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NASZE SYGNAŁY
PISMO STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ
łOK CZTERDZIESTY ÓSMY LIPIEC - GRUDZIEŃ 1993 NR 174

75 LAT MARYNARKI WOJENNEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

1918-1993
PIERWSZY ŚWIATOWY ZJAZD 

MARYNARZY W GDYNI 
14-28 CZERWCA 1993

Tadeusz Lesisz (Kronikarz 1):
75 lat temu, 17 dni po odzyskaniu 

Niepodległości, 28 listopada 1918 roku, 
rozkazem Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego została powołana do życia 
Marynarka Wojenna. Historyczny rozkaz 
brzmiał następująco: "Z dniem 28 listopada 
1918 r. rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską, 
nianując jednocześnie pułkownika marynarki 
Bogumiła Nowotnego szefem sekcji przy 
Ministerstwie Spraw Wojskowych, Józef 
Piłsudski". 75 lat istnienia Marynarki Wojennej 
nożna podzielić na 3 okresy:

Pierwszy okres od utworzenia Mar. Woj. 
lo wybuchu 2-ej wojny światowej, obejmujący 
worzenie od podstaw Polskiej Marynarki 
Yojennej, organizowanie, szkolenie i 

rozbudowę Floty i tu należy podkreślić wielką 
zasługę pionierów tej pracy, którzy stworzyli 

odwaliny dla nowoczesnej Marynarki 
Wojennej, która podczas wojny uzyskała 
uznanie wszystkich marynarek wojennych 
świata.

Drugi okres, to okres czasu wojny 1939- 
1945, obejmujący walki naszych okrętów na 
Bałtyku i bohaterską obronę wybrzeża Helu i 
Westerplatte i udział naszych okrętów w 
walkach na Zachodzie u boku Floty Brytyjskiej 
od pierwszego do ostatniego dnia wojny, gdzie 
zdobyła podziw i zaufanie aliantów, tworząc 
nową historię bojową i nowe tradycje Polskiej 
Marynarki Wojennej, które z dumą przekazała 
Polskiej Marynarce Wojennej III 
Rzeczypospolitej.

Wreszcie trzeci okres, w Polsce 
powojennej, reżymowej, aż do roku 1989 
powstania III Rzeczypospolitej.

Wszystkie trzy okresy stanowią obszerny 
temat o wysiłkach Polski Zbrojnej na morzu 
dla obecnych historyków. Z okazji 75 rocznicy 
powstania Marynarki Wojennej odbył się 
światowy Zjazd Polskich Marynarzy, który 
trwał 5 dni, od 24 do 28 czerwca i był 
kulminacyjnym punktem obchodów. Osobiste 
zaproszenia na Zjazd otrzymali wszyscy 
marynarze-kombatanci 2-ej wojny od Dowódcy
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Składanie wieńca pod Pomnikiem Obrońców Helu przez 
czterech prezesów SMW od lewej Tadeusz Lesisz - Koło 
Manchester, Konstanty Okołów-Zubkowski - SMW, 
Romuald Nałęcz-Tymiński - Koło Toronto i Mieczysław 
Zawada - Koło Glasgow, za nim wysoki Jan Plewa - 
prezes Les Anciens Marins Polonais de France wśród 
dużej grupy zagranicznych kolegów. Fot. dostarczył T. 
Lesisz

Marynarki Wojennej Wiceadmirała Romualda 
Wagi w którym pisał:
...28 listopada ubiegłego roku rozpoczęliśmy 
jubileuszowe obchody 75-lecia powstania 
Marynarki Wojennej R.P. Odtąd nieustannie 
łączymy w Ojczyźnie myśli i najlepsze uczucia 
z byłymi marynarzami rozsianymi po całym 
świecie, a zwłaszcza kombatantami II wojny.

Posiłek na Helu od lewej kmdr R. Nałęcz-Tymiński, nad 
nim ks. kmdr Próchniak, wiceadm R.A. Waga, kpt mar 
K. Okołów-Zubkowski i gospodarz kmdr M. Brągoszewski

Będę szczęśliwy jeśli zobaczę Was wszystkich 
przybyłych z całego globu do Gdyni na 
światowy Zjazd Marynarzy, na który 
najserdeczniej zapraszam.

Na Zjazd zjechało się ponad 150 
marynarzy spoza kraju oraz około 140 z 
Polski. Wszyscy zagraniczni koledzy wraz z 
żonami i gośćmi zostali zakwaterowani w 
budynkach Akademii MW. Dla niektórych był 
to powrót wspomnieniami do dawnych lat, a 
dla ich żon i gości nowe doświadczenie 
wspinania się na piętrową koję. Program 
Zjazdu był bardzo obszerny. Poza częścią 
oficjalną, czas był poświęcony na spotkania 
koleżeńskie pełne wspomnień i wzruszeń. Nie 
sposób ująć tutaj ich różnorodność i rozpiętość 
w czasie, niektórzy nie widzieli się od 1939, 
bo rozdzieliły ich wojna lub niewola, a poza 
tym zmagania życiowe w kraju i tułaczki po 
świecie. Ale mimo tych zapór odnajdowali 
wspomnienia wspólnie spędzonych chwil przed 
lub po wojnie.

Pierwszego dnia po zakwaterowaniu, 
złożeniu wieńca pod Pomnikiem Obrońców 
Helu, zwiedziliśmy Baterię Nadbrzeżną im. H 
Laskowskiego, salę tradycji 9 Flotylli Obrony 
Wybrzeża i po obejrzeniu filmów 
dokumentarnych odbył się na otwartym 
powietrzu Wieczór Kombatancki. Gości 
przywitał Dowódca MW Wiceadmirał R. 
Waga, życząc wszystkim uczestnikom wielu 
przyjemnych chwil podczas Zjazdu. Pogoda 
była wyjątkowo rozpaczliwa, padał z 
przerwami deszcz, ale nie potrafiło to 
przygasić wspaniałej koleżeńskiej atmosfery. 
Po marynarskim posiłku, wzmacnianym 
godnymi trunkami, przy śpiewie marynarskich 
i żołnierskich piosenek rodzina marynarska 
bawiła się do północy.

Andrzej Guzowski (Kronikarz 2):
W skali historycznej 75 lat to mgnienie 

oka. W dziejach marynarek wojennych państw 
świata to okres bardzo krótki, zda się zbyt 
krótki na stworzenie etosu, na obrośnięcie we 
własne tradycje, w specyficzny charakter 
własnego narodu. A jednak...

28 listopada 1993 roku minęło 75 lat od 
podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego dekretu nakazującego utworzenie 
Marynarki Wojennej. Był to akt polityczny.
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Chodziło głównie o podkreślenie woli narodu 
polskiego cementującego niepodległość państwa 
polskiego o oparcie się o wybrzeże Bałtyku. 
Było w tym być może i echo słynnych 14 
punktów orędzia prezydenta Stanów Zjedno
czonych Wilsona w którym punkt trzynasty 
wymieniał wśród celów wojennych Aliantów 
utworzenie niepodległego państwa polskiego z 
dostępem do morza. Minęło ponad czternaście 
miesięcy od tego dekretu nim pułki Błękitnej 
Armii Generała Hallera dotarły do Bałtyku, 
czego ukoronowaniem były Zaślubiny Polski z 
Morzem. Wierności tym ślubom Polska 
dochowała przez następne 75 lat. Nawet gdy 
furia Trzeciej Rzeszy wypędziła nas z Bałtyku, 
polska bandera wojenna i handlowa powiewały 
na dalekich morzach i oceanach dokumentując 
nierozerwalny związek Polski z morzem.

Podkreśleniem tego związku jak i ciągłości 
istnienia od 75 lat Marynarki Wojennej były 
gdyńskie uroczystości tej diamentowej 
rocznicy. Program był ambitny. Zaplanowanych 
było wiele imprez, pokazów, spotkań bardziej 
i mniej uroczystych. Nie wszystko udało się 
zrealizować, głównie z przyczyn kapryśnej 
nadbałtyckiej pogody. Nie jestem w stanie 
wymienić punkt po punkcie tych wszystkich 
wydarzeń czterodniowych uroczystości. W 
pamięci mojej, jak i pewno wielu innych 
uczestników, pozostały ogólne wrażenia, 
wzruszające momenty spotkań ze starymi 
kolegami i towarzyszami broni, serdeczności, 
a nawet szacunku okazywanych nam 
"staruchom" przez młode pokolenie marynarzy 
niepodległej nareszcie Rzeczypospolitej 
Polskiej, marynarzy, z których niejeden mógł 
być naszym wnukiem, a nawet najstarsi - 
naszymi synami. Zwiedzając okręty i 
spotykając dowódców i oficerów tych 
jednostek, nabieraliśmy uznania dla ich 
zawodowych kompetencji i ich widocznego 
entuzjazmu i zapału do wojenno-morskiego 
rzemiosła.

Pisząc te słowa z perspektywy niemal 
czterech miesięcy, jakie upłynęły od gdyńskich 
uroczystości, wyłaniają się w pamięci chwile 
niby obrazy malowane bardziej wyrazistymi 
barwami. Tak więc przejście pięknymi 
wodolotami na Hel, zwiedzanie helskich 
pamiątek, pokazy filmów, koleżeński bankiet 

na polance ośrodka wypoczynkowego 
"Kormoran". Od czasu do czasu pokropił 
deszcz, ale obiad był dobrze "zakrapiany", a 
więc krople się neutralizowały. Po zapadnięciu 
zmroku olbrzymie ognisko, rozmowy i śpiewy 
do późna w noc...

Romuald Nałęcz-Tymiński (Kronikarz 3):
W marcu br. otrzymuję z Funduszu 

Społecznego S.M.W. w Londynie koperty 
zawierające zaproszenia od Dowódcy Mar. 
Woj. R.P., wice-admirała R.A. Wagi, na 
Światowy Zjazd Marynarzy, mający się odbyć 
w Gdyni od 24-go do 28-go czerwca br., z 
okazji Jubileuszu 75-cio lecia Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Rzecz jasna, że takiej wspaniałej okazji do 
uczczenia Jubileuszu Marynarki Wojennej w 
Gdyni, z możliwością spotkania dawno nie 
widzianych Kolegów z okresu Drugiej Wojny 
Światowej, jak również z Mar. Woj., 3-ciej 
R.P., stracić nie można było. Komunikat od 
Zarządu natychmiast poszedł do wszystkich 
członków S.M.W. Kanada oraz Marynarzy 
niezrzeszonych, a ja, chociaż byłem pod 
kuracją przewlekłego niedomagania wirusowego 
dróg trawiennych, wysłałem do Komitetu 
Organizacyjnego Zjazdu w Gdyni moje i mojej 
małżonki zgłoszenie do udziału w Zjeździe i 
zamówiłem bilety lotnicze.

Odzew z terenu był całkiem zadawalający, 
gdyż na około 60-ciu płatnych członków SMW 
Kanada, do udziału w Zjeździe zgłosiło się 20 
osób.

Moja żona oraz kilku Kolegów musiało z 
żalem zrezygnować z udziału z powodów 
zdrowotnych. Spośród zgłoszonych członków 
jedenaście osób poprosiło mnie o zwrócenie się 
do Komitetu Organizacyjnego Zjazdu z prośbą 
o dostarczenie małego autobusu na przejazd z 
Warszawy do Gdyni, za odpłatą, co też 
uczyniłem.

Podróż z Warszawy do Gdyni odbyliśmy 
wygodnie autokarem, pod opieką miłego i 
uczynnego kdra ppor. Ryszarda Bartuzi i w 
towarzystwie dwóch bardzo pomocnych 
marynarzy, którzy dopomogli nam z bagażem. 
Opłaty za użycie autokaru Mar. Woj. nie 
wzięła.

Przybyliśmy na Oksywie po południu 23- 
go czerwca i zostaliśmy zakwaterowani w 
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Akademii Mar. Woj. (w bloku "po-libijskim"). 
Sypialnie podchorążych dość obszerne o 
dwóch wygodnych kojach - jedna nad drugą. 
Górna koją nie miała drabinki do wchodzenia. 
Zajmujący ją musiał wchodzić na biurko, a z 
biurka na koję.

Aczkolwiek cały Zjazd pozostawił u mnie 
niezapomniane wspomnienia i wart jest 
opisania w szczegółach, sądzę, że Szanowny 
Kolega Redaktor "Naszych Sygnałów" do tej 
pory ma już obfity materiał do wypełnienia 
luk w relacjach korespondentów.

Pozwolę więc sobie ograniczyć się w tej 
relacji do epizodów i spostrzeżeń, które wyda
ją mi się godne uwypuklenia spośród punktów 
bardzo ciekawego i obfitego programu Zjazdu.

W pierwszym rzędzie pragnę zanotować 
nadzwyczajną gościnność, przyjaciełskość, 
zapobiegliwość i dbałość o nasze wygody (w 
istniejących warunkach), wykazane przez 
wszystkich Gospodarzy, od Dowódcy Mar. 

Woj. poprzez Przewodniczącego Komitetu 
Organizacyjnego Zjazdu kdra Teodora 
Marszałka z jego Komitetem, Grupą 
zabezpieczającą pobyt: kpt. mar. Andrzeja 
Wasilewskiego (dowiaduję się, że 15 sierpnia 
br. otrzymał on zasłużony awans na kdra ppor. 
- czego mu w tym miejscu gratuluję z całego 
serca), kpt. mar. Wojciecha Charzyńskiego i 
bosmana Andrzeja Wronkę, oraz wszystkich 
Admirałów, Oficerów i szeregowych 
Marynarzy, z którymiśmy się zetknęli.

Pierwszego dnia Zjazdu we czwartek 24- 
go czerwca podczas wizyty na Helu, poza 
programem, miałem przyjemność obejrzeć 
historyczny kuter Straży Granicznej "Batory", 
słynny z udanej ucieczki z oblężonego Helu 
do Szwecji, z inicjatywy ówczesnego kpt. 
Jerzego Milisiewicza. Byłem w towarzystwie 
Pani Janiny Miłisiewicz, wdowy po kdrze 
ppor. J. Milisiewiczu, kontradm. Jerzego 
Buczmy (miłego i przyjacielskiego 

Na pokładzie kutra BATORY od prawej kontradm J. Buczma, kol Janina Miłisiewicz, wdowa po kmdr Jerzym 
Milisiewiczu, który jako kpr mar w 1939 inicjował ucieczkę z oblężonego Helu, kmdr R. Nałęcz-Tymiński i Andrzej 
Karnabal w drugim pokoleniu siostrzeniec śp. J. Milisiewicza. Fot. dostarczył R. Nałęcz-Tymiński
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gentlemana), oraz siostrzeńca (w 2-gim 
pokoleniu) śp. kdra ppor. Milisiewicza, Pana 
Andrzeja Kamabala, dyrektora "Chineese-Polish 
Joint Stock Shipping Corporation".

Po powrocie z portu do Ośrodka noszącego 
nazwę WDW Kormoran zostałem zaproszony 
przez Gospodarza przyjęcia na Helu, dowódcę 
9 Flotylli Obrony Wybrzeża kdra Marka 
Brągoszewskiego, do spotkania razem z nim 
wice-admirała R.A. Wagi. Na kolacji, odbytej 
przy stołach ustawionych na otwartym 
powietrzu, posadził mnie po prawej ręce 
Admirała.

Wieczerza na świeżym powietrzu w lesie i śpiewy przy 
ognisku

Po kolacji ochotnicy udali się na śpiewki 
do pięknie rozpalonego ogniska w lesie. Byłem 
wśród nich i przypomniało mi to dawne dobre 
czasy.

Dwa dokumenty mają tytuł Migawki 
Zjazdowe: Zestaw 16 fotografii Mieczysława 
Wróblewskiego i Konstantego Okołów- 
Zubkowskiego dzień po dniu przyczynki i 
uwagi do Oficjalnego Programu.

Konstanty Okołow-Zubkowski (Kronikarz 4):
Warunki zakwaterowania były może 

skromne, ale przecież nie jechaliśmy na pięcio 
gwiazdkowy urlop, to był zjazd koleżeński, 
szansa spotkania i odnowienia więzi 
koleżeństwa zawartego w innych warunkach, 
kiedy nie myślało się o komforcie ani o tym 
jak stół jest nakryty. Zgadzam się, że lubimy 
pewne wygody, ale nie traćmy proporcji.

Niektóre problemy były stwarzane przez 
osoby, które ze Zjazdem miały mało 
wspólnego, przykro o tym pisać, ale też nie 
można pominąć, bo panie które były tylko 

gośćmi honorowymi zaproszonymi za zasługi 
ich mężów sprawiły wiele problemów. 
Zabieranie mikrofonów i chorobliwa chęć 
wygłaszania mów - nie będąc o to proszoną 
było dużym nadużyciem grzeczności 
gospodarzy i mam szczerą nadzieję, że oni 
nam to wybaczą!

Udział najwyższych władz państwowych, 
kościelnych, wojskowych jak i cywilnych 
nadały Zjazdowi szatę specjalną. To nie było 
zrobione "na odtrąbiono". Pierwszy raz 
poczuliśmy, że to co przeszliśmy w naszej 
tułaczce zostało należycie docenione!

Romuald Nałęcz-Tymiński (Kronikarz 3):
Drugi dzień Zjazdu (piątek 25 czerwca) 

rozpoczęliśmy emocjonalną wizytą na cmentarz 
przy kościele św. Michała na Oksywiu, 
złożeniem wieńców pod tablicami zatopionych 
okrętów, oraz na Symbolicznym Grobie wice- 
adm. Józefa Unruga.

Kościółek św. Michała na Oksywiu stanowi nie tylko 
dobrze widoczny znak nawigacyjny dla okrętów i statków 
zmierzających do portu w Gdyni, ale dla marynarzy jest 
naszym Panteonem upamiętniającym tablicami zatopione 
w czasie wojny polskie okręty wojenne.

Fot. M. Wróblewski
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Kamienny ołtarz i tablice zatopionych okrętów na 
zewnętrznych murach kościoła wmurowano z wielkim 
trudem, wysiłkiem i odwagą, gdy tylko zaświtała 
jutrzenka swobody. Kolejność wmurowywania tych tablic 
jest pomnikiem historycznym i nie powinna być 
naruszona pod żadnym pozorem. Fot M. Wróblewski

Koło południa, wizytując Okręt Muzeum 
Błyskawica, Kol. Janina Milisiewicz wręczyła 
Kierownikowi Muzeum Mar. Woj. kdrowi por. 
dr. Zbigniewowi Wojciechowskiemu pamiętnik 
swego śp. męża, kdra ppor. J. Milisiewicza, a 
kol. Bolesław Jarzyna, w zastępstwie skarbnika, 
dar od SMW Kanada w wysokości kan. 
$500,00 na cele Muzeum Mar. Woj.

Tadeusz Lesisz (Kronikarz 1):
Po zwiedzeniu Muzeum Błyskawica, gdzie 

jak zwykle byliśmy serdecznie witani oraz 
Muzeum miasta Gdyni, tegoż dnia udaliśmy 
się na Westerplatte, na uroczyste składanie

Pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte

. *
wieńców pod Pomnikiem Bohaterów Wester
platte z udziałem kompanii honorowej i 
orkiestry MW, oraz na cmentarzu Obrońców 
Westerplatte, po czym zwiedziliśmy specjalnie 
zorganizowaną z okazji Jubileuszu 75-lecia 
wystawę w Gdańsku - Marynarka Wojenna 
R.P. 1918-1993, na której oglądamy 
osiągnięcia marynarek Polski Niepodległej, 
PRL i tej co obecnie nazywa się III Rzeczpos
politą. Na kolację wracamy do Akademii MW 
i rozmowy koleżeńskie do późnej nocy.

Składanie wieńca od SMW na Westerplatte kol T. Lesisz, 
K. Okołów-Zubkowski i A. Browarski. Fot. dostarczył T. 
Lesisz

Konstanty Okołów-Zubkowski (Kronikarz 4:) 
26/6/93 Msza św. celebrowana przez 

Kardynała Józefa Glempa w asyście Biskupa 
Polowego Sławoj Leszek Głodź i Biskupa 
Diecezji Pomorskiej T. Gocławskiego. Ołtarz 
na ustawionym przy nabrzeżu ORP 
Metalowiec. Prezydent Lech Wałęsa po 
przyjęciu Raportu i inspekcji Kompanii 
Reprezentacyjnej Mar. Woj. zajął miejsce 
wśród Kombatantów. Msza św. była 
celebrowana na intencję poległych jak i 
żyjących marynarzy.

Fragment homilii wygłoszonej przez
Kardynała Józefa Glempa:

(...) Oto nadeszła chwila, w której 
obchodząc 75 lat polskiej Marynarki Wojennej 
możemy wspólnie zanieść do Boga nasze 
modlitwy, w których zawarte jest dziękczynienie 
za cały ten długi okres. Okres ciekawy, okres 
trudny, okres wielkich prób. I dobrze, że 
znajdujemy czas ażeby w całej refleksji, która 
obejmuje to jakże niezwykłe siedemdziesię- 
ciopięciolecie zanieść nasze dziękczynienie do 
Boga, do stwórcy nieba, ziemi i morza, i
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Orszak koncelebrantów schodzi z ORP METALOWIEC od lewej arcybiskup T. Gocławski, biskup L. Głódź i kardynał
J. Glemp. Fot. M. Wróblewski

uczynić to na polskim okręcie, na polskim 
morzu, na polskim wybrzeżu bronionym, 
chronionym, pracowitym, wymagającym ofiar 
ale także niosącym wielkie nadzieje.

Morze to droga, dalszy świat to jakby dalej 
rozciągnięcie Polski w innym kraju. A więc 
trzeba tu było ogromnego hartu ducha ażeby 
tworzyć to co jest potrzebne do obrony granic, 
które stanowi morze. Obrona to jest zadanie 
święte. A tam gdzie jest zadanie święte tam 
wymagane są odpowiednie postawy ludzkie. 
Postawy, które są tym rzetelniejsze i bardziej 
potrafią oprzeć się na zasadach trwałych. (...)

Tadeusz Lesisz (Kronikarz 1):
Podczas podniesienia oberwała się chmura 

i runął rzęsisty deszcz, ale nie potrafił naruszyć 
podniosłej chwili. Po Nabożeństwie i 
odśpiewaniu Boże coś Polskę udaliśmy się 
wszyscy do kinoteatru na spotkanie z 

Prezydentem i władzami państwowymi i 
wojskowymi. Był to rodzaj akademii. W części 
poważnej przemawiał Dowódca MW Wice
admirał R.A. Waga, który swym przemówie
niem otworzył Zjazd Gdyński:

Szanowne panie i panowie. Czuję się 
wysoce zaszczycony i wzruszony mogąc w 
imieniu dowództwa Marynarki Wojennej oraz 
kadry i własnym, gorąco powitać obecnych, 
bardzo drogich naszym marynarskim sercom 
gości i pana, panie prezydencie z szanowną 
małżonką nie tylko z najwyższym szacunkiem 
jako głowę państwa, ale również z wielką 
osobistą estymą jako patrona honorowego 
obchodów jubileuszu 75-lecia Marynarki 
Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej i sympatyka 
naszego rodzaju Sił Zbrojnych.

Po staropolska do samej ziemi kłaniam się 
moim najstarszym kolegom marynarzom,
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Po akademii w kinoteatrze Grom na Oksywiu wspólna fotografia z Prezydentem RP przed wejściem do dawnej 
świetlicy Kadry Floty, dziś Akademii MW na Oksywiu na biesiadę

których szczególnie gorąco witam na 
Pierwszym Światowym Zjeździe Marynarzy 
Polskich. Z wielkim wzruszeniem i tremą a 
jednocześnie z szacunkiem stajemy tu dziś 
przed Wami bo też chwila jest historyczna i 
niepowtarzalna. Marynarka Wojenna 
Rzeczypospolitej Polskiej w swych powojennych 
dziejach jeszcze nigdy nie podejmowała tak 
wielu, szczególnych, gości. Przybyliście do nas 
z najróżniejszych zakątków naszego świata, 
podobnie jak przed wielu laty szliście do 
Polski nieustępliwie w walce, najróżniejszymi 
drogami. Macie za sobą przeżycia surowe, 
tragiczne, gorzkie ale dzięki nim zawsze 
jesteście z nami.

I oto dziś ten zwycięski czas zatrzymał się 
na chwilę dla nas wszystkich tu w Gdyni na 
brzegu polskiego wolnego morza. Pochylmy 
więc wszyscy czoła, zadumani nad losem 
polskiego marynarza.

Jest w Waszym rodowodzie złota karta 

weteranów oręża, wielu sławnych bitewnych 
pół i mórz, ale jest także wysiłek i cierpienie 
kilku pokoleń bojowników o niepodległość, 
sprawiedliwą, demokratyczną Ojczyznę.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Marynarki 
Wojennej na Zachodzie wypracowaliśmy 
koncepcję tego zrodzonego z potrzeby serc i 
umysłów największego w okresie 75-lecia 
wielopokoleniowego spotkania polskich 
marynarzy. Jestem głęboko przeświadczony, że 
wniesie ono wiele nowego do wszechstronnego 
poznania naszej przeszłości i scementuje 
wzajemne związki między pielgrzymami, którzy 
stąd: z Gdyni, Kępy Oksywskiej, z Helu i 
Westerplatte odeszli na ponad 50-letnią 
tułaczkę, a także tych, którzy przez wszystkie te 
łata szukali swojej Polski na Ojczystej Ziemi. 
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mogli 
przybyć dzisiaj tu do nas ze względu na stan 
zdrowia.

Szanowni i drodzy goście!
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Pragnę zapewnić, że z ich i Waszych 
doświadczeń zawsze będziemy korzystać, a 
Wasze dzieło mamy obowiązek kontynuować i 
przekazywać swoim następcom. Niechaj drogie 
Wam cnoty żołnierskie, które tak wspaniale 
pielęgnujecie będą wzbgacane naszym 
aktywnym i godnym uczestnictwem w służbie 
Polski Morskiej.

Polska bowiem leżąca od wielu wieków 
nad morzem dopiero od 75 lat posiada własną 
Marynarkę Wojenną, która stanowiła i stanowi 
gwarancję władania swoim Wybrzeżem i 
przylegającymi do niego akwenami. Na 
początku państwowości II Rzeczypospolitej 
Polskiej właśnie potrzeby wojskowe 
zadecydowały o tym, że mała rybacka wioska 
Gdynia stała się niemal błyskawicznie wielkim 
portem Bałtyku. Marynarka Wojenna to 
szczególny rodzaj sił zbrojnych, który nie tylko 
broni morskiej granicy państwa i jego 
interesów na morzu. Nasze okręty reprezentują 
Rzeczpospolitą, Wojsko Polskie i siebie w 
obcych portach podczas rutynowych wyjść 
szkoleniowych i wizyt, a zagraniczne jednostki 
również coraz częściej odwiedzają nasze porty. 
Marynarka Wojenna w tym względzie pełni 
rolę małej dyplomacji, przeciera szlaki, ułatwia 
kontakty między ludźmi, przenosi do różnych 
krajów sprawy Ojczyzny. To jest szczególnie 
ważne dla zamieszkujących na obczyźnie 
rodaków. Tak było zawsze podczas wszystkich 
wizyt okrętów, od koła podbiegunowego aż po 
Gdynię. Doniosłość tych zagadnień, zadań dla 
kraju, doskonale rozumieją najwyższe władze 
państwowe.

W czasie krótkiego pobytu w Marynarce 
Wojennej postaramy się nie tylko Was drodzy 
państwo ugościć i pokazać co najlepsze, ale 
głównie rozliczyć się przed Wami i historią z 
dotychczasowego zagospodarowania 75-letniego 
duchowego i materialnego dziedzictwa po 
poprzednikach. W swoim wysiłku kształtowania 
ojczystego domu na miarę naszych wspólnych 
marzeń i ambicji. Myślę, że mamy się czym 
pochwalić, że bilans ten wypadnie w Waszych 
oczach pozytywnie. Możemy bowiem śmiało 
powiedzieć, iż myśl adm. Jerzego Swirskiego, 
Że Marynarka Wojenna to ciągłość, 
cierpliwość i tradycja, w pełni zasługuje także 
i dziś, i znajduje swoje uzasadnienie.

Marynarze na polu rodzącej się II 
Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczynali swoje 
dzieło praktycznie od zera wierząc, że Polska 
i morze są ze sobą na zawsze związane. 
Uczyniono wówczas wiele dla spopularyzo
wania morza w narodzie, ze składek 
społeczeństwa wybudowano m.in. ORP "Orzeł". 
Niewielka, ale nowo wybudowana flota w 1939 
r. zdawała z powodzeniem swój najtrudniejszy 
egzamin. Jedynie pokłady naszych okrętów były 
wolnymi od wroga skrawkami ziemi ojczystej. 
To właśnie nasze okręty bez chwili przerwy 
walczyły od pierwszej do ostatniej salwy II 
wojny światowej.

Biało-czerwona bandera uczestniczyła na 
pokładach 47 okrętów we wszystkich 
największych operacjach morskich akwenu 
europejskiego. Symbolami, łącznikami czasów 
II Rzeczypospolitej Polskiej, wojny, 
współczesności są liczne izby tradycji, 
wydawnictwa historyczne, tablice pamiątkowe, 
a zwłaszcza najstarszy okręt, odznaczony 
orderem Virtuti Militari, ORP "Błyskawica". 
Dzisiaj spełnia ona szczególną rolę. Okręty 
muzea najpierw ORP "Burza" a następnie i 
obecnie ORP "Błyskawica" do tej pory 
zwiedziło ponad 10 min osób. Jest to 
najbardziej masowa i przekonywająca 
marynarska forma edukacji historycznej 
osobistym kontakcie z dziejami. Dzisiejsza 
Marynarka Wojenna, godnie trzyma straż na 
akwenie równym obszarowi 10% powierzchni 
kraju. Jest to również nasze terytorium 
chociaż nie jesteśmy najnowocześniejszą i 
najsilniejszą flotą na Bałtyku, na co wpływ ma 
od lat fatalna sytuacja ekonomiczna państwa, 
ale nie mamy się czego wstydzić. Na ten 
jubileusz przygotowaliśmy obszerny całoroczny 
program zawierający nie tylko pielęgnowanie 
tradycji, ale prezentacje naszego dorobku 
obecnych marynarskich pokoleń. Od 28 
listopada ub. r. czyli od daty otwierającej 
jubileuszowe obchody 75-lecia wydania przez 
Naczelnika Państwa Józefa Półsudskiego 
dekretu powołującego do życia marynarkę 
polską organizujemy wiele imprez 
okolicznościowych, demonstrujemy szkolenie 
załóg, osiągnięcia w sporcie masowym, 
kulturze i oświacie. Podejmujemy 
przedsięwzięcia wydawnicze i popularyzator
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skie, a także wszechstronną działalność w 
środowiskach rodzin wojskowych, w których 
szczególną troską otaczamy dzieci i młodzież. 
Mam nadzieję, że w zaproponowanym państwu 
programie każdy odnajdzie siebie i wyłowi coś 
co będzie mógł zabrać na zawsze do swego 
domu. Może będzie to bliskie sercu 
wspomnienie, niezwykła ciepła atmosfera, 
odkrycie na nowo ojczystego kraju, może 
niepowtarzalny zapach i szum polskiego morza. 
Życzę Warn drodzy goście, aby pobyt u nas 
dostarczył nie tylko wielu wzruszeń, ale 
pozostawił w Waszych sercach niezatarte 
wrażenia, zaspokoił wszystkie oczekiwania 
związane z przyjazdem do Gdyni, a także 
przyniósł wiele miłych niespodzianek.

Pierwszy Światowy Zjazd Marynarzy 
Polskich ogłaszam za otwarty.

Z kolei przemawia Prezydent 
Rzeczypopolitej Lech Wałęsa:

Szanowni Państwo!
Oficerowie i marynarze! Ludzie morza!
75 lat temu dokonano symbolicznych 

zaślubin Polski z morzem. Związek ten okazał 
się trwały i silny. Nie pozwoliliśmy się od 
morza odepchnąć. Uczyniliśmy wiele, by 
umacniać naszą obecność nad Bałtykiem. W 
1918 r. dla ochrony naszej morskiej granicy 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał 
Marynarkę Wojenną. Mała liczebnie, ale polska 
flota wojenna zapisała w historii wiele 
chlubnych dat. Bohatersko broniła polskiego 
wybrzeża we wrześniu 1939 r. Okręty z biało- 
czerwoną banderą uczestniczyły w operacjach 
morskich odnosząc godne najwyższego uznania 
sukcesy. Zwycięskie wałki Orła, Burzy, 
Błyskawicy i wielu innych jednostek przeszły do 
legendy II wojny światowej. Polska Marynarka 
Wojenna stała się symbolem patriotyzmu, 
odwagi i ofiarności. Wielu z tych, którzy 
wówczas rozsławili imię Rzeczypospolitej na 
wszystkich wodach świata jest dzisiaj razem z 
nami. Przybyli z różnych części globu. Tu, nad 
polskie morze, skąd przed laty rozpoczynali 
swą życiową odyseję.

Witam ich serdecznie w niepodległej, 
demokratycznej Polsce. Spełniły się nasze 
marzenia. Polska na stałe związała się z 
morzem. Na straży tej morskiej granicy musi 
stać Marynarka Wojenna dobrze wyposażona 

i wysźkolona. Wy, ludzie morze dobrze wiecie, 
że zwycięstwo odnieść można tylko wówczas, 
kiedy załoga na okręcie dobrze ze sobą 
współpracuje, solidarnie zmaga się z morskim 
żywiołem i przeciwnościami losu. To właśnie 
Wy, ludzie twardzi, zdecydowani i odważni 
najlepiej umiecie stawiać czoło trudnym 
problemom naszych czasów. W przeszłości 
daliście niejednokrotnie przykład hartu ducha 
i poświęcenia. Wiem, że dzisiaj mogę liczyć na 
Wasz patriotyzm i pełną oddania żołnierską 
służbę.

Oficerowie i marynarze!
W dniu Waszego jubileuszu życzę Wam 

dobrze spełnionego obowiązku w zaszczytnej 
służbie dla Ojczyzny. Bądźcie strażnikami 
Rzeczypospolitej, bezpiecznej ale i otwartej, jak 
morskie przestrzenie na współpracę z innymi, 
najbliższymi sąsiadami i z całym światem.

Z kolei przemawiał Szef Sztabu 
Generalnego WP gen. broni Tadeusz Wilecki 
wręczając Marynarce Wojennej upominek, 
tradycyjny słowiański miecz rycerski:

Pragnę wyrazić swoją najwyższą radość i 
przekazać głęboką żołnierską wdzięczność 
marynarskiej braci, wszystkim kombatantom za 
tak liczny udział w jubileuszu Marynarki 
Wojennej RP. Długie lata poświęciliście 
marynarskiej służbie budując autorytet i rangę 
Marynarki Wojennej, a dziś stanowicie jej 
nieodłączną część. Mam osobistą satysfakcję 
przebywać w zacnym gronie marynarzy, którzy 
swą obecnością raz jeszcze dokumentują 
wierność biało-czerwonej banderze. Marynarka 
Wojenna stanowi ważne ogniwo w strukturze 
sił zbrojnych. Jej duże znaczenie wynika z 
naszego położenia w Europie i szerokiego 
dostępu do morza. W dniu wczorajszym 
podpisałem program rozwoju i modernizacji 
Marynarki Wojennej. Widzimy wszyscy potrzebę 
unowocześnienia i rozwoju tego rodzaju Sił 
Zbrojnych. Jestem pewien, iż zapoczątkowane 
przed 75 laty dzieło budowy Mar. Woj. 
naszego państwa będzie się pomyślnie rozwijać 
a polska wachta na Bałtyku trwać będzie 
niezmiennie ku chwale Rzeczypospolitej.

Młode pokolenie marynarzy, które pełni 
dzisiaj służbę, musi tę służbę pełnić czerpiąc 
bogate doświadczenie z głębokich tradycji 
naszych poprzedników, członków dzisiejszego
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Uroczysty obiad, przy stole honorowym od lewej min Andrzej Drzyciński, kpt mar K. Okołów-Zubkowski, gen br 
T. Wilicki, Prezydent, Wiceadm R. Waga przemawia, kardynał J. Glemp, pani D. Wałęsowa, rriin M. Wachowski, 
Z. Sokołowski i kmdr por A. Kłopotowski. Fot. dostarczył T Lesisz

Zjazdu Kombatantów Marynarki Wojennej. 
Wasze doświadczenie, Wasze gorące serca 
muszą być drogowskazem dla marynarskiej 
braci jak pełnić bojową wachtę na Bałtyckim 
Morzu...

Z okazji tak podniosłej uroczystości pragnę 
przekazać Marynarce Wojennej upominek - 
miecz rycerski to symboliczne uzbrojenie - 
tradycyjny słowiański upominek niech będzie 
pierwszym krokiem najwyższych władz 
Rzeczypospolitej w dzieło umocnienia naszej 
Marynarki Wojennej.

Imieniem SMW przemawia kpt. mar. 
Konstanty Okołów-Zubkowski, który wspomina 
zjazdy MW Polski Niepodległej:

Szanowny Panie Prezydencie, Jego Eksce
lencjo, Panie Admirale, Wysocy Dostojnicy, 
Panie i Panowie, Koledzy Marynarze.

Słowa, które powiem płyną ze szczerego 
serca i są podziękowaniem za zaproszenie nas 
tu. Zaproszenie to uważam jako dowód 
uznania naszego wysiłku, zarówno w czasie 

wojny jak i w latach powojennych.
W czasie wojny mieliśmy wyraźny cel: 

wypełnić obowiązek obywatelski. Pokłady 
okrętów były częścią suwerennej Rzeczy
pospolitej - Polska nie przestała istnieć i 
walczyć tak długo, jak biało-czerwona bandera 
wołała "Jesteśmy wolni i walczymy - zadając 
kłam wrogiej propagandzie".

Staraliśmy się być godnymi ambasadorami 
i Polska nie potrzebuje się wstydzić swojej 
Marynarki Wojennej, a marynarze narzuconą 
im pracę wykonali, nie szczędząc wysiłku, a w 
wielu wypadkach i swego życia.

Po wojnie mieliśmy trudny wybór co robić 
dalej i to co zrobiliśmy było słuszne - 
mogliśmy głosić prawdę!

Stworzyliśmy Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej, które skupiło w swoich szeregach 
większość byłych marynarzy - bez względu na 
stopień! To pomogło utrzymać więź koleżeńską 
i kontynuowanie idei niepodległości i wolności. 
Przez publikacje i "Nasze Sygnały"
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W Kadrze Floty na obiad dawali zupę kartoflankę lub grochówkę i do drugiej menażki kartofle na sypko z porcją 
dymiącego boczku. Teraz w Akademii MW w tej samej sali uroczysty obiad rozpoczął płat łososia, a koniak pomagał 
we wznoszeniu toastów. Gdy uczestnicy wstali od stołu przewieziono ich na nadbrzeże na pokazy ratownicze. Oto 
goście przy stole honorowym wstają. Fot. M. Wróblewski

informowaliśmy o wydarzeniach nas 
dotyczących. Dbaliśmy o zachowanie tradycji, 
a historia tworzyła się sama. Pomagaliśmy 
tym, którzy tej pomocy potrzebowali! I robimy 
to dalej. Robiliśmy światowe zjazdy. Pierwszy 
odbył się tv Londynie w roku 1975 z grupą 
kolegów z Kraju - tak, oni do nas dotarli i 
byliśmy z tego dumni!

Drugi Zjazd był też w Londynie z 
powiększoną grupą krajową.

Trzeci przeniósł się do Kanady i miał 
miejsce na Kaszubach - Ontario.

Czwarty Zjazd był w Ameryce w Górach 
na północ od Nowego Jorku.

Piąty Zjazd trwał 4 dni i odbył się w 1989 
roku Henley pod Londynem.

Za każdym razem przy pożegnaniu było 
ciche życzenie "A może następny będzie w 
Gdyni". Marzenia się ziściły!

Tak - byłiśmy w Gdyni, Jastarni, na Helu 
i w starym polskim Gdańsku. Dziękujemy Wam 
za spełnienie tych marzeń!

Przejmijcie w Wasze młode ręce tradycje i 
historię, którą kultywowaliśmy, a czasem 
tworzyliśmy. Jestem przekonany, że będą one 
w dobrych rękach.

Wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Kombatantów PSZ na 
Zachodzie p. Z. Sokołowskiego (też z ORP 
Garland jak Okołów-Zubkowski) podajemy w 
skrócie:

Dzisiejsze święto jest dniem szczególnym, 
łączy ono bowiem Święto Marynarki Wojennej, 
75-lecie jej powołania i Światowy Zjazd 
Kombatantów Marynarzy II Wojny Światowej. 
Musieliśmy bardzo długo czekać na to, aby 
nareszcie spotkać się razem właśnie tutaj na 
Oksywiu w wolnej już Polsce... Możemy 
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jednak powiedzieć, że to właśnie Marynarka 
Wojenna była tą częścią sił zbrojnych, która 
po tragicznym wrześniu bez żadnej przerwy 
kontynuowała wałkę z wrogiem... Sytuacja w 
jakiej znaleźliśmy się w Anglii po cofnięciu 
uznania przez aliantów legalnemu rządowi RP 
doprowadziła do rozwiązania Marynarki 
Wojennej. Znamienny rozkaz szefa KMW 
wiceadmirała Jerzego Swirskiego zamknął 
rozdział istnienia Marynarki Wojennej na 
terenie Wielkiej Brytanii. Nastąpił okres 
rozterki, wracać czy nie wracać? Większość 
pozostała na emigracji osiedlając się na 
różnych kontynentach. Ci co wrócili kierowali 
się przede wszystkim sytuacją rodzinną, a 
rodziny były w trudnych sytuacjach... Dopiero 
teraz, a dokładnie w 1989 na jesieni 
zarejestrowaliśmy pierwsze niezależne 
Stowarzyszenie Kombatantów PSZ na 
Zachodzie zrzeszając członków z wszystkich 
rodzajów broni i formacji. Mam zaszczyt być 
prezesem tego Stowarzyszenia, które liczy już 
blisko 4500 członków. Tworzymy środowiska, 
marynarzy mamy niedużo bo około 125... 
Kończąc swoją wypowiedź chciałbym 
serdecznie podziękować Panu Wiceadmirałowi 
Wadze oraz Dowództwu MW za 
zorganizowanie tego pięknego Zjazdu w 
imieniu kolegów z Ogólnokrajowego 
Stowarzyszenia Kombatantów PSZ na 
Zachodzie. Przeżycia Zjazdu pozostaną w 
naszych sercach do końca życia.

Konstanty Okołów-Zubkowski (Kronikarz 4): 
Podczas tego spotkania została przekazana 

bandera bojowa ORP Piorun przywieziona 
przez ostatniego prezesa SMW w Londynie z 
odpowiednim dokumentem. Bandera była w 
zbiorach Muzeum imienia gen. W. Sikorskiego 
w Londynie.

Spotkanie w teatrze zostało zakończone 
bardzo ładnym występem Zespołu Estradowego 
MW Flotylla. Uroczysty obiad w głównej jadalni 
Akademii Mar. Woj. Po obiedzie przejazd na 
Bulwar Nadmorski, gdzie odbył się koncert 
orkiestr wojskowych, pokaz lotnictwa i ratow
nictwa morskiego Marynarki Wojennej RP.

Andrzej Guzowski (Kronikarz 2):
Spotkany jeszcze przed budynkiem Kontr- 

Admirał Ryszard Łukasik, który właśnie wrócił 
z Warszawy, mówi mi, że Marynarka i jej

Ćwiczenia ratownicze Sokoła, który może siadać na 
lądzie, pokładzie lub wodzie by ocalić ofiary wypadku 
morskiego lub akcji wojennej. Fot. M. Kluczyński

program rozwoju zostały uratowane, ponoć na 
skutek interwencji samego Prezydenta Wałęsy. 
Bo była wielka narada w Ministerstwie Obrony 
i były zakusy na olbrzymie cięcia w budżecie 
Marynarki, na likwidację wielu typów okrętów 
i zamrożenie dalszego rozwoju. Admirał 
Łukasik promieniał zadowoleniem. A przy 
prezydialnym stole w czasie obiadu widać było 
radość na twarzach Admirała Wagi, Dowódcy 
Marynarki i innych oficerach. Kolejne natarcie 
ze strony lądowego wojska na' Marynarkę, 
jakże to znane z lat międzywojennych, zostało 
odparte. Ale czy na długo?

Jawią mi się i inne obrazy... Bulwar 
Nadmorski w Gdyni w mrzącym deszczu, 
zakotwiczone na wprost okręty, a na Bulwarze 
paradna orkiestra z... Odessy, zgrana i pięknie 
wymusztrowana. Słyszę jeszcze miłe dla ucha 
utwory ze starych amerykańskich filmów 
muzycznych, a na odchodnym "Rozszumiały
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Po kolacji w Kasynie Oficerskim MW w Gdyni przejście do Teatru Muzycznego na koncert zmasowanych orkiestr

się wierzby plączące"... Brawurowe przeloty i 
akrobacje powietrzne odrzutowych myśliwców, 
pokazy ratownictwa morskiego z udziałem 
śmigłowców, w tym śmigłowców o renomie 
światowej typu "Sokół". Kupowany on jest 
przez wiele państw świata, w tym i przez 
Stany Zjednoczone.

Romuald Nałęcz-Tymiński (Kronikarz 3):
Wieczorem wspaniały koncert galowy w 

Teatrze Muzycznym, przy udziale, jeśli się nie 
mylę, siedmiu orkiestr, w tym trzy zagraniczne. 
Warto zaznaczyć, że Kanadyjczyk polskiego 
pochodzenia, Lt. Cmdr. Henryk Rzepus, 
kompozytor i kapelmistrz, z okazji Zjazdu 
skomponował marsz zatytułowany ORP 
Błyskawica i sam dyrygował orkiestrą, 
wykonującą ten marsz, otwierając Koncert 
Galowy.

Andrzej Guzowski (Kronikarz 2):
Mówiłem o blaskach. Gwoli uczciwości 

należy wspomnieć i cienie. I tak przykrością 
było dla mnie osobiście i pewno dla wielu 
kolegów obcesowe jakby potraktowanie seniora 
rangą i wiekim, Komandora Romualda Nałęcz- 
Tymińskiego. Ten liczący niemal 88 lat 
zasłużony bojowy dowódca ORP Ślązak i ORP 
Conrad zakwaterowany został w podchorą- 
żackiej izbie z piętrowym łóżkiem. Miał 

przyjechać z żoną, czy też by ich tak 
zakwaterowano? W gdyńskim Dowództwie 
Marynarki jest sześciu admirałów. Któryś z 
nich mógłby ofiarowć kurtuazyjną gościnność 
u siebie najstarszemu, poza Komandorem 
Franckim, chorym i mieszkającym w 
Australii, wojennemu dowódcy. I smutno mi 
się zrobiło, gdy zauważyłem w czasie 
uroczystego obiadu z Prezydentem R.P., że 
Komandor Tymiński nie był zaproszony do 
prezydialnego stołu. Szkoda też, że 
organizatorzy Zjazdu nie znaleźli czasu i 
okazji, aby wyrazić publicznie uznanie 
inżynierowi Stanisławowi Markowi Pias
kowskiemu za jego niezmordowaną pracę przy 
zbieraniu materiałów, pisaniu, składaniu, 
drukowaniu i wydaniu "Kronik Marynarki 
Wojennej". A jest to wydawnictwo o 
olbrzymiej wartości dla przyszłych i obecnych 
pokoleń historyków. Jedyne prawdziwie 
źródłowe opracowanie dziejów Marynarki 
Wojennej Drugiej Rzeczypospolitej.

Romuald Nałęcz-Tymiński (Kronikarz 3):
W niedzielę 27-go czerwca, po mszy św. 

w kościele Garnizonowym Gdynia-Oksywie, 
było zwiedzanie okrętów Mar. Woj. R.P. 
Uderzyło mnie, że okręty stojące w basenie, 
miały podniesione bandery PRL (orzeł bez
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W dużym kościele, obecnie garnizonowym wzniesionym u podnóża Kępy Oksywskiej staraniem ks. kapelana MW 
Miegonia, który przed wybuchem wojny poświęcił budowlę i odprawił pierwsze msze św. nim zginął śmiercią 
męczeńską w Dachau, a Niemcy zamienili kościół na magazyn, by uczcić pamięć ks. Miegonia mszę św. w czwarty 
dzień zjazdu odprawił ks. kmdr Próchniak. Ks. Próchniak siedzi, a z boku pulpitu siedzą p. F. Pitułko i kmdr R. 
Nałęcz-Tymiński. Fot. M. Wróblewski

korony). Na zapytanie otrzymałem odpowiedź, 
że Marynarka Wojenna ma na składzie dużo 
tych bander i dla celów oszczędnościowych 
musi je używać.

Przyszło mi na myśl, że w podobnym 
wypadku, każdy z naszych bosmanów 
okrętowych Mar. Woj. 2-ej Rzeczpospolitej, 
wystąpiłby z sugestią, aby zrobić sztancę i we 
własnym zakresie domalować korony.

Dzień ten był ostatnim dniem Zjazdu, a 
obiad był obiadem pożegnalnym. Było kilka 
przemówień, oczywiście na czele z Dowódcą 
Mar. Woj. R.P. W imieniu uczestników Zjazdu 
przybyłych spoza Polski, przemawiał Kol. 
Konstanty Okołów-Zubkowski. Siedziałem w 
środku sali jadalnej, przy stoliku z 

admirałostwem J. Czajkowskimi (bardzo miła 
para), oraz Kol.Kol. Anką i Markiem 
Piaskowskimi. Po jednym z przemówień Kol. 
Piaskowski głośno zapowiedział: "Chcielibyśmy 
usłyszeć naszego Seniora". Poprosiłem 
Dowódcę Mar. Woj. o pozwolenie i 
zaznaczając, że byłem najstarszym obecnym 
spośród Kolegów Weteranów 2-ej 
Rzeczypospolitej, podziękowałem Dowódcy 
Marynarki R.P. w imieniu uczestników Zjazdu 
za wspaniały pomysł urządzenia Światowego 
Zjazdu Marynarzy, oraz Dowódcy Mar. Woj. 
i wszystkim odpowiedzialnym za doskonałe 
zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie 
Zjazdu.

Nie było to dla mnie zakończeniem wizyty
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Po obiedzie w Akademii MW przy rozmowie Tadeusz 
Kawalec, Zbigniew Węglarz, Konstanty Okołów- 
Zubkowski i Andrzej Kłopotowski. Fot M. Wróblewski

w Marynarce Wojennej, gdyż Klub Sportowy 
Mar. Woj. W.K.S. "Flota", do zorganizowania 
którego przyczyniłem się w dużej mierze w 
połowie lat 1930-ch, a potem reprezentowałem 
na ogólnopolskich zawodach w szermierce i 
pięcioboju nowoczesnym, zaprosił mnie na 
spotkanie w poniedziałek 28-go czerwca, w 
nowoczesnym Ośrodku Sportowym Marynarki 
Wojennej. Towarzyszył mi członek WKS Flota, 
emerytowany kdr. ppor. mgr Bogdan Ortman, 
a "honory domu" czynił Komendant Ośrodka 
i Szef Klubu, komandor. Ten niezapomniamy 
Zjazd przyciągnął do Gdyni również dwoje 
osób z Rodzin Marynarskich, poszukujących 
"swoich korzeni". Jeszcze na początku 
bieżącego roku, za pośrednictwem Kol.

Przy obiedzie w Akademii MW przy stoliku Zbigniew 
Plezia, Jan Gosk i dr Grzegorz Wesołowski.

, Fot. M. Wróblewski

Zbigniewa Węglarza, napisała do mnie Pani 
Emilia Ślęczkowska-Faryna, nauczycielka z 
Krakowa. Jest ona córką nieżyjącego już 
byłego członka załogi ORP Ślązak, st. mar. 
Emila Slęczkowskiego, który po powrocie do 
Polski, zmarł w 1951 r., kiedy Pani Emilia 
miała 12 lat. Pragnęła ona skontaktować się z 
kolegami swego ojca i dowiedzieć się o jego 
losach wojennych.

Podałem Pani Emilii posiadane informacje 
o st. mar. E. Ślęczkowskim oraz znane mi 
adresy kilku byłych członków załogi "Ślązaka". 
W odpowiedzi otrzymałem obrazek Matki 
Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, z 
zawiadomieniem, że Pani Emilia zamówiła 30 
mszy św. za żyjących członków załogi ORP 
Ślązak.

Podczas Zjazdu, Pani Emilia Ślęczkowska- 
Faryna niestrudzenie wyszukiwała z byłych 
członków załóg OORP Kujawiak i Ślązak i 
wypytywała ich o ojca.

Bodajże pierwszego dnia Zjazdu, zostałem 
poproszony do jednego z pokoi Akademii Mar. 
Woj. Znajdowało się w nim kilka osób obojga 
płci, a wśród nich przystojny wysoki 
mężczyzna w dojrzałym wieku. Okazało się, 
że był to Mr Dudkiewicz z Wielkiej Brytanii, 
syn śp. st. mar. Stefana Budkiewicza, który 
zginął na ORP Dragon.

Według relacji Mr Dudkiewicza, był on 
bardzo małym dzieckiem, kiedy jego ojciec 
zginął. Matka jego - Angielka - schowała 
wszystkie dokumenty dotyczące ojca i nigdy 
mu nic o nim nie wspominała. Niedawno 
matka Mr Dudkiewicza zmarła. Porządkując 
dom Mr Dudkiewicz natrafił na papiery 
dotyczące ojca, z których dowiedział się, że 
mar. Stefan Dudkiewicz przybył do Wielkiej 
Brytanii na ORP Burza, potem pływał na ORP 
Garland, ORP Błyskawica i ORP Dragon, na 
którym poniósł śmierć.

Doradziłem mu, aby poszukał wśród 
uczestników Zjazdu kolegów śp. ojca, a kilku 
znanych mi jako byłych członków załóg 
okrętów, na których śp. st. mar. Stefan 
Dudkiewicz pływał, poprosiłem aby dopomogli 
jego synowi w poszukiwaniu jego "korzeni”.

NB. Po powrocie do Toronto znalazłem w 
Albumie Pamiątkowym Mar. Woj., że st. mar. 
Stefan Dudkiewicz był odznaczony Krzyżem
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Przy wyjściu z jadalni, trzecia od lewej p. Emilia Ślęczkowska-Faryna, w berecie kmdr R. Nałęcz-Tymiński, a 
w górnym rogu w berecie Jan Krawczyński. Fot. dostarczył R. Nałęcz-Tymiński

Walecznych i miał przyznany Medal Morski z 
trzema okuciami. Niestety, nie wziąłem adresu 
syna poległego i nie mogłem go o tym 
powiadomić.

Konstanty Okołów-Zubkowski (Kronikarz 4):
28 czerwca 1993 po śniadaniu pożegnanie 

uczestników Zjazdu i rozwiezienie na lotnisko 
i dworce. Te krótkie migawki chcę zamknąć 
zdaniem, że opisują niepowtarzalne wydarzenie 
w naszym życiu. Organizatorom i 
wykonawcom jeszcze raz dziękujemy!

Tadeusz Lesisz (Kronikarz 1):
Ostatni dzień poświęcony był pamięci 

kolegom, którzy polegli w kraju i na 
Zachodzie i spoczywają w wielu morzach 
świata. W ich intencji została odprawiona 
Msza św. w kościele garnizonowym MW, 
celebrowama przez głównego kapelana MW. 
We mszy wziął udział Sztandar Marynarzy z 
Glasgow oraz marynarze-kombatanci i ich 
goście. Podczas Mszy odbył się modlitewny 
Apel Poległych, R. Tymiński wymieniał 
kolejno nazwę okrętu i liczbę poległych, w 

odpowiedzi kongregacja chóralnie odpowiadała 
prosząc o łaskę Ich zbawienia. Cześć Ich 
Pamięci.

Po tak bogatym Zjeździe, pełni 
niezapomnianych wrażeń i osobistych przeżyć, 
wracaliśmy do domów i swoich obowiązków z 
przeświadczeniem, że dla wielu z nas był to 
może ostatni Zjazd i ostatnia pielgrzymka do 
Gdyni i polskiego morza.

Andrzej Guzowski (Kronikarz 2):
Zakończę wspomnieniem jednego jeszcze 

spośród "blasków" gdyńskiego Zjazdu Mary
narzy. Przyjęcie dla starych podwodników 
wydane przez Bractwo Okrętów Podwodnych i 
nadanie im honorowego członkostwa. Była to 
niewielka grupka marynarzy z Wilka, Dzika, 
Sokoła, Jastrzębia, byli przybyli ze Szwecji 
marynarze z Rysia, Żbika i Sępa, był też ktoś, 
kto służył na Orle. Atmosfera tego przyjęcia 
była taka serdeczna, poczuliśmy się sobie tacy 
bliscy. A odznaki Bractwa przypinał nam admi
rał Jędrzej Czajkowski. I to wspomnienie też 
mi utkwiło w pamięci wśród natłoku wrażeń.
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Wg oficjalnej listy wydanej przez Komitet 
Organizacyjny na Światowy Zjazd przybyli: 
z Belgii - 1 uczestnik 
z Francji - 6 uczestników 
z Kanady - 21 uczestników 
z USA - 14 uczestników
z Wlk. Brytanii - 57 uczestników

z Polski - 103 uczestników 
z Menorki - 1 uczestnik 
z Szwajcarii - 1 uczestnik 
z Szwecji - 18 uczestników 
Razem 222 uczestników i 
towarzyszących.

30 osób

50 ROCZNICA BITWY O ATLANTYK 
LIVERPOOL 25-31 MAJ 1993

ZAMIAST WSTĘPU:
Dla nas w SM W ta rocznica rozpoczęła się 

we wtorek 25 maja, gdy wiceadmirał Romuald 
A. Waga, d-ca Marynarki Wojennej RP 
pierwsze 4 godziny swej wizyty w Londynie 
pos'więca od 12-16.00 naszemu Stowarzyszeniu. 
Admirał ze swą świtą jest oczywiście 
punktualny, ałe cywilny samolot się opóźnia i 
nie dotrzymuje ETA, Przed 1300 prezes 
Okołów-Zubkówski już przedstawia obecnych i 
po lampce wina w barze zasiadamy do stołu. 
Przy Admirale siedzą londyńscy seniorzy 
komandorowie Wacięga i Busiakiewicz, 
gospodarzy Lotników reprezentują panowie 
Krzystek i Kulik, a Radę Kombatancką prezes
Soboniewski, który serdecznie wyraża się o

W Hallu Stowarzyszenia Lotników przedstawianie 
uczestników adm. R. Wadze, od lewej A. Ponikiewski, K. 
Okołow-Zubkowski, Z. Plezia, Admirał i J. Busiakiewicz, 
K. Cukierski Attache Obr. Nar. i A. Wacięga

naszym Stowarzyszeniu reprezentującym Polską 
Marynarkę, która pierwsza zaczęła walczyć w 
Anglii i życzy nam byśmy jak najdłużej Polską 
Marynarkę reprezentowali. Marynarze przy 
stole dziękują okrzykiem Brawo Kolego! 
Admirał wznosi zdrowie Marynarki Wojennej i 
zaprasza wszystkich na czerwcowy Zjazd do 
Gdyni. Następnego dnia, czyli już po spotkaniu 
w Admiralicji Brytyjskiej, Adm. Waga wraz z 
Attache Cukierskim niestety nie mogą dostać 
się w burzliwej pogodzie na stojący na 
kotwicowisku ORP KASZUB. A już wieczorem 
Admirał wraca do Kraju. Wizytował też 
KASZUBA kmdr T. Lesisz, który tak opisuje 
obchody.

Wiadomość o obchodach 50 rocznicy 
Bitwy o Atlantyk doszła do Stowarzyszenia

W barze K. Okołow-Zubkowski, prezes Światowej Rady 
Kombatantów S. Soboniewski i adm. R. Waga
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Od lewej mjr lot Kulig, kpt mar Król, K. Cukierski, W. Domżalski, Z. Plezia, J. Lisowski, Admirał, K. Okołów- 
Zubkowski, Stankiewicz i Pelagia Szwed

okrężną drogą od Dowództwa Mar. Woj. w 
Gdyni, zaproszonego do wzięcia udziału w 
obchodach. Nasze zaproszenie otrzymaliśmy po 
interwencji Prezesa SMW w Ministry of 
Defence, które bezwłocznie zawiadomiło Flag 
Officer Plymouth organizatora i poinformowało 
Royal Naval Association w Londynie, by 
przysłali oficjalne zaproszenie i program 
obchodów. Ponieważ uroczystości miały się 
odbyć w Liverpoolu, Londyn zaprosił Koło 
Manchester ażeby zajęło się organizacją 
naszego udziału w uroczystościach. W 
Liverpool mieściło się Dowództwo Western 
Approaches, które kierowało całą walką z U- 
boats. Oprócz zaproszenia dla Stowarzyszenia, 
otrzymałem osobiste zaproszenie od M.B. 
Sefton na spotkanie z królową Elżbietą II i 
księciem Edinburgha w Bootle Town Hall. Na 
spotkanie z królową zaproszonych było tylko 
100 weteranów i moje zaproszenie było dużym 
wyróżnieniem dla SMW. Jakkowiek bitwa o 
Atlantyk rozpoczęła się z wojną, za początek 
przyjęto maj 1943 roku, kiedy Admirał Doenitz 
postanowił zadać żegludze alianckiej 

śmiertelny cios. Walka trwała od 5 do 23 
maja, brało w niej udział 41 U-boats w 
formacjach znanych jako Wolfpacks. Ze strony 
alianckiej brały udział okręty Royal Navy, 
alianckie i lotnictwo (Costal Command). W 
pierwszej fazie straty po stronie alianckiej były 
duże i przewyższały znacznie ilość 
zatopionych U-boats, ale w ostatniej fazie 
zwycięstwo przechyliło się na stronę Aliantów. 
Niemcy stracili 32 U-boats. 24 maja na skutek 
tak olbrzymich strat, Admirał Doenitz 
wstrzymał tymczasowo dalsze operacje. Należy 
wspomnieć, że podczas całej wojny, straty w 
Bitwie o Altantyk były olbrzymie. Alianci 
stracili ponad 2000 statków o łącznym tonażu 
12 milionów ton. Straty w ludziach około 
30000 marynarzy. Niemcy stracili 500 U-boats, 
ponad połowę całej floty U-boats i 20000 
oficerów i marynarzy. Straty Royal Navy były 
około 10000. W swojej homilii podczas 
uroczystego nabożeństwa w Anglikańskiej 
Katedrze w Liverpoolu, z okazji tej rocznicy, 
Arcybiskup Yorku John S Habgood powiedział: 
...gdyby nie sukces Royal Navy, Merchant Navy
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Poczet szandarowy z Glasgow J. Ogonowski, Z. Zdrojewski i M. Sawicki

i Aliantów w maju 1943 roku Anglia mogłaby 
być zagłodzona, a baza lądowa w Anglii, z 
której Alianci rozpoczęli wyzwolenie Europy 
stracona. Inaczej mogłyby się potoczyć wypadki 
2-ej wojny. Niewielu ludzi zdawało sobie 
sprawę z tej tragicznej sytuacji.

Obchody trwały od 25 do 31 maja i wzięły 
w nich udział oprócz Royal Navy okręty 15 
państw alianckich: Kanady, Norwegii, Nowej 
Zelandii, Południowej Afryki, USA, Francji, 
Polski, Belgii, Grecji, Rosji, Włoch, Holandii, 
Brazylii i Islandii. Uroczystości zaszczyciła 
swoją obecnością królowa Elżbieta II, książę 
Edinburga, książę Karol i księżniczka Diana. 
Ze Stowarzyszenia Mar. Woj. wzięli udział w 
obchodach następujący koledzy: z Glasgow - 
M. Zawada i Z. Zdrojewski ze sztandarem, 
Birmingham - E. Jastrzębski, E. Kostyniuk, A. 
Kowalczyk i J. Prałat, Pontefract - M. Sawicki, 
St. Anns - W, Wierzbicki (z Kanady), J. 
Ogonowski, J. Mleczak, Burton on Trent - F. 
Keidrowski, Stourbridge - J. Wańkowski, 
Manchester - T. Lesisz, J. Pipka, T. Koczka, 
L. Bieszke i M. Lichwa z Banderą, Londyn - 
K. Okołów-Zubkowski, Z. Plezia i Dr G.

Wesołowski (z Polski).
Program obchodów był bardzo bogaty i 

obejmował spotkanie weteranów z królową 
Elżbietą i księciem Edinburga, nabożeństwo w 
katedrze anglikańskiej, przegląd floty, defiladę 
weteranów, koncerty i przyjęcia. Na większość 
tych imprez byłem osobiście zapraszany jako 
delegat Polish Naval Association. Polskę 
reprezentował ORP KASZUB oraz SMW w 
Londynie. Uroczystości rozpoczęły się 
przeglądem okrętów Royal Navy i okrętów 
alianckich, przez księcia Edinburga na 
królewskim jachcie BRYTANIA, przy bardzo 
złej sztormowej pogodzie. Po przeglądzie floty 
okręty weszły do doków i były otwarte w 
ciągu następnych dni dla zwiedzającej 
publiczności. ORP KASZUB zwiedziło 12500 
osób. W piątek 28 maja królowa Elżbieta 
dokonała przeglądu kompanii honorowej RN i 
miała krótkie spotkanie z grupą weteranów. 
Tegoż dnia w Bootle Town Hall miało miejsce 
oficjalne spotkanie 100 delegatów, weteranów 
bitwy o Atlantyk z królową Elżbietą i 
księciem Edinburga. Jako delegat Polish Naval 
Association byłem przedstawiony księciu
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Grupa polska Weterani BoA, członkowie SMW przed St Georges Hall

Edinburga, który był zaznajomiony z Pol. Mar. 
Woj. i znał Admirała Bartosika naszego 
kolegę. Miałem również okazję rozmawiać z 
królową Elżbietą. Królowa wyraziła miłe 
zadowolenie, że mimo upływu wielu lat od 
zakończenia wojny, tylu weteranów zdołało 
przyjechać na Zjazd.

W tym dniu wraz z kolegami z SMW z 
Londynu K Okołów-Zubkowskim, Z Plezią i 
Dr G Wesołowskim, gościem z Polski, 
odwiedziliśmy ORP KASZUB, gdzie byliśmy 
przyjmowani przez Dowódcę kpt mar 
Ambroziaka, oficerów okrętu i Szefa Sztabu 9 
Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr M 
Prudzienica.

Wieczorem odbył się koncert połączonych 
orkiestr w Goodison Park na cele charytatywne 
i mimo złej pogody był wielkim sukcesem. 
Następnego dnia w sobotę 29 maja odbyła się 
defilada i przemarsz ulicami Liverpoolu. Każda 
grupa maszerowała na czele z orkiestrą i 
sztandarami. Defiladę przyjmował Lord Mayor 
of Liverpool w towarzystwie 1st Sea Lord 
Admiralicji Adm Sir Benjamin Bathurst i Lord 
Lieutenant of the Country. Na trybunę gości 

honorowych została zaproszona moja żona 
Wanda. Licznie zgromadzona ludność 
entuzjastycznie witała maszerujących hucznymi 
oklaskami i wiwatami, którym nie było końca.

Bandera i Sztandar podczas przemarszu ulicami 
Liverpoolu, grupę polską prowadzi T. Lesisz
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Grupa polskich uczestników w obchodach BoA od lewej 
L. Bieszke, J. Pipka, W. Zawada. T. Lesisz i M. Lichwa

Na czele grupy polskiej szły Poczet Banderowy 
J Pipka, T Koczka, M Lichwa i Sztandar 
Marynarzy z Glasgow: Z Zdrojewski, M 
Sawicki i Ogonowski, a za nimi weterani z 
SMW. Polską grupę prowadził T. Lesisz. Po 
paradzie odbyło się przyjęcie dla 1200 
weteranów w St Georges Hall. Następnie 
zwiedziliśmy ORP KASZUB, gdzie byliśmy 
bardzo serdecznie przyjmowani przez Dowódcę 
kpt mar Ambroziaka, oficerów i załogę. W 
niedzielę 30 maja odbyło się uroczyste 

nabożeństwo w Anglikańskiej Katedrze, na 
którym byli obecni książę Karol i księżniczka 
Diana, przedstawiciele państw alianckich oraz 
weterani. Po nabożeństwie książę Karol i 
księżniczka Diana przyjęli defiladę weteranów. 
Ostatnie dni obchodów poświęcone były na 
koncerty, zwiedzanie muzeum Western 
Approaches i zwiedzanie okrętów. Ilość 
zwiedzających okręty była niespodziewanie 
liczna, bo była to ostatnia okazja zobaczyć 
takie zgrupowanie okrętów tylu państw.

Tadeusz Lesisz 
Przypisek:

W Bitwie o Atlantyki nasze okręty brały 
udział od pierwszego do ostatniego dnia wojny. 
W tydzień po przybyciu do Anglii, a 
czwartego dnia po wejściu Wielkiej Brytanii 
do wojny, dostaliśmy rozkaz wyjść w morze i 
dołączyć do Flotylli kontrtorpedowców w 
Plymouth. Był to nasz pierwszy bojowy patrol. 
9 września na Morzu Irlandzkim atakowaliśmy 
pierwszy U-boat. Dla nas był to początek 
Bitwy o Atlantyk, która trwała prawie przez 
całą wojnę i została zakończona 27 listopada 
1945 roku zatopieniem jednego ze 110 U-boats 
przez ORP BŁYSKAWICA. Po zakończeniu 
działań wojennych wszystkie U-boats, będące 
na operacji w morzu w liczbie około 100, 
otrzymały rozkaz wyjścia na powierzchnię i 
poddać się, oraz wejść do wyznaczonych 
portów w północno-zachodniej Szkocji. 
Decyzją Dowództwa Aliantów, po ich 
rozbrojeniu, miały być wyprowadzone na holu

Rysunek C.E. Turnera w Illustrated London News, który był na ORP Błyskawica, konwoju 
wychodzącego z Loch Ryan, by zatopić pierwsze z 110 U-Boatów
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Rysunek Turnera, jak ORP Błyskawica ogniem swej artylerii zatapia U-2321
na Atlantyk i zatopione na dużej głębokości 
ładunkiem wybuchowym. ORP BŁYSKAWICA 
zosała wyznaczona do nadzorowania tej 
operacji. Ponieważ kabel łączący z ładunkiem 
wybuchowym na U-boat U2321 został 
przerwany, musieliśmy zatopić go ogniem 
artylerii. Było to niełatwe zadanie, gdyż mimo 
wielu trafień U-boat nie chciał przez dłuższy 
czas zatonąć. Można by powiedzieć, że było 
to symboliczne zakończenie The Battle of the 
Atlantic jak widać z rysunku w Illustrated 
London News.

T.L. ofic art ORP BŁYSKAWICA 
PS Redaktora:

W niedzielę 30 maja TV komentator Brian 
Redhead z brodą jak Tołstoj lub Rasputin 
przypomina cały przebieg uroczystości i 

zastanawia się czy pierwszym Aliantem 
Królewskiej Marynarki byli Norwedzy czy 
Kanadyjczycy. Przecież tylko Polska 
Marynarka nie nosiła na ramieniu napisu 
Poland bo przybyła do Wielkiej Brytanii nim 
zdążyli wypowiedzieć wojnę Niemcom. 
Pamiętam jak śmieliśmy się w Krakowie, że 
Anglicy mają Polakom pomóc strzec Gdyni, a 
Polacy mieli strzec cały szereg portów 
brytyjskich. Nasi koledzy z BŁYSKAWICY, 
BURZY i GROMU spodziewali się wrócić z 
potężną RN, odpędzić SCHLEZWIG 
HOLSTEIN i uwolnić Gdynię. Ale RN do 
wojny nie była przygotowana i jak pisze 
komandor Lesisz czwartego dnia po 
wypowiedzeniu przez nich wojny polskie 
okręty poszły na pierwszy bojowy patrol. WK.

POŻEGNANIE 
NAJWIERNIEJSZEJ KOLEŻANKI

Gawędziarsko rozpoczynam, bo po 40 
latach w kancelarii SMW Halina zna problem: 
173 nr Naszych Sygnałów miał być gotowy do 
rozsyłki pod koniec maja, ale nieco się opóźnił 
i redaktor zdążył podać ostatnie wiadomości, 
które niestety zostały wydrukowane z 
pomyłkami. Na pierwszej stronie w siódmej 
linijce prawej szpalty winno być: "Po promocji 
w 1938 r.", na stronie 41 w 31 linijce lewej 

szpalty winno być: "We sincerely hope that 
this omission may be rectified". Oraz co 
najważniejsze na stronie 43 jako ostatnia linia 
listy z ŻAŁOBNEJ KARTY winno być: 
"1.6.1993 zmarła w Londynie 1-szy Oficer 
PMSK Halina Wójcik, odznaczona Honorową 
Odznaką SMW, przez wiele lat kierowniczka 
kancelarii SMW".

Nie wymieniam tu niedostrzeżonych przy
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Halina z K. Okołów-Zubkowskim na Światowym 
Zjeździe Marynarzy w Londynie. Spotkanie Towarzyskie 
w West Central Hotel 2 maja 1985

korektach pomyłek. Te trzy poprawiamy 
czarnym tuszem w rozsyłanych egzemplarzach. 
Chciałbym przypomnieć, że NASZA 
NAJDROŻSZA HALINKA na imię miała 
Helena, ale wydawało Jej się, że za dużo 
Helen było w PMSK i poprosiła by Ją wołać 
HALINA. Na zesłaniu w Żwiązku Sowieckim 
była przyhołubiona przez rodzinę mego kolegi 
architekta, tak że mieliśmy wspólnych

Halina i kmdr W. Pater na Biesiadzie w Klubie Lotników 
t mon

przyjaciół i jakby adoptowane rodziny. Halina 
pochodzi z Częstochowy. W Kraju były dwie 
Jej siostry, jedna w rodzinnej Częstochowie, 
druga we Wrocławiu. Chciałbym tu zanotować, 
że na rodzinę śp. Haliny spadły w ostatnich 
latach podobne nieszczęścia, bo siostrzenica 
pani Małgorzata Sobelska-Frycz z Wrocławia 
straciła ojca, matkę i męża, którzy w ostatnich 
latach zmarli też na raka. A z Częstochowy na 
pogrzeb Haliny 11-go czerwca 1993 roku 
dołączyła też i druga siostrzenica pani Ewa 
Soluch. Mimo, że data pogrzebu nie była 
szeroko podawana, kościół NMP Matki 
Kościoła był pełny, bo obok dwóch siostrzenic 
z Kraju stanęli liczni koledzy z SMW, 
koleżanki z PMSK jak Monika Kawemińska z 
Kanady, Zofia Kobiernicka i Pelagia Szwed i 
przedstawiciele wielu organizacji 
emigracyjnych. Po mszy żałobnej w kościele 
Ojców Marianów na Ealingu, nastąpiło 
spopielenie zwłok w Mortlake Crematorium, 
gdzie przed zniknięciem trumny spod biało- 
czerwonej bandery pożegnał Ją w naszym 
imieniu kmdr. Jan Busiakiewicz tymi krótkimi 
słowami:

Jakże częste są te nasze smutne spotkania 
gdy żegnamy kogoś' tak bardzo nam bliskiego, 
kogoś którego los wyrwał z naszego grona, 
nam zostawiając uczucie pustki i głębokiego 
Żalu. Żegnamy dziś Halinę Wójcik. Jej odejście 
to bolesna wyrwa w naszych szeregach, to 
dotkliwa strata kogoś z którym nas łączyło 
blisko 40 lat harmonijnej i owocnej współpracy 
w Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej. 
Wojenne dzieje Haliny to droga tysięcy 
rodaków, to lata poniewierki na nieludzkiej 
ziemi, by w końcu drogą okrężną wylądować 
w Anglii. Tu wstępuje do Pomocniczej Morskiej 
Służby Kobiet, gdzie dzięki osobistym walorom 
dochodzi do stopnia I-go Oficera. W roku 
1950 obejmuje funkcję Sekretarki Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 
którą pełni chwalebnie przez lat 38, do chwili 
gdy doświadczona ciężką chorobą zmuszona 
była zrezygnować.

Są to twórcze lata naszej organizacji pełne 
trudności ale i osiągnięć, lata walki o 
przetrwanie, w której Halina, bierze czynny 
udział dziełąc z nami czasy dobre i gorsze. 
Swvm doświadczeniem, znajomością naszych 
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zagadnień, serdecznym stosunkiem i 
umiejętnościami postępowania z ludźmi 
zaskarbiła sobie nasz szacunek, wdzięczność i 
szczerą sympatię. Halina była człowiekiem 
rozsądku trzeźwo patrzącym na świat i ludzi. 
Skromna w wymaganiach, dzielna w 
przeciwnościach życiowych z cierpliwością i 
pokorą znosiła skutki trawiącej Ją choroby. 
Wyrazem oceny i uznania Jej długoletniej i ze 
wszech miar pozytywnej pracy było nadanie Jej 

Złotego Krzyża zasługi oraz Honorowej 
Odznaki SMW. Odchodzącą w ostatnią podróż 
Drogą Koleżankę żegnam w imieniu Stow. 
Mar. Woj. i własnym. Żegnamy Ją z uczuciem 
głębokiego żalu i smutku i ze świadomością, 
że brak Jej w naszej marynarskiej społeczności 
dotkliwie odczujemy. Przybyłej z Polski 
rodzinie zmarłej składam wyrazy serdecznego 
współczucia.

imoisnilnihbmmmmmm?nm*ms1 
Kazimierz Domański

ŻAGLOWCE W NEWCASTLE
14-17 LIPIEC 1993
CUTTY SARK TALL SHIPS’ RACE

W lipcu 1993 Newcastle upon Tyne stalo 
się portem gościnnym dla żaglowców 
pochodzących z różnych krajów europejskich. 
Żaglowce o różnych wielkościach wzięły 
udział w tzw. Cutty Sark Tall Ships’ Race. 
Zgłoszonych żaglowców do wyścigu było 125, 
a w tym 14 z Polski. Wśród tych ostatnich 
znajdował się ORP ISKRA i DAR 
MŁODZIEŻY. W związku z tym było 
zapotrzebowanie na łącznikowych - znajomość 
języków obcych mile widziana. Jako 
zaznajomiony z podstawami języka polskiego 
i angielskiego, bo robię postępy w obydwóch, 
zaofiarowałem swoje usługi. Zgodnie z moim 
życzeniem przydzielono mi ISKRĘ. Oficjalny 
pobyt statków zaczął się we środę 14 lipca i 
został zakończony wyruszeniem w wyścig 
(pierwszy etap Bergen) w sobotę 17 lipca. 
Była to wspaniała impreza, zorganizowana 
przez STA (Sail Training Association), która 
nie potrzebuje komentarzy z mojej strony, 
zrobiła to już prasa i telewizja. Jednym z 
bardziej ważnych wydarzeń, pominiętych w 
prasie i telewizji, było dostarczenie na pokład 
ISKRY śmigła z samolotu typu Wellington, 
który swojego czasu należał do Dywizjonu 
304, Ziemi Śląskiej, stacjonowanego w Dale, 
w południowej Walii. Samolot ten uległ 
katastrofie po starcie z dnia 11 na 12 sierpnia 
1942 roku i zatonął w morzu. Zginęło w nim 
6 polskich lotników. Mniej więcej w pół wieku 

później grupa płetwonurków z miejscowego 
Diving Club wydobyła z morza śmigło 
bombowca i karabin maszynowy typu 
Browning. Nurkowie ci zajęli się dostarczeniem 
tych cennych pamiątek po polskich lotnikach 
do Newcastle i przekazali je dowódcy ISKRY, 
kmdr por Czesławowi Dyrczowi. Wraz z nimi 
przybył do Newcastle zastępca wojskowego 
attache przy ambasadzie RP, ppłk J. Bednarski 
i mjr pil. Andrzej Jeziorski, Sekretarz 
Honorowy Stowarzyszenia Lotników Polskich 
w Londynie. Mała ta uroczystość zakończyła 
się wspólnym obiadem, w doskonałej 
atmosferze w mesie oficerskiej.

W przebiegu wykonywania swoich 
czynności jako łącznikowy miałem 
przyjemność poznać panią Jankę Bielak, siostrę 
śp. kmdr. Julina Czerwińskiego, która od roku 
1972 jest jednym z czołowych członów STA. 
Jeśli chodzi o mój kontakt z ISKRA, muszę 
powiedzieć, że dał mi on dużo przyjemności 
i satysfakcji: miałem okazję udzielenia pomocy 
rodakom z mojego byłego fachu. Rzeczy 
oczywistych nie należy ogłaszać, ale jednak 
wspomnę, że spotkałem się z wielką 
serdecznością i kurtuazją ze strony dowódcy 
ISKRY kmdr. Dyrcza i reszty oficerów, w tym 
nauczyciela języka angielskiego (pełna wdzięku 
pani Wioletta) i załogi z doskonale 
prezentującymi się podchorążymi.
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Czesław Zielonka *
ZJAZD PODWODNIKÓW IX-TEJ ALIANCKIEJ 

FLOTYLLI OKRĘTÓW PODWODNYCH 
DUNDEE 16-18 LIPIEC 1993

Z inicjatywy Submarine Old Comrades 
Association North-East Branch, uznanej przez 
Ministry of Defence, odbył się w Dundee trzy
dniowy Zjazd byłych alianckich załóg okrętów 
podwodnych, bazowanych podczas II Wojny 
Światowej w HMS Ambrose, Dundee, a 
należących do IX-tej Flotylli, w skład której 
wchodziły okręty brytyjskie, polskie, 
holenderskie, norweskie i Wolnych Francuzów. 
Przy tej okazji odbyło się koleżeńskie 
spotkanie dość już nielicznych, byłych polskich 
podwodników i oddanie hołdu pamięci 
Komandora B O Krawczyka.

Kolega Czesław Zielonka tak opisuje 
przebieg Zjazdu i koleżeńskie spotkanie:

Staraniem organizatorów Mayfield hostel 
został udostępniony na zakwaterowanie (za 
opłatą) i jako baza na okres zjazdu. Mayfield 
podczas II Wojny Światowej był kwaterą 
polskich oficerów okrętów podwodnych. 
Bardzo obszerny park z widokiem na rzekę 
Tay i port był wielką atrakcją dla gości.

Przyjechałem rano. W biurze przyjęła mnie 
sekretarka i skierowała do przydzielonego mi 
pokoju. Przy obfitym śniadaniu spotkałem J 
Michałowskiego wraz z miłą małżonką 
Yvonne, oraz F Karpińskiego. Po śniadaniu 
organizator Jean Pierre Babin, z pochodzenia 
Francuz, mile wita się z przybyłymi. 
Oświadcza, że kilku kolegów z polskiej sekcji

W Dundee od lewej stoją Nina i Marian Kociszewscy, Mayor miasta, Karpiński, Zielonka. Wasiak, Jarema, 
Michałowski, a klęczy znajomy Szkot z BBC
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Goście w Town Hall 16 lipca 1993

z różnych powodów nie może wziąć udziału 
w Zjeździe. Szkoda, że nie mogło nas być 
więcej.

Po krótkim zapoznaniu się z innymi 
uczestnikami nawiązałem kontakt telefoniczny 
z zamieszkałymi w Dundee Marianem 
Kociszewskim i jego sympatyczną żoną Niną, 
którzy po rozmowie nie pozwolili zbyt długo 
czekać na siebie, by być wśród nas w 
Mayfield. Zjawił się też miejscowy Kolega F. 
Kent (Kmiecik).

Nina i Marian Kociszewscy zapraszają 
obecnych do siebie, gdzie wkrótce pojawiają 
się także Roman Madej i Janek Jarema. 
Przemiła Pani domu z niesamowitą zręcznością 
krząta się dookoła, pamiętając o wszystkich 
oraz wszystkim (słyszymy stłumione nieco 
polskie melodie). Pani pokrzepia zakąskami, a 
Kol. Kociszewski rozgrzewa łyskaczem. 
Rodzinny nastrój. Powrót do młodości. Późno 
po południu, rozbawieni w swoistym otoczeniu, 
wracamy transportem Kociszewski & Kent Ltd 
do' Mayfield, by przygotować się do 

Wieczornego Ogólnego Spotkania.
Wieczorem tego samego dnia, tj. 16 lipca 

1993 na spotkaniu jest Lord Provost i 
dygnitarz miasta Dundee w Town Hall. Lord 
Provost witając gości, nawiązał do łat wojny, 
kiedy miasto Dundee było bazą wypadową dla 
alianckich okrętów podwodnych i równocześnie 
domem dla ich załóg. Teraz miasto Dundee, 
również dumnie, ma zaszczyt gościć 
przybyłych weteranów. W imieniu Submarine 
Old Comrades Association i przyjezdnych 
gości Organizator Zjazdu J.P. Babin 
podziękował Lord Provostowi i 
przedstawicielom miasta, poczem nastąpiły inne 
przemówienia w przyjemnej atmosferze, 
między innymi w imieniu Stowarzyszenia 
Holendrów i załogi wizytującego francuskiego 
okrętu podwodnego SIRENE. Został 
udostępniony wolny od opłat bar (nie 
codzienne na Szkocję wydarzenie) i smaczne 
zakąski. Poczyniono ogólne i grupowe 
fotografie dla upamiętnienia tej okazji. Polski 
zespół reprezentowali: J Jarema, F. Kent
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W Dundee od lewej Zielonka, Kociszewski, Karpiński z 
Francji, Yvonne Michałowska, Michałowski, Kent - 
Kmiecik

(Kmiecik) wraz z towarzyszącą mu krewną, T 
Kosiba z żoną, J Michałowski z żoną Yvonne, 
F Karpiński, M Kociszewski z żoną Niną, 
Wasiak, R Madej oraz C Zielonka.

Następny dzień, sobota, był przeznaczony 
na towarzyskie spotkania, zwiedzanie miasta 
oraz okrętu podwodnego SIRENE aż do 
wieczora, kiedy odbył się galowy obiad, a 
następnie potańcówka w Northern College of 
Education. Nota bene z okazji tego zjazdu op 
SIRENE reprezentował Francuską Marynarkę 
Wojenną, z czego francuska sekcja była bardzo

Przy Grobie kmdr ppor BO. Krawczyka od lewej 
Karpiński z Francji, dbający o grób Kociszewski i 
Zielonka

dumna, a urocze Szkotki skorzystały, czarując 
załogę.

Program przewidywał odpoczynek do 
południa następnego dnia, a popołudnie było 
przeznaczone na zwiedzanie obiektów z historii 
Królewskiej Marynarki, a więc samej bazy 
HMS AMBROSE, HMS UNICORN - 
najstarszego jeszcze drewnianego, okrętu, HMS 
CAMPERDOWN - bazy lądowej dla SOCA, 
oraz HMS DISCOVERY, na którym to okręcie 
Kapitan Scott dokonał wyprawy do Bieguna 
Północnego w 1912 r. (ten ostatni okręt był 
wybudowany w Dundee).

Osobiście uznałem za bardziej stosowne 
odwiedzić piękne miasto Perth. Po drodze, w 
towarzystwie niestrudzonych Kociszewskich i 
Karpińskiego, wstąpiłem do wdowy po Stefanie 
Gordon (Stapiński). Pani Charlotte przyjęła nas 
bardzo mile mimo, że była we wtórnej żałobie 
po zgonie syna zaledwie dwa tygodnie temu. 
Po szybkim powrocie do Dundee udaliśmy się 
na cmentarz, żeby odwiedzić grób kmdr ppor 
B O Krawczyka, nieodżałowanego dowódcy 
ORP WILK. W pobliżu znajduje się kilka 
grobów z polskimi nazwiskami - wśród nich 
bosmana A Szymczaka z ORP ORZEŁ.

Wieczorem zasiedliśmy do pożegnalnej 
kolacji i po obfitych szkockich napojach dość 
wycieńczeni, choć w wesołym nastroju, 
wróciliśmy do Mayfield na dobrze zasłużony 
odpoczynek. Nazajutrz po śniadaniu żegnał nas 
Komitet Organizacyjny Zjazdu, wyrażając 
ufność, że to nie ostatni "get together".

Nina i Marian Kociszewscy raz jeszcze 
okazali się wielce wspaniałomyślni, odwożąc 
mnie na dworzec kolejowy.
PS. Na Zjeździe zjawia się Florian Wizła z 
aparatem i od niego mamy szereg fotografii z 
zaznaczeniem, że spotkał Karpińskiego (z 
Francji), Kociszewskiego, który dba o grób 
swego dowódcy kmdr. por. Krawczyka, 
londyńskiego C Zielonkę i innych. Ale 
stwierdza, że wielu naszych kolegów w 
Dundee jest w złym stanie zdrowia i nie bierze 
udziału w zjazdach i spotkaniach.
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ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

WMUROWANIE 
POLSKIEJ TABLICY W DIEPPE

Podczas kiedy 19-go sierpnia 1942 r. w 
Raidzie na Dieppe, ORP ŚLĄZAK pod moim 
dowództwem od wczesnego rana był w 
nieustannej akcji, w powietrzu walczyły polskie 
Dywizjony Myśliwskie 302, 303, 306, 308 i 
317.

ORP ŚLĄZAK w tej operacji zestrzelił na 
pewno 4 samoloty niemieckie (uszkadzając 
kilka), co było rekordem przyznanym przez 
Admiralicję brytyjską, która w biuletynie 
"Weekly Naval Notes" podała: "It is interesting 
to note, that Polish destroyer Slazak, had the 
best score of the day... etc."

ŚLĄZAK również wyratował spod plaż i 
uszkodzonych barek i motorówek desantowych 
85-90 rozbitków raidu - przeważnie 
Kanadyjczyków. Wielu było rannych. Jeden 

zmarł na okręcie z ran. ŚLĄZAK doznał 
poważnych uszkodzeń od bliskich wybuchów 
bomb, ponosząc straty 3 członków załogi 
zabitych i 13 rannych. Lotnikom polskim 
natomiast służyło szczęście bojowe, poza 
niewątpliwą sprawnością bojową. Zestrzelili 
15.5 samolotów niemieckich, tracąc jednego 
pilota z dywizjonów polskich, a drugiego, 
który walczył w dywizjonie RAF. Biorąc pod 
uwagę fakt, że w dniu raidu Luftwaffe straciło 
około 96 samolotów - 15.5 samolotów 
zniszczonych przez Polaków (również pewna 
ilość uszkodzonych), stanowi pokaźną 
proporcję maszyn nieprzyjaciela wytrąconych z 
akcji.

Od zakończenia Drugiej Wojny Światowej 
Kanadyjczycy odbywali regularne pielgrzymki

Dieppe 19 sierpnia 1993 przed odsłonięciem tablicy, od lewej R. Nałęcz-Tymiński, Z. Zdrojewski i E. Liber
Fot. J. Michałowski
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R. Nałęcz-Tymiński salutuje po złożeniu wieńca Fot. J. Michałowski

do Dieppe w rocznicę Raidu, aby uczcić 
pamięć poległych kolegów z 2 Dywizji 
Kanadyjskiej, która straciła w zabitych i 
zmarłych z ran 907 żołnierzy. Nie podaję tu 
strat brytyjskich i Sprzymierzonych. 
Członkowie załogi ORP ŚLĄZAK periodycznie 
też przybywali na pielgrzymki do Dieppe i 
dołączali do programu Kanadyjczyków i miasta 
Dieppe.

W 1992 przygotowując delegacje byłych 
członów załogi ORP ŚLĄZAK (i kolegów z 
innych okrętów RP) na obchody 50 rocznicy 
Raidu (19-go sierpnia), zwróciłem się do 
Konsula Generalnego w Lille P. Jędrzeja 
Bukowskiego z prośbą o upewnienie się w 
Magistracie Dieppe, że na tą rocznicę będą 
podniesione w Dieppe polskie flagi narodowe 
oraz hymn polski będzie grany, kiedy hymny 
innych narodowości, których Siły Zbrojne 
partycypowały w raidzie, grane będą.

Negocjacje Konsula Generalnego miały 
wynik pozytywny. Równocześnie Konsul 
Generalny wysondował w rozmowach z 
przedstawicielami Magistratu w Dieppe, że 
przychylnie odniesionoby się do wmurowania 

przez Polaków tablicy upamiętniającej ich 
udział w Raidzie. Pan Bukowski, podając mi 
wyniki swych rozmów z Magistratem, 
zasugerował wmurowanie takiej tablicy w 
Dieppe.

Bez trudności otrzymałem zgodę Zarządów 
Głównych Stowarzyszeń Marynarki Wojennej 
i Lotników na pokrycie kosztów tablicy. 
Członek honorowy SMW w Kanadzie, lotnik 
inż. Tadeusz Jeruzalski, wykonał i podarował 
nam projekt tablicy.

Z wykonaniem tablicy miałem jednak 
nieoczekiwane zacięcia, a wmurowanie i 
odsłonięcie tablicy mieliśmy umówione na 19 
sierpnia 1993. W Gdyni podczas Zjazdu 
spotkałem opatrznościowego Pana w osobie 
dyrektora Stoczni Mar. Woj. inż. mgr. 
Edwarda Ossowickiego, który nie tylko podjął 
się wykonania tablicy i przesłania jej do 
Dieppe w ciągu lipca, ale potraktował tę 
sprawę jako ważny projekt o znaczeniu 
narodowym. Skomunikowałem Pana 
Ossowickiego z Konsulem Generalnym w Lille 
Panem Jędrzejem Bukowskim i obaj ci 
wspaniali Panowie dokonali dzieła w czasie
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rekordowym. W pierwszych dniach sierpnia 
tabica była już w Dieppe.

Wysłałem do mego przyjaciela w Dieppe 
prof. Jacques Voisine material, z którego 
napisał on artykuł o ŚLĄZAKU i odsłonięciu 
tablicy. Kiedy przyleciałem do Dieppe 17 
sierpnia, artykuł ten był już wydrukowany w 
miejscowej gazecie, w której również 
znajdował się program uroczystości 
zawierający, między innymi, że 19 sierpnia o 
godz. 15-ej na murze Rotondy odbędzie się 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej Stowarzyszeń 
polskiej Mar. Woj. i polskich Lotników.

W hotelu z wielką przyjemnością 
stwierdziłem, że na mój apel przybyła do 
Dieppe całkiem pokaźna grupa Marynarzy 
(czterech z małżonkami), mimo że w czerwcu 
zrobiono już wysiłek, udając się na Światowy 
Zjazd Marynarzy w Gdyni. Toteż z radością 
przywitałem przybyłych kolegów Blumel Józef, 
Grzyb Stanisław, Hłasko Michał, Karpiński 
Feliks, Kaźmierczak Edward, Kmieciak Józef, 
Liber Edward z małżonką P. Eileen, Mendyk 
Henryk z małżonką Ann, Dr Ostrowski 
Leszek, Prof. Piechowiak Alfred z kolegą z 
wojska inż. Woźnicą Kazimierzem, Plewa Jan, 
Pudo Zdzisław, Junosza-Stępowski Jerzy z 
małżonką Pat, Walasiak Józef, Zawada 
Mieczysław, Zdrojewski Zygmunt. 19-go 
sierpnia rano przybył z Lille Konsul Generalny 
P J Bukowski z synem, a z Paryża wice- 

konsul P Sikirycki Tomasz i major Bojarski 
Janusz w zastępstwie Attache. Wzięliśmy 
razem udział w nabożeństwie za poległych na 
cmentarzu kanadyjskim des Vertus, gdzie 
sztandar SMW Glasgow z Sztandarowym Z 
Zdrojewskim był ustawiony na poczytnym 
miejscu (razem z innymi), a ksiądz francuski, 
modląc się za poległych podczas Raidu 51 lat 
temu, zmówił też modlitwę za poległych 
polskich Lotników i Marynarzy.

Obliczałem, że na odsłonięcie naszej 
tablicy przybędzie około 60 osób; około 30 
Polaków, przedstawiciele Magistratu, 
przyjaciele Francuzi, oraz nieco mieszkańców 
Dieppe i przygodnych turystów. Miałem miłą 
niespodziankę przybywszy do "la Rotonde de 
la Thalassotherapie", na murze której, wśród 
już tam istniejących, była wmurowana nasza 
tablica - chwilowo zasłonięta. Naprzeciw naszej 
tablicy zebrało się ponad 150 osób. Dodatkowo 
do naszego sztandaru, po obu stronach tablicy, 
było ustawionych (jeśli dobrze policzyłem) 10 
sztandarów delegacji weteranów francuskich i 
delegacji First Detroyer Flotilla Association 
1943-1945, delegacja kanadyjska i holenderska. 
Wśród przybyłych znajdowało się kilku 
nieznanych mi z nazwiska oficjeli z Dieppe, 
jak również Attache Morski przy Ambasadzie 
brytyjskiej w Paryżu, Captain Jones R.N.

Wszystko było gotowe do odsłonięcia 
tablicy i jako pierwszy wystąpiłem z moim

Tablica w Dieppe
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przemówieniem, najpierw w języku francuskim. 
Po przywitaniu ogólnym podziękowałem 
Merowi i przedstawicielom Magistratu za 
łaskawe przyjęcie naszej tablicy, Konsulowi 
Generalnemu i Attache Wojskowemu za 
przybycie na naszą uroczystość, a Konsulowi 
Generalnemu ponadto za tak chętne, sprawne 
i entuzjastyczne reprezentowanie Stowarzyszeń 
Marynarki Wojennej i Lotników w rozmowach 
z Zarządem miasta Dieppe. Teraz miałem 
przywitać indywidualnie kilku oficjeli i kilku 
francuskich przyjaciół. Już otwierałem usta aby 
kontynuować przygotowany tekst, kiedy lotem 
błyskawicy przebiegła mi myśl, że jeżeli to 
uczynię i opuszczę kilka osób nieznanych mi 
z nazwiska, wyżej postawionych w hierarchii 
służbowej czy społecznej - niewątpliwie 
poczują się dotknięci.

Po chwilowym zawahaniu się, zakończyłem 
część francuską końcowym paragrafem 
poprzednio przygotowanego przemówienia: 
"...ainsi qu’a tous ceus presents ici, je remercie 
tres cordialment d’etre la, car votre presence 
donnę de 1’eclat a notre ceremonie". Po części 
angielskiej mego przemówienia wygłosił mowę 
zastępca Mera miasta Dieppe M. Lavieuville, 
po czym zwróciłem się do kpt. mar. Edwarda 

Libera (który podczas Raidu przed 51 lat był 
ranny): "Odsłonić tablicę". Przedstawiciel 
Magistratu zakomenderował: "Les Morts!" 
Trzej francuscy trębacze odegrali francuski 
sygnał za poległych. Złożenie wieńców i 
kwiatów pod tablicą zakończyło ceremonię.

Mój list do Ambasadora RP w Paryżu, 
zawiadamiajcy oficjalnie o odsłonięciu w 
Dieppe tabicy pamiątkowej zakończyłem 
słowami: "Odtąd, tablica umieszczona na 
murze ‘Rotonde’ - miejscu tłumnie 
uczęszczanym przez turystów, jak również 
przez mieszkańców Dieppe, będzie świadczyć 
po wsze czasy o ofiarnym udziale Polskiego 
Lotnictwa i Polskiej Marynarki Wojennej w 
raidzie Sprzymierzonych na Dięppe 19 sierpnia 
1942 roku i poniesionych w nim ofiarnych żyć 
ludzkich. Panie Ambasadorze, proszę łaskawie 
przyjąć ten list, zamiast Aktu Erekcyjnego 
najnowszej Poloniki na terenie Francji".

Do Kolegów Marynarzy, ich rodzin, oraz 
Ludzi Dobrej Woli, którzy przeczytają tę relację, 
zwracam się z apelem, aby wizytując 
kiedykolwiek Dieppe odwiedzili "Rotonde de la 
Thalassotherapie" na Promenadzie tego miasta, 
obejrzeli tablicę i zmówili Wieczny Odpoczynek 
za spokój dusz poległych Rodaków.
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ANDRZEJ BROWARSKI
"A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire" 
(Zwyciężyć bez niebezpieczeństwa, to triumfować bez chwały)

LES ANCIENS MARINS 
POLONAIS DE FRANCE 

czyli
POLSCY MARYNARZE Z FRANCJI

Pod koniec 1939 roku Kierownictwo 
Marynarki Wojennej powzięło decyzję 
przeprowadzenia ochotniczego poboru wśród 
ludności pochodzenia polskiego, zamieszkałej 
w północnej Francji. Plan ten został 
zrealizowany w lutym 1940 roku.

Nasz kraj znajdował się całkowicie pod 
okupacją wroga; ilość marynarzy przybyłych na 
okrętach z Polski malała na skutek chorób i 
strat wojennych, a w porozumieniu z 
Admiralicją planowano intensywną rozbudowę 
naszej floty. Pływający personel był 
sporadycznie zasilany marynarzami powołanymi 
z marynarki handlowej, ale ta ilość była zbyt 
szczupła i nie zawsze nadawała się do służby 
w MW. KMW również czyniło starania 
zwerbowania ochotników z Polonii 
zagranicznych, głównie ze Stanów 
Zjednoczonych, Argentyny i Kanady, ale te 
wysiłki nie zostały uwieńczone poważnym 
sukcesem. W owym czasie Niemcy, upojone 
podbojem Polski, przygotowywały uderzenie na 
Zachodnią Europę. Admiralicja Brytyjska, 
będąc w rozpaczliwej sytuacji, ofiarowała 
swym Aliantom wypożyczenie nowo- 
wybudowanych okrętów, na obsadzenie których 
brakło jej załóg. Na tle tych okoliczności 
ochotniczy zaciąg we Francji roczników 1920, 
1921 i 1922 należał do genialnych posunięć 
Kierownictwa. W wyniku poboru przyjęto 336 
młodych, zdrowych mężczyzn oraz kilkanaście 
młodych kobiet. Do grupy mężczyzn 
dołączono 70 uciekinierów z Polski oraz 
ochotników z polskiej armii we Francji. Z tego 
kontyngentu stworzono batalion szkolny 
marynarki. (Zobacz: "Kroniki Marynarki 
Wojennej" S. Piaskowskiego, Tom 2, str. 117). 
Obsada oficerska tego batalionu była 

następująca: dca kdr ppor T Mindak, d-cy 
kompanii kpt mar. A Wacięga i por. mar. S 
Pohorecki; d-cy plutonów por. mar. J 
Sokołowski i ppor. mar. J Anczykowski, J. 
Ponikiewski i T Bemas. Do batalionu 
przydzielono również kilkunastu podoficerów 
marynarki, a między innymi: bosman-matów 
Kozakowa i Mołdrzyka oraz matów Madeja i 
Urbańskiego. Jednocześnie przydzielono jako 
instruktorów specjalności strzeleckiej z armii 
dwóch plutonowych-podchorążych. Kurs 
rekrucki odbywał się w Coetquidan, a 
następnie w Pont Chateau. Warunki mieszkalne 
rekrutów były prymitywne, a wilgotny i 
chłodny klimat pogarszał sytuację. Bogate 
Imperium Francji traktowało swoich obrońców 
obcej narodowości niehumanitarnie i 
bezdusznie.

Kurs rekrucki zakończono 20 kwietnia, a w 
kilka dni potem batalion szkolny odpłynął z 
Cherbourg’a do Plymouth, gdzie został 
rozwiązany, a zaprzysiężeni marynarze zostali 
porozdzielani na rozmaite kursy specjalności 
na ORP GDYNIA. Ochotnicy-marynarze zostali 
serdecznie powitani przez kolegów, bo byli to 
nasi rodacy i w owym czasie stanowili 30 
procent całkowitego personelu naszej floty, 
czyli ogromny zastrzyk nowej krwi.

A kim byli ci młodzi ludzie? Większość z 
nich to synowie emigrantów z Wielkopolski, 
których przodkowie opuścili rodzinny kraj, 
udając się za chlebem na zachód pod koniec 
ubiegłego lub na początku obecnego stulecia. 
Wielu z tych emigrantów udało się do Francji, 
ale spora ich ilość spędziła jakiś czas w 
niemieckiej Westfalii i Belgii, przed objęciem 
pracy w kopalniach węgła w departamencie 
Artois w północnej Francji. Nowi ochotnicy 
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urodzeni na obczyźnie zostali wychowani w 
duchu patriotyczno-religijnym. Dzięki wysiłkom 
rodziców i dziadków zachowali swoje zwyczaje 
oraz język ojczysty. Po ukończeniu szkół 
podstawowych i fachowych francuskich wielu 
z nich pracowało w kopalniach jako 
rzemieślnicy. Wszyscy mówili doskonale po 
francusku, ale wcale nie znali angielskiego. Po 
ukończeniu kursów specjalności jesienią 1940 
nasi młodzi marynarze zostali przydzieleni na 
okręty. Dalsza epopeja tych ludzi to 
nieustanna, kilkuletnia służba, to bezustanna 
walka z Niemcami i ich Aliantami na 
rozmaitych akwenach morskich, to okres 
radosnych chwil i momentów rozpaczy. Po 
zatopieniu ORP GROM i ORP ORZEŁ nasza 
"Mała flota, wielka duchem", jak pisał J. 
Pertek, obejmowała w swej zenitowej pozycji, 
lecz nie operowała jednocześnie, następujące 
kontrtorpedowce: BŁYSKAWICA, BURZA, 
HURAGAN, PIORUN, KRAKOWIAK, 
KUJAWIAK, ŚLĄZAK i ORKAN; okręty 
podwodne: WILK, JASTRZĄB, SOKÓŁ i 
DZIK, patrolowce MEDOC i POMEROL; 
kilkanaście kutrów patrolowych i dwa 
chasseur’y; grupę ścigaczy oraz dwa 
krążowniki: CONRAD i DRAGON. Nie było 
jednostki, na której nie był zaokrętowany 
marynarz z poboru francuskiego. A trzeba 
przyznać, że ochotnikom sprzyjało początkowo 
szczęście, ponieważ w kilka tygodni po 
opuszczeniu Francji wojska niemieckie zajęły 
ten kraj. Celem uzupełnienia załogi tylu 
okrętów przeniesiono z armii, stacjonowanej w 
Szkocji, kilkuset żołnierzy1 uwolnionych z 
Rosji Sowieckiej. Ci wszyscy przeszli 
odpowiednie przeszkolenie przed 
zaokrętowanem na jednostki floty. Marynarze 
z poboru francuskiego wykazali się dobrą 
znajomością fachu, zżyciem z morskim 
żywiołem oraz odwagą osobistą. Pod koniec 
wojny wszyscy awansowali do stopni 
podoficerskich, przeważnie matów, choć było 
również kilku bosman-matów. Jedna czwarta w 
przybliżeniu chlubnie poległa na pokładach 
okrętów. Jedna czwarta odeszła "na wieczną 
wachtę" do chwili obecnej. Większość 
otrzymała Krzyż Walecznych po raz pierwszy, 
kilkudziesięciu po raz drugi, kilkunastu po raz 
trzeci, a jeden z nich został odznaczony 

Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. Kilkunastu 
spośród tego kontyngentu posiadało średnie 
wykształcenie, ale tylko kilku przyjęto do 
Szkoły Podchorążych Rezerwy Marynarki 
Wojennej, promując ich na oficerów. 
Kilkanaście ochotniczek odbyło pomocniczą 
służbę kobiet w lądowych komendach. Po 
demobilizacji i po przejściowym okresie w 
Polskim Korpusie Przysposobienia większość 
ochotników wróciła do swej przybranej 
ojczyzny - Francji, kilku wróciło do Polski, 
kilkunastu pozostało w Anglii, a pozostali 
wyemigrowali do Kanady i do Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Żaden z 
repatriantów do Francji nie pracował zbyt 
długo w kopalni, ponieważ te z kolei 
zostawały zamykane. Repatrianci znaleźli prace 
w rozbudowującej się powojennej Francji, w 
różnych departamentach tego obszernego i 
pięknego kraju.

Utrzymują oni ze sobą kontakt 
telefoniczny, listowny oraz przez należenie do 
stowarzyszenia weteranów polskiej marynarki, 
gdzie co roku są urządzane bankiety w Carvin 
lub w Ouanie, w pobliżu Lille, dużego 
ośrodka przemysłowego. Tam zamieszkuje ich 
wieloletni znakomity organizator, popularny 
wśród kolegów Jan Plewa, President des 
Anciens Marins Polonais. Na pytanie kim jest, 
Jean Plewa odpowiada z uśmiechem: "Je suis 
Polonais de la culture franęaise". Przy pomocy 
skarbnika Józefa Blumela oraz innych kolegów, 
zorganizował Stowarzyszenie, oparte na 
zdrowej zasadzie finansowej i oficjalnie uznane 
przez rząd francuski. Organizacja posiada 
własny sztandar, ręcznie haftowany w Polsce. 
Każdy zmarły członek stowarzyszenia jest 
pośmiertnie obdarzany tablicą pamiątkową, na 
której jest wyryte nazwisko, stopień, uzyskane 
odznaczenia oraz szczegóły członkostwa w 
Stowarzyszeniu. Jan Plewa utrzymuje stały 
kontakt z zarządem SMW w Londynie. 
Doroczne zjazdy byłych marynarzy skupiają 
przeciętnie około sto osób, które spożywają 
wytworny obiad pijąc wyborowe wina, 
wspominając stare czasy oraz tańcząc do 
późnej nocy lub do białego rana przy 
dźwiękach polskiej muzyki z Francji, która jest 
daleko przyjemniejsza od dzikiej muzyki 
amerykańskiej. Będąc na tegorocznym zjeździe
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Bankiet Koła Francja w niedzielę 16 maja 1993 od 1300 Fot. W. Domżalski

kolegów w Carvin dodam, że to było udane 
spotkanie. Przybyli koledzy z Kanady, z Anglii 
oraz z odległych rejonów Francji, włączając 
Provence nad M. Śródziemnym. Mimo nawału 
pracy prezes stowarzyszenia znalazł czas, aby 
mnie powitać na dworcu kolejowym w Lille, 
odwożąc do Carvin, oddalonego 30 kilometrów 
na południe. Spotkani koledzy rozpoznali mnie 
bez trudu, bowiem z wieloma z nich pływałem 
na tych samych okrętach, z kilkoma grałem w 
piłkę nożną, a często występowałem jako ich 
tłumacz i instruktor. Od nich dowiedziałem się 
o zgonie kilku dobrych piłkarzy jak Pelczyka, 
Idczaka, Edmunda Łapawy, Zboralskiego i 
Lewandowskiego; powiedziano mi również, że 
zmarł były kucharz z BŁYSKAWICY 
Klapkarek, a Bruno Cieśła, były mistrz 
bokserski wagi ciężkiej Juniorów we Francji, 
jest poważnie chory.

Koleje życia niektórych kolegów z Francji 
są tak ciekawe, że na pewno mogłyby 
posłużyć jako temat do noweli. Przytoczę tutaj 
dzieje jednego z nich, kolegi Stanisława 
Maszka... Po demobilizacji powrócił na krótki 
czas do Francji, po czym zaciągnął się do 

Legii Cudzoziemskiej, gdzie służył kilkanaście 
lat, dosługując się stopnia podoficera i należnej 
emerytury. Jego wizytówka jest imponująca. 
Stanisław Maszek, Ancien de la Marine de 
Guerre Polonaise, ex sous-officier de la Legion 
Etrangere. Medailles militaires: Croix de 
Guerre avec deux citations, Division Etoile 
d’Argent, Regiment Etoile Bronze, Croix 
d’Engage Volontair Indochine, Croix du 
Combattant, Medaille Coloniale Extreme 
Orient, Medaille Commemorative Extreme 
Orient, Diverses Medailles Polonaises et 
Anglaises pourla Deuxieme Guerre Mondiale. 
Zaiście wspaniałe popiersie bohatera, 
przewyższające dywan dekoracyjny wielu 
generałów. Ale to wielka sztuka, tyle lat 
wojować bez uszczerbku na zdrowiu, czego 
dowodzi solidna, zrównoważona fizjonomia 
Stanisława Maszka.

Dzisiaj, pół wieku od zakończenia drugiej 
wojny światowej, pozwolę sobie złożyć hołd 
poległym i zmarłym towarzyszom broni, 
ochotnikom z Francji. Pozostałym przy życiu 
życzę dobrego zdrowia, szczęśliwej starości i 
utrzymywania koleżeńskiej więzi.
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"Mes chèrs amis,
Au nom des marines, nés en Pologne, je 
voudrais dire, que c’était plaisir de servir avec 
Vous dans la Marine de Guerre Polonaise. 
Vous agrandîtes sa gloire, que les prochaines 
générations n’oublieront pas. Votre patriotisme 
était digne d’admiration, parceque Vous 
combattites pour lat patrie, jamais vue."

(Moi drodzy przyjaciele,
W imieniu marynarzy urodzonych w Polsce, 
chciałbym powiedzieć, że to była satysfakcja 
służyć z Wami w Polskiej Marynarce 
Wojennej. Wy powiększyliście jej chwałę, 
której nie zapomną przyszłe pokolenia. Wasz 
patriotyzm był godny podziwu, ponieważ 
walczyliście za ojczyznę, nigdy nie widzianą.)

Z KOŁA SMW GLASGOW
6 11 93 - 1030
Zaproszenie przez Scottish Ex-Servicemen 
Association to the Garden of Remembrance in 
Hamilton.
7 11 93 - 1500
Festival of Remembrance in the Town Hall in 
Hamilton (od g. 1500 do 2230) 
11 11 93 - 1100
At the Town Memorial - unveiling of 
Memorial Plaque in Memory of Fallen from 
Hamilton District after the end of World War 
II on other war theatres after 1945.
11 11 93 - 1500
Dzień Niepodległości. Msza w Kościele św. 
Szymona. Przyjęcie (bufet) w Domu 
Kombatanta, poczem zabawa.
14 11 93 - 1045
Remembrance Day w Prestwick at the Town 
Memorial i przy Pomniku Żołnierza Polskiego.
28 11 93 - 1100
Zakończenie ogólno-polskich Obchodów 
Jubileuszowych 75-lecia utworzenia Marynarki 

Wojennej rozkazem Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego 28-go listopada 1918 r. Msza 
dziękczynna w Kościele św. Szymona. Bitwa 
morska pod Oliwą 28.11.1627 r.
12 02 94 - 1600 w Prestwick
Przy Tablicy Pamiątkowej, oddanie hołdu 
poległym Marynarzom w 50-lecie 
storpedowania ORP ORKAN w Bitwie o 
Atlantyk 8 10 1943. Tablicę Pamiątkową 
ufundowało Koło SMW Glasgow w 45 
rocznicę zatopienia ORP ORKAN.
13 02 94 - 1000 Glasgow
Złożenie wieńca i modły przy Pomniku 
Marynarza na Dalbeth Cemetary za zmarłych 
Marynarzy z Koła SMW Glasgow.
g. 1100 Msza w Kościele św. Szymona za 
poległych i zmarłych Marynarzy Koła SMW w 
Glasgow.
g. 1200 złożenie kwiatów pod Tablicą 
Katyńską. Udział Sztandarów. Przyjęcie w 
Domu Kombatanta.

Z KOŁA SMW KANADA
ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY 

odbyty w Gdyni od 24 do 28 czerwca br na 
zaproszenie Dowódcy Marynarki Wojennej RP, 
wice-admirała Romualda Wagi, pozostawił na 
około 120 uczestnikach przybyłych z różnych 
zakątków globu, nadzwyczajne wspomnienia. 
Marynarzy Ii-ej Rzeczypospolitej, 
zamieszkałych w Polsce, przybyło na Zjazd też 
około 120-tu. Gościnność, przyjacielskość, 
dbałość o gości ze strony gospodarzy od 
Dowódcy Mar. Woj. do najmłodszego 
marynarza zajętego opieką nad przybyłymi, 
przeszły wszelkie oczekiwania.

Zjazd był poprzedzony ożywioną kores
pondencją Zarządu naszego Stowarzyszenia. 
Pojechało razem 20 osób. Żałowaliśmy, że 
szereg kolegów nie było w stanie udać się na 
Zjazd z powodów zdrowotnych, własnych lub 
rodzinnych. Następnego dnia po zjeździe (29 
czerwca) Prezes naszego Stowarzyszenia Kol. 
R. Nałęcz-Tymiński, który w latach 1933-36 
był odpowiedzialny za uregulowanie 
Wychowania Fizycznego i Sportów w Mar. 
Woj., był gościem WKS Flota w Ośrodku WF 
Floty w Gdyni. Emocjonalne było spotkanie 
Kol. Prezesa z przedwojennymi marynarzami - 
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ówczesnym matem Władysławem Grechutą, 
instruktorem w Kadrze Floty i ówczesnym st. 
mar. Stanisławem Małkowiakiem, czołowym 
piłkarzem drużyny WKS Flota. Obaj ci 
Weterani są teraz w stanie spoczynku w 
stopniu komandora podporucznika.

Tablica upamiętniająca udział ORP 
ŚLĄZAKA oraz Dywizjonów Lotnictwa 
Polskiego w Raidzie na Dieppe, jak również 
oddająca hołd pamięci poległych w tej akcji 
marynarzy i lotników polskich, została w dn. 
19 sierpnia 1993, odsłonięta na murze 
"Rotundy" na promenadzie miasta Dieppe. Przy 
tej sposobności pragniemy zaznaczyć, że koszt 
tablicy został pokryty wspólnie przez b. Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Mar. Woj. w Londynie 
oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Lotników. 
JUBILEUSZOWA
HERBATKA MARYNARSKA

Utartym już zwyczajem, jesienna Herbatka 
Marynarska odbędzie się 28 listopada 93 od 
1500 do 1800 w górnej sali SPK Koło 20, 
przy 206 Beverly St. w Toronto. W dniu tym 
przypada 75-ta rocznica utworzenia Polskiej 
Marynarki przez Naczelnika Państwa, 
Komendanta Józef Piłsudskiego. Światowy 
Zjazd Marynarzy, wymieniony powyżej odbył 
się pod hasłem 75 Lat Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Herbatka 28 

listopada nosi tytuł Jubileuszowa Herbatka 
Marynarska.

W związku z ważnością Jubileuszu 
pragniemy, aby Herbatka wypadła jeszcze 
lepiej i ciekawiej niż poprzednie. Zaprosimy 
jako gości Konsula Generalnego RP w Toronto 
oraz oficerów polskich, studiujących w 
Canadian Forces Academy of Langugages and 
Leadership w Camp Borden, Ontario.

Apelujemy do Koleżanek i Kolegów 
zamieszkałych w pobliżu Toronto, o 
dopomożenie w osiągnięciu naszego pragnienia 
przez liczny udział z rodzinami i przyjaciółmi. 
Koleżanki i Koledzy z dalszych okolic, gdyby 
mogli przybyć, będą entuzjastycznie witani.

Mamy przyjemność wspomnieć, że w 
części wokalnej wystąpi znany już nam p. 
Krzysztof Jaworski, aktor, recytator i pieśniarz, 
który zdobył wśród naszych gości dużą 
popularność.

Koleżanki i Koledzy, którzy będą mogli 
wziąć udział tej imprezie, proszeni są o 
wypełnienie zgłoszenia udziału. Rekomen
dujemy zamawianie stolików na 8 osób. 
Zgłoszenia wraz z czekiem lub przekazem 
prosimy jak najprędzej przesłać do Sekretarza 
Stowarzyszenia. Koszt nie zmieniony - $10 od 
osoby.

STOWARZYSZENIE WETERANÓW 
MAR. WOJ. NOWY JORK

Jedną z ważniejszych bitew, trwającą przez 
cały okres 2 wojny światowej, była bitwa o 
Atlantyk. Bitwa, którą alianci i Niemcy za 
każdą cenę pragnęli wygrać. Celem Hitlera 
było zniszczenie alianckiej floty atlantyckiej, 
aby odizolować Wielką Brytanię i odciąć 
komunikację żeglugi do amerykańskich i 
rosyjskich portów. Od samego początku wojny 
niemieckie okręty podwodne terroryzowały 
konwoje, zatapiając dużą ilość statków 
transportowych, w pośpiechu budowanych 
przez aliantów. Nie będę podawał cyfry 
obustronnych strat, ponieważ większość z nas 
brała udział w tej okrutnej bitwie, w której 
wkład polskich okrętów wojennych i statków 
transportowych był poważny. Na ten temat 

amerykańskie czynniki masowego przekazu 
poświęciły dużo miejsca, szczególnie 
podkreślając bohatestwo załóg statków 
transportowych i okrętów wojennych, które je 
osłaniały. W porcie nowojorskim, podczas 
narodowego święta Memorial Day i z okazji 
50 rocznicy zwycięskiej bitwy o Atlantyk, 
odbyła się parada floty amerykańskiej, w której 
udział wziął także rosyjski guided missile 
kontrtorpedowiec. Po raz pierwszy w historii 
rosyjski okręt wojenny - w porcie amerykań
skim. Uroczysta ceremonia różnowyznanio- 
wego nabożeństwa, honorująca załogi, które 
oddały swe życie podczas wojny, odbyła się o 
godz. 11 rano. Pamiątkowe wieńce zostały 
rzucone na wody Hudsonu. Polska Marynarka
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Uroczyste różnowyznaniowc nabożeństwo przed lotniskowcem-muzeum INTREPID, w środku wieniec Polish 
Navy, który wrzucą w wody Hudsonu S. Kuty i Z. Łopuch

Wojenna była reprezentowana przez prezesa 
Stow. Wet. Mar. Woj. Stanisława Kutego i 
członków zarządu - Zdzisława Łopucha, 
Tadeusza Jaszkowskiego i Wacława 
Bogackiego. Wieniec pamiątkowy rzucili S.
Kuty i Z. Łopuch.

Braliśmy także udział w święcie Żołnierza 
Polskiego, które jak co roku odbyło się 
uroczyście 15 sierpnia 93' r. w Sanktuarium 
Matki Boskiej Częstochowskiej, Doylestown,

Zwiedzanie rosyjskiego kontrtorpedowca S. Kuty, W.
Bogacki, p. A. Kuty, Z. Łopuch i T. Jaszkowski

Pa. Kolega Stefan Mazur opowiedział nam 
wrażenia ze Zjazdu Wet. Mar. Woj. w Gdyni.

Następna impreza, w której wiernie 
bierzemy udział, to doroczny Bal Weteranów 
Polskich Sił Zbrojnych, który odbędzie się w 
sobotę 13 listopada br., w eleganckim lokalu 
THE COACHMAN - DAYS INN, Cranford,
New Jersey. (Dochód przeznaczony na cele 
inwalidów wojennych.)

Święto Żołnierza Polskiego w Doyleston. Siedzą panie 
Kuty, Maciejewska i Mazur, stoją: S. Kuty, W. 
Maciejewski, S. Mazur i T. Jaszkowski
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SPOTKANIA LONDYŃSKIE
25 maj 1993
Opis obiadu, na którym był wiceadm. R.A. 

Waga, Attache Obr. Nar. płk K. Cukierski, 
prezes Światowej Rady Kombatantów S. Sobo- 
niewski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia 
Lotników jest podany jako wprowadzenie do 
obchodu Rocznicy Battle of Atlantic.

10 czerwiec 1993
Ci co z rozmaitych powodów nie wyjechali 

na rozmaite spotkania w piątkę zasiedli do 
stołu: Ziutek Kneba przyprowadził ze stacji 
prawie niewidomego Stefana Wolffa, pani 
Gabriela Obertyńska, Staszek Traszko i 
podstarzały sekretarz W Krzyżanowski. Stefan 
przy rzadkiej okazji pobytu w Londynie sobie 
i wiernemu Ziutkowi zamawia najlepsze dania, 
Staszek wybiera wino i skromne pierożki 
klubowe, ale szerokim gestem ucisza nas 
Stefan i cały rachunek miejscowej piątki płaci 
nasz brightoński kolega.

8 lipiec, 12 sierpień i 7 wrzesień 1993 
restauracja Navigator jest zamknięta na letnie 
miesiące.

14 październik 1993
Zbieramy się dużą grupą, by poznać 

nowego Attache Obr. Nar. kmdr. R.C. 
Szlegiera, który prosi by go wprowadzić na 
listę uczestników, bo jeśli tylko obowiązki w 
Ambasadzie mu pozwolą to z ochotą do nas 
dołączy. Na mnie spada miły obowiązek 
przypomnienia historii naszego krawatu, który 
miłemu gościowi wręcza K. Okołów- 
Zubkowski. Przy dobrym obiedzie i niezłym 
winie gościa bawi dzisiejszy starszy na redzie 
A. Wacięga, głównie papieroskami bo wraz z 
gościem żądają dużą popielniczkę i puszczają 

dymki prawie bez przerwy. Wielu z nas 
martwi stan zdrowia drogiego Antka Wacięgi, 
bo doktor mu powiedział, że przestanie palić 
już mu nie pomoże, a szok jaki to wywoła 
może jeszcze bardziej nadwyrężyć organizm. 
Przemawiają też nasz drugi senior Jan 
Busiakiewicz i kmdr Szlegier, który dekoruje 
kol. Sawickiego w im. Prezydenta Wałęsy. 
Wypijamy oficjalny toast!

11 listopad 1993
Zgodnie z tradycją zbieramy się na 

Doroczny Obiad Oficerów tzw. Czerwonego 
Goździka. Obiad kolegów Podoficerów ma 
miejsce w jednym z miesiąców wiosennych. 
Są pewne komplikacje, bo w prasie polskiej 
londyńskiej ukazuje się recenzja z książeczki 
A Guzowskiego, otrzymujemy zamówienia, ale 
książeczka jeszcze nie dochodzi. A gdy 
przyszła książeczka przyszła z nią i grypa i 
liczba obecnych zmalała do 12 plus jeden 
buntownik. Marek nie lubi ryby po grecku, 
nie je mokrej pieczeni, nie znosi naleśników 
z serem, a w ogóle w południe nie pije wina. 
Suum cuique! Za to dyskutuje z osobami 
postronnymi i niekoniecznie zainteresowanymi, 
że SMW popełniło samobójstwo rozwiązując 
się nie zdając sobie sprawy jak zmieniły się 
warunki w ostatnich latach. Także komentarze 
na temat dobrobytu niektórych kolegów też są 
oparte na niekoniecznie prawdziwych 
przesłankach. Tym razem starszy na redzie Jan 
Busiakiewicz mocno przemawia za 
utrzymaniem tradycji bez względu na to jak 
niewielu nas pozostanie przy sile i ochocie by 
zebrać się przy wspólnym stole i lampce 
wina.

PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE
Drukowana w 172 nr NS p. Felicja Pitulko 

"Lata Wojny - Lata Rozstania" wywołała nieco 
krytyki, że ucieka się w opisie swych przeżyć 
do formy zwanej "licencia poetica". Kol. P 
Żelazny z USA innego jest zdania, bo 
stwierdza, że on i wszyscy koledzy i znajomi, 
którym ten nr NS pokazał uważają, że to nie 
tylko coś przyjemnie nowego, ale i fascynująco 

ciekawe. Prosi więc, by p. Felicji pogratulować.
W 173 nr NS Zofii Borzęckiej-Kobiemic- 

kiej "Sztormowa Kariera Morska" wywołała 
duże zainteresowanie, ale ciąg dalszy opóźniło 
włamanie i obrabowanie jej domu, co tak 
opisuje kol Zofia:

Proszę mi wybaczyć, że aż tyle czasu 
minęło od otrzymania listu Pana, za który 
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serdecznie dziękuję. Każde współczująco słowo 
jest prawdziwą pociechą. Zważywszy fakt, że 
dom, w którym mieszkam od 40 lat, pochłania 
sporą część moich bieżących dochodów, każdy 
wydatek jest rozważany dokładnie zanim 
pieniądz wyjdzie z kieszeni. Staram się 
odtworzyć treść zaginionego listu i piszę to, co 
przeżyłam, a fakt krzywdy doznanej pozostanie 
krzywdą. Tym bardziej, że nie wybierałam 
sobie ani Lotnictwa, ani Marynarki. Z własnej 
woli wybrałam sobie żołnierkę. Dopiero 
później zrobiłam odkrycia te mniej przyjemne. 
I zawsze słyszałam usprawiedliwienia, że w 
wojsku są tylko ludzie..., a ja mam być 
wyrozumiała dla swoich krzywdzicieli, i pisać 
o nich bez goryczy?

Pisząc o Tadziu Sroce z wdzięcznością za 
ludzkie traktowanie, uprzejmość i cierpliwość, 
stwierdzałam niezmienny fakt, nie przewidując 
późniejszych wydarzeń. Po tym bałaganie z 
włamaniem, szukam i sortuję i znalazłam 
interesujące notatki, bo uporczywie robiłam 
notatki od 1944 i nic nie jest wyssane z 
dużego palca.

Podaję numer telefonu ex directory. Łączę 
koleżeńskie pozdrowienie i ściskam dłoń.

Zofia Kobiemicka.

ZGON ŚP. EDWARDA HR RACZYŃSKIEGO
Edward hr Raczyński Prezydent RP na 

Obczyźnie zmarł 30 lipca 1993 w Londynie w 
wieku 102 lat. Wielki Polak, Mąż Stanu i 
Przywódca Emigracji Niepodległościowej. Od 
1934 Ambasador RP w Londynie. W czasie 
wojny od 1941 kierował Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, a od 1979 do 1986 piastował 
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej na 
Obczyźnie.

25 sierpnia 1939 w imieniu Polski podpisał 
traktat polsko-brytyjski o wzajemnej pomocy, 
co umożliwiło naszym okrętom dołączyć 1 
września do RN. W czasie wojny jako 
Ambasador i Minister Spraw Zagranicznych 
był odpowiedzialny za organizowanie i 
koordynowanie wizyt członków brytyjskiej 
rodziny królewskiej i władz państwowych na 
naszych okrętach. Po wojnie przyjaciel i 
członek Komitetu Honorowego obchodu 20 
rocznicy założenia SMW. Uroczystości żałobne 
rozpoczęły się Mszą św. w Brompton Oratory

Odznaczenia śp. Edwarda hr Raczyńskiego niosą od lewej 
kmdr ppor T. Lesisz, ppłk pil T. Andersz i mjr T. 
Kryska-Karski do Bromtpon Oratory

6 sierpnia 1993. W żałobnej Mszy św. wzięła 
udział delegacja Rządu z kraju na czele z 
Szefem Kancelarii Prezydenta Min. Januszem 
Ziółkowskim, przedstawiciele Sejmu i Senatu 
oraz Prezydenta miasta Poznania. Z Londynu 
obecny był Ambasador RP Tadeusz de Virion 
i konsul generalny RP Janusz Kochanowski 
oraz przedstawiciele Emigracji Niepodległoś
ciowej na czele z ostatnim Prezydentem na 
Obczyźnie Ryszardem Kaczorowskim. Rząd 
brytyjski reprezentował minister stanu Mark 
Lennox Boyd. Na nabożeństwie żałobnym w 
Bromptom Oratory SMW reprezentowali T 
Lesisz, oraz J Busiakiewicz, H Gryko, K 
Okołów-Zubkowski i A Ponikiewski. Dalsze 
uroczystości pogrzebowe odbyły się w 
Poznaniu i Rogalinie, na których obecny był 
Prezydent RP Lech Wałęsa i pani Premier 
Hanna Suchocka. Śp. Edward Raczyński został 
pochowany 9 sierpnia 1993 w krypcie 
mauzoleum Rodziny Raczyńskich w Rogalinie.

Tadeusz Lesisz

PROCHY NACZELNEGO WODZA
I PREMIERA RZĄDU RP NA OBCZYŹNIE 
WRACAJĄ DO KRAJU

Najpierw stara ciekawostka: w Nottingham 
Evening Post 18.08.1993 ukazał się artykuł:

I understand that the body of General 
Sikorski is shortly to be taken from Newark 
Cemetery and given a final resting place in 
Poland.
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When he arrived at Gibraltar on July 4, 
1943, I was with the 2nd Battalion Somerset 
Light Infantry. Our Battalion was chosen to 
provide the Guard of Honour for his inspection 
at Government House on his arrival.

The next day he was leaving Gibraltar 
when his Stirling bomber aircraft crashed into 
the sea on take-off. There were no survivors. 
General Sikorski’s body was recovered and 
laid in state in the Cathedral.

Eventually his coffin was taken on a gun 
carriage to the Polish destroyer waiting at the 
docks for his journey to England. The escort 
to the gun carriage and coffin was provided by 
the same men of the 2nd Battalion Somerset 
Light Infantry who had been the Guard of 
Honour on his arrival. H.A. Whyld

Park Road, Chilwell
Nie zgadzając się z p. Whyld pisze do 

nich kol K Kowalski i jego list bardzo 
skrócony był drukowany w tej samej gazecie 
26 sierpnia 1993:

In his letter (Opinion, August 18), H.A. 
Whyld said that "there were no survivors", of 
Gen. Sikorski’s last flight.

Sorry sir, there was one survivor - the 
Czechoslovakian pilot of the Stirling bomber.

At that time I was serving in the Polish 
Navy under British Command. I was stationed 
in the Polish naval camp at Bickleigh, Devon, 
where the duty P.O. brought a message about 
General Sikorski’s death. I asked him, any 
survivors? He said yes, the pilot. Sabotage, I 
thought.

The pilot later went to live in Canada, but 
after the war, there was an inquest and he 
came back to London to give evidence. 
Result? Accident. My opinion - sabotage.

K. Kowalski
Leyton Crescent, Beeston Rylands 

Dalszy tekst wg relacji T Lesisza:
Tragiczny zgon Naczelnego Wodza Gen. 

Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej 
w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku był wielkim 
i nieodżałowanym ciosem. Po przywiezieniu 
zwłok z Gibraltaru na ORP ORKAN do Anglii 
10 lipca i po uroczystościach pogrzebowych, 
zwłoki Generała zostały pochowane z honorami 
wojskowymi przysługującymi głowom państwa 
na cmentarzu lotników w Newark wśród 

żołnierzy, którymi dowodził 15 lipca 1943. 
Życzeniem rodziny Generała; społeczeństwa 
polskiego i uchwałą Rady Ministrów RP 
wydaną 8 lipca 1943 r. było, że "Ciało 
Generała Sikorskiego po odzyskaniu
Niepodległości sprowadzone będzie do 
Ojczyzny i pochowane na Wawelu".

Warta honorowa przy trumnie gen. W. Sikorskiego w 
kościele św. Marii Magdaleny w Newark: mjr T. Kryska- 
Karski i kmdr ppor T. Lesisz

Po powzięciu decyzji przez Prezydenta RP 
Lecha Wałęsę o przeniesieniu prochów 
Generała na Wawel, 14 września 1993, 
uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w 
Newark i były zorganizowane przez władze 
brytyjskie z udziałem organizacji polskich. W 
uroczystościach wzięli udział: książę 
Edinburgha oraz przedstawiciele rządu i władz 
wojskowych i cywilnych Wielkiej Brytanii, ze 
strony polskiej Szef Kancelarii Prezydenta prof. 
Janusz Ziółkowski oraz przedstawiciele rządu 
i władz wojskowych. Po Nabożeństwie trumna

Żołnierze RAF wkładają trumnę z prochami gen W. 
Sikorskiego do samolotu w Newark
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Trumna z prochami gen W. Sikorskiego na katafalku w Bazylice Mariackiej

Przyjęcie dla londyńczyków w Domu Wspólnoty Polskiej w Krakowie; od prawej: premier Hanna Suchocka, 
obok b. Prezydent na Obczyźnie R. Kaczorowski, trzech podsekretarzy stanu z biura p. premier, T. Lesisz i 
A. Rynkiewicz
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z prochami Generała została przewieziona na 
lotnisko na lawecie działa królewskiej artylerii, 
po czym przeniesiona z lawety do samolotu 
przez żołnierzy RAF. Na przedzie nieśli 
odznaczenia oficerowie polskich sił zbrojnych 
na Zachodzie.

Dalsze uroczystości odbyły się w Warszawie 
i Krakowie. Po wylądowaniu na lotnisku na 
Okęciu, trumna została wyniesiona z samolotu, 
umieszczona na lawecie i z honorami 
wojskowymi przy dźwiękach hymnu 
narodowego odwieziona do Katedry Polowej 
WP. Po Mszy św. cały kondukt na czele z 
Prezydentem RP Lechem Wałęsą udał się na 
Zamek, gdzie trumna z prochami Gen. 
Władysława Sikorskiego została wniesiona do 
Wielkiej Sali Asamblowej. Cały następny dzień 
była wystawiona na Zamku Królewskim w 
asyście wart honorowych. Następnego dnia, 
śmigłowcem, trumna z prochami Generała 
została przewieziona do Krakowa. Po defiladzie 
kompanii honorowej WP, Sztandarów i 
organizacji kombatanckich, przed trumną 
złożoną na lawecie na placu Matejki, cały 
kondukt udał się do Bazyliki Mariackiej. Tłumy 
Krakowian wyległy ażeby pożegnać Naczelnego 
Wodza i Wielkiego Polaka. Po Mszy św. trumna 
została wystawiona na katafalku w Bazylice. 
Tysiączne tłumy na Rynku czekały w milczeniu, 
ażeby oddać hołd przed trumną.

Ostatni dzień uroczystości pogrzebowych 
17 września 1993 r. rozpoczął się przed 
Bazyliką Mariacką, skąd kondukt pogrzebowy 
na czele z Prezydentem RP Lechem Wałęsą 
oraz księciem Edinburgha wraz z delegacją 
angielską wyruszył drogą królewską na Wawel. 
Tłumy Krakowian zapełniły drogę.

Po złożeniu trumny na katafalku 
wzniesionym na dziedzińcu zamkowym przed 
murami katedry rozpoczęła się Msza św. na 
otwartym powietrzu. Mszę św. celebrował ks. 
kardynał Franciszek Macharski Metropolita 
Krakowski. Po zakończeniu Mszy św. i 
ostatnich modłach przy trumnie przy dźwiękach 
hymnu i przy wtórze salw armatnich trumna z 
prochami Generała Władysława Sikorskiego, 
przy dźwiękach Dzwonu Zygmunta, została 
wniesiona przez oficerów WP do krypty św. 
Leonarda. Tadeusz Lesisz

Delegat SMW

PRZEZ PRYZMAT PERYSKOPU
Książka A. Guzowskiego ma publikowaną 

recenzję we wrześniu w londyńskiej prasie 
polskiej napisaną przez J. Tumaniszwili.

Dwa polskie okręty podwodne OORP 
SOKÓŁ i DZIK działające na morzu 
Śródziemnym w II Wojnie Światowej wsławiły 
się niecodziennym męstwem i brawurą. 
Zyskały u Brytyjczyków, oficerów i marynarzy 
Royal Navy przezwisko: "Terrible Twins" 
("Straszliwe Bliźniaki").

Okręty te odznaczały się wyjątkową 
determinacją wykrycia wrogich okrętów i stat
ków, cierpliwością tropienia i wykonywaniem 
brawurowych ataków torpedowych, które 
zwykle zatapiały nieprzyjacielską jednostkę.

Służba na tych okrętach wymagała 
wyjątkowej kondycji fizycznej, stalowych, 
zimnych nerwów, samozaparcia się w 
wytrzymaniu trudów życia pod wodą i dużej 
dozy młodzieńczej fantazji.

W nowo wydanej książce pt. Przez 
Pryzmat Peryskopu autor kmdr ppor Andrzej 
Guzowski dzieli się własnymi przeżyciami tak 
odległych już czasów. Ta 60-stronicowa 
książeczka jest wg mego zdania jedną z 
perełek polskiej marynistyki wojennej. Jest to 
zbiór 9 opowiastek opartych na osobistych 
doświadczeniach, które autor w większości 
wypadków opublikował w czasie wojny, w 
uchodźczych czasopismach. Spędził on czas 
dłuższy w służbie na okrętach podwodnych. 
Guzowskiego starszy rocznik podchorążych 
otrzymał pierwsze wojenne szlify oficerskie 
jesienią 1939. Całe swe oficerskie morsko- 
bojowe przeszkolenie pobierał w warunkach 
wojennych. Guzowski zakończył służbę w 
stopniu kpt. mar.

Szkoda, że ten oczywisty talent literacki 
ograniczył się do tak niewielkiego wkładu. 
Jego opis wzburzonego morza Północnego, to 
obraz nieposkromionego żywiołu:

"Wcisnąłem się jak mogłem najszczelniej 
między kompas i rurę głosową, by między 
jedną falą a drugą obserwować przez lornetkę 
horyzont. Całe zwały czarnej lśniącej wody 
podnosiły się wyżej pomostu, z chrzęstem 
załamywał się szczyt w spienioną grzywę i 
kolos taki sunął skośnie pod burtę, unosił okręt 
w górę, by za chwilę pozwolić mu się 
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zeźłiznąć z szumem ze swego grzbietu. Co 
pewien czas jedna fala nadbiegała szybciej i 
miast podnieść okręt, waliła cały swój płynny 
ciężar na jego pokład, rozpryskując się na 
miliardy kropel pyłu wodnego, tworząc na 
morzu podługowatą, ogromną plamę syczącej 
piany. Akompaniował temu bezustanny gwizd 
wiatru w antenie radiowej. W nikłym blasku 
fosforescencji morza widać było krople wody 
jakby kurczowo czepiające się drutu anteny, 
usuwające się za wiatr, lecz porwane, sunęły w 
atramentową czerń nocy".

W szkicu pt. "Łut szczęścia", okręt jest 
pod silnym atakiem bomb głębinowych i stacza 
się powoli w głębinę, wydawało się w 
niechybną śmierć:

"Pięć bomb wybucha nad głową. Sypie się 
szkło, spada ze straszliwym hukiem mały 
wentylatorek elektryczny...

Okręt powoli obsuwa się w prawo, trąc 
kadłubem o skałę i jęcząc jak żywe 
stworzenie. Jeśli ześlizgniemy się, polecimy w 
głębię... Siedzę w centrali i czuję, że lada 
chwila zacznę gryźć pięści i wyć: DOSYĆ!"

Guzowski pisze z młodzieńczą werwą i 
humorem, czasami z brutalnym cynizmem 
morskiego wojaka. W opowiastce pt. "Bywają 
okazje" ta potworna brutalność wojny na 
morzu nie przeszkadza autorowi w zjedzeniu 
smacznego śniadania:

"Pasażera (statek pasażerski) nie widać. 
Utonął. Rozbitkowie z niego, wojsko, smażą 
się w płonącej ropie, która rozlała się szeroko 
z tonącego tankowca... Nic tu po nas - mówi 
dowódca. Śniadanie było > dzisiaj wieczorem 
spóźnione, ale za to kucharz zrobił doskonałe 
naleśniki z serem".

Dla badaczy historii działań polskich 
okrętów w II Wojnie Światowej, opowiadanie 
o zatopieniu ORP JASTRZĄB przez własne 
jednostki nadwodne jest raportem z pierwszej 
ręki jednego z oficerów tego okrętu, a więc 
dokumentem o znamiennej wartości.

Niewielu podwodników z II Wojny 
Światowej pozostało przy życiu. Rozrzuceni po 
całym świecie utrzymują jednak bliski kontakt. 
Ostatnio, w ubiegłym czerwcu, spotkali się 
niektórzy na uroczystościach związanych z 75- 
leciem powstania polskiej marynarki wojennej, 
obchodzonych w Gdyni. Witano ich jak 

bohaterów, serdecznie i uprzejmie.
Po wojnie kmdr ppor Andrzej Guzowski 

już w St. Zj. wykorzystał swe wrodzone 
zdolności literackie, najpierw jako spiker i 
redaktor Głosu Ameryki, a później w służbie 
dyplomatycznej St. Zj.

Książeczka jest do nabycia w SMW w 
Londynie. Cena 4 funty. Cały dochód autor 
przeznacza na Komisje Opieki SMW.

Jerzy Tumaniszwili 
PS. Książeczki w liczbie 20 otrzymujemy 
znaczne później.

GEN. SHALIKASHVILI - polski Gruzin 
(Przedruk z Przeglądu Polskiego z 28.08.93 r.)

Kilka lat temu zwiedzałem wojskowe 
muzeum w Fort Lewis. Dopiero w zeszłym 
roku, czytając w Nowym Dzienniku nominację 
gen. Johna Shalikashvili na stanowisko szefa 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych NATO, uzmysło
wiłem sobie, że to syn podpułkownika Dymitra 
Szalikaszwiłego, byłego kwatermistrza 1 Pułku 
Szwoleżerów im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie... pokolenia mojego 
ojca. W krótkich słowach przesłałem swoje 
gratulacje. W odpowiedzi generał Shalikashvili 
podziękował i potwierdził polsko-gruzińskie 
powiązania. Ojciec jego, Dymitry, był jednym 
z 42 oficerów i 48 podchorążych Gruzinów 
przyjętych do polskich sił zbrojnych na 
specjalnych warunkach w 1922 roku, bo już w 
lutym 1921 r. bolszewickie armie przekroczyły 
granice Gruzji i po krótkiej, ale bardzo krawej 
bitwie przyłączyły ją do Rosji Sowieckiej 18 
marca tego roku. W Stambule znalazła się 
grupa oficerów i podchorążych. Marszałek 
Józef Piłsudski poddał myśl ściągnięcia ich do 
Polski i w tym celu delegował generała 
Władysława Sikorskiego, który z tą misją udał 
się do Turcji.

Pamiętam dobrze jak w 1940 roku, już 
jako Wódz Naczelny gen. Sikorski powiedział: 
"Tak, to zapewne jesteś poruczniku synem 
jednego z tych, których przywiozłem do Polski 
z Turcji..." Nie zaprzeczyłem, bo nie wypadało, 
ale mój ojciec nie był wojskowym. Po 
pewnym czasie wielu z tych Gruzinów zawarło 
związki małżeńskie z Polkami. Dzieci z tych 
małżeństw w większości pozostały w Polsce. 
To dzięki nim właśnie dwa lata temu powstało 
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Towarzystwo Gruzińsko-Polskie i zaczęło się 
ukazywać w języku polskim czasopismo Pro 
Georgia. W numerze 2 (Warszawa 1992), który 
ostatnio dotarł do mnie, znajduje się ciekawa 
wzmianka o ppłk. Dymitrze Szalikaszwilim: 
"Prezentowany poniżej niewielki esej pt. 
Gruzja XII stulecia zaliczylibyśmy dziś do 
publicystyki kulturalnej. Opublikowany został 
w jubileuszowej broszurze Szotha Rusthaveli 
(Warszawa 1938, s. 9-1), wydanej z okazji 
750-lecia urodzin poety. Jego autor, 
podpisujący się kryptonimem D.Sz., posiadał 
niewątpliwie solidną wiedzę o historii i 
kulturze dawnej Gruzji. Autor eseju kryjący się 
pod kryptonimem D.Sz., to major Dymitr 
Szalikaszwili, gruziński oficer kontraktowy 
WP, ożeniony z Polką i mieszkający przed 
wojną w Warszawie..."

Przezesem Towarzystwa Gruzińsko- 
Polskiego jest Jerzy Aroniszydze, syn majora 
WP, jednego z bohaterów obrony Warszawy 
w 1939 r., kawalera orderu Virtuti Militari.

Gruzini w Wojsku Polskim chwalebnie 
spisali się, czego najlepszym dowodem jest 
uzyskanie siedmiu orderów Virtuti Militari. 
Kilkunastu zginęło; jeden w Katyniu. Po 
zakończeniu działań wojennych ci pozostali w 
Polsce Ludowej znaleźli się w kłopotliwej 
sytuacji. Jerzy Irakli Godzjaszwili w Pro 
Georgia nr 1 (Warszawa 1991, s. 59) we 
wspomnieniach o pułkowniku Tewzadze tak to 
zobrazował: "Po zwolnieniu z oflagu, ppłk 
Tewzadze natychmiast włączył się do wałki w 
podziemiu, w którym pozostał do końca wojny. 
Przyjął pseudonim Tomasz... Po wejściu Armii 
Czerwonej do Polski, używając tu obiegowego 
powiedzenia, z deszczu wpadł pod rynnę. Był 
przecież oficerem korpusu oficerskiego Wojska 
Polskiego, zwalczanego i niszczonego przez 
władze sowieckie, i wyższym oficerem Armii 
Krajowej, zagrożonym wywiezieniem. Dlatego 
też musiał przejść za życia "reinkarnację" i 
zmienić nazwisko na Walery Krzyżanowski 
(uzyskał dla żony dokumenty jako swej 
siostry), oraz miejsce zamieszkania, i ukryć 
swą przeszłość dla zatarcia śladów."

Niektórzy Gruzini opuścili Polskę Ludową. 
I tak ppłk Dymitr Szalikaszwili z synem Janem 
znalazł się w Stanach Zjednoczonych. W jaki 
sposób i jakimi drogami młody imigrant 

urodzony w Polsce, z mieszanego małżeństwa, 
doszedł do najwyższego stanowiska w siłach 
zbrojnych USA? Nie pasują tu porównania ani 
z Kościuszką, ani z Pułaskim, ani też z La 
Fayette’em czy Eisenhowerem, bo ci trzej 
pierwsi byli generałami czasu wojny, a ten 
ostatni - pochodzenia niemieckiego - urodził 
się w Stanach Zjednoczonych i był 
absolwentem prestiżowej akademii w West 
Point.

Tym bardziej więc osiągnięcie gen. Jana 
Szalikaszwilego napawa nas dumą; nas, 
polskich Gruzinów. Jerzy Tumaniszwiłi

POZJAZDOWY, ROCZNICOWY LIST
Gdynia, 28 listopada 1993 

Pan kpt. mar. w st. spocz.
Konstanty Okołów-Zubkowski, Prezes Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w Londynie

Czuję się wysoce zaszczycony i wzruszony, 
mogąc w imieniu Dowództwa, kadry MW RP 
oraz własnym zwrócić się tą drogą do Pana, 
Panie Prezesie oraz do Was, Szanowni i 
Drodzy Koledzy, w dniu tak szczególnym i 
uroczystym. 28 listopada 1993 roku bardziej 
serdecznie niż na co dzień łączymy w Polsce 
nasze myśli i uczucia z marynarzami 
rozsianymi po całym świecie, a zwłaszcza 
kombatantami II wojny. Ich bezprzykładne 
poświęcenie bowiem oraz najwyższa ofiara 
Tych, którzy odeszli na zawsze w latach wojny 
morskiej przysporzyły Marynarce Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej wspaniałych tradycji 
bojowych, którymi będziemy się szczycić przez 
wieki. W roku jubileuszu 75-lecia naszego 
rodzaju sił zbrojnych nabierają one wymowy i 
wartości szczególnych, gdyż uświadamiają 
wyraziście najmłodszym z nas starą i oczywistą 
prawdę, że żadne pokolenie nie jest w stanie 
dokonać postępu bez korzystania z dorobku i 
spuścizny pokoleń poprzednich.

Przed 75 laty, w listopadzie, odrodziła się 
Polska oraz jej Marynarka Wojenna. Nasi 
poprzednicy z II RP wykształcili kadrę i 
zbudowali flotę, która za Waszą sprawą tak 
chlubnie wpisała się w orężne dzieje Ojczyzny. 
Powojenne jej drogi są dobrze znane i nie były 
łatwe. Jednak z podniesionym czołem możemy 
podkreślić, że nigdy nie zapomnieliśmy o 
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swoich poprzednikach, nawet w najtrudniej
szym okresie. Przechowaliśmy wszystkie 
Wasze tradycje i od kilku lat w pełni je 
przywróciliśmy w codziennym marynarskim 
życiu.

Dziś z poczuciem dumy stwierdzam, że 
marynarski mundur cieszy się powszechnym 
szacunkiem i uznaniem. W obchodach 75-lecia 
uczestniczyła cała Polska, od Pana Prezydenta 
RP poczynając. Wielu mieliśmy też ważnych 
gości zagranicznych, jeszcze więcej 
nadesłanych z różnych stron świata dowodów 
sympatii.

Przekonaliśmy się, że mamy bardzo wielu 
przyjaciół i sojuszników, którzy życzą polskiej 
Marynarce Wojennej jak najlepiej.

Możliwości i kunszt wyszkolenia nasi 
marynarze pokazywali wielokrotnie - także 
daleko poza granicami Polski. Ich umiejętności 
manewrowania okrętami oraz pilotażu bojowe
go i ratowniczego wzbudzały niekłamany 
podziw, a nawet zazdrość, wśród marynarzy 
angielskich, holenderskich i innych. Tak 
wpisujemy się dziś w morskie dzieje, tak 
kontynuujemy i pomnażamy Wasz wspaniały 
dorobek, Szanowni Koledzy.

Podczas Waszego pobytu w czerwcu w 
Marynarce, dostarczyliście nam ogromnej 
satysfakcji, bowiem uzyskaliśmy u najważniej
szych dla nas autorytetów potwierdzenie, że to, 
co zawsze robiliśmy tu, w Polsce, znajduje 
uznanie wśród braci rozpędzonej wojennymi 
wichrami po świecie. Oznacza to również, że 

wszyscy razem, bez względu na wiek i adres 
zamieszkania, byliśmy, jesteśmy i będziemy 
potrzebni Polsce nad Bałtykiem.

Kończymy jubileuszowy rok 75-lecia, a 
wraz z nim kolejny etap sztafety pokoleń, w 
której swym życiem, doświadczeniem i 
mądrością przekazaliście raz jeszcze swoim 
następcom, czym są tradycje, dlaczego nie 
można zapominać o czasie wojny, o bardzo 
trudnym i złożonym obrazie marynarza II RP, 
zawsze wiernie i do końca służącego 
ojczyźnie.

W Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej słowo "tradycja" jest wiecznie żywe i 
ważne, integruje oraz mobilizuje do twórczego 
działania. Znajomość korzeni określa 
codzienność, tworzy jutro, a pamięć o 
poprzednikach stała się integralną częścią 
sylwetki polskiego marynarza 1993.

Nie trzeba mówić o Tradycji donośnym, 
jubileuszowym głosem. Trzeba ją nosić na co 
dzień w sercu i umyśle, tak jak noszą ją 
wszyscy polscy marynarze.

Przyjmijcie, Drodzy Moi, najlepsze 
życzenia wszelkiej pomyślności dla Was i 
Waszych najbliższych oraz admiralskie 
podziękowanie za Polskie Morze w odległej 
Anglii, szumiące w takt Mazurka Dąbrow
skiego w Waszych wiernych, gorących sercach.

Chylę czoła w najgłębszym szacunku
Romuald A. Waga

Wiceadmirał

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Jan Gosk
Jerzemu Pertkowi

OSTATNI
Nie była ta chwila dla wiersza nastrojem
Pisał się prolog Małej Floty
Kiedy falochron zlewany przy bojem
Dzielił od redy tęsknotę
I
Ciepły sierpień mrużący powieki
- Ty tu zostajesz a oni
- Oni na rozkaz "Wykonać Pekin"
Ciągną już kotwice z toni -

Szeroko coraz szerzej rozwijał się i wiądł 
Farwater jak kwiat wachlarz... to znaczy... 
Symbol? Wróżba?
Skurcz w gardle...
Nie, nie patrzcie na ląd
Łzy dla lądu!
Bo
Morze nie płacze!

Ze zostawią nasze morze
Że nie będą tu go strzec
Ech piosenko, zamilcz w sporze
Alboż na dnie im tu lec...?
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Tak
Pod racją jedyną legł historii podpis
Musieli tam iść
Na Zachód
Sprawiedliwi
Nikt już nie wątpi
Choć zgoda czekała do dziś

Bomby, bomby nie licz przestrzelin 
Kamuflaż zostaw burtom
Twarzy strach nam nie pobieli 
Dziś ani jutro

Wierność, cierpienie, męstwo
Jak wachty trzy bez zmian, bez pauz 
Z tobą wracały zwycięsko
Spod Quessant, Bougie i Cowes

Ostatni konwój w pamiętnym sztormie 
U-bot tonący za rufą
I zaliczony ostatni Dornier
I
Odbój Boforsa lufom

Bezradne muzy zniosły milczenie
Inter arma lat pięciu
Biedna Kalliope, jakiż jej wieniec
Chcesz uwić...?

Już po silentium

Spójrz
Okręt pogodę sławi
Dopełnia miastu bezchmurny koloryt 
Ostatnia z wojennych Błyskawic
Gdyńska Victory

O, tam
Krzyż Virtuti na pomoście!
A mój model go nie ma...
- Dobrze synku, żeś zauważył ten błąd 
Poprawić trzeba koniecznie

Sydney 14 maj 1993
...17.4. skończyłem 90 lat niezbyt mądrego 
życia. Najpierw miałem uroczysty obiad z 
moją Rodziną w Konsulacie Polskim gdzie mi 
wręczono album wojsk na zachodzie Europy w 
czasie ostatniej wojny. Na obiedzie tym było 
3 kawalerów Virtuti Militari znanych w 
Australii. Na drugi dzień w Klubie Polskim w

Sydney śniadanie na moją intencję z różnymi 
mowami o mnie. Było prawie 100 osób, co 
mnie bardzo zdziwiło. Pozatem harcerze 
przypomnieli innym rodakom, że wstąpiłem do 
skautingu polskiego w 1915 roku a potem do 
piechoty w dniu 17 kwietnia 1919 roku aż do 
dnia 22 grudnia 1920, a w końcu stycznia 
1921 już mnie umundurowano jako marynarza, 
gdzie skończyłem służbę w dniu 20 grudnia 
1948 i zostałem w Nowej Zelandii. Siedziałem 
tutaj aż w tym roku konsul polski wręczył mi 
polski paszport. Pozatem stan finansowy 
Rzeczpospolitej zmusza mnie dalej mieszkać 
między kangurami, ale na to nie ma rady. 
Wraz z żoną jakoś starzejemy się bez 
specjalnych przykrości oprócz reumatycznych 
dolegliwości. Wojtek Francki

Katowice, 12 czerwiec 1993
Serdecznie dziękuję za przesłany mi 

egzemplarz "Nasze Sygnały" nr 173. Jestem 
mile zaskoczony zamieszczoną notatką na 
temat mojej osoby. Pragnę również złożyć na 
Wasze ręce szczere uznanie i podziw za Waszą 
działalność i tak wspaniałe redagowanie 
Waszego pisma, które utrwala i rozpowszech
nia Historię Polskiej Marynarki Wojennej w 
okresie drugiej wojny światowej oraz 
utrzymuje bezpośrednie kontakty z maryna
rzami. Nie bez znaczenia jest również Wasza 
powojenna działalność charytatywna. Chwała 
Wam za to i Bóg zapłać. Michał Fleszar

Warszawa, 18 lipiec 1993
Serdecznie dziękuję za NS, które 

otrzymałem i za zgłoszenie mnie przez SMW 
na Zjazd w Polsce. Tylko dzięki Wam 
otrzymałem zaproszenie na 26 czerwca i 
zgłosiłem się. Zakotwiczyłem u S. Bujniewi- 
cza. Jeden dzień to za krótko, by z wszystkimi 
się spotkać i pogadać, a twarze się też trochę 
pozmieniały i trudno było rozpoznać. Dopiero 
po powrocie do Warszawy przejrzałem listy 
uczestników i bardzo żałuję, że nie wszystkich 
spotkałem. Udało mi się kupić kordzik nowej 
wersji RP, ale muszę powiedzieć, że nowy 
orzełek jest dość mizerny, a korona mało 
widoczna.

Szkoda, że z Bickleigh tak mało przyjecha
ło. Ten jeden dzień w Gdyni przeżywałem i w 
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pamięci wracałem do lat wojennych. 
Najbardziej podobało mi się przemówienie 
prezesa SMW, który jedyny otrzymał oklaski.

Kazik Żmijewski

Oliwa, 29 czerwiec 1993
Wczoraj rozjechali się kolesie w świat. 

Przyjemnie było przebywać parę dni w 
towarzystwie starej wiary do przynależności 
której wciąż się przyznajemy. Żjazd udał się 
chyba zupełnie dobrze od strony organizacyj
nej. Marynarka dołożyła starań, by go 
uatrakcyjnić. Złośliwa była tylko pogoda, 
raczej dość obficie męczyła przydługimi 
opadami i raczej niską jak na tę porę roku 
temperaturą. Oczywiście, jako krajowy nie 
miałem zakwaterowania na Oksywiu w tej 
Akademii, dojeżdżałem więc tylko z mojej 
Oliwy - kawał drogi - na niektóre części prog
ramu. Z naszej paczki obok Wiktora Wierzbic
kiego z Kanady było nas trzech z Polski: K 
Żmijewski, K Miszewski i ja. Byłem zasko
czony wiekiem żony Miszewskiego, chyba nie 
ma jeszcze 40 lat za to pięcioro dzieci.

Kilka lat temu odwiedził mnie Twój brat 
Kazimierz Krzyżanowski. Dowiedziałem się od 
pani Czerwińskiej, że on już nie żyje. 
Serdecznie Ci współczuję, Twoją stratę 
rozumiem tym lepiej, że i ja straciłem brata 
niespodziewanie tuż przed Zjazdem w Henley.

Stefan Bujniewicz

Sydney, "25 lipiec 1993
W kwietniu tego roku otrzymałem list z 

Ambasady Maltańskiej w Canberra, że został mi 
przyznany Medal Pamiątkowy Krzyża Świętego 
Jerzego, którym Malta została odznaczona przez 
Jerzego VI w 1943 za bohaterską walkę przeciw 
zjednoczonym siłom Niemiec i Włoch. Byłem 
wtedy członkiem załogi ORP KRAKOWIAK, 
który brał udział w obronie przeciwlotniczej 
Malty i patrolach przybrzeżnych. Ten medal 
bardzo mnie wzruszył i przypomniał mi ochotnika 
z Francji kol. Jasionowskiego, który często 
wskazywał miejsce, gdzie zatonął ORP 
KUJAWIAK, na którym zginął jego brat. Te 
bolesne wspomnienia były natchnieniem do 
wiersza, który załączam.

MEDAL MALTY
Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani, 
że pół wieku później przynosisz mi w teczce 
z pól bitewnych i morskich otchłani 
srebrny medal z krzyżem na lśniącej

wstążeczce.
Ten medal w morzu otworzył groby 
do dziś w sercu bolące jak rana, 
tych co zginęli na KUJAWIAKU 
i tych co zostali w kadłubie ORKANA. 

Teraz jak morskie rekwiem wam nucę 
nie zwycięstw surmy lecz krwi i ofiary. 
Najbliżsi wam nigdy kwiatka nie rzucą 
ani grosika do kościelnej czary.

Tomasz Appel

LUDZIE MORZA:
TADEUSZ JEKIEL 

ZAŁOŻYCIEL WE FRANCJI WYWIADU 
MARYNARKI WOJENNEJ ’RESEAU F2”

Por. mar. T. Jekiel inżynier budowy 
okrętów otrzymał w lipcu 1940 od Admirała 
Jerzego Świrskiego, Szefa Kier. MW rozkaz 
wyjazdu z Anglii do Francji dla zebrania 
informacji potrzebnych Anglikom dotyczących 
"Marine Nationale" (Francuska Marynarka 
Wojenna).

W czerwcu 1940 roku Francja zawarła z 
Niemcami zawieszenie broni i wycofała swoją 
flotę z alianckich działań wojennych przeciwko 
Niemcom. Powstało zagrożenie dla Wielkiej 

Brytanii. Polska Marynarka Wojenna pozostała 
przy boku Royal Navy wierna Aliansowi. 
Zawieszenie broni przez Francję było 
zaskoczeniem dla Anglii, która wówczas na 
terenie Francji nie miała swoich sieci 
wywiadowczych, zlikwidowanych w 1939 roku 
w wyniku porozumienia z Francuzami. 
Schroniona w Mers El Kebir (koło Oranu) wielka 
eskadra francuska została zbombardowana 3-go 
lipca 1940 przez okręty Royal Navy. Niektóre z 
nich zostały zatopione, inne były uszkodzone.
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Po ataku w Mers El Kebir Anglicy byli źle 
widziani we Francji. Natomiast stosunek 
Francuzów do Polaków był życzliwy. 
Admiralicji Brytyjskiej były pilnie potrzebne 
informacje o uszkodzeniach francuskich 
okrętów i o nastrojach w Marine Nationale. 
Wysłany z misją wywiadowczą, otrzymaną od 
Admirała Świrskiego, inż. Jekiel nie miał w 
przeszłości nic wspólnego z wywiadem. Znał 
on Francję, gdzie studiował i zapoznał szereg 
oficerów Marynarki w okresie jeszcze 
przedwojennym. Był on członkiem Komisji 
Nadzorczej budowy okrętów dla Marynarki 
Polskiej. W Polsce Tadeusz ukończył Szkołę 
Podchorążych Marynarki Wojennej z pierwszą 
lokatą. Jego prymusowska szabla jest 
eksponowana w Muzeum im. Piłsudskiego w 
Londynie. Podstawowe instrukcje dotyczące 
misji otrzymał Jekiel od kpt. mar. B. 
Jabłońskiego, Szefa Wywiadu Marynarki.

1. Miał on angażować wyłącznie 
Francuzów dając im zapewnienie, że służba 
ich z Jekiełem dla Aliantów w Londynie 
będzie im zaliczona jako służba czynna we 
Francuskich Siłach Zbrojnych Wolnej Francji 
gen. de Gaulle (F.F.L.-F.F.C.). Było to później 
źródłem wielu przykrych nieporozumień. Jak 
się okazało Generał de Gaulle był przeciwny 
tej metodzie rekrutacji nazywając ją 
"Escroquerie polonaise" (polskie oszustwo). 
Wynikłe w następstwie powikłania skutkiem 
tych nieporozumień bywały incydenty jak np. 
w 1944 roku. Francuzi zgłaszający się do 
oddziałów alianckich uwalniających i ku ich 
zaskoczeniu często trafiali do aresztów krótkich 
lub dłuższych, gdyż nie można było odnaleźć 
ich nazwisk na listach alianckich agentów w 
drodze kontroli normalnej.

2. Nie wolno było Jekielowi w ogóle 
angażować Polaków. Uzyskał on jednak przez 
zaszyfrowany telegram radiowy wyjątkową 
zgodę na zaangażowanie mnie jako swego 
zastępcy. W końcu czerwca 1941 zostałem 
następcą Tadeusza Jekiela na czele sieci. 
Otrzymał on wówczas nową misję zorganizo
wania wywiadu morskiego we Francuskiej 
Afryce Północnej (Algieria, Maroko, Tunis). W 
lipcu 1941 odpłynął z Marsylii do Algieru, 
gdzie zorganizował sieć morską wchodzącą w 
ramy "Polskiej Służby Wywiadowczej w 

Afryce P.S.W. AFR". Oparł się w kontaktach 
na organizacji, którą założył w 1940 roku we 
Francji. Zaczął tą sieć organizować już w 
czerwcu. W listopadzie 1941 roku w Algierze 
Jekiel został aresztowany przez kontrwywiad 
Vichy i przywieziony statkiem do Marsylii, 
gdzie uwięziono go w więzieniu "St. Nicolas".

Wymowne są dwa wyroki sądowe 
dotyczące Tadeusza Jekiela.

1-szy wyrok: Sąd Apelacyjny w Aix-en- 
Provence (B.d.R.) wyrokiem z dnia 6 lipca 
1943 skazał zaocznie Tadeusza Jekiela na 10 
lat więzienia "za działanie na szkodę sytuacji 
dyplomatycznej i wojskowej Francji".

2-gi wyrok: tenże sam Sąd Apelacyjny 
wyrokiem z dnia 5 grudnia 1944 anulował 
poprzedni wyrok skazujący z dnia 6 lipca 1943 
"za pracę z wywiadem polskim w Londynie, 
za służbę wywiadowczą dla Forces Francaises 
Libres w Londynie oraz za służbę dla 
wywiadu brytyjskiego mającą na celu 
szkodzenie sytuacji dyplomatycznej i 
wojskowej Francji. Sąd stwierdza, że fakty, 
które motywowały wyżej wspomniany wyrok, 
są aktami użytecznymi dla sprawy uwolnienia 
Francji i muszą być uznane jako legalne 
(legitimes)".

Z misji Tadeusza Jekiela powstała we 
Francji organizacja wywiadowcza oparta na 
przesłankach ideowych. Nigdy nie kupowaliś
my informacji. Była to organizacja tajna. W 
konspiracji nie miała ona oficjalnej nazwy. 
Unikaliśmy w pracy także ujawniania naszych 
nazwisk, które zmienialiśmy w razie potrzeby.

Od października 1942 Jekiel znalazł się w 
Wielkiej Brytanii. Był on załadowany przez 
naszą organizację we wrześniu 1942 z brzegu 
południowej Francji, koło Trayas, na kuter 
("feluka") dowodzony przez por. mar. 
Buchowskiego, z którym odpłynął do 
Gibraltaru, skąd następnie odleciał od Anglii.

Po dłuższym leczeniu i operacji w szpitalu 
wojskowym kpt. mar. Jekiel został odstąpiony 
do Royal Navy, gdzie pracował jako inżynier 
przy reperacjach uszkodzonych okrętów. Brał 
on udział przy wyładunku Aliantów w Algierze 
w 1942 i w Normandii w 1944.

Z dokumentów wynika, że był on wysoko 
ceniony przez swoich brytyjskich przełożonych. 
Otrzymał za tę pracę Distinguished Service 
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Cross. Udekorowany był także polskim 
"Krzyżem Walecznych po raz pierwszy". U 
Francuzów przyznano mu później "Krzyż 
Walecznych Legii Honorowej". Po wojnie 
Tadeusz pracował poza Europą i nie mieliśmy 
ze sobą kontaktu. Około 1974 roku odnalazłem 
Tadeusza przez telefon z New Yorku, 
znajdował się na Filipinach. Po nawiązanym 
kontakcie spotkaliśmy się w Paryżu. 
Postanowiliśmy zająć się opracowaniem historii 
naszej wojennej organizacji.

Sprawa zapewnień dawanych Francuzom 
przez Tadeusza Jekiela i później także przez 
jego następców na czele organizacji, że 
"służba z nami będzie im zaliczona jako 
służba czynna dla Francuzów (przez France 
Libre gen. de Gaulle)" - została dla Francuzów 
załatwiona porozumieniem między płk. S. 
Gano, szefem O.II Szt. N.W. i płk. (Colonel) 
Dewavrin, ps. Passy, szefem służb tajnych gen. 
de Gaulle. Układ ten został zawarty w 
Londynie dopiero w sierpniu 1944.

Płk J. Leśniak, z-ca Szefa O.II został 
wyznaczony na Przewodniczącego polskiej 
Komisji Likwidacyjnej w Paryżu. Od września 
do końca listopada 1944 przekazywał on 
władzom francuskim sprzęt oraz niekompletne 
listy Francuzów, którzy z nami pracowali. Płk 
Leśniak nigdy do wywiadu nie należał i nawet 
nie znał nazwisk agentów, które były ukryte. 
Płk Leśniak znał tylko ich pseudonimy, gdyż 
jako kierownik samodzielnego referatu Niemcy 
otrzymywał od wywiadu w Londynie materiały 
wywiadowcze z naszej organizacji pracującej 
we Francji. Nazwiska polskich kierowników i 
członków zostały ukryte. Organizację 
przekazaną nazwano "Reseau F2". Miała ona 
kontynuować pracę w kontrwywiadzie pod 
kierownictwem francuskim, już bez udziału 
Polaków. Organizacja ta nie miała wiele 
wspólnego z Ruchem Oporu (Resistance). 
Władze francuskie (D.G.E.R.) szybko ją 
zlikwidowały jako całkowicie nieużyteczną. 
Pozostała tylko nazwa "Reseau F2" 
przynależna do Ruchu Oporu, który z 
Kontrwywiadem w uwolnionej Francji nie miał 
nic wspólnego.

O.II nie przekazał Francuzom żadnej 
dokumentacji historii powstania i rozwoju 

wywiadii Marynarki, który po odejściu kpt. 
Jekiela nie miał we Francji w swoim składzie 
żadnego marynarza. Organizacja ta rozwinęła 
się we Francji bez udziału fachowców 
wywiadu. Była złożona z "Amatorów" tzn. 
przez osoby nie mające żadnego zawodowego 
przygotowania. Ten typ wywiadu był nieznany 
przed Il-gą wojną światową. Natomiast dla 
zatarcia śladów spalono w Londynie w 
siedzibie Szt. M.W. O.II Inf. Wyw. w budynku 
St. Paul’s School z piecami piekarni archiwa 
O.II, gdzie znajdowały się również dokumenty 
-archiwa Wywiadu Marynarki we Francji. Tym 
niemniej w rękach osób prywatnych uratowano 
od spalenia pewne dokumenty z których dziś 
mogą skorzystać historycy. Dokumenty 
powyższe są dostępne:
1. w Londynie w Inst. Polskim - Muzeum im. 
gen. Sikorskiego
2. w Warszawie w W.I.M. - P.A.N. u prof. J. 
Zamojskiego oraz
3. w Gdyni-Oliwa u prof. L. Gondek.

Narodowa Komisja Zatwierdzająca Francus
kie Siły Walczące ("Commission Nationale 
d’Homologation des Forces Francaises Combat- 
tantes") w czerwcu 1946 przyznała Polakom 
uczestnikom "Reseau F2 des F.F.C." te same 
uprawnienia, które były przyznane Francuzom z 
tegoż Reseau F2 des Forces Francaises 
Combattantes.

Konieczne było wówczas przedstawienie 
Historii "Reseau F2", organizacji z Ruchu 
Oporu, od czasu jej założenia przez inż. 
Tadeusza Jekiela aż do momentu uwolnienia 
Francji w 1944 roku. Termin napisania był 
krótki, dostępnych dokumentów jeszcze nie 
było. Powyższe okoliczności spowodowały, że 
napisany w pośpiechu "Historique du Reseau 
F2" zawierał szereg błędów. Z "Reseau F2" 
zostały pomieszane inne polskie organizacje 
wywiadowcze, które pracując na terenie Francji 
nie miały z F2 nic wspólnego.

"Historyk" ten po wprowadzeniu zmian 
przez osobę nieujawnioną, został opublikowany 
w wydawnictwie oficjalnym "La Revue 
Historique de L’Armee" - "Rewia Historyczna 
Armii" No.4 w roku 1952. Starania by 
opublikować w Rewji nowy "Historique" tym 
razem zgodny z rzeczywistością pozostały bez 
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skutku. Odnośnie "polskiego oszustwa" 
przytaczam wypadek z Komandorem Jacques 
Trolley de Prevaux. Pragnąc dołączyć w W. 
Brytanii do Gen. de Gaulle jest on także 
gotów pozostać we Francji i wstąpić do naszej 
organizacji pod warunkiem, że otrzyma zgodę 
gen. de Gaulle. W umówiony dzień w swej 
siedzibie w Pramousquier (niedaleko od 
Toulonu) przyjmuje szefa organizacji, który 
mu proponuje jako identyfikację wybór zdania, 
które będzie nadane wieczorem przez Emisję 
BBC w języku francuskim.

Ma być dowodem, że w Londynie gen. de 
Gaulle zgadza się na werbunek Komandora 
Trolley de Prevaux do naszej organizacji. 
Wybrane zdanie brzmi "j’embrasse ma Lotka 
cherie" ("Lotka" to imię młodej żony koman
dora, z pochodzenia Polska Żydówka). Tegoż 
dnia w audycji o 20.00 godz. Radio BBC 
powtarza 3-krotnie umówione zdanie. Wzruszo
ny Komandor ma pewność, że gen. de Gaulle 
wyraził zgodę na jego wstąpienie do naszej 
organizacji. Będąc komandorem podporządko

wuje się młodszemu podporucznikowi rezerwy 
Polakowi, oddaje następnie wielkie usługi 
Aliantom. Król Jerzy VI nadaje mu Distinguished 
Service Order - pierwszy nadany francuskiemu 
oficerowi Marynarki w Il-giej wojnie światowej. 
Aresztowany wraz z żoną, zostają oni 
rozstrzelani w sierpniu 1944 przez Gestapo. 
Generał de Gaulle nadaje mu pośmiertnie stopień 
Admirała, tytuł Compagnon de la Liberation, 
Komandorię Legii Honorowej. Nazwisko Trolley 
de Prevaux figuruje na marmurowej płycie w 
L’Hotel des Invalides w Paryżu wraz z innymi 
Compagnons de la Liberation. Ponadto w Tulonie 
wmurowano płytę odlaną w bronzie na Wzgórzu 
Saint-Pierre z następującym tekstem (tłumaczenie 
z francuskiego):

"Ku pamięci Admirała Trolley de Prevaux 
JACQUES TROLLEY DE PREVAUX 

COMPAGNON UWOLNIENIA
Wstąpił do Szkoły morskiej w 1906. Służył w 
Marynarce Narodowej do 1941. Zdecydował 
kontynuować walkę dla Wolnej Francji. 
Wstąpił wraz ze swą żoną Charlotte Leitner do 

W Paryżu na Champs do Mars w maju 1992, kmdr Jekiel, wiceadm M. Dedray i ppłk L. Śliwiński
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RESEAU F2. Zebrał i przekazał do Londynu 
informacje o nieprzyjacielu. W 1943 roku objął 
kierownictwo sieci Anne-Gałąź Śródziemno
morska Reseau F2. Admirał Trolley De 
Prevaux i jego żona byli aresztowani przez 
Gestapo w marcu 1944 i rozstrzelani".

Ostatni raz widzieliśmy się z Tadeuszem 
Jekielem w maju 1992 w Paryżu w towarzys
twie Admirała dowódcy centralnego ośrodka 
wyszkolenia Floty. Admirał chciał poznać 
założyciela i pierwszego Szefa Reseau F2.

Gdyby Marynarka Wojenna okazała 
aktywne zainteresowanie sprawą wywiadu 
Marynarki we Francji okaże się, że kmdr T. 
Jekiel zasługuje na odznaczenie go pośmiertne 
Komandorią Orderu Polonia Restituta. Jeżeli 
uroczystość dekoracji odbędzie się w Paryżu w 
Ambasadzie R.P. - sprawa odbije się echem u 
wielu Francuzów, którzy z Polakami pracowali 
w podziemiu. Niektórzy nadal żyją i są dumni, 
że pracowali z Polakami. A może nowo 
zbudowany okręt wojenny będzie w Polsce 
niepodległej nazwany "Komandor Jekiel"?

Nie ma dziś żadnych zastrzeżeń ani w 
Anglii ani we Francji by sprawa wywiadu 
Marynarki była zbadana i opracowana przez 
polskich historyków jako polski wkład wojenny 
w Il-giej wojnie światowej, gdzie Polacy 
zorganizowali we Francji francuskich Resistants 
w ochotniczym wywiadzie. Polacy byli pierwsi 
ze swoją organizacją dzięki pomocy finansowej 
i operacyjnej Anglików. W tej zaszczytnej dla 
Francuzów i Polaków sprawie, wojenne i 
powojenne problemy polityczne spowodowały 
przemilczenia i niedomówienia, które dzisiaj 
można wyświetlić, gdyż nie ma już tajemnic 
w sprawie "RESEAU F2".

Nazwę francuską "Reseau F2" należy 
pozostawić, choć jest trudna do zrozumienia 
dla niewtajemniczonego czytelnika. Pod tą 
nazwą organizacja Wywiadu Marynarki, 
założona przez inż. T. Jekiela, jest znana 
powszechnie.

Podaję dla przykładu: Francuska 
Encyklopedia "Grand Larousse Universel" 
wydanie ostatnie 1989 str. 4112 stwierdza 
"Reseau F2 sieć wywiadowcza na służbie 
Anglików stworzona przez Polaków poczynając 

od lata 1940 we francuskiej zonie nieokupo- 
wanej; sieć ta rozciągnęła swoją działalność na 
całą Francję i nawet na Włochy. Zawsze 
kierowana przez Polaków sieć ta objęła 
wzrastającą liczbę Francuzów. W 1944 miała 
około 2000 agentów, z czego 800 agentów 
stałych, pomiędzy którymi było 85 zabitych i 
150 deportowanych. Poczynając od końca 1942 
sieć posyła do Londynu raz na 15 dni raport 
mikrograficzny od 400 do 800 stron" (tekst 
powyższy jest tłumaczony z francuskiego). 
Tenże tekst ukazał się w języku hiszpańskim 
w Barcelonie i w Tangierze na str.691 Grand 
Larousse Universel. Jest tłumaczony także na 
język włoski i język turecki. Nie znam żadnej 
polskiej encyklopedii, gdzie by była wzmianka 
o działalności Reseau F2.

Mgr Leon Śliwiński 
Podpułkownik Honorowy 

Armii Francuskiej 
PS. Korespondenci NS donoszą z Hiszpanii, że 
kol. L Śliwiński jest fundatorem olbrzymiej 
ilości kapliczek. Zapytuję go więc o wyjaśnie
nie i odpowiada mi, że zamawia u znanych 
artystów malarzy obrazy czy ikony NMP, a 
kapliczki umieszcza, gdzie się na to zgodzą. 
Po wyborze Papieża Jana Pawła II, gdy 
jeszcze polski papież był popularny, nie było 
trudności. Kol. Leon spodziewa się, że nas
tępna, czyżby 85, będzie utrwaleniem wizyty 
naszego papieża w Moskwie i już na to czeka 
ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. Jako 
przykłady podaje kapliczkę w katedrze gibral- 
tarskiej, czy anglikańskiej w Nowym Jorku.

F2, róseau de renseignements, au servkt 
des Anglais, cróć par les Polonais d£s IW 
de 1940 en zone francaise non occupće; I 
etendit son activity a toute la France H 
meme & I'ltalie. Toujours dirigć par ki 
Polonais, il comprit un nombre croissant 
de Franęais, totalisant en 1944 pr£s rk 
2000 agents, dont 800 permanents, partnł 
lesquels 85 furent tuós et 150 dśportćs. Dłi 
la fin de 1942, le rćseau envoyait Londrei. 
tous les quinze jours, un rapport micropbo- 
tographie de 400 ó 800 pages.
Grand Larousse Universel Tome 6 Page 4112, Edition 
1989, Imprime en France
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
31.1.1993 zmarl nagle na serce w Bytomiu Łagiewnikach st. mar. Mieczysław Kurpan.
24.4.1993 zmarł nagle w Norfolk st. mar. Wacław Pietrulewicz. Przeżył lat 73.
27.4.1993 zmarł w Hillcrest koło Durban - Południowa Afryka por. mar. Antoni Pabian 
(Denison). Przeżył lat 73.
7.5.1993 zmarł w Toronto - Kanada st. bosman Stanisław Sikora.
16.6.1993 zmarł w Brighton st. mar. Paweł Modrzejewski.
W I-ej połowie 1993 zmarł w Hamilton - Kanada bosmanmat Henryk Skrzypkowski.
5.9.1993 zmarła w Londynie Julia Kraszewska-Górska, wdowa po kpt mar Alfonsie Górskim. 



Nr 174 NASZE SYGNAŁY Str. 55

30.9.1993 zmarł w Toronto - Kanada por. mar. rez. Eugeniusz Miodoński. Przeżył lat 74.
22.10.1993 zmarł w Alvaston - UK - kol. Czesław Biernacki.
23.10.1993 zmarł w Puławach por. mar. rez. Jerzy Broniewicz. Przeyżł lat 79.
31.10.1993 zmarł w Londynie po długiej chorobie (rak) mat Józef Moszoro.
25.11.1993 zmarł w Penhros Home, Pwllheli, Walia kmdr ppor Jerzy Mroczkowski. Przeżył 87 lat.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

WIESŁAW KRZYŻANOWSKI
SZCZUPLEJĄCE SZEREGI

Wiadomości tym razem raczej monotonne 
i smutne:

Zawiadamiają nas z Toronto, że w pierw
szej połowie tego roku zmarł kol bosman 
Henryk Skrzypkowski w Domu dla Starszych 
niepełnosprawnych osób. Był to bardzo czynny 
i uczynny człowiek, oddany członek naszego 
Stowarzyszenia zamieszkały w Hamilton, On
tario. Niestety, chyba ze trzy lata temu zaata
kowała go nieuleczalna choroba Alsheimera, 
która go w szybkim tempie rozłożyła do tego 
stopnia, że synowie ulokowali go w Domu 
pod opieką.

7 maj 1993
Zmarł w Toronto st bsm Stanisław Sikora. 

Nie życzył sobie należeć do SMW. 
Posyłaliśmy mu jednak nasze Komunikaty. Był 
to zasłużony podoficer odznaczony dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych i miał przyznany medal 
morski z trzema okuciami. Wiadomość o jego 
zgonie otrzymaliśmy od jego córki.

30 wrzesień 1993
Zmarł w szpitalu na zapalenie płuc kpt mar 

Eugeniusz Miodoński. Różaniec za jego duszę 
odbył się wieczorem 3 października, a pogrzeb 
rano 4 października 1993. Eugeniusz po kilku 
atakach został zabrany do szpitala 19 lutego 
1992 po tym przewieziony do innego i tam go 
śmierć zastała. Był on odwiedzany przez naszą 
organizację Opieki i przez kpt mar Oskara 
Glińskiego, kolegę z tego samego rocznika. 
Taki nekrolog ukazał się w Związkowcu: Śp. 
kpt mar inż Eugeniusz Miodoński odznaczony 
Krzyżem Walecznych, Medalem Morskim z 
okuciem, oraz brytyjskimi odznaczeniami za 
kampanie, weteran bojów ORP KRAKOWIAK 
w Kampanii Śródziemnomorskiej 1943-44 i 
Inwazji Normandii 1944. Po Drugiej Wojnie 
Światowej miał przydział do Królewskiej Mar 

Woj Pakistanu, a później do Królewskiej Mar 
Woj Kanady. Po przejściu do życia cywilnego 
wykładał w John Brown College w Toronto. 
Odszedł na wieczną Wachtę 30 września 1993. 
Cześć Jego Pamięci. Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej.

23 października
Zmarł w Puławach, gdzie również odbył 

się jego pogrzeb mój kolega Jerzy Broniewicz, 
jak nas zawiadamia Zbigniew Węglarz, który 
tak pisze o swym koledze: Jerzy był z 
rocznika SPMW 1936. Okres wojny spędził w 
Polsce a następnie w niewoli niemieckiej. 
Zaraz po wyzwoleniu znalazł się na krótko w 
Mar. Woj. na Zachodzie i pływał w stopniu 
por. mar. Następnie przy próbie przejścia 
granicy polskiej został aresztowany i skazany 
za rzekome szpiegostwo na 10 lat. Połowę tej 
kary odbył w ciężkim więzieniu we Wronkach 
i po 5 latach został zwolniony.

Następnie udało mu się dostać na Politech
nikę Gdańską i skończył wydział budownictwa 
lądowego jako magister inżynier. W dalszym 
ciągu pracował w tym zawodzie w różnych 
miejscach w Polsce, jak również jako 
wykładowca szkół technicznych.

Mieszkał cały czas po ukończeniu studiów 
w Puławach i zostawił po sobie dwóch synów. 
Był wzorowym oficerem Mar. Woj. o dużej 
wiedzy, łubianym przez podwładnych i 
kolegów oraz szanowanym przez otoczenie. 
Pozostawił po sobie ciekawe wspomnienie z 
okresu ostatniej wojny, które wydało w formie 
książkowej Ministerstwo Obrony Narodowej w 
1988 pt. Nie każda kula celna.

Cześć Jego Pamięci!
25 listopada 1993
Zmarł kmdr Jerzy Ludomir Mroczkowski, o 

czym nas zawiadamia pani Alina Mroczkowska.



Str. 56 NASZE SYGNAŁY Nr 174

1 grudnia odbędzie się żałobna msza św., po 
czym spopielenie zwłok w Bangor. Pochowanie 
prochów nastąpi w następnym tygodniu, data 
jeszcze nie ustalona na cmentarzu polskim w 
Pwllheli. Dziękuje w imieniu męża za 
przysłanie Sygnałów. Zawsze ich wyczekiwał 
i chował i wracał do niektórych szereg razy. 
Bóg zapłać. Alina Mroczkowska

Odpisuję krótkim listem 30 listopada:
Imieniem kolegów i przyjaciół śp. koman

dora Jerzego Mroczkowskiego chciałbym Pani 
podziękować za zawiadomienie nas o Jego 
śmierci 25 listopada 1993 w Penhros. 
Osobiście przyszedłem do Marynarki w 
Wielkiej Brytanii w roku 1941 i byłem 
przemundurowany i natychmiast wysłany na 
kurs artylerzystów. Zapewne zdaje sobie Pani 
sprawę, że pierwszym moim wykładowcą i 
prawie pierwszym oficerem, który do mnie 

przemawiał, był właśnie Pani Mąż, wyjątkowy 
specjalista działu artylerii, który z wielkim 
entuzjazmem choć w bardzo przystępny sposób 
inicjował w nas zamiłowanie do tej wielkiej 
specjalności. Cieszę się bardzo jako redaktor 
"Naszych Sygnałów", że nasze pismo było 
ulubioną lekturą szanowanego przez nas 
wszystkich Komandora.

Na cmentarzu w Pwllheli, gdzie mają 
spocząć Jego prochy, nie będzie czul się 
samotny w towarzystwie wielu starych 
przyjaciół i wiernych bojowników.

Proszę przyjąć szczere . i jak najser
deczniejsze wyrazy prawdziwego współczucia 
dla Pani i całej Rodziny w dniu tak wielkiej 
dla Was straty od nas wszystkich.

Wiesław Krzyżanowski
Hon. Sekretarz

FOR ENGLISH SPEAKING FRIENDS
LETTERS

20 May 1993 
...You are so thoughtful and kind to print 
some of the magazine in English and I 
appreciate it greatly.

I was so sad to read of the passing on of 
many of my friends, especially of Andrzej 
Jaraczewski whom I had seen two or three 
times in the last 25 years. A friend of mine, 
Jadzia Bridge, who lived here was related to 
Andrzej by marriage, and I met Pani 
Jaraczewska and their family, once or twice. It 
is especially hard for you all to have to part. 
The tight bonds between you all were forged 
in World War II, when you were all young 
fighting for the whole world to be made free, 
and you have seen your Beloved Country 
sacrificed on the altar, and you have remained 
calm and dignified and greatly admired by 
your English friends. God bless you all.

Very sincerely Melody Bramwell

Fakenham, 23 July 1993 
...Thank you for the copy of The Polish Navy 
in the Second World War. Our son Jan in 
California will doubtless appreciate it - as I 
have. My father a serving Naval Officer (RN) 

from 1920, imbued in me a love of the sea. I 
had cousins and uncles also at sea during 
1939-45. In my childhood I was often allowed 
to roam over the ships my father served on 
ROYAL OAK and HOOD amongst them. My 
father lost life in THE PRINCE OF WALES. 
At 18 years old I came across Mickiewicz, and 
became interested in all things Polish, 
culminating in a study of Polish History at 
college. My husband often said I was more 
Polish than many a Pole. As a Wilnian, he 
never returned home.

Yours sincerely Jill P. Helena Pietrulewicz

Marlow, 7 September 1993 
...O I quite appreciate that you have been very 
busy with PNA events, which I hope were a 
great success. Now I thought that I would tell 
you, that the box of PN photos and records is 
at Nashlea Nursing Home awaiting to be 
collected when you visit Stefan Reszitny. It is 
not a very big box and is in the office on the 
second floor of the Home. I am so pleased 
you will be able to visit Stefan and that you 
take an interest in his welfare. This is a great 
comfort to me because although I visit him 
once a week now, I may not always to do so.
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He will never be able to leave Nashlea Home 
now, but it is a good place and he has a nice 
room of his own. I certainly miss him very 
much. Unfortunately, he has none to speak 
Polish with.

Yours sincerely Stella Hepworth

Hasting, 30 September 1993 
Thank you so much for letting me have further 
details of our dear friend 1st officer Halina 

Wójcik PMSK. I had the pleasure of knowing 
Halina for almost fifty years, she was such a 
fine and lovely person always ready to lend a 
hand and thinking of others before herself. She 
will be missed by all in the Polish Navy and 
it is so nice to know she was with you during 
your ęelebrations a year ago. She must have 
been so proud to wear the gold badge of the 
Association. With many kind wishes.

Melody Bramwell

S.T OLSZOWSKI

APPRECIATION OF CMDR B. ROMANOWSKI
The occasion of the World Reunion of the 

Polish Navy Combatants in Gdynia last June, 
where I visited the grave and statue of the late 
Commander Bolesław Romanowski, prompted 
me to pay this personal tribute to the 
distinguished Submariner of World War II, 
whom some of my colleagues consider 
controversial in view of his return to Poland 
after the war and service in the Polish Navy 
under the communist regime. This is not 

intended to renew the arguments that so soured 
the memories of that gallant officer. Nor is it 
an attempt to emphasise his wartime 
achievements and feats of gallantry that I 
would feel too humble even to enumerate. 
Cmdr. Romanowski died in 1968 at the age of 
58. His wartime decorations were: Virtuti 
Militiary Order, Cross of Valour and British 
Distinguished Service Cross.

As I stood beside the statue and marvelled 

The Statue of Cmdr B. Romanowski at Gdynia-Oksywie Naval Base with S. Olszowski left and C. Zielonka
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at the trueness of the facial expression 
engraved in stone, I recalled the many happy 
events which even in the darkest hours of the 
war we were fortunate to experience. My 
thought inevitably moved on to the tragic 
event of the sinking of the submarine ORP 
Jastrząb, which proved to be a devastating 
blow but also a turning point of fortune - 
certainly in the career of Cmdr. Romanowski, 
and, to a lesser extent, of my own.

1 first came across the then Lt. 
Romanowski, Torpedo Officer of ORP Wilk, at 
the Submarine Base in Rosyth at the beginning 
of 1940, when the two Polish submarines ORP 
Orzeł and ORP Wilk were attached to the 2nd 
Submarine Flotilla, and carried out patrol 
duties in the North Sea. From the lowly 
position of a Midshipman on ORP Orzeł I 
viewed the rather diminutive figure of 
Romanowski, clad in a leather jacket, as that 
of a typical submariner (perhaps "designed" by 
nature to squeeze through a torpedo tube in an 
emergency!). It was not till I was posted as a 
newly-commissioned Sublieutenant to the 
Submarine Base in Dundee, that I came under 
the real influence of the then Lt. Cmdr. 
Romanowski, appointed to take over the U.S. 
Navy S 25 submarine, with a somewhat 
randomly-chosen assortment of naval personnel 
from the crew of the old Wilk and newcomers 
(like myself). Under his leadership we were 
spot-welded into an enthusiastic crew of ORP 
Jastrząb. Whilst at the U.S. Submarine Base in 
New London, Connecticut, and later on in 
Long Island Sound we trained during the day 
and performed feats of endurance ashore 
during the night to present ourselves as worthy 
ambassadors of the Old Country. 
Romanowski’s performance in this dual role 
was a shining example to us all. It would be 
true to say that for a few weeks we forgot that 
there was a beastly war going on at the other 
end of the Atlantic. We managed to cross the 
Atlantic unaided at the appointed time and 
place - very much to everyone’s surprise, since 
another submarine, manned by a British crew, 
made a landfall in occupied Norway, thus 
missing the British Isles by more than the 
proverbial mile. However, we suffered some 
storm damage and since we were the first of 
a number of similar submarines to be handed 
over to the Royal Navy under the Lease-Lend 

Agreement, we were to be patched up and 
made seaworthy again - so that the suitability 
for war purposes of that (old) type submarine 
could be ascertained. Whilst waiting at the 
Holy Loch Submarine Base for dry-docking in 
a suitable naval yard, we were joined by the 
submarine ORP Wilk, which in the meantime 
was downgraded to the training status, because 
of her evident decrepitude. With enthusiastic 
approval of the two commanding officers and 
with the blessings of the British authorities, the 
two submarines berthed in Rothsay Bay to 
enable their crews (apart from the duty men) 
to join in the Christmas Eve Supper and 
celebrations ashore. In the writer’s experience 
it was one of the most memorable and happy 
occasions of the war.

During the ensuing Christmas/New Year 
holiday period, after returning to the base, I 
was privileged to be invited by the Captain to 
accompany him in mountain walks around 
Holy Loch. It was then that I learned to 
appreciate him as a warm and cultured person 
with a fine sense of humour. His patriotism 
and esprit de corps in being a submarine 
officer shone like the twin stars Castor and 
Pollux. But I also came to recognise his 
inherent characteristic - that of being endowed 
with a tutor/educationalist inclination in dealing 
with his subordinates. After the repairs and 
modifications had been carried out at Blyth 
Dockyard, throughout the subsequent training 
period, I found his guidance in learning the 
"tricks of the trade" most encouraging.

It so happened that the inadvertent and 
totally unexpected encounter with the escort 
screen of the convoy PQ 15, in poor visibility 
and whilst in submerged condition, occurred 
during my watch on ORP Jastrząb, on patrol 
in the Barents Sea. Although the Captain took 
over the command soon after the sound of 
propellers was detected by Jastrząb’s sonar (of 
limited sensitivity), I was at his side in the 
Control Room throughout the subsequent 
action whilst Jastrząb remained submerged. I 
have relived that action a thousand times and 
have racked my brain in vain quest of an 
illusory wayout of the dangerous situation in 
which she found herself. Although one or two 
hypothetical solutions have been put forward, 
it is my belief that in the circumstances and 
with the background knowledge he had at that 
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time, Cmdr. Romanowski reacted correctly, and 
that his subsequent handling of the ship was 
judicious, which saved the lives of most of the 
crew. His performance under duress was 
beyond reproach. No doubt, the whole episode 
weighed heavily on his heart and conscience, 
and he would have been less than human, if in 
the weakest moments he managed to keep a 
stiff upper lip.

Following our return from the Soviet 
Union and an official enquiry at the Depot 
Ship HMS Forth, we parted company and 
served on different ships - Cmdr. Romanowski 
as C.O. of the submarine ORP Dzik, with 
exemplary diligence and record number of 
sinkings to his credit, thus justifying the 
confidence in him by the notoriously 
demanding and fastidious C-in-C Submarines, 
Admiral Max Horton. The only time I saw 
him since parting on HMS Forth, was after the 
war in the late fall of 1946, when he came to 
Scotland to bid farewell to his many Scottish 
friends, before returning to Poland. At that 
time I was in charge of a Polish Navy 
detachment at the Naval Air Station in Crail. 
I travelled to Glasgow to meet the Commander 
at his suggestion. It was with some trepidation 
that I ventured into the foyer of the Central 
Hotel, for I feared that he might reproach me 
for not joining the crew of ORP Dzik, when I 
had to make a painful decision. My fears were 
groundless for the subject was not even 
touched upon, though we had a long and 
friendly chat. The two things that I remember 
of that meeting were him handing me back 
some money and also expressing certain 
regrets. The money was evidently his share of 
the fare for the taxis which brought us back to 
New London from Worcester (some 150 km) 
in the small hours of 2nd November 1941, 
after a hectic reception and dance in the 
Auditorium there. Evidently we overstayed the 
hospitality of Worcester Polish Societies and 
duly missed the transport back by U.S. Navy! 
The regrets, which he felt deeply, were that 
some of his old naval pals seemed to have 
displayed no understanding (and in one or two 
cases even appeared to turn hostile) for his 
decision to return to Soviet-dominated Poland. 
Cmdr. Romanowski left me in no doubt that 
he considered it his sacred duty to return to 
his wife and family. Thus we parted and, 

though I visited Poland while he was still 
alive, I did not consider it advisable to try and 
contact anyone, who might have been put in 
jeopardy on account of extraneous connections.

As I stood beside Cmdr. Romanowski’s 
statue in a secluded part of the Polish Navy 
Base in Gdynia-Oksywie, the memories of so- 
long-ago came flooding back. But I soon 
became aware of the time gap and the change 
of political climate that separate the present
day Poland from that which Cmdr. 
Romanowski and others returned to after the 
war. It is now generally recognised that 
disregarding his own safety under the most 
oppressive political system, he served the 
Polish Navy to the best of his ability. No 
doubt some of his enthusiasm, expertise and 
esprit de corps rubbed off on the generation of 
the submarines he tried to raise and inspire in 
those difficult post-war years. What of the 
present-day generation of submarines? With all 
the technological advances in submarine 
warfare, astonishing changes in international 
scenery, as well as changes in young men’s 
comprehension of moral values, has the esprit 
of Cmdr. Romanowski survived to motivate 
them?

Like many of the combatants who do not 
suffer of claustrophobia, I took the advantage 
of the opportunity of visiting the two 
submarines in service with the Polish Navy, ie. 
ORP Orzeł and ORP Dzik. We were shown 
around with great courtesy and much 
consideration for our invalid movements. We 
fired many questions, pretending to be 
knowledgeable enough. The answers were 
reeled off with much confidence and 
professionalism. I am certain our guides knew 
what they were talking about and, presumably, 
could be trusted to take us down to periscope 
depth (alas, there was not sufficient water 
under the keel!). As an unintentional souvenir 
of my visit to ORP Dzik, I picked up on my 
No 1 trousers a mysterious (though non
transmitting) blue stain which defies all 
attempts to have it removed. The Officers were 
quite willing to pose for photographs with us. 
They certainly look very smart and lively on 
them - beside us, veterans, who look pretty 
worn-out and ancient, by comparison. But we 
beat them handsomely by the scores of years 
clocked-up in the relentless march of time!
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