odzyskanych), nazywany 
na ORP Błyskawica "Wojtusiem", gdyż był 
najmłodszym członkiem załogi tego okrętu, 
przywiózł mi pozdrowienia i prośbę o zdjęcie 
od swego wnuka, też Janusza, poznanego w 
ubiegłym roku w Gdyni, w ramach "Powrotu 
do Portu".

Na zakończenie skoro piszę o powitaniach 
- miło mi było również spotkać Kol. Floriana 
Wizłę. Co prawda, nie pływał on na ORP 
Ślązak, ale nie pamiętam Zjazdu, czy 
ważniejszego zebrania SMW, na którym by nie 
był obecny i zawsze czynny.
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TADEUSZ LESISZ
ŚWIATOWY ZJAZD 

KOMBATANTÓW W POLSCE
Część pierwsza
Pamiątkowe Tablice ku czci Żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Jedną z pierwszych uroczystości 
Światowego Zjazdu Kombatantów w Polsce 
było podniosłe nabożeństwo w katedrze 
polowej wojska polskiego (przedwojenny 
kościół garnizonowy) 14 sierpnia 1992 r., 
podczas którego zostały poświęcone 
Pamiątkowe Tablice ku czci kobiet żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz 
tablica Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
P.S.Z.

Mszę św. celebrował biskup połowy 
wojska polskiego Sławoj Leszek Głodź w 
asyście ks. bpa Szczepana Wesołego i księży. 
Przed wejściem do kościoła przywitała nas 
orkiestra wojska polskiego, która zajęła miejsce 
przed frontem kościoła. Kościół, jakkolwiek w 
stanie gruntownej renowacji i nadaniu mu 
nowego wystrojenia godnego katedrze wojska 
polskiego, zrobił na nas zebranych wyjątkowe 
wrażenie. Na czele orszaku mszalnego szli 
żołnierze wojska polskiego tworzący chór, 
lektorzy i ministranci, za nimi koncelebranci na 
czele z biskupem polowym.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa weszły 
do katedry 2 sztandary S.P.K. i zajęły mejsca 
w Prezbyterium. Na wstępie ksiądz bp Głodź 
bardzo serdecznie przywitał kombatantów, a w 
szczególności Kobiety Żołnierzy i napomniał o 
ich wielkim poświęceniu i wkładzie w walce o 
wolność Ojczyzny w 2 wojnie światowej. Po 
wielu latach oczekiwania i rozłąki z krajem 
powiedział możecie być dziś w wolnej Polsce, 
o którą walczyliście, a o którą wielu z 
waszych kolegów i koleżanek oddało swe 
życie. Polska wita Was z prawdziwą radością 
i wdzięcznością.

Po nabożeństwie odbyło się poświęcenie 
Tablic. Tablicę ku czci Kobiet Żołnierzy na 
Zachodzie odsłoniła Przewodnicząca Koła 
Jadwiga Morozewicz, a Tablicę Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów P.S.Z., Przewodniczący 
Rady Organizacji Kombatanckich Stefan 

Soboniewski. Nabożeństwo zostało zakończone 
odśpiewaniem "Boże coś Polskę". Przy wyjściu 
z kościoła żegnała nas orkiestra i zgromadzeni 
licznie przed kościołem warszawiacy. Po tej 
wzruszającej uroczystości udaliśmy się na 
oficjalne otwarcie Zjazdu do Torwar. Na tej 
"nieprogramowej" uroczystości byłem jedynym 
reprezentantem Marynarki Wojennej.

Od lewel: Zubkowski, Wizła, Tymiński, Pacewicz, 
Guzowski, Lesisz, Wasilewski, Kołodyński i Grabę

(fot. J. W^siewski)

Część druga
Widowisko w służbie dla Polski

Około 6000 kombatantów zapełniło 
olbrzymią salę Torwaru na uroczyste otwarcie 
Światowego Zjazdu Kombatantów. Po wejściu 
sztandarów i odśpiewaniu hymnu narodowego, 
uczciliśmy nieżyjących, tych co zginęli lub 
zostali pomordowani w walce o wolność 
Ojczyzny, minutą ciszy, po czym rozpoczęła 
się oficjalna część widowiska. Według 
programu na otwarciu Zjazdu miał być obecny 
Prezydent R.P. Lech Wałęsa, niestety nie 
przybył i w Jego imieniu przywitał 
kombatantów, przybyłych z całego świata, 
reprezentujący Go minister. Z kolei 
przemawiali Przewodniczący Organizacji 
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Kombatanckich p. Stefan Soboniewski, b. 
Prezydent na obczyźnie Ryszard Kaczorowski 
i Prezes S.P.K.W.B. Czesław Zychowicz. Po 
tym oficjalnym wstępie rozpoczęło się 
właściwe widowisko. Widowisko było 
zorganizowane przez Wielką Brytanię z 
udziałem chóru i orkiestry wojska polskiego. 
Program rozpoczęto piosenką marynarską i 
odegraniem marszu lotników, tym załatwiono 
cały udział Polskiej Mar. Woj. i Lotnictwa w 
walce w 2 wojnie światowej, oraz jednym 
zdaniem, zresztą mylnie podając, że Mar. Woj. 
rozpoczęła walkę na zachodzie w połowie 
października? W tej sprawie napisałem list 
otwarty do Dziennika, który zakończyłem tak 
"Podanie całego wkładu Polskiej Mar. Woj. w 
walce o wolność Ojczyzny na zachodzie (5 lat 
walk) w jednym zdaniu, było wielkim 
pominięciem i bardzo krzywdzące dla 
wszystkich oficerów i marynarzy, którzy 
walczyli na polskich okrętach". Reszta 
widowiska była prawie całkowicie poświęcona 
wojsku.

Od żołnierza po lewej: Wizła, Zubkowski, Tymiński, 
Kłopotowski, Pacewicz, Lesisz, Kołodyński, Grabę, 
Krutol, Wiśniewski, N, Sawicki i Piechowiak

(fot. J. Wgsiewski)
Jakkolwiek wiele momentów widowiska 

było bardzo wzruszających, całość nie 
pozostawiła na mnie oczekiwanego wrażenia. 
Część trzecia
Parada Zwycięstwa na Placu Józefa 
Piłsudskiego

Ulewny deszcz w ciągu nocy bardzo 
przeżyliśmy, z obawy że może przeszkodzić 
całej uroczystości. Niebiosa były jednak 
łaskawe. O 7-ej rano przestało padać, pękły 
miedziane chmury, niebo zaczęło się otwierać 

i kiedy wchodziliśmy na plac, gdzie już 
zbierały się tłumy kombatantów, słońce zaczęło 
się przedzierać, zwiastując że będzie piękny 
dzień, dzień który uczestnicy Zjazdu będą 
długo pamiętać i zapewne będą o nim 
opowiadać swoim dzieciom i wnukom. Bo to, 
że nas Warszawa przyjęła raczej "ubogo", 
bogactwo przeżyć i wzruszeń tego dnia, na 
pewno wypłaciło nam ten brak wielokrotnie. A 
wojsko, nasze młode polskie wojsko, wzięło 
nas w opiekę i zdało stokrotnie egzamin.

YHARKA \

Gotowi do przemarszu: Lesisz, Tymiński, Kłopotowski, 
Pacewicz, Guzowski, Grabę, Wasilewski, Wiśniewski, 
Kołodyński, Sawicki i inni. (fot. J. Sawicki)

Organizacje kombatanckie zajęły miejsca 
frontem do Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Naprzeciw z prawej strony zbudowano ołtarz 
i trybuny dla gości honorowych, a po lewej 
stronie trybuny dla Prezydenta R.P., 
przedstawicieli Rządu, Sejmu i Senatu oraz 
przedstawicieli władz miejskich i wojskowych. 
Kompania honorowa wojska, lotnictwa i Mar. 
Woj. ze sztandarem i na czele z orkiestrą, 
przemaszerowała przez plac i zajęła miejsce po 
3-ej stronie czworoboku od strony Teatru 
Wielkiego. Po chwili oznajmiono przyjazd 
Prezydenta R.P. Lecha Wałęsy, który po 
przyjęciu raportu od gen. bryg. Leona 
Komornickiego, dowódcy Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego, przy dźwiękach marszu 
generalskiego, dokonał przeglądu kompanii 
honorowej i kombatantów. Następnie na plac 
wszedł orszak mszalny z biskupem polowym 
Wojska Polskiego, gen. bryg. Sławojem 
Leszkiem Głodź, bp. Szczepanem Wesołym, 
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biskupami i księżmi i zajęli miejsca przy 
ołtarzu. Po czym przy dźwiękach marsza 1-ej 
Brygady Legionów, weszły na plac poczty 
sztandarowe, przeszło 420 sztandarów, wśród 
nich sztandary Związków A.K. (220), 
Powstańców Warszawskich, Sztandary Wojska 
Polskiego z 1939 r., Sybiraków, Sił Zbrojnych 
na zachodzie, powstańców poznańskich z 1956 
r., Inwalidów Wojennych Polskich Sił 
Zbrojnych i Związków Kombatanów z całego 
świata. Był to wzruszający, pełen emocji 
moment. Warszawa czegoś podobnego nigdy 
nie widziała, nic dziwnego, że wielu obecnym 
zaszkliły się oczy ze wzruszenia. Poczty 
sztandarowe stawiły się jakoby szapelerem po 
obu stronach Pomnika Nieznanego Żołnierza. 
Był to wspaniały widok. Następnie przy 
dźwiękach Hymnu Narodowego i 22 salw 
armatnich (na specjalny rozkaz ministra 
M.O.N. Janusza Onyszkiewicza z tej okazji) 
została podniesiona na wysokim drzewcu Flaga 
Narodowa, oznaczając rozpoczęcie uroczystości, 
które rozpoczęło się przemówieniem 
Prezydenta R.P. Lecha Wałęsy, a następnie w 
obecności Prezydenta R.P. odbyło się 
symboliczne wręczenie szabli, przez byłych 
żołnierzy na Zachodzie, żołnierzom Wolnej 
Rzeczypospolitej, reprezentujących Wojsko, 
Marynarkę i Lotnictwo, tymi słowami: "Niech 
ta szabla będzie symbolem wierności przysięgi 
i będzie widomym znakiem tego, że ścisłym 
obowiązkiem żołnierza jest wierna i ofiarna 
służba Ojczyźnie, na chwałę oręża polskiego". 
Później pan Prezydent, przedstawiciele Rządu 
na czele z premierem p. Hanną Suchocą oraz 
reszta dostojników zajęła miejsca przed 
ołtarzem i rozpoczęła się Msza św. Mszę św. 
celebrował bp połowy Wojska Polskiego 
Sławoj Leszek Głodź. W swojej homilii ks. bp 
Szczepan Wesoły powiedział "Spotykamy się 
dziś po prawie pół wieku w wolnej Polsce i 
stawiamy sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz. 
Ażeby odpowiedzieć na to pytanie musimy 
cofnąć się o te właśnie przeszło 40 lat i 
przypomnieć sobie jakie to były chwile, 
wszyscy o nich pamiętamy i zadawaliśmy 
sobie pytanie, dlaczego mimo ogromnej daniny 
krwi nie możemy wrócić do swojej ojczyzny, 

o którą walczyliśmy, bo tutaj narzucony był 
system oparty na zakłamaniu, wszystko było 
zakłamaniem. Tych których walczyli z 
hitleryzmem, posądzono że współpracują z 
Hitlerem, a tych którzy mieli odwagę wrócić 
do kraju skazywano bo byli uważani jako 
zdrajcy".

Na zakończenie Mszy św. odśpiewaliśmy 
"Boże coś Polskę", po czym orszak mszalny 
opuścił plac.

Następnie odbyło się składanie wieńców na 
Grobie Nieznanego Żołnierza. Pierwszy wieniec 
od Prezydena R.P. Lecha Wałęsy, z kolei od 
Rządu R.P. złożyła p. premier Hanna 
Suchocka w asyście członków Rządu, następny 
wieniec od Polskich Sił Zbrojnych złożył 
minister O.N. Janusz Onyszkiewicz w asyście 
bpa polowego gen. bryg. Leszka Głodź i 
przedstawicieli wojska, marynarki i lotnictwa. 
Na końcu wieniec od kombatantów złożył 
Przewodniczący Rady Organizacji 
Kombatanckich Stefan Soboniewski w asyście 
przedstawicieli kombatantów. Przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza trzymali wartę żołnierze 
Armii Polskiej, wojska, marynarki i lotnictwa, 
oraz żołnierze wojska polskiego w mundurach 
z 1939 r., błękitnej armii Gen. Hallera i 
ochotniczej armii amerykańskiej. Po zajęciu 
miejsca na trybunie przez Prezydenta R.P. 
Lecha Wałęsę oraz świty i gości honorowych 
i uformowaniu się oddziałów kombatanckich 
orkiestra zajęła miejsce naprzeciw trybuny i 
przy dźwiękach "Warszawianki" rozpoczęła się 
"Parada Zwycięstwa", na którą czekaliśmy 
prawie pół wieku. Najpierw przedefilowała 
kompania honorowa ze sztandarem, szli 
wspaniale i otrzymali huczne brawa. Za nimi 
przemaszerowały poczty sztandarowe, las 
drzewców i morze falujących sztandrów, szli 
dumnie i dziarsko, mimo zmęczenia, szli przed 
Zwierzchnikiem Polskich Sił Zbrojnych 
Prezydentem Wolnej i Niepodległej 
Rzeczypospolitej, dla wielu może to była 
ostatnia okazja, było to niebywałe widowisko, 
symbol walczącej Polski w kraju, w podziemiu 
i na wszystkich frontach świata. Za nimi szli 
Inwalidzi Wojenni Polskich Sił Zbrojnych, 
bohaterowie, których należy naśladować jak
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Przemarsz marynarzy (fot. J. Wasilewski)

powiedział komentator, i następnie 
przedstawiciele Polskich Sił Zbrojnych 
naZachodzie z tablicami nazw poszczególnych 
oddziałów, niesione przez wspaniałych 
żołnierzy. Na czele szli żołnierze Armii 
Krajowej, za nimi Lotnicy i Marynarka 
Wojenna, następnie Brygada Podhalańska, 
Brygada Karpacka, 3 Dywizja Karpacka, 5 
Dywizja Kresowa, Służba Kobiet, 1 Armia 
Wojska Polskiego i 2 Armia Wojska Polskiego 
na Wschodzie, następnie Kombatanci Polscy z 
Zachodu, Afryka Południowa, Argentyna, 
Australia, Belgia, Chile, Port Artur, Francja, 
Holandia, Norwegia, USA, Floryda, Indiana, 
Connecticut, Michigan, New York, New Jersey, 
Wielka Brytania (komentarz 7 tys. 
kombatantów, 23 Domy Kombatanckie, chóry, 
zespoły taneczne etc.) Za nimi Kombatanci 
Polscy ze Wschodu, Rosja, Białoruś, Litwa i 
na końcu Podziemne Organizacje 
antykomunistyczne, Wolność i Niepodległość. 
Po przemarszu oddziałów kombatanckich 
nastąpił odjazd Prezydenta R.P i świty. Wśród 
gości honorowych z Wielkiej Brytanii byli 

obecni były Prezydent na obczyźnie Ryszard 
Kaczorowski, Zygmunt Szadkowski, b. 
Przewodniczący Rady Narodowej R.P. na 
Uchodźstwie, Edward Szczepanik, b. Prezes 
Rady Ministrów na Uchodźstwie i Stefan 
Soboniewski Przewodniczący Rady Organizacji 
Kobatanckich Polskich Sił Zbrojnych.
Część czwarta - 16 sierpnień 
Światowa Pielgrzymka Kombatantów na 
Jasną Górę.

Pielgrzymka kombatantów na Jasną Górę, 
była oddaniem hołdu Królowej Polski i 
podziękowaniem za lata opieki na obczyźnie i 
powrót do Wolnej Polski. Zajechaliśmy tam 52 
autobusami, zaczynając podróż "o świcie", bo 
musiano pozbierać kombatantów z wielu miejsc 
zakwaterowania. Po kilku godzinach byliśmy 
na miejscu. Ołtarz zbudowany był na szczycie 
wzgórza, a po bokach trasy z siedzeniami dla 
kongregacji, do których trzeba się było 
wspinać wieloma schodami. Dziękczynna Msza 
św. była celebrowana przez Prymasa Polski 
kard. Józefa Glempa w asyście ks. bpa 
Szczepana Wesołego, biskupów, przeora i



Nr 172 NASZE SYGNAŁY Str. 63

Po przemarszu na Placu Teatralnym (fot. J. W^sicwski)

księży. Homilię wygłosił Kardynał o życiu 
Matki Boskiej. Obok mnie siedziała pani z 
Ameryki i ze wzruszenia cały czas szlochała, 
bo tak bardzo przeżywała te chwile, muszę się 
przyznać, że i ja często sięgałem po 
chusteczkę. Po odśpiewaniu "Boże coś Polskę" 
na czele ze sztandarami udaliśmy się do 
kaplicy ażeby oddać hołd przed Cudownym 
Obrazem Matki Boskiej, ale tłok i brak czasu 
nie pozwolił przeżyć tej niezwykłej chwili, tak 
jak wszyscy tego pragnęliśmy. Później 
odwiedziliśmy koszary żandarmerii wojska w 
Częstochowie, gdzie podejmowano nas 
obiadem. Późnym wieczorem wróciliśmy do 
Warszawy.
Zakończenie

Był to niezapomniany Zjazd i niecodzienna 
"Parada Zwycięstwa" prawie pół wieku po 
zakończeniu wojny w Wolnej Polsce.

Byłem szczęśliwy, że mogłem w niej brać 
udział i myślę, że podobnie czuli inni. 
Ucieszyłem się widząc wśród naszej 
marynarskiej grupy kolegów zza oceanu, 
Wilhelma Pacewicza i Andrzeja Guzowskiego 

z Ameryki, nigdy niezawodnego p. komandora 
Nałęcz-Tymińskiego, ze Szwajcarii Mietka 
Wasilewskiego, z Warszawy Andrzeja 
Kłopotowskiego, z Anglii Zbyszka Plezię, 
Kostka Zubkowskiego, Józka Sucheckiego, nie 
sposób wszystkich tutaj wymienić. Z 
Warszawy wraz z żoną wyjechaliśmy na Zjazd 
Polonii i Polaków z Zagranicy do Krakowa, 
gdzie braliśmy udział w Konferencji jako 
delegaci z Wielkiej Brytanii. Konferencja 
trwała 5 dni. Ostatni dzień poświęcony był na 
uroczystości społeczno-narodowe. Po Mszy św. 
w Katedrze Wawelskiej i złożeniu hołdu 
Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi 
Piłsudskiemu w krypcie wawelskiej, udaliśmy 
się drogą królewską do Pomnika Grunwaldu, 
gdzie delegaci Wspólnoty Polskiej i Rady 
Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata oraz 
wojska złożyły wieńce na grobie Nieznanego 
Żołnierza. Następnie przeszliśmy na Rynek 
Krakowski, gdzie odbywał się Festiwal polskiej 
muzyki i tańca Polaków zza Bugu, Wilna i 
Wielkiej Brytanii.
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ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI
50-TA ROCZNICA RAIDU NA DIEPPE

Jak wiadomo, głównym członem 
Sprzymierzonych Sił Desantowych, 
dokonujących 19 sierpnia 1942 r. raidu na 
Dieppe, była 2-ga Kanadyjska Dywizja, 
dowodzona przez majora generała J.H. 
Robertsa.

Raid ten był wspomagany przez 3 oddziały 
Commando, w ogólnej sile 1 075 ludzi, 50-ciu 
amerykańskich Rangers’ów, Marynarkę 
Wojenną złożoną z 8-miu niszczycieli klasy 
"Hunt" (w tej liczbie ORP Ślązak), jednej 
kanonierki, okrętów transportu wojska, 
brytyjskich i francuskich ścigaczy, barek i 
motorówek desantowych, załogi których liczyły 
3 875 marynarzy (nie licząc załóg
transportowców), oraz lotnictwo (w tym 
polskie Dywizjony Myśliwskie 302, 303, 306, 
308 i 317), liczące ogólnie 1 179 lotników.

Canada Square (photo by J. Ough)
Niestety operacja ta nie była udana. 

Jakiekolwiek korzyści wyniesiono z tego 

desantu, okupiono je niewspółmiernie dużym 
kosztem żyć ludzkich.

Największe straty poniosła, właśnie 2-ga 
kanadyjska Dywizja, bo aż 68 procent. Z 
ogólnego stanu 4 963 ludzi, po raidzie do 
Wielkiej Brytanii powróciło tylko 2 210. 
Zabitych stracono 907. Do niewoli dostało się 
2 460, w tym rannych 568.

ORP Ślązak miał trzech zabitych i 
trzynastu rannych. Lotnictwo polskie ze swego 
stanu straciło dwóch pilotów zabitych. Trzeci, 
zestrzelony trafił do niewoli.

Gros poległych w tym raidzie pogrzebano 
na Kanadyjskim Cmentarzu pod Dieppe 
(Cemetiere des Vertus). Przy wejściu dobrze 
utrzymanego cmentarza, wśród robiących 
wrażenie niezliczonych, ustawionych rzędami 
płyt nagrobkowych, znajduje się pomnik 
poległych. Na wielu nagrobkach wyrzeźbiony 
napis - "nazwisko nieznane". Całość 
przedstawia obraz tragiczno-smutny.

Omawiając w towarzystwie znajomych 
tegoroczną 50-tą rocznicę Raidu, podkreśliłem 
ogrom strat żyć ludzkich, poniesionych w tym 
niezbyt dobrze zaplanowanym i nieszczęśliwie 
przeprowadzonym desancie. Pokazałem przy 
tym zdjęcia fragmentów cmentarza, 
znajdujących się w jednej z rocznicowych 
broszurek kanadyjskich. Tegoż wieczora, jedna 
ze słuchaczek, Pani Nelly Frąckowiak - żona 
znanego w Toronto lekarza chirurga, pod 
wrażeniem mojego opowiadania i oglądanej 
ilustracji, napisała okolicznościowy wiersz, 
zatytułowany PAMIĘĆ, który za jej zgodą, 
pozwalam sobie poniżej przytoczyć:

PAMIĘĆ Nelly Frąckowiak,
10 lipca, 1992.

Pamięć zadumana płynie wśród mogił 
żołnierskich,
W czarny welon zbiera imiona braterskie, 
Szereg za szeregiem, zda się, że bez końca, 
W oświacie księżcya i przy blasku słońca.

I tuli do siebie te serca zgaszone, 
Jeszcze tak niedawno życiem upojone; 
Pełne tej wielkiej żarliwej miłości,
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Do matki, do ojca, do całej ludzkości. 
Kołysze jak dziecię te serca żołnierskie, 
Słodkie jak kwiat lipy, jak orły rycerskie; 
I wznosi je w górę, jak w świętej ofierze, 
A Pan żałosny je do siebie bierze.

Już szat nie rozdziera w pierwszej 
rozpaczy,

Lecz z Panem rozmawia, prosi i tłumaczy: 
Ty widzisz, że oni Ciebie naśladują, 
Jak TY Panie giną, bo miłują!

Wśród szumu i świateł nagłej błyskawicy, 
Prześwięte słowa Bogurodzicy, 
Chórem niesłyszalnym zewsząd wybuchają - 
- Świat to dla wybranych - Tych - co

Dieppe Canadian War Cemetary (photo by G. Hunter)
Od zakończenia II Wojny Światowej 

kanadyjscy Weterani z Raidu na Dieppe w 
rocznicę desantu gremialnie przybywają do 
tego miasta, aby oddać hołd pamięci poległych 
Kolegów.

Tegoroczna, 5O-ta rocznica, rzecz jasna, 
traktowana była z jeszcze większą dbałością, 
niż poprzednie.

W kwietniu br. przedstawiciele 
kanadyjskiego Ministerstwa dla Spraw 
Weteranów, oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Weteranów z Raidu na Dieppe, 
byli w Dieppe na konferencji organizacyjnej 
obchodu, a korzystając z pobytu we Francji, 
premier Kanady też odwiedził miejsca lądowań 
Kanadyjczyków, jak również wyżej 
wspomniany cmentarz.

Pragnąc wziąć udział w uroczystościach 

upamiętniających 5O-tą rocznicę Raidu w 
gronie Kolegów, byłych członków załogi ORP 
Ślązak (oraz chętnych Kolegów z innych 
OORP), w numerze 168-m Naszych Sygnałów 
wystosowałem Apel, proponując "pielgrzymkę" 
do Dieppe na 18-go i 19-go sierpnia. Również 
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Lotników 
w Londynie, wysłałem zaproszenie do 
Lotników-Weteranów z bitwy pod Dieppe.

Aby podczas uroczystości nie zapomniano 
o udziale Polskich Sił Zbrojnych w Raidzie (co 
już się zdarzało), napisałem do kanadyjskiego 
Ministra dla Spraw Weteranów, przypominając 
o udziale w Raidzie ORP Ślązak i polskich 
Dywizjonów Lotniczych, o zestrzeleniu przez 
Ślązaka 4-ch samolotów Luftwaffe i 
wyratowaniu z plaż i uszkodzonych barek i 
motorówek desantowych 85-90 żołnierzy i 
marynarzy (przeważnie Kanadyjczyków), a 
przez polskich lotników, zestrzelenie piętnaście 
i pół maszyn nieprzyjaciela.

Poprosiłem o włączenie do programu 
uroczystości Weteranów ORP Ślązak, jako 
oficjalną delegację, aby w swoich 
przemówieniach zechciał wspomnieć o Ślązaku 
i polskich lotnikach. W końcu poprosiłem, by 
hymn polski był odegrany, jeżeli hymny 
państw, których członkowie Śił Zbrojnych 
uczestniczyli w Raidzie będą grane.

Równocześnie z uczuciem wielkiej 
satysfakcji, bo po raz pierwszy od 47-miu lat, 
zwróciłem się do Konsula Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej w Lille, Pana 
Jędrzeja Bukowskiego z prośbą o 
przeprowdzenie rozmów z Zarządem miasta 
Dieppe, ażeby na czas uroczystości raidowych, 
razem z flagami narodowymi innych państw, 
były podniesione flagi polskie, oraz 
(powtórzyłem prośbę złożoną do kanadyjskiego 
Ministra), aby odegrano hymn polski, jeżeli 
inne hymny będą grane.

W niedługim czasie otrzymałem 
zadowalające odpowiedzi zarówno od 
kanadyjskiego Ministra, jak i od Konsula 
Generalnego R.P.

Wkrótce też z biura Ministra otrzymałem 
zaproszenie dla delegacji ORP Ślązak, na 
przyjęcie urządzone w Dieppe, przez Ministra, 
wieczorem 19-go sierpnia.

Byłem bardzo zbudowany wielkim - wręcz
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Od lewej: A. Browarski, R.N. Tymiński za nim Sq.lxlr. 
D.l. Stcvenson DFC, RAF, NN i S. Maszek ze 
sztandarem

entuzjastycznym podejściem Konsula 
Generalnego Pana Jędrzeja Bukowskiego, do 
sprawy udziału polskich Marynarzy i Lotników 
w uroczystościach 50-cio lecia Raidu. Nie 
tylko od ręki załatwił pomyślnie moje prośby, 
skierowane przez niego do Zarządu miasta 
Dieppe, ale też spowodował dostarczenie 
orkiestrze nut polskiego hymnu, oraz 
wysondował i przekazał mi wiadomość o 
możliwości umieszczenia w Dieppe tablicy 
upamiętniającej udział Polaków w Raidzie.

Na mój Apel w Naszych Sygnałach 
zaczęły napływać zgłoszenia od Kolegów 
"Ślązakowców", jak również Kolegów z innych 
okrętów, zamykając listę 31 nazwiskami (14 z 
Małżonkami). W tej liczbie znalazł się pilot 
brytyjski, obecnie emerytowany Sqn. Ldr. D.L. 
Stevenson, DFC, RAF, który po zestrzeleniu w 
bitwie powietrznej był wyratowany przez 
Ślązaka z wody Kanału Angielskiego. W liście 
potwierdzającym swój udział w 
uroczystościach, "Steve" zadeklarował: "...it 
will be a great priviledge, if I can join the 
Ślązak crew during the actual paradę and the 
various ceremonies".

Zanim jednak nadeszła data obchodu 
rocznicy Raidu, lista zgłoszonych zmniejszyła 
się aż do 8-miu Kolegów. Kol. dr Wojciech 
Domzalski (geodeta) musiał polecieć do 
Australii, a Kol. Krzysztof Miszewski miał 
żniwa. Z powodów zdrowotnych musieli 
zrezygnować Koledzy: Stanisław Lipka, 
Wilhelm Pacewicz (choroba żony), Zbigniew 
Plezia, Władysław Poniński, Józef Smoczyński. 
Z powodów osobistych zrezygnował

Złożenie wieńca: A. Browarski, F. Rumiński i R.N. 
Tymiński
zamieszkały w USA Kol. pastor Baptystów 
Cass Vincent (Kazimierz Pruszyński).

Ostatecznie do Dieppe zjechali Koledzy: 
Bielecki Jan (z Małżonką), Browarski Andrzej, 
Faliński Franciszek, Gościniak Leon, Karpiński 
Feliks, Kaźmierczak Edmund, Konsek 
Eugeniusz (z Małżonką), Michałowski Józef, 
Ogonowski Józef (z Małżonką), dr Ostrowski 
Leszek (z Małżonką), Plewa Jan (z Małżonką), 
Pudo Zdzisław (z Małżonką), Rumiński 
Franciszek (z Małżonką), Skrzypczak Piotr, 
Stankiewicz Witold (z Małżonką), Junosza- 
Stępowski Jerzy (z Małżonką), Sqn. Ldr. 
Derek L. Sevenson (z Małżonką), Nałęcz- 
Tymiński Romuald, Walasiak Józef (z 
Małżonką), Zielonka Czesław.

Rano 19 sierpnia z prezesem Koła Francja 
Kol. Jasiem Plewą i kilkoma Kolegami, 
przyjechał do Dieppe Kol. Mocige Henryk, ale 
widocznie w tłoku weteranów nie dostrzegł 
naszej grupy i niestety do nas nie dołączył.
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Ja przyjechałem do Dieppe pociągiem z 
Paryża, wieczorem 16-go sierpnia. Było mokro 
po rzęsistym deszczu.

Na dworcu spotkał mnie mój dobry 
znajomy z poprzednich wizyt w Dieppe, 
profesor Jacques Voisine z małżonką Czeszką, 
prof. dr Haną Jachową z domu. Pani Hana 
studiowała na uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie i doskonale włada językiem polskim. 
Państwo Voisine odwieźli mnie do hotelu.

17-go sierpnia, przed południe poświęciłem 
na zebranie wiadomości dotyczących programu 
uroczystości, transportu z Dieppe na cmentarz 
itp. Stwierdziłem że przed Magistratem i w 
kilku miejscach miasta, powiewały polskie 
flagi narodowe. Po południu, odwiedzali mnie 
w hotelu przybyli w tym dniu Koledzy.

Pragnę tu zanotować ciekawą informację 
dotyczcącą dwóch Kolegów, dotychczas mi nie 
znaną:

Mianowicie: Kolega Stanisław Maszek 
(ORP Ślązak), po demobilizacji i powrocie do 
Francji zaciągnął się do francuskiej Legii 
Cudzoziemskiej. Walczył w Indochinach i 
wyszedł ze służby w stopniu podoficera, 
odznaczony ośmioma krzyżami, gwiazdami i 
medalami, z Medaille Militaire i Croix de 
Guerre na czele. Miał też dwie pisemne 
pochwały. Obecnie jest viceprezesem i 
skarbnikiem Stowarzyszenia Legii 
Cudzoziemskiej rejonu Thionville.

Kolega Józef Michałowski zaś (pływał z 
moim Kolegą ówczesnym kpt. mar. Antonim 
Wacięgą na CH. 15, a później na OORP Wilk, 
Jastrząb i Dzik), po demobilizacji z polskiej 
Mar. Woj., odbył służbę w Marynarce 
Wojennej francuskiej.

18 sierpnia po południu mieliśmy spotkanie 
towarzyskie w moim hotelu z Kolegami i ich 
Małżonkami, znajdującymi się w tym dniu w 
Dieppe. Przy tej okazji omówiliśmy program 
uroczystości.

Wieczorem tego dnia, autobusami 
dostarczonymi przez Zarząd miasta Dieppe, 
udaliśmy się na kanadyjski cmentarz, gdzie (w 
wigilię rocznicy Raidu), o godz. 21.30 
rozpoczęła się pierwsza część obchodu w 
intencji poległych. Złożono tego wieczora u 
stóp pomnika wieńce i kwiaty od 
poszczególnych oddziałów i Stowarzyszeń.

Chorąży Koła Francja Kol. Henryk Mendyk, 
ustawił się ze sztandarem Koła w miejsu 
honorowym, przyznaczonym dla pocztów 
sztandarowych. Na jednym z masztów przy 
pomniku, podniesiona była flaga narodowa 
polska.

Nasza grupa w luźnym szyku, oddawała 
hołd pamięci wszystkich, którzy oddali życie 
w tym smutnej pamięci Raidzie, a w 
pierwszym rzędzie poległych na ORP Ślązak: 
st. marynarza Józefa Andrzejewskiego 
(ochotnika z Francji), marynarza George’a 
O’Shea, oraz Lotników polskiego Dywizjonu 
303, por. pil. Adama Damma i brytyjskiego 
dywizjonu 87 por. pil. Antoniego Waltosia.

Od lewej: E. Liber, A. Browarski, S. Maszek, F. 
Rumiński, NN, C. Zielonka, H. Mendyk, p. Wanda 
Mendyk i W. Stankiewicz

Wczesnym rankiem 19-go sierpnia wszyscy 
uczestnicy wyruszyli na ten sam cmentarz, 
gdzie od godz. 9.15 rozpoczęła się główna 
część uroczystości.

Kol. H. Mendyk, tak jak poprzedniego 
wieczora, stanął ze sztandarem Koła Francja, 
razem z innymi chorągwiami. Nasza grupa, 
wzmocniona przez przybyłych tego rana 
siedmiu Kolegów z Koła Francja, z prezesem 
Kol. Janem Plewą na czele i z pięcioma 
Paniami, mimo wielkiego tłoku zdołała ustawić 
się w dobrym miejscu, z widokiem na pomnik 
i miejsca zarezerwowane dla oficjalnych osób.

Złożyliśmy pod pomnikiem poległych 
piękny bukiet kwiatów, sprezentowany przez 
Kol. Feliksa Karpińskiego (CH 15, Wilk, 
Garland, Burza, Dzik).

Znowu z zadowoleniem zantowaliśmy, że 
zabiegi naszego Konsula Generalnego i moje
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Pomnik Poległych w Raidzie pierwsza od krzyża w lewo 
flaga polska

odniosły skutki. Po złożeniu wieńców, 
orkiestra, między innymi, odegrała hymn 
polski, a kanadyjski Minister dla Spraw 
Weteranów, w swoim przemówieniu, 
wspomniał o udziale polskiego Lotnictwa w 
Raidzie (Minister zapewnił mnie i dotrzymał 
słowa, że o ORP Ślązak wspomni następnego 
dnia, podczas przemówienia w Puys, skąd 
wyratowaliśmy 36-ciu rozbitków torontońskiego 
Royal Regiment of Canada).

Po uroczystościach na cmentarzu, odbyła 
się wielka Parada na Square du Canada. Dzięki 
Konsulowi Generalnemu Panu J. 
Bukowskiemu, razem z sztandarem Koła 
Francja, tym razem niesionym przez Kol. S. 
Maszka, ustawiliśmy się w centralnej części 
Placu, blisko pomnika "DIEPPE-CANADA". 
Tu odbyła się formalna uroczystość i odegranie 
hymnów narodowych (łącznie z polskim), po 
czym kolumny Weteranów, przy dźwiękach 
orkiestry i rzęsistych oklaskach widzów, 
zalegających obie strony ulicy, pomaszerowały 
do Magistratu. Tu odbyło się przyjęcie (Vin 
d’honneur), urządzone przez Zarząd miasta

Dieppe.
O godz. 16.00, program przewidywał 

odwiedzenie pomników i tablic pamiątkowych 
związanych z Raidem, lądowanie kanadyjskich 
spadochroniarzy na Esplandzie oraz koncert 
orkiestry. Ponieważ jednak Konsul Generalny 
RP pragnął spotkać się z całą naszą grupą (a 
pomniki już przedtem oglądaliśmy), zebraliśmy 
się w moim hotełu na pogawędkę przy kawie 
i napojach chłodzących.

Po tym bardzo przyjemnym popołudniu, 
Kol. Prezes Jan Plewa z Małżonką Panią 
Cecylią, oraz częścią członków Koła Francja, 
tymi co przyjechali wynajętym autokarem rano, 
pożegnali się i odjechali z powrotem do 
swoich miejsc zamieszkania. Ci co pozostali w 
Dieppe, udali się do hotelu la Presidence na 
przyjęcie wydane przez kanadyjskiego Ministra 
dla Śpraw Weteranów.

Był to mój ostatni punkt programu, 
podczas tegorocznej wizyty w Dieppe, gdyż 
następnego dnia musiałem już wyruszyć 
statkiem do Newhaven i pociągiem do 
Londynu.

Koledzy pozostali w Dieppe na 20-go 
sierpnia mieli możność odwiedzenia miejsc 
lądowania Kanadyjczyków, na obu skrzydłach 
miasta i portu. Otrzymałem później list od Kol. 
A. Browarskiego, w którym powiadomił mnie, 
że Minister dla Spraw Weteranów, w 
przemówieniu w Puys, podkreślił udział ORP 
Ślązak w Raidzie i uratowaniu rozbitków.

Na ferze idącej z Dieppe do Newhaven, 
był również Kol. Jerzy Junosza-Stępowski z 
Małżonką Panią Pat. Będąc z nimi w 
rozomwie, usłyszałem rozgłośnię statku, 
zapraszającą Mr George Drewett do zgłoszenia 
się w biurze informacyjnym.

Pan Drewett jest prezesem Stowarzyszenia 
1-szej Flotylli Niszczycieli 1942-1945, do 
której nominalnie należał ORP Ślązak i 
którego jestem członkiem. Pośpieszyłem więc 
do biura informacyjnego. George Drewett 
bardzo ucieszył się ze spotkania. Był też na 
obchodzie 50-lecia Raidu i teraz, w drodze do 
Wielkiej Brytanii, zorganizował zrzucenie na 
wodę wieńca, dla uczczenia pamięci poległych 
w Raidzie marynarzy.

Razem z Kol. Jurkiem Junoszą- 
Stępowskim, udaliśmy się na rufową część
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O. R. P. ŚLĄZAK
Niszczyciel Eskortowy

Wodowany 23 lipca,1941 r. w Hepburn-on-Tyne (Anglia),jako HMS BEDALE.
30 kwietnia,1942 r.,wszed/ do s/uzby pod polska bandera,jako ORP SLAZAK, 
28 wrzeSnia,1946 r.zwrócony Royal Navy-powróci/ do nazwy HMS BECALE, 
W maju,1953 r.,przekazany Marynarce Wojennej Indii,gdzie przez szereg 
lat pZywaZ,jako INS GODAVARY.

GJjOWNE akcje bojowe.

19,VIII.1942 Raid na Dieppe,
18/19.XI.1942 Wypad pod Wyspy

Normandzkie, 
7-14.VII.1943 Inwazja Sycylii 
9-23.IX. 1943 Ładowanie w i

Bitwy o Salerno

ORP SLAZAK wraca do Portsmouth z Raidu na 
Dieppe.

26.XI.1943 Obrona Konwoju KMF 26 
przed atakiem bombami 
szybowcowymi.

6-11.VI.1944 Operacja NEPTUNE-D-Day, 
Inwazja Normandii,

10.VI.1944 Akcja przeciw ścigaczom
6.VII.1944 Akcja przeciw jednooso

bowym Zodziom podwodnym 
(Neger) .

D 0 W 0' D C Y :

Kpt.mar./kdr.ppor.R.Na/ecz-Tymiński
30.IV.1942-27.X.1942

Kpt.mar,/kdr.ppor.B.Wroński
27.X.1942-18.IV.1943

Kdr.ppor.R.NaZacz-Tymiński
18.IV.1943-13.IX.1944

Kdr.ppor.B.Wroński
13.IX.1944-17.IV.1945

Kpt.mar./kdr.ppor.W.Fara
17.IV.1945-28.IX.1946.

ZEBRANI NA OBCHODZIE 50-tej ROCZNICY RAIDU NA DIEPPE 
CJPODPOZMR POZDROWIENIA

Pozdrowienia od Ślęzakowców
górnego pokładu, gdzie już byli zębrani 
członkowie Stowarzyszenia 1-szej Flotylli 
Niszczycieli, oraz Kapitan statku. Członek 
Stowarzyszenia, pastor Anglikańskiego 

Kościoła P.G. Osbom (przybyły z Australii; 
podczas Raidu był porucznikiem RNVR), 
odmówił modlitwę za poległych, po czym 
prezes George Derwett rzucił wieniec, który 
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szybując z łagodnym obrotem dookoła swej 
osi, przypominający dobrze rzucony dysk, 
usiadł na torze wodnym pozostawionym przez 
statek.

Było to dla mnie nieoczekiwane, nad 
wyraz uroczyste i wzruszające zakończenie 
obchodu 50-tej rocznicy Raidu na Dieppe.

Kończąc zaś tę relację z naszej 
"pielgrzymki" pragnę wyrazić moją 
wdzięczność Kolegom i ich Paniom, za wzięcie 
w niej udziału, dokładając się w ten sposób 
osobiście do jej sukcesu.

Koledze Prezesowi Jasiowi Plewie i 
członkom Koła Francja, składam specjalne 
podziękowanie, za przybycie ze sztandarem.

Kolegom, którzy z powodów zdrowotnych 
nie mogli uczestniczyć w "pielgrzymce", życzę 
szybkiego powrotu do sił i zdrowia.

Wszystkim Koleżankom, Kolegom i Ich

Rodzinom, do których ta relacja dotrze, 
przesyłam serdeczne koleżeńskie pozdrowienia, 
życzenia dobrego zdrowia, oraz najlepsze 
życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Edward Liber
PODZIĘKOWANIE DOWÓDCY

Pragnę wyrazić podziękowanie i uznanie 
dla komandora Romualda Nałęcz-Tymińskiego 
za Jego troskliwy wkład organizacyjny dzięki 
któremu nasza obecność, to jest członków 
załogi ORP Ślązak i uczestniczących Polaków 
na 50-tej Rocznicy Ataku na Dieppe dało nam 
nie tylko osobistą satysfakcję godnego 
zaświadczenia szerokiej publiczności 
międzynarodowej naszego udziału w 
historycznej bitwie, udokumentowanego 
uhonorowaniem Polskiego hymnu narodowego, 
Polskich flag i Polskich weteranów.

KRONIKA STOWARZYSZENIA
NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI WPŁACILI:
W. Limonienko (Lee) .............. £ 30.00
W. Francki ............................. £ 20.00
S. Kmiecik ............................. £ 10.00
M. Sawicki ............................. £ 10.00
Mrs W. Troman ..................... £ 25.00
M. Tokarzewski ..................... £ 5.00
Mrs F. Pitułko ........................ £ 30.00
S. Wolff ...................................£ 20.00
J. Junosza-Stępowski ............. £ 15.00
J. Lisowski ............................. £ 30.00
F. Balicki ................................ £ 50.00
T. Łubieński ...........................£ 50.00
J. Ladrowski ...........................£ 20.00
J. Schenek-Suchecki ................ £ 20.00
Z. Szembek ............................. £ 30.00
D. Katarzyńska .....................£ 15.00
B. Brant Bratkowski ............£ 10.00
C. Biernacki .....................£ 10.00
J. Gawlik ................................ £ 5.00
F. Rumiński ............................. £ 10.00
H. Gryko ................................ £ 10.00
C. Zygmunt ............................. £ 50.00
J. Klamt ...................................£ 10.00
R. Madey ................................ £ 10.00
J. Stein .................................. .'"£ 15.00

Z. Jagusiewicz .........................£ 15.00
J. Hecek ................................... £ 20.00
A. Wojciechowicz ................... £ 20.00
W. Lasek .................................£ 10.00
R. Jedyński ..............................£ 10.00
J. Ogonowski ........................... £ 10.00
B. Maciejewski ........................ £ 10.00
R. Sion ..................................£ 10.00
J. Drozd ................................... £ 10.00
S. Tomaszewski .................... £ 5.00
E. Kostyniuk ..........................£ 10.00
F. Kendrick-Keidrowski ... £ 10.00
B. Krausa .................................£ 5.00
W. Ostoja-Starzewski ..............£ 5.00
R. Dulla ................................... £ 20.00
W. Fara .............................. US$ 50.00
K. Hess .............................. US$ 75.00
K. Domański ........................... £ 20.00
T. Kubiakowski ......................£ 5.00
J. Smoczyński .......................£ 10.00
B. Karczewski .........................£ 5.00
K. Jeliński ............................... £ 20.00
M. Białowski ........................... £ 50.00
B. Jarzyna .................................£ 30.00
Dr J. Karnicka .........................£ 30.00
Z. Plezia ................................... £ 20.00
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B. i J. Busiakiewiczowie . . . £ 20.00 Mrs. E. Sienkiewicz . . . Aus.$ 30.00
K. Kowalski .................... . . £ 10.00 Stowarzyszenie Weteranów
B. Sawicki ..................... . . . £ 10.00 Mar. Woj. - New York . . US$ 100.00
H. Kuczwalski ............. .. . . . £ 10.00 S. Kuty .......................... US$ 50.00
Koło SMW Kanada . . . .. . . £ 300.00 Mrs. M. Rayman ............. . . £ 10.00
S. Su wary ..................... . . . £ 25.00 J.E. Wielusiewicz £20.00 w imieniu zmarłego
M. Tatarynowicz (Weston) . . £ 10.00 kolegi S. Suwarego
J. Tutko ........................ . US$ 10.00 W. Stankiewicz ................ . . £ 15.00
Dr L. Ostrowski ........... . . . £ 25.00 NA FUNDUSZ "NASZYCH SYGNAŁÓW"
J. Śliwiński ................... . . . £ 10.00 wpłacili:
Mrs F. Pitułko ............. . . . £ 11.00 S. Pohorecki ................... US$ 30.00
M. Nagurska ................ . . . £ 10.00 C. Zielonka ..................... . . £ 10.00
S. Traszko ..................... . . . £ 10.00 T. Woszczyński ................ . . £ 2.00
M. Lichwa ................... . . . £ 10.00 K. Pronobis ..................... . . £ 15.00
Z. Heindrich ........... Szw. Kr. 50.00 A. Kiedziuch (Cardew) . . . . £ 10.00
Mrs M. Gietrych ........... . . . £ 10.00 C. Zielonka ..................... . . £ 10.00
T. Woszczyński ............. . . . £ 5.00 J. Tutko ........................... US$ 10.00
S. Śliski ........................ . . . £ 10.00 M. Tatarynowicz (Weston) . . £ 10.00
P. Walendziewicz .... . . . £ 20.00 Mrs W. Troman ............. . . £ 10.00
Mrs Melody Bramwell . . . £ 25.00 K. Domański ................... . . £ 10.00
K. Reynert ................... . . . £ 35.00 J. Gawlik ........................ . . £ 5.00
P. Galla ........................ . . . £ 6.00 K. Kowalski ................... . . £ 5.00
W. i H. Pietrulewicz . . . . . £ 100.00 H. Gryko ........................ . . £ 10.00
Dr B. Danielewicz .... . . . £ 30.00 Mrs K. Ziętak ................ . . £ 10.00
Capt. W.W. Sheppard . . . . . £ 10.00 A. Wojciechowicz ........... . . £ 20.00
F. Jasłowski ................... . . . £ 2.00 I. Grochowska ................ . . £ 4.00
L. Gliniecki ................... . . . £ 10.00 A. Mrożek ..................... . . . £ 25.00
J.E. Wielusiewicz .... . . . £ 50.00 T. Sadłowski..................... . . £ 10.00
H. Stankiewicz ............. . US$ 20.00 J.P. Olszewski.................... US$ 10.00
A. Sitko ........................ . US$ 20.0 B. Konstanty..................... . . £ 5.00
O.W. Wołczek ................ . US$ 50.00 W. Oczkowski.................. . . . £ 5.00
S. Pohorecki ................ . US$ 20.00 NA FUNDUSZ S.M.W. wpłacili:
P. Żelazny ..................... . US$ 40.00 K. Reynert ................... Can.S 50.00
Z. Wojciechowski .... . US$ 25.00 B. Sawicki ..................... . . . £ 5.00
Z. Księżopolski ........... . US$ 20.00
W. Proksa ...................... Can.S 15.00 WSZYSTKIM OFIARODAWCOM
A. Wacięga...................... . . . £ 5.00 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
T. Sadłowski................... . . . £ 50.00 Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 18
J.P. Olszewski................ . US$ 10.00 listopada 1992.

KRONIKA KOŁA GLASGOW
Członkowie Koła wraz z sztandarem wzięli 
udział:
1. W Glasgowie 23-go lutego 1992 na mszy 
świętej w kościele św. Szymona za spokój 
duszy śp. Kmdr. ppor. Witolda Poraya- 
Wojciechowskiego.
2. W Helensbourgh 16-go czerwca 1992 w 
obchodzie lądowania w Normandii w 1944, 

zorganizowanym przez Normandy Veterans 
Association w Helensburgh, gdzie złożyliśmy 
wieniec pod War Memoriał.
3. W Glasgowie zamówiliśmy mszę świętą 
żałobną za śp. kol. Lecha Stróżniaka w USA, 
założyciela i pierwszego prezesa Koła SMW w 
Glasgowie w 1953.
4. W Hamilton 12 lipca 1992 w ogrodach 
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Duke of Hamilton Estate, Normandy Veterans 
Association odsłoniło Pomnik ku czci 
poległych w 1944. Zarposzeni jako jedyna 
polska organizacja kombatancka złożyliśmy 
wieniec pod pomnikiem.
5. W Glasgow 16 siepmia 1992 obchodziliśmy 
Święto Żołnierza. Pod nieobecność Koła SPK, 
którzy wyjechali do Kraju, reprezentowaliśmy 
kombatantów na mszy świętej, pod Tablicą 
Katyńską i na skromnym przyjęciu w Domu 
Kombatanta. Gościliśmy u siebie st. bsm. Jana 
Wróbla z małżonką z Ontario. Kolega Wróbel 
jest dwunastym z kolei odznaczonym Medalem 
Morskim od maja 1940 służył na 
GARLANDZIE.
Chcę przypomnieć, że 6-go lutego 1992 
dziękujemy Mrs May Zięba "...for the donation 
of the additional granite slab for the purpose 
to inscribe the names of departed Ex-Navy 
Men. ...we also wholeheartedly thank you for 
your contribution towards the foundation of 
our Standard..."
Allan L. Carswell, Curator of National 
Museum of Scotland Department of Armed 

KRONIKA KOŁA KANADA
z Komunikatu nr 36 z dnia 12 października 
1992
1. Okres od Herbatki Marynarskiej odbytej dn. 
5 lipca br., był dla nas pod znakiem dwóch 
Zjazdów:
Pierwszy - Światowy Zjazd Kombatantów w 
Warszawie i Częstochowie był wielką 
manifestacją na skalę narodową. Jak 
zapowiedział Komunikat przedzjazdowy Rady 
Organizacji Kombatanckich Polskich Sił 
Zbrojnych w Wielkiej Brytanii:
"...dla nas Kombatantów... ma to być nie tylko 
Zwycięska Parada, ale podanie sobie ręki 
żołnierzy II Rzeczypospolitej w Kraju i 
rozsianych po świecie, nowemu żołnierzowi III 
Rzeczypospolitej..."
Miało to miejsce, rzecz jasna, symbolicznie. 
Szczegółowe relacje z tego Zjazdu będą 
podane w następnym numerze NASZYCH 
SYGNAŁÓW. Tu możemy tylko wspomnieć, 
że była to niezapomniana manifestacja z 
olbrzymią paradą na Placu J. Piłsudskiego w 
Warszawie, z kolumną pocztów sztandarowych 
niosących 400 sztandarów organizacji 

Forces History tak pisze do nas 29-go września 
1992:
"This is just short notę to thank you for 
arranging for me to meet so many of your 
comrades from the Polish Navy yesterday.
It was a most interesting and useful aftemoon. 
Although not much in the way of actual 
exhibits came forward, the details of ships’ 
service etc will be inavaluable.
Now you and your association have an idea 
what the exhibition is about, I would be very 
grateful if you could bear our needs in mind. 
We would be very keen to borrow (or acąuire) 
anything in the way of photographs, medals, 
insignia or uniform in order to give a good 
representation of the Polish Navy’s service 
during the war, with particular reference to 
Scotland...
O tej wystawie zawiadomił członków Koła 
swym okólnikiem z apelem o eksponaty 
popartym przez Konsula Generalnego RP w 
Edynburgu, dr. Pawła Dobrowolskiego - prezes 
Koła Glasgow - Mietek Zawada.

Kombatanckich z całego naszego globu i z 
kulminacyjnym punktem - przekazania Szabli 
i związanej z nią tradycji Polskich Sił 
Zbrojnych przez oficera II Rzeczypospolitej, 
oficerowi III Rzeczypospolitej.

W Zjeździe tym uczestniczyło 40 
Weteranów Marynarki Wojennej II Wojny 
Światowej. W tej liczbie z Koła Kanada: 
Koleżanka Zofia Proszek i Koledzy: Stanisław 
Brodzki, Jan Krawczyński, Alfred Mrozek, 
Wilhelm Pacewicz, Romuald Nałęcz-Tymiński 
oraz nie zrzeszony Kol. Kazimierz Figurski 
(obrońca Kępy Oksywskiej - podobno 
zamieszkały w Windsor, Ontario).

Drugim zjazdem była "pielgrzymka" do 
Dieppe, 18 i 19 sierpnia br. na obchody 50 
rocznicy raidu na tę miejscowość, z udziałem 
22 Weteranów Marynarzy z ORP ŚLĄZAK i 
kilku innych okrętów RP (12 z małżonkami), 
oraz brytyjskiego lotnika (z małżonką), 
wyratowanego przez ORP ŚLĄZAK z morza 
po zestrzeleniu w bitwie powietrznej.

Z Koła Kanada uczestniczyli w tej 
"pielgrzymce" Koledzy Andrzej Browarski i 
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Romuald Nałęcz-Tymiński. Szczegółowa 
relacja, również ukazuje się w NASZYCH 
SYGNAŁACH.
2. Wspomniana na początku HERBATKA 
MARYNARSKA odbyła się 5 lipca br mimo 
spóźnionej daty spowodowanej przez zajęcie 
sali SPK przez Karawan 92, zgromadziła 74 
gości i przyniosła czysty dochód $737.27. Z 
sumy tej Zarząd Koła zatwierdził datki: po 
$50: - chorej wdowie po zmarłym w Polsce st. 
bsm. Władysławie Andrzejewskim, p. Annie, i 
choremu rozbitkowi z ORP GROM< kol. 
Karolowi Wiznerowi, też zamieszkałemu w 
Polsce; oraz £300 (funtów angielskich) do 
Komisji Opieki SMW (teraz przy "Polish 
Naval Association Welfare Fund"), na pomoc 
inwalidom Mar. Woj. i Kolegom w potrzebie.

Następna HERBATKA odbędzie się 8 

listopada br. - w górnej sali SPK Koło 20 od 
godz. 15.00 do 18.00. (206 Beverley Street, 
Toronto).

Zachęcamy wszystkie Koleżanki i 
wszystkich Kolegów, szczególnie tych w 
zasięgu Toronto, do wzięcia udziału w tej 
HERBATCE MARYNARSKIEJ urządzanej 
przez nas z okazji ROCZNIC BITWY POD 
OLIWĄ (28 listopada 1627) i STWORZENIA 
MARYNARKI WOJENNEJ (28 listopada 
1918).

Podczas Herbatki wystąpią: Znana już nam 
Pani Elżbieta Nowak przy fortepianie oraz 
aktor scen krakowskich Pan Krzysztof 
Jaworski, ze śpiewem przy gitarze i recytacją. 
Loteria fantowa będzie przeprowadzona tak jak 
podczas poprzednich Herbatek.
Janina Milisiewicz

WIESŁAW KRZYŻANOWSKI
PRZED SIERPNIEM

Muszę na początek przyznać się do 
jeszcze jednej pomyłki w ostatnim 171 nr NS 
gdzie na stronie 14 data Ostatniego Zebrania 
Zarządu i Pierwszego Zebrania Powierników 
winna być 9 lipca 1992. To od razu wykazuje 
pewną nieścisłość powyższego tytułu, który ma 
oznaczać, że sierpniowe Zjazdy Kombatantów 
Krajowych i Emigracyjnych w Warszawie i 
Częstochowie i Zjazd Polonii w Krakowie 
poniekąd zakończają naszą przeszłość. W tą 
przeszłość wliczyć też można 50-tą Rocznicę 
Raidu na Dieppe, bo już następnej "okrągłej" 
rocznicy nie dożyjemy. A planowanie 
przyszłości zaproponowane przez naszego 
audytora na spotkaniu 14 kwietnia 
rozpoczęliśmy właśnie 9 lipca 1992 proponując 
szczegółowo wyposażenie Kół Lokalnych na 
koniec tego roku, gdy rachunki i konta 
bankowe SMW zostaną zamknięte. Ten 
wniosek został potwierdzony na następnym 
zebraniu 29 października 1992 i poszerzony o 
inne dotacje ale o tym za chwilę w 
chronologicznym porządku.

21 sierpnia 1992 
ma miejsce skromne prywatne spotkanie, kiedy

I PO LISTOPADZIE
z Jadzią gościmy p. Czesławę i Hieronima 
Gryko, mego druha z PIORUNA i kolegę z 
Zarządu. Hieronim jest powiernikiem Luxon 
House, prowadzonego przez Misję przy 
kościele na Devonia Road i powiernikiem 
potężnego funduszu stworzonego przez śp. 
Grabowskiego, który wszystkie dochody ze 
swej apteki i firmy skierował na ten cel. Jest 
oczywiście możliwe choć przy obecnej inflacji 
coraz mniej, że jeśli kiedykolwiek PNAWF da 
komuś stypendium, to właśnie przez bratnią 
organizację Stowarzyszenia Lotników lub 
właśnie Fundusz Grabowskiego. Przy okazji 
notuję, że syn Wit Gryko jest wziętym 
prawnikiem i chyba dzięki namowie ojca 
parokrotnie służył nam darmo prawniczą 
poradą. Naprawdę powinniśmy mu być 
wdzięczni, że zgodził się być jednym z 
kandydatów na Powiernika PNAWF.

Następnego dnia w sobotę

22 sierpnia 1992
Jesteśmy wraz z pp. Busiakiewiczami i panią 
Katarzyną Minkiewicz zaproszeni do Lotników 
przez wracającego przez Londyn Beja 
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Romualda Nałącz-Tymińskiego. Restauracja 
"Navigator" jest praktycznie pusta. Mamy więc 
swobodę manewru i rozmowy . Bej ciekawie 
opowiada o swych nieprawdopodobnie 
skomplikowanych podróżnach, spotkaniach i 
obchodach. Ale dopiął swego. Flaga polska 
powiewała w Dieppe, tablica pamiątkowa 
będzie wkrótce wmurowana, prezes Koła 
Francja Jan Plewa dołączył z pocztem 
sztandarowym i o Polakach nie zapomniano. 
Jako reaktor NS chcę podziękować za opis 
obchodów w Warszawie od niego otrzymany, 
przed miłym Wasilewskim i dokładnym 
Lesiszem, oraz za opis obchodów i fotografie 
z Dieppe. Wypytujemy się o rozmaite 
szczegóły spotkań i bardzo żałujemy, że Jaga 
Tymińska nie mogła przyjechać. Bej po lunchu 
odprowadza nas na stację, sam pędzi jeszcze 
do hotelu, do Harrodsa, na ostatnie zakupy, by 
zdążyć na samolot do domu. Pani Jadze 
imieniem wszystkich obecnych życzę 
szybkiego powrotu do pełni zdrowia, a 
Drogiemu Bejowi dziękuję za miły posiłek i 
przyjemną okazję.

26 sierpnia 1992
w środę wraca z Warszawy Kostek Zubkowski 
i po grudniowym przekazaniu insygnii 
prezydenckich przez Kaczorowskiego Wałęsie 
ten sierpniowy Zjazd Kombatantów jest jakby 
zakończeniem naszej emigracyjnej przeszłości, 
bo nasza przyszłość już jest wspólna. 
Nawiązać tu chciałbym niezupełnie poważnie 
do tego co pisałem w numerze 169 NS na str. 
5 pod podtytułami Bogdan Jastrzębski i Marek 
Pędzich, że na emigracji przyzwyczailiśmy się 
do inicjałów PSZ i że wojsko nie obejmuje 
marynarki i lotnictwa. W marynarkach 
alianckich stopnie są nie tylko inne ale jest ich 
inna ilość i nie zawsze można znaleźć 
dokładny odpowiednik stopni marynarskich i 
wojskowych. Żartowałem też, że często 
zmieniający jednostkę żołnierz mógłby mieć 
trzynaście okuć na wstążce pamiątkowego 
medalu za udziały w bitwach. Kostek 
przywiózł nam z Warszawy odpis marynarskiej 
tablicy na filarze Pomnika Nieznanego 
Żołnierza, na której są wymienione: 
Oliwa 28 XI 1627
Czarnobyl 27 IV 1920

Bałtyk 1 IX 1939
Morze Półocne 3 IX 1939-8 V 1945 
Morze Śródziemne 11 VI 1940-30 XII 1944 
Morze Barentsa 20 VII 1941-10 II 1944 
Zatoka Salerno 8 I 1943
Inwazja Normandii 6 VI 1944 
Konwoje 1939-1945

W Czarnobylu brał udział prawdopodobnie 
kmdr Hryniewiecki, ale zatonął wraz z 
dowodzonym przez siebie ORKANEM, a akcje 
z BISMARCKIEM, raid na Lofoty, raid na 
Dieppe, bitwa z niemieckimi niszczycielami i 
jeszcze wspomnę BURZĘ, BŁYSKAWICĘ i 
GROM W Narwiku i GARLAND wśród wysp 
greckich, może wtedy morskich bitew też 
byłoby trzynaście jak lądowych.

Przy okazji jeszcze dwie różnice między 
Krajem a emigracją chciałbym przytoczyć. 
Niedawno temu w NS napisałem, że wczasy to 
wyraz nieznany przed 1939 i chyba oznacza 
wakacje niepłacone przez uczestnika. W swym 
wyborze tekstów z późnych lat dwudziestych 
ze Złotej Księgi rocznika swego ojca p. Witold 
Mieszkowski wspomina, że podchorążowie 
pojechali na wywczasy (a nie wczasy). A 
druga różnica zawiera małą opowieść i 
anegdotę: Oto jeden z naszych starszych 
kolegów był "groomed" na wysoką funkcję w 
władzach emigracyjnych - chyba na 
prezydenta. (My tez zachwaszczamy mowę 
polską wyrazami obcymi). Ale zmarł nagle i 
prezydenturę objęli harcmistrze - dwaj ostatni 
prezydenci na Obczyźnie. Gdy patrzę na 
fotografie starszych oficerów marynarki w 
Kraju, wydaje mi się, że starają się zdobyć 
kwalifikacje prezydenckie iście wałęsowskim 
wąsem. I tu anegdota: W marynarkach 
zachodnich albo trzeba było się golić, albo nie, 
ale nie dozwalano golić się gdzieniegdzie! Na 
powojennym obiedzie oficerów M.W. w 
Ognisku Polskim zwrócił się do siedzącego na 
czele stołu adm. Korytowskiego (a może to 
już był Morgenstern) kol. Chojnowski Józef z 
prośbą o pozwolenie zabrania głosu. Na znak 
admirała wszyscy się uciszyli, a kolega Józef 
swym tubalnym głosem zaryczał: proszę pana 
admirała posłusznie, by nakazał Tadeuszowi 
Kutkowi zgolić wąsy, bo wygląda 
niepoważnie. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, 
Tadeusz wąsów nie zgolił, ale obecnie na tle 
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całostronicowego ogłoszenia swojej Fregaty jest 
jego fotografia z piękną już brodą. Mówili mi 
starsi koledzy, że adm. Unrug też nie 
tolerował fantazyjnych zarostów i przed 1939 
rokiem było paru brodaczy, olbrzymia 
większość ogolona i... nikogo z wąsami. A 
adm. Unrug może wnet spocząć w Kraju na 
Oksywiu.
Zanim skończę z tragicznie przydługawym 
sierpniem, chcę jeszcze zanotować smutną 
wiadomość, że

15 sierpnia 1992 
zmarła po długiej i ciężkiej chorobie pani 
Maria Wacięga z Miszczyńskich, żona kmdr. 
Antka Wacięgi, krakowianka i jedna z 
naj wy trwał szych i najwierniejszych czytelniczek 
NS. Do p. Marii zawsze czułem wielki 
sentyment bo jak mi opowiadał Antek, po 
każdym dorocznym obiedzie oficerskim tzw. 
Czerwonego Goździka, pierwsze pytanie 
Maryśki, jak ją Antek wołał, było, a co dzisiaj 
Wiesław powiedział. Wówczas miałem zwyczaj 
układać zabawne wierszyki, gdzie do imienia 
czy nazwiska każdego z obecnych rymowałem 
wesoły kuplet. Dziś ani polotu, ani humoru nie 
ma i obiady oficerskie też są coraz rzadsze, a 
pani Maryśki też nie ma, by się dowiedzieć co 
niemądrego tym razem Wiesław powiedział.

28 września 1992
zmarł w Londynie kol. Wacław Karakułko 
przez wiele początkowych lat istnienia SMW 
członek Zarządu, zawsze pełen rad życzliwych 
i realnych, zawsze chętny pomóc ofiarowując 
wolny czas i wkład pracy. W Nekrologu, który 
ukazał się po pogrzebie Rodzina zmarłego 
Kolegi dziękuje prezesowi Zarządu Kostkowi 
Okołów-Zubkowskiemu, że był na mszy 
świętej i odprowadzeniu zwłok i że przyniósł 
banderę tak, że Kolegę Wacka chowano pod 
banderą marynarki, której wiernie służył i w 
asyście reprezentacji Stowarzyszenia, w którym 
pracował.

W tym samym miesiącu, bo
18 września 1992 

otrzymujemy wzruszającą korespondencję, na 
formie darów na Komisję Opieki od pani Marii 
Gietrych, która przysłała funtów 10 w 
odpowiedzi na apel świąteczny i pisze: "Mąż 

mój Jędrzej jest chory w szpitalu i nie da rady 
czytać, proszę więc więcej nie przysyłać 
'Naszych Sygnałów’ bo szkoda". Zszokowany 
tą wiadomością o chorobie Kolegi, którego 
darzyłem szczerym uczuciem i pełnym 
podziwu szacunkiem nie wysłałem by go 
pocieszyć zdawkowego pozdrowienia i życzeń, 
bo Kolega Jędrzej i tak nie mógł by ich 
przeczytać. Za trzy tygodnie bo 9-go 
października zmarł, jak dowiedzieliśmy się z 
licznych nekrologów i ocen prasy emigracyjnej 
żegnającej jednego z naszych politycznych 
liderów, pracowitego historyka i publicysty o 
wręcz niespożytej energii. Moja nieudolna 
sylwetka śp. Jędrzeja jako jednego z Ludzi 
Morza ukazuje się w tym numerze.

14 października 1992
w środę w kościele św. Andrzeja Boboli 
celebrowana jest msza św., by pożegnać 
prochy śp. Aleksandry Piłsudskiej po które 
przyjechała z Kraju jej córka pani Jadwiga 
Zaremba-Jaraczewska. Jak widać na fotografii 
zrobionej przed kościołem przez W. 
Swisztowskiego nasze Stowarzyszenie 
reprezentuje dr Jadwiga Karnicka oraz
Antonina i Konstanty Zubkowscy.

P. Jaraczcwska, p. Karnicka i p. Zubkowski

Następego dnia pani Jadwiga wraca do 
Warszawy, gdzie

18 października 1992 
zmarł Jej mąż, a nasz Drogi Kolega z 
Marynarki i Stowarzyszenia kmdr. ppor. 
Andrzej Jaraczewski. W listach z Kolegami po 
świecie pisze o niedoszłych spotkaniach i o 
pogrzebie prochów śp. Aleksandry Piłsudskiej 
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i śp. Andrzeja Janczewskiego syn kmdr. 
Mieszkowskiego, inż. arch. Witold 
Mieszkowski. A na mnie spadło smutne 
zadanie przedstawienia następnej sylwetki 
jednego z Ludzi Morza, który odszedł od nas 
na zawsze.

23 października 1992 
w kościele św. Jana Ewangelisty na Putney w 
Londynie mszę św. zamawia instytucja 
charytatywna Friends of Poland. Od ołtarza 
przemawia pani Halina Kością, jest też z nią 
p. Czarnocka i znany filantrop Tadeusz 
Zabłocki. PSZ reprezentuje gen. Morawicz, płk 
Draczyński i mjr Łubieński, a Instytut 
Piłsudskiego przewodniczący Bolesław Gozdek, 
gen. Krzysztof Mulnik, Lech Kantecki i M. 
Stachiewicz. Jest też p. Maureen Piłsudska 
wdowa po Romualdzie i wielu innych. 
Stowarzyszenie MW reprezentują pp. 
Busiakiewiczowie, p. Karnicka, Kmiecik, pp. 
Krzyżanowscy, Lisowski, Ołdakowski, pp. 
Ponikiewscy, Plezia, Smoczyński, Traszko, 
Wizła, Zielonka, pp. Zubkowscy i Żurawski. 
Zbiórka po mszy na Friends of Poland ogłosiła 
swe wyniki w prasie emigracyjnej. A tak do 
nas pisze o śp. Andrzeju kolega Tomaszewski 
z Devon: "komandor ppor. Jaraczewski był 
dowódcą z ojcowskim uczuciem dla swoich 
podkomendnych. Małomówny i ogromnie 
wymagający potrafił spojrzeniem dać rozkaz 
czy naganę. Interesował się wszystkim, 
szczególnie wyżywieniem i umundurowaniem 
załogi. Co dzień musiałem mu przedstawiać 
jadłospis na dzień następny do zatwierdzenia. 
Komandor Jaraczewski był sportowcem i 
urządzał zawody, w których czasami pomagała 
mu pani Jaraczewska. Wszyscy zawodnicy 
starali się otrzymać nagrodę z rąk tej 
szlachetnej i czarującej pani. Z komandorem 
Jaraczewskim odszedł od nas na wieczną 
wachtę niezmiernie szlachetny człowiek, 
patriota i dowódca kochany przez wszystkich 
co go bliżej znali."

Z Plymouth pisze kol. Franciszek Preisner, że 
w październiku 1992

był z żoną Joy po drugiej stronie Atlantyku, a 
dokładniej mówiąc i po drugiej stronie Stanów 
Zjednoczonych, a na dowód przysyła zrobioną

przez siebie fotografię z Seattle.

Od lewej: Michał Białowski, Joy Preisner, Wilhelm 
Pacewicz, Jean Kwapiszewska, Janka Białoruska i Lech 
Kwapiszewski fot. Niusiek Preisner

Zazdrościć im można tak miłego spotkania. 
Panie wyglądają pięknie, a panowie też wcale 
młodo i przystojnie. Ale... to strasznie daleko 
z Londynu. Nawet z Plymouth.

21 października 1992
Antek Wacięga, by dodać wagi naszej wizycie 
w tym dniu podaje sąsiadom, że będzie gościł 
trzech komandorów na brydża. Jeden z 
sąsiadów zapytuje, czy może wśród nich jest 
jego stary znajomy Busiakiewicz. Nie jedziemy 
więc w nieznane. Mieszkanie numer 8 ma 
nowoczesną kuchenkę otwartą do saloniku 
gustownie umeblowanego pięknymi antykami, 
na których i przy których zasiadają 
"komandorowie" do miłego brydża. Gospodarz 
mimo paroletniej przerwy, gra jak przed laty 
doskonale. A ja pewno nauczę się, gdy zostanę 
tym komandorem zaproszonym przez Antka. 
Dostajemy wspaniały podwieczorek, który 
zorganizowały wierne panie: jedna sprząta, 
druga robi zakupy i gotuje, a na naszą wizytę 
upiekła wspaniałe ciasta. Następnego dnia na 
nieszczęście Antkowi pęka wrzód w żołądku, 
ale po paru dniach wraca ze szpitala zdrowy i 
jak wróci do pełni sił jako dobrzy koledzy 
obiecujemy Mu, że znowu przyjedziemy go 
ograć przy zielonym stoliku.

29 października 1992 
na zebraniu Zarządu Głównego ustalamy 
program "Wielkiego Zebrania" czyli zebrania
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Zarządu, prezesów Kół lokalnych, 
powiększonej na Ostatnim Walnym Zjeżdzie 
Komisji Rewizyjnej i zatwierdzonych przez 
Referendum kandydatów na Powierników 
PNAWF i rozsyłamy zawiadomienie o tym, 
oczywiście z pomyłką, do 24 adresatów. Listy 
lub telefony poprawiające nie istniejącą datę 
niedzielę 19-go na właściwą niedzielę 29 
listopada są wysłane następnego dnia. A z 
tymi błędami, pomyłkami czy "typing errors" 
to też jest jakiś złośliwy kawał. Gdy pisałem 
do państwa Jaraczewskich dowiedziałem się w 
kancelarii, że przydomek na liście starszeństwa 
oficerów do nazwiska Jaraczewski nie ma 
litery m. Dopiero w karcie ewidencyjnej 
stwierdzam, że lista starszeństwa była źle 
napisana na maszynie i p. Krzysztofa 
Jaraczewskiego przepraszam za pomyłkę 
przydomku jego nazwiska.

5 listopada 1992
na uroczystości wbijania krzyżyków pod 
Opactwem Westminsteru reprezentuje SMW 
kol. Florian Wizła. Przez lata robił to Tadeusz 
Hermaszewski i gdy zaszczycająca swą 
obecnością Królowa Matka podchodziła do 
grupy polskiej nieodmiennie miała życzliwe 
zdanie dla naszego Tadeusza. W tym roku 
Florian był wystawiony na konfrontację z 
Królową.

Królowa Matka i kol. Wizła

Tak o tym pisze: "Królowa Matka zatrzymała 
się przy naszej działce, podała mi rękę i 
zapytała: Who do you represent? The Polish 

Navy - odpowiedziałem. What did you do? - 
było Jej następne pytanie. - I took part in the 
sinking of German Battleship BISMARCK, 
then in convoys to Russia. - This must have 
been horrendous - to był komentarz Królowej. 
- I took part in the invasion of Sicilly, Italy 
and Normandy and different convoys and 
battles. - Wskazując na moje medale Królowa 
mówi: These speak for themselves. - Pod 
koniec powiadam: - You look lovely Madam. - 
A Ona odpowiada z uśmiechem: You are a 
flatterer, thank you - i z uśmiechem przeszła 
do następnej działki.

Po śmierci Tadeusza Jekiela (Nasze Sygnały nr 
171 str. 43) pisze prezes Zarządu do kolegi 
Leona Śliwińskiego z prośbą o napisanie 
wspomnienia o Tadeuszu do działu ludzie 
Morza. List wędruje z Malagi do Paryża skąd 
telefonuje do mnie w SMW i dowiaduję się, 
że kolega Leon jest w Paryżu na kuracji i nic 
nie może napisać aż do powrotu do Malagi w 
roku 1993, bo artykuł Stanisława Łuckiego 
"Araba", który ukazał się w londyńskim 
Dzienniku Polskim 3 września 1992 kol. 
Śliwiński uważa za niewystarczający. 
Potwierdzam naszą rozmowę telefoniczną 
listem

10 listopada 1992
w którym piszę, że "wspomnienie i ocenę 
osiągnięć śp. Tadeusza Jakiela będzie mógł 
napisać dopiero po powrocie do Malagi po 
zakończeniu leczenia w Paryżu. O tym 
zawiadomię czytelników "Naszych Sygnałów", 
by wiedzieli, że nie zapomnieliśmy o 
Tadeuszu. Przy okazji chciałbym w imieniu 
wszystkich życzliwych, a zaniepokojonych 
stanem zdrowia Kolegi przyjaciół życzyć jak 
najpomyślniejszych rezultatów przechodzonej 
obecnie kuracji, a już na swoich śmieciach w 
Hiszpanii owocnej i daj Boże nie męczącej 
pracy porządkującej historyczne archiwa i 
wspominki bohaterskiej działalności podczas 
drugiej wojny światowej".

18 listopada 1992
w środę podczas oficjalnej wizyty w Londynie 
Minister Obrony Narodowej Janusz 
Onyszkieiwcz, po rozmowach z min. M. 
Rifkindem, znalazł czas na spotkanie z 
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mieszkającymi w W. Brytanii Polakami, 
prowadzone przez Zygmunta Szkopiaka w 
POSK-u. Minister odpowiadał na pytania 
dotyczące wielu zagadnień, jak wycofanie 
wojsk sowieckich, członkostwo NATO, 
utrzymanie tradycji przedwojennych itp. Z 
SMW obecni byli koledzy Busiakiewicz, Plezia 
i Zubkowski, który miał okazję podziękować 
min. Onyszkiewiczowi za zorganizowanie w 
naszym imieniu nekrologu i kwiatów na 
pogrzeb kmdr. ppor. Andrzeja A. Zaremby- 
Jaraczewskiego.

20 listopada 1992 
w piątek koledzy Plezia i Zubkowski 
zaproszeni przez Stowarzyszenie Lotników 
Polskich reprezentowali MW w uroczystym 
złożeniu wieńca przez min. J. Onyszkiewicza 
pod pomnikiem Polskiego Lotnictwa w 
Northholt o 15.30 przy licznym udziale 
lotników i reprezentacjach innych organizacji 
emigracyjnych.

W niedzielę zebrali się na "Wielkie Zebranie" 
o godz. 14.00 w sali pierwszego piętra w 
Stowarzyszeniu Lotników w Londynie

29 listopada 1992 
członkowie ostatniego Zarządu Głównego 
SMW czyli Komitetu Powierników i 
dokooptowanych pracowników koledzy J. 
Busiakiewicz, H. Gryko, J. Kamicka, W. 
Krzyżanowski, E. Liber, J. Lisowski, Z. Plezia, 
F. Wizła i K. Zubkowski, by przed 
ostatecznym podjęciem decyzji planu prac w 
okresie "przejściowym" czyli od roku 1993 do 
dnia zamknięcia kancelarii, zasięgnąć jak 
najszerszej opinii z terenu. Zaproszeni byli 
więc członkowie powiększonej na ostatnim 
Walnym Zjeździe SMW Komisji Rewizyjnej 
koledzy F. Balicki, Z. Jagusiewicz, S. Kmiecik, 
T. Lesisz - także reprezentujący Koło 
Manchester, S. Traszko i C. Zielonka oraz 
prezesi Kół Lokalnych SMW T. Lesisz i M. 
Zawada z Glasgowa (kol. C. Iwiński 
usprawiedliwił się z Brighton, że nie może 
przyjechać ze względu na zły stan zdrowia) i 

zatwierdzeni przez Referendum kandydaci na 
Powierników PNAWF p. Krystyna Plezia, 
Marek Zubkowski i Andrzej Suchcitz. 
Proponowany przez Zarząd program obrad 
został przyjęty i po
1. Zagajeniu przez prezesa Zarządu Gł. 
przystąpiono do sprecyzowania
2. Prac kontynuowanych w okresie 
przejściowym:
a. wydanie około sześciu numerów Naszych 
Sygnałów w latach 1992-1995 włącznie. 
Redaktor apeluje o tradycyjne materiały tzn. 
relacje z akcji i służby w MW przez 
uczestników, anegdoty i wspomnienia na ten 
temat, bo ostatnio popularne i coraz więcej 
miejsca zajmujące sprawozdania z obchodów i 
spotkań krajowych i emigracyjnych są lepiej 
dokumentowane w prasie codziennej czy 
tygodniowej.
b. praca Komisji Opieki przez ogłaszanie apeli 
i udzielanie pomocy świątecznej i jak zajdzie 
potrzeba doraźnej.
c. ewentualne udzielanie stypendium i 
popieranie wydawnictw.
Wielkim utrudnieniem w stypendiach, które 
mogłyby być udzielane przez nas przy 
organizacyjnej pomocy specjalizujących się w 
tym instytucji jest trudność komunikacji, a 
dokładnie precyzując nie otrzymywanie 
odpowiedzi na nasze propozycje od instytucji 
krajowych.
d. zebrani przedstawili do Kapituły Złotej 
Odznaki SMW wniosek o nadanie tej odznaki 
koleżance Jance Milisiewicz (Toronto), 
Wilhelmowi Pacewiczowi (Seattle) i 
Zygmuntowi Zdrojewskiemu (Glasgow).
e. reprezentowanie marynarskich kombatantów 
w Radzie Kombatanckiej będzie kontynuowane 
przez kol. Zubkowskiego (lub przez niego 
zaproszonego delegata), a w British Legion 
przez kol. J. Karnicką (lub przez nią 
zaproszonego zastępcę).
Prezesi byłych Kół Lokalnych w Manchester i 
Glasgow zorganizują podobną reprezentację.
3. Od 1993 r. z agendy znikają następujące 
prace:
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a) pomoc letnia (wyrażona powiększeniem 
pomocy zimowej)
b) spotkania na koszt Stowarzyszenia, czyli nie 
płacone przez uczestników
4. Prezesi Kół Lokalnych otrzymują 
przygotowany Statut "Koła" jako niezależnej 
instytucji. Obecni Koledzy Lesisz i Zawada 
wypowiadają się za utrzymaniem nazwy Polish 
Naval Association in Manchester (or Glasgow). 
W poprawionym Statucie jako organizacje 
niezależne, mogą sobie dowolnie wybrać 
nazwę. Chciałbym tu zanotować że w par. 20: 
Do kompetencji Zarządu należy (w podpunkcie 
c) "luźny kontakt z Polish Naval Association 
Welfare Fund przez popieranie corocznego 
apelu świątecznego i podawanie nazwisk i 
adresów kolegów, którzy mogą potrzebować 
pomocy".
5. Zebrani uchwalają, za przykładem kolegów 
gdyńskich, zorganizowanie regularnych, 
comiesięcznych spotkań towarzyskich w drugi 
czwartek miesiąca o 12.00 w barze 
Stowarzyszenia Lotników. Poniżej jest: 
KALENDARZYK NAJBLIŻSZYCH 
SPOTKAŃ kolegów z Żonami (jeśli tylko 
Panie będą miały ochotę) w czwartki 1993 r o 
12.00 w barze Stowarzyszenia Lotników 
14 styczeń - Spotkanie inauguracyjne.
11 luty - Msza św. w kościele św. Andrzeja 
Boboli o 11.00, o 12.00 spotkanie u Lotników 
na święto Mar. Woj.
11 marzec - Spotkanie Błyskawicy i kolegów 
z innych okrętów.
8 kwiecień - Spotkanie Burzy i kolegów z 
innych okrętów.
13 maj - Spotkanie Conrada i kolegów z 
innych okrętów.
10 czerwiec - Spotkanie Dragona i kolegów z 
innych okrętów.
Wnioskodawcy liczą, że te niekrępujące tematy 
spotkania mogą sprowokować miłe 
wspomnienia, anegdoty, a nawet dowcipne 
przemówienie przy wspólnym stole tych, co po 
spotkaniu w barze przejdą do "Navigatora" na 
koleżeński posiłek.
7. Wniosek upamiętnienia londyńskiego SMW 

przez ufundowanie przechodniego Pucharu 
Sportowego po uzgodnieniu z Dowództwem 
MW w Gdyni, poparty listem Koła Toronto, 
jest życzliwie przyjęty, choć... i tu nie mamy 
jeszcze odpowiedzi z Gdyni.
8. Finansowe zakończenie SMW na koniec 
roku 1992 po audycie książek kasowych, 
sprawozdaniu z działalności przez Komisję 
Rewizyjną, stanowić będzie podział majątku 
SMW (£30000) według przyjętego rozdzielnika 
pozostawiając żelazny kapitał na 
nieaprobowane przez Charities Commission 
wydatki:
£ 4000 Instytut Sikorskiego
£ 3000 Polska Macierz Szkolna
£ 2000 POSK
£ 2000 Medical Aid for Poland
£ 1500 Polacy w Rosji
£ 1500 Koła Lokalne Glasgow, Manchester, 
Brighton
£ 1000 Muzeum MW w Gdyni
£ 1000 Instytut Piłsudskiego w Londynie
£ 1000 Friends of Poland
£ 500 Polacy na Wileńszczyźnie
£ 500 Polacy we Lwowie
£ 500 Przechodni Puchar Sportowy
£ 500 Tablica w Dieppe
£ 11000 "Żelazny Kapitał" ex SMW
9. Procedura, data zakończenia i podział 
pozostałego majątku PNAWF, który na 
początek 1993 będzie wynosił około £178.000.- 
i Dom w Hove będzie dyskutowany w okresie 
"przejściowym" i pozostawiony do ostatecznej 
decyzji urzędujących po tym okresie 
Powierników.
10. Jako wolny wniosek notuję, że kolega 
Czesław Zielonka zawiadamia 
zainteresowanych, że HMS AMBROSE, 9th 
Submarine Flotilla Dundee (1940-1945), the 
Scotland NE Branch of SOCA organizuje: 
Reunion of British, Norwegian, Free French, 
Polish, Dutch Submariners who served in 
Dundee during the Second World War to be 
held on 16-17 July 1993. Those interested 
please contact Hans Ormestad, 111 Belgevies 
Avenue, Dundee DD4 7TQ.
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ZARZĄD GŁÓWNY 
STOWARZYSZENIA MARYNARKI 

WOJENNEJ ŻYCZY 
KOLEŻANKOM I KOLEGOM I ICH 

RODZINOM 
ŻYCZLIWYM PRZYJACIOŁOM 
I HOJNYM OFIARODAWCOM, 

CO WSPIERALI 
NASZĄ KOMISJĘ OPIEKI 

WESOŁYCH ŚWIĄT, 
ZDROWIA I POMYŚLNOŚCI 

W NOWYM 1993 ROKU

COMMUTE OF TRUSTEES OF 
POLISH NAVAL ASSOCIATION 

WISHES 
ALL OUR MEMBERS AND THEIR 

FAMILIES 
OUR FRIENDS AND GENEROUS 

SUPPORTERS 
OF OUR WELFARE ACTIVITIES 

MERRY CHRISTMAS 
AND 

GOOD HEALTH AND PROSPERITY 
IN THE NEW YEAR 1993

Konstanty Okołów Zubkowski - chairman (PNAWF Trustee) 
Zbigniew Plezia - vicechairman (PNAWF Trustee) 

Jan Busiakiewicz - hon. treasurer
Wiesław Krzyżanowski - hon. secretary

Hieronim Gryko - designate treasurer (PNAWF Trustee) 
Jadwiga Karnicka - liason officer with British Legion Organisations 

Edward Liber - welfare officer (PNAWF Trustee) 
Jerzy Lisowski - welfare officer

Florian Wizla - entertainment officer (PNAWF Trustee)

FOR OUR ENGLISH
The last pages of this issue of N.S. are in 
English to enable our English speaking Friends 
to enjoy without translation or explanation 
some of our thoughts and recollections of good 
old times when we were young, full of hope 
and sympathy to all the world. We open with 
an always movingly friendly Letter from 
Melody, whom many of us remember from 
Kier. Mar. Woj. in London and other letters. 
Then in terse and brief prose not wasting any 
unnecessary words omitting clouding the 
message adjectives and even omitting verbs if 
the meaning can be conveyed without them A. 
Banach writes of his life on Polish Submarines 
mostly on the Mediterranean.

Editor

LETTER FROM MELODY
Many thanks for my copy of "Nasze Sygnały" 
maj-sierpień 1992. How I wish that I had 
worked harder to learn to speak and write

SPEAKING FRIENDS
Polish in those war years of 50 years ago. I 
can understand a bit of the meaning of the 
articles, and of course it is fascinating to see 
many old photographs of friends, but I cannot 
understand the real depth of knowledge 
descrbing these important events. We didn’t 
know if we were going to be over-run by evil 
or not, but we were all so much younger then 
and had such hope and trust in our hearts. It 
has brought back distant memories, especially 
when seeing gentlemen like Ing. Julian 
Ginsbert, Kapt. mar. such a fine and 
interesting gentleman...

The whole world around is "upside down" 
and it should be "well-balanced", and I pray 
Poland will be free of all enemies one day. I 
pray every day for you all, and for your 
Beloved Country, and I put the Holy Circle of 
Our Lady of Częstochowa protective power 
and grace round Poland.

Please accept the enclosed C.A.F. cheque 
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for £25 towards your Benevolent Fund, it 
comes with real affection towards you all. 
Gold bless you all, always...
Melody Bramwell and all her family. 
Special regards to Pani Halina Wójcik please! 
LETTER FROM WILLIAM HINTON

I am very proud to be the recipient of the 
Polish badge and certificate which will be very 
much treasured by me. It is the most attractive 
badge and I have mounted this together with 
my other compaign medals in a frame. 
LETTER FROM LONDON

Alex Cudnik had been arrested by the 
Russians and held in a camp until his arrival 
in the UK in 1942. He died very suddenly in 
hospital where I had taken him on Thursday, 
he passed away on Monday, 29 June 1992. I 
was very shocked, as he had seemed a strong 
and active man, even at the age of 81 years. 
He should have had medical treatment much 
earlier but hearing what he had gone through 
in his Russian imprisonment, I imagine he 
could withstand pain and hope it would go 
away. When everything became urgent his GP 
did not recognise the symptoms and at the 
hospital we had a long wait before he was put 
into bed; he was operated on at 2 a.m. the 
next morning. The post-mortem revealed 
gangrene and septicaemia. The man must have 
been in a lot of pain and when he needed 
help, it was all too slow in coming.

I was at his funeral mass in Balham Polish 
Catholic Church on 20 August. The hospital 
and Lambeth Social Worker were only going 
to have the cremation service at Tooting. 
Polish Priest alerted Mrs Banasiak and she, 
like me, approached the hospital for a mass. 
He had never been back do Poland since 1942 
and I don’t think he would have recognised 
his niece (his brother older than him was taken 
by the Russians and never seen again). There 
was little correspondence with his niece, only 
when she would acknowledge money he sent 
her at Christmas. She is his brother’s only 
child, a widow with the son and daughter, 
living in Łomża. Alex would not make a will 
and so money will be lost through having to 
employ a Solicitor. Even so Alex’s next-of-kin 
will still get a good sum; he denied himself all 
creature comforts in order to save, and led a 
very Spartan existence. He worked until he 
was 65.
Miss Isabel E. Wright

LETTER FROM PORTSMOUTH
...I am trying to trace a wartime Polish 

Able Seaman who was stationed in Kent 1944- 
45. His name is Stefan Kucharski who would 
be aged 67/68. He was called to London 
(during our aquantance) for course/training, 
whilst at the same time I was called to 
Portsmouth, so contact was lost, and due to 
restrictions could not be renewed. Can you 
help me in this quest.

J.D.Ellis (Mrs)
Editor’s note: There is an AB Stefan 

Hipolit Kucharski born 30.1.1922 who from 
Russia via Iran, Palestine and Africa came to 
Great Britain and joined the Polish Navy in 
1942 and from 1943 served on ORP Dragon 
and after additional training on ORP Conrad. 
I cannot find any records of Kucharski’s stay 
in Chatham and we do not have his address. 
MY LIFE ON POLISH SUBMARINES IN 
WORLD WAR H

The ORP DZIK was commissioned in 
Barrow-in-Furness in the 1st January 1943. I 
joined the DZIK with the resjt of the crew in 
12.12.1942, I come off SOKÓŁ. We prepared 
the ship to go on patrol from the commission 
date. All submarines had to go for 4 weeks 
trial after they had been commissioned. Polish 
Navy had to do same as the Royal Navy. All 
crew including the engine room where I was, 
worked very hard to complete the necessary 
tasks for readiness for active service.

After finishing the trials in one of 
Scotlands deep lochs, an R.N. high ranking 
officers checked the efficiency and readiness. 
We had to go through crash diving, action 
stations, gun stations, and every station of the 
boat was checked throughout. Surprised that 
we did not pass the test, because the crash 
dive took too long (40 seconds). So we were 
given an extra week and very good talking and 
instruction from the Captain (K) to train crash 
diving.

At the end of the week the same officers 
came for another check and we managed to 
perform the crash dive at 29 seconds, which 
was better than the average of 32 seconds. We 
passed and were ready for action. DZIK came 
to HMS DOLPHIN at Gosport and prepared 
for Tropical and Mediterranean Service, which 
included repainting and an issue of uniforms 
for the crew.

In 2 weeks the boat was fitted out with 
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new equipment for tropical service and 
uniforms were obtained. Captain got whole 
crew together in the dining room at the base 
and gave us the news that we were going soon 
to the Mediterranean. He asked if any of the 
crew did not wish to serve with the Captain. 
The Captain asked why? As he had 8 crew 
members from SOKOL (myself included) who 
didn’t object. The rating said that he had no 
confidence in the captain as he had lost a 
submarine in the convoys to Russia 
(JASTRZĄB). The captain’s reply with half a 
smile on his face was: "I’m taking you with us 
so you can gain confidence in me on this new 
submarine".

Going the second time to the 
Mediterranean on a new boat, I knew the 
difficulties as I had already experienced the 
Med heat in the engine room of the SOKOL 
for the past one and a half years.

I think it was at about the end of Feb. or 
the beginning of March 1943 that we arrived 
in the Med. On our way to Malta to join the 
10th Submarine Flotilla, DZIK had a chance 
to have her first kill. It was an enemy supply 
ship to North Africa which was sunk skilfully. 
On our arrival at the Submarine base 
Lazaretto, we joined also the SOKOL and 
started our operating patrols like other 
submarines in the Flotilla. We became the 12th 
Submarine of the Flotilla - every time the 
thirteenth arrived a submarine was lost. Is is 
important to understand that service in the 
Med. is difficult because of the heat conditions 
and the long days, especially in the engine 
room in summer time in the Med. the daytime 
lasts for over 20 hours during which 
conventional subs had to stay underwater. At 
darkness and for 4 hours we surfaced for air 
and recharging the batteries and vetiliation, as 
these subs were diesel-electric. Diesels of 400 
HP each and two batteries of 104 accumulators 
each foot by foot square and 3 and a half ft. 
high. Also please note that at dawn all subs 
submerge. Fresh air in the sub lasted only 4 
hours, after 10-12 hours underwater the inside 
temp, of the sub underwater was about 100 
degrees F. Breathing became more difficult, 
especially for the older men. I was 22 years 
old and found it less difficult, but still 
uncomfortable by the time we had spent 18-20 
hours underwater. It became progressively 
worse. I was a non-smoker. The last few hours 
before surfacing were the worst for the old and 

uninvitiated, who gasped and struggled with 
every breath. The worsening conditions also 
meant heavy perspiration.

1942 and 1943 were difficult years, 
bacause at night when surfacing to ventilate 
and recharge we were interrupted by night 
flights. The Italians and Germans would fly 
reconnaissance or supply planes to North 
Africa. Every enemy aircraft meant crash dive. 
In those days diesel engines had to be cooled 
down by hand pump for ten minutes. The 
engine room temp, would rise up to 140 
deg.F. On DZIK the maximum number of 
crash dives in a night was 8 in four hours, but 
average three was normal on any night. One 
must remember we had no baths or showers 
on the boat, the ration for a crewman on a 14 
day patrol would be 3-4 gallons of "sweet 
water" per man per day. As cleanliness and 
hygene were essential in these conditions, by 
order, everyone had to wash 2-3 times a day. 
However, this still did not prevent scabies 
affecting some members of the crew. Always 
reported to 1st officer. The remedy was quite 
painful. "Sitting" in a basin of water of 
carbolic solution. The pain was inflicted by the 
jokes and humour of the crew.

In the 10th Flotilla were 2 Polish 
submarines, one of which was on patrol, and 
one at base. In 1943, being at base was 
equally as dangerous as being on patrol, the 
German and Italian air forces concentrated for 
6 months to destroy the submarine base and 
harbour at Valetta. The subs at base went 
under water all day for protection against 
bombing, so it was like being on patrol again 
if it was your turn as a member of the 
skeleton crew. This tactic of hiding subs 
probably saved the 10th Flotilla. On one 
occasion three submarines were on the surface 
and an air raid sank one submarine and 
damaged two others. The raids were prolonged 
because of the short distance (60 miles) 
between Malta and Sicilly.

DZIK and the crew were very lucky in 
1943, April-June. The German retreat started 
with forces returning with equipment to Italy 
and Sicilly. It was a period o intense activity, 
and on the first three patrols the DZIK 
managed to sink more than two ships on every 
patrol. The most successful patrol was around 
Sardinia as Germans started using it. DZIK 
was at a right position, to take action against 
a large German supply ship carrying equipment 
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to Italy and sunk her at the entry to the 
harbour, which prevented other ships in the 
harbour from escaping. By signalling to 
Alexandria, the RAF bombers went at night to 
sink the remaining ships bottled up in the 
harbour. Within 7 days of the start of the 
patrol, DZIK fired all 8 torpedos and had a 
kill on each one, so we were returning early 
to a base and surfaced a few miles off the 
coast of Algiers, with our flag hoisted along 
with our Jully Roger. Some American planes 
returning from a raid on Italy, without warning 
machined gunned our submarine hitting the 
conning tower. We crash dived and reached a 
safe depth underwater without any casualties. 
If the Americans still had bombs, the crash 
dive would not have saved us.

On our return to Algiers, after a week of 
waiting we got a new supply of torpedoes. A 
short stay gave us a few days rest from action 
and meeting some visitors from the Polish 
Community and Consulate with congratulations 
and questions how a small boat can do so 
much damage.

On returning to our base at Lanzaretto on 
Malta we had one more patrol outside 
Southern Italy and there circled the bay with 
other submarines on the same patrol. Most 
submarines inflicted damage to war and 
merchant ships. At the end of the summer of 
1943 the African campaign was ending, most 
subs went to the base on Malta and stayed for 
two weeks then transferred either to Far East 
or Beirut. At that time Malta had less bombing 
attacks, subs crews relaxed had time for sports 
like football. I enjoyed the matches between 
ship crews. Officers from each boat came and 
corrected the referee by shouting at him.

After about 10 days we received a signal 
from the Admiralty in Alexandria that part of 
10 Flotilla eqs. going to Beirut, others were 
having refits and three were lost in one patrol 
off N. Africa. SOKÓŁ, DZIK and RN subs 
went to Beirut. Stayed at Beirut until April 
1944, operating around the Greek Islands to 
stop ships supplying Armies of Germany in 
that region. Around this time the DZIK 
changed Captains, by now even the doubting 
rating had confidence in Captain Kłopotowski, 
who inherited an experienced crew and DZIK 
was lucky again. The original Captain 
Romanowski went to London to work at the 
Admiralty.

On one patrol at night whilst on the 
surface, he sank two ships firing torpedoes 
when surfaced. One was an ammunition ship 
and the light of the explosion enabled him to 
gain a position to sink the ship that was 
behind the ammunition ship. The destroyer 
escorting the ships, came out from harbour 
fast. The DZIK crash dived and received 74 
depth charges in an hour, well below 300 ft. 
depth, which was also over the danger line on 
our gauges. The whole crew was praying that 
the destroyer would run short of depth charges. 
That was a night to remember. We continued 
to patrol around the Greek Islands and sank 
three or more smaller vessels. One of the 
smaller ships did not deserve wasting a costly 
fish so the 4 inch canon was used. Any still 
smaller ships were stopped, the soldiers taken 
prisoner and any civilians were put into 
dingies before charges were laid and the vessel 
sunk.

This continued until April 1944, when we 
were recalled to Plymouth in readiness for the 
D-Day landings. A funny event occurred when 
three prisoners were taken on board, two 
Germans and a Greek captain of a small boat. 
They stayed with us for a week on the patrol 
before returning to Beirut. The two Germans 
were going on holiday leave. Being soldiers 
they didn’t like it on a submarine and 
underwater, but the Coxswaing gave them 
plenty do to. When we got back to base, the 
prisoners were to be transferred to the British 
Army. The seargeant was at the gangplank and 
thanked the Captain for saving them and raised 
his hand to give a Nazi salute and shout Heil 
Hitler. The duty sentry on the gangplank 
pointed his bayonet at the germans groin. The 
german went silent and the crew cheered the 
sentry.

Ending our campaign in the Mediterranean, 
we sank 15 ships by torpedoes, 1 by gun and 
6 by, aboardage and charge laying. But 
SOKÓŁ which was commissioned Jan. 1941 
and been on campaign twice in the Med. sank 
20 ships, one by gun, 4 boardings, 12 air 
attacks. Most Subs, went to Plymouth in May 
1944. Return to England marked the end of 
the DZIK campaign,, was eventually sold to 
Danish Navy. SOKÓŁ went on extra trials 
operating from Dundee 45/46 on special new 
Sonar equipment.

A. Banach
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