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TADEUSZ LESISZ

ORP DRAGON W OPERACJI OVERLORD
W tym roku przypada 50 rocznica D-day 

największej "amphibious" operacji "Overlord" 
w 2 wojnie światowej, która miała wyzwolić 
Europę spod niewoli hitlerowskiej. 6 czerwca 
1944 olbrzymia armada wojsk alianckich, pod 
osłoną flot brytyjskiej i amerykańskiej oraz 
lotnictwa, wylądowała na brzegach Normandii 
w północnej Francji pomiędzy rzekami Orne i 
Vire. Brytyjskie oddziały zdobyły przyczółki 
na wybrzeżu na zachód od le Havre w 
sektorach Sword, Juno i Gold, a Amerykanie 
dalej na zachód Omaha i Utah. Jakkolwiek 
myśl lądowania we Francji powstała już w 
1940 roku zaraz po upadku Francji i ewakuacji 
wojsk brytyjskich z pod Dunkierki, konkretne 
przygotowania do tej operacji rozpoczęły się w 
1943. Operacja sił morskich, biorących udział 
w ogólnej operacji Overlord, miała "code 
name" Neptune. W operacji tej brał udział 
ORP DRAGON, pierwszy polski krążownik 
który został przejęty od Royal Navy 15 
stycznia 1943.

W skład brytyjskiej Task Force w operacji 
Neptune wchodziły 3 pancerniki, 17 
krążowników, 63 kontrtorpedowce oraz 
dziesiątki innych okrętów pomocniczych oraz 

statków i bark destantowych. Głównym D-cą 
operacji morskiej był admirał Sir Bertram 
Ramsey. Jednym z głównych elementów 
operacji Overlord/Neptune było zamknięcie 
wejścia do kanału La Manche z obu stron, 
ażeby uniemożliwić U-boats i lekkim okrętom 
nawodnym, ataki na siły inwazyjne i 
przeszkadzać w lądowaniu.

Ażeby zapewnić ciągłość zaopatrzenia 
oddziałom na lądzie w pierwszych miesiącach 
operacji, zostały wybudowane 2 sztuczne porty, 
zwane "Mulberry", jeden po stronie brytyjskiej 
pod Arromanche i drugi dla wojsk 
amerykańskich. Składały się one z 
żelbetonowych kesonów, które zatopione miały 
działać jako falochrony i pośrodku z 
pływającym pół mili długim molo 
wyładunkowym, połączonym z lądem. 
Zbudowanie tych 2 sztucznych portów okazało 
się niezbędne, ponieważ porty le Havre i 
Cherburgh były poważnie zniszczone i nie 
były w pełni użyteczne w ciągu pierwszych 6 
miesięcy.

Inną innowacją był rurociąg zwany Pluto 
położony na dnie morza ażeby zapewnić 
ciągłość zaopatrzenia w paliwo. Operacja 
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Overlord miała rozpocząć się 5 czerwca, ale z 
powodu bardzo złej pogody, została opóźniona 
o 24 godziny. Pod osłoną nocy, olbrzymia 
armada okrętów, statków pomocniczych i setki 
okrętów i bark desantowych wyruszyła z 
portów południowej Anglii, przez kanał 
napołudnie do brzegów Francji. Rano 6 
czerwca, po uprzednim silnym bombardowaniu 

z morza i z powietrza o godz. 7.25 pierwsze 
oddziały brytyjskie wylądowały na zachód od 
le Havre w sektorach Sword i Juno i pomiędzy 
7.35 i 7.45 w sektorze Gold, zdobywając 
przyczółki na lądzie. Amerykanie wylądowali 
dalej na zachód w sektorach Omaha i Utah o 
godz. 6.30. W ciągu pierwszych 6 godzin 
około 130.000 żołnierzy wylądowało na lądzie.

Wybrzeże Normandii: Plan Lądowania

Scapa Flow - na ORP DRAGON
Duża część "bombarding force", składająca 

się z 7 pancerników, 2 monitorów, 23 
krążowników i ponad 100 kontrtorpedowców, 
była skoncentrowana w Scapa Flow. ORP 
DRAGON wchodził w skład 10 eskadry 
krążowników. Podczas pobytu w Scapa Flow 
okręt brał udział w różnych ćwiczeniach 
desantowych. Na kilka dni przed wyjściem w 
morze otrzymaliśmy tajne rozkazy o operacji 
"Overlord". Wyjazdy załogi na ląd zostały 

wstrzymane. Dowódca i starsi oficerowie, 
specjaliści działów okrętowych, przy 
"zamkniętych drzwiach", przez kilka dni 
zapoznawali się ze szczegółami operacji. W 
międzyczasie każdy członek załogi otrzymał 
"special orders of the day" od Naczelnego 
Dowódcy Sił Alianckich Gen. Eisenhower oraz 
od D-cy sił morskich, adm. Ramsey, 
informujący nas o wielkiej operacji w której 
mamy wziąć udział. Po kilku dniach wyszliśmy 
w morze. W drodze na południe otrzymaliśmy
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SUPREME HEADQUARTERS 
ALLIED EXPEDITIONARY FORCE

Soldiers, Sailors and Airmen of the Allied Expeditionary. Force!

You are about to embark upon the Great Crusade, toward 
which we have striven these many months. The eyes of 
the world are upon you. The hopes and prayers of liberty
loving people everywhere march with you- In company with 
our brave Allies and brothers-in-arm^ on other Fronts, 
you will bring about the destruction! of the German war 
machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed 
peoples of Europe, and security for ourselves in a free 
world.

Your task will not be an easy one. Your enemy is well 
trained, well equipped and battle-hardened. He will 
fight savagely.

But this is the year 1944 ! Much has happened since the 
Nazi triumphs of 1940-41. The United Nations have in
flicted upon the Germans great defeats, in open battle, 
man-to-man. Our air offensive has seriously reduced 
their strength in the air and their capacity to wage 
war on the ground. Our Home Fronts have given us an 
overwhelming superiority in weapons and munitions of 
war, and placed at our disposal great reserves of trained 
fighting men. The tide has turned I The free men of the 
world are marching together to Victory 1

I have full confidence in your courage, devotion to duty 
and skill in battle. We will accept nothing less than 
full Victory !

Good Luck I And let us all beseech the blessing of Al
mighty God upon this great and ńoble undertaking.

rozkaz o opóźnieniu operacji o 24 godziny ze 
względu na bardzo złą pogodę. Sukces całej 
operacji zależał od całkowitej tajemnicy, 
dlatego obawiano się, że ruchy Floty mogą 
być wykryte przez U-boats, lub Luftwaffe, w 
którego byliśmy zasięgu. Po przybyciu do 
Portsmouth zakotwiczyliśmy na redzie.

Lądowanie
Wreszcie w nocy z 5 na 6 czerwca, po 

uprzednim silnym bombardowaniu z powietrza, 
olbrzymia armada okrętów i jednostek 
desantowych ruszyła z portów południowej 
Anglii ku brzegom Normandii. W przejściu 
przez kanał nie napotkaliśmy żadnych 
przeszkód, chociaż mogliśmy się spodziewać

SPECIAL ORDER OF THE DAY 

TO THE OFFICERS-AND MEN OF THE 

ALLIED NAVAL EXPEDITIONARY FORCE.

It is to be our privilege to take part in the greatest amphibious 
operation in history—a necessary preliminary to the opening of the 
Western Front in Europe which in conjunction with the great Russian 
advance, will crush the fighting power of Germany.

This is the opportunity which (we have long awaited and which must 
be seized and pursued with releAtless determination: the hopes and 
prayers of the free world and of! the enslaved peoples of Europe will 
be with us and we cannot fail them.

Our task in conjunction with the Merchant Navies of the United 
Nations, and supported by the Allied Air Forces, is to carry the Allied 
Expeditionary Force to the Continent, to establish it there in a secure 
bridgehead and to build it up and maintain it at a rate which will 
outmatch that of the enemy.

Let no one underestimate the: magnitude of this task.

The Germans are desperate and will resist fiercely until we out
manoeuvre and out-fight them, which we can and we will do. To every 
one of you will be given the opportunity to show by his determination 
and resource that dauntless spirit of resolution which individually 
strengthens and inspires and which collectively is irresistible.

I count on every man to do his utmost to ensure the success of this 
great enterprise which is the climax of the European war.

Good luck to you all and God speed.

ADMIRAL.

ALLIED NAVAL COMMANDER-IN-CHIEF, 
EXPEDITIONARY FORCE.

ataków nieprzyjacielskiego lotnictwa, midget 
submarines, ścigaczy i min. Zbliżaliśmy się do 
brzegów, na lądzie trwała już walka, to nasze 
oddziały spadochronowe opanowywały mosty 
na rzece Orne. Przed nami w pierwszej linii 
barki desantowe za nimi kontrtorpedowce i 
wreszcie my. Rozpoczął się silny ogień z lądu, 
niektóre barki zostały trafione lub wylatywały 
na minach, rozpoczęło się istne piekło, wśród 
huków ognia z dział i strzelaniny, pierwsze 
barki dobijały do brzegu, dziesiątki, setki 
żołnierzy wyskakiwało do wody, niektórzy po 
pas w wodzie biegli do plaży. Za nimi szły 
następne i następne, niektóre nie zdołały 
dotrzeć do plaży, trafione ogniem z lądu, lub 
wylatywały na minach.

Na wodzie pływały resztki zatopionych 
barek, ludzie, plecaki i różnego rodzaju sprzęt. 
Przed nami na jednym z kontrtorpedowców
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ORP Dragon - pierwszy polski krążownik 15 styczeń 43-8 lipiec 44

Na Dragonie: T. Lesisz i Z. Janowski Na Dragonie: J. Seifert. A. Tyc i Z. Janowski
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Na Dragonie: stoją Z. Szwede, Dr Z. Walczak i M. 
Ołdakowski, siedzą K. Marks/zginął na Dragonie/, E 
Czelusta, T. Lesisz i Dr A. Ożegowski

nastąpił olbrzymi wybuch, słup płomieni i 
dymu wystrzelił w powietrze, zakrywając przez 
chwilę okręt, który po krótkim czasie zatonął. 
Jak się później dowiedzieliśmy, był to 
norweski kontrtorpedowiec SVENNER, trafiony 
torpedą ze ścigacza. Po jakimś czasie 
nawiązaliśmy kontakt z punktem 
obserwacyjnym na lądzie i otrzymaliśmy 
rozkaz zniszczyć wyznaczoną nam uprzednio 
baterię Colleville sur Orne, która zagrażała 
lądującym na plaży. Skutecznym ogniem 
zniszczyliśmy ją w 3 salwie. Był to dobry 
początek. Należy zaznaczyć, że wszystkie 
główne okręty (capital ships), miały uprzednio 
wyznaczone cele - baterie do zniszczenia.

W ciągu następnych dni bombardowaliśmy 
baterie w rejonie Trouville i niemieckie 
pozycje wzdłuż rzeki Orne, wspierając 
działania naszych oddziałów. Z powietrza 
mieliśmy małą opozycję za wyjątkiem 
sporadycznych ataków pojedynczych samolotów 
Luftwaffe. Podczas następnych tygodni 
dwukrotnie wracaliśmy do Portsmouth dla 
przekazania kilku rannych odłamkami 
pocisków, dokonania małych napraw, oraz 
uzupełnienie zapasów żywności i amunicji i 
dla zainstalowania nowego aparatu radiowego 
do komunikacji z obserwatorem na lądzie. 7 

lipca wieczorem powróciliśmy pod Normandię 
do naszego sektora Sword. 8 lipca miała się 
rozpocząć wielka ofensywa na Falaise. 
DRAGON otrzymał zadanie bombardować 
pozycje nieprzyjacielskie na północ od Caen. 
Wczesnym rankiem zajęliśmy pozycję do 
bombardowania i nawiązaliśmy kontakt z 
punktem obserwacyjnym na lądzie. 
Spodziewaliśmy się ataków midget submarines 
i min. Dowódca zarządził spuścić kuter na 
wodę, krążyć dookoła okrętu i rzucać małe 
ładunki dla odstraszenia ewentualnego ataku 
torpedowego. Byliśmy w alarmie bojowym, 
załoga na stanowiskach, stałem na pomoście. 
Na okręcie panowała zupełna cisza, słychać 
było tylko turkot motoru kutra i miarowe 
detonacje ładunków. Załogi skupione przy 
działach czekały na rozkaz otwarcia ognia - na 
pomoście dowódca kdr S Dzienisiewicz 
dokańczał papierosa i spoglądał od czasu do 
czasu na zegarek. Patrzyliśmy wszyscy na 
niego z uwagą oczekując decydującego 
rozkazu. Minuty upływały z bolesną 
powolnością. I nagle o 0427... jak grom z 
jasnego nieba straszliwy wstrząs - zbudził nas 
z odrętwienia - okręt zachybotał się - rozwarło 
się jego wnętrze, a z otchłani wydarł się 
olbrzymi słup ognia i dymu. Zanim zdołaliśmy 
spojrzeć rzeczywistości w oczy okręt nasz 
zaczął tonąć... zewsząd zaczęły przychodzić 
meldunki, niektórze sprzeczne, niektóre 
tragiczne, a potem jęki i wołania o pomoc. 
Zostaliśmy trafieni w drugą maszynownię. 
Pękła przegroda wodna i puściły zbiorniki 
ropy, za nimi komora amunicyjna została 
zalana, a w niej nasi strzelcy okrętowi - 
zaopatrzenie działa Nr 4. Siła wybuchu była 
tak silna, że wyrzuciła marynarza z pokładu 
około 100 yardów od okrętu (został wyłowiony 
cały i żywy przez pobliski okręt R N). 
Maszyny bez ruchu, okręt bez światła i 
władzy, ale w dalszym ciągu żyje, rozkazy 
dowódcy są przekazywane do wszystkich 
części okrętu - zamykać komory... zamykać
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Po storpedowaniu por mar K. Kubicki z maszynistami uruchamiają pompę awaryjną

włazy i jednocześnie przychodziły raporty o 
uszkodzeniach. Pomocnicza pompa awaryjna 
została uruchomiona i okręt utrzymuje się 
chwilowo na powierzchni, ale jej pojemność 
nie uratuje nas na długo. Dowódca wysyła 
sygnał do bezpośredniego dowódcy o stanie 
okrętu i prosi o natychmiastową pomoc. 
Przybywają holowniki, barka desantowa i 
ścigacze. Z ich pomocą okręt zostaje 
odholowany na płytszą wodę i osiadł na dnie. 
Straty w ludziach były dość duże: 1 oficer i 
26 podoficerów i marynarzy zabitych i 14 
rannych.

Zabitych wybuchem i utopionych w ropie 
strzelców z komory amunicyjnej, musieliśmy 
wyciągać na linie. Ochotnicy zostali spuszczeni 
przez właz w pokładzie z latarką na dno i 
pojedynczo przywiązywali zabitych, których 
wyciągano na pokład, po czym zaszyci w 
hamaki zostali ułożeni na rufie. Ostatniego 
Sakramentu udzielił zabitym i rannym ks 
kapelan R N Tomasz Holland, późniejszy 

ordynariusz diecezji Salfordu, wielki przyjaciel 
Polaków. Zabici zostali pochowani tradycyjnym 
zwyczajem w morzu. Uszkodzenia DRAGONA 
okazały się tak poważne, że okręt nie nadawał 
się do dalszej akcji. Załoga została zdjęta z 
okrętu i odesłana do Anglii. Dragon został 
odholowany do sztucznego portu Mulberry i 
zatopiony tam jako przedłużenie falochronu. 
Tak zakończył swoją służbę pierwszy polski 
krążownik.

Epilog
22 lata później, podczas uroczystości 

Tysiąclecia Polski, w Manchester miałem 
przyjemność siedzieć obok biskupa 
Hollanda, ordynariusza diecezji Salfordu, do 
której należy nasza parafia. Ksiądz biskup 
dowiedziawszy się, że byłem oficerem artylerii 
na Dragonie, powiedział mi, że to właśnie 
on jako kapelan R N przybył na ORP 
DRAGON w ten pamiętny dzień 8 lipca,ażeby 
udzielić ostatniej posługi zabitym i rannym
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marynarzom. Przy czym dodał, że jako 
podziękowanie D-ca okrętu ofiarował mu obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej, który wisiał w 
mesie oficerskiej. Niestety kiedy ks Kapelan 
opuszczał okręt obrazu już nie było, zginął w 
zamieszaniu bitewnym. Powiadomiłem o tm 
ciekawym wydarzeniu Zarząd Główny SMW w 
Londynie, który postanowił, że chociaż trochę 
w spóźnionym czasie, ale ks Biskup obraz 
powinien dostać. Obraz został przywieziony z 
Polski od przeora z jego własnego gabinetu, 
przez sekretarkę SMW Halinę Wójcik. W 
niedzielę 8 lutego 1970 roku odbyła się 
podniosła uroczystość wręczenia obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej biskupowi 
Hollandowi. Uroczystość była zorganizowana 
przez Lokalne Koło Stowarzyszenia Mar Woj 
i Handl i wzięło w niej udział całe 
społeczeństwo Manchester oraz przedstawiciel 
Royal Navy, posłowie do parlamentu i 
przedstawiciele władz miasta Manchester. 
Polska Marynarka Wojenna obietnicy swojej 
dotrzymała, biskup Thomas Holland obraz od 
przeora z Jasnej Góry otrzymał.

J. E. Ks Biskup Holland w rozmowie z T. Lesiszem po 
wręczeniu obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
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MIECZYSŁAW WASILEWSKI
(Christopher Miles)

OSTATNIA BITWA 10-tej FLOTYLLI
(Noc z 8-ego na 9-tego czerwca 1944)

KOLEGOM Z POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
NA 50-tą ROCZNICĘ BITWY PRACĘ TĄ POŚWIĘCAM

Część Pierwsza: Opis
W nocy z 5 na 6 czerwca 1944 elementy 

10 Flotylli niszczycieli (10 D F), między 
innymi ORP BŁYSKAWICA przeszły na dużej 
szybkści wzdłuż brzegów okupowanej Francji 
(Trawersy: Calais, Dieppe, Le Havre, 
Cherbourg, St. Malo, Lannion, Ile de Batz, 
Plouguerneau) poczem na wysokości Ile 
Vierge, wzdłuż południka 4° 50’ (mapa Nr 1) 
zrobiły zwrot na północ, w kierunku 
macierzystej bazy, Plymouth. Bolesne 
doświadczenie podczas desantu w Dieppe 
przypomniało, że obecność jakiegoś, nawet 
małego, konwoju nieprzyjaciela w rejonie 
lądowania może zniweczyć element 
zaskoczenia i zdecydować o losie tego 
ogromnego przedsięwzięcia, jakim była inwazja 
Europy.

Uprzedniego wieczoru, brytyjskie minowce 
wytrałowały dyskretnie 10 kanałów, o 2 milach 
szerokości każdy. Obrona brzegowa niemiecka, 
mająca świetne radary, musiała tą aktywność 
zaobserwować, ale nie potrafiła jej należycie 
interpretować. Nawet kiedy, bardzo wczesnym 
rankiem (6.6.44), gdy okręty 10 D F szły 
kursem zachodnim na wysokości plaż 
normandzkich i gdy nad ich głowami 
przelatywały niezliczone ilości ciężkich 
bombowców kierujących się w stronę brzegów 
"Słodkiej Francji", żadnych sygnałów 
alarmowych nie było słychać od strony 
"Festung Europa". Nie napotykając okrętów 
nieprzyjacielskich, część alianckich niszczycieli,

Bitwy pod Ile De Batz
z jej dowódcą Bazylem Jonesem na 
TARTARZE, wróciła do bazy w Plymouth, 
jedynie BŁYSKAWICA (d o Kmdr por K. 
Namieśniowski) i HMS ESKIMO (późniejszy 
20 pół-dywizjon pozostały na morzu w pełnej 
gotowości bojowej, wykonując defensywny 
patrol ze szczególną uwagą na szybko 
poruszające się cele nawodne od latarni 
Eddystone Rocks do brzegów Bretanii, aby być 
"pod ręką" w razie interwencji Kriegsmarine 
od zachodu.

Tymczasem na plażach normandzkich, od 
wczesnego ranka, trwały już krwawe zmagania 
o każdy skrawek ziemi francuskiej. ORP 
DRAGON zajął pozycję w rejonie lądowania 
SWORD z obiektem zniszczenia baterii 
niemieckiej w Colleville sur Orne. Okręty 
Royal i U. S. Navy zajęły się podobnymi 
obiektami na całości plaż normandzkich, gdyż 
bombardowanie z powietrza nie dało 
oczekiwanych rezultatów. Wydawało się 
załogom okrętów alianckich bardzo dziwne, że 
potężna kiedyś Luftwaffe była, w momencie 
tak krytycznym, prawie nieobecna. Jedynie 
ścigacze niemieckie z Cherbourga próbowały, 
mimo dużej fali, jakoś interweniować, bo 
obiektów do torpedowania nie brakło... Nic 
dziwnego, że bardzo szybko zaczęło brakować 
Niemcom torped! Ale lotnictwo alliancke i siły 
podziemne francuskie sparaliżowały 
komunikację kolejową do Normandii.

W ostateczności, dowództwo Kriegsmarine
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zdecydowało się na niebezpieczną operację 
transportu torped drogą morską z Brestu do 
Cherbourga. Wszystkie niszczyciele, które 
znajdowały się w stanie do walki zostały 
zmobilizowane do tej akcji. Najbardziej liczono 
na dwa duże Z32 i Z24, które po wykonaniu 
transportu do Cherbourga, mogły być 
skutecznie użyte w nocnej akcji przeciwko 
flocie inwazyjnej. Tym bardziej, że interwencja 
niemieckich niszczycieli z Le Havre skończyła 
się fiaskiem. Misję "Torpeden" powierzono 
komandorowi Bechtolsheimowi (Kapitan-zur- 
See Baron von Bechtolsheim), który był 
ulubieńcem admirała Krancke (Oberhalter 
Marinengruppen Komandos, West).

Von Bechtolsheim podniósł niedawno swój 

proporczyk dowódcy zespołu Z32. Ten okręt, 
z nową załogą, skończył niedawno próbne 
strzelania na Bałtyku i przeszedł niezauważony 
na Atlantyk. Z32 posiadał ostatnie 
udoskonalenie techniczne w dziedzinie radarów, 
płotu taktycznego, nie mówiąc już o 
uzbrojeniu (działa 150 mm, 8 torped, nowa 
generacja szybkostrzelnych dział p-lotniczych). 
I co najważniejsze szybkość efektywną 38 
węzłów.

Operacja Torpeden była wykonywana z 
wielkim pośpiechem i wymagała licznych i 
ryzykownych improwizacji. Na D-Day jedynym 
niszczycielem w Brescie był T24, ten sam, 
którego torpedy trafiły i zatopiły HMCS 
ATHABASCAN w 3 bitwie pod Ile de Batz,
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w nocy z 28 na 29 kwietnia 1944.
Teraz T24 był pierwszym, który umocował 

na sztormowe na pokładach maksymalną ilość 
torped pobranych z arsenału w Breście. Nieco 
później przybyły do tego portu Z32 (z Żyrondy 
mapa Nr 1), Z24 i ex-holenderski ZH1 i 
ponownie nastąpiło gorączkowe ładowanie 
torped. 8 czerwca 1944 w południe świeżo 
zorganizowana niemiecka formacja nosząca 
nazwę "ósmej flotylli" (cztery niszczyciele) 
wyszła z Brestu, biorąc początkowo kurs 
południowy (wyjściowy), zawróciła na zachód, 
poczem na północ, przechodząc między lądem 
stałym i wysepką św. Mateusza (mapa 1: 
Pointe de St. Mathieu). Tam została 
zaobserwowana przez wywiad lotniczy 
kanadyjski, który natychmiast zawiadomił 
admiralicję na Mount Edgecombe w Plymouth.

Wkrótce później dowódca D.F. na HMS 
TARTAR (Cdr B Jones RN) znajdującyc się w 
porcie w Plymouth otrzymał elektryzującą 
wiadomość o nieprzyjacielu. Nie było czasu na 
jakiekolwiek konferencje. Aliancie wiedzieli, że 
wszystkie konwoje niemieckie z Brestu do 
Cherbourga przechodą wytrałowanym kanałem 
w pobliżu latami morskiej na Ile Vierge i 
później pod osłoną baterii brzegowej na Ile de 
Batz.

Cdr Jones podzielił 10 Flotyllę na dwa 
dywizjony:
19-ty Dywizjon: TARTAR (okręt prowadzący), 
za nim kolejno: ASHANTI, HAIDA i 
HURON.

20-ty Dywizjon: BŁYSKAWICA 
(prowadząca) poczem ESKIMO, PIORUN i 
JAVELIN. Randez vous odbyło się koło latami 
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na Eddystone Rocks gdzie reszta flotylli 
dołączyła się szybko do BŁYSKAWICY I 
ESKIMO patrolujących w tym rejonie. 
Ustawiono się, jak to było ćwiczone uprzednio, 
w dwa wspomniane wyżej dywizjony i obrano 
kurs do brzegu francuskiego, szybkość 28 
węzłów. Po zbliżeniu się na miejsce patrolu 
pomiędzy Ile de Batz i Ile Vierge, dowódca 
okrętu flotylli zarządził zmniejszenie szybkości 
do 18 węzłów. Odległość między dywizjonami 
2 mile. W konsekwencji BŁYSKAWICA 
trzymała pozycje na TARTARA (lewy trawers, 
4000 metrów), za nią w szyku torowym, szedł 
ESKIMO w odległości 4 kabli (pierwszy pół- 
dywizjon) poczem PIORUN (d.o. drugiego pół- 
dywizjonu), a na "szarym końcu" HMS 
JAVELIN (dwie trafne niemieckie torpedy w 
roku 1940, gdy jego d o był Lord L. 
Mauntbatten, tak go uszkodziły, że nawet 
gruntowna przebudowa nie przywróciła mu 
dawnych walorów). Poza tem większość 
oficerów i załogi nie miała uprzedniego 
doświadczenia w akcji nocnej, jakimi siłą 
rzeczy były prawie wszystkie rozprawy w 
Kanale Angielskim. Paradoksem sytuacji w 
czerwcu 1944 był fakt, że okręty alinackie, a 
szczególnie polskie i kanadyjskie, miały więcej 
doświadczenia bojowego niż ich angielscy 
gospodarze. BŁYSKAWICA i PIORUN były 
prawie bez przerwy w akcji na Atlantyku, 
Morzach Śródziemnym i Północnym. HAIDA 
i HURON brały zwycięsko udział w uprzednio 
wspomnianej 3 bitwie pod Ile de Batz, w 
której HAIDA zniszczyła okręt flagowy 
niemiecki T27, jakby w rewanżu za stratę 
ATABASCANA.

Zbliżając się do przypuszczalnego miejsca 
spotkania z nieprzyjacielem oba dywizjony 10 
D F wykonywały zygzak obronny na 30 stopni 
od średniego kursu zbliżenia. Była to 
uprzednio ustalona rutyna obliczona głównie 
dla utrudnienia ataku zliczeniowego przez 
ewentualne U-boaty, których obecność była 
oczekiwana w Kanale.

Dowódca flotylli zarządził podczas drogi, 

żeby w momencie uzyskania kontaktu z 
nieprzyjacielem, każdy dywizjon, bez 
rozkazów, przyjął szyk namiaru i zaprzestał 
zygzakowanie, aby zmniejszyć do minimum 
sygnalizację i przez to ukryć, do ostatniej 
chwili, własne pozycje i intencje.

Na BŁYSKAWICY cała załoga była w 
stanie radosnego podniecenia. Na taki moment 
okręt polski czekał od początku wojny. Czy 
nawet wcześniej, bo od rozpoczęcia Operacji 
Pekin. Docelownik artyleryjski znajdujący się 
za pomostem bojowym, o "jedno piętro wyżej" 
dawał o sobie znać w dość oryginalny sposób. 
Drugi oficer artylerii okrętu grał na 
instrumencie podobnym do polskiej fujarki 
pierwsze nuty marsza amerykańskich strzelców 
morskich: "We shall fight on the beaches 
beyond the seas, we’re United States 
Marines!". Na tę transgresję dyscypliny na 
okręcie, nie przewidzianą w przedwojennym 
RSO, pozwalał sobie por mar Mieczysław 
Woźniak, kawaler "2 krzyżyków i czterech 
medali", bo był on, inter alia, odznaczony 
Francuską Legią Honorową, za PLUTONA w 
Casablance. Artylerzystę-muzykanta w 
dalocelowniku BŁYSKAWICY musieli 
niedawno "dogonić" alianccy koledzy broni na 
jakiejś "stag-party" w Plymouth, gdzie w 
przed-inwazyjnym ferworze Polacy potrącili 
kieliszkami "na zwycięstwo" z 
Kanadyjczykami, "Wolnymi Francuzami", 
Walijczykami, Szkotami, Anglikami, 
Holendrami, Yankesami z U.S. Navy, Air 
Force i najbardziej hałaśliwymi, gotowymi do 
trunku i do bitki United States Marines, 
uważających się, po wyczynach pod Guam i 
Korregidorem, za najlepsze wojsko na 
świecie... Komandor Namieśniowski spojrzał 
krytycznie raz czy dwa w stronę 
dalocelownika, potem na towarzyszącego mu 
na pomoście autora tego artykułu mającego w 
tym momencie honor podwójnej funkcji: 
"Oficera wachtowego w alarmie bojowym" 
oraz "OKOT’a", to znaczy "Oficera 
Kierującego Ogniem Torpedowym", ale ten 
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ostatni udawał, że nic nie słyszy, albo raczej 
nie chciał reagowć (Mietek Woźniak był jego 
bliskim kolegą z WILII i ISKRY). D-ca 
pokiwał tylko na znak protestu głową, ale dał 
za wygraną i kontynuował z demonstracyjną 
uwagą obserwacje horyzontu przed dziobem. I 
tak podchodziliśmy do boju w takt 
amerykańskiej melodii, która zresztą, w opinii 
autora, nieźle pasowała do wydarzeń, które 
miały wkrótce nastąpić!

O 0116 HMS TARTAR uzyskuje kontakt 
radarowy (radar typu 217) w namiarze 251°, 
odległości 10 mil. W dwie minuty później 
BŁYSKAWICA ma również kontkat radarowy 
w tym namiarze. Operator podaje do płotu, 
który przekazuje na pomost bojowy, że ma 5 
ech. Potem plot poprawia, że są wyraźne tylko 
4 echa. W myśl uprzednich instrukcji 
przestaliśmy zygzakować; okręty w obu 
dywizjonach przjęły szyk namiaru. Ta formacja 
umożliwiała wszystkim okrętom strzelanie do 
nieprzyjaciela, bez skrępowania ograniczeniami 
bezpieczeństwa dla własnych okrętów (ASR) 
oraz pozwalała na większą swobodę manewru 
przy unikaniu ewentualnych torped n-pla. 
Czekaliśmy teraz na rozkazy od TARTARA, 
ale żadne nie przyszły. Dowódca flotylli 
wiedział, że Niemcy nie wykonają ataku 
torpedowego (ich "sztuczka", stosowana od lat 
w Kanale, w uprzednich spotkaniach z 
Aliantami) zanim odległość nie spadnie do 
9000 metrów! (maksymalny, skuteczny zasięg 
torped na szybkości 40 węzłów). I 
rzeczywiście, "jak było w programie" o 0126 
Niemcy wystrzelili zespołowo pełną salwę (30 
torped). Czas odpalenia salwy był znany 
aliantom prawie natychmiast, ale nie z 
"Azdyka" (bo szum wody na dużej szybkości 
nie pozwala na skuteczny podsłuch) ale z 
"Headache’a", który, w 20 dywizjonie posiadał 
ESKIMO i PIORUN. Mimo tego, że Niemcy 
mieli tak zwanego "torpedo advantage" szyk 
namiaru aliantów był skutecznym antidotum. 
Tylko 19 dywizjon był de facto zagrożony. 
Na szczęście dla tego ostatniego dobra 

widoczność (2 i pół mili) * pozwalała na 
obserwację optyczną smug torpedowych. Dla 
przypomnienia dodaję, że tor torpedowy jest 
widoczny 500 metrów za jej rufą, inaczej 
mówiąc torpeda jest o 500 metrów bliżej 
okrętu-celu niż jej widoczna smuga. Dwie 
torpedy przeszły z prawej i lewej burty 
TARTARA, inne okręty jego grupy też 
widziały smugi, ale żaden okręt aliancki nie 
został trafiony. Gdy odległość spadła do 5000 
yardów, TARTAR i ASHANTI otworzyły 
pierwsze ogień na czołowe okręty w szyku 
niemieckim, to jest na duży Z32 (Okręt 
flagowy Bechtolsheima) i ZH1 (ex- 
holenderski). HAIDA i HURON związały się 
w pojedynku artyleryjskim z Z24 i T24 (te 
ostatnie miały zbiegiem okoliczności te same 
numery seryjne).

Na początku spotkania Niemcy nie 
otwierali ognia, licząc, że wcześniej czy 
później ich salwa torpedowa znajdzie swoje 
cele i nie będzie potrzeby zdradzać swoich 
pozycji (to im się udawało w ubiegłych latach 
w podobnych sytuacjach). Jak pamiętamy 
TARTAR też wstrzymywał ogień własnej 
artylerii, aby jak najbliżej podejść do n-pla 
(recepta Frobishera, Drake’a i Nelsona) dobrze 
wiedząc, że gdy wreszcie on sam i jego okręty 
otworzą ogień, to trudno im będzie chybić! I 
nie pomylił się. W szybkim czasie, Z32 został 
wielokrotnie trafiony w pomost, a idący za 
nim ZH1 otrzymał trafienie w kocioł i został 
unieruchomiony. Von Bechtolsheim musiał w 
tym momencie być pod wrażeniem, że jest 
otoczony ogromnymi siłami morskimi (w 
późniejszym raporcie o tym spotkaniu Niemcy 
mówili, że skutecznie walczyli z dwoma 
krążownikami typu GLASGOW, z 
niezliczonymi niszczycielami). Von B. na Z32 
zdecydował się przedwcześnie i na jego zgubę, 
na przerwanie Operacji Torpeden dając wolną 
rękę do ucieczki do Brestu wszystkim okrętom 
8 flotylli zdolnym do ruchu na pełnej 
szybokości, biorąc na swoją odpowiedzialność 
osłonę unieruchomionego ZH1. Na tym 
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nieszczęśniku robiono ogromne wysiłki, aby 
znów podnieść ciśnienie, które w tej chwili 
było dla nich kwestią życia i śmierci. "Z32", 
aby wydobyć się spod celnego ognia 
artyleryjskiego od TARTARA i ASHANTI 
wziął kurs unikowy na północ (pierwsza 
poważna omyłka z jego strony) i dostał się 
natychmiast pod ogień 20 dywizjonu. W 
konsekwencji zanim mógł pomóc 
uszkodzonemu ZH1, musiał rozegrać walkę z 
nowym nieprzyjacielem. Z pomostu bojowego 
BŁYSKAWICY Z32 był doskonale widoczny 
dzięki doskonałemu oświetleniu przez działo 
No 2. Kąt biegu nieprzyjaciela prawo 90°, 
przypuszczalna szybkość 28 węzłów, odległość 
wg radaru 5800 metrów. Dowódca 
BŁYSKAWICY miał więc do wyboru ogień 
artyleryjski i torpedowy. Aby ten ostatni był 
naprawdę skuteczny trzeba było podejść do 
nieprzyjaciela na odległość 2000 metrów i 
wejść w pozycję zwaną przez Anglików 
"torpedo advantage". Siłą rzeczy tylko artyleria 
BŁYSKAWICY i jej towarzyszy mogła 
natychmiast i skutecznie uderzyć w 
nieprzyjaciela. I taką decyzję podjął kmdr 
Namieśniowski (vide poufny raport D-cy 
BŁYSKAWICY, do adm Świrskiego str 3). W 
dalocelowniku BŁYSKAWICY nie potrzeba 
było dwa razy powtarzać rozkazu otwarcia 
ognia! Por mar Mieczysław Woźniak (który 
już dawno rzucił fujarkę gdzieś na pokład) 
zajęty zgrywaniem elewacji dział głównych, 
zarządził wprowadzenie do zamków pocisków 
pół-pancernych i otwarcie ognia salwami. Po 
chwili okręt zadrżał, gdy przemówiły 
jednocześnie wszystkie główne działa. Potrzeba 
było 5-6 sekund, aby można było obserwować 
upadki. W międzyczasie druga salwa opuściła 
okręt. W bitwie morskiej z mocniejszym 
przeciwnikiem trzeba się spieszyć! Gdy trzecia 
salwa została odpalona nie potrzeba było 
obserwować upadków. Widać je było na 
nieprzyjacielu! Trafienia w śródokręcie na Z32. 
Marzenie wszystkich artylerzystów: nakrycie w 
mniej niż pół minuty! Następne salwy 

BŁYSKAWICY, a może i innych okrętów 20 
dywizjonu uderzały w Niemca. Jak pięknie i 
szybko oddawała BŁYSKAWICA swoje 
decydujące 12 salw! Wszystko dobre co się 
dzieje na okręcie jest bez wątpienia owocem 
wysiłu całej załogi. Ale w opinii autora, 
bohaterem tej nocnej bitwy był II oficer 
artylerii w dalocelowniku i jego ekipa.

Tymczasem Z32 zawrócił szybko "tam 
skąd przyszedł", to jest na południe i 
odchodząc pokazał do czego jest zdolny w 
dziedzinie artylerii, mimo uszkodzeń jakie 
poniósł dotychczas od obu dywizjonów. HMS 
ESKIMO, który w sektorze rufowym 
BŁYSKAWICY wspierał swój okręt flagowy 
celnym ogniem, nagle stracił nieprzyjaciela na 
radarze. ORP PIORUN prowadził oświetlenie 
i był w tym momencie jedynym okrętem w 
dywizjonie, który widział manewr unikający 
Z32. Z niewiadomego kierunku przyszła do 20 
dywizjonu lawina stali. PIORUN obserwował 
upadki salw nieprzyjaciela 20-50 metrów za 
własną rufą. Na pomoście bojowym 
BŁYSKAWICY nie widać było upadków, ale 
salwy pocisków kruszących wstrząsały okrętem, 
jakby to były eksplodujące własne bomby 
głębinowe na płytkim zanurzeniu. Czyżby 
nieprzyjaciel używał pocisków bezblaskowych 
i urządzenia do głuszenia radarów? Nawet po 
wojnie sprawa ta nigdy nie została wyjaśniona. 
W tych warunkach plot, nie mając żadnych 
informacji na PPI, wysłał jednego oficera do 
dowódcy na pomost bojowy proponując mu 
zwrot unikowy dla zrzucenia nakrycia artylerii 
nieprzyjaciela. Dowódca, nie mając wyboru 
zarządził zwrot na kurs wschodni (więc w 
kierunku Cherbourga), zwiększenie szybkości 
do 30 węzłów. Po przekazaniu rozkazów D-cy 
przez tubę głosową do sternika, autor tego 
artykułu przeszedł na lewe skrzydło pomostu 
(zwrot był na sterze "prawo dwadzieścia"), aby 
sprawdzić czy reszta okrętów dywizjonu 
naśladuje ruch swojego okrętu flagowego. 
ESKIMO i JAVELIN poszły za 
BŁYSKAWICĄ, ale ORP PIORUN prowadził 
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dalej oświetlanie i poszedł w kierunku, w 
którym był do niedawna widoczny 
nieprzyjaciel. Była to godzina 0133 zgodnie 
zanotowana w logu BŁYSKAWICY i 
PIORUNA. Jak za czasów BISMARCKA nasz 
PIORUN szedł samotnie na nieprzyjaciela. 
Tylko, że tym razem dowodził nim nie kmdr 
Eugeniusz Pławski, ale niemniej dzielny kmdr 
Tadeusz Gorazdowski ( OBE za KRAKOWIAKA, 
na którym po podniesieniu bandery był 
dowódcą przez dwa lata). Nie brakło mu 
brawury, gdy "nie chciał wchodzić w dym 
BŁYSKAWICY (patrz "Kroniki ORP PIORUN 
N S No 110, str 3) i mając Niemca na radarze 
(a więc głuszenie było skuteczne tylko dla 
BŁYSKAWICY i ESKIMO?) szedł dalej 
kursem 260°, zmniejszając jednak szybkość do 
20 węzłów, gdyż miał nieco dalej przed 
dziobem... TARTARA i ASHANTI. W tej 
sytuacji nie trudno zrozumieć dlaczego Z32 nie 
strzelał do PIORUNA. Von Bechtolsheim 
musiał zdać sobie sprawę, że zmarnowałby 
wtedy jedyną szansę uratowania od zagłady 
swego pół-dywizjonowego okrętu ZH1. Ten 
ostatni unieruchomiony był na łasce i niełasce 
2 okrętów alianckich, które niemiecki okręt 
admiralski musiał widzieć na swoim radarze. 
Natomiast okręt aliancki, który był za rufą 
(PIORUN) zdawał się iść zmiennymi kursami 
i na małej szybkości i nie przedstawiał 
natychmiastowego niebezpieczeństwa. Na 
pomoście PIORUNA kmdr Gorazdowski 
otrzymał podobny obraz sytuacji z płotu, że w 
tym samym namiarze są dwa echa własne i 
dwa nieprzyjacielskie, z tym, że jeden 
nieprzyjaciel idzie na dużej szybkości, a drugi 
wydaje się stać w miejscu. D-ca PIORUNA 
zdecydował się nie dołączać, jako samotny 
okręt, do 19 dywizjonu i zmienia kurs na 
North. Nieszczęście chciało, że ani TARTAR 
ani ASHANTI nie zauważyli zbliżającego się 
do nich Z32 (czyżby znowu używał 
głuszenia?). Niemiec podszedł blisko do 
TARTARA i otworzył do niego ogień ze 
wszystkich dział. Pociski kruszące 150 mm 

otoczyły angielski okręt śmiertelną obrożą. 
Jeden z nich uderzył w pomost okrętu D-cy 
flotylli przerywając mu linie komunikacyjne z 
dalocelownikiem, uszkadzając nadbudówkę, na 
której był umieszczony radar artyleryjski; 
zniszczone również były kable do łączności z 
bronią podwodną na rufie. Na pomoście 
nawigacyjnym został zabity zastępca sternika, 
a na pomoście bojowym poległo dwóch 
marynarzy z broni podwodnej. Szereg innych 
członków załogi na tym pomoście odniosło 
ciężkie rany. (W polskich opisach tej bitwy 
opublikowanych tuż po wojnie, podawano, że 
D-ca kmdr Basil Jones był również ciężko 
ranny, ale późniejsze i bardziej szczegółowe 
źródła angielskie o tym nie mówiły). Był to 
najbardziej krytyczny moment bitwy. Jak 
pamiętamy HAIDA i HERON były wciąż w 
gorącym pościgu za uciekającymi do Brestu 
Z24 i T24. Gdyby tylko energiczny komandor 
de Wolfe mógł wtedy wiedzieć, że jednym z 
uciekinierów był T24 (którego torpeda 
zniszczyła HMCS ATHABASCAN) dowódca 
HAIDY wprowadziłby chyba swój pół- 
dywizjon do samego Brestu, aby pomścić 
tragiczną śmierć D-cy ATHABASCANA (Lt 
Cdr J H Stubbs, DSO, RCN). Okręty 
kanadyjskie zostały jednak zdystansowane 
przez Z24 i T24. Ale jednak, zanim 
nieprzyjaciel zniknął z radaru w kierunku 
oznaczonych na mapie brytyjskich pól 
minowych, Kanadyjczycy uzyskali parę trafień 
na Z24, niszcząc jego kabiny nawigacyjną i 
radiową, oraz niwecząc całą rufową baterię 
artylerii Niemca. T24 wydawał się mieć 
"zaczarowane życie" i wyszedł z tego 
spotkania bez szwanku.

Wracając do TARTARA, pod ogniem 
Bechtolsheim’a sytuacja alianckiego okrętu 
flagowego stawała się coraz gorsza. Pożar na 
pomoście. Stracono komunikację z 
dalocelownikiem. Maszt radarowy zniszczony. 
I na domiar złego trafienie w kocioł No 1, co 
spowodowało natychmniast stratę ciśnienia i w 
konsekwencji zmniejszenie szybkości. W tym 
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momencie TARTAR wysłał sygnał 
radiotelefonem wzywając wszystkie okręty nie 
związane z walką do przyłączenia się do 
niego; czas w logu PIORUNA 0159. Ale tylko 
ten ostatni otrzymał ten sygnał. Może dlatego, 
że był bliżej. 20 dywizjon nic o tym nie 
wiedział. Kmdr Gorazdowski decyduje się 
natychmiast iść w sukurs TARTARA. Kurs 
zbliżenia 220°, szybkość 27 węzłów. Palący 
się TARTAR podał swoją szybkość jako 6 
węzłów. Niestety PIORUN był zbyt daleko, 
aby mógł natychmiast interweniować. Nie 
wiadomo jakby to się wszystko skończyło, 
gdyby Basil Jones nie miał pod ręką swego 
"Piętaszka" HMS ASHANTI. Ten angielski 
niszczyciel miał wielką renomę w 10-tej 
flotylli jako jej torpedowy "As Pikowy". 
(Niemalże trafił BŁYSKAWICĘ ćwiczebną 
torpedą podczas dziennych ćwiczeń w Kanale 
na parę dni przed inwazją Francji). Teraz się 
pokazało, że był również "Asem Kierowym" 
artylerii! W bardzo krótkim czasie "Ashanti" 
wstrzelał się do Z24, uzyskując szereg trafień 
i obserwując duże pożary na nieprzyjacielu.

Von Bechtolsheim wtedy wreszcie 
zrozumiał, że nie da rady aliantom i że musi 
poświęcić swego towarzysza. Nie znaczyło to 
jednak, aby stracił wszelką nadzieję na 
dowiezienie torped do Cherbourga. Na Z32, 
mimo uszkodzeń na górnych pomostach, 
prowadzenie okrętu i radar były wciąż 
operacyjne. I co najważniejsze maszyny były 
nietknięte. Von Bechtolsheim nie dał więc za 
wygraną dla aliantów i skierował się w stronę 
Ile Vierge, aby pod jej osłoną dokonać 
niezbędnych napraw. Okręty 10 D F straciły 
go z ekranów radarowych. Tymczasem na 
TARTARZE udało się prowizorycznie 
zreperować kocioł, ciśnienie wzrosło i okręt 
mógł znów kontynuować walkę, chociaż działa 
nie mogły być na razie dalocelowane. Ale to 
co było do dyspozycji, wystarczyło 
TARTAROWI i ASHANTI na "dożynki" ZH1. 
Zdradzony przez swych towarzyszy ex- 
Holender był wciąż w tej samej pozycji gdy 

pod odpaleniu torped dostał się pod ogień 19 
dywizjonu. Maszyny unieruchomione. Działa 
rozbite. Prawie cała jego załoga pokładowa 
gasiła pożary na śródokręciu. Teraz przyszedł 
jego koniec. Najpierw TARTAR zrobił paradę 
wzdłuż burty nieprzyjaciela, a la Nelson, 
"strzelając z bardzo bliskiej odległości (mniej 
niż 700 yardów) dziurawiąc go na sito", 
ogniem wszystkich dział (główne, średnie i 
mały kaliber) w kontroli ręcznej. Potem to 
samo zrobił ASHANTI, podchodząc jeszcze 
bliżej (550 yardów) i nie tylko władował w 
ZH1 dalsze salwy z 120, ale wystrzelił do 
stojącego celu dwie trafne torpedy, co 
natychmiast spowodowało ogromną eksplozję 
niemieckiego niszczyciela.

Zanim do tego doszło BŁYSKAWICA 
odnalazła PIORUNA. Była to godzina 0203. 
ESKIMO i BŁYSKAWICA uzyskały 
jednocześnie echo radarowe pojedynczego 
okrętu. Odległość 7 mil. Radar BŁYSKAWICY 
meldował, że jest to własny okręt dający 
poprawne indentyfikacyjne sygnały IFF, 
natomiast ESKIMO przypuszczał, że jest to 
nieprzyjaciel i prosił BŁYSKAWICĘ o 
pozwolenie wyjścia z szyku w celu zbadania 
go. Kmdr Namieśniowski na to się nie zgodził 
i nadał mu, "że cały dywizjon pójdzie w tym 
kierunku". "Niesforny" ESKIMO zaczął (bez 
pozwolenia) oświetlanie nieznanego okrętu. W 
świetle "lampionów" z ESKIMO pokazał się... 
PIORUN! Dowódca BŁYSKAWICY nadał 
sygnał na PIORUNA polecając mu zająć 
pozycję w szyku 20 dywizjonu. Wkrótce 
później przyszedł sygnał od TARTARA (który 
w międzyczasie stracił znów ciśnienie) 
nakazujący wszystkim okrętom 10 DF 
koncentrację przy nim. Kanadyjczycy jeszcze 
nie wrócili, więc było dobrze, że tym razem 
BŁYSKAWICA otrzymała ten sygnał, bo 
ASHANTI gdzieś się "zgubił", dla odmiany. 
Ale w sukurs TARTARA szedł teraz, 
skompletowany i w pełnej gotowości bojowej 
20 dywizjon.

Gdy ten ostatni był w drodze, TARTAR i 
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ASHANTI wykonali uprzednio opisaną 
"egzekucję" ZH1. Odległość była tak daleka, 
że nie było słychać kanonady, ani widoku 
błysków dział. Jedynie w pewnym momencie 
przed dziobem ukazała się krwawa łuna, która 
oświetliła nagle całe niebo na kursie. A tam 
właśnie był TARTAR. Nikt na pomostach, czy 
pokładach okrętów 20 dywizjonu nie mógł 
wiedzieć, że ta o nieprawdopodobnych 
wymiarach eksplozja, była zbiorowym dziełem 
HMS TARTAR i ASHANTI, a ofiarą był 
niemiecki ZH1 i jego ładunek torped do 
Cherbourga!... Jedyna modlitwa w 20 
dywizjonie "aby to tylko nie był ktoś z 
naszych!" Na szczęście PIORUN był już w 
formacji, a więc nie było o niego obawy.

Zbliżenie się do TARTARA było długie. 
Pozycja nie była dobrze określona, radar 
BŁYSKAWICY od początku często 
szwankował. Dopiero prawie nad rankiem, o 
0246 zauważono dowódcę flotylli. Był sam. Po 
zniszczeniu ZHI ASAHNTI "gdzieś zniknął od 
przeszło półtorej godziny", zawiadomił nas 
światłem TARTAR1. I teraz nastąpiła nie 
wspomniania w żadnych kronikach polskich, 
czy angielskich "parada" 20-tego dywizjonu 
wzdłuż burty uszkodzonego okrętu dowódcy 
flotylli. Kurs TARTARA był 000°, 
BŁYSKAWICY ditto parło. Dwudziesty 
dywizjon szedł w szyku torowym (zaniechano 
szyku namiaru po zwrocie BŁYSKAWICY pod 
ogniem Z32). Kmdr Namieśniowski dawał 
głosem rozkazy na ster, i nastawiacz obrotów, 
a autor je dalej przekazywał przez tubę 
głosową na pomost nawigacyjny. 
BŁYSKAWICA a za nią ESKIMO, PIORUN 
i JAVELIN przechodziły tak blisko TATARA, 
że nawet mogła powstać możliwość kolizji! 
Czyżby to przesadne zbliżenie miało na celu 
dodanie mu animuszu? Byliśmy tak blisko, że 
widać było marynarzy stojących na pokładach 
i przy działach. Nawet z kilku "zakamarków” 
uszkodzonego okrętu flagowego słychać było
' Nawiasem mówiąc, trzeba przypomnieć, że gdy "Piorun" próbował iść w "sukurs" TARTARA, po pierwszym wezwaniu na pomoc przez d o 10-tej D.F., polski 
okręt nie tylko widział 2 własne okręty na radarze nadające "przyjazne IFF. ale otrzymał również ogień artyleryjski albo od TARTARA czy ASHANTI, co 
zdecydowało kmdra. Gorazdowskiego do zwrotu na płn i w konsekwencji dostania 3 "przyjaznych ech", to jest 20-tego dywizjonu, do którego się wtedy dołączył.

"hoorray’e" i gwizdy. Z Anglikami nigdy nie 
wiadomo, czy gwizdanie jest na dowód 
uznania, czy też, jak w Polsce, wręcz 
odwrotnie!

Dwudziesty dywizjon nie został na długo 
przy TARTARZE. Nie było więc czasu na 
"sherry party". Z dalekiego zagonu w kierunku 
Brestu wracali Kanadyjczycy. W odróżnieniu 
od Brytyjczyków i Polaków zdawali się wciąż 
używać radiotelefonu meldując, że "nas 
widzą", ilu nas jest i gdzie jesteśmy. 
Wydawało to się raczej niedyskretne. I o 
dziwo! W dziesięć minut po przyłączeniu się 
do TARTARA, HAIDA nadała sygnał "Urbi et 
Orbi", że widzi na radarze "nieprzyjaciela". I 
tak zaczęła się faza bitwy, którą można by 
porównać z Szekspirowską "Komedią Błędów". 
Tym "nieprzyjacielem" (z punktu widzenia 
HAIDY) był przypuszczalnie HMS ASHANTI, 
który też zbliżał sią do TARTARA. Gdyby 
nie urządzenia VC/VF, IFF i system zapalania 
świateł bojowych dla ostatecznej identyfikacji, 
mogło by łatwo wtedy dojść do bratobójczej 
walki. Zdarzyło się to Niemcom w 
październiku 1942 (noc z 13 na 14 
października). Niemiecki krążownik 
pomocniczy KOMET (D-ca Ulrich Brocksien) 
w drodze z Havru do Brestu, eskortowany 
przez 3 flotyllę niszczycieli (D-ca Hans Wilke) 
na meldunek o zbliżających się niszczycielach 
alianckich Brocksien daj rozkaz otwarcia ognia 
(omyłkowo) do własnej eskorty. Działa 150 
mm zrobiły szybko spustoszenie wśród 
niemieckich niszczycieli. Poległ wtedy, na T19 
Hans Wilke. Sam Brocksien też wkrótce 
zginął, gdy alianckie niszczyciele (i.a. ORP 
KRAKOWIAK) otworzyły ogień do korsarza, 
powodując wybuch benzyny lotniczej i 
natychmiastowe zatonięcie tego krążownika 
(bardziej szczegółowy opis tego wydarzenia 
będzie w następnej części tego artykułu).

Kmdr Namieśniowski nie miał w sobie nic 
z Brocksiena, na całe szczęście, HAIDA wciąż
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meldowała różne echa, które zawsze 
okazywały się okrętami alianckimi. 
Kanadyjczycy opuścili TARTARA i zaczęli się 
niebezpiecznie zbliżać do 20-tego dywizjonu. 
Gdy o 0430 HAIDA zaalarmowała D-cę 
Flotylli, że widzi "2 duże niszczyciele w 
osłonie konwoju składającego się z małego 
statku i... 2 barek desantowych", na
BŁYSKAWICY zapanowała konsternacja. 
Ekipa płotu BŁYSKAWICY, po sprawdzeniu 
namiarów i odległości podanych przez HAIDĘ, 
przekazała wszystkie te dane do kmdr 
Namieśniowskiego na pomost bojowy, z 
natychmiastowym i nie pozbawionym humoru 
komentarzem, że jedynym mankamantem 
meldunku Kanadyjczyka jest fakt, że w tym 
właśnie kierunku od niego, i odległości 
znajduje się "comme par hazard"... 20-ty 
dywizjon. D-ca BŁYSKAWICY, mimo swego 
olimpijsko-pogodnego usposobienia (nigdy nie 
podnosił głosu na pomoście, nawet podczas 
gorącej akcji) miał wtedy "dość wybryków 
HAIDY i kazał sygnaliście nadać na 
Kanadyjczyka sygnał, by wraz z HURONEM 
weszła do szyku 20 dywizjonu. D o HAIDY, 
Cdr de Wolf, zastanawiał się na pewno jak się 
dostosować do tego sygnału (etykieta i lista 
starszeństwa musiały być brane pod uwagę). 
Największym jednak problemem dla de Wolfa 
było zagadnienie czy oficer flagowy 20 
dywizjonu może dawać rozkazy 19 pół- 
dywizjonowi? Tym bardziej, że dowódca 
Flotylli na TARTARZE, mimo, że ten ostatni 
był technicznie "out of action" i tylko wlókł 
się powoli za 20 dywizjonem, pod pieczą 
odnalezionego w końcu ASHANTI, miał 
pierwszeństwo głosu. Odpowiedź na uniknięcie 
incydentu dyplomatyczno-morskiego znalazł 
HMCS HURON (Lt Cdr H S RAyner, DSC, 
RCN), który zauważył pierwszy nieprzyjaciela, 
rozpoznał go należycie, i otworzył do niego 
ogień pociskami oświetlającymi. W ich świetle 
ukazała się, tak jak na początku bitwy, 
sylwetka Z32. Można było teraz przypuszczać, 
że von Bechtolsheim nie mógł dłużej czekać 

pod osłoną Ile Vierge (już dniało) i próbował 
raz jeszcze przeniknąć przez formacje 
alianckie, aby dostarczyć tak cenne torpedy do 
Cherbourga. (Mimo, że to był nasz 
nieprzyjaciel, nie można mu było nie uznać 
odwagi i determinacji do spełnienia swego 
marynarskiego obowiązku, szczególnie po tym 
co się stało, prawie na jego oczach, z ZH1!).

Ostatnia faza walki skończyła by się 
bardzo szybko, gdyby nie wciąż jeszcze 
trwająca passa "Komedii Błędów"... HAIDA 
określiła kurs nieprzyjaciela na 090° (w istocie 
był on 270°, a więc tzw. "błąd kontrakursu"). 
Nie tylko 20 dywizjon, ale nawet TARTAR i 
ASHANTI powzięli natychmiast omyłkowy 
kurs zbliżenia do nieprzyjaciela to jest 065°, 
aby przeciąć mu drogę do plaż normandzkich 
(alianci nic nie wiedzieli o ładunku torped). 
Dopiero po wykonaniu zwrotu przyszedł nowy 
sygnał z HURONA podający właściwy kurs 
Z32, to jest 270°. W innych okolicznościach, 
taka pomyłka mogłaby pozwolić 
nieprzyjacielowi na ucieczkę. (Pamiętamy, jak 
w maju 1941, na skutek podobnego błędu, 
Admirał Tovey o mało nie "zgubił" 
BISMARCKA!) Na BŁYSKAWICY plot 
szybko obliczył nowy kurs zbliżenia to jest 
225°. BŁYSKAWICA zwróciła natychmiast na 
zachód i zauważyła ponownie Niemca, którego 
HURON znowu oświetlił. BŁYSKAWICA i 
reszta 20 dywizjonu, korzystając z oświetlenia 
otworzyła ogień pociskami pół-pancemymi. 
Siły alianckie były w tym momencie rozbite na 
trzy niezależne grupy. HAIDA i HURON 
najbliżej nieprzyjaciela; pośrodku 20 dywizjon 
z BŁYSKAWICĄ na czele, po czem w 
sektorze rufowym, ale w dużej odległości od 
Z32, TARTAR i ASHANTI. Wszystkie okręty 
alianckie starały się dosięgnąć Niemca ogniem 
z dział. Jeżeli dla BŁYSKAWICY był to 
graniczny celownik, co dopiero można było 
mówić o szansach trafienia przez TARTARA 
lub ASHANTI! Ale efekt moralny artylerii 
alianckiej na pewno robił swoje. Z32 z 
przypuszczalnie uszkodzonym radarem 
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nawigacyjnym przez BŁYSKAWICĘ w 
pierwszej fazie walki, podszedł za blisko do 
skalistego brzegu. Nawigacja aliancka była 
bardzo precyzyjna dzięki najnowszego typu 
radarom, ale nie mogli oni iść bezpośrednio na 
zbliżenie wobec znanego z mapy pola 
minowego, którego obecność meldował do 
dowódcy na pomost bojowy oficer nawigacyjny 
BŁYSKAWICY, por mar Roman Dulla, 
zaaferowany na ZH3 i podawaniem danych do 
płotu. Omyłkowy kurs podany przez HAIDĘ, 
spowodował dodatkową komplikację. Okręty 
kanadyjskie znalazły się w niebezpiecznym 
sektorze dla ognia BŁYSKAWICY (ASR - 
adjacent ship restrictions). W rezultacie tylko 
Kanadyjczycy mogli coś zrobić na szkodę 
wroga. Ale już nie było potrzeba. W kilka 
minut później przyszedł meldunek z HAIDY, 
że Niemiec wyrzucił się na brzeg i pali się! W 
tym czasie baterie na Ile de Batz nie miały 
żadnych "restrykcji" do strzelania do aliantów 
i otworzyły, niecelny zresztą, ogień do 10 
Flotylli. Czas przebiegał tak szybko, że alianci 
koncentrując swoją uwagę na dobry rozwój 
akcji, nie zauważyli, że poranny brzask w 
jakim znaleziono Z32 zamienił się w światło 
dzienne. Ani, że było już widać zupełnie 
wyraźnie brzeg francuski. Paradoksalnie, już w 
2-gim dniu inwazji kontynentu, groźna kiedyś 
"Festung Europa" przestała imponować, 
chociaż alianckie wojska posunęły się tylko o 
20 kilometrów w głąb Normandii. Niemniej 
jednak na atak Luftwaffe na 10-tą Flotyllę z 
lotnisk z Pin. Francji można było logicznie 
liczyć.

TARTAR (wciąż uszkodzony) zarządził 
powrót do Plymouth, polecając BŁYSKAWICY 
zajęcie pozycji na czele szyku p-lot. Kiedy 
cała flotylla zawracała na kurs północny, 
słychać było w radiotelefonie jak TARTAR 
wzywał admiralicję w Plymouth (Mt. 
Edgecombe) prosząc o eskortę myśliwców 
RAF. Ale ta ostatnia odmówiła tego 
"komfortu". BŁYSKAWICA, jako okręt 
prowadzący szyk miała najłatwiejsze zadanie, 

bo wszycy inni musieli się "na nią ustawić". 
Wkrótce na kompasie BŁYSKAWICY 
(repetytorze na pomoście bojowym) autor mógł 
odczytać na żyroskopowej róży wiatrów kurs 
000° i przekazał przez tubę głosową do 
sternika przepisowe "tak trzymać!" Komandor 
Namieśniowski pozostał na pomoście bojowym 
przez dalsze pół godziny, poczem nie 
doczekawszy się "masowego nalotu Luftwaffe" 
zszedł na dolny pomost na tzw. "forty winks". 
BŁYSKAWICA nie posiadała niestety kabiny 
morskiej dowódcy. Powojenny (angielski) opis 
bitwy pod Ile de Batz pokazuje i.a. fotografię 
D-cy TARTARA na pomoście tego okrętu tuż 
po bitwie. Twarz Cdr Jones była szara, 
zmarszczona, angielski komentarz: typowy 
"stress of command". Ale jeżeli załoga 
TARTARA miała okazję odpocząć w porcie 
przed bitwą, ani BŁYSKAWICA ani ESKIMO 
nie mieli chwili wytchnienia od rozpoczęcia 
inwazji. Co można powiedzieć o zmęczeniu 
D-cy BŁYSKAWICY, który był na pomoście 
uprzednie dwie noce i wprost z patrolu poszedł 
na bitwę ponosząc odpowiedzialność za 
skutecznie działanie 20 dywizjonu! Po odejściu 
dowódcy na pomoście bojowym 
BŁYSKAWICY panowała w dalszym ciągu 
cisza. Przez głośnik z kabiny odsłuchowej 
słychać było wyraźnie "pingi" azdyka. W 
innym głośniku odzywał się od czasu do czasu 
przytłumiony głos Mietka Woźniaka w 
dalocelowniku, kontrolującego przeładowanie 
pocisków artylerii głównej z "pp" na "pf" (dla 
laików: "pół-pancemych" na "proximity-fuse"). 
Dla przypomnienia dodaję, że działa 
BŁYSKAWICY były HA (High Altitude), z 
tego powodu można by ją porównać do 
"krążownika-przeciw-lotniczego" mającego 
kontrolowane radarem działa HA o kalibrze 
102 mm. Uzbrojenie torpedowe 
BŁYSKAWICY było zmniejszone i podczas 
Bitwy pod Ile de Batz okręt polski posiadał 
tylko jeden aparat torpedowy z 4 torpedami 
533 mm. Pomost nawigacyjny dał znać przez 
tubę głosową na pomost bojowy, że kuchnia 
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gotuje kawę z rumem "dla zwycięzców" (to 
niby my). Sytuacja na pomoście stawała się 
coraz bardziej sielankowa, gdy o 0612 radar p- 
lot meldował obecność samolotu n-pla na kącie 
kursowym "prawo trzydzieści". Autor 
(torpedysta) miał wreszcie okazję otwarcia na 
własną rękę ognia artyleryjskiego, co było 
niestety mierną kompensatą za "frustracje" 
podczas bitwy, że nie doszło do okazji użycia 
wyżej wspomnianych 4-rech torped 
"denerwujących" się w aparacie od początku 
do końca bitwy. Ale samolot nieprzyjacielski 
to też było "coś"! Trzeba go było jednak 
dobrze rozpoznać, bo mógł to być również 
jakiś zbłąkany w powietrzu aliant (Amerykanie 
byli znani z tego, że "z lenistwa" nie włączali 
IFF). Ale sam fakt jego zbliżania się do 
formacji alianckiej wystarczył, by uznać jego 
zamiary jako "nieprzyjazne". W lornetce 
wachtowej autora pokazała się sylwetka 
samolotu torpedowego typu JU88. Odległość 
była za daleka, by dla pewności rozpoznania 
zauważyć "krzyżacki" czarny krzyż na 
kadłubie, może Mietek Woźniak mógł go 
lepiej rozpoznać z dalocelownika? Krótka 
wymiana obserwacji przez telefon do 
dalocelownika wystarczyła aby już "dwie 
głowy" stwierdziły, że jest to samolot 
nieprzyjacielski. Nie było czasu na wzywanie 
dowódcy na pomost bojowy,.- Zresztą w 
wachcie bojowej wystarczy kompetencja oficera 
prowadzącego okręt (co słusznie przewidział 
przedwojenny RSO). Głos miał wciąż autor: 
"Kąt kurosowy prawo 40! Cel Junkers 88! 
Otworzyć ogień!". Lufy BŁYSKAWICY 
opuściły szybko pozycję "na zero", podniosły 
się na dobrą elewację i w parę sekund później 
pierwsze salwy z "proximity-fuse" zostały 
odpalone przez polski okręt. Inne okręty 10-tej 
Flotylli, jakby czekając na nas, też otworzyły 
ogień. Ale tylko BŁYSKAWICA mogła 
skutecznie strzelać na takim celowniku i tak 
wysokiej elewacji. Niemiec zmienił nagle kurs 

i... jakby dla zabawy dla wszystkich na 
pomoście bojowym otworzył do nas ogień z... 
broni maszynowej. Dla tych co niedawno 
kosztowali obstrzał ze 150-tek Z32, broń 
maszynowa wydała się komicznie niegroźnym 
"grochem o ścianę". A cała sytuacja tym co 
Anglicy nazywają "anticlimax". Jeżeli autor 
miał jeszcze nadzieję, że mamy do czynienia 
z jakimś niemieckim "Kamikaze" i że Junkers 
rzuci się w lot nurkowy imitując amerykański 
"torpedo 8" w bitwie na Morzu Koralowym, 
nic podobnego się nie stało. BŁYSKAWICA 
nie miała (może na szczęście) okazji 
pokazywać jak dobrze potrafi wymijać torpedy. 
W międzyczasie "reprezentant Luftwaffe" skrył 
się w chmury i już więcej nie próbował 
narażać się na gniew BŁYSKAWICY. Działa 
powróciły na zero. Jakiś sygnalista na skrzydle 
pomostu zażartował, że "Niemiec spieszy się 
do domu albo po medale do Goeringa...". 
Kiedy dowódca przyszedł wreszcie na pomost 
o Junkersie już zapomnieliśmy. Kmdr 
Namieśniowski wysłuchał uważnie meldunku 
oficera torpedowego, nie kwestionował decyzji 
otwarcia ognia, oglądnął chmury w których się 
skrył samolot niemiecki i... pozostał na 
pomoście aż do wejścia do portu w Plymouth. 
Może wołał uniknąć recydywy, żeby świeżo 
mianowany na por mar "Okot", korzystał z 
okazji i pobierał za niego "command 
decisions".

Już na widoku Devonportu, 
BŁYSKAWICA ustąpiła miejsca TARTAROWI 
na czele flotylli. Może zbyt entuzjastyczne 
przyjęcie przez sztab admiralicji całej 10-tej D 
F, było do pokrycia "nieczystego sumienia", że 
nie zgodzili się na eskortę myśliwców. Albo 
słusznie liczyli na BŁYSKAWICĘ! Tak czy 
inaczej okręty alianckie wchodzące do portu 
rankiem 9-tego czerwca 1944 miały na flagach 
i rejach galę banderową polsko-kanadyjsko- 
brytyjską na znak Zwycięstwa.



Str. 20 NASZE SYGNAŁY Nr 175

POMOST BOJOWY I NAWIGACYJNY 
OPR BŁYSKAWICA W BITWIE POD ILE 
DE BATZ 8/9 CZERWIEC 1944:

D O Kmdr por KONRAD NAMIEŚNIOWSKI, 
V M, KW (3), MM (2) M D

z.d.o. kpt mar PAWEŁ ŻELAZNY, DSC 
KW(2) MM(2)
1-szy Of Art kpt mar JÓZEF BARTOSIK, 
VM, MM(2)
2-gi Of Art por mar MIECZYSŁAW 
WOŻNIAK, DSC, LH, KW(2), MM(2)
1-szy Of B P por mar. MIECZYSŁAW 
WASILEWSKI, KZ, MM(2)
Oficer Nawigacyjny por mar ROMAN
DULLA, KW, MM(3)
Oficer Sygnałowy por mar ZENON
MOSSAKOWSKI, KW, MM(2)
Oficer Taktyczny por mar MIECZYSŁAW 
TARCZYŃSKI, MM

OBSADA POMOSTU MOSTU BOJOWEGO 
W CZASIE WALKI:

Kmdr K Namieśniowski, por mar M Woźniak 
(dalocelownik), 
por mar M Wasilewski (OKOT)

Pilot* Taktyczno-Nawigacyjny: kpt mar P 
Żelazny oraz dorywczo por mar Z 
Mossakowski i M Tarczyński
Łącznik między płotem i pomostem bojowym 
kpt mar J Bartosik.

BITWA POD ILE DE BATZ/NOC Z 8-go 
na 9-tego CZERWCA 1944

Siły niemieckie:

8-ma flotylla niszczycieli. Dow. FI. Kapitan : 
z. S. von Bechtolsheim

Zadanie: Szybki transport torped z Brestu do 
■ Cherbourga

Z 32 2603 ton, 38 węzłów, 5 dział 150mm, 8 
torped
ZH 1 (ex-holenderski) 1760 ton, 33 węzły, 5 
dział 120mm, 8 torped
Z 24 2603 ton, 38 węzłów, 5 dział 150mm, 8 
torped
T 24, 1294 ton, 33 węzły, 4 działa 102 mm 6 
torped (przypuszczalna ilość w salwie 0126 - 
30 torped)

Część druga i trzecia tego opracowania ukażą 
się w następnych numerach NS.
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STANISŁAW M. PIASKOWSKI
ORP PIORUN I HMS ASHANTI 

NA PATROLU W ZATOCE ST. MAŁO
Przedruk z Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej Tom III str 168, 170 i 171, za 
uprzejmym zezwoleniem Autora

Oficerowie w czasie inwazji Normandii:
O.R.P. "PIORUN"

Dca okrętu 
Z.d.o.
Ofic. sygnał.
Ofic. nawig. 
I ofic. artyl. 
II ofic.artyl.

-kdr ppor. Tadeusz Gorazdowski 
-kpt. mar. Wieńczysław Kon 

-ppor. mar. Piotr Surzyn 
-kpt. mar Stanisław Lee 

-por. mar. Jerzy Tumaszwili
-por. mar. Stanisław Kopecki

Ofic.br. podw.
I ofic. mech.
II ofic. mech. 
Lekarz okręt. 
Komisarz (p.o.) 
Bryt. Ofic. łączn.

-por. mar. Leopold Kawerniriski
-kdr. ppor. Ludwik Szmidt
-ppor.mar. Zdzisław Trapp

-kdr. ppor. lek. Bronisław Danielewicz
-bosman Czesław Jędroszczyk

-S/Lt. G.P. Marlow
W dniu 13.VI. O.R.P. “Piorun” (S.O.) i HMS “Ashanti" wyszły o godz. 1550 na nocny pa

trol do Zatoki St. Malo. Patrol miał na celu zwalczanie przybrzeżnej żeglugi niemieckiej mie
dzy wyspą Jersey i St. Malo (?). W 25 minut po północy 14.VI. na “Piorunie" uzyskano kon
takt radarowy 4-ch ech na kursie 340. Odbiór potwierdził także “Ashanti”. Teraz oba okręty 
skierowały się wprost na przypuszczalne miejsce zespołu okrętów nieprzyjaciela, które w 
12 minut poz'niej zostały oświetlone pociskami obu okrętów. Równocześnie dca “Pioruna” 
nadał sygnał do C. in C. w Plymouth: "Nawiązuję walką z Nna okrętami nepla. Pozycja 1 mi
la na E od pozycji wyjściowej patrolu ”. W minutę.później z odległości 2300 y, kiedy były już 
widoczne sylwetki posuwających się okrętów nepla, dca “Pioruna”, kdr ppor. T. Gorazdows
ki dał rozkaz otwarcia ognia cała artylerią obu okrętów. Oto jak pisał o tym I-szy ofic. artyl. 
“Pioruna”, por. mar. Jerzy Tumaniszwili: “Polska Walcząca”. Londyn.

"Bój się rozpoczął. Poprawiłem poprzednio nastawioną inklinację, szybkość nepla
i wrzasnąłem:

"Ogień ciągły salwami... Ognia!...
Wybraliśmy za cel pierwszą i najbardziej strzelającą jednostkę. Po kilku salwach Ugry n 4 
wrzasnął, że się pali, więc przerzuciliśmy ogień na drugą z kolei i po paru salwach wy
dało mi się, że i ona jakgdyby ucichła i zaczęta się palić". *) Bosmat Cz. Ugrynowicz.
Jednak artyleria 6-ciu niemieckich okrętów, którymi były poławiacze min typu “M” wyp. 

około 600 t • silnie uzbrojone) odpowiedziała natychmiast i to bardzo celnie. Na “Piorunie” 
pocisk trafił w park amunicyjny przy dziale Nr. IV, który zaczął się palić. Ogień opanowano, 
ale w chwilę potem pociski niemieckie ciężko zraniły bosmana E. Grosickiego i st. mar. J. 
Zajapa oraz lżej mar. E. Żuka.

Rannymi zajął się z.d.o. przenosząc ich do Izby Chorych. O godz. 0048 dca “Pioruna” zde
cydował, że: "...cel jest warty salwy torpedowej, którąoddano uzyskując co najmniej jedno 
trafienie w dziobową część okrętu nepla... ” Wykonawcą tego strzału był ofic. br. podw. por. 
mar. Leopold Kawernifiski.

“Po chwili blask straszliwy rozdarł czarne tło nocy i głuchy wstrząs zachwiał okrętem. 
Dostał! Dostał! Widać jak Niemcy spuszczają dwie tratwy na wodę i skoczą z pokładu". 
W międzyczasie artyleria HMS “Ashanti" (dca L/cdr Crawford) celnym ogniem rozprawiał 

się z dwoma dalszymi okrętami niemieckimi wzniecając na ich pokładach pożar. Po krótkiej 
przerwie spowodowanej oderwaniem się nepla, “Piorun” i “Ashanti” zmieniły kurs tak aby 
odciąc drogę Niemcom do brzegu pod osłonę własnej artylerii nadbrzeżnej. O godz. 0057 za
pędziwszy się zbyt blisko brzegu “...oba okręty dostały się pod silny ogień baterii niemiec
kich, nieprzyjemnie celnych..." (z raportu dcy “Pioruna"). Sytuacja ta nie uratowała jednak 
okrętów przeciwnika, które zostały ponownie dokładnie ostrzelane.

“W tej fazie walki widać było wyraźnie, że nieprzyjaciel jest zdezorientowany. Okręty 
nie są w stanie utrzymać szyku i w pewnym momencie widać wyraźnie, jak dwa okręty ne
pla otwierają ogień do siebie" (z raportu dcy “P.” ).

Ofic.br
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Przed zdawaniem łusek wystrzelonych pocisków podczas akcji ORP PIORUNA i HMS ASHANTI z siedmioma 
minowcami niemieckimi. Na fotografii ofic. naw. Stanisław Lee ( Mylny podtytuł w Albumie Od Pierwszej Do 
Ostatniej Salwy)

W tej bardzo “gorącej” sytuacji na “Piorunie” psuje się repetytor sterowy, a równocześnie 
gaśnie światło w kabinie sterowej i powtarzacza kompasu bojowego. Kdr ppor. T. Gorazdow
ski przekazuje prowadzenie kursu Lt/cdr. Crawfordowi dcy HMS “Ashanti”.

Uciekające w popłochu okręty niemieckie znajdują się w rejonie Plateau des Minquires. Je
den z nich jest mocno uszkodzony. Cztery kierują się na wyspę Jersey. Pościg za nimi dal re- 
zultat.bo po kilkunastu minutach oba okręty alianckie otwierają ogień z odległości około tys. 
yardów. Podczas wymiany ognia “Piorun” został kilkakrotnie trafiony w nadbudówki śród
okręcia, bez wypadków wśród załogi. O godz. 0200 okręty niemieckie zmieniły gwałtownie 
kurs i skierowały się do polsko-brytyjskiego zespołu, który po oświetleniu nepla otworzył 
ogień z odległości 4 tys, yard. Salwy były celne. Po chwili zauważono ogień, a następnie wy
buch na jednym stawiaczu min. Po kilku salwach kierowanych wyłącznie radarem (pociski oś- 
wietlająpe zostały już wyczerpane) zauważono pożar na drugim okręcie. Równocześnie odez
wały się niemieckie baterie rozmieszczone na wyspie Jersey. Na rozkaz dcy “Pioruna” oba 
okręty zwiększyły szybkość i oderwały się od nieprzyjaciela pozostawiając za sobą jeden tra
łowiec (M343) zatopiony, a pozostałe poważnie uszkodzone.

Zwycięskie okręty powróciły do Plymouth 13.VI. rano.
Prowizoryczny remont uszkodzonego w walce z trałowcami niemieckimi “Pioruna” trwał 

bardzo krótko, bo już 14.VI. po południu wyszedł wraz z “Błyskawicą? (S.O.) i “Eskimo’'na 
patrol do rejonu wyspy Guersney. Następnego dnia wkrótce po północy okręty.zostały ostrze
lane przez niemieckie baterie nadbrzeżne. Nie napotykając nieprzyjaciela okręty powróciły 
Plymouth 15.VI. o godz. 1050.

W Rozk. Dzień. Szefa K.M.W, Nr. 23 z 17.VI. ukazała się następująca pochwała:
"Dowódcy, oficerom, podoficerom i marynarzom O.R.P. "Piorun" udzielam w imieniu służ

by pochwały za postawę w boju z siedmioma niemieckimi traulerami typu "M" w nocy z dnia 
13 na 14 czerwca. W wyniku tego spotkania O.R.P. "Piorun" i HMS "Ashanti" w dwugodzin
nej walce zatopiły trzy okręty nieprzyjaciela napewno, czwarty prawdopodobnie i uszkodziły 
dwa”.
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STEFAN BUJNIEWICZ

MARYNARZE I SZCZURY
Nawet najpośledniejszy szczur lądowy wie 

lub słyszał, że szczury uciekają z tonącego lub 
mającego zatonąć okrętu. A więc i ja miałem 
takie skojarzenie, kiedy jako marynarz trapowy 
stałem na nocnej wachcie na pokładzie ORP 
KRAKOWIAK późną wiosną 1941. Wydaje 
mi się, że było to w Falmouth dokąd 
"wstąpiliśmy", nie pamiętam, może po paliwo. 
Marynarz wachtowy ma obowiązek sprawdzać, 
czy zacumowanie okrętu jest prawidłowe, czy 
nie dzieje się nic z linami, co należałoby 
ewentualnie skorygować - wiadomo, efekt 
pływowy itd. Patrzyłem więc co jakiś czas na 
te cumy i w pewnym momencie zobaczyłem, 
że obok pachołka nabrzeżnego, na którym 
było założone oko liny coś się rusza. Był 
akurat przypływ i pokład, na którym stałem 
wyniesiony był dobrych parę metrów nad 
poziom nabrzeża. Z odległości najwyżej 
kilkunastu metrów ujrzałem jak 3 lub 4 
szczury baraszkują jakby bawiąc się między 
sobą. Noc jeszcze nie zapadła, stosowano 
wówczas w Anglii podwójny czas letni, stąd 
nawet około 2200 można było dobrze 
rozróżnić widoczne na nabrzeżu obiekty. 
Nigdy przedtem nie widziałem tak okazałych 
osobników tych gryzoni. Były jak małe koty. 
Wzdrygałem się na myśl co by było, gdyby 
przyszła im ochota zaokrętować się z nami. 
Ale po kilku minutach cały ten tumult ustał i 
szczury zniknęły tak samo nagle jak się 
pojawiły.

Pierwsze spotkanie na okręcie ze szczurem 
"oko w oko" przydarzyło mi się na ORP 
BŁYSKAWICA, gdzie długo mieszkałem na 
pomieszczeniu G, największym pomieszczeniu 
okrętu na rufie. Korzystało z niego około 70 
marynarzy. Po rozwieszeniu wszystkich 

hamaków do spania zagęszczenie ich było 
okropne. Przez całą szerokość pomieszczenia, 
u jego sufitu biegły w równych odstępach 
stalowe pokładniki, jeden z podstawowych 
elementów konstrukcji kadłuba. Do nich 
przyspawane były haki, na których 
zawieszaliśmy hamaki. Kiedyś zauważyłem, że 
obok rufowego haka na mój hamak ktoś 
zamocował pustą puszkę po jakiejś konserwie. 
Domyśliłem się, że któryś z nitów pokładu 
głównego był niezupełnie szczelny i puszka 
miała wyłapywać ściekające krople wody. 
Potwierdziło się to, kiedy kładąc się spać 
zobaczyłem któregoś dnia, jak do puszki, po 
teownikowym obrysie pokładnika podchodzi 
szczur, wcale nie speszony bliskością ludzi, 
staje na tylnych łapkach i zagląda do środka. 
Nic dziwnego, że puszka nigdy nie napełniła 
się wodą. Po chwili, sobie tylko znaną ścieżką, 
wycofał się do swojej kryjówki.

Innego rodzaju spotkanie również na 
BŁYSKAWICY miałem w czasie jednego z 
kolejnych zimowych sztormów na trasie 
Grennock-Reykjavik w służbie konwojowej. Na 
wachcie patrolowej, kiedy chodziliśmy na trzy 
zmiany, pełniłem obowiązki obserwatora na 
skrzydle pomostu. Gdy się było ubranym w 
"duffel coat" plus na to olejarz, jako tako 
chroniący przed bryzgami i deszczem, to przy 
wspinaniu się po pionowej drabince na pomost 
trzeba było uważać, żeby przy silnym 
rozkołysie okrętu - a wiadomo BŁYSKAWICA 
"wyróżniała" się dużymi przechyłami - nie 
znaleźć się w mało zachęcająco wyglądających 
odmętach Altantyku. Już postawiłem nogi na 
platformie pomostu, gdy drogę dosłownie 
zagrodził mi dość okazały szczur ale 
przeraźliwie chudy, jakiś taki wyskubany i 
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ledwo trzymający się na mocno chwiejnych 
nóżkach. Wyglądał tak żałośnie, jak może 
wyglądać ofiara morskiej choroby po 
wielogodzinnych zmaganiach się z nią. Ale 
ruszyłem naprzód do mojego stanowiska 
obserwacyjnego i mimo, że zwierzę to 
wzbudzało raczej litość niż odrazę, nie 
zawahałbym się dobrze wymierzonym 
kopniakiem posłać go za burtę, gdyby nie 
okoliczność, że szczur na to nie czekał i 
szybko czmychnął w stronę masztu i jakiejś 
dziury na kable pod celownikiem.

ORP GARLAND musiał być dobrze 
zaszczurzonym okrętem, bo kiedy trafiłem na 
niego już po wojnie, to Olek Sulikowski 
któregoś dnia odkrył, że w kredensie w mesie 
oficerskiej, w dolnej szafce znajduje się 
gniazdo tych gryzoni. Stało tam wiadro 
blaszane, które szczurzyca wybrała na miejsce 
wydania na świat swojego miotu. Niewiele 
myśląc Olek szybko postarał się skądś o płyn 
szybkopalny i spalił wszystkie nowe szczurki.

Krótko po tym incydencie wydarzyła się 
również w mesie oficerskiej zupełnie 
niebywała historia. Była wiosna 1946. 
Wiadomo, że w Mar Woj w owym czasie 
służył już dość wyraźny procent ludzi, którzy 
trafili tu po zweryfikowaniu z Wehrmachtu 
jako żołnierze pochodzenia polskiego, którzy 
poddali się wojskom sojuszniczym deklarując 
swoją polskość. Byli to z zasady Pomorzacy 
lub Ślązacy. Jeden z nich został mesowym na 
GARLANDZIE. Było to dość duże chłopisko 
o zwalistej, typowo wiejskiej budowie, z 
przydługimi powiedziałbym ramionami 
zakończonymi wielkimi jak bochny rękami. 
Właśnie jedliśmy obiad, do którego on 
podawał kolejne dania na stół. Nie miał on 
chyba talentu kelnerskiego, czynności mesowe 
szły mu raczej topornie. Za to ogólnie 
zachowywał się może nazbyt swobodnie, bo 
po przyniesieniu półmisków czy talerzy nie 
wycofał się do sąsiadującej pentry, tylko 
rozsiadł się na wolnym krześle obok stołu 

biesiadnego. Kończyliśmy już posiłek, gdy 
moją uwagę zwróciło zachowanie się tego 
chłopaka charakteryzujące się tym, że cały 
jakby znieruchomiał i wbił wzrok w coś nad 
stołem. Biegły tam pod sufitem mesy 
przewody stalowe, którymi dochodziły oleje i 
woda do miejsc swojego przeznaczenia na 
rufie. Uniosłem i ja głowę kierując oczy w 
stronę wskazaną wzrokiem mesowego. Po 
jednym z przewodów paradował okaz 
wspaniałego szczura, być może tatusia lub 
mamy wspomnianych już wcześniej szczurków 
zgładzonych przez Olka Sulikowskiego. W 
pewnym momencie ramię mesowego 
błyskawicznie wystrzeliło w stronę szczura, a 
jego ręka pochwyciła od góry zwierzę tak 
precyzyjnie, że z przodu wystawał tylko 
pyszczek, a z tyłu wyraźnie długi ogon. 
Mesowy równocześnie zerwał się ze swojego 
siedzenia poczem z potężnym rozmachem 
trzasnął szczurem o pokład. Rozległo się 
głuche klaśnięcie (stalowy pokład wyłożony 
był chodnikiem). Twarz mesowego pojaśniała 
od wyraźnego zadowolenia z dobrze 
wykonanego zadania. Wszyscy jakoś nagle 
stracili apetyt - dobrze, że był to już koniec 
obiadu.

Przyszedł schyłek roku 1946. Po 
zmustrowaniu z GARLANDA gdzieś w końcu 
lata tego roku zostałem skierowany do 
oddziału lądowego, który obok Anglików 
wykonywał zupełnie nie marynarskie zadania. 
Nazywał się ten przydział HMS Purbeck, Corfe 
Castle obok Swanage w pobliżu Bournemouth. 
Na przyległym wybrzeżu znajdował się tam 
spory, przynajmniej 100 lub więcej hektarowy 
poligon wojskowy, który podlegał 
administracyjnie Royal Navy. Jak się 
dowiedziałem był on wykorzystywany przez 
Marynarkę do ćwiczeń artyleryjskich, ale i 
lotnictwo używało go podobno do swoich 
celów. Oddział nasz liczył około 70 
marynarzy. Jego dowódcami byli kolejno 
kapitanowie W. Szuster, K. Wachtel i A.
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Jaraczewski. W zbieraninie ludzi, która 
tworzyła oddział znalazło się i pani znajomych 
z BŁYSKAWICY, jak artylerzysta Kozłowski 
czy kucharz Wicek Borysiewicz, kresowiak 
znany załodze jako doskonały fachowiec od 
spraw kulinarnych. Na BŁYSKAWICY 
zasiedziały przez chyba całą wojnę, od wyjścia 
z Gdyni.

Razem z Anglikami nasi ludzie prawie 
codziennie wyruszali w teren na poligon, aby 
wyszukiwać tam zalegające niewypały różnego 
rodzaju pocisków, a nawet bomb lotniczych i 
znosić je do wyznaczonych miejsc. Tak 
gromadzone niewypały były następnie po 
prostu wysadzane w powietrze. Jak się wkrótce 
okazało na poligonie oprócz niewypałów była 
jeszcze inna atrakcja. Były nią ogromne ilości 
dzikich królików zamieszkujących ten odludny 
teren. Nasi marynarze bardzo szybko 
zorientowali się, że mogą one stanowić 
smaczne urozmaicenie naszego menu. 
Specjalistą od polowania na króliki okazał się 
niejaki Leus ex żołnierz Francuskiej Legii 
Cudzoziemskiej. Naprowadzony przez 
przygarniętego przez oddział pieska potrafił on 
w ciągu jednego przedpołudnia przy pomocy 
zwykłego szpadla wykopać z króliczych nor do 
7 sztuk tych zwierząt. Ja też miałem okazję 
posmakować królicze mięso, doskonale 
przyrządzone przez Wicka Borysiewicza. 
Okazało się naprawdę wyborne.

Miał Wicek oprócz nas na stanie do 
żywienia jeszcze dwa koty - kuchnia była 
urządzona na wzór połowy, wprawdzie pod 
dachem, ale bardzo łatwo dostępna z zewnątrz, 
ponieważ nie posiadała jednej ściany. Stałym 
jej rezydentem był zwłaszcza jeden z kotów, 
jeszcze bardzo młody, niewyrośnięty, taki 
wyrostek możnaby powiedzieć. Ale już na tyle 
świadom swego kociego powołania, że potrafił 
któregoś dnia zagryźć wcale pokaźnego 
szczura, który zakradł się do kuchni w 
wiadomych celach. Koci młodzieniec cieszył 
się wyraźnie większą sympatią Wicka niż ten 
drugi kot, a właściwie stara kotka, a po jego 

wyczynie w porannej walce w kuchni zdobył 
nie kwestionowane pierwsze miejsce we 
względach naszego kucharza. To też kiedy 
kotka, zazdrosna widać o te względy, zbiła 
kociaka tak dotkliwie, że ten uciekł z 
przeraźliwym miauczeniem, Wicek zareagował 
natychmiast. Był bowiem świadkiem incydentu. 
Niewiele myśląc porwał siekierę - tasak ze 
stołu kuchennego i rzucił się w stronę kotki. 
Ta, widząc i zapewne czując co się święci, 
dała drapaka wspinając się kilka metrów po 
pniu rosnącego opodal drzewa. Ale nie 
doceniła furii Wicka. Ten równie 
błyskawicznie wdrapał się na drzewo i 
dosięgnął ją siekierką tak skutecznie, że już 
tylko pozostało zakopać kotkę.

W parę dni po tym smętnym wydarzeniu 
miałem jakąś sprawę do prowiantury z racji 
mojego nadzoru nad wydatkami oddziału na 
żywność. Zabrałem z kwatery prowiantowego 
i udaliśmy się do magazynku. Nie było tam 
żadnych okien, więc po otwarciu drzwi 
prowiantowy zapalił światło i stanęliśmy przed 
półkami zastawionymi kartonami i puszkami. 
Było to małe pomieszczenie o pow. ok. 4-5 m 
kwadratowych. Toteż i na podłodze zalegały 
poukładane kartony i inne opakowania 
żywności. Na jednym z kartonów na środku 
prowiantowy przezornie umieścił dużą pułapkę 
na szczury. Zorientował się bowiem bardzo 
szybko, że na naszej kwaterze jest ich 
mnóstwo. Potwierdziło się to natychmiast po 
naszym wejściu do magazynku i zapaleniu 
światła, bowiem dokładnie na wprost nas, na 
półce, siedział wspaniały szczur, 
znieruchomiały w pierwszej chwili. 
Prowiantowy akurat miał w prawej ręce dużą, 
dwufuntową puszkę, z jakimś dżemem. 
Niewiele myśląc z całej siły cisnął nią w 
kierunku szczura. Ten w tym samym 
momencie dał susa w naszą stronę, wprost na 
pułapkę, i to tak, że został przez nią 
dosłownie zgilotynowany. Był to rzadki raczej 
przypadek szczura samobójcy.
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ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

ORP ŚLĄZAK (10)

XXV TROPIENIE U-BOATOW
Postój w Algierze nie trwał długo. Grupa 

"ŚLĄZAKA" była potrzebna w Gibraltarze. 
Wieczorem 29 grudnia 1943 całym Zespołem 
(OORP ŚLĄZAK i KRAKOWIAK, HMSS 
ATHERSTONE i CLEVELAND), wyszliśmy 
z Algieru. Jak nam nakazano, idąc w 
odległości około 40 mil morskich od wybrzeża 
Algierii i Maroka, na trasie naszego przejścia, 
ustanowiliśmy patrol przeciwko okrętom 
podwodnym. Samolot typu "Hudson", był 
przydzielony do współpracy z nami. W drugiej 
połowie 1943 brytyjskie dowództwo Morza 
Śródziemnego zanotowało, że aktywność U- 
Boat’ow, przekraczała możliwości niemieckich 
okrętów podwodnych, pozostałych w tym 
akwenie, po Operacji "Torch" (inwazji 
Północnej Afryki). Po dociekaniach 
stwierdzono, że stan niemieckich okrętów 
podwodnych na Morzu Śródziemnym, był stale 
powiększany, przez U-Boat’y, przekradające 
się przez Cieśninę Gibraltarską, mimo stałych 
patroli utrzymywanych w Cieśninie.

Okazało się że U-Boat’y wykorzystywały 
fenomen oceanograficzny polegający na tym, 
że chłodniejsza (a więc cięższa) woda z 
Atlantyku, wpływa na Morze Śródziemne 
prądem dennym jakby rzeką płynącą dnem 
cieśniny, posiadającej pokaźną głębokość. 
Nadmiar cieplejszej wody śródziemnomorskiej, 
wypływa do Altantyku na powierzchni 
cieśniny. U-Boat’y więc podchodziły do 
Cieśniny Gibraltarskiej z Atlantyku tak blisko, 
jak ich bezpieczeństwo na to pozwalało. 
Zanurzały się do głębokości prądu dennego, 
wyłączały motory i zachowując ciszę, 

pozwalały prądowi nieść je do Morza 
Śródziemnego. W ten sposób, aparaty 
podsłuchu podwodnego nie miały efektu 
hydrofonowego, a fale asdykowe (sonarowe), 
załamywane przez warstwy wody o różnych 
temperaturach i gęstości, nie dochodziły od 
okrętów dryfujących tuż nad dnem cieśniny. 
Wobec tego, Royal Navy zwiększyła ilość 
patroli przeciw okrętom podwodnym na Morzu 
Śródziemnym i wprowadziła dodatkowo patrole 
u wejścia do Cieśniny Gibraltarskiej z 
Atlantyku.

Nowy 1944 rok spotkaliśmy będąc w 
odległości około 200 mil morskich od 
Gibraltaru, przekazując sobie aldisem wzajemne 
życzenia noworoczne. Do Gibraltaru weszliśmy 
1 stycznia, 1944 o 1545, nie napotkawszy U- 
Boat’ow. Tegoż dnia o 2300, ORP ŚLĄZAK 
został wysłany do portu, z zadaniem 
wzmocnienia patrolu przeciw okrętom 
podwodnym, przed Zachodnim wejściem do 
Cieśniny, przeprowadzanego przez 6 
niszczycieli Royal Navy, pod dowództwem 
HMS INGLEFIELD. Linia patrolu przebiegała 
pomiędzy przylądkami Cap Spartel i Cap 
Trafalgar. Okręty były sformowane w szyku 
czołowym w dwumilowych odległościach, 
pomiędzy poszczególnymi niszczycielami.

W nocy 3-go stycznia, HMS 
INGLEFIELD, pozostawiając jeden ze swoich 
niszczycieli z pozostałymi czterema odszedł do 
Gibraltaru, przekazując dowództwo patrolu 
ORP ŚLĄZAK. Po paru godzinach, patrol 
został wzmocniony przez dwa niszczyciele 
Royal Navy i był kontynuowany do rana 5-go 
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stycznia. Przed południem tego dnia, ORP 
ŚLĄZAK ze swoimi trzema niszczycielami, 
wszedł do portu w Gibraltarze. Po południu w 
tym samym dniu i w tym samym zespole, 
ORP ŚLĄZAK znowu był na tym samym 
patrolu. Dodatkowo do "węszenia" za U- 
Boatami, identyfikowaliśmy okręty i statki 
przechodzące przez cieśninę. Do portu, zespół 
powrócił po południu 6 stycznia.

7-go stycznia po południu ORP ŚLĄZAK 
wyszedł z Gibraltaru, z rozkazem udania się do 
Algieru. W nocy, przyszedł sygnał z 
dowództwa, polecający ŚLĄZAKOWI 
wytropienie U-Boat’u, podając jego pozycję 
meldowaną przez samolot. Samolot typu 
Wellington, został wysłany do pomocy w 
tropieniu.

O 2302 Wellington nadał, że spostrzegł 
nieprzyjacielski okręt podwodny, w odległości 
40 mil morskich na NE od ŚLĄZAKA. 
Powiadomił, że rzucił świecącą bojkę, w 
pozycji zanurzenia U-Boafu. Zwiększyliśmy 
szybkość i pomknęliśmy we wskazanym 
kierunku. Po dojściu do wskazanej pozycji, po 
prawie dwóch godzinach żeglugi, 
rozpoczęliśmy poszukiwanie okrętu 
podwodnego, według ustalonego schematu. 
Było to podobne do poszukiwania igły w stogu 
siana. Jednak, około 0200 8-go stycznia, 
zaobserwowaliśmy na Południe od nas, w 
odległości około 3 mile morskie, sylwetkę 
okrętu podwodnego, idącego na gładkiej 
powierzchni morza, kursem równoległym do 
naszego. Wskazałem cel do dalocelownika i 
rozkazałem otworzyć ogień do U-Boat’u, z 
działa wachtowego. Równocześnie, ogłosiłem 
alarm do zwalczania okrętu podwodnego. Ku 
naszemu rozczarowaniu, okręt podwodny 
widocznie też zauważył nas i zniknął pod 
powierzchnią morza.

Pełną szybkością ruszyliśmy do 
przybliżonego miejsca zanurzenia, 
rozpoczynając tropienie - niestety bez 

pozytywnego wyniku. Cały dzień 8 stycznia, 
przeszedł na bezskutecznym poszukiwaniu U- 
Boat’u. O 2215, otrzymaliśmy od Wellingtona 
nowy sygnał, podający pozycję spostrzeżonego 
U-Boatu 40 mil morskich na E od nas, którego 
atakuje bombami głębinowymi. Zwiększając 
szybkość, wzięliśmy kurs na podaną pozycję, 
wypadającą tuż na S od portu Malaga.

Omalże równocześnie, w dużej odległości 
na naszym kursie, ujrzeliśmy gęsty ogień 
przeciwlotniczy. Domyśliliśmy się, że to U- 
Boat ostrzeliwuje atakującego Wellingtona. Nie 
mając meldunku od Wellingtona, o wyniku 
jego ataku, zaczęliśmy go wzywać przy pmocy 
R/T (radio telefonu). Odpowiedzi jednak nie 
było. Czyżby został zestrzelony? Podążyliśmy 
dużą szybkością, do meldowanej pozycji U- 
Boat’u, biorąc kurs na widziane przez nas 
smugi jego pocisków.

Po północy 9-go stycznia znaleźliśmy się 
w przybliżonej pozycji walki Wellingtona z U- 
Boat’em. Była ona w odległości około półtorej 
mili morskiej na S od wejścia do portu 
Malaga. A więc znowu pogwałciliśmy wody 
terytorialne Hiszpanii (poprzednio w lipcu 1943 
r. z Konwojem z Lisbony). Kutry rybackie 
wychodziły już na połów. Cały pomost i 
obserwatorzy, z przyłożonymi do oczu 
lornetkami, przeszukiwali lustrzaną taflę morza, 
w poszukiwaniu "dinghy" z rozbitkami 
Wellingtona, w nadziei, że zdołali wodować i 
wydostać się z samolotu. O 0050, panującą 
ciszę przerwał głos sygnalisty mata Michała 
Krawczyka: "Lewo 15 stopni, odległość 3 do 
4 kabli, dighy. Świeci na niej małe światełko".

Na tle poświaty z lądu, oraz świateł 
wychodzących z portu kutrów, rzeczywiście 
pływała dinghy lotnicza. Podeszliśmy do niej. 
Znajdowało się w niej pięciu lotników RAF 
(Royal Air Force) - kilku z nich rannych i 
potłuczonych. Podnieśliśmy ich na pokład. Od 
Pilota dowiedzieliśmy się, że nalatując na U- 
Boat’a, trafili w gęsty i celny ogień, jego broni 
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przeciwlotniczej. Zostali trafieni i stracili 
kontrolę samolotu. Rzucili niecelne bomby 
głębinowe i z trudem udało mu się wodować 
samolot, który niestety siadł na wodę dość 
gwałtownie. Zanim samolot utonął, zrzucili z 
niego dinghy i wyskoczyli za nią do morza. Po 
wdrapaniu się do dinghy, stwierdzili brak 
jednego członka załogi. Nie wiedzieli, czy 
zdołał opuścić tonący samolot, a jeżeli tak, to 
istniała możliwość, że podniosła go łódź 
rybacka, kilka z nich bowiem, znajdowało się 
w pobliżu. Nad ranem, dołączyły do nas 4 
niszczyciele brytyjskie. Rozwinąłem je w szyk 
według schematu poszukiwania okrętu 
podwodnego. Przez cały dzień mozolnie 
tropiliśmy podwodnego korsarza, przesuwając 
"pattern" w kierunku przewidywanego jego 
posuwania się. Przed nastaniem zmroku, zjawił 
się na kącie kursowym lewo 15 , Junkers 88. 
Kiedy zbliżył się na odległość 6000 yardów, 
ORP ŚLĄZAK otworzył do niego ogień. Yu 
88 zrobił unik i odleciał w południowym 
kierunku.

O świcie 10 stycznia, "asdic" ŚLĄZAKA 
otrzymał kontakt podwodny, zakwalifikowany 
jako "prawdopodobny okręt podwodny". Po 
rzuceniu przez nas 5-ciu bomb głąbinowych, 
echo zniknęło. O 1015, przyszedł sygnał z 
dowództwa, rozwiązujący nasz patrol i 
polecający udanie się całego zespołu do Mers- 
el-Kebir, do którego weszliśmy o 1422. Jak 
widać, Hiszpania nie wniosła protestu prze

ciwko pogwałceniu przez ORP ŚLĄZAK jej 
wód terytorialnych - gdyż nikt nie zwrócił się 
do mnie o wyjaśnienia.

Brytyjczycy mieli uraz na punkcie generała 
Francisco Franco, oceniając negatywnie jego 
reżym, jego politykę i jego posunięcia. 
Zdawało się, że nie doceniali nawet, może 
nielicznych, ale korzystnych dla 
sprzymierzonych, ustosunkowań się "Caudillo" 
Hiszpanii. Uraz ten pozostał jeszcze z czasów 
hiszpańskiej wojny domowej, w której rząd 
Wielkiej Brytanii popierał "republikański" 
(faktycznie komunistyczny) rząd Hiszpanii, a 
ochotnicy brytyjscy, walczyli po jego stronie. 
Nie podzielam, w dużej mierze, opinii naszych 
ówczesnych sojuszników. Wiadomym bowiem 
było, że Franco, w odróżnieniu od 
Mussoliniego, nie dał się Hitlerowi wciągnąć 
do II Wojny Światowej. Jako sojusznik 
Niemiec mógł on przysparzać aliantom dużo 
trudności, chociażby w postaci używania przez 
Niemcy baz morskich i lotniczych na 
półwyspie Iberyjskim, oraz próby odebrania 
Brytyjczykom Gibraltaru. Nie mogę ocenić czy 
i jak dalece sprzyjał Franco Niemcom (poza 
zezwoleniem na udział ochotników "Błękitnej 
Brygady", w wojnie Niemiec, przeciwko 
Sowietom, czy na sprzedaż Niemcom 
surowców), ale w moim przynajmniej 
wypadku, rząd jego przymknął oczy, na 
dwukrotne pogwałcenie hiszpańskich wód 
terytorialnych.
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SZKICE Z POMORZA I Z MAZOWSZA.

Ojciec mój Stanisław Mieszkowski (ur. 
1903), harcerz-ochotnik wojny 1920, po 
uzyskaniu w Siedlcach świadectwa dojrzałości 
i po rocznym kursie Szkoły Unitarnej Piechoty 
ukończył Podchorążówkę Marynarki Wojennej 
w Toruniu w 1927. Następnie przeszedł w 
Tulenie wyższy kurs specjalizacji w dziedzinie 
artylerii morskiej i objął po powrocie z Francji 
dowództwo torpedowca ORP MAZUR. W 
1935 żeni się z absolwentką warszawskiej 
Wyższej Szkoły Handlowej panną Anną Marią 
Krasuską, która w trzy lata później zostanie 
moją matką.

Ojciec, w drugiej połowie lat trzydziestych 
w stoczniach francuskich i brytyjskich 
nadzoruje ze strony polskiej montaż urządzeń 
artyleryjskich na budowanych tam 
nowoczesnych okrętach zamówionych dla 
naszej floty. Jest również pierwszym oficerem 
artylerii na wodowanych w Cowes 
kontrtorpedowcach OORP GROM i 
BŁYSKAWICA.

We wrześniu 1939, jako dowódca 
kanonierki ORP GENERAŁ HALLER, a 
zarazem dowódca grupy kanonierek, działając 
w osłonie większych jednostek, stacza boje z 
lotnictwem niemieckim w Zatoce Gdańskiej, a 
po utracie przez okręt zdolności pływania 
demontuje na ląd uzbrojenie zarówno ze swego 
okrętu, jak z części wycofywanych z linii 
minowców. Obejmuje dowództwo odcinka 
obrony Helu. Po decyzji kontradmirała Józefa 
Urunga o kapitulacji wybrzeża wędruje wraz z 
załogą Helu przez obozy przejściowe w 
Spittalu i Nienburgu, a następnie do końca 
wojny przetrzymywany jest w obozie jenieckim 
w Woldenbergu na Pomorzu.

Fakt, że z matką przetrzymaliśmy okupację 
niemiecką, a następnie przeżyliśmy na Brackiej 
i Mariańskiej sześćdziesiąt trzy dni Powstania 
Warszawskiego, przesądził o tym, że ojciec po 
rozwiązaniu obozu, kieruje swe kroki do kraju. 
Nie zamierza wracać do wojska. Wykorzystując 
swe zdolności rzeźbiarskie, pragnie początkowo 
założyć warsztat, czy też niewielką fabryczkę 
zabawek. Z tym zamiarem jedzie do Gdyni. 
Tam jednak zawiązuje się niebawem prężna 
cywilna instytucja o nazwie Główny Urząd 
Morski, która angażuje ojca na trudną, bo 
pionierską funkcję kapitana portu handlowego 
w Kołobrzegu. Po przejściu frontu miasto i 
port leżą w gruzach. W 1945 mieszkamy w 
jednym z nielicznych ocalałych tu budynków. 
Zniszczenia w tym mieście można było 
wówczas porównać chyba tylko ze 
zniszczeniami lewobrzeżnej Warszawy. Z 
nieliczną grupką współzapaleńców, w ciągłych 
utarczkach zarówno z sowieckimi dowódcami 
wojskowymi, jak rówież napływającą zewsząd 
zarazą rodzimych "szabrowników" ojciec 
prowadzi tu pierwsze prace remontowe portu 
handlowego i zawiązuje' zalążki lokalnej 
flotylli rybackiej.

W styczniu 1946 jako zawodowy oficer 
marynarki wojennej zostaje zmobilizowany 
przez RKU w Gdyni z poleceniem 
zorganizowania na Oksywiu Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej. Przenosimy się wówczas 
do Gdyni. Gdy szkoła już funkcjonuje, ojciec 
w stopniu komandora porucznika zostaje 
powołany na stanowisko Szefa Sztabu 
Głównego Marynarki Wojennej, a następnie 
Zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej do 
spraw liniowych. W 1949, częściowo wzorem 
przedwojennej struktury Polskiej Marynarki 
Wojennej zostaje utworzone dowództwo floty.
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Komandor Stanisław Mieszkowski (z etatem 
kontradmiralskim) obejmuje funkcję Dowódcy 
Floty. Odtąd ojciec coraz krócej bywa w 
domu, ja natomiast coraz częściej odwiedzam 
go na Helu, lub w jego bazie mieszczącej się 
na przyholowanej z Elbląga na Oksywie 
poniemieckiej krypie, nazywanej Motława. 
Wiedziałem, że zarówno mój ojciec, jak jego 
najbliżsi przedwojenni koledzy, niezależnie od 
tego, czy zmobilizowani, czy ochotniczo 
podejmujący czynną służbę wojskową, 
namolnie nagabywani byli, aby wstąpić do 
partii. Komuniści nie uznawali bowiem 
oczywistej w cywilizowanym świecie zasady 
apolityczności wojska. Namawiania i szantaże 
trwały już jakiś czas. Jako dziesięcioletni 
chłopak, nie byłem przez ojca wtajemniczany 
w szczegóły tych nacisków. Wiele z nich 
miało miejsce poza naszym mieszkaniem i o 
nich się w domu głośno nie mówiło. Pamiętam 
wszakże liczące się w tej kwestii zdarzenie: 
kiedy to wracając zmierzchem do domu, 
poczułem na klatce schodowej silny zapach 
sowieckich perfum. Był to zapach tych samych 
duszących perfum, o nazwie: "800 let 
Moskwy", przy pomocy których zazwyczaj 
wyprowadzaliśmy kleszcze ze skóry naszego 
psa (do czego innego były bowiem zupełnie 
nie przydatne).

Otóż jak miałem się niebawem przekonać 
flakonem tych perfum, który roztrzaskał się był 
na schodach, ojciec mój trafił uprzednio w 
jednego z dwóch wyrzuconych z mieszkania 
politruków, którzy przyszli w celu 
ultymatywnego wymuszenia na ojcu decyzji o 
przystąpieniu do kompartii. Ojciec mój poza 
tym że był dobrym altylerzystą, był raptusem. 
Reagował szybko, czasem wręcz gwałtownie. 
Forma nacisku i szantażu, którą przyjęli 
wówczas nasłani emisariusze musiała być na 
tyle bezczelna, że ojciec mój uciekł się do tak 
drastycznie wyrażonej niechęci, popartej 
fruwającym flakonem. Szkło trzeba było ze 

schodów pozbierać, ale smród owych perfum 
rozszedł się po Gdyni, a zapewne dotarł aż 
do... Warszawy!

Od momentu objęcia Ministerstwa Obrony 
przez marszałka Armii Czerwonej Konstantina 
Rokossowskiego, ówczesnego dowódcę 
północnej grupy wojsk sowieckich w 
Niemczech, atmosfera w wojsku zaczęła się 
gwałtownie pogarszać. W szczególności 
pogłębiają się szykany skierowane przeciwko 
niepokornym "oficerom sanacyjnym". Coraz 
mniej liczy się już fachowość i interes kraju. 
Pola decyzyjne wypełniają się stopniowo siłami 
agenturalnymi i doktryną mocarstwa 
sprawującego po Jałcie kontrolę nad 
Wschodnią Europą. Niebawem po całkowicie 
bezpodstawnym, terrorystycznym uwięzieniu 
kilkunastu oficerów sprawujących kluczowe 
funkcje w Marynarce Wojennej, ich stanowiska 
obejmą bez reszty oficerowie czerwonej floty.

Gęstniejącą atmosferę trwogi i zastraszania 
potęgował wówczas całkowity brak prawdziwej 
informacji i destruktywnie działający na 
psychikę brak jakichkolwiek skutecznych form 
wpływania na bieg wypadków. Królowała 
koszmarna, nachalna propaganda. Ojca 
aresztowano w nieznanych nam bliżej 
okolicznościach 20 października 1950, jako 
drugiego spośród wyższych oficerów 
Marynarki. Pierwszym był kmdr por. Zbigniew 
Przybyszewski, wzięty we wrześniu z pociągu 
relacji Warszawa-Gdynia. Załatwiał w tym 
czasie swoją demobilizację z czynnej służby w 
Marynarce i w podróży zniknął bez śladu. 
Nikt nie wiedział czy sprawcami owego 
zniknięcia byli bezimienni agenci NKWD, lub 
GZI z Warszawy, czy też funkcjonariusze 
gdyńskiej agendy tych zbrodniczych 
organizacji, mieszczącej się wówczas przy ul. 
Pułaskiego róg Świętojańskiej. Nikt nic nie 
wiedział. Nigdzie nie można było zasięgnąć w 
tej sprawie jakichkolwiek wiarygodnych 
informacji.
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20 października, jak zwykle rankiem, ojciec 
wyszedł z psem na spacer. Z tego spaceru po 
paru godzinach wrócił do domu samotnie 
zdyszany pies. Ojca już nigdy więcej miałem 
nie zobaczyć. Ani żywego, ani nawet 
martwego. Domniemane aresztowanie wydało 
się faktem z chwilą wtargnięcia do mieszkania 
funkcjonariuszy informacji, którzy niebawem 
rozpoczęli drobiazgową rewizję. Dziś dopiero 
dzięki dostępowi do archiwalnych akt sprawy 
doszedłem do nazwisk tych i innych 
funkcjonariuszy czynnie uczestniczących w 
zbrodni. Kto natomiast dokonał aresztowania 
komandora Mieszkowskiego pozostaje nadal 
sprawą nie w pełni jasną. Co prawda w 
powołanych już aktach można odnaleźć dziś 
nazwisko porucznika Gieca, można również 
odnaleźć nakaz, podpisany przez prokuratora 
płka Stanisława Zarakowskiego, ale jest to 
nakaz czysto formalny, wystawiony jak sądzę 
ex post. O sposobie, czasie i miejscu 
aresztowania decydował w tym przypadku szef 
wydziału śledczego gdyńskiej informacji, 
kliniczny przykład ówcześnie pojętej lojalności 
względem władz komunistycznych, osławiony 
oprawca mjr Eugeniusz Niedzielin. Tymczasem 
w naszym mieszkaniu przy ul. 10 lutego 29 
myszkowały już na dobre pod kierunkiem kpt. 
Stefanowicza obce i wrogo do nas nastawione 
indywidua. Przeprowadzający przeszukanie 
zapowiedzieli matce mojej, że w czasie 
trwania rewizji nie wolno nam opuszczać 
mieszkania. Ja wszakże, nie godząc się z 
narzuconą nam formułą terroru, działając w 
młodzieńczym odruchu dwunastoletniego 
chłopca, czmychnąłem, udając się biegiem do 
szkoły, bacząc przy tym, by kluczyć na trasie 
i... nie spóźnić się na pierwszą lekcję. Później 
wyrzucałem sobie poddanie się owemu 
irracjonalnemu odruchowi. Pozostawiłem 
bowiem matkę samą na pastwę zbirów, a na 
powrót ojca realnie przecie liczyć nie mogłem. 
Była to dla mnie poważna lekcja życia w 

nowych "świetlanych" warunkach zgotowanych 
nam przez Jałtę i jej pupila, "ziutka-słoneczko".

Interwencje w obronie elementarnych zasad 
wolności, sprawiedliwości i godności ludzkiej 
podejmowane przez matkę i żony 
aresztowanych oficerów trafiały od początku w 
zupełną pustkę. Szybko przekonaliśmy się, że 
ani ówczesny główny politruk marynarki kmdr 
Józef Urbanowicz, ani też oficjalny sowiecki 
rezydent w Marynarce kontradmirał Iwan 
Szylingowski, ani też żadne oficjalne 
instytucje wraz z ówczesną głową państwa nie 
uczynią nic, co dałoby nadzieję na odwrócenie, 
czy choćby powstrzymanie biegu 
modulowanych przez reżym wypadków. 
Przeciwnie, rosnące szykany, wysiedlenia i 
postępująca degradacja naszych warunków 
życia, a w szczególności odcięcie wciąż 
rosnącej liczby rodzin aresztowanych od 
najogólniejszej nawet orientacji w przebiegu 
zbrodniczych śledztw sprowadzają praktycznie 
wyniki naszych zabiegów do zera.

Na szkolne kolonie letnie do Jeleniej Góry 
w 1951 jechaliśmy wespół z chłopcami z 
sierocińca (zwanego wówczas domem dziecka). 
Razem mieliśmy spędzić lato w Karkonoskich 
Ostępach. Starsi z nas mieli spędzić wakacyjne 
przedpołudnia przy pracy. Wiadomo: służba 
Polsce. Ówcześnie lansowana przez propagandę 
piosenka głosiła: "Nierozłączne siostry dwie: 
młodzież i ESPE!" Już w pociągu znalał się 
wśród nas, zabiegający usilnie o naszą 
sympatię wychuchany chłopak w pierożku na 
głowie, który w Gdyni ani nie uczęszczał do 
naszej szoły, ani nie należał do tych z 
sierocińca. Nie wiem nawet czy nasi 
nauczyciele-wychowawcy byli świadomi 
ubeckiego klucza z którego Adam Krzencesa 
(bo o nim mowa); znalazł się wśród nas. 
Szczególnie usilnie wydawał się zabiegać o 
moje względy. W jednej z sal szkoły przy ul. 
Czerwonej Armii, która w te wakacje miała 
pełnić funkcje naszej sypialni Adam już 
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pierwszego dnia zajął dla mnie i dla siebie 
dwa najlepsze miejsca. Był sprytny i 
przedsiębiorczy. Stawiał mi gęsto i usłużnie te 
swoje cechy do dyspozycji, co mi wysoce 
imponowało i dawało poczucie bezpieczeństwa. 
Zdarzyła się wszakże afera, która wbrew 
profesjonalizmowi tego młodego konfidenta, a 
może właśnie przez ów profesjonalizm, 
obnażyła powód jego misji wśród nas, uczniów 
Gdyńskiego Liceum spędzających wakacje poza 
rodzinnymi domami. Otóż tak się stało, że 
którejś nocy skradziono mi pieniądze. Było 
tego aż 50 zł - suma spora, stanowiąca cały 
mój wakacyjny majątek. Ze straty zwierzyłem 
się Adamowi, który niezwykle sprawnie zabrał 
się do rzeczy zapewniając solennie, że powrót 
całej utraconej sumy do mojej kieszeni, to 
jedynie kwestia czasu. Adam zorganizował 
spośród moich przyjaciół zespół rozpoznawczy, 
któremu powierzył zadanie popołudniowej i 
wieczornej inwigilacji podejrzanych chłopców 
pod kątem dokonywanych przez nich zakupów, 
w szczególności czynionych ponad stan. Ja, 
jako bezpośrednio zainteresowany, od 
czynności inwigilacyjnych zostałem 
metodycznie odsunięty. Wieczorem z godziną 
zamknięcia sklepów sytuacja była dla naszego 
profesjonalisty jasna i klarowna. Można było 
przystąpić do zasadniczej odsłony tego 
przedstawienia: do procesu. Odbył się on 
jeszcze tego samego dnia, późnym wieczorem 
w naszej sypialni. Zasiadającym za starą, 
dostojną, poniemiecką katedrą, prokuratorem i 
sędzią w jednej osobie był oczywiście Adam. 
Popełnił jednak tego wieczora niewybaczalny 
błąd, który sprawił, że cała jego jeleniogórska 
misja, tak misternie utkana przez jego ojca - 
dyspozycyjnego prokuratora zatrudnionego w 
osławionych instytucjach gdyńskiej Kamiennej 
Góry, zakończyła się fiaskiem. Jego syn, 14- 
letni konfident w roli prokuratora okazał się po 
prostu zbyt dobry, co skłoniło mnie odtąd do 
trzymania języka za zębami i ostrzeżenia 

przyjaciół. Adam był wściekły. Zorientował się 
bowiem, że wygrawszy bitwę o 50 zł, przegrał 
wojnę o zwierzenia moje, a może też i moich 
kolegów na temat opinii i kontaktów mojego 
ojca, który w tym czasie już dziesiąty miesiąc 
dręczony był w śledztwie.

Śledztwo to zaczęło się zaostrzać i 
brutalizować. Nie to, abyśmy byli o tym 
powiadomieni, raczej przeczuwaliśmy i 
wnioskowaliśmy po licznych zarówno 
poważniejszych, jak błahych faktach. Pewnego 
powszedniego, jesiennego dnia zostałem 
zaskoczony wizytą szkolnej sekretarki w klasie 
podczas trwania lekcji. Sekretarka wywołała 
mnie, abym pokwitował przesyłkę poleconą, 
która przyszła do szkoły (?) na moje nazwisko. 
Zdziwiony i zaciekawiony otworzyłem kopertę. 
Była pełna zdjęć fotograficznych o tematyce 
pornograficznej. Nikt tego nie widział, korytarz 
był pusty. Nie wahałem się ani chwili, 
poszedłem szybko do toalety, podarłem 
wszystko, spuściłem wodę! O fakcie tym w 
szkole nie puściłem pary z ust, nawet 
przyjaciołom. Opowiedziałem o zdarzeniu 
matce. Doradziła, by delikatnie wybadać 
przyjaciół, czy nic dziwnego nie spotkało ich 
po południu. Otóż mieli oni przygodę. Gdy 
wracali do domu jacyś cywile przetrząsnęli im 
teczki. Syn zbrodniarza powinien być 
degeneratem. Należało przygotować 
odpowiedni materiał dowodowy.

Proces TUN, generałów Tatara- 
Kirchmajera, w którym Zarakowski publicznie 
nazwał mojego ojca szpiegiem i zbrodniarzem 
był zapowiedzią "doskonalenia" przez władze 
komunistyczne sposobu sfingowania procesów 
politycznych. I choć wyroki zapadłe w tym 
publicznie nagłośnionym spektaklu nie 
przekraczały na ogół kilkunastu lat więzienia, 
trudno nam było wciąż pogodzić się z myślą, 
że można wbrew elementarnym zasadom 
sprawiedliwości bezkarnie torturować i więzić 
człowieka. Rzeczywistość zgotowana mojemu
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ojcu i jego kolegom przez pika Antona 
Skulbaczewskiego miała okazać się jeszcze 
straszniejsza, niż mogliśmy się tego 
spodziewać jeszcze dwa lata, a nawet rok 
wcześniej. Akt oskarżenia sformułowany latem 
1952 przez płka Władysława Kochana i 
odczytany oskarżonym nie w żadnym sądzie, 
lecz na "kiblowej rozprawie odpryskowej" w 
podziemiach GZI w Warszawie na Oczki przez 
prokuratora Marynarki Wojennej kmdra 
Leonarda Azarkiewicza - żądał głów! 
Najwyższy sąd wojskowy występujący w 
komplecie: Parzeniecki-Krupski-Karczmarz
przyjmując bez zastrzeżeń ów akt pozbawiony 
jakichkolwiek dowodów winy oskarżonych i 
bez udziału obrońców, skazał na śmierć pięciu 
i na dożywotnie więzienie dwóch oficerów 
marynarki. Z rozprawą rewizyjną uporano się 
szybko i bez zbędnego patyczkowania. Po 
prostu rozprawa ta nie odbyła się! Jedynie trzy 
tygdonie później prezes NSW płk Wilhelm 
Świątkowski i jego zastępca płk Aleksander 
Tomaszewski podpisali przygotowany przez 
przewodniczącego kompletu sędziowskiego z 
rozprawy "kiblowej" tekst wyroku utrzymujący 
w całej rozciągłości ustalenia podjęte w GZI 
21 lipca 1952. Z oryginałem tego kuriozalnego 
tekstu, opracowanego własnoręcznie przez płka 
Piotra Parzenieckiego, miałem możność 
zapoznać się półtora roku temu przeglądając w 
archiwum akta sprawy. Konsekwencji tego 
wyroku miał znękany ojciec niebawem 
doświadczyć. Szczegółowe mechanizmy 
funkcjonowania ówczesnego triumfującego 
terroru władzy skierowanego bezpośrednio 
przeciw narodowi polskiemu i posługującego 
się ludobójstwem były przez nas jednak w tym 
czasie nie w pełni rozpoznane i uświadamiane. 
Mimo wydeptywania ponurych korytarzy na 
Suchej i Koszykowej, mimo gęsto składanych 
próśb i apelacji, mimo noszonych wciąż do 
więzienia paczek nie byliśmy w pełni 
świadomi rychłego zbrodniczego finału. Nie 

znane nam były również w porę fakty 
nieskorzystania przez Bieruta z przysługującego 
mu prawa łaski i braku jakiejkolwiek 
interwencji Rady Państwa powołanej właśnie 
nową konstytucją PRL. Ludzie w majestacie 
obłędnego prawa zostali zgładzeni. Komandor 
Stanisław Mieszkowski i kmdr por. Zbigniew 
Przybyszewski - w więzieniu mokotowskim - 
16 grudnia 1952 roku. Miejsce tajemnego 
nocnego pochówku wybrane przez 
funkcjonariuszy więziennych Alojzego 
Grabickiego i Władysława Turczyńskiego do 
dziś pozostanie, tak naprawdę nieznane. A 
ekshumacja zwłok nie przeprowadzona. Po 
czterdziestu latach konstytucja anno stalini 
1952 jeszcze trwa!
Zbrodniarze mieli i mają się dobrze!

Witold Mieszkowski

Od Red: W nr 164 NS drukowaliśmy dr 
Jerzego Poksińskiego życiorys kmdr S. Mie- 
szkowskiego. Przepraszam za błąd w tytule, nie 
zauważyłem pomyłki w nazwisku. W 
powyższym opracowaniu Autor przypomina, że 
szykanowanie rozciągnęło się na całą Rodzinę 
śp. Komandora. Redaktor

KONSTANTY REYNERT

W 171 Nr NS na str. 12 Kostek Okołów 
Zubkowski opowiada o swej wizycie w 
Kanadzie od 31 maja 1992 i w początku 
czerwca w Ottawie: "Tam zawozi Oskar 
Gliński, a przed domem narzeka Jurek 
Dobrodzicki do Hanki, że konwój z Toronto 
się spóźnia. Tam spotykałem Monę 
Kawemińską, a u niej skontaktowałem Kostka 
Reynerta, który zaprosił Jurka, Oskara i mnie 
z mego rocznika i Tadeusza Sadłowskiego z 
twojego do siebie, do zbrojowni. Kostek 
kolekcjonuje białą broń: mieczów więc, pałaszy 
i halabard nie brakuje. Kostek pokazuje 
przybyszom z Anglii swą "rodzinną stolicę"...
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Niespodziewanie spadła na nas wiadomość w 
listopadzie 1993 o strasznej chorobie Kostka. 
Piszę do Niego 16 listopada 1993:
Ogromnie zmartwiła nas wiadomość o Twej 
bardzo zaawansowanej chorobie, o czym nas 
zawiadomiłeś wraz z nowym adresem i Twym 
szczodrym darem dla potrzebujących pomocy 
kolegów. Przypominam zdanie bardzo mi 
duchem bliskiego filozofa Ojca Jacka 
Bocheńskiego, dominikanina, profesora 
uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii, który 
twierdzi, że w sytuacjach w których się nie 
ma kontroli powinno się zachować pogodę 
ducha i pamiętać tylko o sobie. Przykłady 
spontanicznego zatrzymania się rozwoju 
choroby są tak nieliczne, że o pociesze lepiej 
nie pisać, ale pogody ducha i ulgi, ulgi w 
cierpieniach życzę - Wiesław.

Do listu dopisuje się Kostek Zubkowski, 
któremu trudno jest uwierzyć, że jeszcze rok 
temu ten chory Kolega był chętnym, 
energicznym i bardzo umiejętnym cicerone po 
Ottawie.

Tymczasem otrzymuję wzruszający list od 
kol. Józefa Hołuby z 6 grudnia: "Przy okazji 
skreślam parę słów na polecenie kol. 
Konstantego Reynerta. Otóż K Reynert jest 
bardzo chory, ma raka płuc... Mimo, że ja sam 
po wypadku samochodowym jestem po prostu 
kaleką i chodzę z pomocą laski, ale od czasu 
do czasu go odwiedzam i załatwiam Jego 
prośby. Trudno mi to częściej robić, gdyż 
mieszkam 120 mil od Ottawy, a samochodu 
nie prowadzę i jestem zależny od transportu 
przyjaciół... Proszę kolegę napisać do 
Konstantego Reynerta, bo On często kolegów 
wspomina".
Podaję poniżej Jego adres: Mr Konstanty 
Reynert, 2370 Carling Ave, Ottawa ONT K2B 
8G9, Canada.

Podobnie pisze z Warszawy 24 grudnia Kazik

*
Żmijewski:
"Miałem smutną wiadomość od Kostka R o 
Jego chorobie... wyczułem z listu, że jest 
bardzo załamany. Napisz do Niego kilka słów 
- to jedynie możemy zrobić..."

1 grudnia 1993 pisze z Kanady Kostek: 
Dziękuję ci za list z pokwitowaniem i za dobre 
słowa w liście. Ja też wspominam z 
przyjemnością tutejszą wizytę Kostka Okołów 
Zubkowskiego dwa lata temu, za dobrych 
czasów. Mieszkam w tym domu dla emerytów. 
Pozdrowienia dla ciebie i dla znajomych 
kolegów. Przepraszam za moje obecne pismo. 
Chyba nie poprawi się. Trzymaj się na 
wolnych obrotach. Kostek Reynert.

Z Londynu piszę 1 lutego 1994: 
Kochany Kostku,

Pisze mi na kartce świątecznej na Boże 
Narodzenie z Warszawy Kazik Żmijewski, że 
otrzymał od Ciebie smutną wiadomość o 
Twojej chorobie i z Twojego listu wnioskuje, 
że jesteś bardzo załamany. Poleca mi więc do 
Ciebie napisać kilka słów co i tak chcę zrobić. 
Tak się złożyło, że na Boże Narodzenie 
zatrzymali mnie w szpitalu przez święta i 
dumałem sobie czytając świąteczne wynurzenia 
anglikańskiego Arcybiskupa z Durham, który 
blaskiem gwiazdy betlejemskiej zdziałał, że 
"Mędrcy świata Monarchowie" spiesznie dążą 
do Heroda dopytać się o Dzieciątko, na co 
Herod oczywiście nakazuje rzeź Niewiniątek, 
przed którą Świętej Rodzinie udaje się uciec 
do Egiptu. Wtedy niedowiarek Arcybiskup 
stwierdza, że on tego scenariusza przyjąć nic 
może, że nie wierzy w Trzech Mędrców, 
narodziny w stajence, w Niepokalane poczęcie 
i całą tradycję. Inaczej "nasz" Papież, który w 
swym "sygnale" świątecznym pisze, że światło 
trzeba prawie z franciszkańską prostotą przyjąć 
jako życzliwą poświatę i z tego etymologicznie 
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wyprowadza przyjazne aspekty jak ognisko 
domowe. Tak więc w szpitalu w zachodnim 
Londynie snuję rozważania teologiczno- 
etymologiczne, które możnaby streścić na 
krótko: Kochany Kostku nie daj się chorobie 
za łatwo, bo dużo jeszcze od Ciebie możemy 
się nauczyć, jesteś nam potrzebny.
Twe kartki i Twoja pamięć o potrzebujących 
pomocy kolegach są naprawdę wspaniałe. 
Jesteśmy myślą i sercem z Tobą! Wiesiek.

6 lutego 1994 datowana jest odpowiedź:

Chcę Ci podziękować za niespodziewany list z 
1-go lutego, jak też słowa otuchy. Wybacz mi 
i błędy pisania i papier, staram się pisać na 
maszynie dwoma palcami, liniowany papier jest 
do ręcznego drukowania, które czasami 
zawodzi. Jeżeli byłeś w Nowej Funlandii w 
latach 1940-ch, to znaczek kopertowy 
przedstawia obecny widok St. John’s po 
północnej stronie portu, na zachód od wejścia.

Kazik Żmijewski z Warszawy ma widocznie 
dębre podejście do sytuacji jak moja. Nie 
wiem co dokładnie mógł napisać, ale dostanie 
moje podziękowanie za troskę. On i Stefan 
Bujniewicz z Gdańska piszą do mnie ze sześć 
razy do roku. Tutejszy Olgierd Celiński 
powiedział mi, że telefonował do Ciebie, gdy 
dostał odpowiedź, że nie kwalifikował się na 
Krzyż Maltański, Józek Nitecki z Delmae, USA, 
też dostał odmowną odpowiedź. Obaj zdaje się 
nic więcej nie robili na ten temat.
Święta w szpitalu na pewno nie były radosne 
dla Ciebie, ale mam nadzieję, że była ku temu 
potrzeba, no i że wyszedłeś podreperowany. 
Ktoś tutejszy z pewnym dowcipem powiedział, 
że w naszej generacji wizyty szpitalne to 
spisek tych którzy wpisywali daty urodzenia w 
nasze metryki, ale nie można ich zmusić do 
poprawienia zapisów. Ty też, Wiesiek, trzymaj 
się na wolnych obrotach i w dobrym nastroju 

ducha. Ja staram się jak mogę.

Odpisuję 15 marca 1994:

Dziękuję za list z 6-go lutego br. i cieszę się, 
że nie krzyczałeś na mnie, że w mym 
ostatnim liście trochę się wymądrzałem. Ale 
jak się pisze do chorego przyjaciela po drugiej 
stronie Oceanu, a samemu siedzi się na Święta 
Bożego Narodzenia w szpitalu - to myśli się 
rzewnie. Te myśli przekazałem w mym 
ostatnim liście. Obawiałem się, że mnie za to 
skrzyczysz. Tadek Sadłowski właśnie pisał z 
Florydy, że już wraca do Ottawy i dopytywał 
się o Ciebie. Tak samo Kazik Żmijewski z 
Warszawy, który przesyła Ci serdeczności.
Napisz proszę choć parę słów czy bardzo Cię 
prześladują niewygodnymi lekarstwami i 
zabiegami, ale przy odrobinie pogody ducha i 
mocniejszych niż aspiryna środków na bóle 
może to przetrzymujesz.

U nas straszne poruszenie z 
nieprawdopodobną ilością rocznic i obchodów. 
Na szczęście z tego wszystkiego się 
wyłączyłem i jako niezainteresowany widz 
załatwiam setki skomplikowanych spraw 
dotyczących pamiątkowych medali, dekoracji i 
uczestnictwa w paradach.
Ściskam Cię serdecznie i pozdrawiam. W.

Chcę Ci podziękować przed Wielkanocą za 
list z 15 marca i tym samym życzyć Ci 
Wesołego Alleluja, tym razem w domu, nie w 
szpitalu. Były szkocki oficer John Woods RNR 
z Ontario, poszukiwał tu danych o udziale 
ORP PIORUN w odparciu nalotu Luftwaffe na 
Clydebank w 1941. Tu zaopiekował się nim 
nasz Romuald Nałęcz Tymiński, ja prawie nic 
nie mogłem znaleźć. Dwa dni temu dekarz 
określił mój stan jako dobry, co znaczy ma być 
lepszy od spodziewanego. Przeniósł mnie na 
następny przegląd za sześć tygodni. Jak 
dotychczas to zabiegów i lekarstw na bóle nie 
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mam. W połowie kwietnia wróci tu Tadek 
Sadłowski z żoną Zofią z Fort Myers, Floryda. 
W rozmowie telefonicznej powiedział mi, że 
nie wstąpi do organizowanego w Polsce 
Stowarzyszenia dla Emerytów Marynarki 
Wojennej, gdzie go zapraszano.
4 marca pisał do mnie Stefan Bujniewicz z 
Gdańska-Oliwy, że nie wstąpi do 
Stowarzyszenia w Polsce. Tam ważniejszym 
organizatorem ma być J. Ochma że lata 1994 
i 1995 będą okazjami do zjazdów, obchodów 
i rocznic. Kanadyjski Royal Canadian Legion 
już chyba od dwóch lat przyjmował zgłoszenia 
na obchody we Francji i w innych krajach. 
Wierzę, że załatwianie wielu związanych z tym 
spraw zajmuje Ci wiele czasu, może uzna Ci 
ktoś' to. Tu zdaje się 29 marca ma być adm. 
Piotr Kołodziejczyk z wizytą do Kanady. Nasi 
tutejsi kombatanci znaleźli jedenastu do jakiejś 
dekoracji. Na papierze mamy wiosnę od kilku 
dni, ale za oknami niewiele jeszcze o tym 
miasto wie. Zapowiedziano możliwą gołoledź, 
gdzieś w okolicach pada śnieg. Powoli i z 
wielu błędami mogę pisać na maszynie, gdyż 
to łatwiej odczytać niż mój druk ręczny. Błędy 
maszynowe staram się poprawiać ręcznie, ale 
liczę, że czytelnicy będą wyrozumiali i 
tolerancyjni. Trzymaj się. Serdeczne 
pozdrowienia.

K. 25 marca 1994.

Londyn, 26 kwiecień 1994

Właśnie dostałem Twój list z 25-go marca br., 
który zaczynasz długim wywodem o p. John 
Woods RNR, którym zresztą zaopiekował się 
Romuał Nałęcz-Tymiński. Cieszę się, że 
lekarze są zadowoleni z Twego stanu, który 
ma być lepszy niż się spodziewano. Widzę, 
że oczekujesz powrotu Tadka Sadłowskiego, 
od którego też miałem list.
Jeśli chodzi o Waszą wiosnę to nasz kwiecień 
według przysłowia jest straszny plecień i 

przeplata złą pogodę z jeszcze gorszą. A już 
mamy raporty ze Stanów Zjednoczonych, że 
tam już 80-cio stopniowe upały w New Jersey. 
Z dowcipnego listu Tadka Sadłowskiego 
chciałem zacytować że
"Kolumbowa NINA, a raczej jej wybudowana 
w Brazylii replika jest obecnie zakotwiczona w 
Fort Myers na Florydzie. Ile razy 
przypominałem sobie pomieszczenia załogi na 
ORP GARLAND to byłem przekonany, że 
delikatnie mówiąc były parszywe. Po 
zwiedzeniu NINY zmieniłem zdanie. 
Mieszkaliśmy po królewsku. Ponieważ zimy 
spędzamy z Zosią na Florydzie, więc 
zaproszenie do wstąpienia do Stowarzyszenia 
Oficerów Mar. Woj. RP doszło do mnie z 
dużym opóźnieniem. Zaproszenie cenię sobie, 
ale skorzystać z niego nie mogę. W połowie 
kwietnia wracamy do rodzinnej Kanaty w 
Ontario."
A w PS. dodaje, że "z Kostkiem Reynertem i 
Olgierdem Celińskim jestem w stałym 
kontakcie."

Prawdopodobnie już Tadeusz Cię odwiedził i 
notuję też Twój kontakt ze Stefanem 
Bujniewiczem, który być może za wiele od 
krajowych kolegów się spodziewa, ale jego w 
pełni rozumiem, warto zawsze mieć swoje 
zasady i ich się trzymać, choć tolerancja 
czasami nie zaszkodzi.
Naprawdę cieszę się, że tym razem list od 
Ciebie jest nieco pogodniejszy. Kostku Drogi, 
staraj się tak dalej, a wielu z nas powita to z 
uczuciem ulgi. Łączę serdeczne pozdrowienia.

Wiesław.

BIBLIOGRAFIA "NASZYCH SYGNAŁÓW"

W końcu ubiegłego roku w ramach 
obchodów 75-lecia powstania Marynarki 
Wojennej RP w Gdyni ukazał się specjalny 
numer "Biuletynu Historycznego" Muzeum 
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Marynarki Wojennej. Jest on już 13-tym z 
kolei numerem znanego w kręgach miłośników 
historii morskiego oręża periodyku.

Biuletyn w całości poświęcony bibliografii 
kolportowanych na cały świat pism 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej: 
"Komunikaty" (1945-1948), "Komunikaty 
Informacyjne" (1948-1949) i "Nasze Sygnały". 
Te ostatnie wydawane są w Londynie od 1949 
po dzień dzisiejszy.

Podjęcie prac autorskich i redakcyjnych 
było możliwe dzięki darowi kpt mar w st. 
spocz. Michała Hłaski z Paryża. We wrześniu 
1991 r. przekazał on na pokładzie Okrętu- 
Muzeum "Błyskawica" na ręce dowódcy 
Marynarki Wojennej kontradm. Romualda 
Wagi komplet pism. Bezcenny przekaz znalazł 
swe miejsce w zbiorach Muzeum Marynaki 
Wojennej. Obecnie jedynie w dwóch miejscach 
na terenie kraju znajdują się pełne zestawy 
wspomnianych periodyków, tj. w Bibliotece 
Polskiej Akademii Nauk oraz w gdyńskiej 
placówce muzealnej.

Trudu opracowania bibliografii podjął się 
zespół autorski w składzie: kmdr por dr 
Zbigniew Wojciechowski, kmdr por mgr 
Walter Plater i kmdr dypl. Mieczysław Serafin.

Część bibliograficzną Biuletynu 
poprzedzono trzema publikacjami 
omawiającymi historię Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej, rozwój pism w ujęciu 
chronologicznym oraz kompozycję pracy. Są to 
materiały pióra kmdr. por. dr. Zbigniewa 
Wojciechowskiego "Marynarskie 
Stowarzyszenie na obczyźnie" (1945-1992), 
kmdr. por. mgr. Waltera Patera "Pisma 
Stowarzyszenia Kombatantów Marynarki 
Wojennej 1945-1992" oraz kmdr. dypl. 
Mieczysława Serafina "Układ bibliografii".

Bibliografia zawiera 1763 pozycje ujęte 
numerycznie w dziewięciu działach:
1. Dział wstępny
2. Historia oręża polskiego na morzu i walk w 

obronie Wybrzeża
3. Morska historia powszechna
4. Monografie - dodatki
5. Stowarzyszenie (Samopomoc) Marynarki 
Wojennej
6. Opowiadania, wiersze i piosenki
7. Biografie, wspomnienia pośmiertne i 
nekrologi
8. Wspomnienia, pamiętniki, dzienniki
9. Ilustracje

W niektórych z nich wprowadzono dla 
lepszej przejrzystości podrozdziały, co ułatwia 
korzystanie z Biuletynu.

Jak należało się spodziewać 
najobszerniejszym jest dział piąty (708 pozycji 
bibliograficznych), a najszczuplejszy to trzeci 
i czwarty (łącznie 34 pozycje). Numer zamyka 
indeks autorów prezentowany w porządku 
alfabetycznym. Jest ich bardzo wielu ponad 
260-ciu. I tu niewątpliwymi rekordzistami są: 
Wiesław Krzyżanowski (79 pozycji), Romuald 
Nałęcz-Tymiński (45 poz.) i Bolesław 
Markowski (40 poz.).

W Biuletynie liczącym 132 strony 
czytelnicy znajdą również zestawienie władz 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej od 1945 
r. aż po dzień dzisiejszy oraz odbitki stron 
tytułowych pierwszych numerów omawianych 
pism.

Istniejące niemal od półwiecza 
Stowarzyszenie przez cały okres swej owocnej 
działalności wydaje własny organ prasowy. Jest 
on nie tylko kronikarskim zapisem życia 
pozostających na obczyźnie członów Polskiej 
Marynarki Wojennej, ale także elementem 
spajającym wewnętrznie. To kopalnia wiedzy 
historycznej dla przyszłych pokoleń.

Dobrze więc się stało, że dzięki staraniom 
Dowództwa Marynarki Wojennej udało się 
opublikować choć w niewielkim nakładzie 400 
egz. tak potrzebne wydawnictwo. Stanowi ono 
cenny nabytek dla wszystkich członków 
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Stowarzyszenia oraz zainteresowanych 
najnowszą historią naszej Marynarki Wojennej.

Cały nakład szybko rozszedł się wśród 
instytucji i placówek naukowych, muzeów, 
bibliotek, oddziałów marynarki oraz historyków 
i osób zajmujących się problematyką wojenno- 
morską. Kilkadziesiąt egzemplarzy przesłano 
również do Zarządu Głównego i 
poszczególnych kół Stowarzyszenia oraz 
rozsianych po świecie kombatantów.

Zbigniew Wojciechowski 
Jak list kmdr po dr Z Wojciechowskiego też 
22 grudnia 1993 datowany jest wzruszający 
list, który nam przesłał

MARIUSZ B HRYNKIEWICZ MOCZULSKI

Przede wszystkim przepraszam za ewentualne 
opóźnienie nadejścia tego listu. Jednym z 
powodów jest to, że muszę zawsze czekać aż 
ktoś życzliwy przyjdzie i napisze list pod moje 
dyktando. Wzrok mój tak się pogorszył, że 
mam nawet trudności z podpisywaniem listu 
albo czeku. Stąd ten list, brzmiący jak trochę 
bezduszny okólnik, pisany jest do wszystkich 
jednakowo i rozesłany będzie jako odbitka do 
każdego adresata. Zasadniczym celem jego jest 
przesłanie najlepszych życzeń z okazji Świąt i 
Nowego Roku: zdrowia, pomyślności i 
spełnienia wszystkich pragnień. Od maja 
jestem w Warszawie i wciąż nie mogę 
zaaklimatyzować się, ani fizycznie ani 
psychicznie. Tak to ciąży na człowieku prawie 
50 letnie przebywanie na wygnaniu. Do domu, 
w którym mnie nikt nie czeka, tęsknię w 
niebywały sposób, co zatruwa mi każdą chwilę 
życia. Od śmierci Marychny przeminęło 1185 
dni a ja wciąż nie mogę przyjść do siebie 
wbrew powszechnemu mniemaniu, że czas 
łagodzi cierpienie.
Modzelewskiego 54a, m. 11, Warszawa- 
Mokotów

Mariusz

MONOGRAFIA POR MAR WOJTKOWIAKA

Paru kolegów krytykowało przydługą 
monografię odtworzoną z codziennych notatek 
Ojca przez kol Wandę Troman, twierdząc że 
skrócenie lub nawet pominięcie "rodowodów" 
skoncentrowałoby uwagę czytelnika na 
sprawach marynarskich. Jeśli tak to w 
marcowym numerze BANDERY wywiad p. H 
Połchowskiego niepotrzebnie zaciemnia 
"rodowodem" kol Andrzeja Kłopotowskiego, a 
p Urszula Czajkowska w tym samym numerze 
"rodowodem" Michała Hłasko. Dowiadujemy 
się w jakiej wsi się urodzili: Kłopotowski w 

’.Skaryszewie, a Hłasko w Petersburgu i jaka 
wieś jest ich obecnym miejscem postoju: 
Kłopotowskiego Warszawa, a Hłaski Paryż. 
Nie tylko więc nasz redaktor popełnił te błędy. 
Kmdr por mgr W Pater pisze 20 lutego 1994: 
"Jestem też bardzo zadowolony, że mogłem 
przeczytać opracowanie Pani Wandy Troman o 
jej ojcu - myślę jakby to było wspaniale, 
gdyby o każdym ojcu-marynarzu ukazała się 
taka monografia a o każdym okręcie seria 
artykułów podobna do cyklu Pana Komandora 
Tymińskiego o "Ślązaku". Wiem, że to 
niemożliwe, a szkoda.

Notatkę o śmierci śp. Heleny Wójcik, która 
mnie bardzo poruszyła mimo, że się jej 
spodziewałem, opatrzył Pan m.in. naszym 
wspólnym zdjęciem, co dla mnie ma swoistą 
wymowę. Dziękuję".

Wspaniały list koleżanki Wandy Troman 
podaję tu w znacznym skrócie wraz ze 
zmniejszoną fotografią. Oryginalną fotografię i 
pełny list za zezwoleniem autorki przesyłam na 
BŁYSKAWICĘ.

...Wielkie zainteresowanie wzbudziła jego 
wizyta w Cowes 17 lipca 1935 w związku z 
ceremonią wbicia pierwszego symbolicznego 
nitu w stępkę ORP GROM.
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Wodowanie ORP BŁYSKAWICA 1 październik 1936. Od lewej Konsul Karol Poznański, Dyr. stoczni Arthur Thomas Wall, Ojciec 
Antoni Akel, Matka chrzestna Cecylia Raczyńska, pierwszy z prawej: Jan Morze, trzeci - Amb. Edward hr Raczyński, piąty 
- Józef Wojtkowiak.

Kontrakt na budowę ORP GROM (numer 
1800) i ORP BŁYSKAWICA (numer 1801) 
był jednym z najważniejszych zagranicznych 
zamówień otrzymanych od 1918 przez Wielką 
Brytanię i pierwszym z Polski.

Prasa angielska ogłosiła, że okręty te po 
ukończeniu ich konstrukcji będą największymi, 
najszybszymi, najpotężniejszymi i najlepiej 
uzbrojonymi okrętami budowanymi dotychczas. 
Ogólny projekt i szczegóły zostały dokładnie 
rozpatrzone i przedyskutowane w KMW, 
którego inżynierowie byli znanymi ekspertami 
w dziedzinie budowy okrętów, a w ciągu 
ostatnich miesięcy współpracowali razem z 
inżynierami stoczni J.S. White.

Na ceremonię wbicia nitu zaproszono wiele 
ważnych osobistości zarówno ze strony 
angielskiej jak i polskiej. Na czele polskiej 
delegacji stał Hrabia Raczyński, a towarzyszyli 
jemu Hrabia R. Michałowski (pierwszy 
sekretarz Ambasady RP), Dr Stefan Litauer 
(przedstawiciel prasy), Kmdr Stanisław 
Rymszewicz (Przewodniczący Komisji 
Nadzoru), oraz Inżynier Jan Morze i Chor mar 
Józef Wojtkowiak (członkowie Komisji 
Nadzoru)...

Po raz drugi Ambasador Raczyński 
przyjechał do Cowes na wodowanie ORP 
BŁYSKAWICA, które odbyło się w czwartek 
1 października 1936 o godzinie 11.55. Jego 
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druga żona Cecylia Raczyńska była matką 
chrzestną okrętu, ubrana na tę okazję w 
karakułowe futro, gdyż było już chłodno...

Stronę polską reprezentowali: Hrabia 
Edward Raczyński z małżonką, Hrabia R. 
Michałowski, Kmdr inżynier Aleksander Rylke, 
Dr Karol Poznański (Konsul Generalny RP w 
Londynie) z małżonką, Kmdr Stanisław 
Rymszewicz, Chor mar Józef Wojtkowiak i 
Ojciec Cichoś z Londynu...

Kościół katolicki reprezentowali: Ojciec 
O’Hanlon i Ojciec Antoni Akel, rodem z 
Libanu, z East Cowes z kościoła św. Dawida 
przy 9, Coonaught Road...

Na przyjęciu w Alexandra Hall, wzniesiono 
toasty na cześć Wielkiej Brytanii i Polski.

Ambasador Raczyński powiedział, że z dumą 
patrzy na nowy okręt. Te dwa nowe okręty, 
pomimo swych nazw (GROM, 
BŁYSKAWICA), będą użyte na morzach w 
celach utrzymania pokoju i rozwoju handlu, i 
dalej doprowadzą do rozwinięcia morskiej 
polsko-angielskiej współpracy.

Hrabia Raczyński podziękował Admirałowi 
Fisher’owi za wzniesienie toastu na cześć 
Polskiej Marynarki Wojennej.

Admirał Fisher wyraził nadzieję, że obie 
floty będą współpracowały na morzach w celu 
utrzymania pokoju. Następnie wzniesiono toast 
na cześć matki chrzestnej okrętu i Sir 
Archibald Mitchelson podarował jej srebrną 
broszkę w kszałcie BŁYSKAWICY.

Przywitanie Wiceadm. Romualda Wogi z Michałem Hłasko w Paryżu 16 grudnia 1993 w Admiralicji

i
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SPOTKANIE ADMIRAŁÓW

Wymieniony w powyższym paragrafie 
Drogi i Szanowny kol. Michał Hłasko przesyła 
nam datowane 13 stycznia 1994 sprawozdanie 
ze spotkania 16 listopada 1993, które podajemy 
w skrócie, 
gdy wiceadm Romuald A WAGA wracając ze 
Stanów Zjednoczonych był zaproszony na 
oficjalne przyjęcie przez Szefa Sztabu Sił 
Morskich Francji adm Alain Coatanea w 
salonach reprezentacyjnych Sztabu na cześć 
polskiej delegacji. Na tym przyjęciu było 
ponad 100 osób głównie wyższych oficerów 
Marynarki Francuskiej i kilku członków 
Ambasady Polskiej z Ambasadorem RP w 
Paryżu prof. Łukaszewskim. Wszyscy 
marynarze byli w galowych mundurach. Po 
koktailu z szampanem w sali z orkiestrą 
symfoniczną Francuskiej Marynarki gości 
rozmieszczono według imiennych kartek. 
Obsługa była nadzwyczaj staranna a wykwintne 
dania wspaniale prezentowane. Przed końcem 
kolacji przemówił Adm Alain Coatanea 
posługując się tłumaczem polskim. Po nim 
przemówił wiceadmirał Romuald Waga. 
Tematem tych przemówień było wznowienie 
współpracy polsko-francuskiej. Po nich 
przemówił Michał Hłasko jedyny pozostały 
oficer PWM we Francji. Przypmniał krótko o 
serdecznej współpracy w okresie 
międzywojennym, gdy wielu oficerów polskich 
było szkolonych we Francji. Następnego dnia 
wieczorem Ambsador Polski zaprosił 
wszystkich obecnych do Ambasady Polskiej. 
We wspaniałych salonach odbył się koktail, 
który dał okazję do bezpośredniego kontaktu 
między osobami, które mogą przyczynić się do 
zacieśnienia więzi polsko-francuskiej. To 
spotkanie dla Marynarki Polskiej według mnie 
ma wielkie znaczenie jako zapoczątkowanie 
dalszych rozmów w konkretnych sprawach.

Michał Hłasko

ZWIĄZEK POLSKICH OFICERÓW 
MARYNARKI HANDLOWEJ W LONDYNIE 
zaprosił prezesa i sekretarza Zarządu Głównego 
SMW na tradycyjny opłatek w gmachu Posku 
w sali bankietowej w dniu 29 stycznia 1994 o 
godz. 1700. Tam zastajemy z naszych kol 
Lilkę Jedyńską, której prezes wręcza bukiecik 
żonkilów, Zbyszka Plezię i Marka 
Oładakowskiego. Mam przyjemność poznać 
osobiście sekretarza ich Związku kpt ż wk Z. 
Ogrodzińskiego i innych kolegów, których 
dotychczas znałem tylko z rozmów 
telefonicznych. Zbyszek Plezia powiada mi, że 
jego córka panna Krystyna, kandydatka 
zatwierdzona naszym Referendum na 
powiernika PNAWF jest kandydatką na żonę 
i jeśli kiedykolwiek zostanie powiernikiem to 
już jako pani Batchelor. Christopherowi 
Batchelor i Miłej Krysi życzymy dużo 
szczęścia, 11 czerwca wypijemy zdrowie 
Młodej Pary i Naszego Powiernika!

Marek Oładakowski przypomina mi, że w 
numerze 150 Okólnika Związku OPMH w 
jesieni 1984 ukazała się piosenka o ORLE 
skomponowana przez pana Badera i panią 
Annę Dzierżek, która tą piosenkę przypomina. 
Wydaje mi się, że warto będzie tą piosenkę 
przedrukować w naszym piśmie.

Wiesław Krzyżanowski
HISTORIA JEDNEJ PIOSENKI

Po ostatniej ewakuacji oddziałów Armii 
Polskiej pod dowództwem generała Andersa z 
ZSRR do Iranu w drugiej połowie 1942 r., 
zostałam, jako ochotniczka PWSK, 
przydzielona do obsady wojskowej jednego z 
obozów polskiej ludności cywilnej koło 
Teheranu.

Ponieważ od dziecka wykazywałam 
zdolności do rysunku - obecnie jestem 
zawodowym i "dyplomowanym" artystą- 
grafikiem - zdecydowałam się umieścić kilka 
moich prac na wystawie malarskiej urządzonej 
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w obozie. Między innymi zrobiłam ilustrację 
do popularnej i modnej przed wojną piosenki 
o "Pięciu z Albatrosa".

Rysnek ten zauważył na wystawie jeden z 
moich kolegów, strz. Jan Bader - znany, a dziś 
już nieżyjący, adwokat z Krakowa. 
Zaproponował mi stworzenie wspólnymi siłami 
aktualnej "Szopki Politycznej" z' naszymi 
kukiełkami i odpowiednio ułożonymi dla nich 
tekstami.

Wśród tych naszych kukiełek znalazł się 
oczywiście Polski Marynarz, dla którego 
piosenkę na melodię "Pięciu z Albatrosa" 
ułożyliśmy wspólnie z kolegą Baderem.

Chciałabym po czterdziestu latach raz 
jeszcze uczcić pamięć Jana Badera i ofiarować 
tekst tej naszej piosenki Polskim Marynarzom 

PIOSENKA O "ORLE"
Gdzie Bałtyku fala chłodna 
Była polska łódź podwodna, 
Pilnowała dzielnie portu bram. 
Podziwiała cała Gdynia 
Jaki chód jej, jaka linia...
A załoga łodzi była istny cud.

I kapitan jak ze stali,
I zastępca - wilk zuchwały,
I mechanik, co w maszynę duszę wlał,
I ten sternik niezrównany,
Co znał wszystkie oceany,
I ten bosman, co torpedy celne słał.
I ta reszta, marynarze,
Uśmiechnięte młode twarze,
Miny tęgie, każdy chłopak był na schwał, 
Dumne było polskie morze
Z tej załogi łodzi "Orzeł"
Łodzi "Orzeł", bo tak okręt ich się zwał.

Gdy już na Bałtyku fali
Niemcy zatriumfowali,
"Orzeł" został bez kompasu i bez map, 
Lecz ich wiodła przez mielizny 
Miłość Polski, ich Ojczyzny

I do Anglii wywalczyli sobie szlak...

I kapitan jak ze stali,
I zastępca wilk zuchwały,
I mechanik, co w maszynę duszę wlał,
I ten sternik niezrównany,
Co znał wszystkie oceany,
I ten bosman, co torpedy celne słał.
I ta reszta, marynarze,
Uśmiechnięte młode twarze,
Miny tęgie, każdy chłopak był na schwał.
Więc Anglicy wysławiali
Łodzi "Orzeł" czyn wspaniały,
Łodzi "Orzeł", bo tak okręt ich się zwał.

Minął szybko czas postoju,
"Orzeł" wrócił znów do boju, 
Okręt za okrętem tracił podły wróg.
I koleją losu zdradną
Przyszedł dzień i poszli na dno
I znaleźli w swojej łodzi wieczny grób:

I kapitan jak ze stali,
I zastępca, wilk zuchwały,
I mechanik, co w maszynę duszę wlał,
I ten sternik niezrównany,
Co znał wszystkie oceany,
I ten bosman, co torpedy celne słał.
I ta reszta, marynarze,
Uśmiechnięte, młode twarze,
Miny tęgie, każdy chłopak był na schwał.
Przyjm do raju wielki Boże
Dusze polskie z łodzi "Orzeł",
Z łodzi "Orzeł", bo tak okręt ich się zwał.

Anna Dzierżek
Londyn, wrzesień 1984 

SOMWRP
Kolega A Kłopotowski na pierwszym 

Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Oficerów 
Marynarki Wojennej RP został wybrany w 
dniu 24 kwietnia 1994 w skład Zarządu 
Głównego: "Wielu z nas czując brak SMW 
może odczuć potrzebę przynależności, a 
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Stowarzyszenie Gdyńskie jest dynamiczne i 
oparte na wzniosłym Statucie. Jako oficerowie 
czasów wojny moglibyśmy wnieść nasze 
doświadczenie by szerzyć popularyzowanie i 
rozwijanie tradycji morskiej i etosu marynarza 
polskiego. Zdając sobie sprawę, że wielu z nas 
nie wróci do Kraju chciałbym zaznaczyć, że 
jest to również organizacja towarzyska z 
ładnym klubem w sercu marynarskiej Gdyni, z 
towarzystwem młodszych od nas oficerów w 
stanie spoczynku i służbie czynnej. Popieram 
jak najserdeczniej zaproszenie komandora 
Wielebskiego, Prezesa tego Stowarzyszenia". A 
oto zaproszenie:

Andrzej Kłopotowski 
Gdynia, dnia 4.01.1994 r.

Uprzejmie informuję, że od zeszłego roku 
w Gdyni działa Stowarzyszenie Oficerów 
Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Powstało ono z pobudek patriotycznych na 
"fali" odzyskania pełnej suwerenności przez 
naszą Ojczyznę i samodzielności obronnej 
przez Marynarkę Wojenną II Rzeczypospolitej.

Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie jest 
organizacją apolityczną, zrzeszającą oficerów 
korpusu osobowego marynarki wojennej - 
absolwentów polskich uczelni morskich, 
mieszkających w kraju i za granicą, tych, 
którym droga jest bandera Marynarki Wojennej 
RP i jej tradycje. Liczy już ono ponad 50 
członków, ale tylko "krajowych". Aby w pełni 
sprostać założeniom statutu, pragniemy 
wzbogacić nasze Stowarzyszenie członkami 
zagranicznymi - oficerami Polskiej Marynarki 
Wojennej, którzy w II wojnie światowej 
walczyli na odległych morzach o wolną Polskę.

Dziś wreszcie, po 44 latach, taką Polskę 
mamy, której suwerenności na morzu strzeże 
odradzająca się Marynarka Wojenna RP. 
Chcemy wspólnym wysiłkiem w nią 
"inwestować", nie tyle materialnie, co 
intelektualnie - poprzez między innymi 

popularyzowanie tradycji polskiego 
orężamorskiego, w tym głównie z okresu II 
wojny światowej. Chcemy przede wszystkim 
ocalić przed zapomnieniem i naświetlić tzw. 
białe plamy z historii Polskiej Marynarki 
Wojennej. Upatrujemy w tym główną 
płaszczyznę naszej integracji i współpracy ze 
środowiskiem członków zagranicznych.

Jeżeli powyższe założenia współpracy i 
ustalenia organizacyjne załączonego statutu 
odpowiadają Pana zainteresowaniom, proponuję 
członkostwo w naszym Stowarzyszeniu. Za 
współpracę z zagranicą odpowiedzialny jest 
członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
kmdr popr w st spocz Andrzej Kłopotowski. 
Na Zjeździe uchwalono miesięczną składkę w 
wysokości 30 000 zł. Dla członków 
zagranicznych Zarząd Główny Stowarzyszenia 
proponuje jednorazową składkę w wysokości 
12 funtów. Wyższa suma składki będzie 
oczywiście mile widziana i potraktowana jako 
wyraz szczególnego wsparcia Stowarzyszenia.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się: 
81-912 Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1

Stanisław Wielebski - prezes

NIEFORTUNNE POST SCRIPTUM 
DO L ŚLIWIŃSKIEGO

Do mego opracowania dotyczącego 
zmarłego kmdr T Jekiela zostało dopisane post 
scritpum bez podpisu i bez uzgodnienia ze 
mną na stronie 52 numeru 174, które zawiera 
błędne stwierdzenie dotyczące Hiszpanii i ikon 
i wymaga sprostowania: "Po wyborze Papieża 
Jana Pawła II, gdy jeszcze polski Papież był 
popularny nie było trudności" (z 
umieszczeniem ikon Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Hiszpanii). Polski Papież 
Jan Paweł II jest nadal bardzo popularny w 
Hiszpanii. Wdzięczny będę za umieszczenie 
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powyższego wyjaśnienia w następnym numerze 
Naszych Sygnałów.

Łączę koleżeńskie pozdrowienia

Leon Śliwiński

Od Redakcji: Mea culpa - przyznaje się 
redaktor.

O ZAMIERZONYCH SZKICACH

Miałem kiedyś zamiar, w ramach tak 
zwanych wspomnień marynarskich, opisać 
akcję BŁYSKAWICY w Cowes w maju 1942, 
ale wyprzedził mnie w tym kmdr Tymiński 
raczej dość pobieżnie, a potem ukazała się 
relacja Lesisza, który mylnie twierdzi, że był 
to nalot dzienny i... odeszła mi ochota do 
pisania, ale miałem jeszcze w głowie parę 
takich szkiców z tamtych czasów i posyłam je 
by przypomnieć pewnych ludzi i pewne 
zdarzenia nawet drobne, których byli aktorami. 
Powoli przebija się do nas wiosna choć z 
oporami, przed chwilą właśnie obserwowałem 
przez okno małą burzę śnieżną.

Stefan Bujniewicz 
17 marca 1994

Z KANCELARII SMW

Część pamiątek, książek, kandelabry z 
BŁYSKAWICY i dzwon Klubu Morskiego 
zostały przekazane na ORP KASZUB w 
Liverpoolu w ubiegłym roku i z kolei oddane 
w obecności adm Wagi do Muzeum na ORP 
BŁYSKAWICA.

Odwiedzający nas w kancelarii koledzy być 
może zauważą brak tych pamiątek. Za to 
mamy formy aplikacyjne do SOMWRP, prośbę 
o karty ewidencyjne Polish-Record Ministry of 
Defence i apel skarbnika kol Hieronima Gryko 
by czeki i inne ofiary na pomoc potrzebującym 
kolegom były wystawiane na POLISH NAVAL 
ASSOCIATION WELFARE FUND.

Kancelaria SMW

Kandelabry. Dzwon, książki i pamiątki przekazane przez SMW na Błyskawicę
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OBCHODY I ROCZNICE

LONDYN

Na 10 lutego referent spotkań towarzyskich 
kol. Florian Wizła zamierzał zorganizować 
OSTATNI WSPÓLNY KOLEŻEŃSKI 
LUNCH, na który chciał zaprosić wszystkich 
byłych kolegów czy byli członkami SMW czy 
nie lub nawet jeśli byli członkami organizacji 
od nas niezależnych. Przekonaliśmy Floriana 
by Imprezy nie nazywać Ostatnim Spotkaniem 
i rzeczywiście w marcu było następne.

"Folwark pod schodami" od lewej Józef Ogonowski, 
Teresa Dawidziuk, Piotr Dawidziuk, Gabriela Obertyńska, 
Władysław Żurawski i Józef Knebe

A koledzy spoza Stowarzyszenia nie skorzystali 
z zaproszenia. Na Mszy świętej w kościele św. 
Andrzeja Boboli w czwartek 10 lutego o 1100 
był prawie pełny kościół kolegów i 
sympatyków. Ksiądz odczytał listę kolegów, 
którzy odeszli od nas na wieczną wartę, lista 
nistety jest coraz dłuższa. Prawie wszyscy z 
kościoła wrócili do Stowarzyszenia Lotników 
gdzie dołączyli do nas koledzy ze Związku 
Oficerów Marynarki Handlowej oraz koledzy 
lotnicy a Ambasadę RP reprezentował konsul 
Wach. Restauracja lotników jest tak pełna nas 
i naszych gości, że mamy nawet stoliki w holu 
wejściowym. Gości witają kolega Florian i 
prezes Okołów-Zubkowski, który z dumą 
wymienia wśród obecnych kol Dona

Thomhilla, który wraz z żoną był na 
uroczystościach gdyńskich jako były yeoman z 
ORP CONRAD i panią Margot Novorol 
wdowę po naszym koledze nawigatorze z ORP 
DZIK, która wygląda młodo i prześlicznie.

GLASGOW

Swe sprawozdanie z tegorocznych obchodów 
kronikarz glasgowski rozpoczyna małym 
wstępem: przede wszystkim chcę podać kilka 
faktów o SMW. SMW rozwiązało się w 1992 
z opcją, że koła terenowe mogą zachować 
starą nazwę. Z opcji skorzystały Koła Glasgow, 
Mancherster i Kanada. Koło SMW Szkocja w 
Glasgowie oficjalnie od 1989 nawiązało ścisłą 
współpracę ze szkockimi organizacjami 
kombatanckimi. Koło SMW z sztandarem 
bierze udział we wszystkich obchodach 
urządzanych przez szkockich kombatantów a 
oni ze sztandarami upiększają obchody 
urządzane przez SMW Szkocja. W listopadzie 
obchody w Garden of Remembrance i Festival 
of Remembrance, odsłonięcie Tablicy 
Pamiątkowej w Town Hall w Hamilton i 
udział w Mszy Świętej z okazji 75 Rocznicy 
odzyskania niepodległości Polski. W ubiegłym 
roku 11 listopada Koło wzięło udział w 
Remembrance Day w Prestwick przy Town 
Memorial, a następnie przed Pomnikiem 
Żołnierza Polskiego. Na zaproszenie od Adm 
Romualda Wagi Koło SMW wzięło udział ze 
sztandarem w uroczystościach w Gdyni. W 
Glasgowie uczczono tą rocznicę Mszą Świętą 
w Kościele św. Szymona.

W Prestwick w sobotę 12 lutego 1994 o 
1600 spotkanie przy Pomniku Żołnierza 
Polskiego z Tablicą Pamiątkową ku czci 
poległych marynarzy w bitwie o Atlantyk 
1939-45. Ceremoniał religijny prowadzili Rev 
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Arthur Kent, Church of Scotland i Ks Paul 
Moore z RC Church Prestwick. Biorą udział 
sztandary Joint Ex-Services Association i 
sztandr SMW, po czym skromne przyjęcie w 
Klubie RAFA "Stonegarth" w Prestwick. W 
niedzielę 13 lutego o 1000 oddanie hołdu przy 
Pomniku Marynarza na polskiej działce na 
Dalbeth Cemetery Glasgow. O 1100 Msza Św. 
w Kościele Św. Szymona celebrowana przez 
Ks Rektora Mariana Łękawę. O 1205 oddanie 
hołdu pod Tablicą Katyńską. Wspólny 
koleżeński obiad zakończył bogaty program 
obchodów.

LONDYN

W czwartek 10 marca na regularnym 
comiesięcznym koleżeńskim spotkaniu była nas 
dość duża gromadka a do klubowego obiadu 
zasiedli koledzy Balicki, Barteluk, Kneba, 
Traszko, Zielonka i jako gospodarze pani Róża 
Wizla i Florian Wizła. Obiad był smaczny, 
atmosfera wesoła i przyjemna a po posiłku 
nadliczbowa sesja w Barze na parterze, który 
jakoś nie chciał się zamknąć.

Odsłonięcie pomnika w Clydebank (fot. M. Otto)

CLYDEBANK

W niedzielę 13 marca 1994 r. Provost 
Clydebank District Council Alistair McDonald, 
JP, honorując udział ORP "Piorun" w obronie 
przeciwlotniczej podczas niemieckiego blitzu w 

nocy z 13 na 14 marca 1941 r., zwrócił się po 
polsku "Nigdy nie zapomnimy" do b. członków 
załogi ORP "Piorun" i zgromadzonych 
Polaków.
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Zbiegiem okoliczności w tym czasie stały 
trzy okręty wojenne w stoczni John Brown. 
Dwa brytyjskie były już w reperacji, a ORP 
"Piorun" czekał na swoją kolejkę przy molo.
Podczas nalotu otworzył ogień do samolotów 
niemieckich i tym zasłużył na wdzięczność
Szkotów. Admiralicja wówczas skwitowała 
czyn polskiego okrętu słowami "Thank you, 
well done". Dopiero po pół wieku od owej 
chwili miasto Clydebank postanowiło

Przed ceremonią odsłonięcia Tablicy 
Pamiątkowej przed Magistratem, delegacja 
oficjalna w składzie: Konsul Generalny RP w 
Szkocji i Północnej Irlandii, Prezes
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Szkocji 
i Provost Clydebank District Council udali się 
na miejski cmentarz, by złożyć wieńce u stóp 
pomnika ofiar blitzu. Konsul Generalny RP dr 
P. Dobrowolski złożył wieniec w imieniu 
narodu polskiego. Modlitwę odmówił Rev.

upamiętnić ORP "Piorun". Archie Pearson.

Detal Tablicy pamiątkowej (fot. M. Otto)

Opracowaniem programu zajęli się - pod 
przewodnictwem Provosta McDonalda 
Komandor P. Troup, RN, łan Forsyth, 
Convenor Szkockich Kombatantów i 
Mieczysław Zawada, prezes Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w Szkocji. Provost 
zaprosił b. członów załogi ORP "Piorun" i 
polskie organizacje SMW, SPK, Dom 
Wspólnoty Polskiej, Dom im. gen. W. 
Sikorskiego w Glasgowie. Razem w ceremonii 
wzięło udział 35 szkocko-polskich organizacji. 
Miejsc było 350, po 10 na każdą organizację. 
Podczas ceremonii odsłonięcia Tablicy 
zasłoniętej Banderą z ORP "Piorun", dygnitarze 

stanęli powyżej Tablicy, tuż przed nimi 
honorowi goście "Piorunowcy", a z tyłu 
przeszło 20 Sztandarów. Sztandar SMW stanął 
przy kamieniu z Tablicą, obok stał Szandar 
SPK, a między nimi świta gości honorowych. 
Grały trzy orkiestry: Clydebank Districk Band, 
Strathclyde Police Pipe Band i Strathclyde Fire 
Pipe Band.

Provost Clydebank DC Alistair McDonald 
odsłonił Tablicę. Banderą zaopiekował się kol. 
Leszek Grębocki. Modlitwy dziękczynne 
odmówili Rev. Thomas, M. Logan, LTH 
Provost McDonald który powiedział: "This is 
a very special thank you and recognition for 
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Polish Warship ORP "Piorun" defending 
Clydebank". Dziękuję serdecznie przybyłym 
Oficerom Royal Navy, Konsulowi Generalnemu 
RP dr P. Dobrowolskiemu za uczestnictwo, 
oraz weteranom-marynarzom z załogi ORP 
"Piorun", oraz wszystkim Organizacjom 
kombatanckim za przybycie i wzięcie udziału.

Poczty sztandarowe przy pomniku

Następnie przemówił Konsul generalny RP, 
nawiązując do historii wojennej Polskiej 
Marynarki Wojennej i przedstawił ORP 
"Piorun" jako ten, który poza walkami na 
morzach przyczynił się do wykrycia 
niemieckiego krążownika "Bismarck". 
Wspomniał też, że na uroczystości znaleźli się 
marynarze polscy, który w akcji śledzenia 
"Bismarcka" brali udział. Jakkolwiek ORP 
"Piorun" po zakończeniu wojny odszedł od 
Royal Navy, a później poszedł na złom, to w 
Polsce jest już wodowany ORP "Piorun II" i 

wkrótce wejdzie do służby w Polskiej 
Marynarce Wojennej.

Uroczystość dobiegła końca. Orkiestra grała 
"Mazurka" Dąbrowskiego. Następnie Hymn 
Brytyjski. Następnie odbyła się defilada 
wydzielonych reprezentacji Marynarki, Wojska 
i Lotnictwa, oraz wydzielonych służb Policji,
Straży Pożarnej, Służb Sanitarnych, 
Pomocniczych Służb półwojskowych męskich 
i kobiecych, także i organizacje młodzieżowe. 
Defiladę zamykali cywile. Na czele szły Poczty 
Sztandarowe, w tym dwa polskie Sztandary 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Szkocji 
i Koła SPK Nr 105 w Glasgow.

Wzmianki pojawiły się w szkockiej prasie 
i migawki z uroczystości w dziennikach 
telewizyjnych BBC i STV, była też TVP. 
Obszerny program sprawozdawczy ukazał się 
na ekranach Polskiej Telewizji Satelitarnej.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości 
odsłonięcia Tablicy dedykowanej ORP "Piorun" 
odbyło się przyjęcie dla uczestników w salach 
Town Hall. A. Lewandowski.

Kronikarz Koła SMW Szkocja, 
Sprawozdanie to ukazało się także w 
Dzienniku Polskim 8 kwietnia 1994.

SOUTHAMPTON (NETLEY)

27 maja obchody kombatanckie. Nasza 
Marynarka będzie reprezentowana przez Kol 
Libera i około 40 kolegów, wśród nich senior 
kmdr R. Nałęcz-Tymiński, a z Zarządu SMW 
kol. F. Wizła i 17 pań. 4 czerwca w 
Porsmouth Królowa Angielska będzie na 
obiedzie w Guildhall, a tego dnia paru naszych 
kolegów jedzie na uroczystości we Francji na 
6 czerwca do Caen. Tam poniektórzy 
pozostaną na conajmniej dwa dni. W 
Portsmouth na obiedzie z Królową będzie 
Prezydent Wałęsa, wraz z innymi głowami 
państw biorących udział w obchodach. SMW 
będzie reprezentowane przez ostatniego prezesa 
Zarządu kol. K. Okołów-Zubkowskiego.
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KANADA

Od ostatniego Komunikatu, Zarząd był 
zajęty organizowaniem wyprawy członków 
ze wszystkich Stowarzyszeń Marynarki 
Wojennej do Normandii na uroczystości 
upamiętniające 5O-tą rocznicę D-Day. Z 
wdzięcznością podkreślamy, że w tym 
trudnym zadaniu dopomaga nam 
Ambasada RP w Paryżu. Zgłosiło się na 
tę tak ważną rocznicę 22 osoby, w tym z 
SMW-Kanada Koledzy: M. Białkowski, A. 
Browarski, J. Krawczyński, A. Mrozek, R. 
Nałęcz-Tymiński i E. Wielusiewicz. 
Szereg Kolegów musiało zrezygnować z 
tej wyprawy z powodów zdrowotnych.

Następna Herbatka Marynarska, z 
okazji Święta Morza odbędzie się w 
niedzielę 12 czerwca br., od g. 15-18, 

w górnej sali Domu SPK Koło 20, przy 
206 Beverly Street, Toronto. Koszt - $10 
od osoby. Musieliśmy przyjąć 
wcześniejszą niż zwykle datę z powodu 
udziału SPK w Caravanie w drugiej 
połowie czerwca. W części artystycznej 
wystąpi p. Ania Piwowarczyk z 
repertuarem piosenek z dawnych lat. 
Prosimy o poparcie tej imprezy, dochód z 
której przeznaczony jest na pomoc 
inwalidom Marynarki Wojennej i Kolegom 
w potrzebie. Koleżanki i Koledzy 
zamierzający wziąść udział w Herbatce 
proszeni są o wypełnienie poniższego 
odcinka i przesłanie go do Sekretarza 
wraz z opłatą, najpóźniej do dn. 6 
czerwca br.

Janina Miksiewicz
Sekretarz Koła
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

Gdynia, 19 sierpnia 1993
...może Pan wykorzystać informację o 
upamiętnieniu działalności śp kmdr ppor 
Witolda Poray-Wojciechowskiego.
17 czerwca w Kościele Garnizonowym w 
Gdyni-Oksywiu odbyła się msza św. 
odprawiona przez księdza dziekana Marynarki 
Wojennej kmdr dr Mariana Próchniaka. Udział 
wzięła Janina Poray-Wojciechowska, która 
przybyła z Kanady wraz z urną z prochami 
męża, rodzina kmdr ppor Witolda Pray- 
Wojciechowskiego z Łodzi oraz przedstawiciele 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, 
Zbigniew Wojciechowski, Walter Pater i d-ca 
BŁYSKAWICY kmdr por Lesław Paprocki, 
zdo - kpt mar Jerzy Łubkowski i bsmt Andrzej 
Wronka. Obecny był redaktor Przeglądu 
Morskiego Mieczysław Serafin i historycy 
Czesław Ciesielski, Jerzy Przybylski i 
Mirosław Kułakowski... Następnego dnia 
rodzina udała się do Łodzi, gdzie prochy 
komandora złożono w grobowcu rodzinnym.

Jeśli mógłbym o coś Pana poprosić. Są to 
właściwie 2 sprawy ściśle ze sobą związane. 
1. Proszę rozważyć możliwość zamieszczenia 
w najbliższych kolejnych numerach NS 
naszego krótkiego apelu do oficerów, 
podoficerów i marynarzy PMW na Zachodzie 
i ich rodzin o nadsyłanie na adres Muzeum 
MW w Gdyni kserokopii przebiegu służby 
wojennej (kopii oryginalnych dokumentów 
wystawianych przez KMW lub brytyjskie 
Ministerstwo Wojny). Utworzą one prawdziwą 
udokumentowaną Księgę Pamięci PMW. 
Pomoże nam to również w utrzymywaniu 
kontaktów i być może przysporzy eksponatów. 
Część takich kopii (w kilku przypadkach także 
oryginały) już posiadamy - w tym te, które 
przywieźliśmy swego czasu z Londynu.
2. Druga sprawa wiąże się z pierwszą. 
Ponieważ pamiętamy, że owe wyciągi Panowie 
załatwili nam wówczas bardzo szybko, dlatego 

zwracamy się obecnie z uprzejmą prośbą aby 
ułatwić nam na początek jeśli to możliwe 
otwarcie tej księgi dokumentami 
wiceadmirałów Jerzego Swirskiego i Józefa 
Unruga oraz kontradmirałów Karola 
Korytowskiego i Tadeusza Podjazd- 
Morgenstema.

Walter Pater

Buenos Aires, Boże Narodzenie 1993
Qua una larga lista de seseos se hagan realidad 
en el ano que se inicia i domyślamy się z 
tłumaczenia, że to znaczy serdeczne życzenia 
świąteczne i noworoczne
S. Wrzesiński i podpisują Starzeński, Ewa 
Starzeńska, Kicińska, Zosia Bławdziewicz i 
Siekierski
A w liście swym czytamy: ...mamy Kroniki S. 
Piaskowskiego ale nam brak trzeciego tomu, 
jeśli możecie to bardzo prosimy przysłać. U 
nas nic nowego, a jeśli to smutne wiadomości, 
bo Serafina z łóżka nie wstaje, a Szczerbik 
ledwie z domu wychodzi, a reszta z nas 
jeszcze jakoś się trzyma.

S. Wrzesiński

Edmontom, 13 grudnia 1993 
...przypadkowo dostałem adres wdowy po 
naszym "Turku" Zygmuncie Księżopolskim, 
który umarł po długiej walce z rakiem kości w 
prawej ręce około trzech lat temu. Adres 
Marysi podaję Wam gdyby ktoś z istiejących 
jeszcze jej przyjaciół czy kolegów "Turka" 
istniał w Anglii proszę aby się z nią 
skontaktował

Maria T. Księżopolska
51 Trumbull Avenue
Stonnington, CT 06378 
USA

Jerzy Hedinger
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Markaryd, 8 styczeń 1994
Pięknie dziękujemy za pamięć o nas, za 
prezent gwiazdkowy, za opłatek... Żona i ja 
dajemy sobie jakoś radę mimo ciągłych 
podwyżek i to prawie wszystkiego. Mamy 
zasadę niczego nie kupować na raty. Mamy 
dużo czasu więc uważamy gdzie i co jest 
tańsze. Nie ma prawie niczego aby to samo 
kosztowało w każdym sklepie. To samo 
dotyczy wszelkich owoców. Prowadzę bardzo 
miłą korespondencję z Panią Małgorzatą 
Czerwińską wdową po Julianie Czerwińskim. 
Mniej więej orientuję się jakie są emerytury w 
Polsce. Zastanawiam siyą jak Ona daje sobie 
radę i to w Jej stanie zdrowia... Ja w tym roku 
kończę 78 lat i jakoś się trzymam. 
Przechowuję listy kmdr Czerwińskiego. Pisał 
On do mnie mimo, że w stopniach była 
między nami duża różnica. On kmdr, a ja st 
marynarz. W poglądach niewiele różniliśmy 
się. Wiek chyba zaciera różnice pochodzenia 
i wykształcenia... Trochę rozpisałem się i to 
nie na temat. Proszę mnie jednak zrozumieć, 
bo w Markaryd nie ma Polaków. Ze Szwedami 
nie ma rozmowy, bo wojna dla nich była i 
minęła. Polityką większość nie zajmuje się, a 
nieraz chciałoby się porozmawiać o podobnych 
interesujących sprawach.

Zbigniew Eleindrich

Londyn, 16 marzec 1994
Pamiętam bardzo dobrze, jak niemieckie 
samoloty bombardowały Glydebank i PIORUN 
otworzył ogień i strzelał bez przerwy. Obok 
nas budował się pancernik DUKE OF YORK, 
tylko kadłub był gotowy. Dużo bomb 
zapalających upadło na jego podkład. Jeden z 
oficerów na PIORUNIE dał nam rozkaz by te 
pożary ugasić; kilkunastu marynarzy udało się 
wykonać ten rozkaz. Później kilkunastu z nas 

zabrało swe hamaki i poszliśmy spać na 
DUKE OF YORK, na duże puste 
pomieszczenie, ale pod pancernym pokładem. 
Można więc powiedzieć, że marynarze z 
PIORUNA byli pierwsi zaokrętowani na tym 
pancerniku i napewno pierwsi, którzy spędzili 
całą noc z 13 na 14 marca 1941 na tym 
okręcie... Gdybym wcześniej wiedział o tych 
obchodach w Clydebank to oczywiście chętnie 
bym tam pojechał, ale niestety ciągle pracuję 
i potrzebuję mieć dobre wyprzedzenie bym 
mógł swe zobowiązania przełożyć i 
zorganizować sobie wolny czas.

Florian Wizła

Szczecin, marzec 1994
Serdecznie dziękuję za przesłanie mi NS Nr 
174, który otrzymałem w dniu moich urodzin... 
Byłem mile zaskoczony, gdy zobaczyłem siebie 
na zdjęciu w sprawozdaniu ze Światowego 
Zjazdu w Gdyni. Zdjęcie to zostało wykonane 
przy wyjściu z jadalni wraz z kmdr R. Nałęcz- 
Tymińskim, moim ostatnim dowódcą i 
koleżanką Emilią Ślęczkowską-Faryną oraz 
kolegami...

Henryk Piotrowski

Warszawa, Wielkanoc 1994
...przesyłam serdeczne życzenia zdrowia i 
wszelkiej pmyślności Zarządowi i wszystkim 
Panom Kolegom zrzeszonym w SMW. 
Dziękuję za NS i proszę o przesyłanie 
dalszych numerów. Zgodnie z tradycją Święta 
Marynarki Wojennej 10 lutego 1994 - 
Nabożeństwo żałobne odbyło się w 
Archikatedrze w Warszawie u św. Jana w 
intencji poległych, pomordowanych i zmarłych 
marynarzy zakupione przez rodziny 
marynarskie i kolegów.

Józef Rudzki
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI WPŁACILI:
Dr S. Tukanowicz ........................US$200.00
E. Krutol ........................................US$100.00
Mrs A. Stróżniak.......................... US$100.00
Mrs J. Lubelfeld ........................ US$75.00
J. Xieżopolski............................. US$40.00
J. Hupert ..................................... US$20.00
H. Kołodyński............................. US$20.00
J. Tumaniszwili ........................... US$25.00
J.P. Olszewski............................. US$20.00
P. Cieślak..................................... US$15.00
M. Kawernińska........................ Can.$50.00
B. Jarzyna ................................ Can.$30.00
W. Francki .................................. Austr.$20.00
Mrs E. Sienkiewicz.....................Austr.$20.00
Mrs J.P.H. Pietrulewicz .................... £100.00
(to commemorate the 1st anniversary of death 
husband Wacław Pietrulewicz)
J. Mieszkowski ................................ £50.00
(w pamięci zmarłej żony Nancy-Agnew)
O. Gliński ........................................ £25.00
A. Cardew-Kiedziuch ..................... £20.00
Capt. J. Starzycki............................. £20.00
F. Sorowka........................................ £15.00

J. Hedinger................................... £10.00
Mrs J. Jeny-Jendroszczyk................ £10.00
Mrs Z. Proszek ................................ £10.00
T. Kubiakowski................................... £5.00
K. Miszewski .................................... £5.00
G. Paterson (M. Otto)..................... £10.00
J. Pściuk ........................................... £10.00
R. Słoń ............................................. £10.00
B. Thomson ........................................ £5.00
Bezimiennie ........................................ £3.00
NA FUNDUSZ SYGNAŁÓW wpłacili:
Mrs A. Stróżniak.............................US$50.00
Mrs M. Troman................................ £25.00
F. Sorowka........................................ £15.00
J. Hedinger..................................... £10.00
J. Mieszkowski ................................ £10.00
A. Cardew-Kiedziuch ..................... £10.00
J. Michałowski ................................ £10.00
J. Śliwiński........................................ £10.00
F. Wizła................................................ £6.00
Mrs I. Grochowska............................. £5.00
M. Sawicki/J. Kneba........................... £5.00
M. Piaskowski..................................... £6.00
ze sprzedaży Kronik Pol. M.W.

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY 
Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 10 maja 1994.

W ostatnim okresie odwiedzili Stowarzyszenie:

Kol. J. Pściuk z małożonką i synem ze Szkocji.
Mrs J. Jeny-Jendroszczyk z Menorki.
Kmdr Nawrot - wykładowca z Akademii M.W. w Kraju.
Pani L. Różańska-Kurowska - siostra śp. kpt mar M. Różańskiego, która przyjechała z Kraju do 
córki w Londynie.
Kol. J. Obuchowski z małożonką z Poznania.
Mr Don Thornhill z małżonką z Battle, E. Sussex.
Mrs M. Novorol z Dovercourt.
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Komunikat:
Koło Francja
List z Koła Francja powiadomił nas, że z dniem 1 marca 1994 LES ANCIENS MARINS
POLONAIS DE FRANCE wybrało nowe władze Koła, a mianowicie:
Prezes: Kazimierz Pronobis
Skarbnik: Franciszek Faliński
Sekretarz: Henri Mocige
21 kwietnia 1994 Prezes Ostatniego Zarządu SMW przesłał nowym władzom Koła pozdrowienia 
i życzenia owocnej pracy.
Notujemy, że korespondencja z Kołem winna być kierowana na adres Sekretarza:
S H Mocige
18 rue Leon-Jouhaux
62590 OIGNIES
tel. (21) 37 02 52

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W lipcu 1993 zmarł w Szczecinie st. mar. Konstanty Kłyszko.
6.11.1993 zmarł w Cincinnati, Ohio, USA por. mar. Kazimierz Pazowski. Przeżył 72 lata.
13.11.1993 zmarł w Tczewie, woj. Gdańsk, st. mar. Jan Neumann.
22.11.1993 zmarł w Coatbridge, Szkocja - bosman Aleksander Nieżyński. Przeżył 79 lat.
W drugiej połowie grudnia 1993 zmarł w Farlington koło Portsmouth bosmat August Wyspiański.
Przeżył 86 lat.
7.01.1994 zmarł w Londynie por. mar. Konstanty Chrapowiecki. Przeżył 70 lat.
10.01.1994 zmarł w Brisbane, Australia - kpt. mar. Konrad Wachtel. Przeżył 82 lata.
16.01.1994 zmarł w Wolverhampton, Anglia - st. mar. Jan Bielecki. Przeżył 73 lata.
3.02.1994 zmarł w Kirkaldy, Fife - Szkocja - por. mar. rez. Bogumił Imiela. Przeżył 88 lat.
9.02.1994 zmarła w Brighton, Anglia - pani Mary Adamiak, żona st. mar. Henryka Adamiak.
13.02.1994 zmarła w Campsal, S. Yorks, Anglia - pani Nancy (Agnes) Mieszkowska, żona por. 
mar. Jerzego Mieszkowskiego.
15.02.1994 zmarł w Brighton, Anglia - st. mar. Andrzej Ignasiak.
19.02.1994 zmarł w Snyder, USA - kpt. mar. Jerzy Pieńkowski. Przeżył 86 lat.
23.02.1994 zmarł w Brighton, Anglia - kol. Andrzej Doliński-Roland.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

NIE JEST ZNOWU TAK ŹLE
Przypominając słowa "tragicznego" 
przedwojennego tanga Ostatnia, czy Smutna 
Niedziela nucę - nieco fałszywie, bo 
śpiewaczego talentu na pewno nie posiadam: 
"jedną mam prośbę, może ostatnią, jedną od 
wielu lat...", a mianowicie proszę kolegów 
piszących do NS, by nazwy okrętów podawali 
zawsze dużymi literami bez cudzysłowów i 
niepotrzebnych kropek jak ORP GROM lub 
HMS GIPSY. Podobno to pomaga identyfikacji 
relacji o danym okręcie, lub legend, jeśli utwór 
ma charakter nowelki, o czym w dalszym 
ciągu tego felietonu. Stopnie polskie w skrócie 
i bez kropek i wg przyjętego zwyczaju z małej 
litery, a z dużej litery stopnie angielskie jak 
kdr por W Maracewicz czy Lt Cdr H S 
Rayner DSC, RCN. Jednym słowem 
interpunkcje i cudzysłowy proszę zredukować 
do minimum. Taka tu teraz moda, która skraca 
tekst, a czasu i miejsca jest mało przy 
wydawaniu NS tylko dwa razy na rok i 
naprawdę nie wiem ile razy to się jeszcze nam 
uda. Przecież i piszących i czytelników tego 
pisma "Members Only" jest coraz mniej. Warto 
tu wspomnieć, że od lat, decyzją pierwszego 
redaktora i jego komisji wydawniczej, 
nazwiska regularnych autorów podawane są 
bez stopni. Poniekąd mógłbym powiedzieć, że 
jeśli autor nie jest członkiem SMW, 
opuszczenie stopnia jest komplementem, że 
uważamy go za jednego z nas, regularnego 
współpracownika.

Przyjęcie tekstów jako relacji, a nie opartą 
na prawdziwej sytuacji nowelce, zdarzyło się 
parokrotnie: opowiadał mi Bohdan Wroński, że 
jego nowelkę drukowaną w NS potraktowano 
jako relację uczestnika, ale dziś trudno by było 
powiedzieć o który tekst chodzi. Za mych 
redaktorskich czasów Kochany Jurek Krakus 
napisał wspaniały "Wrzesień 1939 na Pinie" 

drukowany w 158 nr NS (VII-XII 1986). 
Wtedy wszyscy pisali o Pinie i Julian 
Czerwiński zwrócił się przez redakcję do 
Krakusa z prośbą o zweryfikowanie 
opisywanych faktów. Na co Jurek się przyznał, 
że tak jak on napisał to mogło mieć miejsce, 
ale to przecież nowelka. Wytłumaczyłem mu, 
że nie powinno się używać nazwisk 
rzeczywistych uczestników, on się zgodził, ja 
mu postawiłem whisky, on mnie postawił 
whisky i... notuję dla historyków, że "Na 
Pinie" nie jest relacją uczestnika. Książka 
Kochanego Andrzeja Guzowskiego wywołuje 
podobne refleksje: co jest relacją uczestnika 
(ORP JASTRZĄB?), a co płynnie napisaną 
nowelką opartą na rzeczywistej sytuacji. 
Ofiarowane nam przez Autora egzemplarze 
fascynującej książeczki są już rozsprzedane, a 
dochód oddany na Welfare Fund. Z 
entuzjastycznych czytelników pisze mi Janek 
Wańkowski, że: "Andrzej jak Andrzej napisał 
tą książkę w stylu w jakim zawsze żył, może 
nawet aż dotychczas... Oczywiście są ludzie, 
którzy właśnie w ten sposób widzą i widzieli, 
a ci co nie widzieli to chcieliby widzieć, jak to 
się matrosom żyło: whisky, nuda, whisky i 
pogaduszki, no i akcja na morzu, lub po 
hotelach. Andrzej to lubił i lubi i tak pisze. 
Jeśli chodzi o szczegóły to trudno mi ocenić, 
bo nic o tym co Andrzej opisuje nie słyszałem 
jak byłem na ścigaczach... Sprawdzić byłoby 
nie łatwo, długie grzebanie się w archiwach w 
Instytutcie Sikorskiego... Ale książka jest 
fascynująca". Wymieniony powyżej brak czasu 
i miejsca skłania mnie do wprowadzenia 
prawie nie do przyjęcia procedury, za którą 
już musiałem kol. Leona Śliwińskiego 
przepraszać w "Przyczynkach" w tym numerze. 
Chodzi mi o komentarze na temat w tym 
numerze drukowanych wywodów. Ale dojść do 
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tego chcę drogą bardzo okrężną. Wodzem 
Naczelnym sił zbrojnych w Wielkiej Brytanii 
jest Premier, bo wojna jest sprawą zbyt 
poważną by ją zostawić zawodowym 
wojskowym. Gdy więc na zebraniu 
Dyskusyjnego Klubu Oficerów przygotowałem 
pogadankę pt. "Podział Dowodzenia" uznałem, 
że zawodowi komandorowie mogą usłyszeć 
zdanie podporucznika rezerwy, bo a nuż się 
czegoś nowego dowiedzą. Na pierwszym kursie 
na HMS DRAKE pokazali nam plany 
wspaniałych ataków torpedowych na 
niemieckie pancerniki SCHARNHORST i 
GNEISENAU zaznaczając, że dowódcy 
prowadzili okręty z kabiny płotu a na 
kompasie stał zdo który baczył o 
bezpieczeństwo tzn unikał zderzenia. Inne 
komendy wykonywał na rozkaz z płotu. Gdy 
byłem w tym samym HMS DRAKE już jako 
podporucznik na KOS’ie te wszystkie wstawki 
o dowodzeniu z płotu i zespołowych atakach 
torpedowych były już opuszczone. 
Przypominam, gdy już po wojnie nasz ORP 
CONRAD i OORP BŁYSKAWICA, PIORUN 
i GARLAND stały w Rosyth, a kmdr W 
Francki jako Senior Oficer polskich okrętów 
uzyskał zezwolenie na przejście na Wielkanoc 
do Plymouth. Podczas rejsu w nocnych 
ćwiczeniach kontrtorpedowce miały wykonać 
wspólny atak na krążownik, ale... szliśmy bez 
świateł by mieć wojenne warunki na nocny 
manewr i PIORUN i GARLAND zgubiły się 
bo niewiele widać było z ciemnego pomostu, 
a Francki który dowodził BŁYSKAWICĄ 
widział na PPI jak gubią mu się okręty, z 
którymi miał atakować CONRADA. 
Oczywiście w naszym Klubie Dyskusyjnym 
byli londyńczycy z kmdr (wówczas) Podjazd- 
Morgenstemem na czele. Ale żadnego z 
wojennych dowódców już między nami nie 
było.

Nareszcie więc wracam do tematu i z góry 
przepraszam miłego Mietka Wasilewskiego, że 
nie zupełnie zgadzam się z jego oceną zasług 
poszczególnych członków załogi ORP 

BŁYSKAWICA w jego wspaniałym opisie 
Ostatniej Bitwy 10-tej Flotylli. Kmdr K 
Namieśniowski mógł otworzyć ogień lub 
wykonać atak torpedowy, bo najlepsi jego 
specjaliści zdo kpt mar P Żelazny i of art kpt 
mar J Bartosik byli na plocie i stamtąd 
podawali mu dokładne informacje. Nie 
pomniejszam więc osiągnięć Mietka na 
pomoście i Mietka w dalocelowniku, ale 
uważam że trzeba przyznać więcej zasługi 
"mózgowi". Dalszy ciąg opisów, relacji i ocen 
Ostatniej Bitwy Mietek zapowiada w 
następnym numerze. Będzie więc miał okazję 
wyrazić swe zdanie za sześć miesięcy i 
objechać mnie za moje komentarze.

Pisze mi ze Szkocji kol Mieczysław Otto, 
który obecnie nazywa się Gerard Paterson i 
rezyduje w Lanarkshire, że choć był członkiem 
załogi ORP PIORUN przez prawie 5 lat, bo od 
listopada 1940 do końca 1945: "nic nie 
wiedziałem, tylko przypadkowo z tutejszej 
prasy dowiedziałem się i w niedzielę 13-go 
marca 1994 z żoną, synami i córką 
pojechaliśmy do Clydebank. To dość daleko 
ale znaleźliśmy Town Hall, na którym tego 
dnia była polska flaga. Przy wejściu 
zauważyłem wielu ludzi wśród nich niektórzy 
mieli białoczerwone opaski. To byli, jak się 
dowiedziałem, członkowie Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej z Glasgowa. Czułem się 
obco bo nikogo nie znałem, ale Panowie i 
Panie z SMW byli życzliwi i uprzejmi. Jedna 
z Pań dała mi opaskę z polskimi kolorami i 
dostałem program całego obchodu".

Kol Mietek opisuje swe wrażenia, które 
pokrywają opis oficjalnego kronikarza. Ale 
kolega Mietek okazał się doskonałym 
fotografem i podaję tu parę przez niego 
robionych fotografii. Z nawiązanego kontaktu 
dowiedziałem się, że przez całą wojnę kol 
Mietek zbierał wycinki z gazet na temat 
PIORUNA, fotografie i prowadził przez cały 
czas dziennik wydarzeń. Z fotografii z lat 
wojennych chciałbym tu wykorzystać tylko
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Mieczysław Otto przy pomniku Poczty sztandarowe przy pomniku (fot M. Otto)

dwie: na jednej D-ca kmdr por E Pławski i ot 
art por mar K Hess podczas przeglądu okrętu 
przez D-cę Destroyer Flotilla Cpt Phillip Vian 
RN. Fotografia jest datowana 23 lipca 1941 i 
w pierwszym szeregu widzimy jak stoją: B 
Lassa, C Przybyliński, E Mentryka, F Grams. 
A drugą fotografię tak opisuje kol Mietek: 
Zdjęcie mych kolegów od lewej: Mieczysław 
Tokarzewski, Mieczysław Otto, Wincenty 
Wrotny, Kazimierz Rurka. Na początku wojny 
byliśmy razem w Polsce w 1 Pułku Artylerii 
Przeciwlotniczej w obronie Rządu Polskiego, 
z nim przenosząc się z Warszawy do Lublina, 
Chełmna, Łucka, Stanisławowa i przejścia 
granicy na Węgry. Stąd przez Jugosławię, 
Francję do Wielkiej Brytanii, gdzie w 
październiku 1940 wstąpiliśmy do Marynarki. 
Przydzielono nas na ORP PIORUN praktycznie 
od podniesienia bandery". Mogę więc 
zawiadomić kolegę, że Mieczysław 
Tokarzewski mieszka w Bradford, wraz ze mną 

był w Szkole Podchorążych Rezerwy, też jest 
zbieraczem pamiątek i memorabilii i też okazał 
się entuzjastycznym fotografem fotografując 
nas na spotkaniu oficerskim u pp A 
Jaraczewskich.

Kazik Rurka zmarł w 1977 roku 
pozostawiając żonę i córkę, a emeryt Wincenty 
Wrotny mieszka w Sussex.

Nawiązując do podanego w Przyczynkach 
i Informacjach zaproszenia na SOMWRP od 
kolegów A Kłopotowskiego i S Wielebskiego 
i listu S Bujniewicza cytowanego przez K 
Reynerta komentuję jak odpisałem Kostkowi, 
że trzeba mieć swe zasady ale należy okazać 
trochę tolerancji. Oczywiście, że popieramy 
nowe Stowarzyszenie choć osobiście 
zachęcałbym obecne Władze tego 
Stowarzyszenia aby nie lansowano jako 
gospodarzy kolegów, których przeszłość ciągle 
wymaga wybielenia a zgłaszając swój udział 
namawiam do wkładu w klubowe życie, raczej
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niż próby forsowania naszych poglądów. 
Zgodzić się trzeba, że krajowi koledzy jako 
młodsi są bardziej od nas energiczni, a jako 
miejscowi lepiej zdają sobie sprawę z 
terenowych potrzeb.

W nr. 174 NS na stronie 20 pod fotografią 
- Poczet Sztandarowy z Glasgow winno być: 
F. Kendrick, Z. Zdrojewski i M. Sawicki, a na 
stronie 22 w lewej szpalcie w czwartej linii od 
góry winno być: w Poczcie Sztandarowym z 
Glasgow Z. Zdrojewski, M. Sawicki i 
F. Kendrick-Keidrowski.
Albo koledzy Kendrick i Ogonowski są nieco 
podobni do siebie, albo zbyt często nie bywają 
w Londynie, by ich ślepawy redaktor mógł na 
fotografii rozróżnić. Przepraszam więc obu 
kolegów za pomyłkę.

Tytuł mego felietonu jest też wzięty z 
piosenki ale dobrze odzwierciedla nasze 
rocznicowe uczucia. Wiadomości od wielu 
kolegów są dość pocieszające, każdy na 
emeryturze wykazuje dużo zainteresowania 
marynarskimi sprawami tak, że Nasze Sygnały 
rosną w objętości i być może jeszcze zdrową 
ilość ich uda nam się wydać, bo nie jest 
znowu tak źle...

Kmdr por E. Popławski i por. K. Hess przy przeglądzie 
ORP PIORUN przez Cpt P. Vian RN (ze zbiorów M. 
Otto)

M. Tokarzewski, M. Otto, W. Wrotny i K. Rurka 
w Glasgow 16 grudnia 1941 (ze zbiorów M. Otto)
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FOR ENGLISH SPEAKING FRIENDS
LETTERS

Cincinnati, Ohio 9.12.1993
...I am deeply sorry to tell you that Kazik 
Pazowski passed away on November 6th. 
Kazik is in total happiness now - may he be 
at our side and help us join him. In friendship 
Paulette Pazowski.
In the Cincinnati Enquirer November 13, 1993 
Lee Ann McGinley writes: Kazik Pazowski 
was known for portraits: Kazik Pazowski, one 
of Cincinnati’s premier portraitists, chalenged 
his students to learn and instilled in them an 
appreciation of the arts...

He thought that "people had a lot of 
knowledge already, and he had a job to draw 
it out of people. He would engage in questions 
to help me think", said Scott Wallace, a 
former student and then assistant to Mr 
Pazovski.

Mr Pazovski died from a heart attack 
Saturday in his Hyde Park home. He was 72.

In the mid-1980s, two of Mr Pazovski’s 
works appeared in the San Francisco Museum 
of Modern Art’s international exhibit of the 
greatest portrait photographers of the 1940s...

Mr Pazovski was a member of the 
American Society of Magazine Photographers.

Mr Pazovski is also survived by his wife 
of 47 years, Paulette; a daughter, Krysia 
Pazovski of Hyde Park; a sister, Halina 
Kislewski of Poland; and a grandson...

Hastings, Sussex, Christmas 1993
... As I have told you many times already, my 
thoughts go back to the KMW and the Polish 
Navy, especially at Christmas, during those 
dramatic and traumatic years in the War.
Although it is over fifty years ago, I can still 
see the Kierownictwo, decorated with beautiful 
white paper flowers scattered all over the 
enormous Christmas tree, and with a great pile 
of gifts nestling at the foot of the tree! I can 
still feel the shining spirit of those wonderful 
Polish Naval men and women, who even when 
things looked really black, kept their courage 
well up, kept a smile on their faces, and hope 
in their hearts... I hope there is much good 
news coming from Poland, and may Our Lord 
and His Dear Mother place their circle of 
Protection round you Beloved Country...
Melody Bramwell
Woodbridge, Suffolk, 27.01.1994
...How very kind it was of you to invite me to 
your Service and Luncheon in celebration of 
Polish Navy Day. Unfortunately, I am no 
longer fit enough to attend such functions and 
must therefore reluctantly refuse your 
invitation. I hope you have a successful day. 
Anthony Daniell
Dovercourt, Essex, 12 February 1994
...I want to thank you for your kidness in 
helping me to overcome the shyness of lone
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Od lewej p.Thornhill, W. Krzyżanowski, Margot Novorol, Alfreda Zielińska, Don Thornhill 10 lutego 1994 
w Restauracji Lotników (fot. C. Zielonka)

woman entering as a stranger, the company of 
a group of people, who are all well-known to 
each other and are long standing friends and 
colleagues. I enjoyed myself very much... I left 
the negatives with Kostek. I hope they will be 
of interest...

Margot Novorol
Editors Note: Photos were distributed by KO- 
Z to O. Gliński, M. Kawemińska, A. 
Kłopotowski and G. Plewako. Negatives will 
be printed and distributed.

Keizer, Oregon, March 2, 1994
I am interested in obtaining information 

regarding my father, Kazimierz Sadowski, and 
uncle, Bronisław Hackbeil who both served as 
officers in the Polish Navy in exile during the 
Second World War. My father died in Brazil 
in 1949 and my uncle died in Portland, 
Oregon in 1963.

I would like to obtain as much information 
about their naval careers and also about the 
Polish Navy itself, including specifics on the 
vessels they served on (Sęp, Batory etc.). I do 
know my father graduated from the Naval 
Academy in 1936, operated a radio station in 
Sweden and served at Plymouth where we 
lived for four years.

I would like to develop a personal library
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including any books on the Polish Navy. 
Additionally I’d like to know if there are any 
ship models or paintings that could be 
purchased.

I would be happy to reimburse you for any 
costs incurred for postage etc.
My daughter, Lisa, is presently writing her 
masters thesis at the University of London on

Nr 175 

the stibject of the relationship between the 
DOE and Polish underground during the 
occupation. Her telephone in London is 081 
969 6717 if you need a local contact.

I look forward to your response and 
appreciate any assistance you can provide. 
Sincerely, A.G. Sadowski.
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WHO WERE THE POLES WHO SAVED OUR SHIPS 
DURING THE BOMBING?

answered by R Nałęcz-Tymiński to J Wbods-Ontario, John Hood-Clydebank and 
David Hamilton in reference to Clydebank Celebrations. Abridged by Editors:

The John Brown Shipyard of Clydebank, 
in 1940 completed for the Royal Navy a Fleet 
Destroyer (main armament: 6-4.7" guns in 3 
turrets, one 4" AA gun, torpedo apparatus of 
5 tubes), which was launched under the name 
HMS NERISSA.

This ship was transfereed to the Polish 
Navy on 5th November, 1940, commissioned 
under Polish Ensign and renamed ORP 
PIORUN...

Immediately after work-up at Scapa Flow, 
ORP PIORUN entered service in North 
Atlantic, carrying out patrols and escorting 
convoys...

In January, 1941, PIORUN was attached to 
a cruiser squadron, as a screening destroyer.

During one of operations in North Atlantic, 
ORP PIORUN sustained some damage in a 
stormy weather and was sent for repairs to her 
"mother" shipyard - that of John Brown of 
Clydebank.

At the same time in the Shipyard, there 
was moored under C and M (Care and 
Maintenance) a Hunt class destroyer and HMS 
DUKE OF YORK was being built.

On the night of 13/14 March, 1941, 
German aircraft raided the Clyde, with obvious 
purpose of destroying the DUKE OF YORK, 
damaging installations of Shipyards and mining 
with magnetic mines the Clyde river.

As mentioned above, a Hunt Class 
destroyer, was under C and M Parties and was 
unable to man the guns.

ORP PIORUN sounded antiaircraft action 
stations, manned 4" AA gun, Pom-Poms and 
Oerlicons.

The first flight of Luftwaffe aircraft, 
showered the area - mostly the Shipyard - with 
incendiary bombs, to set fires, which would 
cause damages and iluminate the targets - in 
this case the HMS DUKE OF YORK.

Packs of incendiaries fell onto decks of the 
DUKE OF YORK, Hunt Class destroyer. No 
doubt, PIORUN also received her share. 
Details rushed on board both neighbouring 
ships and swiflty swept and kicked out 
incendiaries over board.

At the same time, ORP PIORUN was 
firing at enemy aircraft, when AA defence 
searchlights iluminated them.

The subsequent flights of Luftwaffe 
aircraft, dropped on the area bombs and 
magnetic mines suspended under parachutes.

PIORUN’s Pom-Pom and Oerlicon gunners, 
fired at the parachutes with mines. It helped in 
some degree, when the mines were floating 
direct onto the river, as some of them 
exploded on impact. However, a number of 
mines touched the surface of water gently 
enough to sink and lay on the bottom of the 
river.

No doubt, a considerable damage was done 
to the Clydebank area, as in addition to aerial 
bombs, several mines parachuted by aircraft, 
missed the river and fell on the the ground, 
exploding with a violent force.

Luckily, thanks to energetic and timely 
action of PIORUN’S men incendiaries which 
fell in the Shipyard area, including the decks 
of the vessels moored there, were made to 
bum out in the water or on the ground, did 
not ignite any fires in the vicinity, thus did not 
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iluminate the Shipyard area with most 
vulnerable target - the HMS DUKE OF 
YORK.

PIORUN’s gunfirings must have had some 
deterring effect on German aircraft crews. 
However, I found no record of a German 
aircraft having been shot down during this 
action.

I wish to say, that the above narration is 
based on the available records and on 
conversations held with PIORUN’s officers and 
men, not long after this action.

Subsequent busy and dedicated service 
took ORP PIORUN to patrol and convoy 
duties in North Atlantic (including Murmansk), 
in the Western Approaches, in taking convoys 
to the Americas and back to U.K., to 
Mediterranean, where she took part in invasion 
of Sicily and Italy (Salerno).

On 26 May, 1941, PIORUN was recalled 
from an Atlantic convoy, and ordered to join 
the Destroyer Flotilla under Capt Phillip Vian, 
which was searching for the "lost" German 
raider BISMARCK. Having been situated on 
the left wing of the flotilla’s patrol line, same 
day at 2337 hrs, PIORUN sighted 
BISMARCK, reported her position, engaged in 
a short artillery "duel" with German Colossus.

During the Neptune operation, as a 
component of the 10th Destroyer Flotilla, on 
8 June, 1944, PIORUN fought in the battle at 
Ushant with 4 heavy German destoryers, which 
ended in sinking 2 enemy vessels, 1 probably 
sank and 1 damaged.

13 June, 1944, ORP PIORUN as a senior 
ship, with HMS ASHANTI in company, 
intercepted off San Malo, 6 German 
minesweepers. After the battle which was 
interrupted by German shore battery, one 
minesweeper was sank, and five other 
damaged.

It is not out of place to mention, that other 
Polish ships (1 cruiser, 5 destroyers, 3 

submarines and a flotilla of the MGBs) 
acquitted themselves during the II World War, 
equally good.

Prof. Alfred Piechowiak in his article "The 
Polish Navy" wrote:

"Speaking about the work of the Polish 
Navy during the Second World War, the then 
First Lord of the Admiralty A.E. Alexander, 
said on 10 February, 1944:

In view of the small size, the number of 
operations, in which the Polish Navy has 
taken part is almost incredible, especially 
bearing in mind that some of them are 
continuous. Amongst these operations are 
Narvik, Dunkirk, Lofoten Islands, Tobruk, 
Dieppe, attacks on shipping in the Channel, 
Sicily, Italy, Oran and patrols, notably in 
Mediterranean have been especially 
brilliant".

The First Sea Lord, Admiral of the Fleet 
Lord Andrew Cunningham, in a letter 
addressed to the Commander-in-Chief of the 
Polish Navy, Vice-Admiral Jerzy Świrski, on 
the occasion of cessation of hostilities, said:

"As I know from my own experience, the 
officers and men of your ships, invariably 
responded with outstanding tenacity and 
courage to any call that has been made on 
them and have thereby won the admiration of 
all of us in the Royal Navy..."

On the 28 September, 1946, ORP PIORUN 
(also other Polish ships), was handed over to 
the Royal Navy. The Polish Navy was 
disbanded. A small number of the Polish Navy 
personnel returned to Poland - many of them 
were subjected to persecution by the 
Communist Regime of enslaved Poland. Some 
settled down in the United Kingdom. The rest 
dispersed all over the world.

Former ORP PIORUN resumed her original 
name HMS NERISSA.
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ON BOARD ORP ISKRA 
AFTER DEPARTURE OF CREW

by Kazimierz KOWALSKI

translated from NS no 165 pages 66-73 by Andrew Browarski

A lot has been written about the sailing of 
ORP ISKRA. I intend to record what has 
happened on this boat, after the crew left.

Before sailing from Casablanca to Port 
Lyautey, Lieutenant Commander Tymiński 
called us, PO Leon Wolny, Able seaman 
Kostek Wojciechowski and myself to his cabin 
and told us that the entire crew was to leave 
the ship, except the three of us, who will 
remain on board. It will be our duty to 
maintain the ship in the best possible 
conditions.

Midshipman Leon Trzebiatowski came to 
me with a proposition that each of us will 
write a letter to his family and then we 
exchange them in order to increase our 
chances of their survival during the war. We 
shook hands after writing and exchanging our 
letters and promised to keep our words.

The journey from Casablanca to Port 
Lyautey took place under a strange tension, 
not a word was spoken except the command 
to helmsman "five degrees to port" and the 
helmsmans reply "five degrees to port, sir".

Came the day of farewell, the crews of 
ISKRA and WILIA left their ships. Leon and 
Kostek were transporting the crews on our 
motorboat. The last salute, the last shaking of 
hands and a strange feeling of solitude. When 
Leon and Kostek returned, we lifted our 
motorboat on deck. This chore done, we sat in 
silence, tears filled our eyes and the spasm of 
self-pity caught our throats. We could not face 
each other, but our thoughts were the same, 

what is next?
One can imagine what a disorder was left 

after the departure of the crew, therefore our 
first task was to clean the cabins, living 
quarters, kitchen and deck and bring them 
back to their normal state.

We worked without exchaning a word. I 
do not recall who spoke first, but I believe it 
was Leon. We divided out duties as follows: 
Leon - deck and store, Kostek - engine room 
power and electricity, and myself - kitchen and 
administration. However, we joined forces 
when it was necessary, for example, when 
washing the sails, washing the deck or when 
painting. ISKRA was lying at anchor, opposite 
the pier on the River Sebu. During the ebb 
tide one could walk ashore, but we had to be 
careful, because facing us were pastures and 
an Arab settlement.

The work on board became a routine 
without misunderstandings. We respected 
Leon’s rank and Leon treated us as specialists 
in our own field. The food left on board was 
coming to an end and it was my job to 
provide supplies. Before, I only purchased 
bread, because we still had cans of milk, flour 
and canned meat. I had no language problem 
because I had learned French in school with 
good marks. With sound grammar and writing 
I improved the rest, conversing with people 
ashore and with the French Navy personnel in 
the offices, where I had to go on various 
matters.

I soon found out that our food allowance 
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paid by the French Navy was inadequate, so I 
went to a lieutenant commanding officer of the 
unit and explained the object of my visit. The 
officer resisted any increase of allowance, but 
promised to send our request to his superior, 
who was the commanding officer of Fort de 
Mehida. We waited a long time for his answer. 
One evening, when Leon and Kostek went 
ashore, I guarded the ship, armed with a 
revolver. When the darkness came, I noticed a 
light approaching from the meadow side and 
shouted in French "Qui vive?" An Arab 
answered that he was looking for his missing 
dog. We started talking and I asked him if he 
could sell us chickens and eggs. After a bit of 
bargaining, he agreed to supply these items at 
a price below the market price. I also asked 
him if he could find us a dog. He did not 
have one, but his neighbour had and he said 
could bring it next day. I told the story to my 
two friends and they agreed. The Arab 
supplied chickens and fresh eggs and a black 
and white dog called "Msault". The dog was 
very lean and almost fully grown. I paid for 
him with one woollen sheet, and we were fond 
of this animal.

I left Msault on the deck for the night and 
left the door open so he could hide himself in 
case of rain, but when I got up next morning 
Msault was nowhere to be found. After 
breakfast, Kostek and I went to the Arab 
village, where to our surprise we found that 
the dog was there, so I tied Msault on board 
for one week. We made his bed of dried grass, 
set a box with earth nearby and trained him 
house manners. We fed him well and Msault 
looked splendid. He got used to us and 
became a faithfull companion.

But he was a good guard dog. He hated 
the Arabs so much that our vendor had to use 

the boat to bring our food supplies. In the 
meantime came a negative reply from French 
headquarters about the increase of our food 
allowance. The French are not known as 
generous people. I had to devise another way 
to supplement our measly resources.

The idea came to my head after observing 
Arabs selling rabbits. I suggested to my friends 
to buy rabbits and keep them on board in the 
specially constructed cages. They approved my 
plan. Leon, who was a good ship’s carpenter, 
made two such cages of the two old wooden 
tables. Next day, with luck on my side, the 
market was full of rabbits, so I had a good 
choice. Eventually I purchased a female rabbit, 
expecting her young in a few weeks.

One evening, we noticed on the river 
upstream, a boat with Arabs and a light. It 
was getting dark, therefore their presence close 
to ISKRA became suspicious. It appears that 
they were stretching a line across the river, a 
procedure forbidden by seaway traffic. With 
Leon watching on board, Kostek and I started 
rowing our dinghy towards the intruders. When 
they spotted our yawl approaching, they 
dropped their gear and rowed their boat 
upstream and away. We did not intend to 
chase them, but we appropriated their line with 
many hooks and baits on them. We strung this 
line alongside ISKRA without impeding any 
boat traffic and two hours later, every hook 
held a sizeable fish. So we discovered another 
source of food supply.

I did not mention that ORP WILIA was 
lying at anchor half a mile downstream from 
ISKRA. The skeleton crew of WILIA consisted 
of three people, boatswain Zawadzki, and two 
seaman, one Zygfryd Miller and the other 
Tadeusz, I do not recall his last name.

They were also in a critical financial state, 
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but the boatswain sold the bunker coal, thus 
improving their finances.

On ISKRA, a midshipman sailing school 
ship, we had nothing to sell, as we believed 
that everything on board was the property of 
the Polish Navy. Our life became stabilized, I 
went to market every second day now, 
mechanic Kostek dismantled the engine and 
was cleaning its parts, and Leon always found 
some jobs on deck or below.

We had some diversity one day when a 
British Merchant Navy ship, armed with one 
gun operated by an able seaman, came to Port 
Lyautey. We took a picture of myself, flanked 
by one British seaman and two French 
matelots.

The boat left three days later and the 
monotony returned. Not exactly, because our 
female rabbit gave birth to eight young ones, 
in accordance with the saying "multiplying like 
a rabbit". Thus came the time when we 
enjoyed the proper food variety, the fish and 
meat of rabbits.

Msault grew bigger and I gave him a 
nights leave from time to time. He used to 
return at our breakfast time from his night 
escapades and one of us had to row ashore to 
fetch him.

One day notice came from Fort de Mehdia 
that Leon and Zygfryd were due to receive the 
French awards of "Legion d’Honneur" for 
courageous life saving action after "Pluto” 
explosions. So Leon, Zygfryd and myself as 
the translator and our lieutenant travelled to 
headquarters by car. The commanding officer 
of Fort de Mehdia made the decoration and 
delivered a speech praising the heroic action of 
Polish sailors.

A party of champagne and sandwiches in 
the party officer’s mess followed and lasted 

until well after midnight. Next day we had 
such headaches that we forfeited our breakfast 
and did not work. Of course we brought a 
bottle for Kostek, who missed the party.

Our ship’s radio was a source of 
information with the outside world. Every day 
we listened to London news in Polish at five 
o’clock in the morning, with one of us on 
duty. One Sunday a merchant ship, flying the 
Polish flag, arrived at the pier. Kostek and I 

■ rowed out there and read the name 
CHORZÓW. Hurrah, amazing the first crew 
member I met was my old friend Józek 
Brocki, who shouted "What are you doing 
here?" I said "I am one of the skeleton crew 
of ORP ISKRA". So we invited him. the 
woman cook, Kaszub and a Russian friend on 
board. The Russian sailor, a bit drunk, said 
"Poland will be free after this war, but red". 
If he had not been our guest, I woul have 
smashed his face, but today, however, I admit 
that he was right. On leaving ISKRA our 
guests invited us on CHORZÓW in Casablanca 
next Sunday. With Leon volunteering for 
guarding the boat, Kostek and I caught a train 
to Casablanca. In the anchorage was 
CHORZÓW but with a flag at half mast. We 
glanced at each other, sensing some tragedy. 
We boarded the ship, taking a boat rowed by 
an Arab and were greeted by a woman cook. 
I immediately asked "why is the flag 
lowered?" She replied "Don’t you know? This 
is to pay respects to the drowned crew 
members, Józef Brocki, the Russian seaman 
and the Arab sailor, who was rowing them 
from the shore, when a sudden squall 
overturned the boat". Saddened by this 
unexpected news, we quickly returned to 
ISKRA, relating the event to Leon. Life is full 
of surprises.
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When I was on radio duty one morning, 
the chief commanding officer of Polish Forces 
of Great Britain came on the air. He said 
"General Sikorski speaking. France has 
capitulated. The Polish Division in eastern 
France to cross the French-Swiss boarder, if it 
cannot join the British Expeditionary Forces. 
All Polish ships at sea, if far away from our 
Allies, to enter the neutral ports". I switched 
off the radio and ran to notify my friends. 
Immediately we discussed our plight on French 
soil and took the decision to escape with 
ISKRA. Then Kostek said "I will assemble the 
motor, but I need two bottles of compressed 
air to start". I asked "Where can we get this 
air?" Leon replied "There is a fishing cutter 
along the pier, perhaps she can fill up our 
empty bottles". The skipper of the trawler 
promised to do his best to help.

Our bottles were filled with compressed air 
by his compressor on board, and with great 
precautions were landed on ISKRA deck. Now 
the onus was on Kostek. He said "If I manage 
to start the engine, the rest will be a piece of 
cake". He then pressed down the compressor, 
turned the handle as fast as he could and when 
the engine turned, let the compressed air in. 
The engine fired, started irregularly at first, 
and then with a healthy sound. We shouted 
with joy and shook his hand.

Now everything is ready, except for a few 
extra provisions. While we were mediating on 
the best plan of procedure, our Admiralty in 
London sent Stefan Gorazdowski, ex-Merchant 
Navy officer and now sub-lieutenant Naval 
Reserve, to take over command of ISKRA and 
bring her to Gibraltar. Thank God we said. 
Next day, after our new commanding Officer 
explained to us his plan of action, a number of 
Polish airmen and soldiers under the command 

of a Major arrived, being sent'by our Consul, 
Mr Bogdanovicz,. to board ORP ISKRA and 
WILIA. Our passengers, who escaped here 
after the collapse of France, were anxious, like 
ourselves, to rejoin our units in Great Britain. 
So they were allotted to various trades 
according to their skills; the air mechanics and 
truck drivers from the Army were sent to 
Kostek, navigators went to Leon and cooks 
and administrators reported to me. At the last 
moment we collected our supplies, water, food 
and some diesel fuel.

Now came a sad part, I decided to 
.disembark our companion, Msault, but he was 
nowhere around. Eventually, I found him in 
the sail store. Msault sensed the drama and 
began to tremble. With tears in my eyes, I 
took him in my hands and carried him ashore. 
There I left him to fend for himself. I had no 
choice, but I admit I would not like to do it 
again. The lines were thrown and ISKRA 
motored away down the river and to sea again. 
Except for officers commands to helmsman, 
nobody talked.

After one year we are going the same 
route but in the opposite direction. Surrounded 
by many irregularities and dangers, we were 
not certain whether we would arrive safely at 
our destination. But with a seasoned navigator 
such as our C.O. we arrived uneventfully at 
Gibraltar tying to a small pier inside the basin. 
British sailors greeted us cordially and brought 
cartons of cigarettes, which we gave to the 
Major for distribution, because none od us 
smoked. The Major assembled his men on 
deck and delivered a speech to us. He said 
"Gentlemen, sailors, we thank you for a safe 
and hospitable journey. We realise that your 
work is hard and requires skill. We also 
remember that our sailing was a dangerous 
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enterprise. Therefore, having full appreciation 
for you, we thank you."

It took several motorboat trips to transfer 
our guests to a troopship at anchor. On his last 
trip, Leon, the helmsman, heard someone 
shouting "Is there able-seaman Kaz. Kowalski 
on ISKRA?" When Leon answered "Yes" the 
airman on the troopship shouted "Tell him that 
I am Michael Kowalski, his cousin". Leon 
shouted back "I will try to bring him on 
board, so that you two can have a chat". But, 
it did not happen, becuase soon the ship raised 
the anchor and proceeded to England. Later, in 
Plymouth, I received a letter from my cousin. 
With all the passengers gone the three of us 
again settled down do our routine of work, 
cleaning, arranging and maintaining.

Now, every morning a naval boat brought 
the food supplies to ISKRA; fresh meat, bread 
and vegetables. We could not complain, the 
food was good, but we felt like prisoners. We 
were not paid any salary for our services, we 
were not allowed to go ashore and we had no 
books to learn English. One day, I met a 
British officer, who could speak French and I 
explained our miserable situation to him. He 
went to his superior officer and on our behalf, 
asked for an allowance. At first, the senior 
officer refused, but pressed by our continuous 
requests, gave in. In the end, he allowed three 
pounds for each of us, and gave us permission 
to go ashore. He also apologized for our 
discomfort, but said that he did not have any 
instructions from London how to deal with us.

So again peace regained on board, and 
ISKRA was kept in a ship shape condition. 
There were several Luftwaffe attacks during 
the night, but the bombs falling on rock were 
like eggs thrown on tanks.

During our stay in Gibraltar, I made an 
acquaintance with a Spanish dockyard worker, 
who invited me home and showed me his 

breeding canaries. Soon after, he gave me a 
present of two birds and a cage. I kept them 
for two weeks, but returned them because to 
tell the truth, I could not afford to buy their 
food, which was also difficult to find.

Again we were short of money and had to 
ask the senior officer for more. It was 
humiliating and we did not like it. He gave us 
three pounds each and marked it in his book. 
One summer day we noticed a British looking 
destroyer with a Polish flag. The ship was at 
anchor, so we went there by our motor boat. 
It was ORP GARLAND. We asked the second 
lieutenant and the commanding officer to take 
us to England. When he agreed, we packed 
our bags, locked the ship, reported to 
headquarters and after saluting ORP ISKRA 
we boarded ORP GARLAND.

Next day ORP GARLAND sailed through 
the straits into the Atlantic and took course to 
England. ORP ISKRA has become the base of 
the British Motor Torpedo Flotilla in Gibraltar.

In Plymouth Leon and Kostek disembarked 
and went to ORP GDYNIA and myself joining 
them three months later. In spite of my high 
hopes to receive the back pay, the paymaster 
calculated that in fact I owed ten shillings to 
the Polish Navy. Faithful, to our promise in 
Port Lyautey, I carried with me Leon 
Trzebiatowski’s letter, Midshipman 
Trzebiatowski died on HMS HOOD and my 
letter to my parents with him. After the war I 
mailed his letter with proceeds from selling his 
personal belongings to his mother and received 
a letter of thanks. I was wounded on ORP 
ŚLĄZAK in Dieppe action. After demob, I 
settled down in Nottingham. Kostek joined the 
British Merchant Navy, he died in 1985. Leon, 
after serving on ORP KRAKOWIAK was 
demobilized and worked on the British 
Railways. He died in Plymouth in 1988.
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