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Z KOLEGAMI
List do ostatniego prezesa Zarządu SMW:

Drogi Kostku, na Twoje ręce jako prezesa 
pragnę złożyć serdeczne podziękowania 
wszystkim przyjaciołom i kolegom Andrzeja, 
którzy do mnie napisali po jego śmierci. Tym 
którzy podpisali się na liście od Samopomocy 
i tym którzy wzięli udział w nabożeństwie w 
Londynie i tym którzy napisali oddzielnie z 
Ameryki, Kanady, Szwecji... Będę się starała 
wszystkim odpisać, tylu mieliśmy przyjaciół 
oboje wśród marynarskiego grona, ale nie 
wiem jak szybko potrafię to zrobić — życie 
nakłada dużo obowiązków, a z siłami coraz 
gorzej — może więc, spotykając i mając 
kontakt z tylu Kolegami będziesz miał okazję 
im powiedzieć jak bardzo byłam wzruszona ich 
serdecznością.
Wilanów, styczeń 1993 Jadwiga Jaraczewska

Załączam wraz z życzeniami książkę 
Szlakiem "Jędrusiów". Żałuję, że za życia 
mojego męża Jasia nie robiłam notatek ze 
służby Jego na "Sierpinku". On żył tymi 
wspomnieniami. W zimowe wieczory 
poznawałam Jego kolegów z Flotylli, anegdoty 
i przygody w czasie ćwiczeń, a Pana Kom. 
Zajączkowskiego jako Króla Polesia.

Po powrocie z pracy zauważyłam, że 
zebrał jakieś notatki, założył taśmę do 
maszyny i się zaczęło stukanie do północy. 
Czasami prosiłam, aby przerwał bo się za 
bardzo męczy. Odpowiadał ze spokojem: Ja 
muszę to napisać, bo nie zdążę.
Brzozówka, styczeń 1993 Beata Sobiegraj

PO SWIECIE
Chciałbym serdecznie podziękować za 

pamięć przesyłania mi Naszych Sygnałów. 
Zwłaszcza ostatni numer opisujący Pińsk i 
Mokrany był szczególnie cenny. Nie mogę 
pochwalić się, że utrzymywałem przykładnie 
ścisłe więzy z kolegami. Mój życiorys był 
raczej nietypowy. Po promocji w 19^8 r. 
samotnie pojechałem do Pińska opuszczając 
niejako kolegów udających się, po 
uroczystościach (defiladzie i przyjęciu na 
zamku królewskim) w Warszawie, na 
Wybrzeże. Ukończenie przeze mnie kursu 
specjalnego w twierdzy Brześć n/Bugiem 
determinowało mój przydział mob. Po 
odprowadzeniu więc, po ogłoszeniu mobilizacji, 
statków towarowych i pocztowych, 
zmobilizowanych wraz z załogami jako grupa 
zaopatrzeniowa, do punktu dowodzenia 
mieszczącego się wtedy poniżej ujścia Horynia, 
rozpocząłem służbę jako d-ca radiostacji 
dalekiego zasięgu i oficer szyfrowy. 
Radiostacja została przydzielona do sztabu 
organizującej się Grupy Operacyjnej "Polesie" 
gen. Kleeberga i z nią przebyłem kampanię 
wrześniową. Udało mi się zachować sprzęt i 
łączność do końca służąc meldunkami 
sytuacyjnymi z podległych brygad i dywizji 
(Ordre de Bataille) dla potrzeb sztabu i 
dowodzenia.

Również łączność z D-twem Naczelnym do 
dnia 17 września 1939 i obroną Warszawy do 
dnia 27 września 1939 była zachowana. 
Radiostacja umilkła dopiero 5 października 
1939 w ostatniej fazie bitwy pod Kockiem a ja 
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kontuzjowany dostałem się do niewoli w 
kolumnie sanitarnej. Po tzw. "wyzwoleniu" 
zostałem powołany do służby czynnej w 
Marynarce Wojennej z przydziałem na 
Dywizjon Okrętów Podwodnych (wszystkie 
trzy okręty podwodne, po powrocie ze Szwecji, 
przebywały oczywiście w stoczni). Do moich 
obowiązków należało organizowanie bazy i 
kwatermistrzostwa. W stosunkowo jednak 
krótkim czasie, bo w marcu 1947 z dużą 
grupą oficerów, którzy podobnie jak ja 
ośmielili się głosować na PSL Mikołajczyka, 
zostałem zwolniony do cywila i wyrzucony z 
mieszkania służbowego na Oksywiu. Pomocną 
rękę podał mi nasz wyładowca z SPMW kpt. 
mar. Kazimierz Bartoszyński wtedy 
pełnomocnik ministra E. Kwiatkowskiego d/s 
zagospodarowania szczecińskiego wybrzeża. 
Zostałem szyprem na S/S UKRAINA (z załogą 
niemiecką) kursującym tramwajowe na trasie 
Szczecin-Swinoujście. Był to dla mnie 
wspaniały relaksowy okres. Po nominacji kpt. 
Bartoszyńskiego na dyrektora Polskiej Żeglugi 
Przybrzeżnej na Bałtyku "GRYF" zostałem 
jego zastępcą i zaczęliśmy organizować i 
rozwijać białą flotę. Nadszedł rok 1950 — 
czarny rok dla oficerów służby II 
Rzeczypospolitej. Równolegle do aresztowań w 
Gdyni i Gdańsku nastąpiły aresztowania w 
Szczecinie. B. Mańkowski, K. Bartoszyński i 
ja znaleźliśmy się w więzieniu śledczym 
Urzędu Bezpieczeństwa w Szczecinie. Zaczęły 
się dla mnie wielogodzinne, przeważnie nocne 
przesłuchania (trwały 16 nocy) polegające na 
zmuszaniu do przyznania się, że brałem udział 
w spisku dla obalenia władzy ludowej. 
Technika i moralność oficerów śledczych UB 
polegała na przygotowaniu dla prokuratury 
aktów przyznania się do win niepopełnionych 
przez aresztowanych. Metody były różne, w 
tym również, co przeszedłem, tzw. stołek 
hiszpański i manicure. (Stołek hiszp. polegał 
na posadzeniu przesłuchiwanego na nodze 
odwróconego stołka dokładnie kością ogonową. 
Manicure to po prostu wbijanie szpilek pod 
paznokcie).

W chwili aresztowania byłem w bardzo 
dobrej kondycji i mam nieprzyjemny charakter, 
a mianowicie — upór. Jakoś to przetrzymałem. 
Czas płynął, wyczerpały się już co 3 

miesięczne sankcje prokuratorskie a ja nadal 
siedziałem. Pomógł mi niespodziewanie i ku 
własnemu zdziwieniu Wacek Bielinowicz, 
również z promocji 38 r. Wacek miał przed 
wojną mocno lewicującą kuzynkę prawnika, z 
którą w związku z tym nie utrzymywał 
żadnych kontaktów. Kuzynka ta po wojnie 
zrobiła błyskawiczną karierę i została 
naczelnikiem Wydziału Nadzoru w Min. 
Sprawiedliwości. Dobry Wacuś pokochał 
raptem kuzynkę, ubrał się w najlepszy mundur 
oficerski (był wtedy st. pilotem w Kapitanacie 
Portu w Szczecinie) i pojechał do Warszawy. 
Zrelacjonował, że kolega siedzi już bez sankcji 
i bez możliwości zwolnienia. Kuzynka, 
niepomna przedwojennych animozji, pomogła. 
Jej interwencja okazała sę skuteczna i w 1952 
r. wyszedłem na wolność z poleceniem 
opuszczenia wybrzeża morskiego na stałe.

Zakotwiczyłem we Wrocławiu, który stał 
się swoistym azylem dla nielubianych na 
wybrzeżu. Trafili tu wtedy następujący 
koledzy: Zbyszek Węglarz, Żul Czerwiński, 
Mietek Wróblewski, Wałek Dobromirski i Jan 
Kosik oraz grupa b. podoficerów z Klemensem 
Zającem (z ORP BURZA) na czele. Wszyscy 
pracowali właściwie w branży żeglugi 
śródlądowej. (Wrocław jest jej stolicą). Jan 
Kosik wybrał karierę naukową w 
Uniwersytecie Wrocławskim. Ja pracowałem w 
P.P. Żegluga n/Odrze i w stosunkowo krótkim 
czasie osiągnąłem stanowisko głównego 
dyspozytora firmy tj. kierowałem całą flotą i 
ca 1500 osobową grupą załóg pływających. 
Niestety stanowisko to stało się później 
nomenklaturowe i wymagało legitymacji 
partyjnej. Musiałem więc zrezygnować z niego 
i zadowolić się pozycją skromniejszą.

Kreska w moim życiorysie (nie mylić z 
grubą kreską Mazowieckiego, która przekreśliła 
łajdactwa PZPR-u) działała oczywiście nadal. 
Nie tak przecież dawno bo w okresie stanu 
wojennego mój dom nawiedzała 2-krotnie 
banda SB z nakazami rewizji i przewracała 
nasze i moich synów rzeczy. Zostałem wtedy 
przewieziony do gmachu Komendy 
Wojewódzkiej SB na przesłuchanie i 
postraszenie. Wracając z tych przesłuchiwań 
doszedłem do przekonania, że chcieli po prostu 
staremu człowiekowi przypomnieć o jego 
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młodości. Też były wtedy przesłuchania i 
rewizje. Nasze mieszkanie w Szczecinie było 
dosłownie zdewastowane, ze zdartymi tapetami 
i okryciami mebli oraz zniszczonymi notatkami 
i opracowaniami na dyplomowe egzaminy 
mojej świeżo zaślubionej żony.
Wrocław, 6 styczeń 1993 Tadeusz Kawalec

W sprawie listu (z kopią listu Pani Joyce 
Jeny) z grudnia ub. roku (otrzymałem go kilka 
dni przed Bożym Narodzeniem) uprzejmie 
informuję, że:
1. Rozmawiałem w tej sprawie telefonicznie z 
proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny, 
ks. prałatem Wierzbowskim (Gdynia, ul. Armii 
Krajowej nr 26, tel. 200552), który mi 
powiedział, że nie ma żadnych problemów z 
umieszczeniem tablicy pamiątkowej ku czci śp. 
Jerzego Jendroszczyka w jego kościele i 
ponadto, że to nic nie kosztuje.
2. Ponieważ takie sformułowanie to żadna 
informacja dla Pana, a szczególnie dla rodziny 
śp. Jendroszczyka udałem się do tego kościoła, 
aby zobaczyć jak wygląda miejsce, gdzie 
umieszczone są tablice. Przy okazji zrobiłem 
zdjęcia.
3. Następnie osobiście spotkałem się z 
prałatem Wierzbowskim, który wyjaśnił mi to 
co wiedział. Pozostałych wyjaśnień udzieliła 
mi pani Czerwińska, wdowa po komandorze 
Julianie Czerwińskim oraz rzemieślnik, którego 
nr telefonu od niej otrzymałem.
4. Sumując i przechodząc do rzeczy:

W gdyńskiej parafii NMP są 2 kościoły: 
stary (mały) i nowy (duży). Ponieważ w hallu 
nowego kościoła też zobaczyłem tablice 
pamiątkowe — zapytałem proboszcza o to, w 
którym kościele można umieścić tablicę śp. 
Jendroszczyka. Prałat odpowiedział, że w 
starym, ponieważ taką tradycję kontynuował 
kmdr Julian Czerwiński (o czym dotąd nie 
wiedziałem, gdyż byłbym to opisał we 
wspomnieniach pośmiertnych). Powiedział 
jeszcze, że w nowym kościele są one nieliczne 
i poświęcone pamięci zbiorowej (a więc nie 
pojedynczym osobom). Pozostaje więc 
zabytkowy stary kościół (najstarszy poza 
oksywskim).

W Kościele tym tablice pamiątkowe 
znajdują się na potężnym filarze po lewej 

stronie głównego ołtarza. Dwa zespoły tablic 
umieszczone na filarze widać na zdjęciu. 
Pierwszy rodzaj to, widoczne w centralnej 
części zdjęcia 4 duże tablice i 1 malutka 
tabliczka, umieszczone na 2 prostopadłych do 
siebie ścianach filara. Jak łatwo zauważyć, 
lewa górna tablica upamiętnia śp. kmdr. 
Franciszka Pitułkę.

Tablice pamiątkowe w Nowym Kościele. Po lewej tablice 
dowódców.

Według prałata, z taką tablicą nie ma 
żadnych kłopotów. 3 są marmurowe, 1 odlana 
z brązu, malutka grawerowana z blachy 
mosiężnej. Trzeba tylko gdzieś tablicę 
zamówić, dostarczyć do kościoła, umówić się 
z proboszczem gdzie zostanie umieszczona, na 
miejscu znajdzie się ktoś kto ją umocuje. To 
wszystko załatwia się poza proboszczem — 
tego "kogoś", jak sądzę, trzeba będzie opłacić. 
Na taką tablicę — myślę, że będzie stać ludzi 
zamożnych (nie mówiąc oczywiście o tej 
malutkiej tabliczce). Proboszcz ma tylko jedno 
życzenie aby nowa tablica nie była większa od 
starych, a te dwie największe mają ok. 50 cm 
x 25 cm.

Następne zdjęcie pokazuje drugi rodzaj 
tablic, które na poprzednim zdjęciu są 
widoczne jako ciemna plama na lewej ścianie
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Tablice dowódców

filara, w zbliżeniu, aby był wzór treści. Mają 
one wymiary ok. 20 cm x 30 cm i są znacznie 
tańsze niż tablice pierwszego rodzaju. Lewa 
górna poświęcona jest śp. kmdr. Julianowi 
Czerwińskiemu. Tablice te tworzą coś w 
rodzaju pomnika. Wierni Bogu i Banderze 
Wojennej 1936-1945. Jak mi powiedziała pani 
Czerwińska, to zresztą można odczytać, są to 
tablice pamiątkowe takich oficerów MW jak: 
kmdr Stefan de Walden, kmdr dypl. Karol 
Zagrodzki, kpt. Antoni Kasztelan, kmdr por. 
Edward Szystowski itd. (fot. 2)

Nie wiem czy potrafi Pan to delikatnie 
wyjaśnić rodzinie śp. Jendroszczyka, skoro np. 
ksiądz prałat nie bardzo rozumie delikatność 
tej materii. Ja jako znany "demokrata" nie 
podjąłbym się tego. Trzeba, jak sądzę, aby 
ktoś to jednak uczynił. Otrzymałem telefon do 
grawera, który na zlecenie śp. kmdr. Juliana 
Czerwińskiego wykonał te tabliczki (do niego 
mnie też prałat ciągle kierował) to Waldemar 
Szwarc, Gdynia-Wzgórze św. Maksymiliana, 

ul. Legionów nr 17, tcl. 209723. Rozmawiałem 
z nim telefonicznie. Dla niego to robota jak 
każda inna. W celu zamówienia trzeba pójść 
do kościoła, zmierzyć dokładnie tablicę, w tym 
jej grubość — to jest ważne. Potem kupić 
odpowiedniej wielkości blachę mosiężną i 
dostarczyć do niego. O koszcie decyduje ilość 
liter. Po wykonaniu załatwić jej zamocowanie 
w parafii. To tyle na temat tablicy śp. 
Jendroszczyka. Myślę, że bardziej 
wyczerpująco nie można.
Gdynia, 11 styczeń 1993 Walter Pater

Przepraszam za zwłokę w podaniu danych 
odnośnie zmarłego Władka Ponińskiego. 
Przypadkowo trafiłem na nekrolog w 
"Dzienniku Polskim". Jest jeden błąd i dlatego 
jeszcze raz podaję datę śmierci: 29 stycznia 
1992. Jeszcze raz podaję jego nazwisko z 
tytułami. Por. mar. hrabia Władysław de 
Ponin-Poniński. A nekrolog podaje w 
Dzienniku Polskim z 14 stycznia 1993: ŚP. 



Nr 173 NASZE SYGNAŁY Str. 5

WŁADYSŁAW hr. PONIŃSKI: Baliw W. 
Krzyża Obediencji Suw. Zakonu Maltańskiego, 
były Prezydent Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich, Ambasador Zakonu przy 
UNESCO, odznaczony wieloma orderami 
polskimi i zagranicznymi, w tym Wielkim 
Krzyżem Orderu Polonia Restituta, zmarł w 
Paryżu po długiej i ciężkiej chorobie 
opatrzony Sakramentami św. w wieku łat 71. 
Msza św. za spokój Jego duszy odprawiona 
zostanie 16 stycznia (sobota) o godz. 17 w 
Brompton Oratory, o czym zawiadamia 
ZARZĄD ZWIĄZKU POLSKICH 
KAWALERÓW MALTAŃSKICH.
Newcastle, styczeń 1993 Kazimierz Domański

Serdecznie dziękuję za "Nasze Sygnały". 
Znów czytając wieczorami zimowymi wracałem 
myślami do lat młodości. Tym razem 
wspominałem okres w Polskiej Szkole J. 
Słowackiego w Szkocji w latach 1940-1941 i 
kolegów z ławy szkolnej, którzy później 
służyli w Mar. Woj. i tam się spotkaliśmy. A 
było ich kilku, Jasio Róg, Oleś Grzegorczyk, 
Krzysio Klinger, Jureczek Bahrynowski, Oleś 
Sulikowski, Krzysztof Miszewski, Olgierd 
Celiński, Zygmunt Jędrzejewski.

Te były chyba najmłodsze roczniki. Dawne 
lata, ale jeszcze się trochę pamięta. Wielu z 
nich już nie żyje, a reszta rozsiana po świecie. 
U nas jak wiem ciągłe przeistoczenia. Z PRL 
na RP z trudnościami. Ja trzymam się jakoś i 
staram się prowadzić żywot emeryta 
poczciwego. Dziś przejazdem odwiedził mnie 
Stefan Bujniewicz.
Warszawa, 28 styczeń Kazimierz Żmijewski

Dziękuję za listy. Przepraszam, że dopiero 
teraz na nie odpisuję. Nie było mnie w Gdyni, 
po powrocie znowu wyjechałem, potem 
rozchorowałem się, ale już czuję się lepiej. 
Dziękuję w imieniu Kolegów i własnym za 
serdeczne pozdrowienia i miłe życzenia, 
wyrażone przez uczestników pierwszego 
koleżeńskiego spotkania czwartkowego 14 
stycznia 1993. Wzajemnie proszę o przyjęcie 
naszych, gdyńskich, najlepszych życzeń i 
pozdrowień dla uczestników następnych zebrań 
czwartkowych. Jako posiadacz zaszczytnej 
Złotej Odznaki dołączam się do gratulacji, 

złożonym pani Janinie Milisiewicz i kol. Z. 
Zdrojewskemu z okazji przyznania Im Złotej 
Odznaki Stowarzyszenia.

Miło nam, źe nasze życzenia świąteczne i 
noworoczne zostały przekazane uczestnikom 
londyńskiego spotkania czwartkowego.

Wiemy, że Marynarka Wojenna w Gdyni 
obchodzi w bieżącym roku rocznicę 75-lecią 
powstania Marynarki Wojennej. W 1992 
obchodzono w Akademii Marynarki Wojennej 
na Oksywiu 70-letnią rocznicę powstania 
Oficerskiej Szkoły Mar. Woj. Jak mi wiadomo 
nikt z nas przedwojennych oficerów Mar. Woj. 
na tę uroczystość nie został zaproszony. Jeśli 
D-two Marynarki Wojennej nas zaprosi na 
uroczystości 75-lecia powstania Mar. Woj. to 
naturalnie weźmiemy w nich udział z Odznaką 
Mar. Woj. ustanowioną 14.9.1989 r. Sprawdzę 
kto z Kolegów w Kraju jej nie ma i 
powiadomię. Na marginesie: wydaje się nam, 
przedwojennym oficerom, że obecna 
Marynarka Wojenna nie jest specjalnie 
zainteresowana naszymi osobami. Pragnę 
powiadomić, że kol. Bronisław Dziurdziński ze 
Szczecina, przekazał 17.12.1992 r. za Odznakę 
wysłaną do Niego 30.6.1992 r. — na moje 
nazwisko 70 000 zł.

Bardzo dziękuję za przesłane SYGNAŁY. 
Czytam je od deski do deski. Z 
zainteresowaniem przestudiowałem esej Pani 
Pitułkowej, wydaje mi się jednak a nawet 
jestem pewny, że czasem w swym eseju 
ucieka się, co by można nazwać 
eufemistycznie, do formy zwanej "lincencia 
poetica".

Zmarł Gdyni 9.11.1992 r. kdr. inż. 
Roman Szydłowski, ur. 28.11.1908 r. Należał 
do grupy stypendystów Mar. Woj., która z 
naszym rocznikiem w 1930 r. przechodziła 
wyszkolenie rekruckie i pływanie kandydackie 
na ORP WILJA (d-ca kdr ppor. Borys 
Mohuczy) po Bałtyku z zawinięciem na redę 
portu Skagen. Grupę tę tworzyli inż. el. 
Kazimierz Siwicki absolwent Politechniki 
Warszawskiej, Włodzimierz Panas, Władysław 
Jachowski, Zygmunt Jasiński, Ludwik Szmidt, 
Roman Szydłowski i Bolesław Zalewski 
absolwenci Szkoły Technicznej im. 
Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Po 
praktyce na Flocie i Flotylli Pińskiej zostali 
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mianowani ppor. mar. w 1931 r. Z grupy tej 
żyje jeszcze kdr inż. B. Zalewski.
Gdynia, 1 luty 1993 Edmund Pappelbaum

Dziękuję za numer 172 Naszych Sygnałów. 
To pozwala na styczność z kolegami, 
komentarze, informacje i wspomnienia o 
walkach naszych okrętów. My podwodniacy 
nie wiemy dużo o wyczynach okrętów 
nawodnych, tak samo jak oni dużo o nas nie 
wiedzą. Dziękuję także za adresy. Pisałem do 
Pana Guzowskiego i dostałem odpowiedź. Na 
przeżycie "Nasyzch Sygnałów" przesyłam 
Wam czek bankowy na sumę sto franków. 
Przy okazji zjazdu dawnych alianckich 
podwodniaków 16-17-tego lipca w Dundee 
można w 173 nr NS wyrazić moje 
uszanowanie i pamięć naszym Kolegom co 
zginęli podczas wojny lub zmarli jak ostatnio 
Tadeusz Noworol, oficer na Dziku. Proszę 
wydrukować w załączeniu moje uznanie dla 
podwodniackiej "rodzinki".
Francja, 5 luty 1993 Józef Michałowski

Some years ago an elderly Polish friend 
here in the States gave me some Polish books 
that he had accumulated over the years, for me 
to read and keep up my knowledge of Polish. 
Among this Polish literaturę were two copies 
of "Kalendarz Odrodzenia Polski" for 1922 and 
1923. I found that the editor wrote this "Do 
czytelnika: Po raz drugi wychodzi nasz 
Kalendarz Odrodzenia Polski niosąc 
Czytelnictwu strawę zdrową i pożyteczną".

They were printed by "Kompas" in Łódź. 
I recall that when serving aboard the Ślązak I 
heard "Kompas" mentioned among some of the 
sailors. The poem is from the first "Kalendarz 
Odrodzenia Polski" Na Rok 1922, and I have 
an original copy 71 years old. The book for 
1922 has 128 pages and the one for 1923 has 
141. I hope this helps you in your decision for 
printing the poem, which so fully describes our 
lives but especially those of us who were 
participants in what the writer declares. His 
vivid words are worthwhile for self- 
examination.

Rev. Cass and Margie Vincent 
Rockingham NC, USA 

12 February 1993 (Kazimierz Pruszyński)

£ata to fale.
./Syata żywota naszego to fale, 

Na których płyną niezliczone lodzie 
śród nocnych mroków i w jasnej pogodzie 

W przeznaczeń Bożych przesłonięte dale. 
Czasem po jasnym błękitnym bezkresie 
Fala ku brzegom pogodnym nas niesie. 
Gdzie białe miasta zwierciedlą się w wodzie, 
Cicho rozlanej u górskich podnóży, 
Nad których czołem niebo się nie chmurzy... 
Wszystko tam piękne jak sen o pogodzie.

Lecz czasem fale zamroczą się do dna. 
Huragan ryknie i strwoży nas nagle, 
Ster kruszy slaby i wiotkie rwie żagle, 
W popłochu pierzcha beztroska pogodna. 
Trwóg pełne długie nam płyną godziny, 
Przychodzą ciche wspomnienia przystani 
Żal późny niesie wspomnienia nam winy, 
A każde z wspomnień w głębi duszy rani, 
Jakby z otchłani dobywał się wody 
Wyrzut: coś czynił w dniach, cichej pogody ?

O, myślmy wiernie o każdej godzinie 
A każdą chwilę życia ceńmy szczerze. 
Niech żadna nigdy bez śladu nic minie. 
Bo którą wieczność bez treści odrzuci, 
Tej żadna siła nigdy już nie wróci, 
Żadna potęga nigdy nie odbierze. 
I próżnie wołać będziem: Panie, Panie! 
Gdy Bóg zapyta nas o życia plony, 
A każdy kiedyś przez nas dzień stracony 
Jak oskarżyciel przeciwko nam stanie.

Lata żywota naszego to fale, 
A życie nasze to jakby żegluga 
W -nieznane, oczom przesłonięte dale. 
Któż o swej drodze powie żali długa 
Czy krótka będzie ? Któż w gwiazdach wyczyta 
Czyli pogoda czy burza go czeka?
Szczęsny to żeglarz co o drogę pyta 
Nie namiętności zwodniczej człowieka, 
Lecz skał podwodnych troskliwie unika, 
A w Bogu cel ma, drogę i sternika.

Ft. R.

Dziękuję za otrzymany egzemplarz 
"Naszych Śygnałów". Z dużą uwagą czytałem 
zawarte w piśmie informacje, oraz inne 
wspomnienia i doszedłem do wniosku, że 
działalność wasza scaliła w dużej mierze 
historię Polskiej Mar. Woj. w okresie II wojny 
światowej, gdyż w Kraju przez 50 lat nie 
zrobiono prawie nic w tym kierunku. Tak się 
złożyło, że ja pływałem na kilku okrętach a to 
na WILII, ŚCIGACZU S-2, KUJAWIAKU, 
ORKANIE, GARLANDZIE i na koniec na 
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zakończeniu wojny na ŚLĄZAKU. Szkoda 
wszystkich co odeszli, w tym jak podajecie 
dobrze mi znanego śp. A. Jaraczewskiego i 
wielu innych znajomych i kolegów. Jestem tym 
wszystkim oszołomiony ale już wszyscy 
jesteśmy starzy, ja już mam 74 lata, ale za 
zdrowie i wszystko inne trzeba Bogu 
dziękować.
Katowice, 7 styczeń 1993 Michał Fleszar

Serdecznie dziękuję za pomoc i za 172 
numer "Naszych Sygnałów". Zawsze z wielką 
przyjemnością czytałam wiadomości tam 
umieszczone. Przepraszam, że piszę tak późno, 
ale powodem był ostatnio stan mego zdrowia. 
Warszawa, 11 luty 1993 Anna Mieszkowska

Przesyłamy pozdrowienia z Sydney. 
Odwiedziliśmy pp. Franckich — trzymają się 
dobrze poza małymi usterkami powodowanymi 
wiekiem. Tomasz Appel też nas ugościł 
doskonale, chociaż po szpitalu są problemy. 
Wakacje mamy doskonałe, w programie Caims, 
Brisbane i Canberra.
Sydney, marzec 1993 E. Liberowie

Cieszę się, że świadkowie naoczni biorą 
się do pisania, szkoda tylko, że czytają 

niedbale. Pocieszam się tylko tern, że łatwiej 
krytykować aniżeli tworzyć. Uratował mnie 
znany historyk z N.Y. Uniwersytetu: muszę 
stwierdzić, że lat spędzonych na emigracji nie 
zmarnował pan.
Albany, 11 marca 1993 S. M. Piaskowski

Redaktor przyznaje się, że to on nie 
zauważył wstawki o konwoju JW53, który z 
ORKANEM był atakowany przez junkersy w 
drodze do Murmańska. Dlatego "Nasze 
Sygnały" starają się pozbyć niepotrzebnej 
interpunkcji, cudzysłowów i kropeczek, a za to 
nazwy okrętów piszemy ORP ORKAN lub 
podobnie o innych okrętach. Trzech-tomowe 
Kroniki Marka są moją ulubioną lekturą i z 
angielska mówiąc "reference book".

Dziękuję za ostatni Komunikat 
Informacyjny. Zdrowie moje wyklucza niestety 
możliwość uczestniczenia we wszystkich 
wzmiankowanych obchodach. Głównym 
powodem jest fakt, że poruszam się tylko 
samochodem, a to w Londyne jest zupełnie 
niemożliwe. Duch ochoczy ale ciało bardzo 
już słabe.
Longfield, 23 marzec 1993 Witold Sągajłło
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ZOFIA JANINA BORZĘCKA-KOBIERNICKA

SZTORMOWA KARIERA 
MORSKA 

KOLEŻANKI ZOFII
1. PIERWSZE KROKI W GRANATOWYM MUNDURZE

Dziwnym zrządzeniem losu dostałam się do Mar. Woj. w 
1944. Numer ew. 7/44. Była wojna światowa i były wojenki 
reigonalne wśród "Pestek". Wyleciałam jak z procy z Transportu 
II Korpusu, któremu oddana byłam duszą i ciałem, wprost do 
Kampanii Marszowej, której przeznaczeniem było zrealizować 
marzenie naszych przełożonych: założyć nowe oddziały
Pomocniczą Morską i Lotniczą Służbę Kobiet.

Niewątpliwie było to wydarzenie 
historyczne, bo tego w PSK nie było jeszcze. 
Mówiło się też, że kobiety zastąpią jednego 
marynarza czy lotnika, bardzo potrzebnych na 
froncie.

Mając do wyboru, wybrałam Marynarkę, 
może trochę z sentymentu dla mego zmarłego 
w 1930 r. wujka, Juliana Michniewskiego, inż. 
kapitana Mar. Woj., ale w gruncie rzeczy 
dlatego, że jako karnie "wysłana" 
Komendantka PSK, byłam przeznaczona z góry 
do przeszeregowania do stopnia ochotniczki, po 
wygaśnięciu etatu. Wtedy bowiem jeszcze 
stopnie oficerskie były przywiązane do funkcji 
a nie do osoby. (Stąd nauczka, że nie należy 
wygrywać zażalenia ani z Inspektorką 
Transportu ani z Główną Insp. PSK). A że 
większość ochotniczek szła do Lotnictwa, 
zgłosiłam się więc z tą mniejszą grupą do 
Mar. Woj. W ślad za mną została wysłana 
instrukcja do D-cy ORP BAŁTYK, aby mnie 
"trzymał krótko", tak na wszelki wypadek 
gdybym nie mogła się rozstać z przywilejami 
oficerskimi i np. chciała się zadomowić w 
Mesie Of. po posiłkach...

Otrzymałam rozkaz wyjazdu z biletem 
(oficerskim) do Londynu i zameldowania się w 
Kier Mar Woj na Wimpole Street. Przyjęła 
mnie ("świeżo upieczona") Inspektorka PMSK. 
Zobaczywszy mnie w mundurze oficerskim, 
podeszła do mnie i zaczęła mi zrywać moje 
gwiazdki z naramienników i powtarzając z

niezadowoleniem: "Ach, tak nie może być". 
Mocno ścinęłam jej rękę, mówiąc: "Nie Pani je 
nakładała i nie Pani je będzie zdejmować, a w 
ogóle, czy może Pani zostawić mnie samą na 
chwilę i pokazać mi rozkaz przeszeregowania?"

Muszę powiedzieć, że przyjęła moją 
reakcję po męsku i poszła po Rozkaz 
zapowiadając przy tym, że zaraz pójdziemy do 
Horna mundurować się. Po drodze na Oxford 
Street spotkałyśmy p. Sosnkowską, żonę 
Wodza Naczelnego i mogłam jej powiedzieć, 
że od 20 grudnia 1939 r. do 25 września 1941 
r. siedziałyśmy razem z jej siostrą Dr Teresą 
Lipkowską w więzieniu i łagrze. Po Amnestii 
ogłoszonej nam w łagrze, razem jechałyśmy z 
przygodami do Buzułuku, do Wojska Polskiego 
na terenie ZSRR. Pani Sosnkowską spojrzała 
na mnie obojętnie i powiedziała: "Taaak?"

Po wybraniu munduru poszłyśmy do 
fotografa. Otrzymałam rozkaz uśmiechania się, 
(nie wiedziałam do czego) i tego samego dnia 
wydano mi bilet z rozkazem wyjazdu do 
Bickleigh koło Plymouth do obozu ORP 
BAŁTYK z przydziałem do administracji.

Pociąg był wypełniony po brzegi i to 
przeważnie wojskowymi pasażerami. W moim 
przedziale było dwóch marynarzy angielskich, 
którzy z wielkim zainteresowaniem oglądali 
moje złote guziki na marynarce i orzełek na 
czapce z napisem Marynarka Wojenna. Mój 
angielski ograniczał się do kilku grzecznych 
zwrotów, prymitywnej gramatyki, ogromnej 
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ilości gestów wspierająco-zastępczych i 
ciągłego wertowania słownika Stanisławskiego. 
Kiedy schyliłam się po słownik, jeden z 
marynarzy, niebieskooki blondas, wlepił mi 
takiego klapsa, aż mną rzuciło na siedzenie. 
To było moje pierwsze przykre doświadczenie 
w rezultacie utraty przywilejów oficerskich i 
biletu 1 klasy. Całe to nieporozumienie 

zakończyło się przeprosinami i blondas, który 
był kucharzem wyjął ze swego "holdall" 
ogromny apple pie i niemal wetknął mi do 
ręki spory kawał. To było moje pierwsze 
zetknięcie ze smakowitą angielską szarlotką, 
pomimo swej bladości, braku cynamonu i 
dziwnego ciasta, ale smakowało całkiem nieźle.

2. BICKLEIGH

W Bickleigh, mieszkałyśmy na tzw. 
"billetingu" poza granicami ORP BAŁTYK u 
Edith, starej panny z chorą matką, której tylko 
imię zapamiętałam. Był to najmniejszy pokoik 
na górze sztucznie odgrodzony drewianym 
przepierzeniem i tam Edith trzymała swoją 
matkę w całkowitej izolacji od świata. 
Słyszałyśmy z Haliną Wójcik tylko jęki i 
niezrozumiały bełkot matki. Stały tam dwa 
żelazne łóżka (obozowe), komoda na rzeczy i 
mała umywalka z miską tylko trochę większą 
od głębokiego talerza i było jedno małe okno 
zabite gwoździami, aby go nie otwierać. 
Ubikacja prymitywna z drewnianym stolcem 
była na końcu wąskiego ogrodu, jakieś 25-30 
kroków od domu i w bardzo bliskim 
sąsiedztwie kościoła z przylegającym 
cmentarzem.

Na drugi dzień po przybyciu poszłam o 
oznaczonej godzinie do tzw. Bungalow D-cy 
Obozu, kmdra por. Wojciecha Franckiego. 
Zapukałam i weszłam meldując się: "Mar. och. 
Borzęcka melduje swoje przybycie". Kmdr. 
Francki stał przy oknie i nie odwracając się 
wydał rozkaz przez ramię kpt. mar. 
Kamińskiemu, swemu adiutantowi: "Niech się 
pan nią tam zajmie..." Kamiński wstał 
(zauważyłam, że miał jedną sztuczną nogę, 
stracił nogę w akcji na ORP GARLAND 
podczas konwoju do Murmańska) i zaprowadził 
mnie do kancelarii Podchorążówki gdzie 
miałam się wciągnąć do pracy kancelaryjnej. 
Ukończywszy we Lwowie ośmiotygodniowy 
kurs maszynopisania, powitałam Underwoody 
i Remingtony jak stare znajome. Otrzymałam 
wtedy instrukcje stołowania się w Mesie 
Oficerskiej z wyraźnym podkreśleniem, że to 
w drodze wyjątku i że nie należy nadużywać 

tego przywileju, bo nie ma innego rozwiązania 
— było nas tylko dwie.

Po jakimś tygodniu, rano zjawił się Kmdr. 
Francki i podpisując jakieś papiery skierował 
się do mnie z pytaniem, nie odwracając się: 
"Jak się pani tam mieszka?"

Nie przerywając pracy, bo przecież przy 
wejściu D-cy wstawało się i D-ca kazał siadać 
z powrotem do pracy, odpowiedziałam całkiem 
spokojnie: "Dziękuję, bardzo źle, Panie 
Komandorze."

Komandor nagle się odwrócił, jakby go 
prąd przeszył: "Jak to?" Wcale mnie to nie 
przeraziło. "Przecież Pan Komandor sam 
wybierał to mieszkanie. Okno zabite deskami, 
prania zrobić nie można, nie ma elektryczności 
do prasowania i trzeba się myć w głębokim 
talerzu..." Komandor coś tam pomruczał pod 
nosem co trudno było usłyszeć i koniec 
rozmowy. Ale na drugi dzień dowiedziałyśmy 
się, że będzie nam wolno korzystać z wanny 
D-cy w Bungalow dwa razy w tygodniu i że 
wieczorem można będzie korzystać z 
elektryczności obozowej do prasowania koszul 
i kołnierzyków, ale należy przestrzegać godzin 
capstrzyku.

Ponieważ w kancelarii Podchorążych nie 
było tak wiele pracy, zostałam przeniesiona do 
Płatnika, którym był wspaniały pracownik, 
bosmat Tadeusz Sroka, prawa ręka por. L. 
Kwapiszewskiego. Szczęściarz Tadeusz! 
Uratowany po storpedowaniu i zatonięciu ORP 
ORKAN. Nasz stosunek wzajemny polegał na 
jego bezgranicznej cierpliwości i mojej 
natarczywości pozyskania informacji odnośnie 
rozkazów gospodarczych, skomplikowanych 
wielorakim rodzajem stopni załogi obozu no i 
kolumnami gospodarczymi, co komu i ile się
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Witold Haber, Halina Wójcik, Zofia Borzęcka i J. Zielińska (Angielka, żona Polaka)

należy. Muszę przyznać, że z największą 
wdzięcznością wspominam Tadzia Srokę, który 
nigdy nie okazał zniecierpliwienia ani nie 
podniósł głosu i dzięki temu mogłam się 
zagrzebać w pracy i jakoś nie stracić 
równowagi umysłowej po tak krzywdzącym 
przeszeregowaniu. Przybyłam do North 
Berwick jako k-tka plut. po dwóch 
weryfikacjach, po skończeniu pierwszego Kursu 
Komendantek w Gederze i Kursu Ofic. Transp. 
i Zaopatrzenia, poznałam Halinę Wójcik i Julię 
Ihnatowicz (Mackus). Dla mnie zabrakło 
nowego etatu, podczas kiedy szkolono nowe 
kadry oficerów. Widać z tego, że to wszystko 
było jakoś i komuś potrzebne i pewnie ku 
chwale Ojczyzny!...

Któregoś wieczoru, kiedy zawzięcie 
prasowałam parę koszul i kołnierzyków w 
kancelarii Płatnika, wpadł — jak zwykle z 
impetem — kmdr. Francki i krzyknął: "Co 
Pani tu robi o tej porze?" Ponieważ była 
dopiero 22.00, więc do capstrzyku było daleko. 
Spokojnie odpowiedziałam: "Prasuję, Panie 
Komandorze". Nie wiem czy z podejrzliwości, 

czy z obowiązku D-cy sprawdzającego 
wszystko, zaglądnął wszędzie i zastał Tadzia 
Srokę zagłębionego w swojej pracy nad 
cyframi. Podszedł więc do mnie i zapytał, 
widząc jak zaokrąglałam kołnierzyk 
nakrochmalony i naboraksowany dla połysku: 
"Gdzie się pani nauczyła tak zawodowo 
prasować?" Bez namysłu palnęłam bzdurnie: 
"Przecież miałam pralnię w Polsce..." Czy 
miałam się rozgadywać, że w domu było 
czterech mężczyzn i żelazko nie miało czasu 
ostygnąć? I że często w zastępstwie mamy, 
albo ja albo siostra prasowała?

Pewnego dnia przyjechał do Bickleigh na 
rozmowy Członek Rady Narodowej Jan 
Szczyrek, przedwojenny redaktor Dziennika 
Ludowego we Lwowie i socjalista znający 
mnie od dziecka. Byłam z nim w kontakcie od 
Kujbyszewa. Rzecz jasna, że zaprosił mnie na 
rozmowę. Chciał się dowiedzieć o losach mojej 
rodziny. Ten fakt na chwilą wzbudził 
zainteresowanie moją osobą, szczególnie mar. 
och. Zbigniewa Wasilewskiego, który zgłosił 
się do służby w Mar. Woj. aż z Brazylii.
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Interesował się mną jeszcze dlatego, że groziło 
mu zaokrętowanie lub przeniesienie, a w 
kancelarii praca była dużo lżejsza. Trzeba 
przyznać, że pracował dobrze. I wreszcie 
wygryzł mnie od Płatnika zaraz po 
przeniesieniu do Okehampton.

Halina Wójcik odjechała i na jej miejsce 
przybyła Marysia Pinińska, z którą nadal 
mieszkałyśmy u Edith. Którejś nocy obudził 
nas ogromny wybuch około 0230, ale choć 

wielu słyszało nie można było doszukać się 
przyczyny. Dopiero całkiem niedawno; jak 
podało radio, znaleziono w pobliskich lasach 
koło Bickleigh szczątki prototypu V2 i 
uderzyła mnie myśl skojarzenia szczątków ze 
słyszanym wybuchem w 1944.

Cały ORP BAŁTYK przeprowadził się na 
wzgórze do obozu w beczkach, opuszczonego 
przez Kanadyjczyków w Okehampton.

3. Okehampton

Jak przewidziałam, nie zagrzałam długo 
miejsca u Płatnika. Przeniesiono mnie do 
Ewidencji. Były tam wciąż protesty załogi, że 
mylnie podawano ich stopnie, a to wpływało 
na płace a w następnych zmianach 
gospodarczych były sprostowania — i tak w 
kółko. Otrzymałam małą "beczkę" tuż przy 
bramie wejściowej obok kancelarii głównej. 
Zmęczona ciągłym bieganiem do telefonu i 
bombardowaniem KUF’u dla sprawdzenia 
stopni przed umieszczeniem zmian w Rozkazie 
Gospodarczym, poszłam do starego i 
niezawodnego przyjaciela bosmata Tadzia Sroki 
po poradę jak uzdrowić ewidencję. I dobrze 
zrobiłam. Dla niego sprawa była prosta. On, 
jako Płatnik, mając aktualną listę płacy, nie 
miał problemów bo poprawki zgłaszano. 
Pozwolił mi skorzystać z jego listy. Zrobioną 
kopią usprawniłam ewidencję i powoli 
wbijałam sobie w pamięć nazwiska i stopnie 
właściwe załogi. Z biegiem czasu byłam 
niemal "chodzącą ewidencją".

Była to praca żmudna. Do godziny 1200 
musiały być wszystkie zmiany gospodarcze u 
mnie na biurku i układałam je wg kolejności 
wzoru Rozkazu i wreszcie pisania na 
woskówce, którą się zaraz powielało. Całość 
wymagała akuratności, biegłości w pisaniu bez 
pomyłek, bo Rozkaz odchodził codziennie 
około 1430 do Londynu i do KUF’u. Stan 
obozu wynosił przeciętnie 1800 ludzi. Przybyli 
internowani z Szwecji i transport ochotniczek 
uwolnionych z obozów niemieckich czy też 
gospodarzy, tzw. "Baerów" z rekrutacji już we 
Francji.

Było interesująco, bo przybysze przynosili 

wieści z Europy. Od internowanych z Szwecji, 
dowiedziałem się o nowej metodzie stosowanej 
w tamtejszych szpitalach po operacjach 
wyrostka robaczkowego. Choremu kazano 
wstawać tego samego dnia i stosowano dietę 
normalną dla uniknięcia zrostów 
pooperacyjnych. Żałowałam, że mnie to 
ominęło w 1932 r., bo moje zrosty dokuczały 
mi boleśnie przez długi czas przy kaszlu czy 
kichaniu. Z Francji przywieziono sensacyjną 
wiadomość o sukcesach Edith Piaf (właściwie 
E. Gassion) i o jej interesującym życiu. 
Transpozycja z zawodowej i zarejestrowanej 
prostytutki w oklaskiwaną i rozchwytywaną, 
tym razem artystycznie, śpiewaczkę. W obozie 
był ciągły ruch i wrzało jak w ulu.

Moja "beczka" gdzie pisałam Rozkazy 
Gospodarcze stała się Mekką dla różnych 
członków załogi (czasem i oficerów), którzy 
początkowo z ciekawości zaglądali do mnie na 
pogaduszki, ale zaraz wciągałam ich do roboty 
do dyktowania zmian, bo czas naglił. Potem 
przychodzili aby mi pomóc, bo cały czas 
pracowałam na przyspieszonych obrotach.

Zostałam wezwana do D-cy Obozu i strach 
mnie obleciał. Czy zrobiłam coś złego? 
Okazało się, że chodziło o wyprasowanie 
koszuli ze względu na pośpiech. Nie pamiętam 
czy wyjeżdżał i nie miał czasu wstąpić do 
domu. Miał uroczą żonę, p. Irenę i troje dzieci 
w Okehampton. Dwóch chłopców, Bartek i 
Maciej oraz córeczkę, Lulę (Julia).

Ponieważ stan ochotniczek powiększył się, 
więc otrzymałyśmy dużą beczkę dla siebie, w 
której zrobiono nam przepierzenie z 
pomarańczowej kotary co przy czarnej ze 
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smoły podłodze, nawet ładnie kontrastowało. 
Ktoś nam poradził (Boże, przebacz nam!), 
abyśmy tę podłogę wysmarowały cienko 
margaryną dla połysku! Także, dzięki Insp. 
PMSK, otrzymałyśmy aparat radiowy i 
mogłyśmy słuchać bieżących wiadomości BBC. 
Poziom intelektualny był jak to bywa w 
formacjach wojskowych, przypadkowy. Żadnej 
segregacji. Trzeba było oczywiście rozszerzać 
tolerancję, którą czasem brano za objaw 
słabości.

Otwarto pralnię w obozie wykorzystując 
zawodową siłę, która rzeczywiście miała, czy 
pracowała w pralni w Polsce. I o dziwo! Po 
upływie jakiegoś czasu, och. Stanisława 
Mierzwa, została awansowana do stpnia st. 
mar. och. Nie wiem kto zwrócił uwagę na 
śmieszność sytuacji, że oto po tak krótkiej 
służbie w PMSK, pierwszy awans otrzymała 
Mierzwa a nie ja. Przyjęłam to obojętnie jako 
dalszy rezultat tego "wilczego listu", wysłanego 
za mną. Praca i jak najwięcej tej pracy, była 
jak balsam na moje problemy, które złośliwie 
jedna z przejściowych moich bezpośrednio 
przełożonych w opinii o mnie nazwała 
"kompleksami" (Boże, przebacz jej!).

Ponieważ pobór ochotniczek we Francji 
wynosił ponad 100, umieszczono je w 
Woodford Green i trzeba je było szkolić. 
Przypmniano sobie, że bądź co bądź, 
przyjechałam tu jako wyszkolona komendantka 
PSK i przyszło zapotrzebowanie do D-cy 
Obozu aby mnie odkomenderować do 
Woodford Green dla szkolenia nowego 
narybku.

Tym razem zawrzała we mnie krew. Ktoś 
tam u góry potraktował mnie bezwzględnie, 
jakbym była bez nerwów, bez godności 
osobistej. Przecież dawne, podwładne mi 
ochotniczki zostały 1-szymi Ofic. PMSK i 
teraz będą mnie pouczały i wydawały 
polecenia. Czyżby chciano zrujnować mój 
spokój z takim trudem zdobyty i wepchnąć 
mnie w otchłań nerwowego napięcia? Czy 
rzeczywiście Ojczyzna potrzebuje aż takiej 

mojej ofiary? Kto w imieniu tej Ojczyzny 
sprawuje władzę? Przecież nie mogę chodzić 
z szyldem na plecach i na piersiach 
wyjaśniającym, że nie zostałam oficjalnie 
zdegradowana ale wykorzystano chytrze okazję 
jednego miesiąca, aby mnie ukarać za 
wygranie zażalenia! I jakże tu mieć szacunek 
i poważanie dla takich władz, które ściągnęły 
z Placówki PCK w Kairze, osobę prywatną, 
siostrę płk. Meresza (czy Marescha), wtłoczyły 
ją w mundur wojskowy, nałożyły jej dwie 
gwiazdki i dały jej dowództwo Kompanii 
Marszowej, a która prosiła mnie (nie kazała), 
abym załatwiała sprawy Kompanii, raporty, 
zbiórki, przepustki etc., w jej imieniu. Co za 
szarada! A po przyjeździe do Anglii 
pozostawiły ją w mundurze z tą rangą — bez 
przeszkolenia! Nie pozwolę się zrujnować 
nerwowo! Zapisałam się służbowo do raportu 
do D-cy Obozu z prośbą o pozostawienie mnie 
na ORP BAŁTYK.

Komandor Francki wysłuchał mojej prośby 
i zapytał dlaczego nie chcę jechać do 
Woodford. Po wysłuchaniu powodów jakie 
mną kierowały, podszedł do okna i nie patrząc 
na mnie powiedział: "Rozumiem Panią 
doskonale i serdeczne współczuję, ale powiem 
Pani, że jeśli ja się sprzeciwię oficjalnie, to 
Panią zabiorą z całą pewnością, by mi zrobić 
na złość, bo ja mam podobne stosunki w 
Komendzie Głównej Mar. Woj. i w tej sprawie 
z żalem przyznaję, że jestem bezsilny".

Nie wierzyłam własnym uszom. "W takim 
razie, Panie Komandorze, oświadczyłam, że 
wyniosą mnie z tego obozu do Woodford 
nogami wprzód..." Była długa chwila ciszy i 
zapytałam czy mogę się odmeldować. 
Komandor Francki bez słowa skinął głową i 
wyszłam.

Nie zostałam przeniesiona nigdzie i nie 
wiem komu to zawdzięczałam, ale po kilku 
dniach otrzymałam zaproszenie na kolację do 
pp. Franckich. Była to nie jedna jedyna 
kolacja, ale jedna z wielu.
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Romual Nałęcz-Tymiński

ORP ŚLĄZAK (9)
XXII ATAK BOMBAMI SZYBOWCOWYMI

Strata HMTS Rohna
26 listopada 1943 rano ORP ŚLĄZAK 

objął dowództwo zespołu niszczycieli (HMSS 
ATHERSTONE, CATTERICK, CLEVELAND 
oraz grecki MIAGULIS) i wyszedł z Algieru, 
celem zluzowania eskorty, która prowadziła 
konwój KMF 26, podążający z Wielkiej 
Brytanii na Bliski Wschód.

Konwój składał się z 15 dużych statków z 
wojskiem i sprzętem wojennym, oraz okrętu 
podwodnego HMS STONEHENGE (P 232).

Część eskorty konwoju zluzowana przez 
grupę ŚLĄZAKA odeszła do Algieru. Przy 
konwoju pozostały: krążownik przeciwlotniczy 
HMS COLOMBO, oraz amerykańskie 
niszczyciele USSS DAVIES, JONES, 
PIONEER i PORTLAND. Miały one 
towarzyszyć nam bo Bizerty.

Objąwszy dowództwo eskorty, 
wyznaczyłem okrętom pozycje według 
schematu eskortowego, zajmując ze 
ŚLĄZAKIEM pozycję "A", na czele konwoju. 
Krążownik ustawił się wewnątrz osłony, przed 
statkiem komodora, z tym, że w wypadku 
ataku lotniczego miał przejść na tył konwoju 
— od strony słońca.

Niebo było częściowo zachmurzone, wiatr 
WSW o sile 4-5 według skali Beauforta, 
morze lekko sfalowane.

O 1608 otrzymałem sygnał z dowództwa 
Morza Śródziemnego (z kwatery w Algierze) 
powiadamiający, że konwój nasz był 
meldowany przez lotnika nieprzyjacielskiego o 
0820 i o 1220 i że należy oczekiwać ataku 
lotniczego o zmierzchu.

Wiedząc, że ostatnio Luftwaffe używało 
bomby szybowcowe o napędzie rakietowym, 
dalokierowane z samolotów, powinienem był 
rozstawić okręty eskorty w takiej odległości od 
konwoju, aby spotkały swym ogniem 
nalatujące samoloty jak najwcześniej i przez to 
utrudniły im dokładność dalokierowania 
bombami. Z drugiej jednak strony, odsuwając 

okręty eskorty za daleko od konwoju, 
pozostawiłbym duże przerwy pomiędzy nimi, 
umożliwiając nieprzyjacielskim okrętom 
podwodnym (gdyby atak lotniczy był 
zsynchronizowany z U-Boatami), przemknięcie 
się pomiędzy eksortowcami w pobliże konwoju 
i zaatakowanie statków z bliskiej odległości.

"Aby wilk był syty i koza cała", musiałem 
pójść na kompromis. Odsunąłem okręty eskorty 
na tyle dalej od statków konwoju, aby jednak 
zachowały możliwą osłonę przez podsłuch 
podwodny.

Ostrzegłem okręty eskorty i komodora 
konwoju o prawdopodobieństwie ataku 
lotniczego, a eskorcie zleciłem być w 
gotowości do postawienia zasłony dymnej.

Sytuacja alarmowa nastąpiła już o 1625, 
kiedy z lewej burty, od strony dziobu, ukazały 
się 4 samoloty. Zadzwonił buczek alarmowy 
— a st. mar. Franek Rumiński, dostarczył do 
radiostacji moją maszynkę elektryczną do 
golenia, celem głuszenia transmisji 
dalokierujących bombami szybowcowymi. Za 
parę chwil, rozpoznaliśmy nadlatujące 
samoloty, jako amerykańskie Dakoty. Bylśmy 
zdziwieni, że specjalnie w tak napiętej sytuacji, 
kiedy lada moment oczekiwaliśmy nalotu 
Luftwaffe, dowództwo nie ostrzegło nas o 
przelocie własnych samolotów. Przeleciały one 
przed naszym dziobem, w kierunku na ląd.

Identyczna sytuacja zaistniała pięć minut 
później, kiedy następne trzy Dakoty przeleciały 
za rufami konwoju, również kierując się na 
ląd.

O godz. 1636, za rufą konwoju, od strony 
słońca, obserwatorzy zameldowali 4 
nierozpoznane samoloty. Równocześnie HMS 
COLOMBO, podniósłszy czarną flagę 
(oznaczającą: "widzę nierozpoznane samoloty"), 
ruszył wzdłuż lewej strony konwoju, w 
kierunku na jego tyły.

Zanim samoloty — rozpoznane jako Do 
217 — zbliżyły się na odległość strzałów, 
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nadleciały własne myśliwce, rozpoczynające 
walkę powietrzną z napastnikami. Co najmniej 
dwa samoloty Luftwaffe zdążyły jednak 
wyrzucić po jednej bombie szybowcowej. 
Jedna wpadła do morza przy rufie HMS 
COLOMBO, a druga przed czołem konwoju, 
koło statku komodora.

Parę chwil później, zaobserwowaliśmy z 
obu stron konwoju samoloty nadlatujące na 
konwój. Liczyły widocznie na to, że będąc 
zaobserwowanymi przez samoloty atakujące od 
rufy, damy się zaskoczyć i dopuścić je do 
celnych bombardowań. Chociaż eskorty 
zachowały należną czujność, nie były w stanie 
spotkać je ogniem swych dział, gdyż własne 
myśliwce wszczęły z nimi walkę. W tym 
czasie 3 bomby szybowcowe spadły do morza 
pomiędzy statkami, nie wyrządzając im szkody.

Kiedy myśliwce zaprzestały walkę, cała 
eksorta i statki konwoju otworzyły gęsty ogień 
do samolotów, biorących udział w nalocie. 
Oprócz czterech maszyn atakujących od rufy, 
w tym zsynchronizowanym nalocie — od 
słońca i z obu burt, naliczyliśmy przelatujących 
nad konwojem 6 Heinkli 177.

Pierwszy nalot trwał 14 minut.
O 1650 nadleciała druga fala atakujących 

samolotów He 177, równocześnie z trzech 
sektorów — od rufy i z obu stron konwoju. 
Wypuściły z dużej odległości kilka bomb 
szybowcowych. Jedna z nich, bardzo dobrze 
dalokierowana, upadła blisko jednego ze 
statków. Inne wpadły do wody, nie 
doleciawszy do konwoju.

Tym razem własnych myśliwców nie było 
w pobliżu konwoju, umożliwiając eskorcie 
otwarcie celnego ognia na odległości 8000 
yardów. Zmusiło to napastników do 
zaniechania dalszego ataku. Odleciały poza 
zasięg artylerii okrętowej, trzymając się lewej 
strony konwoju.

Kilka minut później, samoloty te ponowiły 
atak, nalatując od tyłu konwoju — od strony 
słońca. Jak tylko weszły w zasięg artylerii 
okrętów, były spotkane przez dobrze kierowany 
ogień z dział. Byłem zadowolony z artylerii 
ŚLĄZAKA. Por mar Zbigniew Plezia — I-szy 
oficer Artylerii, oraz jego Artylerzyści, zwijali 
się jak na ćwiczeniach; opanowanie, zawzięcie 
i dokładnie. Każda nasza salwa rozpryskiwała 

się blisko celów. Inne okręty nie pozostawały 
w tyle.

O 1703 nadleciały nad konwój 2 He 177, 
ścigane przez brytyjskie myśliwce. Nie 
mogliśmy otworzyć do nich ognia, aby nie 
razić własnych samolotów. Heinkle musiały 
być potężnie uzbrojone, gdyż myśliwce nie 
mogły dojść do nich na decydującą odległość 
strzału. Kilkakrotnie podlatując do Heinkli, 
zmuszone były zaniechać ataku. W 
międzyczasie, jeden z Heinkli zdołał wypuścić 
bombę szybowcową. Widocznie jednak nie był 
w stanie dobrze nią pokierować, gdyż wpadła 
do wody z dala od statków. Myśliwce 
zaprzestały ataków i odleciały w kierunku na 
ląd.

O 1710 nowa fala ataków i nowe bomby 
szybowcowe padają wśród konwoju. Nalot 
staje się coraz bardziej niebezpieczny. 
SLAZAK otwiera ogień do najbliższego 
samolotu nad konwojem. Dwie minuty później, 
spostrzegamy trzy He 177, nalatujące z lewej 
burty na czołowe niszczyciele osłony. 
Przenosimy ogień na nie. Samoloty odlatują 
ostrzeliwane również przez HMS CATTERICK 
i USS JONES. Za chwilę, samoloty zawracają 
i ponawiają atak. Otwieramy ogień do nich, ale 
spostrzegamy 3 He 177, które przeszły przez 
ogień prawoburtowej eskorty i nalatują na 
czoło konwoju. Przenosimy ogień na te 
samoloty, otrzymując od razu nakrycie. 
Samoloty zaniechały ataku i odleciały wzdłuż 
prawej burty konwoju.

W niecałą minutę później, spostrzegamy 
pojedynczego He 177, na kącie kursowym 
lewo 30°, nalatujące na czoło konwoju. Kiedy 
zbliżył się na odległość 10000 yardów, 
otwieramy doń ogień. Dołącza do nas HMS 
CATTERICK. Kiedy samolot doleciał do 
odległości 5000 yardów, wypuścił bombę 
szybowcową, kierując ją na ORP SLAZAK. 
Mimo intensywnego ognia naszej artylerii, 
Heinkel parł naprzód. Na odległości 2900 
yardów, samolot nie wytrzymał nawały 
naszych pocisków rozpryskujących w jego 
pobliżu. Zrobił ostry zwrot przez co stracił 
możliwość dokładnego dalokierowania bombą 
szybowcową. Wpadła do wody w odległości 
około 3 kabli od ŚLĄZAKA.

Podczas odlotu Heinkla artyleria główna 
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uzyskała nakrycie. Zaobserwowaliśmy 
krótkotrwały błysk płomienia w ogonie 
samolotu. Odleciał jak sądziliśmy, dobrze 
uszkodzony, a może nawet z ofiarami wśród 
załogi. Kiedy samolot znikał już z widoczności 
wzrokowej, podsłuchowy radio-aparat 
"Headache" usłyszał jego meldunek, że miał 
dziurę w kadłubie.

Piąty z rzędu skoncentrowany nalot 
rozpoczął się o 1718. Nalatująca formacja 
Heinkli, spotkana przez silny ogień artylerii 
wszystkich okrętów i statków będących w linii 
lotów, wypuściła bomby szybowcowe z dużej 
odległości. Jeden tylko samolot zdołał przejść 
przez zaporę pocisków i przeleciał nad 
konwojem, prowadzony przez dymki 
wybuchów salw ŚLĄZAKA. Gęsty ogień 
artylerii, a może też głusząca transmisja nowej 
elektrycznej maszynki do golenia, włączona na 
fali dalokierującej samolotów, nie pozwoliły 
Niemcom na dokładne kierowanie bobmami. 
Wszystkie spadły do wody, nie doleciawszy do 
celów.

Szósty i ostatni w tym dniu zmasowany 
atak bombami szybowcowymi nastąpił o 1727 
— dwie minuty po zachodzie słońca.

8 do 10-ciu Heinkli 177 naleciały od rufy, 
dobrze widoczne na jasnej stronie horyzontu. 
Mimo silnego ognia krążownika HMS 
COLOMBO i rufowych eskort, przeszły przez 
ich zapory i wysypały na konwój swoje bomby 
szybowcowe. Jedna po drugiej wpadały jednak 
do morza, nie dolatując do statków, dla 
których były przeznaczone. Już zdawało się, 
że i ten atak został skutecznie odparty, kiedy 
w środkowej części konwoju, strzelił do góry 
błysk i uniósł się słup dymu. To ostatnia 
bomba szybowcowa ugodziła w HMTS 
ROHNA, pełen wojska obu płci, idący na 
Bliski Wschód. Widać było na statku złamany 
maszt. Statek przechylił się na prawą burtę.

Była 1730. Po zachodzie słońca, wschodnia 
strona horyzontu zaczęła szybko się 
zaciemniać. Daje to nieprzyjacielowi pomyślne 
warunki do kontynuowania nalotów z ciemnej 
strony horyzontu, przez samoloty już 
niewidoczne na ciemnej części nieba, a 
mających konwój świetnie usytuowany na 
jasnej stronie horyzontu. Warunki takie, 
również sprzyjają nalotom przez samoloty 

torpedujące.
W tej groźnej sytuacji pierwszym moim 

zadaniem było zabezpieczenie konwoju przed 
dalszymi stratami. O 1731 wydałem rozkaz 
eskorcie postawienia dookoło konwoju zasłony 
dymnej.

Kiedy okręty eskorty rozpoczęły efektywne 
dymienie z fumatorów i kominów, oraz 
rzucanie pław dymnych — o 1734 poleciłem 
USS PIONEER przybliżyć się do 
uszkodzonego HMTS ROHNA i pozostać przy 
nim, jako bezpośrednia ochrona. Równocześnie 
komodor konwoju, polecił jednemu ze statków 
konwoju (HMTS CAMPBELL) pozostać przy 
uszkodzonym statku, jako statek ratowniczy.

Zasłona dymna zakryła przestrzeń, przez 
którą przesuwał się konwój, pozostając poza 
konwojem i przysłaniając wciąż jeszcze jasny 
zachodni horyzont. Czołowe eskorty 
podtrzymywały dym przed konwojem. O 1739 
spostrzegliśmy kilka samolotów przelatujących 
nad konwojem, do których otworzyliśmy ogień. 
Jak widać, zasłona dymna była skuteczna, 
gdyż samoloty odleciały nie atakując konwoju.

Zdając sobie sprawę z trudności nocnej 
akcji ratunkowej HMTS ROHNA, poleciłem 
HMS ATHERSTONE udać się do tego statku, 
celem wzmocnienia jego osłony, oraz 
udzielenia potrzebnej pomocy. Szliśmy tak 
dymiąc już ponad dziesięć minut, kiedy za 
rufą ORP ŚLĄZAK nastąpiła silna eksplozja. 
Aczkolwiek samolotu nie meldował radar, ani 
pracy jego motorów nie było słychać, 
sądziliśmy, że mogła to być bomba 
szybowcowa, wypuszczona z dużej odległości.

Dwie minuty później, na kącie kursowym 
lewo 90°, ujrzeliśmy dwie prawidłowe rakiety 
rozpoznawcze. Przypuszczaliśmy, że przybyła 
nocna eskorta lotnicza.

O 1803 HMS CATTERICK zameldował 
radarowe echo nierozpoznanego samolotu przed 
czołem konwoju. Spodziewając się ataku 
torpedowego, poleciłem mu poprawić zasłonę 
dymną z lewej strony konwoju, która już się 
częściowo rozwiała.

Zaledwie CATTERICK powrócił na swoją 
pozycję w eskorcie, zameldował przez R/T 
(radiotelefon): "Widzę nieprzyjacielski samolot 
torpedowy". Równocześnie otworzył do niego 
ogień. Samolot zawrócił, nie doszedłszy do 



Str. 16 NASZE SYGNAŁY Nr 173

ataku.
O 1817 radar ŚLĄZAKA zameldował 3 

samoloty na kącie kursowym prawo 20°, w 
odległości 6000 yardów. Na odległości 3500 
yardów otworzyliśmy ogień z artylerii głównej, 
stawiając zaporę. Śamoloty, po dojściu do 
2000 yd. zawróciły, ale po upływie minuty, 
ponowiły atak. Znowu otworzyliśmy ogień. 
Natrafiwszy na dobrze postawioną zaporę, 
samoloty rozdzieliły się, omijając ŚLĄZAKA 
(i konwój) z obu stron i dostając się pod ogień 
innych niszczycieli.

W tym czasie odczuliśmy kilka eksplozji 
podwodnych o różnym nasileniu (a więc na 
różnych odległościach) i w różnych namiarach. 
Kilka z nich były uplasowane, jak gdyby 
pomiędzy czołową eskortą, a czołowymi 
statkami konwoju. Sądziliśmy, że wybuchy te 
pochodziły od torped lotniczych wystrzelonych 
na "chybił trafił", wybuchających przy końcu 
przebiegu.

O 1828 eskorta z lewej strony konwoju, 
otworzyła bardzo silny ogień do przelatujących 
samolotów, po czym dały się słyszeć dalsze 
wybuchy podwodne.

O 1834 odczuliśmy silną eksplozję 
podwodną bardzo blisko za naszą rufą, a kilka 
minut później kilka dalekich wybuchów 
podwodnych.

Grecki HMHS MIAOULIS i eskorta z 
prawej burty otworzyły silny ogień 
artyleryjski. Za chwilę przyszedł sygnał do 
HMS COLOMBO: "ostrzelaliście własne 
myśliwce".

Był to ostatni incydent, w tym pełnym 
napięcia dniu. O 1920 zarządziłem odbój 
alarmu przeciwlotniczego i poleciłem 
niszczycielom zająć normalne pozycje w 
osłonie konwoju.

Następnego dnia rano przed opuszczeniem 
naszego konwoju przez amerykańskie 
niszczyciele, dowódca ich dywizjonu nadał 
sygnał, podając po 6 do 7 samolotów 
zestrzelonych przez każdy z tych 4 
niszczycieli. Wywołało to dużo śmiechu i 
uszczypliwych komentarzy na pomoście 
Ś1ĄZAKA. W tej bowiem akcji nie został 
zestrzelony ani jeden samolot nieprzyjacielski. 
Dwa były uszkodzone. Jeden przez ORP 
ŚLĄZAK, a drugi przez HMS CLEVELAND, 
o czym ten ostatni zameldował rano 27 
listopada. Według jego meldunku, po 
postawieniu zasłony dymnej wieczorem 
poprzedniego dnia, CLEYELAND spostrzegł 
niemiecki samolot torpedujący Yu 87, 
wyłaniający się z ciemności. Otworzył do 
niego ogień z Oerlikonów i Pom-Pomów, 
uzyskując trafienia.

Domyśleliśmy się, że widocznie do 
Amerykanów nie doszła jeszcze wiadomość, o 
nowo zastosowanych przez Luftwaffe, bombach 
szybowcowych. Wyglądały one jak małe 
samolociki. Kiedy leciały na statki konwoju, 
czy też na nas, wszyscy otwieraliśmy do nich 
ogień z Oerlikonów, Pom-Pomów i karabinów 
maszynowych. Jak podałem w powyższej 
relacji, z kilkudziesięciu bomb wypuszczonych 
w tych nalotach, jedna tylko doszła do celu, 
trafiając i jak dowiedzieliśmy się później, 
topiąc z dużymi stratami żyć ludzkich, HMTS 
ROHNA. A więc, kiedy niszczyciel 
amerykański strzelał do bomby szybowcowej, 
która nie doleciawszy do celu wpadła do 
morza, wyobrażając, że był to myśliwiec 
nieprzyjacielski, zapisywał ją na swoje konto, 
jako "zestrzelony samolot".

XXIII DRUGI NALOT NA KMF 26
Po zarządzeniu odboju alarmu 

przeciwlotniczego, podążaliśmy na Wschód. 
Mijając Bizertę, przekazałem tymczasowe 
dowództwo eskorty, dowódcy HMS 
CATTERICK i wyprowadziłem ORP ŚLĄZAK 
do portu po uzupełnieniu ropy i amunicji. Dnia 
poprzedniego bowiem, wystrzeliliśmy 577 

pocisków czterocalowych, 426 z Pom-Pom i 
104 z Oerlikonów.

Do konwoju dołączyliśmy tegoż dnia 
wieczorem.

Dzień 29 listopada obudził się z prognozą 
pięknej śródziemnomorskiej pogody. Lekki NE 
wiatr pozostawiał na powierzchni morza, 
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ledwie dostrzegalne zmarszczki. Przejrzystość 
powietrza nadzwyczajna. Niebo o niewielkim 
zachmurzeniu przelotnymi chmurkami 
Cumulus.

Po pozostawieniu HMS ATHERSTONE 
przy tonącym HMT ROHNA i odłączeniu od 
eskorty HMS COLOMBO oraz amerykańskich 
niszczycieli, ORP ŚLĄZAK pozostał w 
eskorcie tylko z HMSS CATTERICK i 
CLEYELAND oraz greckim HMHS 
MIAOULIS. Nie było to dużo dla ochrony dla 
cennego konwoju. HMS ATHERSTONE po 
zatonięciu HMT ROHNA, eskortujący HMT 
CLAN CAMPBELL, znajdował się około 30 
mil morskich na NW; zwiększywszy szybkość, 
usiłował dopędzić nasz Konwój.

O 0845 zaobserwowaliśmy w namiarze 
320°, w odległości około 10 m.m.,
nierozpoznany samolot — prawdopodobnie Yu 
88 — krążący nisko nad wodą. Niewątpliwie 
był to zwiadowczy samolot Luftwaffe, 
obserwujący i oczywiście meldujący nasz 
konwój. Złożyliśmy o tym meldunek do 
dowództwa w Aleksandrii. To samo 
powtórzyło się o 1540, z tym, że samolot 
krążył w namiarze 010°, też odległy o około 
lOm.m.

W mniej więcej tych samych czasach, 
HMS ATHERSTONE nadał meldunki o 
znajdowaniu się pod obserwacją 
nieprzyjacielskich samolotów. Nie było 
wątpliwości, że będziemy znowu atakowani 
przez LUFTWAFFE. Dowództwo Obszaru 
Morskiego LEYANT w Aleksandrii, 
otrzymawszy nasze meldunki o samolotach 
zwiadowczych nieprzyjaciela, zareagowało 
natychmiast, wysyłając rozkaz do znajdujących 
się w naszym rejonie na patrolach niszczycieli, 
aby HMSS ALDENHAM i EXMOOR 
wzmocniły eskortę konwoju ŚLĄZAKA (KMF 
26), a ORP KRAKOWIAK i grecki HMHS 
THEMISTOCLES dołączyły do HMS 
ATHERSTONE, wzmacniając eskortę HMT 
CLAN CAMPBELL.

Spodziewając się nalotu, już od 1300 
zarządziłem na eskorcie wzmożenie czujności 
na radarach, a dodatkowo na ORP ŚLĄZAK, 
na aparacie podsłuchowym "Headache". Był to 
odbiornik radiowy dostrojony do częstotliwości 
radiotelefonów używanych przez niemieckie 

ścigacze w Kanale Angielskim. Po przybyciu 
na Morze Śródziemne stwierdziliśmy, że 
Luftwaffe w tym obszarze morskim 
posługiwało się tą samą częstotliwością. 
Operatorem "Headache’u" na ORP ŚLĄZAK 
był młody marynarz Jan Friedrich. Pochodził 
on z Krakowa i znał doskonale język 
niemiecki.

O 1610 nadałem do eskorty i komodora 
konwoju sygnał, ostrzegający, że każdej chwili 
możemy oczekiwać nalotu Luftwaffe. Trzy 
kwadranse później radiostacja ŚLĄZAKA 
zameldowała usłyszany na radiotelefonie 
bardzo wysokiej częstotliwości (VHF) 
meldunek własnych myśliwców na patrolu o 
samolotach niemieckich lecących w kierunku 
na nasz konwój, znajdujących się 25 m.m. na 
E od nas. Zarządziłem alarm przeciwlotniczy 
na całym konwoju oraz oczekując ataku 
bombami szybowcowymi, odsunąłem nasze 
cztery niszczyciele na poprzednio ustalone 
pozycje. HMSS ALDENHAM i EXMOOR 
jeszcze do nas nie dołączyły i nie mieliśmy 
wiadomości, jak daleko od nas się znajdowały.

O 1704 mar. Friedrich zameldował 
usłyszany na "Headache’u" meldunek samolotu 
niemieckiego, podający: "Widzę konwój na 
lewo — 13 statków. Wszystkie duże parowce". 
Trzy minuty później na kącie kursowym lewo 
110° ukazała się formacja złożona z 15-tu Ju 
88, lecąca w zwartym szyku w pięciu kluczach 
po 3 samoloty. Złożyliśmy meldunek do 
dowództwa. Okrążywszy konwój od rufy, poza 
zasięgiem naszej artylerii, samoloty ruszyły do 
ataku z kąta kursowego prawo 120° (od strony 
słońca). Lecąc kluczami jeden za drugim, jak 
gdyby zwartą kolumną wykonywały płytkie 
nurkowanie. Spotkaliśmy je ogniem z głównej 
artylerii na odległości 13000 yardów, a po 
zbliżeniu się również z Pom/Pomów i 
Oerlikonów. Samoloty zdołały jednak zbliżyć 
się do statków konwoju, rzucając zwykłe 
bomby lotnicze. HMT ORION został 
obramowany bliskimi upadkami bomb. 
Kilkanaście bomb wybuchło w pobliżu innych 
statków.

Trzy Ju 88 wyszły ze zwartego szyku, z 
widocznym zamiarem ponownego zaatakowania 
HMT Orion. Po paru chwilach, przerwały 
jednak swój lot nurkowy i rozpoczęły nalot na 
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ORP ŚLĄZAK. Otworzyliśmy do nich 
dokładnie prowadzony ogień z Pom-Pomu i 
Oerlikonów. Dwa samoloty nie wytrzymały 
nawały naszego ognia. Skręciły ostro w lewo 
i defilując przed czołem konwoju, odleciały. 
Trzeci samolot przeleciał nad ORP ŚLĄZAK 
nie rzuciwszy bobm. O 1714 cała formacja 
odleciała na NE, nie trafiwszy żadnego statku. 
Jedynie, przez odłamki blisko wybuchłej 
bomby koło statku komodora HMT RANCHI, 
zabity został jeden żonierz i dwóch było 
rannych. Statek doznał pewnych uszkodzeń od 
wstrząsu spowodowanego przez bliskie 
wybuchy. Sześć samolotów myśliwskich RAF, 
znajdujących się w pobliżu (prawdopodobnie 
te co meldowały zbliżającą się formację 
Luftwaffe o 1655) nie zaatakowało 
nieprzyjacielskich samolotów w czasie ich 
zbliżania się do konwoju. Dopiero wzmocnione 
przez myśliwce z bazy, ruszyły w pościg za 

odlatującą eskadrą.
O 1725 zauważyliśmy dwa niszczyciele w 

namiarze 060°. Były to niszczyciele 
ALDENHAM i EXMOOR, które dołączyły do 
eskorty konwoju o 1735. 40 minut po 
zakończeniu naszej walki z samolotami 
Luftwaffe. Alarm przeciwlotniczy odwołałem o 
godz. 1840.

CLAN CAMPBELL eskortowany przez 
HMS ATHERSTONE i ORP KRAKOWIAK 
dopędził nas dopiero przed południem 
następnego dnia. HMS ATHERSTONE zajął 
swoją pozycję w eskorcie. KRAKOWIAK po 
wymianie sygnałów z ORP ŚLĄZAK odszedł 
do Tobruku. 1 grudnia o godz. 1020 
przekazałem dowództwo eskorty konwoju 
dowódcy HMS CATTERICK, który 
poprowadził konwój do Port Saidu. ORP 
ŚLĄZAK odszedł do Aleksandrii, na dawno 
należne czyszczenie kotłów.

XXIV U SCHYŁKU 1943 ROKU
Od 2 do 9 grudnia 1943 ORP ŚLĄZAK 

przebywał w porcie i na redzie Aleksandrii.
Pięć dni zużyliśmy w porcie na 

czyszczenie kotłów, przegląd maszyn i 
mechanizmów, uporządkowanie uzbrojenia, 
przegląd radarów, asdyku oraz dokładne 
wyczyszczenie okrętu.

Załoga też miała nieco odprężenia. Część 
załogi odbyła wycieczkę do Cairu i oczywiście 
wybrała się do Gizeh na obejrzenie piramid i 
Sfinksa.

Humory wszystkim dopisywały. Jeden z 
marynarzy, wskazując na Sfinska z utrąconym 
nosem, wykrzyknął: "Widzicie chłopaki? 
Załoga KRAKOWIAKA już tu była przed 
nami".

Ja miałem niespodziankę. W Konsulacie 
RP dowiedziałem się, że w jednym z hoteli 
Kairu, przebywał mój brat Eugeniusz. 
Poszedłem go odwiedzić. Przed wojną pływał 
on w marynarce handlowej. Jako rezerwista 
piechoty, przed wybuchem wojny, został 
powołany "na ćwiczenia". Brał udział w 
walkach września od Śląska do Warszawy. Był 
w obronie oblężonej Warszawy, a po 

kapitulacji, z grupą żołnierzy swej drużyny, 
wymknęli się z Warszawy, z zamiarem 
dołączenia do sił jeszcze walczących. 
Dowiedziawszy się o kapitulacji Grupy Gen. 
Kleeberga, skierowali się na Południe, planując 
przedostanie się do Rumunii lub na Węgry. 
Ukrywszy broń w lesie, weszli do któregoś z 
miast Wschodniej Małopolski, gdzie zostali 
aresztowani przez władze sowieckie. Po 
zawarciu umowy "Sikorski-Majski", razem z 
grupą marynarzy przybył do Wielkiej Brytanii, 
gdzie zamustrował na jeden ze statków Polskiej 
Marynarki Handlowej.

Widocznie, jako skutek przeszło dwuletniej 
niewoli sowieckiej i sposobu odżywiania, 
zachorował na awitaminozę. Został odesłany do 
szpitala w Suezie, a po wyleczeniu przebywał 
pod opieką Konsulatu w Kairze, oczekując na 
zamustrowanie.

W Aleksandrii odwiedzał mnie sekretarz 
Konsularny RP (Konsulem Honorowym był 
Egipcjanin) Pan C. De Ganszer Godymirski. 
Pewnego wieczora, zabrał mnie do kabaretu 
arabskiego. Główną częścią programu, były 
występy piękności w tańcu brzucha.
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I owszem, tańczyły bardzo dobrze, ale 
największy spektakl miałem oglądając Egipcjan 
widzów.

Kiedy tańczyła zgrabna, szczupła tancerka 
widzowie siedzieli zobojętniali. Gdy na scenę 
wchodziła niewiasta pokaźniejszej tuszy — o 
rubensowskich kształtach i jak w tańcu 
obróciła wydatnym brzuszkiem, widzom oczy 
omalże z orbit wyłaziły, a na sali rozlegał się 
szmer zachwytu.

Podczas tego postoju w Aleksandrii, byłem 
zaproszony przez Dowódcę Obszaru Morskiego 
Levant, vice admirała Sir Algemon Willis’a na 
"sherry party". Witając mnie admirał 
powiedział: "Pan jest tu u nas senior Officer of 
Hunts". Odpowiedziałem, że bardzo to sobie 
cenię, na co admirał poklepał mnie po 
ramieniu, oświadczając: "O, wy jesteście tacy 
jak nasi oficerowie". 7-go grudnia rano, 
wyszliśmy z portu na sprawdzenie kabla 
magnetycznego, po czym stanęliśmy na 
kotwicy na redzie.

8 grudnia odwiedził ORP ŚLĄZAK 
Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski. 
Generała Sosnkowskiego przed wojną 
spotykałem dwukrotnie. Pierwszy raz w domu 
generałostwa Dreszerów, u których jako ppor. 
mar. spędzałem część mego urlopu, a drugi raz 
na jakiejś uroczystości w Gdyni. Teraz 
generał wyglądał na zmęczonego i 
przygnębionego. Zrobił przegląd załogi, 
zamieniając z niektórymi parę słów. Robił 
wrażenie stroskanego ojca, martwiącego się 
losami swoich dzieci. Wiedząc o kilku akcjach 
bojowych, w których na Morzu Śródziemnym 
uczestniczyliśmy, generał polecił mi 
przedstawić członków załogi do odznaczeń. Nie 
byłem na to przygotowany, tym bardziej, że w 
trybie normalnym wnioski do odznaczeń 
przedstawialiśmy przez Kierownictwo 
Marynarki Wojennej. Na prędce podałem z 
pośród najbardziej zasługujących 2-ch oficerów 
oraz kilku podoficerów i marynarzy, dla 
których na miejscu Naczelny Wódz zatwierdził 
odznaczenia Krzyżem Walecznych.

Następnego dnia, razem z HMS 
CLEVELAND odbyliśmy ćwiczenia ataków na 
okręt podwodny, mając jako tarczę 
"sojuszniczy" włoski okręt podwodny. 10 
grudnia, otrzymałem rozkaz udania się razem 

z ORP KRAKOWIAK pod brzegi Cyrenajki, 
gdzie znajdował się przybrzeżny konwój idący 
na Zachód. Eskortowany był przez uzbrojone 
rybackie trawlery.. Zadaniem naszym było dać 
temu konwojowi ochronę przed niemieckimi 
okrętami podwodnymi. Z Aleksandrii 
wyszliśmy o 1800. Po 18 i pół godzinach 
żeglugi, nawiązaliśmy kontakt z konwojem. Po 
wymianie sygnałów, powiadamiających 
dowódcę eskorty o celu naszego przybycia, 
ustaliłem z ORP KRAKOWIAK patrol 
przeciwko okrętom podwodnym od strony 
morza.

Wśród sześciu małych statków konwoju 
znajdował się polski motorowiec KROMAN, 
znany z tego, że po kapitulacji Francji, będąc 
internowany w Dakarze, kapitan statku Tadeusz 
Dybek, zmylił czujność Francuzów i w końcu 
lipca 1940 wymknął się z tego portu, 
doprowadzając swój statek do Freetown i 
Sierra Leone, jak również z tego, że Pani 
Irena Dybek, żona kapitana, zdecydowawszy 
nie rozstawać się z mężem, zamustrowała na 
jego statek i przez całą wojnę pływała, pełniąc 
różne funkcje w dziale gospodarczym statku, 
a podobno, przez pewien czas, nawet jako 
chłopiec okrętowy.

Po południu 12 grudnia, na rozkaz z 
dowództwa, zakończyliśmy patrol i o 1630 
weszliśmy do Tobruku celem uzupełnienia 
paliwa. Port Tobruku (jak zresztą całe miasto), 
wywierał smutne wrażenie. Był zniszczony i 
utkany wrakami zatopionych statków, w 
kadłubach niektórych z nich, jak nam 
mówiono, wciąż jeszcze znajdowały się 
dziesiątki, jeżeli nie setki włoskich żołnierzy, 
z którymi były zbombardowane i zatopione. 
Wchodzenie do i wychodzenie z tego portu 
było niezwykle trudne i ryzykowne. W 
Tobruku poznałem brytyjskiego Morskiego 
Komendanta Portu i najbliższego obszaru 
(Naval Officer in Charge), sympatycznego 
Captain’a Royal Navy. Dał mi on jeep, którym 
z dowódcą KRAKOWIAKA kpt. mar. 
Wszechwładem Maracewiczem pojechaliśmy na 
cmentarz. Na jednej z działek spoczywają tam 
ciała poległych żołnierzy Karpackiej Brygady. 
Znajduje się tam (jeśli mnie pamięć nie myli) 
125 grobów. Najstarszy stopniem, major, zginął 
na minie jadąc jeepem. Zmówiliśmy modlitwę 
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za spokój Ich dusz.
Od rana 14 grudnia, do popołudnia 17 

początkowo z ORP KRAKOWIAK, a później 
również z HMSS ATHERSTONE i 
CLEVELAND byliśmy zajęci ochroną 
przybrzeżnego konwoju, żeglującego wzdłuż 
wybrzeża Cyrenajki, tym razem na Wschód. W 
ciągu dnia dołączaliśmy do bliskiej eskorty 
konwoju, a na noc odłączaliśmy na patrol 
przeciw okrętom podwodnym. W nocy 16/17 
grudnia musiałem w patrolu odesłać ORP 
KRAKOWIAK do zabezpieczenia statku, który 
nie mogąc utrzymać szybkości konwoju 
pozostał z tyłu.

17-go grudnia razem z brytyjskimi 
niszczycielami przerwaliśmy osłonę konwoju i 
1348 weszliśmy do Tobruku, celem 
uzupełnienia zapasów. Wkrótce po nas do 
portu wszedł ORP KRAKOWIAK. Do osłony 
konwoju powróciliśmy wychodząc z Tobruku 
o 1840.

Następnego dnia, będąc na patrolu, 
otrzymaliśmy rozkaz dołączenia do konwoju 
idącego z Port Saidu i Aleksnadrii, złożonego 
z 10-ciu statków transportujących wojsko do 
Włoch. Do konwoju, eskortowanego przez 
niszczyciele Royal Navy, oraz osłanianego 
przez silną eskortę lotniczą, dołączyliśmy o 
1648.

Po dojściu pod Sycylię dwa statki i 
brytyjska eskorta odeszły do portu Augusta. 
ORP SLAZAK ze swoją Grupą poprowadził 
pozostałe 8 statków do Taranto. Kiedy rano 21 
grudnia, wchodząc do Taranto, wymijaliśmy 
stojące na redzie na kotwicy statki z wojskiem, 
zaobserwowaliśmy na nich jakieś niezwykłe 
poruszenie i tłoczenie się żołnierzy wzdłuż 
burt, od strony naszych okrętów. Za chwilę 
doszły do nas gromkie okrzyki po polsku: 
"Niech Żyją". Byli to żołnierze Dywizji gen. 
Ducha, wiwatujący na widok polskich 
niszczycieli.

22 grudnia po południu ORP ŚLĄZAK ze 
swoją Grupą (ORP KRAKOWIAK, HMS 
ATHERSTONE i HMS CLEVELAND) objął 
eskortę konwoju z sześciu statków transportu 
wojska, udających się do Wielkiej Brytanii. Po 

spędzeniu popołudnia 23-go grudnia w porcie 
Augusta na Sycylii, 24-go rano wyruszyliśmy 
z naszym konwojem, powiększonym o kilka 
statków, w dalszą drogę. Dowiedzieliśmy się 
przy tym, że na statku komodora HMT 
HIGHLAND PRINCESS znajdowali się polscy 
oficerowie i junacy. Naszym zadaniem było 
doprowadzenie tego konwoju do długości 
geograficznej Algieru i przekazanie tam jego 
eskorty innemu zespołowi niszczycieli. 
Wieczorem wolna od wachty część załogi, 
razem ze swoimi oficerami oddziałowymi, 
zebrała się w pomieszczeniach przy stołach 
nakrytych do wieczerzy wigilijnej. Przez 
rozgłośnię okrętową złożyłem całej załodze — 
łącznie z tymi na wachtach — życzenia 
świąteczne. Równocześnie przesłaliśmy 
Aldisem (latarnia do świetlnej sygnalizacji 
Morsem) na statek komodora życzenia dla 
pasażerów — żołnierzy polskich. W niedługim 
czasie otrzymaliśmy uprzejmą odpowiedź. 
Następnego dnia rano (w dniu Bożego 
Narodzenia) zamrugał Aldis ze statku 
komodora. Sygnał w języku angielskim, 
podpisany przez "Madame de Romer", wyrażał 
zachwyt na widok polskich okrętów w eskorcie 
konwoju i dumę, że dowdócą eskorty był 
polski dowódca.

Nie wiedzieliśmy o tym, że Pani Romer, 
żona ówczesnego Ministra Spraw 
Zagranicznych Rządu Polskiego w Londynie, 
była pasażerem na "Highland Princess". 
Napisałem do Pani Romer krótki liścik z 
życzeniami świątecznymi i wyrazami 
uszanowania i zapakowaliśmy go, razem z 
kilkoma egzemplarzami periodyku okrętowego 
wychodzącego pod nazwą "Pomyślnych 
Wiatrów" do metalowej, hermetycznie 
zamykanej puszki. Następnie, podszedłszy do 
statku komodora, przy pomocy rzutki z 
metalowym ciężarkiem, wystrzelonym z 
karabinka (przy użyciu specjalnego ładunku), 
przekazaliśmy puszkę na statek. 26-go grudnia 
wieczorem przekazaliśmy konwój Eskortowej 
Grupie Royal Navy i razem z naszą Grupą 
weszliśmy do Algieru.
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SOL MORSKA
Cytuję za słownikiem, że "Sól attycka to 
połączenie subtelności, elegancji i ostrości 
dowcipu". W tych historyjkach nie ma 
pretensji do tak wspaniałych cech, ale chcemy 
nieco mniej poważne wspomnienia zapisywać 
i namawiamy kolegów, by dostarczyli nam 
odpowiednich anegdot do tego kącika.

WSPOMNIENIA O TRUDACH 
I PRZYJEMNOŚCIACH DOWÓDCY

Komandor T. Gorazdowski był dowódcą 
ORP OURAGAN w 1940, kiedy zostałem tam 
zaokrętowany. Wysoki, przystojny, popularny 
wśród oficerów i załogi, prawdziwa postać 
urodzonego dowódcy. Gdy znalazłem się w tej 
połowie załogi, która poszła wraz z nim na 
ORP KRAKOWIAK — nowy, przeciwlotniczy 
KT, nareszcie po wielumiesięcznych tarapatach 
od początku wojny poczułem, że należę do 
jednostki duszą.

Kdr. Gorazdowski posiadał i chyba słynął 
z wielu talentów, zwłaszcza z dwóch: wykazał 
zdolność instynktownych trafnych decyzji pod 
ogniem. Pamiętam doskonale, gdy w nocy 
podczas ataków lotniczych, zapalał papierosa 
i robił uniki okrętem i jakoś zawsze bomby 
padały tam gdzie mogliśmy być gdyby nie 
uniki. A jego zmysł towarzyski i uprzejmość 
były przysłowiowe. Wówczas stanowiliśmy 
eskortę dla konwojów idących z Plymouth, lub 
spotykaliśmy konwoje z Portsmouth koło 
latarni Eddystone i prowadziliśmy je dookoła 
Land’s End do Milford Haven. Ta rutyna była 
męcząca. W nocy wachta na dwie zmiany, 
alarmy, ataki lotnicze, kiedy to gwiazda 
pomyślności dowódcy wykręcała okręt z 
niebezpieczeństwa. W dzień codzienne zajęcia, 
a więc dla mnie ćwiczenia artylerii 
przeciwlotniczej, używając za cel eskortujące 
myśliwce z Exeteru, zazwyczaj z polskimi 
pilotami, którzy nie zdając sobie sprawy, że 
my słuchamy ich rozmów, klęli w żywe 
kamienie zupełnie nieprzystojnie. Gdy konwój 
dochodził do Milford Haven nasz D.O. 
nakazywał wysłać normalne sygnały o 
uzupełnienie ropy i amunicji a równocześnie 
dwa najważniejsze.

1. Proszę o boisko do piłki nożnej na mecz i 
2. Do wrenek: Reąuest pleasure of your 
company.

To, że piłka nożna jest doskonałym 
odprężeniem to na ogół wiadome, ale wizyty 
wrenek były jak lekarstwo. Zaprzyjaźniliśmy 
się z wrenkami niezmiernie i wizyty stały się 
regularne po każdym konwoju. Ale losy wojny 
zmieniły naszą służbę na Atlantyku, Norwegii 
i Scapa Flow, daleka droga przywiodła nas do 
Gibraltaru. Ta twierdza skupiła wtedy dziesiątki 
tysięcy wojska jak też pokaźną flotę i 
lotnictwo. Wiadomo o czym mogły dumać te 
tysiące mężczyzn... jak nie o małym oddziale 
wrenek, stacjonowanych w hotelu Rock, 
wysoko ponad miastem. Ale wara! "Out of 
bounds". ORP KRAKOWIAK jeszcze nie 
documował kiedy dowódca czytał sygnał do 
nas: "Reąuest pleasure of your company". 
Podpisany, dowódca wrenek.

Jak dumnie i dziarsko szliśmy do Rock 
hotelu prowadzeni wzrokiem zdumienia 
zmasowanych wojsk Jego Królewskiej Mości. 
Losy wojny przeniosły wrenki z Milford 
Havan do Gibraltaru i jak tylko zobaczyły 
sygnały, że ORP KRAKOWIAK wchodzi do 
portu, raz jeszcze wymieniły grzeczności. I ja 
tam byłem i wino piłem, ku wielkiej zazdrości 
całej Floty Brytyjskiej i Sprzymierzonych 
Aliantów.
Edward Liber

JAK ZOSTAĆ BEZBOLEŚNIE 
MILIONEREM W MW

Jestem wzruszony wzmianką Redaktora w 
ostatnich Sygnałach — o moich 
"stachanowskich wyczynach" w sowieckich 
łagrach. Trzeba przyznać, że pamięć ma 
zadziwiającą. Aby nie być w tyle chcę 
przypomnieć o jego wynalazku szybkiego 
wzbogacenia się.

Na kursie oficerów sygnałowych w 
Devenport Suchenek-Suchecki, Bujniewicz, 
Sulikowski, Szwed, Krzyżanowski i ja. 
Pragnienie gasiliśmy w Klubie Oficerskim — 
drinki tanie nie były. Nasz obecny redaktor 
wpadł wtedy na pomysł, by kupować whisky 
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butelkami i samemu sobie sprzedawać na 
kieliszki po cenie klubowej — czysty zarobek 
na butelce wychodził jak się nie mylę ponad 
dwa funty! Znając jego możliwości jestem 
pewny, że milion już dawno zainkasował, a co 
najważniejsze, zrobił to w sposób bardzo 
przyjemny i godny naśladowania.

A jeśli nie wyszedł z marynarki do PKPR 
jako milioner, to znaczy, że zdążył ten milion 
przepić nim się pieniądze rozeszły na nieistotne 
wydatki.
Tadeusz Sadłowski

KREWETKI, GIN I JUANITA
Ta egzotyczna kombinacja wymaga 

wyjaśnienia. Na ORP BURZA odbywaliśmy 
rejs, a raczej odprowadzaliśmy konwój do 
Gibraltaru. Ta wysoka skała, forteca British 
Empire od 1704 roku kiedy została wyrwana 
Hiszpanii, była potężną bazą marynarki 
brytyjskiej w zachodnim rejonie Morza 
Śródziemnego. Przy molo i na kotwicach stały 
szeregi jednostek Royal Navy: pancerniki, 
krążowniki, lotniskowce i kontrtorpedowce. Na 
lądzie, w pomieszczeniach wykutych w 
skałach, mieścił się garnizon wojska i Royal 
Marines czyli piechoty morskiej. Tysiące 
mężczyzn i bardzo mało kobiet; kilkadziesiąt 
zaledwie w pomocniczej służbie armii, 
marynarki i lotnictwa. Te kobiety cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. W dokach pracowali 
Hiszpanie i Hiszpanki, ale ci musieli po pracy 
dziennej opuszczać twierdzę. Zostały tylko 
Hiszpanki, które występowały w lokalach i 
klubach oficerskich jako śpiewaczki i tancerki, 
dla podtrzymywania morale. Juanita była jedną 
z tych dziewcząt. Niepospolitej urody, miała 
przyjemny głos. Myśmy tam zachodzili 
podczas postoju BURZY. Na każdym stoliku 
leżał duży półmisek krewetek, czyli różowo- 
skórych stworzeń morskich, przypominających 
małe kraby. Zamawialiśmy gin i słuchaliśmy 
jak piękna Juanita śpiewała, modną piosenkę 
"Besa me mucho" (Całuj mnie mocno).

Może to były krewetki i gin, a może jej 
śpiew, bo Jurek Dobrodzicki i ja ulegliśmy 

czarowi chwili. Jednego wieczora, kiedy ona 
spacerowała wśród stolików, spytaliśmy się, 
czy i kiedy możemy ją spotkać. Ona 
odpowiedziała z uśmiechem, po angielsku o 
ciężkim akcencie "Zdajecie sobie sprawę, że 
jestem bardzo zajęta, ale jeśli panowie są 
mocno zainteresowani, proszę skontaktować się 
z moją sekretarką". Mówiąc to podała swój 
adres w Gibraltarze i odeszła kolebiąc się w 
swoich powabnych biodrach. Na drugi dzień 
rano, nasz ostatni dzień w Gibraltarze, 
poszliśmy pod wskazany adres. Sekretarka, 
całkiem jeszcze ładna niewiasta, podała nam 
"złotą księgę" audiencji, w której wpisaliśmy 
nasze nazwiska, w korowodzie majorów, 
pułkowników i komandorów. Otrzymaliśmy 
dwu-miesięczny termin, ale niestety BURZA 
do Gibraltaru już nie wróciła.
Andrzej Browarski

SARMACI WALCZĄ O HONOR KOBIET
Po inwazji Normandii Grupa ścigaczy 

brytyjskich, kanadyjskich i polskich operowała 
pod brzegami Holandii z bazy w Felixstone 
koło Harwich. Małe miasteczo, typu 
wakacyjnego, dla Londyńczyków. Centrum 
aktywności mieszkańców stanowa! "Dance 
Pavillion" nad morzem. Tam spotykali się 
miłośnicy tańca, a wśród nich marynarze. Na 
ogół było tam przyjemnie i spokojnie, ale 
czasami zjawiali się pijacy i robili zamieszanie. 
Z Olesiem Harą wybraliśmy się jednego 
wieczora na dancing, umawiając się 
telefonicznie z dwoma sympatycznymi 
dziewczętami. Bawiliśmy się nieźle i 
opuściliśmy salę taneczną na pół godziny przed 
zakończeniem, siadając w pobliskim parku. 
Nagle doszedł nas dramatyczny głos "Biją 
naszych". Oleś i ja, mając w pamięci awanturę 
w Locamo, w Glasgow, kiedy broniliśmy 
honoru kobiet, walcząc z pijanymi Norwegami, 
zdecydowaliśmy się pójść na pomoc. 
Oddaliśmy nasze czapki na chwilowe 
przechowanie niewiastom w parku, a sami w 
gabardinach, ukrywających nasze stopnie 
pobiegliśmy do pawilonu. Nasza brać 
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marynarska była górą, bijąc pijanych 
Kanadyjczyków, a raczej rybaków z Nowej 
Funlandii, prostych w obejściu i aroganckich. 
Dziewczęta, skupione pod ścianą powiedziały 
nam, że ci pijacy chcieli je brać siłą do tańca, 
a one odmówiły. Nasi dżentelmeni stanęli w 
ich obronie. Bohaterem wieczoru był Mat- 
motorzysta Zielonka, który zaprawił kilku 
przeciwników, a wśród nich potężnego 
sierżanta Armii Brytyjskiej. W kilka minut 
później wyrzuciliśmy pijane zwłoki na dwór, 
aby otrzeźwieli. Zapanował chwilowy spokój, 
ale wkrótce ujrzeliśmy kilka samochodów z 
policją marynarki brytyjskiej. Nie chcąc wpaść 
w ich ręce podbiegliśmy do parku, założyliśmy 
czapki i jak gdyby nigdy nic, gawędziliśmy na 
ławeczce. Policja zabrała kilkunastu pijanych 
Kanadyjczyków, oraz niestety kilku Polaków. 
Następnego dnia dowódca Flotylli wydał 
zarządzenie, że Polacy i Kanadyjczycy będą 
wychodzić na ląd w odmienne dni. Ale my 
byliśmy dumni, że honor kobiet został 
obroniony.
Andrzej Browarski

MARYNARZE WOLNEJ FRANCJI
W Grupie Eskortowej operującej na 

Atlantyku, a bazowanej w Greenock, były dwie 
francuskie korwety, to znaczy okręty budowy 
angielskiej, wypożyczone Francuskiej 
marynarce, walczącej u boku Royal Navy. 
Były to ACONIT i NARCISSE, czyli po 
polsku DZWONIEC i NARCYZ. Te dwa małe 
okręciki okazały się dobrymi obrońcami 
konwojów oraz zajadłymi wrogami U-boatów. 
Na dużej fali atlantyckiej nieźle się trzymały, 
choć życie na nich było spartańskie.

Mimo tej samej budowy, te dwie korwety 
były tak odmiennie różne jak dzień i noc. Ten 
kontrast zarysował się wszędzie. ACONIT 
okazał się bardzo szczęśliwym okrętem o 
wielkich walorach bojowych; miał na swym 
koncie dwa zatopione U-boaty oraz ratowanie 
angielskich załóg ze storpedowanych okrętów. 
Dowódcą był typowy Francuz, niski, jowialny 
i towarzyski. Oficerowie i załoga, nie goleni 

demokraci, zwolennicy generała De Gaulle. Po 
powrocie z patrolu wszyscy pili co i jak mogli. 
Party w mesie ACONIT’a kończyła się 
pijaństwem, ochrypłym śpiewem, trzykrotnym 
całowaniem oraz złorzeczeniem przeciwko 
"Boches sales" (Brudni Niemcy). Ich okręt, 
pokryty warstwą soli, z pomieszczeniami, które 
nie grzeszyły czystością. Jednak byli to dzielni 
i dobrzy marynarze. NARCISSE nie miał 
szczęścia na patrolach. Niczego specjalnie nie 
dokonał, za wyjątkiem nieudanych ataków na 
U-boaty i ratowania rozbitów. Dowódcą tej 
korwety był francuski hrabia, a załoga to 
chyba jego służba. Oficerowie, czysto ubrani, 
ogoleni, utrzymujący dystans od swoich 
"matelots". Dowódca, szczupły, wysoki 
arystokrata nie udzielał się nikomu. Załoga to 
jego lokaje, kamerdynerzy i parobcy 
folwarczni. Na ląd prawie nigdy nie chodzili, 
ciągle myjąc i czyszcząc okręt po patrolu. Na 
nadbudówkach błyszczały się mosiężne hasła 
"L’honneur et patrie". Mówiono, że hrabia był 
zwolennikiem królewskim i nie cierpiał de 
Gaulle’a. Pewnego dnia po patrolu ACONIT 
stanął przy molo w Greenock. NARCISSE 
wrócił do Greenock później, otrzymując 
polecenie zacumowania przy burcie ACONIT’a. 
Kiedy się zbliżył, jego marynarze rzucili rzutki 
na ACONIT’a. Mimo, że było pełno 
marynarzy na pokładzie, żaden nie chwycił 
rzutek, w rezultacie liny cumowe poszły do 
wody. Ten antagonizm był niedorzeczny i 
przekroczył maniery zejmańskie. Marynarze z 
dwóch korwet zaczęli na siebie pluć z daleka, 
uderzając się palcami po skroniach, typowe 
zachowanie podnieconych Francuzów. 
Dowódca-hrabia, jakby tego nie widział, 
odszedł okrętem od ACONIT’a udał się na 
kotwicowsko, rzucając kotwicę.

Ale ten incydent był zauważony przez 
oficerów brytyjskich. Zawiadomiono dowódcę 
Grupy, komandora RN. Ten natychmiast kazał 
ACONITOWI opuścić molo i zakotwiczyć. 
Ponadto zabronił jego załodze wyjście na ląd 
przez trzy dni.
Andrzej Browarski
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PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE
ORP KUJAWIAK

Członkowie byłej załogi tego okrętu są 
proszeni o wzięcie udziału w Reunion of HMS 
BLANKNEY, okrętu z tego samego zespołu 
eskorty na Malcie. Reunion będzie miała 
miejsce w połowie września 1993 w Nantwich. 
Ochotnicy proszę telefonować: Alfred Bennett 
0270-213486
15 styczneń 1993 Edward Liber

O WIĘZIENIACH I OBOZACH 
KONCENTRACYJNYCH

Z wielką uwagą czytałem NS nr 172 i na 
50 stronie muszę sprostować bo albo ja nie 
dość dokładnie napisałem albo pominięto 
zdanie lub dwa. Przytaczam tekst: "Dziwny to 
był obóz, odwiedzany przez jakieś komisje 
cywilne w towarzystwie wyższych stopni 
oficerów SS. Nosili granatowe kombinezony 
bez żadnych odznaczeń. Zawsze byli pod 
zamknięciem". Ktoś czytając może zrozumieć, 
że to SSmani chodzili w granatowych 
kombinezonach i byli pod zamknięciem. Jeśli 
nadmieniam, że to był dziwny obóz, to 
dlatego, że w dwóch barakach więźniowie 
ubrani w granatowe kombinezony nie stawali 
kiedykolwiek na apel-placu. Praca ich polegała, 
co widzieliśmy przez okna, na składaniu i 
lepieniu papierowych toreb. Jedzenie musieli 
dostawać osobno, bo nigdy tak jak my nie 
stawali przed kuchnią. Trudno też było 
określić ich wiek, bo ni to starzy ni młodzi. 
Ci, których widzieliśmy przez okno mogli mieć 
18 do 20 lat jak i 60 i więcej.

Baraki nasze stały w czworoboku, jeden 
przy drugim. Okna wychodziły na apel-plac. 
Od tyłu nie było okien. Apel-plac nawet przy 
małym deszczu zamieniał się w błoto, 
drewniaki w których chodziliśmy grzęzły, a na 
komendę bieg wielu biegało boso mimo, że 
było zimno i nieraz leżał śnieg. Któregoś dnia 
zwieziono na apel-plac dużą ilość kamieni 
brukowych. Myśleliśmy, że będą brukowali 
plac. W niedzielę nie zawsze pędzili do pracy 
w Herman Gerring Werke. W którąś niby 
wolną niedzielę kazali nam przenosić te 
brukowce na drugi koniec apel-placu i dzielić 

na mniejsze i większe osobno. Tak było przez 
dwa tygodnie. Wtedy kazali nam przynieść 
brukowce na poprzednie miejsce. Zo
rientowaliśmy się, że to nie jest przemyślane 
zajęcie dla lepszego wybrukowania placu. 
Tylko aby nas umęczyć brakiem odpoczynku.

Władzą na terenie obozu po SSmanach byli 
sztubowi czyli więźniowie, których 
obowiązkiem było utrzymanie porządku na 
sztubie czyli izbie, która była sypialnią i 
jadalnią. Sztubowi podlegali więźniowi tzw. 
blokowemu, który miał pod sobą kilku 
sztubowych. W zasadzie sztubowy nie mógł za 
mocno znęcać się bo zdarzało się, że rana nie 
dożył. Nikt się tym nie przejmował, najmniej 
SS-mani, którzy wybierali innego więźnia na 
sztubowego.

W miejscu pracy poganiaczami byli 
więźniowie tzw. kapo. Więźniowie jak i sam 
kapo obserwowani byli przez SSmanów. Wtedy 
kapo wyżywali się bijąc więźniów, ale na to 
był sposób. Większość wierzyła w wróżby i 
przepowiednie. Po dowiedzeniu się jak się 
kapo nazywa, skąd pochodzi i jaką ma rodzinę 
kilku rozmawiało, że znają więźnia który 
przepowiada czy wróży. A że każdy był 
swego losu ciekawy albo kapo szedł do 
wróżbity albo wróżbita do kapo. Wróżbita 
długo się zastanawiał, robił zaklęcia i wróżył 
np. że widzi dużo ludzi na placu, a na podium 
stoją ludzie i ty między innymi. To jest sąd, 
gdzieś tych ludzi prowadzą. Widzę dużą 
głęboką mogiłę, ale ciebie nie widzę między 
żywymi itd. Dość tego kapo zmieniał swe 
postępowanie.

Któregoś dnia na apel-placu szukali tych 
co służyli w saperach. Dowiedziałem się w 
następnym obozie przy Zakładach Leuna 
Werke największej fabryki benzyny 
syntetycznej w odpowiedzi na apel, gdy szukali 
spawaczy i hydraulików. Zmieniło się dla mnie 
na lepsze i baraki i jedzenie i mniej wrzasku. 
Do bram zakładu podwożono nas, a od bramy 
zabierano do brygad roboczych 6-8 osobowych. 
Moim brygadzistą był Duńczyk na kontrakcie. 
Alianckie naloty bombowe zwiększały się i 
uszkadzały rurociągi, które naprawialiśmy.
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Nasz Duńczyk przyniósł kilka kombinezonów 
i kazał nam się w nie ubrać, by wachmani nie 
wiedzieli kto był więźniem a kto nie, a w 
kombinezonach wyglądaliśmy jak robotnicy 
cywilni. Zakład ogrodzony był siatką drucianą 
i co około 100 m od wewnętrznej strony stały 
drewniane budki w każdej dwóch ruskich 
żołnierzy. Oni przed zbliżającym się nalotem 
mieli zadymić zakład raczej prymitywnym 
urządzeniem. Płyn i dym były bardzo żrące, a 
jak padła kropla na ubranie to wypalała dziurę 
i robiła ślad na skórze. Ruscy żołnierze mieli 
głowy ostrzyżone na 1, a od czoła do tyłu 
głowy ostrzyżony pas na O. Niewypały bomb 
alianckich próbowali rozbrajać więźniowie ex- 
saperzy.

Miejsce upadku niewypału zastawiano 
prasowanymi belami słomy zostawiając miejsce 
do manipulacji. Po rozbrojeniu niewypału 
specjalny samochód go zabierał i wywoził. Po 
rozbrojeniu pięciu niewypałów ci co to robili, 
szli na wolność, czyli byli kierowani do pracy 
w fabrykach. Później zwiększono tę normę a 
przy rozbrajaniu nieraz ginęła cała grupa. A 
byli to Polacy. Nieraz czytam wspomnienia 
byłych więźniów obozów lub więzień, ale to 
wcale nie jest to samo. Strażnik więzienny, a 
byłem i na Pawiaku w Warszawie, i w 
więzieniu w Poznaniu, traktuje swą pracę jako 
zawód. A po pracy wraca do domu. SSman 
strażnik obozowy jest prawie zawsze z dala od 
domu. Tacy co migali się od wojska i służby 
frontowej. Praca ich polegała na maltretowaniu 
więźniów. Po powrocie z pracy do pustej 
kwatery i częściowo dla rozrywki wymyślali 
coraz nowsze umęczenia. Więzień obozu ciągle 
żył pod strachem. Więzień we więzieniu miał 
cieplejszą celę, mało ale lepsze jedzenie i 
żadnej pracy fizycznej.

Będąc w obozie skąd chodziło się do pracy 
można było kogoś spotkać, wymienić kilka 
zdań i nawet skombinować ekstra jedzenie. 
Pamiętam łatanie podziurawionych rur w 
estakadzie, estakada to rurociągi o różnej 
średnicy na specjalnych umocnieniach biegnące 
nad ulicą. Wszedłem na estakadę i okazało się, 
że przedziurawiony jest rurociąg kondensatu. 
Jak stwierdziłem zdecydowałem się wykąpać 
bo woda ciepła i czysta. Golas Włoch Franko 
Nassuto miał takie męskie przyrodzenie, że 

cała nasza grupa wprost nie wierzyła. Na drugi 
dzień do naszej brygady przyszło kilku 
Niemców pracowników, a znajomych naszego 
Duńczyka brygadzisty. Na następny dzień 
jeszcze więcej przyszło podglądać. A że 
dobrze mówiłem po niemiecku, powiedziałem, 
że oglądanie będzie, ale za chleb. Chleba 
dawali nawet sporo z czasem nawet był 
posmarowany. Tak trwało około dwa tygodnie 
aż nasz brygadzista kazał skończyć występy, 
bo mówił, że albo Włocha umieszczą w 
słoiku, albo jego fenomen.

Naloty były prawie ciągłe w grupach nawet 
po sto samolotów. Raz podobno szli na Berlin. 
Jakaś uszkodzona maszyna leciała bardzo 
wolno i w pewnej chwili bombowiec poszedł 
w górę, lot trochę wyrównał i już poza 
zasięgiem naszego wzroku spadł. Obok spadał 
spadochron z człowiekiem na pole, gdzie 
pracowały Niemki wśród buraków. 
Widzieliśmy jak biegły z motykami na tego 
lotnika. Nasz brygadzista ze smutkiem 
powiedział, że lotnik już chyba nie żyje, bo 
rozwścieczone baby go pewno zamordowały 
motykami.
Szwecja 25 luty 1993 Zbigniew Heindrich

ERRATA DO NS NR 172
Str. 55 poprawia kdr R.N Tymiński: śp. 
Kozakowowi na imię było Aleksy a nie 
Aleksander.
Str. 71 poprawiając listę na Fundusz Komisji 
Opieki, powinno być: Z. Xieżopolski, a nie 
Księżopolski.
Stowarzyszenie Weteranów N. York — 
wysokość daru powinna być US$ 200 a nie 
100, jak zresztą wykazuje pokwitowanie 
wysłane im.
W liście ofiarodawców powinno być Mrs. M. 
Reyman a nie Rayman.
Skrytykowano też wybrane na pierwszą stronę 
numeru (chronologicznie) uwagi kol. Z. 
Węglarza na temat pomyłek w numerze 171, 
które były wydrukowane w niepotrzebnie 
rozstrzelonym składzie. Być może ciekawsze 
byłyby uwagi na temat życzliwości okazanej 
Polakom w Republice Białoruskiej, która 
bardziej świadczy o ich niechęci do centrali 
rosyjskiej w Moskwie, niż o życzliwości do 
zachodnich sąsiadów w Polsce.
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O STANISŁAWIE J. RADECKIM
Nawiązując do wspomnienia Konstantego 

Reynerta w Ludziach Morza chciałbym to 
uzupełnić wspomnieniem z okresu służby w 
PSZ przed służbą w Mar. Woj. Ze szczerym 
żalem dowiedziałem się o śmierci śp. por. 
mar. Stanisława Radeckiego.

Ochotniczą służbę w Polskich Siłach 
Zbrojnych rozpoczęliśmy razem jako 
kanonierzy artylerii w organizującej się na 
terenie Syrii Samodzielnej Brygadzie 
Strzelców Karpackich. Kapitulacja Francji w 
czerwcu 1940 roku zaskoczyła nas w Homs, 
skąd po utrudnieniach stwarzanych przez 
francuskie władze wojskowe przedostaliśmy się 
do ówczesnej Palestyny. Po przeszkoleniu w 
Latrun, zostaliśmy skierowani do Egiptu, gdzie 
Brygada Karpacka zajęła stanowiska drugiej 
linii obrony. Niepowodzenia brytyjczyków na 
frontach Pustyni Zachodniej w roku 1941-szym 
spowodowały oblężenie strategiczne ważnego 
portu Tobruk, do którego przerzucono na 
okrętach Royal Navy Brygadę Karpacką. Po 
kilkumiesięcznym udziale Brygady w walkach 
o utrzymanie twierdzy, oraz innych akcjach po 

oswobodzeniu Tobruku, nastąpiło wycofanie 
Brygady do Egiptu i następnie do Palestyny. 
Wobec zaistniałej sytuacji rozwiązania Brygady 
i ogólnej reorganizacji spowodowanej przez 
napływ ludzi zwolnionych z ZSRR, a braku 
uzupełnień w Anglii, zadecydowaliśmy ze 
Staszkiem, oraz z wieloma kolegami, na dalszą 
służbę w Marynarce Wojennej. W pierwszym 
stadium naszej podróży do Anglii na 
transatlantyku QUEEN MARY, odwiedziliśmy 
Rio De Janeiro i następnie Nowy Jork, gdzie 
po przekazaniu Amerykanom eskortowanych 
jeńców wojennych, pozostaliśmy przez dłuższy 
czas. Rejs do Anglii odbył się na wielkiej 
łajbie handlowej, której nazwy już nie 
pamiętam. Po krótkim przeszkoleniu w 
Plymouth zostałem zaokrętowany na ORP 
GARLAND, straciłem kontakt ze Staszkiem. 
Po zatopieniu ORP DRAGON zostałem 
zaokrętowany na ORP CONRAD na którym 
miałem przyjemność spotkania się ze 
Staszkiem i zakończyć naszą służbę wojenną 
razem, tak jak razem ją rozpoczęliśmy w Syrii 
w 1940. Cześć Jego pamięci.
Durham 8 maj 1993 Jerzy Raczyński

HONOROWA ODZNAKA SMW
XXIV Walny Zjazd SMW przyjął wniosek kol. 
T. Budzyńskiego i uchwalił Statut Odznaki 
Honorowej w dniu 27 kwietnia 1969 w 
następującym brzmieniu:
1. Odznaka Honorowa SMW jest wykonana 
(opis techniczny).
2. Odznaka Honorowa nadawana jest za 
wybitne zasługi położone dla całości 
Stowarzyszenia w realizowaniu jego celów oraz 
za długoletnią i wydajną pracę dla 
Stowarzyszenia.
3. Odznaka Honorowa nadawana jest jedynie 
osobom fizycznym. Liczba żyjących osób 
odznaczonych Odznaką Honorową SMW nie 
może przekroczyć 24.
4. Członkom Honorowym SWM nadawana jest 
Odznaka Honorowa przez Walny Zjazd SMW.
5. Odznakę Honorową SMW nadaje Kapituła 
Odznaki Honorowej na szczegółowo 
uzasadniony wniosek Zarządu Głównego SMW.
6. Kapituła Odznaki Honorowej składa się z 5- 
ciu członków wybranych z pośród 
odznaczonych Odznaką Honorową na lat 3. 
Pierwszą Kapitułę tworzą obecni członkowie 

Honorowi SMW. Kapituła wybiera swego 
przewodniczącego i sekretarza.
7. Uchwały Kapituły Odznaki Honorowej 
wymagają zwyczajnej większości głosów.
8. Wniosek Zarządu Głównego SMW o nadanie 
Odznaki Honorowej powinien być szczegółowo 
uzasadniony. Członkowie SMW podani do 
odznaczenia powinni w zasadzie wykazać się 
conajmniej 5-cio letnią pracą w Stowarzyszeniu 
lub wybitnymi zasługami położonymi przy 
realizacji celów wymienionych w Statucie 
Stowarzyszenia.
9. Odznaka Honorowa nadawana jest na koszt 
Stowarzyszenia. Dyplom nadania Odznaki 
Honorowej podpisuje przewodniczący Kapituły 
i jej sekretarz.
10. Pozbawienie Odznaki Honorowej następuje 
w przypadku wykluczenia odznaczonego z 
SMW, a w wypadku nie członka 
Stowarzyszenia, gdy działa na szkodę SMW.
11. O pozbawieniu Odznaki Honorowej 
decyduje Kapituła Odznaki Honorowej na 
wniosek Zarządu Głównego SMW.
12. Zmiany Statutu Odznaki Honorowej SMW 
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mogą być przeprowadzone przez Walny Zjazd 
większością 3/4 głosów.

W myśl artykułu 6 pierwszą Kapitułę 
odznaki tworzą obecni członkowie Honorowej 
SMW, a więc koledzy Konrad Namieniewski, 
Bohdan Wroński i Jan Busiakiewicz, którzy na 
wniosek Zarządu nadają odznakę na 
Światowym Zjeździe Marynarzy na 25-lecie 
SMW w 1970. W imieniu Zarządu Głównego 
SMW ówczesny prezes Zarządu kol. B. 
Markowski prosi J.E. Pana Ambasadora 
Raczyńskiego, Członka Honorowego SMW o 
dekorację. Ambasador Raczyński serdecznie 
gratulował i wręczył odznaki pierwszym 
dwunastu odznaczonym w natępującej 
kolejności:
1. Bohdan Wroński
2. Jan Busiakiewicz
3. Stefan Wolff
4. Julia Mackus
5. Bolesław Lassa
6. Brunon Jabłoński
7. Tadeusz Budzyński
8. Wiesław Krzyżanowski 
oraz nieobecnym kolegom 
— Konrad Namieśniowski - Kanada, 
— Władysław Nadratowski - Anglia, 
— Kazimierz Gidziński - USA,
— Zygmunt Kiciński - Argentyna — otrzymali 
Odznakę w późniejszym terminie.

W imieniu odznaczonych odpowiedział kmdr. 
B. Wroński jak następuje:

"Panie Ambasadorze, Drodzy Państwo,

Zabierając głos czynię to niejako per 
procuram w zastępstwie nieobecnego 
przewodniczącego Kapituły naszej odznaki 
honorowej kmdra Namieśniowskiego, który nie 
mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość, 
ponieważ przebywa stale w Kanadzie.

Otrzymanie tych honorowych odznak w 50 
rocznicę objęcia przez Polskę Pomorza, w 
święto Marynarki Wojennej, i 25 rocznicę 
powstania naszego Stowarzyszenia nadało im 
wielkiej wartości marynarskiej.

A że uroczystość dzisiejsza odbywa się w 
Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. 
Sikorskiego, który stał się narodowym 
sanktuarium na obczyźnie i że otrzymaliśmy je 
z Pańskich rąk Panie Ambasadorze, którego 
uważamy za przykład i wzór pracy społecznej, 
czyni je jeszcze bardziej cennymi.

W imieiu Stowarzyszenia i w imieniu nas 

odznaczonych składam Panu szczere i bardzo 
serdeczne podziękowanie."
Obecnie Honorową a popularnie zwaną Złotą 
Odznaką SMW posiadają koledzy:
2. J. Busiakiewicz
3. S. Wolff
8. W Krzyżanowski
14. T. Lesisz
18. H. Wójcik
19. S. Korzeniowski
21. Z. Łopuch
22. T. Kutek
24. K. Okołów -Zubkowski
25. M. Hrynkiewicz-Moczulski
26. F. Wizła
27. A. Piechowiak
29. F. Preisner
32. R. Nałęcz-Tymiński
33. M. Zawada
34. W Wierzbicki
38. Z. Plezia
39. F. Rumiński
41. J. Plewa
42. J. Gosk
43. E. Pappelbaum
44. J,. Milisiewicz
45. W. Pacewicz
46. Z. Zdrojewski
' ’ »
Z 46 odznaczonych 23 zmarło, a jeden jest 
skreślony z listy odznaczonych w myśl par. 10 
statutu odznaki. Odznaczeni w ostatnim 
głosowaniu wybrali kapitułę Złotej Odznaki w 
składzie (wg. ilości otrzymanych głosów) do 
której weszli koledzy:
W. Krzyżanowski (15)
J. Busiakiewicz (13)
K. Okołów-Zubkowski (11)
Z. Plezia (9)
R. Nałęcz-Tymiński (7)
wysoką ilość głosów otrzymali kol. F. Wizła 
(6), kol. T. Lesisz (5), koleżanka H. Wójcik 
(5), kol. T. Zawada (4).

W ostatnim zarządzie SMW czyli Komitecie 
Powierniczym PNAWF są wnioski na dekorację 
dwóch kolegów z USA i dwóch kolegów 
londyńskich. Obecnie nie ma wolnych odznak 
(ilość odznaczonych jest ograniczona w 3 
punkcie Statutu do 24). Chicago wystąpiło z 
wnioskiem kandydata na Złotą Odznakę, a 
prezydium Komitetu Powierników (czyli ostatni 
zarząd SMW) proponuje drugiego z zachodnich 
Stanów Zjednoczonych i dwóch lokalnie z 
Anglii, gdy tylko będzie miejsce.
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Z ŻYCIA KOŁ
KOŁO BRIGHTON

Zarząd Koła SMW w Brighton-Hove 
postanowił uczcić Święto Marynarki 10 lutego 
1993 r. uroczystą Mszą św. w kościele św. 
Marii Magdaleny w Brighton.

Na tę uroczystość kol. Jadwiga Bechyne, 
specjalnie przygotowała ołtarz, przy pomocy p. 
B. Kawika, a orszak wyszedł z zakrystii 
śpiewając "O której berła, ląd i morze słucha". 
Za krzyżem kroczył ks. proboszcz K. 
Kozakiewicz, poczet ze sztandarem Koła SPK 
nr 118, prezes Koła C. Iwiński i prezes Koła 
SPK p. J. Dean.

Ks. prób. K. Kozakiewicz powiedział, że 
msza św. jest odprawiona dla uczczenia 73 
rocznicy zaślubin Bałtyku z Polską oraz za 
poległych w II wojnie światowej polskich 
marynarzy. Lekcje odczytał prezes koła C. 
Iwiński, a po Ewangelii proboszcz wygłosił 
kazanie, dotyczące Morza Bałtyckiego i Miasta 
Gdańska.

Po południu goście i członkowie Koła 
poczęli się schodzić w Polskim Domu 
Parafialnym na spotkanie towarzyskie. Przy 
stole prezydialnym zasiedli: prezes Koła C. 
Iwiński, a w środku płk mgr B. Drzyzga i pani 
Patrycja (Paddy) Hartley.

Prezes Iwiński powitał obecnych na sali, 
po czym płk B. Drzyzga wygłosił referat o 
wydarzeniach historycznych, gdy z rozkazu J. 
Piłsudskiego, Naczelnika Państwa gen. Józef 
Haller został dowódcą Frontu Pomorskiego i 
otrzymał rozkaz, by razem z polską 
administracją cywilną i wojskową przejąć 
tereny z rąk pruskich. 10 lutego 1920 r. 
delegacja rządu i wojska z gen. J. Hallerem 
dotarła do portu Puck. Tam na wybrzeżu pod 
namiotem odprawiona została msza św., po 
niej gen. J. Haller zrobił przegląd oddziałów 
polskich i wjechał w częściowo zamarzniętą 
wodę i przy podniesionej banderze oraz 
dźwiękach hymnu narodowego wrzucił jeden z 
dwóch pierścieni platynowych ofiarowanych 
mu prez ludność Gdańska w nurty morza. 
Kilku rybaków kaszubskich rzuciło się, aby go 
uchwycić. Gdy wrócili gen. Haller zapytał ich 
czy im się udało. "Nie panie generale, ale 

będziemy go mieli w Szczecinie", brzmiała 
odpowiedź.

Pani Paddy Hertley odczytała nieco krótszy 
referat w j. angielskim, po czym pięknie 
odśpiewała po polsku "Tango marynarskie".

Pani P. Hartley wyjaśniła, że w czasie 
wojny (1943-46) należała do Anglo-Polish 
Choir i jako uczestniczka "Grammar School w 
Bradford", nauczyła się wielu polskich pieśni 
od sławnego por. Józefa Makowicza, 
prowadzącego chór. Do jej trio należały: Sadie 
Smith i Majorie Keighley. Trio śpiewało na 
koncertach PSZ oraz zabawiało polskimi 
piosenkami nawet polskich marynarzy na ORP 
DRAGON.

Trio miało też występ przed mikrofonami 
BBC (Radio Polskie), gdzie śpiewało: "Tango 
marynarskie".

W końcu prezes Koła podziękował 
wszytkim za przybycie.

Szczególne uznanie należy się paniom: H. 
Kaczmarek za pracę w kuchni, St. Podsiadły 
za smaczne pączki, pani Janinie Jaremko za 
wspaniałe serniki, M. Majtasowej za ciasteczka, 
nie zapominając kol. Z. Lasoty przy bufecie 
oraz pani J. Bechyne, która z p. Urszulą z 
Polski przygotowywały i podawały do stołów 
dla gości na sali.

KOŁO CHICAGO
Zwlekałem z mym sprawozdaniem, bo 

wiedziałem że 7-go lutego mamy się spotkać 
na dorocznej mszy świętej z okazji Święta 
Marynarki. Miałem nadzieję, że zbierze się nas 
spora gromadka. Niestety tak nie było bo 
zebrało się tylko czterech marynarzy. Prawda, 
że pogoda nie dopisała, ale to tylko wymówka. 
Po prostu jest nas coraz mniej.

Choć było nas niewielu jednak razem było 
nam bardzo przyjemnie. Moja żona Collette 
przygotowała dla nas obiad. Pani 
Korzeniowska i pani Radoniewicz, jak również 
panie, których mężowie przynieśli tyle 
słodyczy, że nie próbowaliśmy nawet sprostać 
zadaniu. Henryk Kołodyński, którego prezes 
Zubkowski poznał w Warszawie, przyniósł 
video z parady i tak herbatka po mszy świętej 
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rozwinęła się w posiedzenie do późnego 
wieczora. Wracam do sprawy spotkania 
gdyńskiego na 75-lecie i uważam, że warto 
przygotować zaproszenia dla kilku osób co 
jeszcze są na chodzie. Krótką listę podaję. Paul 
Cieśla, Wacław Górecki, Kazimierz Kasperek, 
Henryk Kołodyński, Stanisław Korzeniowski, 
Stanisław Kryściak, Mieczysław Rękawik i 
Konstanty Siemaszo. Wrenka Czesława 
Malczewska, która nawet niedaleko mieszka 
nie utrzymuje z nami kontaktu.

Bardzo ucieszyła mnie wiadomość, że 
szykujecie coś specjalnego dla Janka 
Busiakiewicza. Wyobraź sobie ja go znam 
dłużej niż on mnie. Poznałem go, jak był na 
służbie na okręcie właśnie w doku 
pływającym. Byłem tam z ojcem, który 
powiedział mi, że bardzo ceni tego porucznika, 
a ja wtedy miałem jeszcze wiele lat do matury 
a nazwisko Janka zapamiętałem dlatego, że 
mój ojciec tak się ładnie o nim wyraził. 
Jeszcze nadal pracuję na pełnym etacie, ale już 
chyba niedługo będę musiał pójść na 
emeryturę, bo w tym roku kończę 75 lat, jak 
nasza Marynarka. Już prawie nie uczę tańców. 
Jeszcze przygotowuję raz na rok poloneza no 
i prowadzę gromadę Skrzatów — dzieci do lat 
7-miu w ramach harcerstwa. To daje mi radość 
zabawy z dziećmi, bo moja młodzież już 
wyrosła i wyszła z domu.
Chicago 15 luty 1993 Konstanty Siemaszko

KOŁO FRANCJA
Koło Francja swój doroczny Bankiet 

organizuje na niedzielę 16 maja 1993 o 1300 
w CARVIN — salle d’OASIS rue Emile Zola. 
To doroczne wydarzenie jest wielką okazją nie 
tylko dla naszych kolegów ale i dla miejscowej 
ludności i życzymy naszym kolegom jak 
najlepszej zabawy. Sprawozdanie z Bankietu 
być może jednego z uczestników ukaże się w 
następnym numerze Naszych Sygnałów, a z 
korespondencji wiemy, że wybiera się do nich 
nasz niestrudzony współpracownik i 
korespondent Naszych Sygnałów kolega 
Andrzej Browarski.

GDYNIA
Od kolegów w Gdyni otrzymujemy miłą 

kartkę przedstawiającą ogólny widok Gdyni, na 

której czytamy: "Z okazji Święta Marynarki 
Wojennej przesyłamy najserdeczniejsze 
pozdrowienia i życzenia jak najlepszego 
zdrowia. Zebraliśmy się w Riwierze na 
wspólnym śniadaniu", podpisali w porządku 
alfabetycznym. K. Grabę, Z. Kowalski, E. 
Pappelbaum, A. Pierzyżński, R. Syczyło i A. 
Wilczyński. 12 luty 1993.

W poprzednim liście pisze E. Pappelbaum: 
Bardzo serdecznie dziękuję za nadanie mi 
Złotej Odznaki Stowarzyszenia i za gratulacje 
z tej okazji. Wyróżnienie mnie Złotą Odznaką 
Stowarzyszenia przyjmuję z pewnym 
niepokojem, czy rzeczywiście na nią 
zasłużyłem? Zawsze starałem się i staram 
nadal tylko wykonywać swe obowiązki jako 
oficer Marynarki Wojennej. Jeśli wykonywanie 
ich zostało pozytywnie ocenione przez Zarząd 
Główny i zaakceptowane przez Kapitułę 
Odznaki — "staję na baczność" i mówię: Ku 
Chwale Ojczyzny. Nadanie Odznaki zbiegło 
się z moją 80. rocznicą urodzin, którą 
obchodziłem 9 listopada i moimi imieniami 16 
listopada, w którym to dniu poczta doręczyła 
mi list z Odznaką, dyplomem i gratulacjami 
Kapituły. Na urodziny i imieniny otrzymałem 
najwspanialszy podarunek jaki mogłem sobie 
wymarzyć. Jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękuję za uhonorowanie mnie Odznaką. 
Przesyłam bardzo serdeczne pozdrowienia i 
uścisk dłoni.
Gdynia 16 listopad 1992 Edmund Pappelbaum

W następnym liście czytamy wspaniałe 
wprowadzenie do sylwetki komandora Lesisza 
w Ludziach Morza na temat śp. kmdr. 
Kazimierza Hessa:
Wiadomość o śmierci kdra K. Hessa była dla 
mnie ogromnym zaskoczeniem i przeżyciem. 
Nigdy nie wspominał, że Mu coś dolega. 
Utrzymywałem z Nim stałą korespondencję 
przez parę dziesiątków lat. Po wojnie 
spotkaliśmy się raz w Londynie w 1981 r. na 
Zjeździe Stowarzyszenia Mar. Woj. 
Przegadaliśmy parę dni i parę nocy. Właściwie 
to ja mówiłem a On tylko słuchał i pytał. O 
Sobie mało mówił, "gdy wrócę do Gdyni, 
wszystko Ci powiem o Sobie" odpowiadał na 
moje pytania. Wiem, że jesień życia chciał 
spędzić w ukochanej Gdyni i chodzić z 
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pieskiem na spacery po nadmorskim bulwarze.
Od początku 1991 moja korespondencja z 

Nim zaczęła się rwać, nie otrzymywałem 
odpowiedzi na moje listy, a w 1992 zupełnie 
ustała. Zaniepokojony napisałem do Jasia 

' Busiakiewicza, czy czegoś nie wie, co się 
dzieje z Hessem, bo nie otrzymuję odpowiedzi 
na moje listy do Niego. Jasio odpisał, że 
Londyn niczego nie wie o Hessie. To samo 
usłyszałem od kdra Guzowskiego, którego 
spotkałem w Gdyni w lecie minionego roku,

Po otrzymaniu listu zadzwoniłem 
natychmiast do Siostry Kazika, p. Alodii Hess, 
przekazując Jej smutną i tragiczną dla Niej 
wiadomość. Kazik był Jej ukochanym bratem, 
młodszym od Niej. Starszy Ryszard został 
zamordowany przez Gestapo w Tomaszowie 
Maz., rodzinnym mieście Hessów. Ojciec 
Kazika zmarł w czasie I wojny światowej na 
grypę - hiszpankę - która w 1918 r. miała 
postać epidemii. Matka Kazika dożyła b. 
sędziwego wieku i zmarła w Gdyni. Ostatnia 
z rodu Ala pozostała sama. Kto mnie 
pochowa? — wyrwało się Jej na wiadomość, 
że Kazik nie żyje. Pani Alodia, którą z żoną 
nazywamy Panią Alą, bo tak lubi, wiadomość 
o śmierci ukochanego brata przyjęła z 
przerażeniem. Również Ona otrzymywała 
coraz skąpsze wiadomości od Brata. Ostatni 
list miała od Niego w październiku u.r. List 
był lakoniczny. Kazik obiecał w nim, że 
wkrótce napisze obszerniej. Nie napisał już.

Jak wiemy Pani Ala skomunikowała się z 
Panem telefonicznie tego samego dnia, w 
którym Ją zawiadomiłem o śmierci Jej Brata. 
O śmierci Kazika powiadomił Ją również kdr 
Lesisz, przysyłając również nekrolog, jaki 
umieścił w Londyńskim Dzienniku Polskim 
17.12.1992 r. Kdr. Lesisz powiadomił Ją też, 
że wg Jego wiedzy wykonawcą testamentu 
Zmarłego jest Pan o nazwisku Siemieniewski 
i podał Jego adres, sugerując równocześnie, 
aby Pani Ala przesłała do Pana 
Siemieniewskiego odpowiednie upoważnienie 
notarialne, upoważniające Go do prowadzenia 
procesu spadkowego. Pomogliśmy Pani Ali w 
przygotowaniu aktu notarialnego i 
odpowiedniego przetłumaczenia na angielski 
przez tłumacza przysięgłego. Pani Ala wysłała 
to upoważnienie i jego tłumaczenie. Napisała 

też do Pana Piaskowskiego z prośbą o 
podanie, jeśli wie, co robił Jej Brat w ostatnim 
czasie, czy chorował, w jakich okolicznościach 
zmarł, kto zajął się pogrzebem, gdzie został 
pochowany... Napisała do p. Piaskowskiego, 
ponieważ w liście do mnie podał Pan, że 
wiadomość o śmierci kdra Hessa otrzymał Pan 
od Piaskowskiego.

Dotąd Pani Ala nie ma odpowiedzi na 
swoje listy. Może nadejdą lada dzień. Pani Ala 
ma własne mieszkanie, wydaje się nam, że 
materialnie jest zabezpieczona. Powoli wraca 
do Siebie ale z trudem. Kaziohess, tak go 
nazywaliśmy był świetnym Kolegą, uczynnym, 
b. towarzyskim, szanowanym i bardzo 
łubianym. Tworzyliśmy kiedyś taki zgrany 
zespół na roczniku, składający się z Cześka 
Kazubka, Jacka Dehnela, Bronka Hackbeill, 
Witka Wyrostka, Dołka Wdziękońskiego 
(Wdzieńkonia), Wojtka Wnorowskiego, Felka 
Minkiewicza, Kazia Hessa i mojej skromnej 
osoby (zwanej Papcio). Spędziliśmy niejedną 
miłą chwilę na tańcach, brydżu i różnych 
wypadach kawalerskich.
Gdynia 1 luty 1993 Edmund Pappelbaum

KOŁO GLASGOW
Z Glasgowa 26 lutego 1993 pisze prezes Koła 
M. Zawada:

"Obchód Święta Marynarki Wojennej już 
mamy za sobą. Uroczystości w sobotę i 
niedzielę 13/14 lutego były udane i jesteśmy 
bardzo dumni i zadowoleni. W Prestwick 
mieliśmy 10 Sztandarów, natomiast w niedzielę 
8 Sztandarów. Z okazji Święta otrzymaliśmy 
życzenia od Wiceadmirała R. Wagi z Gdyni i 
od Komandorów W. Franckiego z Australii i 
R. Nałęcz-Tymińskiego z Kanady.

Załączamy pisma od Wiceadmirała i obu 
Komandorów, oraz nasz artykuł z Obchodu 
Święta Marynarki Wojennej z prośbą o 
umieszczenie załączników w pełnej treści. 
Nasze Sygnały są o zasięgu światowym, są 
pismem archiwalnym dla przyszłych badaczy 
nie tylko historii Marynarki Wojennej, ale 
przede wszystkim działalności powojennej w 
Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej".

W Dzienniku Polskim z 5 marca 1993 
ukazało się sprawozdanie podpisane przez 
kronikarza Koła kolegę A. Lewandowskiego.
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Pod tym samym tytułem nieco krótsze 
sprawozdanie cytujemy poniżej:

W tym roku w 73-cią rocznicę "Zaślubin 
Polski z Bałtykiem" w dniu 10-go lutego 1920 
r., polscy marynarze zrzeszeni w 
Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej w Szkocji 
z Kol. Prezesem Mieczysławem Zawadą, 
obchodzili uroczyście swoje dwudniowe święto. 
Ktoś zapyta dlaczego aż przez dwa dni? 
Dlatego by wykonać zaplanowany program, 
musieliśmy rozłożyć na dwa dni. W 
oddalonym na południe od Glasgowa Prestwick 
nad Atlantykiem znajduje się Pomnik Żołnierza 
Polskiego odrestaurowany w 1986 r. na gruncie 
Royal Air Force Association tuż nad 
Atlantykiem z Tablicą Pamiątkową ku czci 
poległych Marynarzy w "Bitwie o Atlantyk 
1939-45". Tu w sobotę 13-go Lutego o godz. 
16-tej, w Prestwick wzięły udział Szkockie 
Organizacje Kombatanckie ze Szandarami. W 
Prestwick były Poczty Sztandrowe: Royal Navy 
Association from Lanarkshire; Royal British 
Legion from Ayr & Prestwick; Royal Air 
Force Association from Glasgow; Royal 
Marines Association from Glasgow; Royal 
Marines Association from Lanarkshire; Royal 
Air Force Association from Prestwick; 
Normandy Veterans Association from West of 
Scotland i Sztandar Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej (Poczet: Zygmunt i Alain 
Zdrojewscy i John Lassa). Gośćmi honorowymi 
byli Konsul Generalny RP. w Szkocji dr. P. 
Dobrowolski, oraz Provost S. Casserly z 
Hamilton. Royal Navy reprezentował Cmdr. P. 
Galloway, RN., a Royal Air Force 
reprezentował W/Cmdr. G. Ordish, RAF. 
President of Royal Air Force Assn. p. W. 
Welsh, MBE. Przed Pomnikiem zgromadziło 
się około 100 osób w przeważającej 
większości Szkoci. Polacy nie dopisali, bo 
"paluszek i główka to także chorobowa 
wymówka". Z solidarnym zawołaniem "na 
pohybel matrosom" lokalne Koło SPK w 
Glasgowie nie wysłało Pocztu Sztandarowego 
do Prestwick, bo zapraszający nie załatwili 
transportu dla Pocztu. Trudno się mówi, tak się 
dzieje nie od dzisiaj w naszej wspólnocie 
kombatanckiej w Glasgow. Konsul Generalny 
RP dr Dobrowolski przemówił nawiązując do 
historii obojga narodów Szkotów i Polaków, 

do braterstwa i wzajemnego szacunku 
zadzierżgniętego w walce ramię przy ramieniu 
na polach bitew. Ceremoniał religijny i modły 
przy Pomniku odprawiali Rev. Arthur Kent 
kapelan Church of Scotland i Fr. Paul Moore 
of St. Quinox RC. Church. Po złożeniu 
wieńców odbyło się wspólne przyjęcie 
zgotowane przez gospodarzy w Klubie 
Stowarzyszenia Szkockich Lotników w 
"Stonegarth" — Prestwick.

W drugi dzień w niedzielę 14-go lutego 93 
r. delegacja Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej ze Sztandarem w asyście szkockich 
Org. Komb. ze Sztandarami wraz z ks. prób. 
Marianem Łękawą udała się na polską działkę 
cmentarną o g. 10-tej przed Pomnik 
Marynarza, gdzie po złożeniu wiązanki 
kwiatowej odmówiono modlitwy za zmarłych 
Marynarzy, poczem udano się do polskiego 
kościoła pw. św. Szymona na Mszę za 
Poległych, Zmarłych i żyjących członków 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w 
Glasgowie. Na Mszy w kościele były nast. 
Poczty Sztandarowe: Royal British Legion 
from Hamilton; Royal Air Force Association 
from Glasgow, Normandy Yeterans Association 
from West of Scotland; Royal Marines 
Association from Lanarkshire; Normandy 
Yeterans Association SOLTIRE STANDARD 
— (Sztandar narodowy); 8th Army Association 
from Glasgow; Sztandar Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów z Glasgowa i Sztandar 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w 
Glasgowie. Poczet: Zygmunt i Alain 
Zdrojewscy i Bronisław Jaszczuk.

Podczas Mszy śpiewał Chór Zespołu Pieśni 
i Tańca RYSY. Przy śpiewie pieśni-modlitwy 
"O, Gwiazdo morza, O, święta Dziewico, 
Nadziei naszych Niebieska Kotwico", ksiądz 
prób. Marian Łękawa w asyście ministrantów 
wprowadził Poczty Sztandarowe z przedsionka 
kościoła przed ołtarz. Sztandary zajęły miejsca 
po obu stronach Ołtarza. Lekcje po polsku 
czytał Prezes Stów. Mar. Woj. Kol. M. 
Zawada, a drugą lekcję, po angielsku, czytał 
Provost Hamilton p. Samuel Casserly.

Po Mszy wszyscy wraz Pocztami 
Sztandarowymi udali się przed Tablicę 
Katyńską na 5, Park Grove Terr. Glasgow, 
gdzie po złożeniu bukietu kwiatów, przy
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pochylonych Sztandarach oddaliśmy hołd 
Pomordowanym w Katyniu w b. Związku 
Sowieckim odmawiając wspólnie "Ojcze Nasz", 
a kończąc odśpiewaniem obu Hymnów 
narodowych polskiego i brytyjskiego. Po 
oficjalnych ceremoniach udaliśmy się do Domu 
Kombatanta, gdzie czekał na nas suty bufet i 
bigos przygotowany przez Panie, żony 
marynarzy i członkinie Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w Glasgowie, a bigos był 
kulinarnym wyczynem Kol. Mieczysława 
Kozłowskiego (marynarza z młodych lat). Przy 
podaniu czarnej posypały się przemówienia 
podkreślające jak wielką i silną więzią 
przeszłości jesteśmy złączeni w szkocko- 
polskiej kombatanckiej rodzinie. Z tej okazji 
Convener of Joint Ex-Services Association, p. 
łan Forsyth został udekorowany Złotą Odznaką 
Honorową SPK przez Prezesa SPK Koło 
Glasgow Kol. S. Klimowicza. Za pracę w 
Organizacji marynarskiej Zarząd Główny 
SMW nadał Honorową Odznakę 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej Kol. 
Zygmuntowi Zdrojewskiemu. Tu należy 
podkreśić, że w Stowarzyszeniu Marynrki 
Wojennej jest tylko jednorazowo 24 właścicieli 
Honorowej Odznaki SMW. Z okazji Święta 
Marynarki Wojennej napłynęły życzenia z 
Polski od Dowódcy Marynarki Wojennej 
Wiceadmirała RA Wagi, od Kmdra W. 
Franckiego z Australii, od Kmdra R. Nałęcz- 
Tymińskiego z Kanady i od Zarządu Głównego 
SMW z Londynu. A. Lewandowski

List Wiceadmirała R.A. Wagi jest tym 
samym listem ze zmienionym tytułem, jaki 
otrzymaliśmy w Londynie jako zaproszenie na 
Obchody 75 lecia MW w czerwcu. Nasi 
emigracyjni seniorzy tak pisali do kolegów w 
Glasgow: Komandor Wojciech Francki z 
Australii pisze 5 lutego 1993: Serdecznie 
dziękuję za Wasz list odnośnie Święta 
Marynarki. Bardzo wzruszył mnie bo ja już 
właściwie jestem starym piernikiem, który już 
przeżył lat 90. Wydaje mi się, że jestem 
zazdrosny, że wy tam w Glasgow w grupie 
koleżeńskiej uklęknięcie i zmówicie "Wieczny 
odpoczynek daj im Panie a światłość wiekuista 
niech im świeci". Pamięć o tych wszystkich 
kolegach, którzy odeszli wcześniej od nas to 

wielki obowiązek. Tym bardziej że wielu 
naszych rodaków w kraju o tym nie pamiętają. 
Specjalnie o tych, którzy zginęli w brutalnych 
rękach Niemców i komunistów. — Wojciech 
Francki
Komandor Romuald Nałęcz-Tymiński pisze 3 
lutego 1993:

Dziękuję uprzejmie za łaskawe 
pozdrowienia dla Stowarzyszenia Mar. Woj. w 
Kanadzie od Stowarzyszenia Mar. Woj. w 
Glasgow, z okazji Święta Mar. Woj., które my 
odbywamy w dniu 10 lutego br. Na naszym 
skromnym obchodzie będziemy myślami z 
kolegami z Koła Glasgow i ich rodzinami. 
Podczas obchodu naszego Święta w Prestwick 
i Glasgow w dniach 13 i 14 bieżącego 
miesiąca, proszę uprzejmie przekazać 
wszystkim zebranym jak najserdeczniejsze 
pozdrowienia i wyrazy przyjaźni od członków 
Stowarzyszenia Mar. Woj. w Kanadzie. 
Gratulujemy koledze Prezesowi i jego 
Zarządowi opracowania tak ciekawego i 
uroczystego programu obchodu. Koleżance Ja
ninie Milisiewicz przekażę gratulacje kolegów 
podczas obchodów Święta Mar. Woj. w 
Toronto 10 lutego br. — R. Nałęcz-Tymiński.

Kolega Zygmunt Zdrojewski telefonował 
do naszej kancelarii by zanotować swą 
wdzięczność za uznanie jego wysiłków i pracy 
w Stowarzyszeniu przez nadanie mu bardzo 
ekskluzywnej Honorowej Odznaki SMW. 
Zapewnił nas, że wcale nie zamierza spocząć 
na laurach, ale jak długo żyje choćby paru 
kolegów z Marynarki Drugiej Rzeczypospolitej 
nie będzie żałował wysiłków by im służyć i o 
nich pamiętać, o ile sam jest na chodzie.

KOŁO NOWY JORK
Prezes Koła Stanisław Kuty pisze w swym 

liście 1-go maja 1993, którego nagłówek 
wygląda jak pobojowisko, bo cztery nazwiska 
są skreślone z listy siedmiu członków Zarządu:

Serdecznie dziękuję za Twe troskliwe 
życzenia mego powrotu do zdrowia. Jakoś na 
razie przychodzę do siebie, a to dzięki oddanej 
opiece mej kochającej żony Alicji, której 
zawdzięczam powrót do formy. Wraz z 
poprawą zdrowia — więcej obowiązków 
towarzyskich, organizacyjnych i pracą 
reporterską — którą kontynuuję już od 28 lat,
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dla polsko-języcznej codziennej gazety 
nowojorskiej — "Nowy Dziennik".

W ostatnich paru latach straciliśmy wielu 
członków z Koła Nowy Jork — odeszli na 
wieczną wartę: Brożek Karol, Jekiel Tadeusz, 
Krzyworzeka Andrzej, Majka Władysław, 
Nagrodzki Kazimierz, Stróżniak Leszek i 
Cichocki Mieczysław. Czterech z nich 
posiadało Odznakę Honorową Stowarzyszenia 
Mar. Woj.

Dalszy ciąg mego listu stanowi ciekawe 
zakończenie wspomnienia Tadeusza Lesisza o 
kmdr. por. Kazimierzu Józefe Hessie podając 
opis jego pogrzebu.

Kmdr. Kazimierz Hess nie należał do 
naszego Koła a nazwisko jego figurowało jako 
członka — tylko w Instytucie Piłsudskiego. 
Mieszkał w Nowym Jorku samotnie w jednym 
pokoiku. Ostatni raz spotkałem komandora 
Hessa w 1990 r. w konsulacie norweskim, 
kiedy to razem otrzymaliśmy odznaczenia za 
udział Gromu w Narwiku. Zwłoki jego 

znaleziono po jakimś czasie w stanie 
poważnego rozkładu. Po wielu telefonach i 
poszukiwaniach — pogrzebem zajęła się pani 
Krystyna Siemienowska — której mąż Henryk 
był znajomym kmdr. Hessa. W pogrzebie, 
który odbył się w Amerykańskiej 
Częstochowie, Doylestown, Pa. 9 grudnia 1992 
roku wzięliśmy udział: ja z małżonką, 
Zdzisław Łopuch z małżonką, kmdr. Paweł 
Żelazny i Krystyna Siemienowska. Śp. kmdr. 
Hess był wielkim samotnikiem życiowym, tak 
też odszedł na wieczną wachtę — cicho, 
samotnie i skromnie.

Według testamentu, który znaleziono 
dopiero po pogrzebie — zmarły chciał być 
spalony, a prochy pochowane w Polsce. 
Zawartość majątkową zapisał swojej siostrze w 
Gdyni. Umeblowanie, książki itd. zapisał H. 
Siemienowskiemu, z czego część została 
przesłana Markowi Piaskowskiemu.
Nowy Jork Stanisław Kuty

Dekoracja w Konsulacie Norweskim w 1990 roku, od lewej K. Hess, S. Kuty, Konsul Norweski i P. 
Żelazny. Ostatnie spotkanie z komandorem.
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Pogrzeb śp. komandora K. Hessa. Od lewej: S. Kuty, Z. Łopuch, p. K. Siemieniowska, p. A. Łopuch, 
p. A. Kuty i p. Żelazny.

KOŁO TORONTO
Z okazji Święta Marynarki Wojennej 

składają najlepsze życzenia na pięknej kartce, 
którą podpisali: Janina Jasłowska, R. Nałęcz- 
Tymiński, Zofia Hanka Proszek, Irena i 
Tadeusz Bemas, Danuta Suwary, M. 
Naranowicz, Alfred Mrozek, B. Berliński, J. 
Jasinicka, L. Gliniecki, J. Poray- 
Wojciechowska, J. Nałęcz-Tymińska, pani 
Senderacka i Janina Milisiewicz, która nam tak 
pisze 11-go lutego: "zaintrygowała mnie 
wzmianka na kartce świątecznej o 
niespodziance w drodze. Wreszcie telefon 
Prezesa Romualda wyjaśnił zagadkę ku 
mojemu ogromnemu zdziwieniu. Zupełnie nie 
spodziewałam się takiego wyróżnienia. Nie 
umiem dostatecznie wyrazić mojego 
wzruszenia. Na wczorajszym zebraniu z okazji 
Święta Marynarki Wojennej Rom uroczyście 
udekorował mnie odznaką i wręczył dyplom".

Komunikat Nr 38 z 5-go marca podaję że: 
"Podczas obchodów Święta Marynarki 
Wojennej nasz zasłużony Sekretarz Kol. Jasia 

Milisiewicz była udekorowana przez Prezesa 
— również członka Kapituły — Złotą 
Odznaką SMW. Drugim członkiem naszego 
Stowarzyszenia uhonorowanym Złotą Odznaką 
SMW jest kol. Wilhelm Pacewicz w Bellevue 
Washington, USA. Obojgu wielce zasłużonym 
dla SMW, odznaczonym tą ekskluzywną 
odznaką składamy jak najserdeczniejsze 
gratulacje.

Dawne Koła Manchester i Glasgow 
zdecydowały zatrzymać angielską nazwę Polish 
Naval Association in Manchester/in Glasgow.

Na zebraniu 26 lutego 1993 Zarząd 
naszego Koła uchwalił nazwę naszego 
Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej w Kanadzie, a po angielsku POLISH 
NAVAL ASSOCIATION — Canada i 
przedstawi ją do zatwierdzenia na Walnym 
Zebraniu 24-go kwietnia 1993." Na Walnym 
Zebraniu Koła obecni przyjęli sprawozdania 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalili Statut 
niezależnej organizacji marynarsko-społecznej 
i ustalili nazwę organizacji. Nowy Statut, 
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cytowany powyżej komunikat i bardzo 
rozbudowana praca Koła podana w 
sprawozdaniach są złożone w teczce tego Koła 
w londyńskiej Centrali do użytku przyszłych 
kronikarzy dziejów naszego Stowarzyszenia.

WARSZAWA
Z Polski listem datowanym 10 lutego 

powiadamia Witold Mieszkowski, że w Życiu 
Warszawy podano zawiadomienie, że "w 
rocznicę Zaślubin Polski z Morzem dnia 10 
lutego 1993 roku o godz. 9.00 w archikatedrze 
św. Jana w Warszawie odprawiona zostanie 
msza święta za spokój dusz ŚP. Admirałów, 

Oficerów i Marynarzy Polskiej Marynarki 
Wojennej poległych na morzach i oceanach, w 
Mokranach i w Katyniu, w więzieniach 
Mokotowa i Wybrzeża, zmarłych w Kraju i na 
wychodźstwie. — Przyjaciele i rodziny". 
Wydaje się nam, że warszawscy koledzy z 
kmdr. Rudzkim na czele i mieszkającym 
obecnie w Warszawie a czasami pod 
Warszawą kmdr. A. Kłopotowskim, a z mojego 
rocznika por. mar. K. Żmijewskim powinni być 
może powiadomić pantoflową pocztą byłych 
oficerów i marynarzy by tłumniej wystąpili w 
tych dorocznych spotkaniach na mszy świętej 
w Katedrze św. Jana. — redaktor.

SPOTKANIA LONDYŃSKIE
11 LUTY 1992

Londyńscy koledzy, prawdopodobnie ze 
względu na lokację Komitetu Powierników 
PNAWF postanowili nie zawiązywać 
organizacji koleżeńsko-marynarskiej, ale 
zainicjować regularne comiesięczne spotkania 
w każdy drugi czwartek miesiąca i na datę 
pierwszego spotkania wyznaczono 11 lutego. 
Po mszy św. więc w kościele św. Andrzeja 
Boboli, gdzie bratnie SPK reprezentował prezes 
Soboniewski, a z nie zostających na spotkaniu 
była p. Karnicka i siostra śp. Borysa 
Kamickiego, p. Piotrowska. Spotykamy się w 
południe w barze u Lotników i około 13.00 
schodzimy do restauracji Nawigator, gdzie 
czeka nas trzy-daniowa biesiada z kielichem 
wina, kawą i opłaconym napiwkiem za obsługę 
w bardzo przystępnej cenie. Podczas biesiady 
podpisujemy list do naszego seniora na 
emigracji i wysyłamy do kmdr. Wojciechów 
Franckich, __ a przypominający tradycję 
obchodów Święta Marynarki w Kanadzie, 
gdzie p. Elżbieta Pacewicz recytowała wiersz 
Feliksa Konarskiego "Zaślubiny", wysyłamy 
gratulacje kol. Wilhelmowi Pacewiczowi z 
okazji dekoracji Złotą Odznaką i zapewniający 
ich, że ich tradycję utrzymamy w Londynie, 
gdzie kol. Marek Ołdakowski odczyta wiersz 
Konarskiego i list życzący powrotu do zdrowia 
kol. Hieronimowi Gryce, który musiał zawiesić 
na parę tygodni swoją ważną pracę w 
Zarządzie. Prezes wita obecnych, szczególnie 
tych, co zjechali z daleka, jak p. Barbara

Prezes wita obecnych od lewej: po bliższej 
stronie stołu: J. Stein, Z. Jagusiewicz, W. 
Krzyżanowski, p. Zofia Bnińska-Mizgalska, M. 
Hrynkiewicz-Moczulski, J. Busiakiewicz, p. L. 
Jedyńska, Z. Kobiernicka, J. Smoczyński, M. 
Ołdakowski, p. G. Obertyńska. P. J. Bechyne.

Kolega M. Ołdakowski recytuje wiersz Konarskiego
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Piechowiak, żona Alfreda, z Poznania, kol. 
Jagusiewicz z Dorset, koL Wańkowski z 
Midlands, oraz starszego na redzie dzisiejszego 
spotkania kmdr. Antoniego Wacięgę.

Przy stole jest nas, notuję z obowiązku 
kronikarskiego, 29 osób, a to Władysław 
Barteluk, Jadwiga Bechyne, Ada Biskupska, 
Jan Busiakiewicz, Mariusz Hrynkiewicz- 
Moczulski i Zofia Bnińska-Mizgalska, Feliks 
Kendrick-Keidrowski, Stefan Kmiecik, Wiesław 
Krzyżanowski, Edward Liber z żoną Eileen, 
Józef Smoczyński, Jerzy Stein, Stanisław 
Traszko, Antoni Wacięga, Florian Wizła z 
żoną Rosę, Czesław Wróbel z żoną J. Wróbel, 
Czesław Zielonka z żoną Alfredą Zielonka, 
Konstanty Zubkowski i Władysław Żurawski. 
Przeglądamy i czytamy list od wiceadmirała 
R. A. Wagi datowany na 10 lutego, który 
otrzymały też inne Koła, a który cytujemy tu 
w całości:

"Jestem szczerze wzruszony kreśląc 
niniejsze słowa, kierowane do tak szacownych 
i drogich sercu Adresatów z bardzo 
szczególnej, bliskiej wszystkim polskim 
marynarzom okazji.

10 lutego bowiem, jak co roku, łączymy w 
Polsce nasze myśli z byłymi marynarzami 
rozsianymi po całym świecie, a szczególnie 
kombatantami II wojny. Ich bezprzykładne 
poświęcenie i najwyższa ofiara życia tych, 
którzy odeszli, poniesiona w latach wojny 
morskiej 1939-1945, przysporzyły Marynarce 
Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej 
wspaniałych tradycji bojowych, którymi 
szczycić będziemy się jeszcze przez wieki.

A wszystko zaczęło się na nowo dokładnie 
73 lata temu, kiedy to gen. broni Józef 
HALLER, w obecności najwyższych 
dostojników państwowych i innych osobistości 
dokonał symbolicznego aktu Zaślubin Polski z 
Morzem poprzez wrzucenie platynowego 
pierścienia w fale Zatoki Puckiej. To, 
ogromnej wagi, wydarzenie, uwieńczające 
wysiłek wielu pokoleń rodaków, zamknęło 
ponad 120-letni okres zmagań o powrót nad 
Bałtyk.

W tym doniosłym narodowym święcie 
brała dumnie udział Marynarka Wojenna 
Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona już po 

odzyskaniu Niepodległości w dniu 28 listopada 
1918 roku dekretem Naczelnika Państwa 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Reprezentował 
ją bardzo godnie szef Departamentu dla Spraw 
Morskich kontradmirał Kazimierz Porębski oraz 
batalion morski dowodzony przez kpt. mar. 
Konstantego Jacynicza.

Po poświęceniu Biało-Czerwonej Bandery 
przez dziekana Frontu Pomorskiego ks. Józefa 
Wryczę i kapelana MW ks. kmdr. ppor. 
Władysława Miegonia, dwaj marynarze 
batalionu mat. Kazimierz Wiśniewski oraz st. 
mar. Florian Napierała wciągnęli Ją uroczyście 
na maszt przy dźwiękach Hymnu Państwowego 
i 21 salwach narodowego salutu 
artyleryjskiego.

Od tego momentu Polska znowu zaistniała 
nad Bałtykiem.

Odtąd też niewielki Puck stał się pierwszą 
bazą odrodzonej Marynarki Wojennej z 
Komendą Portu Wojennego i Dowództwem 
Wybrzeża Morskiego, przemianowanym 
później na Dowództwo Floty. W puckim porcie 
bazowały nasze pierwsze jednostki pływające 
— OM "Pomorzanin", kanonierki, torpedowce 
i trałowce. Była to także kolebka polskiego 
lotnictwa morskiego.

Dla upamiętnienia tych dziejowych faktów 
od 1928 r. dzień 10 lutego obchodzony był w 
sercach wszystkich polskich marynarzy jako 
Święto Marynarki Wojennej. W tym roku ma 
ono wymowę szczególną — przypada bowiem 
na jubileusz 75-lecia Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Z okazji tych doniosłych rocznicowych 
wydarzeń przyjmijcie, Wielce Szanowni 
Państwo i Drodzy Towarzysze Broni, 
najserdeczniejsze podziękowania za wszystkie 
Wasze dokonania dla sprawy obronności 
Rzeczypospolitej na morzu - zarówno w 
przeszłości jak i współcześnie.

Życzę jednocześnie gorąco Szanownemu 
Panu Prezesowi i wszystkim członkom Koła w 
Londynie Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
wielu jeszcze nowych osiągnięć w tej pięknej 
działalności, a także długich lat życia w 
dobrym zdrowiu i wszelkiej pomyślności 
osobistej.

Będę szczęśliwy, jeśli zobaczę Was 
wszystkich wśród marynarzy przybyłych z 
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całego świata do Gdyni na nasze kulminacyjne 
jubileuszowe uroczystości w czerwcu bieżącego 
roku.

Pozostając z nadzieją na spełnienie tych 
pragnień, łączę najlepsze marynarskie 
pozdrowienia i wyrazy głębokiego szacunku, 
a przede wszystkim admiralskie podziękowanie 
za nadesłane mi życzenia i serdeczne słowa, 
które ogromnie sobie cenię."
Gdynia, 10 lutego 1993 Wiceadmirał R. Waga

Nasze podpisane przez wszystkich 
obecnych kartki z czasem przynoszą miłe 
odpowiedzi. Hieronim Gryko pisze 17 lutego: 
Najserdeczniejsze podziękowania dla 
wszystkich pań Koleżanek i Kolegów za tak 
miłą niespodziankę. Ta miła "get well soon" 
kartka naprawdę sprawiła mi wielką 
niespodziankę i przyjemność. Proszę złożyć 
moje podziękowanie w następnym numerze 
NS.

Koledzy, którym gratulowaliśmy 
odznaczenia Złotą Odznaką przesyłają przemiłe 
listy wykazujące wielką radość z odznaczenia 
i podkreślające wysoką indywidualną wartość 
tego wyróżnienia.

11 MARCA 1993
Spotkanie marcowe jako temat ma 

podziękowanie za wieloletnią pracę 
szykującemu się na przejście w stan spoczynku 
kol. Jasia Busiakiewicza. Nie ma tak 
zasłużonego w naszym Stowarzyszeniu kolegi, 
by więc bardziej poufnie, bez widzów i 
słuchaczy w barze czy restauracji, mieć okazję 
parę słów na ten temat powiedzieć, wszyscy 
przychodzący na spotkanie są kierowani do 
kancelarii na drugie piętro, gdzie prezes SMW 
zorganizował lampkę przedobiadowego wina. 
Gdy już nasza maleńka siedziba zaczyna 
trzeszczeć od natłoczenia, Kostek przypomina, 
że spotkanie składa Jasiowi podziękowanie za 
pracę od drugiego do ostatniego Zarządu w 
charakterze prezesa, wiceprezesa, 
przewodniczącego Walnych Zjazdów, 
sekretarza, skarbnika, administratora majątku, 
a z czasem seniora naszej londyńskiej grupy. 
Niestety chętny i zdatny i przygotowany do 
przejęcia obowiązków skarbnika młody 
Hieronim rozchorował się na parę tygodni i

Od lewej: Łubieński, Traszko, Kmiecik, 
Lisowski, przemawia Zubkowski, Plezia,

pewno jeszcze niejeden raz będziemy Jasia 
prosić o radę i pomoc. Koleżanka Halina 
Wójcik ze swojej przedwczesnej emerytury 
przysłała krótki, prosty, ale bardzo wzruszający 
list.

"Jako bliska współpracowniczka 
Komandora Busiakiewicza przez wiele lat chcę 
i ja dołączyć do grona kolegów i koleżanek w 
dniu kiedy będziecie dziękować Komandorowi 
za wiele lat jego pracy dla SMW. Ja też 
wysoko oceniam wkład wysiłku Komandora. 
Dziś przekazuje On w następne ręce majątek 
SMW dobrze wypracowany latami. To Jego 
wielka zasługa.

Smutno mi, że nie mogę osobiście być z 
Wami ale myślami będę na pewno. 
Komandorowi Busiakiewiczowi życzę wielu lat 
w zdrowiu. — Halina Wójcik.

Jest też odczytany list od Michała Zawady 
z Koła Glasgow:

Szanowny Panie Komandorze,
Za długą włożoną pracę w Zarządzie 

Głównym SMW w kolejnych funkcjach 
sekretarza, prezesa, skarbnika, składam Koledze 
w imieniu Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w Glasgowie i własnym jak najserdeczniejsze 
gratulacje i podziękowanie za oddaną 
bezinteresowną pracę w Stowarzyszeniu 
Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii.

Smutno nam starym wilkom morskim, że 
jeden z najbardziej znanych i łubianych 
wilków tęskni już za odpoczynkiem, chociaż 
z pewnością duch marynarza mówi wyraźnie i 
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głośno "Pozostań na posterunku!", przecież 
Ciebie Kochany Komandorze nie 
zdemobilizowaliśmy! Ale chyba wyższa siła 
rządzi naszymi upodobaniami, więc w 
wymarzonym stanie pełnego wypoczynu po 40- 
letniej przeszło pracy na niwie marynarskiej ku 
naszemu dobru i Ojczyzny chwale, składamy 
Tobie Drogi Komandorze, po tych długich 
laciech nasze marynarskie podziękowanie i 
niech Neptun, bóg głębin morskich pamięta o 
Twoich czynach Komandorze Marynarki 
Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, niesionych 
dla Tej, co nigdy nie zginęła! Czołem Panie 
Komandorze! — Mieczysław Zawada.
Komandor Busiakiewicz odpowiada:

Powiedziano tu pod moim adresem szereg 
komplementów i miłych słów. Jak już niegdyś 
wspomniałem, twierdzę że w każdym 
człowieku gdzieś tam na dnie drzemie 
odrobina próżności, która pogłaskana z włosem 
budzi się. Proszę się więc nie dziwić, że 
przyjmując te wyrazy uznania z dużym 
zażenowaniem, jestem wzruszony i serdecznie 
za nie dziękuję!

Rzeczywiście tak się złożyło, że przez 46 
lat miałem możność bezpośredniego 
zajmowania się sprawam Stów, na różnych jego 
funkcjach wespół z gronem, niestety 
nieobecnych już kolegów, których zasługi dla 
SMW były o zasadniczym znaczeniu. Możemy 
być dumni, że dzięki tym byłym i obecnym, 
pełnym poświęcenia, zespołom przetrwaliśmy 
bez mała pół wieku wypełniawszy swoje 
założenia i cele. Możemy być dumni, że lata te 
przeszły w harmonijnej współpracy bez sporów 
natury politycznej, bez cienia niejasności w 
dziedzinie finansów, bez animozji i ambicji 
osobistych, co jest rzadkością w naszych 
cechach narodowych. Myślę, że ta mała nasza 
społeczność marynarska na przestrzeni tych lat 
całkowicie zdała egzamin. Dziś, gdy dziesiątki 
lat odzywają się wiadomymi skutkami, czuję że 
przyszedł czas by zamknąć ten rozdział mojego 
życia, a odchodząc na ten głęboki stan 
spoczynku mam pełne przekonanie, że 
"odmłodzony" i pełen doświadczenia i rozsądku 
zespół chwalebnie dokończy zaczęte pół wieku 
temu dzieło, czego z całego serca życzę.

Wypijamy toast za zdrowie zasłużonego 
kolegi i jeszcze kol. Smoczyński przypomina,

Od lewej: Kmiecik, Zubkowski, przemawia 
Busiakiewicz, Suchenek-Suchecki. Żurawski, 
Zielonka, Irena Wrońska, za nią Jadwiga 
Karnicka, Smoczyński, Jadwiga Anczykowska

Toast. Od lewej: Łubieński, za nim Zubkowski, 
Plezia, Barbara i Jan Busiakiewiczowie,

że odkąd osiedlił się w Londynie i nawiązał 
trwały związek z SMW zawsze tam był kmdr. 
Busiakiewicz, by wysłuchać, poradzić i pomóc, 
kto tego potrzebował. Dziś jest mu bardzo miło, 
że mieszka w tym samym kącie polskiego 
Londynu i często spotykają się na zakupach i 
przy innych lokalnych okazjach i oczywiście w 
drodze do Stowarzyszenia. Schodzimy na dół i 
zasiadamy do stołów, gdzie sekretarz 
przypomniał nasze wspólne bankiety, gdzie 
prawie polskim zwyczajem był barszczyk z 
pasztecikami, i powiedzmy pieczeń z 
groszkiem, buraczkami, a potem ciasteczko, aż 
kolej przyszła, że jadłospis decydował 
organizator kmdr Busiakiewicz. Główne danie 
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był gulasz z kaszą gryczaną i dzisiaj 
powtarzamy jego wybór zasiadając do kaszy z 
gulaszem, która o dziwo okazuje się bardzo 
smaczna nawet na tak wniosłą okazję.

W imieniu kolegów z marynarki handlowej 
przemawia kpt. wk. ż. Jan Starzyński 
podkreślając długoletnią współpracę z naszym 
Stowarzyszeniem, a przede wszystkim z kmdr. 
Busiakiewiczem. Jest nas przy stole chyba 31 
osób i w bardzo miłej atmosferze schodzi nam 
czas przy dziękczynnym spotkaniu. Przy stole 
są p. Jadwiga Anczykowska, Antoszewicz, 
Balicki, Barteluk, pp. Busiakiewiczowie, 
Kmiecik, Kneba, pp. Krzyżanowscy, Lisowski, 
Łubieński, Hrynkiewicz-Moczulski, p. 
Katarzyna Minkiewicz, p. Gabriela Obertyńska, 
Olszowski, Ołdakowski, Plezia, Smoczyński, 
Suchenek-Suchecki, kpt. Jan Starzyński, 
Szembek, Traszko, p. Irena Wrońska, Zawada, 
Zielonka, pp. Zubkowscy.

8 KWIECIEŃ 1993
Organizowany przez kol. Floriana Wizłę 

spotkanie podoficerów na wspólnym obiedzie 
nie wychodzi tak dobrze, bo organizator się 
rochorował i nie w porę został zabrany do 
szpitala. Przejął od niego przewodniczenie kol. 
Czesław Zielonka, a w barze spotkał ich prezes 
ostatniego Zarządu, życząc im miłego 
spotkania i choć było ich tylko czternastu 
zjechali się wcale z daleka bo kol. Janek 
Plewa z Francji, a dr Leszek Ostrowski z 
północnej Anglii. Z bardziej lokalnych byli pp 
Czesław i Alfreda Zielonka, Władek Barteluk, 
Antoni Kledziuch-Cardew, Stefan Kmiecik, 
Józef Kneba, Henryk Kuczwalski, Stanisław 
Traszko, Jan Włodarczyk, Władysław Żurawski 
i Franek Sorówka i p. Gabriela Obertyńska. 
Mówił mi Czesław, że nie uważał za 
potrzebne witać wszystkich oficjalnym 
przemówieniem, ale spotkanie było choć 
nieliczne i nieformalne, bardzo mile i 
serdeczne. Szkoda, że Florianowi nie udało się 
doprowadzić okazji do bardziej hucznej 
konkluzji.
13 MAJ 1993

Na zebraniu Zarządu, czyli Komitetu 
Powierników PNAWF postanowiono, że 
zgodnie z przyjętym Referendum Komitet 
winien przejąć wszystkie akcje i agendy 

dotychczas prowadzone przez Zarząd. A więc 
ma reprezentować Mar Woj w Zjednoczeniu i 
w Radzie Kombatanckiej, oraz że należy 
pozostawić comiesięczne spotkania w drugi 
czwartek miesiąca o 1200 w barze u Lotników, 
natomiast obiad przy wspólnym stole będzie 
urządzany tylko wtedy, gdy zajdzie tego 
potrzeba. W czwartek 13 maja zasiadło nas do 
stołu 15, Wojtek Domżalski, Florian 
Kaczmarek, Ziutek Kneba, Wiesiek 
Krzyżanowski, p Gabriela Obertyńska, Józef 
Ogonowski, Kostek Okołów-Zubkowski, 
Zbyszek Plezia, Józef Smoczyński, Staszek 
Traszko, Janek Wańkowski, Wiktor Wierzbicki, 
Florian Wizła, p Róża Wizła i Władek 
Żurawski. Kostek wita Wiktora Wierzbickiego 
z Koła Kanada — miło nam jest mieć go z 
nami. A Wojtek Domżalski musztruje ekipę, z 
którą jedzie do Francji na doroczny bankiet 
tamtejszego Koła. Przez nich przesyłamy 
kolegom we Francji serdeczne pozdrowienia i 
życzenia wspaniałej zabawy.

Comiesięczne spotkania w drugi czwartek 
miesiąca są oczywiście doskonałą okazją do 
wymiany poglądów i ustalenia postępowania. 
Przeglądamy więc entuzjastyczne 
podziękowania za nadaną Złotą Odznakę 
Stowarzyszenia — koleżanki Milisiewicz w 
sprawozdaniu Koła Toronto, kol. 
Zdrojewskiego w notatce telefonicznej 
rozmowy podanej w sprawozdaniu Koła 
Glasgow, a na nasz list zbiorowy 
przypominający tradycję recytowania wiersza 
"Zaślubiny" przez p. Elżbietę Pacewicz i 
gratulacje Wilhelmowi dekoracji Złotą 
Odznaką, tak nam dziękują swym listem 5 
marca 1993: "Teraz dopiero odpowiadam na 
list z 10 lutego. Przykro mi, proszę wybaczyć. 
Elżbieta jest ciężko chora, ma sparaliżowaną 
lewą stranę ciała już prawie półtora roku. 
Leczy się w domu, ale teraz znowu jest w 
szpitalu. Niedawno miała ciężką operację na 
"by pass" arterii. Elżbieta i ja byliśmy i 
jesteśmy wciąż zachwyceni Waszą pamięcią o 
nas. Wasz list, liczne podpisy, podniósł 
Elżbietę bardzo na duchu. Nigdy Wam tego 
nie zapomni, jest bardzo wdzięczna. Ze swej 
strony dziękuję Zarządowi SMW i 
Kolegom/Koleżankom za nadanie mi Złotej 
Odznaki. Jestem naprawdę bardzo dumny z 
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tego wyróżnienia. Szczerze oddani Wilhelm i 
Elżbieta.

Następnie co miesięczne spotkanie da nam 
okazję powiadomić obecnych kolegów o 
wysokim odznaczeniu Złotej Odznaki Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym 
ambasador Tadeusz de Virion udekorował p. 
Jankę Bielak, siostrę śp. kmdr Juliana 
Czerwińskiego, 23 listopada 1992.

Pani Bielak jest aktywną członkinią 
żeglarskiego stowarzyszenia The Sail Training 
Association. Działalność w STA p. Bielak 
rozpoczęła 18 lat temu, kiedy to do regat 
szkolnych żaglowców włączyły się pierwsze 
polskie jednostki "Dar Pomorza" i "Zawisza 

Czarny". Jest jedyną kobietą zasiadającą w 
Międzynarodowym Komitecie Żeglarskim oraz 
członkinią najwyższych władz STA. Pani 
Janka mieszka od roku 1951 na Ealingu. Sława 
wśród braci żegarlskiej zapewniła jej tyłuł 
"Morskiego Ambasadora".

SMW nie podaje adresów członków lub 
niezrzeszonych marynarzy w wyniku 
poszukiwań. Obecnie poszukujemy Stefana 
Kucharskiego, który służył na ORP DRAGON 
i ORP CONRAD. Chcemy dowiedzieć się czy 
jeszcze żyje, a jeśli tak, to jaki jest jego adres, 
by podać mu adres pani J.D. Ellis, którą lata 
temu znał w Chatham i która poznała go z 
ówczesnej fotografii.

BATTLE OF ATLANTIC 
50TH ANNIVERSARY COMMEMORATION
J.W. Rayner General Secretary of Royal 

Naval Association writes of Battle of the 
Atlantic 50th Anniversary Commemoration 
(BA 93) (Merseyside — 26-31 May 1993).

The Royal Navy is working in partnership 
with the other Services, the Merseyside 
authorities and a number of other organisations 
including the Royal Naval Association 
(representing all exservice Associations) and 
the Chamber of Shipping (representing all 
Merchant Navy interests). As partners we have 
the opportunity not only to bid for places at 
official events but also to propose and co
ordinate events which individual Associations 
and Groups wish to stage in conjunction with 
the main naval programme. The Royal Naval 
Association is actively encouraging their 
Membership and those of other ex-Service 
organisations to take up this opportunity by 
way of Reunions, Dinners or Social Evenings 
in order that those intending to travel to 
Merseyside for the main events can enjoy a 
worthwhile "package" of events. If "local" 
assistance is required, the RNA will be pleased 
to identify a point of contact on Merseyside.

Those who took part in the longest running 
campaign of the War will wish to 
commemorate the 50th Anniversary in the 
appropriate fashion. They may also remember 
how many people Service and Civilian were 
involved in some way in the heroic struggle, 
eighteen navies, Merchant Marine, eight or 
more Air Forces, the Army, dock workers, 
shipbuilders, pilots, the emergency services and 
many many more. The allocation of places on 
the Marchpast, at the Service of 
Commemoration and so forth will reflect all 
these interests, but capacities are finite. In 
making a fair allocation and getting your own 
events a place in the programme, we will not 
be moved by special pleading but we will be 
greatly assisted by the earliest possible return 
of the bidding from attached to this brochure. 
It is unlikely that applications received after 
Friday 29 January 1993 will be considered.

BA 93 was borne of the Navy Board 
decision to mark the sea campaigns of the 
Secod World War... Ships of the Royal Navy, 
the Merchant Marine and up to 17 Foreign and 
Commonwealth Navies will assemble at 
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Moelfre Ancorage for a Review on Wednesday 
26 May... will proceed to berths for a Port 
visit. During this period the key official events 
will include:
1000 Saturday 29 May — A marchpast 
through the streets of Liverpool
1200 Saturday 29 May — A flypast of current 
and historic maritime aircraft
1930 Saturday 29 May — A Charity Concert 
by the Massed Bands at Goodison Park
1030 Sunday 30 May — A Service of 
Commemoration at Liverpool Anglican 
Cathedral (with facilities nearby for an 
overflow congregation) followed by a parade 
of Standards.

As our Association was not invited to take 
part, Chairman K. Okołów-Zubkowski writes 
on 4 February to The Right Honourable M.L. 
Rifkind Secretary of State for Defence: "Dear 
Sir,

Polish Naval Association received an 
invitation from Polish Naval H.Q. Gdynia to 
visit one of their ships representing Polish 
Navy during 50th Anniversary of Battle of the 
Atlantic.

We find this very ironic, as there are still 
many people living in this country who fought 
on Polish ships under British Command and 
they are not invited to take part in those 
Commemorations.

We sincerely hope that this .eśpfmission 
may be rectified.

P.S. For your reference I enclose a copy of the 
book "Polish Navy in the Second World War", 
which covers actions leading to award of 
"Atlantic Star".

Reply comes from D J Bonner, Head of 
Secretariat (Naval Staff) Ministry of Defence 
dated 12 February 1993:

"Thank you for your letter of 4 February 

to the Secretary of State in which you say that 
Polish veterans in the UK have yet to be 
invited to take part in the Battle of the 
Atlantic Commemoration (BA 93). I have been 
asked to reply.

I have passed your letter on to the BA 93 
organisers who were pleased to find a contact 
association for Polish Naval Veterans. They 
tell me that, since your Association is not 
registered with the Royal Navy Federation of 
56 similar veterans’ organisations, you would 
not have seen any of the information which 
has been sent to other organisations. However, 
I know that Captain Harvey, the Project 
Officer, who is co-ordinating veterans’ 
participation, has now been in touch with you 
to let you know what events are planned.

I can assure you that the Royal Navy has 
not forgotten the part played by the members 
of your association in the Battle of the 
Atlantic and I hope, that you will now feel a 
part of this historic commemoration".

Project Officer Captain J B Harvey LVO 
RN from Battle of Atlantic Flag Officers 
Plymouth’s BA 93 Project Office Devonport 
writes 11 February 1993: "As agreed on the 
telephone yesterday I have sent details of your 
Association to Captain Jim Rayner RMR.

He should be in touch with you shortly 
and he will be sending you a list of events.

I am very pleased now to be in touch with 
Polish Naval veterans without whom this 
Commemoration would not be complete. I look 
forward to seeing your contingent taking their 
rightful place in Liverpool".

Wiemy, że oficjalnie z Londynu jadą 
Koledzy Plezia i Zubkowski i zabierają ze 
sobą Attache Polskiej Ambasady do kolegi 
Lesisza, który jako miejscowy organizuje 
reprezentantów SMW na tych obchodach. Nie 
wątpię, że któryś z uczestników zamieści w 
następnym numerze NS krótkie sprawozdanie.
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75-LECIE MARYNARKI WOJENNEJ 
W GDYNI — CZERWIEC 1993

W całości podany przy sprawozdaniu ze 
Święta Marynarki Wojennej w Londynie list 
Wiceadmirała Wagi kończy się zaproszeniem 
na Obchody 75-cio lecia Polskiej Marynarki 
Wojennej. List kdr. J. Wąsiewskiego z 24 
marca podaję "Ramowy program czerwcowego 
spotkania marynarzy (podaję go w kwietniowej 
"Banderze") według dzisiejszej mojej wiedzy 
jest następujący:
24 — przyjazd, zakwaterowanie (oraz 
wyżywienie) w Akademii Marynarki Wojennej 
na Oksywiu. Zapoznanie z programem.
25 — wycieczka na Westerplatte, zwiedzanie 
obiektu, składanie kwiatów pod pomnikiem; 
spacer traktem królewskim po starym Gdańsku. 
26 — spotkania pokoleń na pokładach okrętów 
w Porcie Wojennym na Oksywiu. Wspólny 
obiad. Udział w występach orkiestr 
wojskowych oraz Air Show i pokazach 
morskich naszych okrętów organizowanych 
tradycyjnie przy wylocie Bulwaru 
Nadmorskiego i zbiegu ul. Czołgistów (dziś 
Piłsudskiego). Koncert galowy w gdyńskim 
Teatrze Muzycznym.
27 — 08.00 uział w uroczystym podniesieniu 
bandery i wielkiej gali banderowej na okrętach 
w Porcie Wojennym. Być może, zostanie po 
raz pierwszy podniesiona bandera na nowym 
polskim okręcie ORP "Piorun". Po mszy w 
oksywskim kościele garnizonowym uczestnicy 
spotkania idą okrętami na Hel na ciąg dalszy 
spotkań z przeszłością i dniem dzisiejszym 
MW RP.
28 — po śniadaniu wstępnie zaplanowano 

zakończenie spotkania i pożegnanie jego 
uczestników.

W pokazie orkiestr wojskowych — 
wiadomo obecnie — wezmą udział 
następujące: duńska, fińska, rosyjska, 
Reprezentacyjna MW, Garnizonowa MW ze 
Świnoujścia, połączona MW, Pomorskiego 
Okręgu Wojskowego. Być może, przyjedzie 
big band sił lotniczych USA.

Główne zamierzania wesprze sporo imprez 
towarzyszących. Chciałbym podkreślić, że to, 
co podaję, jest programem ramowym, w 
którym zawsze mogą zajść jakieś zmiany..."

Uczestnicy Obchodów z Wielkiej Brytanii 
zamawiają przelot do Gdańska przed końcem 
marca i na to otrzymują list z Gdyni, by 
zmienili lot na Warszawę, skąd będą odebrani 
autokarami do Gdyni. Na zmiany niestety jest 
za późno i ze sprawozdania w następnym 
numerze NS dowiemy się jak z tych 
problemów udało im się wyjść. Jak wiadomo 
przy oddawaniu tego numeru do druku na 
Obchody wybiera się duża grupa zza oceanu, 
powiększona przez panie entuzjastki i do nich 
dołączy silna reprezentacja kombatantów z 
Wielkiej Brytanii.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
wraz z okrętem muzealnym ORP 
BŁYSKAWICA apelują do przyjeżdżających 
do Gdyni kolegów o przywiezienie 
jakichkolwiek pamiątek, które nadawać by się 
mogły do powiększenia zbiorów, i 
upamiętnienia Marynarki Wojennej Drugiej 
Rzeczypospolitej.

KRONIKA STOWARZYSZENIA
NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI WPŁACILI:
J. Starzycki................................. £ 20.00
I. Wrońska............................... £ 13.00
Macroberts Solicitors-Glasgow £ 500.00
E. Krutol..............................US$ 100.00
W. Kuduk ...........................US$ 100,00
Mrs J. Lubelfeld ............. US$ 75.00
S. Mazur ........................ US$ 100.00

M. Kubiszyn......................Sz.Kr. 200.00
Mrs T. Radecka........................ £ 50.00
Mrs A. Biskupska ................... £ 10.00
Mrs J.D. Ellis........................... £ 5.00
M. Hłasko ................................ £ 10.00
W. Stankiewicz ........................ £ 15.00
J. Hedinger......................... £ 10.00
W. Pacewicz..............................£ 15.00
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C. Biernacki..................... . . £ 10.00 M. Piotrowska.................. . . £ 20.00
F. Jasłowski ..................... . . £ 10.00 F. Jasłowski ..................... . . £ 10.00
J. Raczyński..................... . . £ 10.00 A. Cardew (Kiedziuch) . . . . £ 10.00
J. Ladrowski..................... . . £ 3.00 C. Biernacki..................... . . £ 10.00
W. Lasek........................... . . £ 3.00 J. Trzebiatowski................ . . £ 10.00
I. i F. Rumińscy................. . £ 6.00 Mrs J. Anczykowska . . . . . . £ 3.00
C. Yorke (Dobersztyn) . . . . . £ 10.00 J. Wańkowski .................. . . £ 5.00
Z. Szmydt ........................ . . £ 10.00 M. Weston (Tatarynowicz) . . £ 10.00
C. Zygmunt ..................... . . £ 20.00 J. Śliwiński........................ . . £ 7.00
NA FUNDUSZ SYGNAŁÓW wpłacili: W. Lasek.......................... . . £ 7.00
S.M. Piaskowski ............. US$ 25.00 J. Michałowski ................ . Fr. 100.00
W. Kuduk ........................ us$ 20.00 Mrs I. Grochowska........... . . Ł 5.00
Mrs A. Stróżniak............. us$ 50.00 A. Gawron........................ . . £ 10.00
Mrs J. Jeny (Jendroszczyk) . . £ 10.00 J. Dobrodzicki.................. US$ 100.00
P. Walendziewicz............. . . £ 10.00 J. Raczyński ..................... . . £ 10.00
J. Hedinger........................ . £ 10.00 P. Walendziewicz............. . . £ 10.00

WSZYSTKICH OFIARODOAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 6 kwietnia 1993.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
12.8.1992 zmarł na wylew do mózgu w Gdyni st. bosman Leon Deląg.
29.11.1992 zmarł w Newcastle-on-Tyne st. bosman Jan Gawlik. Przeżył 76 lat.
9.12.1992 zmarł nagle w New Yorku kmdr. Kazimierz Hess. Przeżył 80 lat.
29.12.1992 zmarł w Paryżu por. mar. hrabia Władysław de Ponin-Poniński, Kawaler Maltański.
18.2.1992 zmarł Newcastle-on-Tyne mat. Kazimierz Jagodyński, były członek załóg ORP 
DRAGON i ORP CONRAD. Lt. Cdr. D.B. Smith RN "informs us that the ashes of the late 
Jagodyński were committed to the sea approximately 11 miles to the east of Blyth on 21 March 
93".
22.2.1993 zmarła nagle w Huntsville, Ontario - Kanada pani Julia Lipka, żona kolegi Stanisława 
Lipka.
25.3.1993 zmarł w Brigthon st. mar. Jan Mączka.
W marcu 1993 zmarła w Gdyni pani Maria Kasztelanowa wdowa po śp. kpt. mar. Antonim 
Kasztelanie.
18.4.1993 zmarła po długiej i ciężkiej chorobie pani Patricia Gorst-Dulla Ex-Wrenka. Żona kpt. 
mar. Romana Dulla. Przeżyła 70 lat.
26.4.1993 zmarł w U.K. kmdr. por. Stanisław Lasocki.
1.6) 1993 zmarła w Londynie 1-szy oficer Halina Wójcik PMSK, odznaczona Honorową Odznaką 
SMW, przez wiele lat kierowniczka kancelarii SMW.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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KOMANDOR TADEUSZ WITOLD JEKIEL
OD REDAKCJI:

Po śmierci w ubiegłym roku kmdr. 
Tadeusza Jekiela zwróciliśmy się do kol. 
Leona Śliwińskiego z prośbą o napisanie 
wspomnienia o zmarłym koledze do Ludzi 
Morza. Niestety kol. Śliwiński przeniósł się 
na jesień i zimę z Malagi do Paryża na długą 
i bardzo męczącą kurację. Gdy otrzymał nasz 
list obiecał napisać po powrocie do domu i 
jednocześnie zaznaczył, że drukowane w 
Dzienniku Polskim w Londynie 3 września 
1992 wspomnienie nie ustala odpowiednich 
priorytetów ważności osiągnięć i jest 
niedokładne. Uważam to sprawozdanie jako 
ciekawostkę napisaną przez autora z innej 
służby, podającego stopnie marynarskie w 
brzmieniu francuskim i liczymy na to, że w 
następnym nr NS kol. Śliwiński da nam swą 
autorytatywną wersję, a na razie 
przedrukowujemy p. Łuckiego i drukujemy 
panią JekieL Notujemy rozbieżności: w nazwie 
sieci: F2 czy G2? Redaktor

ZAŁOŻYCIEL SIECI F2
Dnia 9 sierpnia 1992 r. zmarł na dalekiej 

Florydzie, w wieku lat 82, kapitan korwety 
Tadeusz Jekiel — pseudonim DOCTOR — 
założyciel Sieci wywiadu morskiego we 
Francji w roku 1940.

Tadeusz Jekiel, inżynier marynarki już 
przed wojną, z ramienia Polski, nadzorował 
budowę dwu łodzi podwodnych w Le Havre.

W czerwcu 1940 po klęsce Francji, 
ewakuuje się z Saint Jean de Luz do Wielkiej 
Brytanii. Anglicy są zaniepokojeni losem silnej 
floty francuskiej oraz niebezpieczeństwem 
opanowania portów we Francji przez Niemców. 
Zwracają się więc do Polskiej Marynarki z 
prośbą o szybkie zorganizowanie wywiadu 
morskiego. Wybór pada na kapitana korwety 
Tadeusza Jekiela, który nigdy nie miał nic 
wspólnego z zawodowym wywiadem. 
Komandor Jabłoński odprawiający 
"DOCTORA" tłumaczył, że właśnie ludzie bez 
doświadczenia wywiadowczego nadają się do 
takiej roli w czasie wojny. Wówczas 
improwizacja, a nie rutyna, mają większą 

wartość. Nie posiadają oni kartoteki w innych 
służbach wywiadowczych, a w jego osobistym 
przypadku zupełny brak "wyglądu szpiega".

Tadeusz Jekiel zjawił się w Marsylii z 
początkiem września. Był to jego pierwszy 
przyjazd z Londynu do miasta, w którym setki 
Polaków czekało na "cudowny" wyjazd do 
Wielkiej Brytanii.

DOCTOR stosunkowo szybko odnalazł 
różne kontakty francuskie, pozwalające mu na 
zaangażowanie pierwszych "agentów". Dużą 
pomocą okazał się Leon Śliwiński, do którego 
miał on skierowanie z Anglii.

Po opanowaniu portów 
śródziemnomorskich, sieć morska kontrolowała 
już w czerwcu 1941 porty w Bordeaux, Le 
Havre i w północnej Francji oraz posiadała 
swoją stację nadawczą w Cagnes s/Mer.

Jekiel nie chciał jednak być marynarzem 
na lądzie. Marzył o powrocie do Anglii i na 
okręty. Wreszcie uzyskał zgodę pod 
warunkiem, że najpierw pomoże w 
zorganizowaniu Sieci w Algierii.

Praca organizacyjna w Algierii, od lipca do 
listopada 1941, zakończyła się aresztowaniem 
spowodowanym nieostrożnością jednego z 
agentów. Jekiel został oskarżony o współpracę 
z obcym mocarstwem i służbą wywiadu 
polskiego, które miały na celu szkodzenie 
dobrym stosunkom wojskowym i 
dyplomatycznym Francji. Przesiedział w 
więzieniu 8 miesięcy.

Olbrzymią i nieocenioną zasłuą DOCTORA 
było zorganizowanie Sieci, która stała się jedną 
z największych i przetrwała aż do uwolnienia 
Francji pod nazwą Sieć "F2". Przez jej szeregi 
przewinęło się w ciągu 5 lat około 2.800 
członków, w przeważającej liczbie Francuzów. 
Jednak szefami i głównymi kierownikami byli 
zawsze Polacy.

Kapitan korwety Tadeusz Jekiel skromny, 
wiemy w przyjaźni, zawsze uczynny dobrze 
zasłużył się Polsce.

Msza święta w Jego intencji została 
odprawiona w Benajarafe w Hiszpanii.

Drogi Kapitanie-DOCTORZE — żałuję, że 
nie możesz spocząć na ziemi francuskiej, z 
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którą byłeś tak związany.Chwała Twej pamięci.
Stanisław Łucki — "Arab"

ABY NIE ZAPOMNIEĆ
Druga wojna światowa skończyła się 

prawie pięćdziesiąt lat temu. Etos tego czasu, 
ludzie, którzy ten etos stworzyli, wszystko 
idzie w zapomnienie. I tylko ze śmiercią tych 
którzy brali udział w wypadkach między 1939 
rokiem i 1945 rokiem, tych ostatnich świadków 
polskiego wkładu do wysiłku w pokonaniu 
Niemców, w krótkiej wzmiance kwituje się ich 
dokonania.

Komandor Tadeusz Witold Jekiel zmarł 
nagle w Naples na Florydzie w ubiegłym roku. 
Mała polska kolonia tu zamieszkała, grupa 
przyjaciół-Amerykanów nie zdawała sobie

Kdr. ppor. T. W. Jekiel

sprawy z tego, że pogodny, zawsze 
uśmiechnięty Tadeusz, nigdy nie mówiący o 
sobie i swoich wojennych dokonaniach, zapisał 
dla Polski wspaniałą kartę osiągnięć i 
bohaterstwa.

Po ukończeniu Szkoły Marynarki Wojennej 
z pierwszą lokatą, młody porucznik Jekiel 
zostaje wysłany na studia do Paryża. Kończy 
wydział inżynierii morskiej w 1934 roku i 
zostaje odkomenderowany do stoczni w Brest 
gdzie odbiera tam budowane dla Polski okręty 
podwodne. W 1940 roku władze angielskie 
zaniepokojone losem floty francuskiej, oraz 
wobec całkowitego rozbicia siatki ich wywiadu 
na terenie Francji, zwróciły się do Polaków o 
pomoc w odbudowaniu siatki wywiadu. Na 
wykonawcę tego planu został wybrany Jekiel, 
który nie miał najmniejszego doświadczenia w 
tych sprawach. Ale był inteligentny, rzutki, a 
co najważniejsze był zupełnie nie znany i nie 
mający kartoteki w innych służbach 
wywiadowczych. Wrócił do Francji we 
wrześniu 1940. Następny okres to czas 
stworzenia jednej z największych siatek 
wywiadowczych pod nazwą R2 (Reseau Deux), 
która przetrwała do końca wojny. Przez R2 
przewinęło się około 2800 ochotników, 
przeważnie Francuzów, ale zawsze pod 
komendą polską. Ich informacje o wysiłkach 
zbrojnych państw Osi, zwłaszcza na Atlantyku 
i Morzu Śródziemnym, dostarczane przez radio, 
mikrofilmami, czy agentami do Londynu i 
Waszyngtonu, miały niesłychaną wartość dla 
Aliantów. Za tą działalność Komandor Jekiel 
dostał najwyższe odznaczenia polskie, 
francuskie i angielskie.
Floryda 14 marzec 1993 Zofia Jekiel

Kpt. mar. STANISŁAW 
ZAŁOGA-BŁAŻEJEWICZ, kpt. ż.wk.

"Staszek", jak Go najbliżsi nazywali, 
urodził się w Wołkowysku i tam ukończył 
średnie wykształcenie uzyskując świadectwo 
dojrzałości.

Propaganda prowadzona przez "Ligę 
Morską i Kolonialną", tygodnik "Morze" i 

Orkiestrę reprezentacyjną Marynarki Wojennej 
pod batutą kpt. Dulina, skutecznie docierała do 
tego prowincjonalnego, kresowego miasteczka, 
zaszczepiając miłość do Polskiego Morza.

Miłości tej uległ młody "Staszek" i 
poświęcił jej całe swoje życie.
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Stanisław Błażejewicz w 
1979.

W 1937 r. złożył podanie do Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu 
i po przejściu trudnego egzaminu 
konkursowego został przyjęty w jej poczet.

Któż mógł wówczas przewidzieć, że po 
dwóch latach szkolenia w umiłowanym 
zawodzie wybuchnie wojna i zostanie wcielony, 
jako podchorąży do batalionu morskiego, który 
walczył w Operacyjnej Grupie "Polesie", pod 
dowództwem Generała Kleeberga.

W czasie działań wojennych, drugie 
roczniki Szkół Podchorążych zotały rozkazem 
Naczelnego Wodza awansowane do stopnia 
podporucznika.

I tak w dniu 5 października 1939 r. po 
bitwie pod Kockiem "Staszek", jako 
podporucznik marynarki idzie do niewoli 
niemieckiej. Najdłużej przebywa w obozie 
jenieckim Oflag II D Grossborn, skąd w 
styczniu 1945 r. zostaje wyzwolony przez 
Ludowe Wojsko Polskie.

Polacy na ogół dobrze znosili trudny pobyt 
w niewoli, wierząc, że nastąpi pomyślne 
zakończenie wojny i powrócą do Wolnej 
Polski.

Czas spędzali na samokształceniu, 
uprawianiu sportów, ale również na 
organizowaniu oddziałów konspiracyjnych. W 
takiej organizacji "Staszek" bierze udział, jako 
jeden z pionierów.

Gdy w końcu stycznia 1945 r. ofensywa 
sowiecka zbiżała się do obozu jenieckiego i 
zachodziła obawa, że w wypadku obrony 
niemieckiej może zginąć wielu bezbronnych 

polskich oficerów. W celu uniknięcia takiej 
ewentualności starszy polskiego obozu ppłk 
Mossor postanawia nawiązać kontakt z 
Dowództwem Ludowego Wojska Polskiego. 
Tego trudnego zadania podejmuje się ppor. 
mar. Stanisław Załoga-Błażejewicz. Zadanie to 
wykonuje wzorowo, z narażeniem własnego 
życia, przedzierając się przez posterunki 
niemieckie, docierając do Dowództwa Polskiej 
Armii. Za czyn, dzięki któremu uratował wiele 
istnień ludzkich, zostaje odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari.

Po wojnie zostaje zmobilizowany do 
Ludowej Marynarki Wojennej w stopniu 
porucznika mar. Po dwóch latach w 1948 r. 
zostaje awansowany do stopnia kapitana mar. 
i naznaczony na dowódcę Dywizjonu 
Dozorowców.

Niestety w 1951 r. kariera wojskowa 
"Staszka" kończy się.

Zostaje zwolniony z Marynarki Wojennej, 
jak wielu innych oficerów przedwojennych.

Dopiero w 1957 r., udaje Mu się wrócić do 
zawodu marynarskiego, zostaje II-gim oficerem 
na M/S Turlejski, statku szkolnym Szkoły 
Rybołóstwa Morskiego. Następnie przechodzi 
do Polskich Linii Oceanicznych, gdzie 
awansuje do stopnia Kapitana Żeglugi Wielkiej 
i stanowiska dowódcy statku.

W ocenie podwładnych i przełożonych 
"Staszek" był człowiekiem o kryształowym 
charakterze, miał tylko przyjaciół i takim 
pozostanie w naszej pamięci. Cześć Jego 
pamięci. Gdynia, wrzesień 1992

PS. Pisze Kazik Domański, że p. 
Błażejewiczowa wdowa po Stanisławie, a jego 
koledze kursowym podaje w swym liście: "...Po 
różnych, bardzo ciężkich tarapatach, dzięki 
pomocy z strony Edzia Trojanowskiego (kolega 
kursowy), Staszek uzyskał zajęcie pilota w 
porcie szczecińskim. To była wielka poprawa 
w porównaniu z zajęciami, które miał 
poprzednio, ale miało to tę złą stronę, że był 
daleko od żony i małej córki, które mieszkały 
w Gdyni. I tutaj z pomocą przyszedł mu 
Ochman, który będąc w tym czasie Szefem 
Sztabu Marynarki Wojennej, użył swojego 
wpływu i zarządził przeniesienie Staszka do 
Rybołóstwa Morskiego w Gdyni i również
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pomógł w dalszym przeniesieniu do Marynarki Handlowej..."

ST BSM STANISŁAW SUWARY
28 października 1992 zmarł w tragicznym 

wypadku st. bsm. Stanisław Suwary. Pierwszy 
raz spotkałem Stacha 2 lutego 1937 na dworcu 
głównym w Warszawie. Jako ochotnicy do 
Marynarki Wojennej czekaliśmy na pociąg do 
Gdyni. W Gdyni przydzielono nas do tej samej 
kompanii, skąd po kursie rekruckim zostaliśmy 
zaokrętowani na ORP BAŁTYK, na kursy 
specjalistów. Stach na elektryka, ja na 
maszynistę. Trzy dni po przyjściu ORP 
BŁYSKAWICA do Gdyni zostaliśmy 
zaokrętowani na ten okręt. Byliśmy razem na 
BŁYSKAWICY aż do 1940. W tym roku 
Stach został przeokrętowany na ORP 
GARLAND. W 1942 ja też zostałem 
przeokrętowany na ORP GARLAND, na 
którym służyliśmy razem do końca wojny. 
Byliśmy po wojnie razem na Barkach 
Desantowych w Szkocji i stamtąd Stach 
wyemigrował do Kanady. Ja do Toronto 

dobiłem w 1953 i natychmiast zacząłem go 
poszukiwać. Znalazłem go już żonatym z p. 
Wandą i już mieli syna. Spotkałem u nich 
paru kolegów marynarzy. Wraz z p. Wandą 
opiekowali się nami i uważali nas za jedną 
rodzinę. Kiedy kmdr Tymiński i kilku kolegów 
postanowiło założyć Koło SMW Kanada Stach 
z Wandą i ja z żoną też byliśmy na 
pierwszym zebraniu i od tego czasu braliśmy 
udział w zebraniach, imprezach i pracach Koła 
i przez Koło organizowanych. Stach był hojny, 
chętny pomóc potrzebującym pomocy, 
gościnny, lojalny i uczciwy. Tą drogą 
przekazuję nasze i moje osobiste wyrazy 
współczucia dla p. Wandy po stracie 
wspaniałego męża i partnera długiego życia, 
Bogusławowi po stracie Kochanego Ojca, a 
wiernym mu przyjaciołom po stracie kolegi, co 
na wieczną odszedł wachtę. Cześć Jego 
pamięci! 2 grudzień 1992 Piotr Walendziewicz

KMDR POR. KAZIMIERZ JÓZEF HESS
Kazika poznałem po raz pierwszy w 1938 

w Szkole Podchorążych Mar. Woj. w 
Bydgoszczy, był oficerem kursowym 
młodszego rocznika, a ja ich szefem. Krótka 
była nasza znajomość, bo w niedługim czasie 
został przeniesiony na Flotę. Według Jego 
opowiadania, na ORP BŁYSKAWICA został 
przeniesiony ze stanowiska z-cy dowódcy 
baterii na Helu na 3 tygodnie przed wojną, 
ażeby objąć obowiązki I oficera artylerii, który 
nagle zachorował.

Do Anglii przybyliśmy 1 września 1939 
roku Kazik na ORP BŁYSKAWICA, a ja na 
ORP BURZA. Wspominam o tym, gdyż 
następnym razem zetknęliśmy się dopiero po 
wojnie w Kier. Mar. Woj. w Londynie, gdzie 
Kazik pełnił obowiązki kierownika II Referatu 
w Wydziale Org Wyszk, a ja po 
wy okrętowaniu mnie z ORP BŁYSKAWICA 
27 maja 1946, jako referent Departamentu 
Statystycznego. Tu dopiero zawarła się nasza 
bliższa przyjaźń, która trwała z przerwami aż 

do Jego śmierci.
W Londynie mieszkaliśmy na 55, 

Gloucester Road i często gościliśmy się kolacją 
gotowaną na "ringu". Podczas tych kolacyjnych 
wizyt i spacerów w pobliskim Hyde Parku, 
omawialiśmy wiele spraw i tematów 
dotyczących kraju i naszych osobistych. 
Jednocześnie przygotowywaliśmy się do 
egzaminu na "2nd matę".

Po wstąpieniu do PKPR 27 III 47 znowu 
rozstały się nasze drogi, Kazik wyjechał do 
Stanów, a ja po służbie na LST’s w Szkocji i 
kilkumiesięcznym pływaniu w marynarce 
handlowej, poszedłem na studia architektury do 
Oxfordu.

Jakimś trafem nawiązaliśmy ponownie 
kontakt, kiedy Kazik pływał na USNS 
BOWDITCH w amerykańskiej marynarce 
pomocniczej, a ja praktykowałem architekturę 
w Manchester. Nasz kontakt polegał na 
rzadkiej ale regularnej konrespondencji i Jego 
stałych kartkach z różnych zakątków świata, z 
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Dalekiego Wschodu, Pacyfiku, Morza 
Indyjskiego i portów Morza Śródziemnego, do 
których zachodził BOWDITCH. O tych Jego 
morskich wędrówkach tak pisze w liście do 
mnie Jego siostra "...Jego list z 22 IX 1992 
był jak zawsze miły i serdeczny pełen troski o 
mnie i radości, że znowu czeka go podróż, 
tym razem morska, bo ponad wszystko ukochał 
morze. Z każdego portu przez te wszystkie 
lata, które on zwiedzał osobiście, a ja na 
mapach świata". I tak upływały lata. Z czasem 
moja rodzina powiększyła się o dwie córki 
Krysię i Bibę. Kazik bardzo je polubił i 
nazywał je "Pannami Wodnymi", a one 
nazywały go wujkiem wojennym, bo 
prawdziwych nie miały, wszyscy zginęli na 
wojnie.

Myślę, że czasami myślał o nas jak o 
wojennej rodzinie. W swej niesłychanej 
szczodrobliwości zasypywał moje córy 
prezentami ze wszystkich portów, gdzie 
zachodził jego okręt. Po latach na nasze często 
ponawiane zaproszenia odwiedził nas w 
Cheadle, ale tylko na krótko, zawsze 
nadzwyczaj uważający, ażeby nie sprawić nam 
kłopotów. Podczas jego wizyt, moja żona 
Wanda, starała się go ugościć polskimi 
smakołykami, tych na pewno brakowało mu w 
jego morskim życiu. Nasza rewizyta w 
Nowym Jorku, była niecodziennym 
przeżyciem. Jego nadzwyczajna troskliwość i 
gościnność była naprawdę rozczulająca. Plan 
naszego pobytu, był opracowany z 
najdrobniejszymi szczegółami, naprawdę można 
by powiedzieć, że należeliśmy tylko do Niego. 
Kazik był bardzo pod tym względem 
"possessive". Jak bardzo był serdeczny i 
troskliwy świadczy choćby o tym taki drobny 
fakt. Dowiedziawszy się, źe moja córka będzie 
miała "elective" praktykę w uniwersyteckim 
szpitalu "Stony Brook" koło New Yorku, 
natychmiast tam pojechał ażeby upewnić się, 
że wszystko jest załatwione na jej pobyt. Od 
lat Kazik spędzał swoje wakacje na "cruises", 
odwiedzając wyspy Pacyfiku i Australię. Raz 
do roku odbywał podróż do Anglii na QE2, 
stąd wpadał na 2 lub 3 dni do Paryża. W 
czasie pobytu w Anglii odwiedzał znajomych 
i często jechaliśmy do Londynu ażeby go 
spotkać i spędzić z Nim chociaż jeden dzień.

Kazik kochał morze i tylko na morzu czuł 
się sobą, czuł się naprawdę dobrze. Był 
naprawdę oddanym kolegą, oficerem o prawym 
charakterze i wielkim patriotą. Do końca 
wierzył, że wrócimy do wolnej Gdyni, 
powtarzał to z uporem w swoich listach, które 
były bardzo interesujące i długie. 
Wymienialiśmy ze sobą różne poglądy. 
Zasypywał mnie wycinkami z różnej prasy, 
sam bardzo dużo czytał i miał wielką 
znajomość historii i o tym co się dzieje w 
świecie. Był nadzwyczaj ofiarny i popierał 
wiele instytucji i organizacj kulturalno- 
filantropijnych.

Na Zjazd do Gdyni z okazji 50-lecia 
nominacji rocznika 1938, którego był oficerem 
kursowym nie mógł przyjechać. Wszyscy 
bardzo żałowaliśmy. Swoją nieobecność 
wyjaśnił w długim liście do mnie opisując 
swój niefortunny wypadek ze stopą, w 
natępstwie którego musiał mieć dwie operacje 
i długą rekonwalescencję. Może ten wypadek 
miał coś wspólnego z Jego ostatnim 
samopoczuciem. Otrzymałem od Niego ostatnią 
kartkę z życzeniami imieninowymi w 
październiku, a później była cisza... Odszedł od 
nas dobry kolega, wzorowy i dzielny oficer, 
prawdziwy patriota.

Komandor por. Kazimierz Hess, urodził się 
2 grudnia 1912 roku w Tomaszowie 
Mazowieckim. Po ukończeniu gimnazjum w 
Tomaszowie Maz. i otrzymaniu świadectwa

K.J. Hess i p.Wanda Lesisz w Nowym Jorku na tle 
HMS INTREPID.



Nr 173 NASZE SYGNAŁY Str. 49

dojrzałości w 1930 został przyjęty do Szkoły 
Podchorążych Mar Woj, którą kończy w 1933 
i zostaje mianowany podporucznikiem Mar 
Woj w korpusie morskim. W 1936 roku 
kończy kurs oficerów artylerii morskiej i 
zostaje przydzielony do baterii morskiej na 
Helu.

Po krótkim okresie jako oficer kursowy 
młodszego rocznika — 1938, w 1939 roku 
powraca jako z-ca dowódcy baterii na Helu. W 
sierpniu 1939 roku zostaje zaokrętowany jako 

I oficer art. na ORP BŁYSKAWICA, na której 
przybywa do Anglii. W czasie wojny pływał 
na ORP BŁYSKAWICA, ORP GROM, ORP 
PIORUN i wreszcie 3 stycznia 1945 r. zostaje 
ostatnim wojennym dowódcą ORP GARLAND.

W marcu 1945 roku zostaje 
odkomenderowany do Kier Mar Woj w 
Londynie i pełni obowiązki Kierownika II 
Wydz Org Wyszk. 29 marca 1947 roku 
wstępuje do PKPR z którego zostaje zwolniony 
w dniu 31 XII 1947. Tadeusz Lesisz

KPT MAR TADEUSZ NOWORÓL
Tadeusz Noworól — człowiek morza, 

podwodnik nawigator, odważny i 
obowiązkowy, szanowany i kochany przez 
przełożonych, odznaczony Krzyżem 
Walecznych, kochany przez płeć piękną.

Tadeusz popularnie zwany "Toto" robił 
wszystko i był wszędzie. Zdawało się, że okręt 
nie wyjdzie na morze bez Tota, że okręt nie 
wróciłby bepiecznie do portu, gdyby nie Tota 
dokładość nawigacji. Po długich patrolach 
morskich nasz wypoczynek na lądzie nie byłby 
wypoczynkiem, gdyby Toto nas nie 
zorganizował.

Wiele miesięcy działalności naszych 
okrętów podwodnych spędziłem z Totem pod 
wodą, tyle samo nocy na powierzchni morza z 
lornetką przy oczach, wypatrując nieprzyjaciela.

Przez długie lata służby kształtował się 
specyficzny charakter podwodników, nieraz 
zastanawiając się, dlaczego młodzi ludzie 
zgłaszają się na ochotnika na okręty podwodne.

Zdawało się, że musimy być inni, jak 
nasza służba była inna — noc była do życia 
i dzień do spania. Przy małej stawce, można 
dużo wygrać. Bo stawka: — tylko własne 
życie. Duża wygrana — sukcesy i szybkie 
dojście do szczytu kariery marynarskiej, nie 
mówiąc jeszcze o paru drobiazgach, które 
niech pozostaną sekretem podwodników. 
Początek służby nie był łatwy. Każdy z 
dowódców wydał się być bardzo srogi i bardzo 
stary. Musiał już mieć ponad lat trzydzieści. 
Nie wiadomo było kiedy się śmiać z jego 
dowcipów, a kiedy mówić "tak jest panie 
kapitanie". Pierwsze zetknięcie z okrętem 

podwodnym — potworne. Ten kto wymyślił 
coś podobnego, musiał być geniuszem. Na tak 
małej przestrzeni znalazł miejsce na torpedy, 
składy amunicji i żywności, setki rur, 
zbiorników, zaworów, maszyn, diesli, motorów, 
baterii. Zapomniał tylko o miejscu na 
trzydziestu ludzi załogi, którzy tam mieli żyć, 
oddychać i może umierać. Pomyślał również 
o dwóch umywalkach — jedna dla załogi, 
druga dla oficerów. Obydwie z bieżącą wodą 
wprost zza burty, aby się mydło nie mydliło. 
Były również dwie muszle do siedzenia. Ale 
przepisy używania były tak skomplikowane - 
dwawnaście punktów czynności przed i 
dwanaście po, że zawsze istniała możliwość 
zatopienia okrętu, a w najlepszym wypadu 
silnego prysznica w twarz przez otwarcie złego 
zaworu w nieodpowiednim momencie. 
Należało więc tego przybytku unikać, poza 
tem i tak nie wolno było używać go pod wodą 
bez pozwolenia oficera wachtowego. Mimo 
wysiłku i artyzmu kucharza, jedliśmy źle. 
Cztery fajerki nie wystarczały na 
przygotowanie posiłków w czasie sztormowych 
nocy dla trzydziestu zgłodniałych majtków. A 
surowce po kilku tygodniach na morzu, 
świeżością też nie trącały.

Sokół w czasie swych dwóch kampanii na 
Morzu Śródziemnym zatopił dwadzieścia pięć 
jednostek nieprzyjacielskich, miał dziesięć akcji 
artyleryjskich, cztery abordaże, oraz ugrzązł i 
wydostał się z sieci w porcie Navarino, 
podtrzymując chwałę walk morskich w których 
w 1827 floty alianckie rosyjsko-frauncusko- 
angielska stoczyły zwycięską walkę z Flotą
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Turecko-Egipską.
Sokół po nieudanym wejściu do portu, 

uwięziony w sieci, czterema torpedami topi 
stojący w porcie statek handlowy i 
kontrtorpedowiec, i zanim zorientowano się, co 
się stało był już poza niebezpieczeństwem 
sieci. Wyczyn ten w historii wojny podwodnej 
został przez admiralicję angielską oceniony 
jako szczyt brawury polskiego okrętu. DZIK 
również mimo swej krótszej kampanii, 
sprawował się nienajgorzej, zatapiając 
osiemnaście jednostek, mając trzy akcje 
artyleryjskie, dwa abordaże i biorąc udział w 
operacji "Husky" — inwazji Sycylii. Były to 
patrole pełne sukcesów. Większość jednak 
czasu, spędzonego pod wodą (półtora roku z 
całego okresu wojny) — to kompletna nicość. 
Często się słyszało o zdolnościach naszych 
Aliantów wygrywania walk do ostatniego 
cudzoziemca. DZIKOWI się to też zdarzyło. 
Ze względu na wielką tajność rozkazów 
patrolowych, otwierało się zalakowane koperty 
po wyjściu z portu w drodze na patrol. Zebrało 
się trzech — zastępca, kochany nasz "kurcze 
pieczone" Rybicki i Toto nawigator. 
Przedziwny był to rozkaz. Brzmiał w skrócie: 
przejść maksymalną szybkością, nie atakując 
nieprzyjaciela w razie spotkania, do pozycji 
"x", zanurzyć się na głębokość dwieście stóp 
i przejść między wyspami Kithira i Antikithira 
poprzez kanał Kithirai, łączący Morze Jońskie 
z Egejskim, po czym wynurzyć się i 
zameldować pozycję wynurzenia.

"Kurcze pieczone" — powiedział szef 
maszyn. Zaległa długa cisza. Było już 
wszystko wiadomo — mamy przejść pod 
minami. Dostali nas — mówi zastępca. Czas 
przejścia koło pięciu godzin, wtrąca Toto. 
Przejdziemy, bo okręt nasz jest szczęśliwy 
odzywa się Gucio. Gorsze jest nadanie sygnału. 
Cały świat będzie wiedział o naszej pozycji 
wynurzenia. Zdaliśmy sobie sprawę z ważności 
naszej misji — okrętom podwodnym na 
patrolach bojowych pod żadnym pozorem nie 
wolno było zdradzać swej pozycji przez 
nadanie sygnałów. Nie rozjaśniła się twarz 
szefa maszyn ani załogi poinformowanej o 
zadaniu w następnych kilku godzinach naszego 
życia. Nawet Toto, zawsze śmiejący, 
zmarszczył brwi studiując mapę i wykreślając 

może jedyny kurs przejścia w cieśninie 
śmierci. Mam, tym kursem musimy iść — 
melduje Toto dowódcy. Zaoszczędzi to ponad 
sześćset mil w dojściu do sektora i tysięcy 
galonów paliwa. Jeżeli mój kurs okazałby się 
zły, też niewielka strata — odzyskując swą 
wrodzoną radość życia Toto. — Jeden polski 
okręt "overdue-presumed lost"; będzie duże 
pijaństwo na bazie i okręty będą chodzić jak 
zawsze dokoła Krety.

Po pięciu godzinach nakazanego kursu i 
głębokości poszedł sygnał wynurzenia. 
Natychmiast była odpowiedź: Congratulations. 
Weil done, proceed to your patrol position — 
Captain Submarine Flotilla. Napięte nerwy i 
zgrzyt lin stalowych o kadłub okrętu już poza 
nami. Przed nami roztacza się piękne jak tafla 
równe Morze Egejskie z dziesiątkami wysp i 
wysepek, które nieraz w poprzednich patrolach 
atakowaliśmy w nocy w odblaskach księżyca, 
biorąc je za wielkie okręty. Niedługo nam 
jednak dał czasu Toto na rozprężenie nerwów, 
meldując coś nierozpoznawalnego na 
horyzoncie. Pełną szybkością dochodzimy, 
wynurzając się niemal pod burtą przedziwnego 
kutra. Był przedziwny, widziany przez 
peryskop, pełen biegających ludzi i karabiny 
maszynowe wzdłuż całej burty. Po wynurzeniu 
lornetki już nie potrzeba. Ponad burtą wystają 
długie uszy osłów i biegające kobiety i dzieci, 
histerycznie rzucając się na kolana, 
wymachując rękami i krzycząc coś w naszym 
kierunku. Załoga desantowa sprawdziwszy 
zawartość kutra, nic poza czterdziestoma 
parami oślich uszu i podobno ładnymi 
Greczynkami według zeznań Tota, nic nie 
znalazła. Nawet sucharów i wody już nie 
mieli. Po zaopatrzeniu ich w prowiant, 
zanurzyliśmy się przed nadlatującym 
samolotem. Było nam żal Greczynek i 
osiołków, dla których żywności żadnej nie 
mieliśmy.

Do końca patrolu nic więcej się nie działo. 
Czuliśmy się bardzo zmęczeni, nie wiadomo 
czym. Patrol bez torped i bomb głębinowych, 
morze jak jezioro, gdzie w czasie bezchmurnej 
nocy przypominaliśmy sobie konstelacje na 
niebie, zakładając się o wiarygodność nazw 
gwiezdnych, które od czasu szkoły uciekły 
nam już z pamięci. Marzyliśmy o kąpieli w 
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słodkiej wodzie w naszym nowo wynajętym 
mieszkaniu. Myśleliśmy o dobrym jedzeniu, 
podanym na półmiskach i białych obrusach. 
Cieszyliśmy się na zobaczenie ponowne 
naszych przyjaciół maltańskich, którzy byli dla 
nas zawsze mili i Maltanek, które mimo 
swoich krzywych nóżek, były jeszcze milsze.

Do mieszkania przyszliśmy nim 
sprzątająca, przyjęta przed wyjściem w morze, 
mogła się spodziewać. Była to rosła Maltanka, 
z włosami zrobionymi na blond, modnie 
zwichrzonymi. Chochołem ją nazwaliśmy, 
miała nam sprzątać, gotować i opiekować się 
nami. Na schodach siedziało dwóch 
Amerykanów, paląc papierosy, mocno 
gestykulując. W salonie następnych czterech. 
Gin nasz wypity. Szukamy po mieszkaniu 
Chochoła. Znaleźliśmy — jest zajęta. Wściekli 
wracamy na bazę, wyrzuciwszy przed wyjściem 
oburzone towarzystwo wraz z Chochołem. 
Lokal miał być zamknięty przed naszym 
powrotem, ale ponieważ data powrotu nie 
dotarła do Chochoła, straciliśmy opiekunkę i 
sprzątającą.

Czas naszego wypoczynku w porcie został 
bardzo skrócony. Nie spostrzegliśmy się jak 
byliśmy znowu na morzu.

Patrol okazał się być bardzo długi i 
bezowocny. Sektor w okolicy Cyklad na 
Morzu Egejskim, gdzie jedynie zabłąkany 
rybak pętał się między wyspekami. Staraliśmy 
się więc tego rodzaju nieprzyjaciół unikać, aby 
nie powtarzać "oślej zabawy". Podeszliśmy pod 
brzegi Peloponezu, aby popatrzeć przez 
peryskop z zazdrością na kąpiące się 
Greczynki, wypatrując co ładniejsze. Na 
najbliższych wzgórzach wypatrzyliśmy baterię 
nadbrzeżną z działkami całkiem dużego 
kalibru. Szybko powstała decyzja. 
Wynurzyliśmy się, podnosząc wielką polską 
banderę, otwierając ogień z naszego jedynego 
działka. Było to kompletnym zaskoczeniem. 
Nasza druga salwa była już w celu. Potem 
trzecia. Zawierucha wśród zaskoczonych 
Niemców. Odpowiedzieli salwą krótką. Gotowi 
do szybkiego zanurzenia oddajemy naszą 
ostatnią salwę i nura. Dive, dive, crash dive — 
krzyczy dowódca. Salwa niemiecka rozrywa się 
już ponad nami. Pokazaliśmy swą siłę, 
zostawiając polską wizytówkę. Tego samego 

dnia Niemcy ogłosili przez radio, że bateria 
nadbrzeżna zatopiła polski okręt podwodny 
koło Cap Marea. Dowiedzieliśmy się o swej 
śmierci sygnałem od naszego admirała.

Następne dni i noce pogoda zaczęła się 
przekształcać przy coraz silniejszym sirocco w 
sztormowo-plugawą. Piasek afrykański, 
wciągany przez dławiące się diesle, zasypywał 
wszystko włącznie z naszymi płucami i 
sinusami. Jeden diesel odmówił posłuszeństwa, 
drugi krztusił się wydając przedziwne dźwięki. 
Naprawy posuwały się wolno i trzeba było 
podejść pod brzegi tureckie, aby się schronić 
przed falą i dać możność pracy załodze 
maszynowej, której już siły zaczęły odmawiać 
posłuszeństwa. Jesteśmy już spóźnieni z 
powrotem do bazy. Dzień za dniem, noc za 
nocą, szef meldował postępy w naprawie. 
Wachty na pomoście wypatrywały tureckich 
patroli, jako że byliśmy na wodach 
terytorialnych. Trzeciego dnia usłyszeliśmy 
pełną sił orkiestrę naszych diesli i z pięcioma 
dniami opóźnienia wzięliśmy kurs na dom. 
Radość i zdumienie było duże. Po wiadomości 
radiowej i pięciu dniach spóźnienia, ogłoszono 
już naszą stratę, wypito dużo ginu. 
Naraziliśmy królewską marynarkę na straty 
następnych kilku butelek.

Wojna przybierała na sile. Straty okrętów 
rosły. Wypoczynek na lądzie stawał się coraz 
smutniejszy. Stypa za stypą. Coraz więcej 
naszych przyjaciół angielskich nie wracało z 
morza. Będąc na bazie, chcieliśmy być na 
morzu. Morze i patrole wydawały się nam 
miejscem naszego wypoczynku. Byliśmy bliżsi 
bombardowaniom morskim niż lądowym. 
Czuliśmy się bezpieczniej. Następny patrol? 
Patrol pełen sukcesów. Kiedy już wszystkie 
torpedy zostały wystrzelone oprócz jednej, 
którą zawsze zostawiało się jako maskotkę na 
drogę powrotną, kiedy cztery torpedowce pełne 
ewakuowanych wojsk niemieckich zostały 
zatopione, kiedy morze się paliło wraz z 
setkami palących się ciał, i zdawało się 
zapadać w głębinach, to znów wznosić z 
wybuchami naszych torped, zapadaliśmy w 
jakiś sen letargiczny między wachtami, słysząc 
przerażające głosy ludzkie, budzące nas na 
następną wachtę. Odpoczywaliśmy — pełni 
dumy, która zdawała się rozpierać nam piersi.
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Wracamy wcześniej do portu, spotykając po 
drodze angielski okręt podwodny, wracający z 
patrolu. O świcie otrzymujemy sygnał z bazy 
o zauważonym nieprzyjacielskim okręcie 
podwodnym, blisko wejścia portowego. W tym 
samym momencie angielski nasz towarzysz 
sygnalizuje zauważony peryskop. Odchylam 
się? Następny sygnał: nie mam torped — good 
luck. Pełną szybkością podchodzimy do ataku, 
strzelając ostatnią torpedą. Sekundy mijają — 
wybuchu brak. Torpeda chybiła. Peryskop w 

górę. Nieprzyjaciel nie zmienił taktyki. Podnosi 
się i chowa, podnosi się i chowa. Namiar się 
nie zmienia — krzyczy dowódca — 
wynurzenie. Pełną szybkością idziemy na 
zderzenie z peryskopem. Oficer wachtowy, 
podebrać tę miotłę — rozkazuje dowódca — 
będzie dobra do mycia pokładu. Do portu 
weszliśmy pełni chwały. Entuzjazm był duży 
— nie dzięki naszym sukcesom, ale 
uniemożliwienie ataku na naszego towarzysza 
Anglika. Ponieważ historia pisana tak mówi — 
należy w nią wierzyć. A. Kłopotowski

Młodzi Kandydaci od lewej Kosik Jan, dwóch za 
daleko, Miodoński Eugeniusz, Marks Karol, 
Gosiewski Jan, Kwapiszewski Lech, Mieszkowski 
Jerzy, Fajkowski Józef i na pierwszym planie 
Tadeusz Noworól (Fot. ze zbiorów S. Olszowskiego)

Od prawej: T. Noworól rozmawia z S. Olszowskim 
obok J. Busiakiewicz na tle mesy oficerskiej w 
Okehampton



Nr 173 NASZE SYGNAŁY Str. 53

FOR ENGLISH SPEAKING FRIENDS 
LT. CDR TADEUSZ NOWOROL PN

On the 18 September 1992 died in 
Dovercourt Essex now his home town Tadeusz 
Noworol, known as an officer and a 
gentleman. He was 72 years old. On preceding 
pages his Commanding Officer Cdr A. 
Kłopotowski PN presented appreciation of his 
service in the Polish Navy by describing the 
every day life of a submarine on which our 
colleague Tadeusz was the "pilot". His widow 
Margot Noworol kindly let me have the copies 
of letters Tadeusz exchanged with the Natural 
History Museum few days before his death. 
These letters give an insight into his early 
years in Poland — Witold Stankiewicz.

The Curator, Natural History Museum, 
London SW7, Dear Sir, Some two years ago 
I visited your museum and to my great 
surprise found myself re-facing the Starunia 
Woolly Rhinoceros. When I was nine years 
old in 1929 my father who was an oil mining 
engineer and his friend, the director of an 
Ozokerite mine in Starunia, near Nadworna 
(old Polish territories annexed by USSR during 
the second world war) took me down the shaft 
of that primitive mine in a basket gondola 
with lanterns. We then walked along a 
horizontal shaft to where this pre-historic beast 
was being uncovered lying on its back.

The miners were scraping off the molten 
greenish-black wax from its flank. It appeared 
well preserved an to my young eyes very large 
and menacing. Everyone talked of the Starunia 
"mammoth", so imagine my astonishment when 
looking at your exhibition to find it was a 
"wooly rhinoceros" and it seemed, in the 
bright light of day, to be much smaller than I 
had remembered.

I am probably the only living person to 
have witnessed this discovery. The medium in 
which the original of your replica was found 
was OZOKERITE (earth wax). Yours faithfully 
T. Novorol. 14 September 1992.

Mr T. Novorol Dovercourt Harwich Essex, 
Dear Mr Novorol, Thank you very much for 
your letter about Starunia Woolly Rhinoceros.

I found it most interesting and it will now be 
placed in our archives. Yours sincerely, Dr L 
R M Cocks Keeper of Paleontology 28 
September 1992.

Letter from Natural History Museum and 
for that matter Christmas Greetings from S. 
Olszowski arrive after death of Tadeusz. 22 
December 1992 Olszowski writes from 
Middlesbrough: Dear Margot, It was only a 
few days after I posted the Christmas card that 
I learned from the obituary column in the 
Association’s magazine Nasze Sygnały of the 
untimely demise of your dear husband. Please 
forgive this unfortunate occurrence which must 
have caused you additional pain. May I 
express to you and your sons profound 
sympathy from my wife and myself on the 
loss of a wonderful husband and father, who 
fought the terrible illness with such fortitude 
and calm. It must have been a superhuman 
effort for Tadek to turn up at the Re-union of 
the Polish Navy Veterans at Henley-on-Thames 
in September 1991, which entailed travelling 
all that distance across the country. He put a 
brave face in joining the party spirit and, I am 
certain, nobody realised his serious 
predicament. The following morning, before 
anybody stirred after the late night 
celebrations, he slipped out quietly to 
undertake the ordeal of the return journey 
home. It was so typical of Tadek to be 
counted as one of the team and not to let the 
side down.

I have many happy memories of our 
service in the Polish Navy, as depicted in 
numerous photographs — even going back to 
pre-war days in Poland and extending to sad 
days in the "concentration" camp in 
Okehampton. I shall always remember him as 
a true friend and a real colleague, even though 
he beat me for the second place in the 
seniority list at the commissioning of our term
mates. With kind regards and best wishes 
always, sincerely Staszek 22 December 1992.

In her reply Margot Novorol describes last
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Lt Cdr T Novorol — Recent Photo

days of Tadeusz: Dear Staszek, I have just 
found your address in Tadek’s papers. I am 
sorry to tell you he died last September of 
lung cancer. I nursed him at home and he was 
with his family and friends right up to the 
end. He was encouraged by his doctor and 
nurses to smoke and drink, because there was 
no hope of a cure. He was very sweet and 
very brave. The nursing sister said ha was a 
special patient and came to the funeral. 
Although he had been retired twelve years 
there was a big turn out of captains and 
officers from Parkeston Quay at the church. He 
was popular and well respected. My sons and 
I were very moved. Sorry to bear such sad 
news at this time. Sincerely Margot Novorol.

■/
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LETTERS
Mrs A Stróżniak writes from Elizabeth NJ 

in December 1992 ...Physically I am fine, but 
mentally and emotionally I am still not over 
my ordeal — perhaps I never will. It is quite 
difficult for me to cope with my situation but 
no two ways about it I must carry on as the 
British saying goes. My brother with his wife 
came to visit me and they were very good 
company. They stayed with me for 4 weeks, 
and returned to Scotland... I am enclosing a 
cheque for US$150, 100 dollars for Welfare 
Fund and 50 dollars for Nasze Sygnały. I have 
not received my editions so far. I believe I 
missed two of them from December 1991... 
Leszek and I always read your paper with such 
wonderful titbits of your members and their 
experiences. It was a great joy to both of us. 
Also would you extend my heartfelt wishes to 
Mrs Oberyńska — I met her last time Lech 
and I were in London. He is gone from my 
eyes but never from my heart! Sincerely yours 
Nan Stróżniak.

Thelma Radecki writes from Surrey 4 
January 1993
...I now write to thank you for forwarding the 
copy of Nasze Sygnały in which appeared the 
"In Memoria" of my late husband Staszek 
Radecki. His great pleasure in reading the 
Association magazine was enormous and I was 
delighted that he enjoyed its articles and also 
showed its sadness at the deaths of former 
ship-mates and friends from the past. We had 
made many regular visits to Poland since 1963 
and he often expressed his wish to visit 
Gdynia, particularly to see BŁYSKAWICA on 
which he had served. July 1992 was to see his 
wish fulfilled and he spend a truly memorable 
morning aboard, explaining to me the various 

exhibits and those parts of the ship open to the 
public. Three weeks after that he died and I 
am so grateful, that his last visit to his country 
of birth which we both so loved and to his 
remaining family there, included a journey to 
the Baltic.

After 45 years together, Poland has become 
a part of my life, and I shall continue to 
maintain my strong family links and hopefully 
(when my Polish, at which I am now working 
regularly has improved sufficiently to enable 
me to travel there alone) visit my family there. 
Perhaps, who knows, also walk with the 
younger generation through Beskidy as Staszek 
and I did during every visit. I am enclosing a 
cheque for £50 to apply to the Association’s 
fund. Yours sincerely Thelma Radecki.

Mr and Mrs D A Thornhill write from 
Battle: Dear Friends, We thought we ought to 
let you know we have sold our bungalow on 
the Isle of Wight and are now living at our 
flat in Battle while awaiting the completion of 
a bungalow we are having built, which will be 
completed probably by 1 March 1993. We 
hope everything is fine with you and that we 
will meet again in not too distant future. With 
kindest regards from Don and Rita.

Polish Naval Association does not give 
addresses of our members or ex-members of 
Polish Navy as a result of search. We are now 
looking for Stefan Kucharski. If he is still 
alive and we get his address we let him have 
the address of Mrs J.D. Ellis who used to 
know him in Chatham when he served on 
ORP DRAGON and CONRAD.
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ABOUT ORP JASTRZĄB
Captain George Q. Parnell, MRIN, FNI Master 
Mariner writes 2 March 1993

Dear Mr Olszowski,
Your address was kindly given to me by 

Mr K. Zubkowski of the Polish Naval 
Association in London in response to my 
letters published in various newspapers and 
journals as per enclosed sample, and I 
sincerely hope it is in order for me to write. I 
am searching background material for an 
impartial book about the ORP JASTRZĄB, 
particularly about the sinking, as you are the 
former navigating officer of this submarine and 
one of the only two surviving officers your 
own impressions and recollection of events 
would make a most valuable historical 
contribution. With the release after the war of 
certain previously classified documents by the 
British Admiralty, and at the same time the 
publication of the late Cmdr. B. Romanowski’s 
memoirs and other writings in Poland, some of 
the aspects of the sinking have became 
somewhat controversial over the years and 
require clarification in order to be able to form 
a balanced and unprejudiced view of what 
happened in the course of this action. If you 
can assist in commenting on some of the 
points in question I can assure you this would 
be most appreciated by myself and by future 
readers of the book. The following points are 
involved in this case:

(1) Cmdr. Romanowski’s version of events 
is that on 2 May 1942 the convoy (PQ.15) 
altered course south to avoid pack ice along 
the original intended route and by doing so 
run into the P.551 which was in her assigned 
patrol area, and this resulted ultimately in the 
sinking. The point I am trying to elucidate is 
whether this version was first known (a) at the 
time the survivors embarked on the HMS 
SEAGULL and the ST. ALBANS after the 
action, or (b) at the time of the inquiry on 
board HMS FORTH after the survivors 
returned from Russia to Holy Loch. I wonder 
if you might still remember this point which is 
important to the story.

(2) Do you remember the size (height) of 
the pennant number P.551 painted on the 
conning tower (or, better still, have a 
photograph of the submarine taken broadside 
showing the markings)?

(3) Cmdr. Romanowski’s position of 
sinking (71-30N 12-32E) is quite different 
from the position as determined at the time of 
the inquiry in Holy Loch and may possibly be 
a typing or printing error. Do you have any 
recollection or record of such position or 
positions?

(4) The foreplans of the P.551 failed on or 
about 26 April making depth-keeping very 
difficult. Judging from your own experience, 
would it not have been wiser to abort the 
patrol and return to base for repairs rather than 
to continue to expose the submarine to undue 
risks?

(5) Have you been given or do you have 
copies of the findings of the inquiry on board 
HMS FORTH in July 1942?

(6) Do you have any views or data about 
the accuracy of the "bottom logs" in 
submarines? My own long experience of 
merchant ships indicates that they seldom if 
ever work (and are quite useless in ice regions 
where I have spent a good part of my life at 
sea) and that in any case they only show 
distance or speed through the water and are 
therefore no more accurate than the RPM 
counters.

I fully realize of course that all this 
happened more than fifty years ago and that 
you were seriously wounded at the time and 
fighting for your own life, but if you do have 
any recollection of these various events and 
are willing to share them this would be most 
gratefully appreciated. All your comments 
would be kept in strict confidence and nothing 
would be quoted or used without your prior 
express written permission, and all your 
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contributions would naturally be fully 
acknowledged in the book. I would gladly 
reimburse you for any mailings, copying or 
other related expenses you might have.

If you have any other comments or 
observations to make apart from the points 
listed above I would be most interested to hear 
them for possible inclusion in the book. Please 
do not hesitate to write.
Sincerely, Captain George Q. Parnell

Lt. Cdr. S.T. Olszowski, PN M. Phil, 
replies 15th March 1993

Dear Captain Parnell,
Thank you for your letter of 2nd March, 

which I have been expecting for some time; 
first, as a result of my correspondence with 
Mrs F. Nielsen of Quaker Hill, near New 
London, Connecticut, who evidently answered 
your advert in the local newspaper and gave 
you my name and address; then, following 
your enquiries at the Polish Naval Association 
in London. I take it that you are also in touch 
with the other surviving officer of the 
submarine ORP Jastrząb, i.e. Cmdr A.P. 
Guzowski. Actually, there is a third officer 
alive, who was on the Staff of that submarine, 
but did not sail in her on that fateful patrol. 
His changed name is Captain C.K.G. Howard 
(previously Kazimierz Grocholski).

Although more than fifty years have 
elapsed since the sinking of that submarine, 
my memories of that unfortunate occurrence 
are still very vivid and most of the relevant 
facts are well-stored in a memory bank (!) At 
that time I was a young man (I celebrated my 
22nd birthday on the day Jastrząb sailed from 
Lerwick — never to return!), commissioned to 
the rank of S/Lt only 8 months earlier and the 
least experienced officer four months on the 
famous submarine ORP Orzeł (which shortly 
afterwards got lost with all her crew). As such 
I was the Navigating Officer of Jastrząb, 
although the duties of navigating the ship, in 
accordance with the established practice in the 
Polish submarines at that time, were shared by 
three watch-keeping officers, i.e. the 2nd-in- 
Command, the Torpedo Officer and the 
Navigating Officer. However, the responsibility 

for keeping the charts up-to-date, determining 
the routes to be taken, astronomical sight
taking, calibration of navigational aids, 
maintenance of equipment, etc. was mine 
alone, although I was duty-bound to consult 
the C.O. on matters of importance. Cmdr. 
Romanowski was easy to get on with and his 
help and freely given advice were gratefully 
received.

The navigational aids on Jatrząb consisted 
of a Sperry type gyrocompass and two RPM 
counters (one on each shaft). The ship did not 
have any radar equipment, nor a sonic depth 
finder, nor a "bottom log" of any kind. A 
passive, viz. listening type sonar equipment 
was installed in the British yard at Blyth to 
detect extraneous noise; this was of limited 
sensitivity and therefore with a limited range 
of detection. After due repairs, modifications 
and full painting at Blyth dockyard, the 
relationship between the rotational speed of the 
propellers and the speed travelled through 
relatively quiescent water, was determined in 
a series of tests on a measured mile a few 
weeks before the patrol. Those were carried 
out in a fully-surfaced condition, i.e. without 
any water in the ballast tanks, and therefore at 
the minimum overall drag. Unfortunately, no 
tests were carried out to ascertain the effect of 
an increase in the depth of immersion of the 
hull (to simulate the "semi-submerged" 
condition). Theoretically, any alteration in the 
overall drag (consisting of skin friction, 
pressure and wave-making drag components), 
at a given rotational speed, affects the slip of 
the propellers and hence the transitional speed 
relative to the water. In view of the 
complexity of flow problems involved, there is 
no simple way of predicting the said effect; it 
can only be ascertained by experimental 
means.

It must be pointed out that throughout the 
passage to and the stay in the patrol zone, 
when surfaced, the ship remained in a "semi
submerged" condition, i.e. all the gates at the 
bottom of the ballast tanks were kept open, so 
that with the vent valves closed, the ballast 
tanks were partially flooded, with air above the 
free surface under differential hydrostatic 
pressure. This would greatly facilitate and 
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speed up the execution of crash dive 
procedure. When in the semi-submerged state 
and travelling at a cruising speed 10-12 knots, 
due to an increase in the displacement and at 
a small angle of inclination, the aft deck of 
Jastrząb appeared awash and there was a 
noticeable enhancement of the eddying wake 
(by comparison with the fully-surfaced 
condition, i.e. without any water in the ballast 
tanks). I thought I would deal with this aspect 
fully, since it was of some importance in our 
estimation of the ship’s speed, and constituted 
a source of disagreement with the Examining 
Officer at the Court of Inquiry on board HMS 
Forth.

It was during my early evening watch 
(shortly before we were due to surface) on 2nd 
May 1942, that the sonar operator reported 
audio contact with an unknown vessel, which 
was later identified as the Norwegian destroyer 
St. Albans, one of the escorts of the convoy 
PQ15. At that time Jastrząb was at a depth of 
some 70 ft, in accordance with the orders 
issued by the Captain, which required the 
submarine to come up to periscope depth every 
half an hour for a visual sweep of the horizon. 
Evidently, with poor visibility, the previous 
sweep did not reveal the approach of the 
vessel. I immediately ordered the crew to bring 
Jastrząb to periscope depth and called the 
Captain, who was in the Control Room within 
a few seconds, and took charge of the 
submarine. I stayed close to the Captain 
throughout subsequent action and, having been 
invited at one stage to look through the 
periscope, compared notes with him about the 
possible identity of that vessel. About six years 
ago I wrote a detailed account (in Polish) of 
the sinking of Jastrząb without any reference 
to Romanowski’s book "Torpeda w celu", 
which I did not have a chance to read until 
more recently. I offered this account for 
publication in the Polish Naval Association’s 
magazine "Nasze Sygnały". This was done, 
with just a few minor editorial alterations, in 
No 161 (January-April 1988), pp. 10-20 inch 
of that magazine. Following my visit to US 
Submarine Base in New London in August 
1990, where in the Archives I came across 
your article "The Saga of the S-25 (Jastrząb)", 

I wrote a lengthy letter, dated 27th Sept. 1989, 
to Mrs. T.M. Cass, the Archivist, giving her 
my version (in English) of the Saga. I realise 
that there are significant differences between 
Romanowski’s account and my own. Perhaps 
Guzowski’s recollections differ again. I stand 
by what I said in my article and by what I am 
about to disclose in this letter.

In order to be able to answer the six 
questions you posed in your letter and, at the 
same time, guard against the possibility of 
misinterpretation of my answers, I must be 
allowed to sketch the necessary background of 
the relevant events, and also to state clearly 
the reasons for doing things the way they were 
done. It is not my intention to produce 
whitewash on behalf of the late Romanowski 
or, for that matter, myself. Although at the 
time, with the type of comments and 
insinuations that were made, especially by 
people least qualified to pass a judgement on 
the subject matter, I felt hurt — even more 
than on account of the three machine gun 
bullets that did not miss me — this part of me 
is now immune to any further molestations!

Since leaving Shetlands on 25th April 
1942, we had been pressing on beneath a 
permanent blanket of cloud on a course 018° 
along Norway’s Western Coast, but too far 
away from it to obtain a navigational fix (by 
taking bearings of clearly defined objects). We 
were assisted by a current generally in the 
direction of the ship’s motion, but our 
effective speed through the water was reduced 
somewhat because of the additional resistance 
due to being in a "semi-submerged" condition. 
It was deemed that the two corrections to the 
relationship between the rotational speed of the 
propellers and the transitional speed through 
the water, obtained from the measured mile 
test in fully-surfaced condition, (where the 
effect of current was eliminated), were both of 
small order magnitude, and tended to cancel 
each other out (i.e. their residue was negligibly 
small). This was a simple guess. An allowance 
was made for the loss of progress in having to 
crash dive on two occasions and for zig
zagging over certain stretches.

Just before we arrived at what we deemed 
to be the centre of our initial patrol sector, 
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some 60 hours after the departure and having 
covered a distance of some 700 miles without 
a fix from the sun, the Captain and I had a 
brief discussion on the bridge on the likely 
disparity of our position, due to cumulative 
effects of inaccurate assumptions. With no 
radar and no depth sounder, and the possibility 
that we might have drifted eastward due to 
either the current or gyrocompass error, about 
to dive into strange, ugly waters, and very 
poor visibility, not surprisingly we wished to 
edge outwards — until by means of a definite 
fix we could be sure of our position. An 
executive decision was made to continue for 
one more hour at the same speed and the same 
course. There was some justification for doing 
so, as during the last stage of the passage the 
weather deteriorated causing some reduction of 
speed. This was considered to be a "make-up" 
type of adjustment that would not be shown in 
the estimated position until the "navigational 
adjustment", when the sun eventually broke 
through, and we were able to use our sextant; 
unfortunately, this did not occur. Thus a 
positional bias was introduced of the type 
"erring on the safe side".

The incident of the foreplanes jamming 
during the second crash dive (which nearly 
ended in disaster), had a far greater effect on 
boat’s manoeuvrability (and ultimately her 
safety) than was first imagined. The effort in 
forcing the planes manually (from the jammed, 
partly-extended position at a negative angle of 
incidence), to the fully-extended position, so 
that they could be swivelled about their 
transverse axes, must have strained some of 
the teeth in the port geared drive; eventually 
some got broken off, due to storm damage, 
and the part foreplane became virtually 
inoperable. Moreover, a mooring rope wrapped 
itself round the shank of the damaged plane, 
making things even more difficult. Despite this 
and other damages, it was deemed imperative 
to continue the patrol. The submarine had to 
surface to charge batteries, but didn’t have any 
darkness in which to hide (on account of 
perpetual daylight), with enemy aircraft 
frequently passing overhead; Jastrząb being 
unable to crash-dive safely on account of the 
malfunctioning foreplanes, had to stay 

submerged for most of the time — certainly 
during the normal daytime hours. Whilst 
submerged, the Captain’s orders were to 
attempt to stay at a depth of 70 ft and to 
come up to periscope depth once every half 
hour for visual observations; otherwise the 
passive (i.e. receiving only) sonar was to be 
used to its best advantage. As each of the 
three watch officers found out to his dismay, 
with the malfunctioning foreplanes and evident 
variations in the density of water, and hence in 
the buoyancy of the boat, the task of 
maintaining a constant depth at an economic 
speed became very difficult. Similarly 
controlled variations of depth, especially close 
to the surface, needed great care in handling 
the boat, in view of the limitations of the "lift" 
of the foreplanes. Frequent bursts of increased 
speed were necessary to prevent breaking the 
surface or an accelerated descent below the 
depth of 100 ft. Without an integrating type of 
meter to record the movement of the ship 
under such conditions, it was difficult to 
ascertain the exact position at the end of the 
watch, even disregarding a possible fault in the 
compass indication due to processional 
hysteresis of the gyro. In my opinion, during 
the five days of patrol duty, navigation became 
a sheer guess work with an uncertain starting 
point. By staying submerged during the day, 
we denied ourselves the only opportunity for 
obtaining a navigational fix, using the midday 
sun. Bad weather prevailed, but accordingly to 
the Allied submarine in the adjoining sector, 
there was a chance of "catching" the sun in 
the sextant of the final day, i.e. 2nd May. In 
view of all the uncertainties, it would have 
been a miracle if our estimated position tallied 
with that of the two attackers, and even then 
the three of us might have been wrong!

There was a tactical conference in Lerwick 
involving the captains of the four submarines, 
that were to form a protective screen against 
the German heavy units. Romanowski was 
there with our Liaison Officer, a young RNVR 
Sublieutenant. What tactical information was 
disclosed at that meeting is a matter of 
conjecture. When the three of us, injured 
officers (minus the Captain who was 
hospitalised elsewhere), i.e. Lt. J.
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Anczykowski, 2nd-in-Command (otherwise 
referred to as First Lieutenant), the said 
Liaison Officer and myself, were "dumped" in 
a hospital in Vayenga, lying side by side, in 
between aches and groans, we tried to compare 
notes on the happenings in the recent past. We 
came to a unanimous conclusion that we knew 
very little on what our purpose was in being 
on that patrol (with little to offer to the 
enemy), and why we were so rudely displaced 
from there by our own Allies. Most certainly, 
we did not anticipate the appearance of the 
convoy in our sector. With hindsight, we 
might have asked ourselves, what the U-boat 
was doing there (whom we should have sunk, 
but didn’t) only a few hours earlier, if it 
wasn’t shadowing or converging onto a 
convoy. But it only proves that we were new 
to the game and woefully uninformed.

In answer to your points:
(1) The exact time of my learning about 

the convoy’s alteration of course (that led to 
the sinking of Jastrząb) is clouded in my 
memory. I certainly did not know about it 
whilst on St. Albans (where I was more 
concerned about my own survival than the 
convoy’s manoeuvres). Whilst in hospital in 
Vayenga, we were visited by our shipmates, 
who were picked up by HMS Seagull. I would 
have heard about it then, i.e. if they knew 
themselves. From the hospital I was transferred 
to ORP Garland, just before she sailed to 
Archangel, to pick up the convoy QPB. Since 
I wasn’t yet fully recovered, I was placed in 
care of the ship’s MO, so I had ample 
opportunity to share all the available 
information with the survivors of Jastrząb, who 
fortuitously made up Garland’s crew casualties 
and were returning to U.K. When we reached 
Greenock, the survivors of Jastrząb, including 
Romanowski, returned to the Submarine Base 
in Holy Loch, whilst I stayed on Garland and 
underwent a series of check-ups in a local 
hospital. Subsequently, a few days before the 
inquiry, I also returned to the Submarine Base, 
i.e. the depot ships M.S. Al Rawalah, anchored 
in Holy Loch. Shortly afterward I was ordered 
to report to HMS Forth for an investigation on 
the navigation of Jastrząb (to put it bluntly).

This took place a day or two before the 
inquiry. I took with me all the available data, 
that were left behind at the depot, including 
the original calibrations curve of the RPM vs 
speed relationship, derived from the measured 
mile tests. The investigation took place in the 
Chart Room and the Examining Officer 
(presumably appointed by the Board) was a 
RN officer (of Cmdr. or Lt-Cmdr. rank), and 
entailed, first, questioning me on a number of 
points, and then the Examining Officer 
produced his own version of the passage of 
Jastrząb to the starting point of the patrol, with 
myself acting as his assistant and interpreter, in 
accordance with the data of Jastrząb’s Watch 
Log Book, which had been saved. At the 
outset, I was told that he was concerned with 
trying to account for the discrepancy between 
Jastrząb’s estimated position and the two 
positions given in the reports of the two 
escorts involved in our sinking ("a matter of 
30-40 miles", if I recall the expression used). 
It is to be noted that HMS Seagull was sunk 
herself in the convoy PQ12, but her report 
survived. When it came to the application of 
corrections to dead reckoning plotting, the 
Examining Officer would not be convinced of 
the validity of the correction for the increased 
resistance, due to the "semi-submerged" 
condition, whilst in passage from Lerwick to 
the starting point. (Note: Although with the 
knowledge I possessed then, I could not 
pretend to be knowledgeable enough to argue 
the point with an expert in hydrodynamics, 
having spent most of my life in the service of 
"Fluid Mechanics", I would be prepared "to 
bet my bottom dollar" that I was right!) 
Having allowed only for the effect of an 
"assisting" current, his estimated final position 
(at the start of patrol) was "way-up" in the 
direction of Bear Island.

Although this may sound as an excuse, the 
implication of the following suggestion is, 
nevertheless, pertinent: a resultant of the two 
claimed (nearly opposite) corrections, of 
magnitude 0.5 knot, (instead of zero, as was 
assumed), applied over the entire passage, 
would yield a difference in the position of the 
starting point of some 30 miles (not 
necessarily in the direction of Bear Island).
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This was the only "sticking point" between us, 
the rest of the difficulties involved in trying to 
navigate a ship like Jastrząb by guesswork 
were appreciated and seemingly accepted by 
the Examining Officer.

Since the expressed aim of the sail 
examination was to account for a "navigational 
disparity" of some 30 to 40 miles (and not 
100 miles), the inference was that 100-30(40) 
60 to 70 miles were accounted for — 
presumably due to convoy’s alteration of 
course.

I was not in touch with Romanowski since 
we returned from the Soviet Union, and he did 
not realise that I was subjected to a 
preliminary inquiry in the said manner. 
Conversely, I was not invited to be present at 
the proper Inquiry. So I do not know, how 
this vital issue was presented and ultimately 
viewed by the Panel. But I had a long chat 
with Romanowski after the hearing, and this is 
how I remember his relevant explanations: 
(a) that the Court accepted the resultant "error" 
in Jastrząb’s position as being "statistically 
acceptable" within the limits of accuracy, 
imposed by the circumstances. In other words, 
the court did not consider that anyone was to 
blame.
(b) that the convoy did alter course south to 
avoid pack ice along the original intended 
route, and by doing so contributed to its escort 
running into Jastrząb on patrol in submerged 
condition.
(c) that the alteration entailed a disparity in its 
position of such a magnitude (over 50 miles), 
that it should have been radioed to the base, 
even if it entailed breaking radio silence 
(actually the convoy was being shadowed since 
the previous day, so there was no need to 
keep radio silence).

I intend to present a revealing dissertation 
at the end of this letter (or separately), which 
will shed some light on the alleged 100 mile 
disparity, which is cited in some documents 
and publications, notably in Historian Stephen 
Roskill’s "War at Sea".

Also, if I may be allowed a bronchial puff 
on the old trumpet, I would like to intimate 
what fate had in store for me, following my 
involvement with Jastrząb. I was not fortunate 

enough to have a word with Captain Stoklasa, 
who led the Polish team in the encounter with 
the RN brasshats at the Court of Inquiry. I 
knew him as the most perfect gentleman, when 
he was the Chief of the Polish Naval College 
in my first year. As he was withdrawing from 
the Wardroom of HMS Forth, after the 
proceedings were over, he gave me a re
assuring wink. Within a few days of the start 
of my survivor’s leave, I was informed of my 
next appointment, which was to be the 
Navigating Officer of the escort destroyer ORP 
Burza, on completion of her extensive refit in 
Portsmouth Dockyard. I travelled to meet her 
Captain, Lt-Cmdr. F. Pitulko, whom I asked a 
straight-to-the point question: Was there any 
condition attached to my appointment, 
following the Jastrząb’s tragedy? He answered 
me that there wasn’t any, and that I would 
enjoy his full confidence. This I did, in that I 
never felt his breath on the back of my neck 
throughout the 18 months I served on Burza 
under his command. Neither did I feel the 
breath of the two other Commanding Officers, 
whom I served in a similar capacity, after 
Burza was paid off. I did not leave the 
submarine service voluntarily. It is true that I 
was invited to join Romanowski on the new 
submarine Dzik, some five months later, but 
having already joined in the Battle of Atlantic 
on Burza, following a number of induction 
courses on the use of naval electronic systems, 
I really had no choice. Nevertheless, it was a 
hard decision to make.

(2) Although I have numerous photographs 
of Jastrząb and her crew, none of them shows 
the pennant number P.551, painted on the 
conning tower. It must have been painted 
shortly before we sailed (into oblivion!). The 
height of the markings must have been in the 
range 6-8 ft and the colour off-white. I 
remember looking back at poor old Jastrząb, 
whilst being rowed by strong Nordic arms in 
a boat, which set off from St. Albans to 
capture secret German documents, and was 
coming back with "friendly" casualties — and, 
with anger walling up my punctured chest, 
thinking to myself: How could anyone in his 
right mind have mistaken that clumsy looking 
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submarine with P.551 staring at one, for a 
German U-boat?!!

(3) At this stage, I would like to cite the 
extracts from Captain Jack Broome’s book 
"Convoy is to scatter", which represent the 
evidence produced at the High Court in the 
famous libel action, arising from the disaster 
of convoy PQ17 — one on navigational 
difficulties, the other on navigational 
disparities. Although the actions referred to 
were different, the circumstances were very 
similar to ours.
(i) "I am no expert on the navigation problems 
which faced us, but probably the most 
experienced RN navigator specialist alive 
today, Admiral Sir John Frewen — who in 
this particular occasion was the cruiser 
squadron navigating officer, in Rear Admiral 
Hamilton’s flagship LONDON — said in 
evidence on this subject that ‘anything north of 
70 degrees north in those days was extremely 
difficult because compasses, whether gyro or 
magnetic, do not — and certainly did not then 
— operate at all well north of 70 degrees 
north’. He also reminded that we were in 
extremely bad visibility conditions for many 
days, yet to navigate accurately up there 
depended on seeing the sun at noon. Failing 
that there was only ‘dead reckoning’ — that 
is, course and speed calculated and plotted 
regardless of current and winds. "In those 
days, he added, ‘there were no radio 
(navigation) aids in that part of the world’. 
Nor was there any reliable information about 
prevailing currents".
(ii) "Naturally, a lively controversy on this 
navigational disparity took place in court. 
Navigational disparities must be familiar to law 
courts, Counsel ravel in them. I produced a 
chart showing where the cruisers were when 
we sighted them; the Defendants produced a 
chart showing something quite different. Both 
most convincing, but both based on two 
different and obviously incorrect starting 
points! Neither history nor memory relate 
whether the cruisers or the convoy made a 
larger ‘navigational adjustment’ when the sun 
eventually broke through again and we were 
able to use our sextants".

Both these extracts appertain to ships with 
modem navigational facilities and no 
restrictions on taking sights, apart from the 
atmospheric ones.

I do not recall any co-ordinate of the 
alleged position of Jastrząb’s sinking. I dare 
say, there must have been as many sets of 
them as the number of ships that reported 
them. As mentioned previously, following 
Jastrząb’s sinking I did not have access to the 
Log Book until the "confrontation" with the 
Examining Officer, and even then I referred to 
it in a pseudo-advisory role. Its subsequent fate 
is not known to me.

I do not know where Romanowski got his 
position of sinking from. Equally, I have no 
idea what or whose position (of sinking) was 
accepted by the Board of Inquiry, and used in 
the report of its findings. The only other 
comment I can offer — with a proviso that it 
may be tainted by hindsight — is that the 
position (71°30’N; 12°32’E) plotted by itself, 
by comparison with what I recall seeing both 
on "our" chart and that used by the Examining 
Officer, looks strangely out of place, i.e. too 
far away in SW direction.

It could be that it was our starting point 
(at the beginning of the patrol), from which 
we advanced in NE direction, in conformity 
with convoy’s progress an radioed instructions 
to the submarine screen.

(4) Yes, in retrospect, we should have aborted 
the patrol, when we narrowly escaped disaster 
crash diving in front of a Messr. Blohm & 
Voss flying visitor, with jammed foreplanes, 
and subsequently discovering that the left 
foreplane, coerced into fully-extended position 
by muscle power, became virtually inoperable. 
Guzowski stated in an article in the latest 
number of the Association’s magazine that a 
consultation of the three senior officers, i.e. the 
Captain, 2nd-in-Command and himself, took 
place and that it was unanimously agreed that 
the patrol should continue. I must have been 
considered to junior to take part in the 
deliberations, or perhaps was on watch at the 
time. Knowing "me", I would have gone along 
with the decision (thus abandoning common 
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sense and suppressing forebodings which I 
shared with others). But those were desperate 
times and one’s perception of duty was 
moulded accordingly.

(5) No, I was not given a copy of the findings 
of the inquiry on board HMS Forth. I doubt if 
anyone at our level — Romanowski included 
— was given one, because of the political and 
security-wise sensitivity of the issues involved.

(6) As pointed at the beginning, we did not 
have a "bottom log". If we had one, and 
providing it functioned reliably in variable 
density liquid or even two-phase (solid-liquid) 
mixture conditions (which I doubt very much), 
the issue of the correction for semi-submerged 
condition of operation, would not have arisen 
and, at least, we would have been able to 
account, with greater confidence, for our 
movements relative to water. We would still 
have been at the mercy of the currents and the 
wanderings of an old gyrocompass. What 
would have been of far greater value, was to 
have a radar set — however primitive. I read 
somewhere that when similar type US 
submarines were offered to the Soviet under 
the Lease-Lend Agreements, they insisted on 

the submarine being equipped with radar sets 
(in the British yards) before sending them to 
Murmansk.

Two further "post mortem" type of points 
are offered herewith:
(a) When in September 1941 we sailed to 
USA in an armed cruiser to take over the S- 
25 US submarine, we came across the 
following in the publication "Jane’s Fighting 
Ships":
"Note on S Class: — An official report in 
1925 stated that "experience in manoeuvres 
indicates that these vessels cannot be 
considered as a satisfactory type of fleet 
submarines". All were taken in hand for refit 
and recommissioning in 1940-1941".
(b) According to "United States Submarine 
Data Book", Revised and edited by MMCM 
(SS) Gary R. Morrison USN (Ret) & David J. 
Bishop, February 1984, of the 20 submarines 
of the same class and characteristics as 
Jastrząb, i.e. S-22 to S-41, seven were lost in 
accidents: S-25, S-26, S-27, S-28, S-29, S-36, 
and S-39. It appears that "navigational error" 
was the common factor!
With kind regards
Sincerely
S.T. Olszowski
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