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JERZY TUMANISZWILI

W roku 1994 Polscy weterani II Wojny 
Światowej obchodzą 50-lecie epokowych 
wyczynów polskiego oręża, które zapisały się 
w historii ogólnoludzkiej. We Włoszech 
Andersowcy - bitwę o Monte Cassino, we 
Francji i Wielkiej Brytanii lotnicy i marynarze 
- Inwazję Normandii, w Polsce Akowcy - 
Powstanie Warszawskie.

Poniżej streszczę się do działań polskich 
okrętów wojennych, opierając się głównie na 
Kronice Polskiej Mar Woj 1918-1946 Tom 3 
Stanisława M Piaskowskiego i własnych 
zapisków (luźno pisanego Dzienniczka z tego 
okresu czasu).

W inwazji Normandii tym epokowym, 
największym w historii naszej cywilizacji 
desancie, który krył się pod kryptonimem 
"OVERLORD", część związaną z marynarką 
wojenną nazwano: Operacja "NEPTUNE".

O gigantycznych wymiarach tej akcji 
świadczą dane statystyczne, niektóre z nich 
podaję poniżej:

4000 najrozmaitszych jednostek 
desantowych przewoziło wojsko, ich sprzęt, 
uzbrojenie, czołgi i armaty;

przeszło 2000 statków handlowych 
uczestniczyło, załadowanych towarem 
zaopatrzenia wielotysięcznej armii;

200 traulerów przeznaczono do oczyszczenia 
pól minowych;

700 okrętów bojowych flot Wielkiej

Brytanii, Stanów Zjedoczonych Ameryki, 
Francji, Holandii, Norwegii i Polski miały 
osłaniać tę armadę i bezpośrednio wspierać 
lądujące wojsko.

Krążownik DRAGON pod polską banderą 
i dwa niszczyciele KRAKOWIAK i ŚLĄZAK 
uczestniczyły w ramach współdziałania z 
desantem armii brytyjskiej, a dwa większe 
niszczyciele floty BŁYSKAWICA i PIORUN 
brały udział w osłonie zachodniego skrzydła 
operacji "NEPTUNE".

***

Krążownik ORP DRAGON pod 
dowództwem kmdr por Stanisława 
Dzienisiewicza miał główną artylerię: 6 dział 
kalibru 150 mm. Załogę: 22 oficerów i 470 
podoficerów i marynarzy.

W 2-giej eskadrze krążowników 
przydzielony był do zespołu Grupy "FORCE 
D".

Do ackji wszedł 6 czerwca 0700 
rozpoczynając pojedynek z baterią npla w 
pobliżu Calleville sur Orne. Po blisko 
jednogodzinnej walce bateria została zniszczona. 
Na krążowniku poza trzema rannnymi innych 
strat nie było.

7-ego - ostrzeliwuje skutecznie punkty 
oporu npla w pobliżu Caen... w południe 
skierowuje ogień na inną baterię...

9-ego cały dzień wspiera ogniem artylerii
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szturmujące oddziały Brytyjczyków... 
ostrzeliwuje pozycje npla współdziałając z 
obserwatorem... niszczy potężną baterię w 
Haulgate... wieczorem odchodzi do Portsmouth 
w celu uzupełnienia amunicji i oddania rannych.

13-ego powraca do sektora desantu... 
ostrzeliwuje Caen...

14-ego niszczy posterunek sztabu wroga... 
niszczy połową baterię... ostrzeliwuje punkty 
oporu npla...

15, 16 i 17-ego w akcji wspierania 
własnych oddziałów desantowych...

18-ego D-ca "FORCE D" gratuluje 
sygnałem: "Wasz ogień zdemoralizował npla"... 
DRAGON wraca do portu po amunicję...

7-ego lipca powraca do rejonu wsparcia...
8-ego o 0440 zostaje trafiony "żywą" 

torpedą (kierowaną przez człowieka). Na skutek 
potężnego wybuchu pod linią wodną na 
śródokręciu okręt zaczyna tonąć. Z pomocą 
holowników zostaje przeholowany do 
sztucznego portu "MULBERRY" gdzie osiadł 
na płyciźnie tworząc jeden z członów 
falochronu tego sztucznego portu.

Zginął jeden oficer i 37 podoficerów i 
marynarzy. Siedemnastu było rannych.

ORP KRAKOWIAK pod dowództwem 
kmdr ppor Wszechwłada Maracewicza miał 6 
dział kalibru 102 mm. Załogę: 10 oficerów i 
150 podof. i marynarzy.

Wraz z 41-szą flotyllą niszczycieli został 
przydzielony do zespołu Grupy "GOLD", z 
zadaniem osłony traulerów i jednostek 
desantowych, jak również bezpośredniego 
wsparcia ogniem artylerii lądujących wojsk 
desantowych Wielkiej Brytanii.

6-ego czerwca wczesnym rankiem 
podchodząc do wyznaczonej pozycji bierze 
udział w potyczce z kutrami npla... o 0625 
zaczyna ostrzeliwać punkty oporu npla... o 0700 
bierze udział w bitwie z bombowcami 
Luftwaffe... w krótkim czasie później 
ostrzeliwuje i niszczy baterię nabrzeżną w 
okolicy Aromanches... w ciągu dnia wspomaga 
wstrzeliwując się w pozycje naporu npla... o 
1700 Aromanche zostaje zdobyty... wieczorem 
udaje się do Portsmouth po amunicję.

7-ego w drodze do swego rejonu ratuje z 

wody zestrzelonego lotnika... popołudniem tego 
dniS wysyła motorówkę z desantem do Port en 
Bessin. Motorówka dostaje się pod silny ogień 
broni maszynowej... KRAKOWIAKA artyleria 
niszczy gniazdo oporu npla... port zostaje 
zdobyty... motorówka z desantem powraca bez 
strat...

8-ego rankiem stacza bitwę z samolotam 
Luftwaffe osłaniając barki desantowe... w ciągu 
dnia wspiera artylerią posuwające się naprzód 
własne oddziały wojska...

9-ego patroluje osłaniając prawe skrzydło 
desantu... wieczorem bierze udział w bitwie z 
eskadrą Junkersów 88...

10-ego patroluje w wyznaczonym sektorze...
11 -ego kilkakrotnie stacza potyczki ze 

ścigaczami npla i jego samolotami atakującymi 
barki desantowe.

Pozostaje w służbie operacji "NEPTUNE" 
do 7 sierpnia.

***

ORP ŚLĄZAK pod dowództwem kmdr ppor 
Romualda Tymińskiego miał 6 dział kalibru 102 
mm. Załogę: 10 oficerów i 150 podof. i 
marynarzy.

Przydzielony został do zespołu Grupy 
"SWORD" z zadaniem osłony traulerów i 
jednostek desantowych, jak również 
bezpośredniego wsparcia ogniem artylerii 
lądujących wojsk desantowych Wiekiej Brytanii.

5-ego czerwca osłania flotyllę traulerów. 
Rankiem 6-ego podchodzi do pozycji 
desantowej... o 0530 wspiera ogniem artylerii 
lądujące oddziały... po lewej burcie ŚLĄZAKA 
wpada na minę norweski niszczyciel SVENNER 
i w krótkim czasie tonie... o 0700 ostrzeliwuje 
pozycje artylerii wroga... popołudniem tego dnia 
ostrzeliwuje pozycje npla w lasku pod Lion sur 
Mer... niszczy baterię niemiecką... melduje brak 
amunicji kruszących pocisków...

7-ego osłania barki desantowe przed 
atakiem z powietrza...

8-ego odchodzi rankiem do Portsmouth po 
uzupełnienie amunicji... popołudniem wraca do 
swego rejonu i patroluje wschodnie wybrzeża.

9 i 10-ego na patrolu, kilkakrotnie w 
potyczkach ze ścigaczami npla... ostrzeliwuje 
gniazda miotaczy...

14-ego obejmuje dowództwo osłony 
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konwoju 40-stu sttków w drodze do Londynu.
3-ego lipca w poszukiwaniu "żywych" 

torped... patroluje i osłania jednostki 
desantowe...

6-ego lipca wyłowił z wody i wziął do 
niewoli kierowcę "żywej” torpedy...

8-ego w akcji ratunkowej przy tonącym 
krążowniku DRAGON. ŚLĄZAK w służbie 
patrolowej pozostaje aż do 23 sierpnia.

***

ORP BŁYSKAWICA pod dowództwem 
kmdr por Konrada Namieśniowskiego miała 8 
dział 102 mm i 4 torpedy. Załogę: 14 oficerów 
i 190 podoficerów i marynarzy.

ORP PIORUN pod dowództwem kmdr ppor 
Tadeusza Gorazdowskiego miał 6 dział 120 mm 
i 5 torped. Załogę: 12 oficerów i 180 
podoficerów i marynarzy.

Przydzielone zostały do 10 flotylli 
niszczycieli bazowanej w Plymouth.

Flotylla ta składała się z 8 niszczycieli: 5- 
ciu klasy "Tribal" HMS TARTAR, ESKIMO, 
ASHANTI, HURON i HAIDA (te dwa ostatnie 
kanadyjskie) z JAVELIN klasy podobnej do 
PIORUNA i dwóch polskich okrętów.

Podzielono flotyllę na dwa dywizjony: 19- 
ty pod d-ctwem TARTARA, który jednocześnie 
pełnił funkcję d-cy flotylli 'i 20-ty pod d-ctwem 
kmdr por Konrada Namieśniowskiego.

Głównym zadaniem tej flotylli było 
zabezpieczenie zachodniego skrzydła operacji 
"OVERLORD". Niemieckie okręty nawodne i 
podwodne w portach Zatoki Biskajskiej liczyły 
kilkadziesiąt jednostek, które poważnie mogłyby 
zaszodzić w desancie wojsk amerykańskich.

Przechodzę teraz do osobistych wspomnień 
opartych na dorywczo pisanym dzienniczku z 
tego okresu czasu.

24 maja - Plymouth. Wczoraj wieczorem 
weszliśmy do Plymouth i po pobraniu ropy 
zacumowaliśmy przy molo w Davenporcie, 
obok BŁYSKAWICY. Dzisiaj w południe 
Dowódca wrócił z odprawy powiadamiając nas 
o nowym przydziale do 10 flotylli niszczycieli 
bazującej w Plymouth. Przyjęliśmy tę nowinę 
z radością. Po pierwsze dlatego, że przydział 
do największych niszczycieli klasy "Tribal" 
najlepiej uzbrojonych i najbardziej 

rOnvch było niewątpliwi ' :‘"vm 

wyróżnieniem dla BŁYSKAWICY i naszego 
PIORUNA, a po drugie przerzucenie nas z 
odludzia w Scapa Flow do bazy wojennej 
Davenporcie otwierało możliwości widzenia się 
z rodzinami i bliskimi zamieszkującymi w 
pobliżu Plymouth. Janeczka moja wraz z 
córeczką Elżbietą i swoją matką przebywały w 
Charmouth, niedaleko przylądka Portland.

Mamy patrolować zachodnie wody Kanału 
La Manche. Wykrywać i niszczyć niemieckie 
jednostki nawodne i podwodne bazujące w 
Cherbourgu i Breście i portach Zatoki 
Biskajskiej. Ale wg mego nosa szykuje się na 
dawno oczekiwaną inwazję, czyli tzw. "Drugi 
Front". Widać to po zakotwiczonych na redzie 
ogromnych amerykańskich transportowcach z 
wojskiem i sprzętem. Widać na ulicach 
Davenportu i Plymouth tysiące umundurowanyh 
Jankesów. Dziś miałem okazję połączenia się 
telefonicznego z Janeczką. Ucieszyła się słysząc 
mój głos. Dobrze im jest w Charmouth. 
Powiedziała, że każdego dnia ciągną w 
kierunku na wybrzeże długie konwoje 
ciężarówek z żołnierzami. Amerykanie rzucają 
cukierki i gumę do żucia, machają rękami i 
podnoszą kciuki do góry, na znak zwycięstwa. 
Po obu stronach szosy poustawiano skrzynie z 
amunicją i innym sprzętem - "Nikt tego nie 
pilnuje" - dziwiła się. Ludwik wrócił z 
Okehamton, coś tam załatwiał. W czasie kolacji 
w mesie oficerskiej tak nam opowiadał: - 
"Panowie, szykuje się większa draka. Wszędzie 
wojsko, Amerykanie, saperzy, artyleria, czołgi, 
ciężarówki, armaty, moździerze... amunicja w 
skrzyniach stoi ustawiona po obu stronach 
szosy... czegoś podobnego w życiu nie 
widziałem. Panowie, to już nie żaden pic na 
muchy, to naga rzeczywistość. Szykujemy się 
do inwazji, a my na pewno w pierwszym 
rzucie". - Patrząc się w moim kierunku 
dorzucił: "Jurek, szykuj swoje działa, będziemy 
walić w Niemiaszków jak w kaczy kuper".

26 maja - Plymouth. Wróciliśmy z patrolu. 
Całą noc wzdłuż wybrzeża północnej Francji. 
Nieprzyjaciela nie było. Na redzie w Plymouth 
zakotwiczyły dwa ogromne "pasażery". Właśnie 
wyładowują żołnierzy do barek desantowych. 
Bractwo w pełnym rynsztunku, z hełmami na 
głowach. Jutro mamy brać udział w 
ćwiczeniach, próbnym desancie na plażach w 
Devonie, niedaleko Paignton. Zaokrętowano 
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młodego porucznika artylerii. Amerykanina, z 
którym mam opracować procedurę łączności z 
obserwatorem na lądzie, który będzie kierował 
naszym ogniem. Mamy strzelać żywą amunicją 
ponad głowami lądujących oddziałów. Młody 
porucznik powołany został do służby wojskowej 
4 miesiące temu. Trzyma fason, ale między 
nami mówiąc będą kłopoty, bo gość nie ma 
żadnego doświadczenia. Dostałem list. Bardzo 
mi Jej brak.

30 maja - w morzu. Już po ćwiczeniach. 
Miały one za cel wywołanie samolotów 
Luftwaffe dla stoczenia bitwy powietrznej. 
Jakoś sią nie pokazały. Eskadry własnych 
myśliwców osłaniały desant. Statki transportowe 
podeszły blisko brzegu, spuściły barki, które 
wkrótce zapełnione żołnierzami w pełnym 
bojowym wyposażeniu, ruszyły w stronę plaży.., 
Na jej płyciznach żołnierze brnęli w wodzie 
symulując atak na umocnione pozycje wroga. 
Wojsko lądowało pod obstrzałem dział 
okrętowych. Niestety oberwator kierujący 
ogniem podał fałszywe dane odległości 
powodując, że pierwsza salwa upadła w samym 
środku barek desantowych. Zaraz zaprzestano 
strzelania. Straty w zabitych i rannych były 
poważne. (Po wielu latach, już w USA 
spotkałem przypadkowo znanego chirurga 
doktora Ralpha Alley z Albany, stanu N.Y. W 
rozmowie okazało się, że był on młodziutkim 
lekarzem biorącym udział w tym desancie. 
"Miałem ręce pełne roboty - powiedział - to 
były prawdziwe "jatki").

31 maja - Plymouth. Zostały wstrzymane 
wszystkie urlopy i przepustki na ląd. Dostałem 
list. Kiedy się z Nią zobaczę?

4 czerwca - Plymouth. D-ca wrócił z 
odprawy. Po krótkiej konferencji z Zastępcą 
dano nam znać o operacji "OVERLORD" - 
Inwazji Normandii. Na stole w kabinie D-cy 
leżała ogromnej pojemności książka: - "Battle 
Order" (Plan Bitwy). Przeglądając jej zawartość 
zdumiony byłem detalami tego planu, bo 
najmniejsze jednostki wojska, marynarki 
wojennej i lotnictwa były wymienione z 
wyraźnie określonym celem i zadaniem.

Na przykład port Brest miał być wzięty w 
30 dniu tej operacji. Szczegółowo podane były 
punkty obrony npla, jego rozmieszczenie w 
terenie desantu. Podano nawet nazwiska, adresy 
i numery telefonów Francuzów, na których 

pomoc można było liczyć. Akcja alianckiej 
Mafynarki kryła się pod kryptonimem 
"NEPTUNE" i podlegała brytyjskiemu 
admirałowi. Całością natomiast kierował 
amerykański generał Eisenhower.

6 czerwca - na morzu. Już drugi dzień 
patrolu. Dzisiaj całą noc słychać było groźny 
warkot tysięcy bombowców sunących w stronę 
Francji. Morze jest burzliwe. Krótkie, wysokie 
fale zalewają pokład, spryskują pomost i 
dalocelownik. Wczesnym rankiem dostaliśmy 
wiadomość o lądowaniu alianckich oddziałów. 
Płyniemy w szyku torowym za BŁYSKAWICA, 
a za nami JAVELIN i ESKIMO. Jesteśmy w 
wachcie bojowej, to znaczy zmieniamy się co 
4 godziny. Pół załogi na stanowiskach 
bojowych, a pół wypoczywa. W południe lotnik 
meldował o wznieconym ruchu okrętów wroga 
w Zatoce Biskajskiej. W wachcie bojowej 
siedzę w dalocelowniku z dalmierzystą i dwoma 
celowniczymi. Kierujemy ogniem wszystkich 
dział.

7 czerwca - na morzu. Lotnik przekazał 
wiadomość o trzech jednostkach npla (zapewnie 
niszczycieli) idących dużą szybkością w stronę 
portu Brest. Wiatr zmalał i morze nie jest tak 
wzburzone jak to było wczoraj. Po zdaniu 
wachty zacząłem pisać list, ale jakoś się nie 
kleiło.

9 czerwca - Plymouth. Już po bitwie. 
Wszystkie okręty naszej flotylli brały udział i 
wszystkie wróciły do portu. TARTAR 
uszkodzony, z ciężko rannym d-cą, zniesionym 
dalocelownikiem i zniszczonym pomostem. 
Wielu zginęło, wielu rannych. Odnieślimy 
wielkie zwycięstwo zatapiając dwa z czterech 
niszczycieli npla. Te ich najlepsze, klasy 
NARVIK. To tak jak małe krążowniki, 
uzbrojone w działa 150 mm i sześć torped. A 
było to tak: wieczorem lotnik powiadomił o 
ruchach tego zespołu, który opuścił Brest 
kierując sią na otwarte wody Kanału La 
Manche. Nasz d-ca flotylli na TARTARZE, 
zarządził szyk rozrzucony, który pokrywał 
szerokim grzebieniem kilkanaście mil obserwacji 
wzrokowej i kilkadziesiąt radarowej i dużą 
szybkością ruszył na spotkanie. O północy 
zarządzono alarm bojowy. Jak zwykle 
siedziałem w dalocelowniku utrzymując kontakt 
z centralą i działami. Wiatr wiał za rufą. 
Słychać było rozmowy na pomoście, jak 
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również meldunki z kabiny radarowej i 
podsłuchu radiowego. Gdzieś po pierwszej w 
nocy sygnał z TARTARA zawiadamia nas o 
kontakcie radarowym z nieprzyjacielem. W 
kilka minut później nasi radarowcy meldują 
jednostki nawodne w odległości 11 mil w 
namiarze 15. Przekazałem tę wiadomość do 
dział i centrali, skierowując działa w tym 
kierunku. W piętnaście minut później w radio- 
podsłuchu podchwycili komendę niemieckiego 
d-cy zespołu o wykonanie zbiorowego ataku 
torpedowego, a zaraz po tym rozkazie krzyknął: 
OGNIA!!! W tym czasie pociski oświetlające 
TARTARA rozjaśniły horyzont i ujawniły 
cztery sylwetki w szyku torowym. 
BŁYSKAWICA, a za nią ESKIMO bez 
żadnego uprzedzenia wykonały raptowny zwrot 
ustawiając się dziobem do spodziewanych 
torped. Jeżeli wszystkie okręty npla wykonały 
atak, to sunęły w naszą stroną pod wodą 24. 
(Żadna nie trafiła). Na tle żółtego światła 
pocisków oświatlających widać było wybłyski 
dział, salw npla, tak jakby w nieustającej 
nawałnicy z piorunami i grzmotami rozszalałej 
burzy. Na naszych oczach rozgrywał się dramat 
bitwy 19-go dywizjonu. Po krótkiej wymianie 
ognia z czołowym okrętem wroga 
BŁYSKAWICA zadymiła i zmieniła kurs. Dym 
utrudnił mi kierowanie ogniem. Trzeba było 
wielkiej przytomności umysłu naszego d-cy, aby 
uniknąć zderzenia z dziko manewrującymi 
okrętami starającymi sią włączyć do boju. 
Walka trwała już blisko godzinę, gdy nagle 
oślepiający blask zwiastował śmierć jednego z 
niszczycieli. Był to drugi okręt w formacji 
niemieckiego dywizjonu trafiony torpedami 
HMS ASHANTI, który wraz z TARTAREM 
szedł na npla. TARTAR przeprowadził 
brawurowy atak wbijając się klinem w szyk 
torowy wroga. Kilkakrotnie trafiony potężnymi 
pociskami stupięćdziesiątek i poważnie 
uszkodzony, z ciężko rannym d-cą parł do 
przodu udostępniając wykonanie ataku 
torpedowego z bliskiej odległości. Na pomoście 
wielu było zabitych, dałocelownik zniesiony. 
ASHANTI pozostał przy jego boku, a HAIDA 
i HURON kierowały ogień na dwa odosobnione 
Narwiki, które zawróciły w kierunku na Brest 
uciekając na wielkiej szybkości. Kanadyjczycy 
jak dwa psy gończe rzuciły sią w pogoń 
niezaprzestając walki aż do wczesnych godzin 

nadchodzącego poranka. Nasz dywizjon 
natomiast podążył za czołowym okrętem 
uchodzącym w kierunku na Ile de Batz. 
Kierowałem ogniem do palącego się już wraku. 
Wczesnym rankiem łuna i eksplozja dała nam 
znać o zakończeniu bitwy.

Wracając do portu atakowały nas 
kilkakrotnie Junkersy. Wchodząc do portu 
podnieśliśmy ogromne bandery bojowe na znak 
zwycięstwa. Na molach Davenportu wiwatowały 
tłumy robotników.

Czuję się potwornie zmęczony fizycznie i 
psychicznie. Jestem szczęśliwy że na 
PIORUNIE nikt nie stracił życia, ale do 
pewnego stopnia zawiedziony. Jestem pełen 
podziwu i uznania dla okrętów dywizjonu 
Captaina Jones, którym się należy główna 
zasługa tej zwycięskiej bitwy - TARTARA, 
ASHANTI i dwóch kanadyjczyków HAIDY i 
HURONA.

Na sercu ciężko leży myśl o tych którzy 
zginęli.

***

11 -ty czerwiec - Plymouth. Stoimy przy 
molo. Czyszczą kotły. Odpoczywamy. Udało 
się połączyć telefonicznie z Janeczką. Wiedziała 
o naszej bitwie. Były wzmianki w gazetach jak 
również w komunikacie radiowym BBC.

***

(Poniższe opowiadanie jest zaczerpnięte z 
artykułu, który przesłałem do "Polski 
Walczącej" jesienią 1944 roku).

13 czerwca 1944 r. ORP PIORUN i HMS 
ASHANTI otrzymali następujące zadanie: ..."do 
zmroku patrol w sektorze między pozycją TT 
i KK. Patrol zakończyć w odpowiednim czasie, 
tak aby przejść do DD - pozycji położonej 4 
mile na Nord od latami Roches Douvres o 
2330. Cel patrolu: zniszczenie żeglugi npla. 
Specjalną uwagę należy zwrócić na okręty typu 
"M", jako najbardziej wartościowe jednostki 
npla. Kanały prowadzące z Cherbourga na 
południe są pod nieustannym bombardowaniem 
z powietrza i należy się spodziewać, że 
nieprzyjaciel będzie próbował ewakuować ten 
rejon Cherbourga morzem do St Malo, lub 
nawet dalej na zachód".-
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Wyszyliśmy z portu po południu, żegnani 
dzikim wrzaskiem mew, bijących się za rufą. 
Na morzu wiatr południowo-zachodni wzburzył 
powierzchnię wody w skiby i bruzdy. 
Wrzynając się w nie dziób okrętu wyrzucał do 
góry śnieżne pióropusze. Płynęliśmy dużą 
szybkością i raz po raz cały pokład spryskiwała 
słona woda. Nasz PIORUN prowadził 
dowodząc. Z tyłu za rufą podążał ASHANTI.

Zmrok zapadał powoli i ściemniło się 
późno, bo dopiero o 2330. Kiedy załoga biegła 
na stację alarmu bojowego zachodnia połać 
nieba grała czerwonymi, jaskrawymi kolorami, 
a wschód spowity był nocnym kirem. - "Jak 
pan porucznik myśli? Spotkamy się ze 
Szkopem?” - pytał się Ugrynowicz, celowniczy. 
"Jeżeli na lądzie latarnie będą świeciły, to 
chyba ich spotkamy" odpowiedziałem', 
nakładając telefon na głowę. Niemalże w tej 
samej chwili usłyszeliśmy meldunek z pomostu: 
- "Kąt kursowy prawo 10 wybłyski latarni". A 
po chwili z kabiny nawigacyjnej potwierdzono: 
- "Tak, to latarnia Roches Douvres".

Noc zapadała szybko. Ciemna, bezgwiezdna, 
bezksiężycowa. 25 minut po północy z kabiny 
podsłuchu nawodnego meldowano: 
"Nieprzyjaciel w namiarze 120" - Słyszę 
rozmowę D-cy z operatorem radaru, który widzi 
na ekranie szereg punkcików poruszających się 
szybkością 15 węzłów. Dowódca decyduje się 
atakować, zwiększa szybkość, zmienia kurs 
prosto na npla. - "Idę do ataku" - zawiadamia 
ASHANTI, a zwracając się do mnie: - 
"Poruczniku, skierować działa na npla". - Słyszę 
jak Kopecki (II oficer art.) przygotowuje się do 
oświetlania, komenderuje: - "Zgrywać z 
dalecelownikiem.. . świecenie bliskie... prawo 
trzy... seria z trzech"...

Odległość zaczyna raptownie maleć. Z 
centrali meldują konżugator w ruchu, artyleria 
gotowa. Melduję dowódcy - "Artyleria gotowa". 
- Rozpoczął się najgorszy czas oczekiwania. 
Serce mocno bije, wytężyłem oczy patrząc się 
przez lornetkę; wiercę się niecierpliwie. Radar 
melduje odległość pięć tysięcy, po chwili jest 
już cztery tysiące. Jeszcze jednostek nie widać.

■Już jest trzy tysiące osiemset, a po chwili 
trzy i pół. - "Są! Widzę!" - krzyczy 
Ugrynowicz - o tu... trochę w prawo"... Ja też 
już widzę trzy sylwetki i w tej chwili 
rozpoczęliśmy oświetlać. Bój się rozpoczął.

Poprawiłem poprzednio nastawioną inklinację i 
szybkość nieprzyjaciela i wrzasnąłem: "Ogień 
ciągły salwami... OGNIA ! ! !"

Kiedy nad nieprzyjacielem wykwitły 
pierwsze pociski oświetlające zauważyłem 
siedem sylwetek i w tej samej chwili z tych 
właśnie sylwetek poczęły sunąć do nas 
różnokolorowe punkciki. Zielone i czerwone i 
żółte. Sunęły i zbliżały się potwornie szybko. 
A kiedy przelatywały nad okrętem syczały, 
wyły, miauczały i hałas straszny powstał w 
połączeniu z hukiem naszej artylerii. Jakieś 
bzyki, trzaski, świsty, brzęki i chichoty objęły 
nas w swe posiadanie. Leciały zdawało się ze 
wszystkich stron, a okręt z wyżyn naszego 
dalocelownika wyglądał jakby spowity w 
zielonoczerwone girlandy. Wybrałem za cel 
pierwszą w szyku jednostkę i po kilku salwach 
Ugrynowicz zaobserwował trafne. Wznieciliśmy 
pożar. Wybuchy na pokładzie były wyraźnie 
widoczne. Intensywny ogień jego artylerii po 
pewnym czasie tak jakby zdechł. Przerzuciłem 
sią na drugą jednostkę w szyku torowym i po 
kilku salwach meldowałem nakrycie i trafne. 
Wznieciliśmy pożar. Kłęby czarnego dymu 
zmieszane z czerwienią płomieni objęły pomost 
i śródokręcie.

Wyciąg ze sprawozdania D-cy: 
Nieprzyjaciel natychmiast odpowiedział silnym 
i skutecznym ogniem i piękna nocna walka na 
małą odległość zaczęła się rozwijać. Od razu 
w pierwszych minutach zaobserwowaliśmy wiele 
trafień i specjalnie jeden z okrętów npla robił 
wrażenie ciężko uszkodzonego pierwszymi 
salwami. PIORUN w tym czasie został trafiony 
w punkt amunicyjny przy dziale No IV, który 
zaczął się palić grożąc wybuchem.

Działonowy mat Wojciechowski zdając 
sobie sprawę, że wybuch amunicji równałby 
się ze śmiercią całej jego załogi, a może nawet 
i okrętu, podskoczył do płonącego parku i 
palące się już naboje zaczął wyrzucać za burtę. 
Słysząc o tym pożarze, st mar Zdanowicz i mat 
Paluch z oddziału ratunkowego na rufie, 
przybiegli z gaśnicami i z narażeniem życia 
pożar ugasili. Amunicja nie wybuchła.

Tymczasem bitwa toczyła się dalej. Pociski 
napla rozrywają się nad okrętem. Jeden trafia 
w podstawę Oerlikonu ciężko raniąc 
celowniczego st mar Zająca i bosmana 
Grosickiego. Lecz działa PIORUNA i 



Nr 176 NASZE SYGNAŁY Str. 7

ASHANTI nie próżnują. Marynarze zwijają się 
wśród rozpalonych do czerwoności 
wystrzelonych łusek. Okręt trzęsie się raz po 
raz, przechyla się na burtę przy raptownych 
zwrotach.

Zdecydowano, że cel jest wart salwy 
torpedowej, którą oddano o godz 0048 
uzyskując co najmniej jedno trafienie w 
dziobowe części jednego z okrętów npla. -

Jedna za drugą fukały z wyrzutni i wpadały 
w czarną czeluść wody. Czekaliśmy z 
niecierpliwością, a po chwili olśniewający blask 
rozdarł czarne tło nocy i głuchy wstrząs 
zachwiał okrętem. Torpeda trafiła i 
eksplodowała. Wybuch wzniecił pożar, a w 
jego świetle widać było ludzi spuszczających 
tratwy ratunkowe, jak również skaczących do 
wody marynarzy z tonącego okrętu.

(Tej nocy po raz pierwszy w dziejach 
polskiej Mar Woj wykonano atak torpedowy z 
okrętu nawodnego - przypisek autora).

W międzyczasie ASHANTI ostrzeliwuje 
inne jednostki wroga i ogień ze strony npla 
wyraźnie słabnie.

Nieprzyjaciel pozostaje w tyle, przerywamy 
ogień i zmieniamy kurs na 010, żeby zajść 
jemu drogę do najbliższego portu i rejonu, 
gdzie znalazły się pod osłoną własnych baterii 
nadbrzeżnych. -

Marynarze sprzątają z pokładu gorące puste 
łuski. W Izbie Chorych lekarz okrętowy kpt 
Danilewicz z bosmatem Roszkowskim opatrują 
rannych. W kuchni przygotowują kawę. Bój się 
nie skończył, ale załoga jest spragniona. Usta 
są spieczone, ręce pobrudzone i pokaleczone, 
twarze osmalone dymem i ogniem. Smród 
spalonego prochu rozchodzi się po całym 
okręcie.

Tymczasem idąc na przecięcie ewentualnej 
drogi ucieczki npla: ...obydwa okręty dostają 
się pod silny ogień baterii nabrzeżnych, 
nieprzyjemnie celnych...

W 10 minut później wchodzimy do akcji. 
Kopecki podaj e nowe dane do działa 
oświetlającego, a ja do centrali. I znów 
zakwitły biało-źółte gwiazdki, które powoli 
opadając oświetliły pięć pozostałych jednostek 
wroga. Jeden się palił żółtokrwawym 
płomieniem. Zwróciłem się do Ugry no wieża: 
"Widzisz tego pierwszego z prawej? - Widzę... 
no to na niego, a przez telefon do centrali 

podaję: inklinacja lewo 100... szybkość 15... 
ogień salwami... O G N I A ! ! ! - I znów 
buczek "Pal" zabrzęczał, a okrętem wstrząsało 
po każdej salwie.

W tej fazie walki widać wyraźnie, że 
nieprzyjaciel jest zdezorganizowany i 
zdezorientowany. Okręty nie są w żadnym szyku 
i w pewnym momencie otwierają ogień do 
siebie.

Strzelanina Niemców pomiędzy sobą trwa 
dłuższy czas. Nie przeszkadzamy, wspomagamy 
własnym ogniem. Wtem niespodziewanie 
rozjaśniło się ponad nami. Były to pociski 
baterii nabrzeżnej. Potężne fontanny wody 
wykwitły i tu i tam. Wzmógł się również ogień 
jednostek niemieckich, bo widziały nas jak na 
dłoni w jasnych promieniach pocisków 
oświetlających baterii nabrzeżnej. Z jednego z 
trałowców leciały w naszym kierunku dziwne 
rakiety. D-ca polecił mi skierować ogień na 
NIEGO. Pierwsza salwa upadła w prawo, druga 
w kierunku, trzecia w kierunku, ale krótka, a w 
czwartej uzyskaliśmy nakrycie i trafne. 
Wybuchły na nim jasne płomienie. Widać było 
palący się pomost, jak również pożar na rufie. 
ASHANTI też znajduje nowy cel wzniecając 
pożar. Pociski oświatlające gasną. Pobojowisko 
ogarnia zmrok i tylko trzy palące się pochodnie 
dają znać o swoim miejscu. Nagle cały 
horyzont staje w płomieniach. Z różowatych 
kolorów przeradza się w ognistą czerwień. Tak 
jakby wulkan podwodny eruptował gorącą lawą. 
I tak nagle jak wybuchł, tak też nagle przygasł. 
Na okręcie wroga eksplodowała amunicja.

Od dłuższego strzelania i zapewne 
wstrząsów związanych z wybuchem okrętu npla 
zepsuł się repetytor żyrokompasu. Elektrykarze 
szybko wzięli się do usunięcia kłopotliwej 
awarii. D-ca rozkazuje ASHANTI objęcie 
pościgu za resztkami sił npla.

Godzina 0125. Rozpoczęliśmy pościg 
chodząc kursami NE i SW W tej fazie bitwy 
likwidowaliśmy resztki zespołu npla. 
Kilkakrotnie baterie nabrzeżne starały się temu 
przeszkodzić, kilkakrotnie dostawaliśmy się pod 
ogień rozpaczliwie broniących się Niemców, na 
szczęście bez wypadów z ludźmi... godzina 0226 
- otworzono ogień do dwóch okrętów npla, z 
których jeden się palił. Ogień kierowany dał 
doskonałe rezultaty, po kilku salwach drugi 
okręt zaczął się palić...
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***

Bój się skończył. Oba nasze okręty zbliżyły 
się za blisko baterii nabrzeżnej i zostały silnie 
ostrzelane. Wracaliśmy do Plymouth. W 
oczekiwaniu na odwet samolotów Luftwaffe 
pozostaliśmy w alarmie bojowym. 
Wchodziliśmy do portu z bojową banderą 
oznajmiającą zwycięskie spotkanie. Stałem na 
samym dziobie, jak zwykle w alarmie 
zakotwiczenia, wyprężony i dumny. Okręty 
stojące na redzie salutowały, a dokerzy 
pokrzykiwali podnosząc kciuki prawej ręki do 
góry.

W prasie podano, że w rezultacie bitwy 
pod St Malo okręty własne HMS ASHANTI i 
polski niszczyciel PIORUN zatopiły na pewno 
dwa niemieckie poławiacze min klasy "M", dwa 
prawdopodobnie, a trzy pozostawiły w 
płomieniach.

Morale: Postawa załogi była godna 
najwyższej pochwały, przez cały przeciąg akcji. 
Wielu młodych marynarzy, wykazało wysokie 
walory. Na szczególnie podkreślenie zasługuje 
zachowanie się marynarzy w pobliżu palącego 
się parku amunicyjnego...

*** 
■

W książce pt. "Flota Białego Orła", 
wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1984, Edmund 
Kosiarz przeprowadza obiektywną analizę tego 
spotkania. Cytuję poniżej wyjątki ze stronicy 
574:
"...jednostki npla okazały się dużymi 
trałowcami typu "M"... a do celów obronnych 
miały po dwa działa kalibru 105 mm i 4-8 
dział kal. 37 lub 40 mm i 4-8 dział kal. 20 
mm. Wyporność ich wynosiła 775 do 875 ton, 
a więc nie były wcale tak małe... zespół 
niemiecki był więc stosunkowo silny, bo siedem 
okrętów mogło dysponować łącznie 14 działami 
kal. 105 mm i 42-84 działami kal. 20-40 mm. 
Przewaga ogniowa niszczycieli nie byłaby 
wtedy zbyt duża, gdyż miały one 15 dział kal 
102-120 mm, ale tylko 28 kal. 20-40 mm... 
wynik bitwy nie był bynajmniej z góry 
przesądzony".

Na tych dwóch powyżej przytoczonych 
akcjach nie kończyły się działania 
BŁYSKAWICY i PIORUNA w operacji 
"OVERLORD". Niszczyciele 10 flotylli brały 
udział w wielu potyczkach i akcjach, których 
temat wymagałby specjalnego opracowania.

JÓZEF ŚLIWIŃSKI

WSPOMNIENIE
BITWY MORSKIEJ 8-9 CZERWCA 1944

Jestem w stanie napisać tych parę słów 
ponieważ po powrocie do portu po stoczonej 
bitwie, dumny z wykonanego zadania i wysiłku, 
a najważniejsze wyniku tej bitwy, napisałem 
dokładny opis o jej przebiegu, także o naszych 
wrażeniach, do mego kuzyna w Londynie. 
Kilka lat po wojnie zwrócił mi ten list z 
wiadomościami prasowymi z polskiego i 
amerykańskiego dzienników wydawanych w 
Nowym Jorku.

W maju 1944 r. Admiralicja Brytyjska 
skoncentrowała około 30 okrętów wojennych w 
portach Poł. Anglii z zadaniem obrony Kanału 
podczas zbliżającej sią inwazji. Wśród okrętów 
wybranych i przeznaczonych do tego zadania 
było 8 najlepszych i najszybszych niszczycieli 
na flocie brytyjskiej, a mianowicie angielskie: 
TARTAR, ASHANTI, ESKIMO i JAVELIN, 
kanadyjskie: HAIDA i HURON i polskie: 
BŁYSKAWICA i PIORUN.
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Z okrętów tych zorganizowano flotyllę 
niszczycieli 10DF, podzieloną na dwa 
dywizjony: Okrętem flagowym (dowodzenia) 
19 dywizjonu a także całej flotylli był HMS 
TARTAR, a okrętem flagowym 20 dywizjonu 
ORP BŁYSKAWICA. Portem bazowym 10DF 
był Plymouth. Po przybyciu wszystkich okrętów 
10DF zaczęła bardzo intensywne ćwiczenia. 
Położono nacisk na dokonywanie zespołowych 
ataków torpedowych, gdy się okazało, że może 
dojść do walki z niemieckimi niszczycielami 
bazowanymi w zachodnich portach Francji. 
Przed rozpoczęciem inwazji jak i w pierwszych 
dniach trwania okręty 10DF były prawie bez 
przerwy w morzu. Pobyt w porcie ograniczał 
się tylko do uzupełnienia paliwa i pobierania 
poczty.

Gdy 8-go czerwca rano wróciliśmy do portu 
dla pobrania zapasów, mieliśmy parę chwil 
odprężenia, odpoczynku fizycznego i 
duchowego spokoju. Pogoda znacznie się 
poprawiła, dzień był słoneczny i ciepły to też 
większość załogi była na pokładzie dyskutując 
bez przerwy o inwazji i wykładając swoje 
teorie taktyczne i strategiczne, jakby najprędzej 
wygrać wojnę i znaleźć się w ojczyźnie. Pod 
pokładem na pomieszczeniu F była cała 
"melina", nasze "kasyno" dla tych którzy chcieli 
się pozbyć pieniędzy, lub zyskać więcej. Stół 
był zajęty przez uczestników gry "baccarat".

Dowódca kmdr por K Namieśniowski został 
wezwany na odprawę do Admiralicji. Około 
1300 wrócił i wydał odpowiednie rozkazy. Od 
tej chwili zaczęło się inne życie, wszyscy 
wrócili do stanu rzeczywistości. Zaczęto 
podpalać wszystkie 3 kotły podgrzewać 
maszyny, na pokładzie szykować działa, torpedy 
i amunicję. Gotowość maszyn na 1800. 
Odkotwiczenie. Wychodzimy z portu z 
wszystkimi okrętami naszej 10DF. Na okręcie 
wszyscy ciekawi, gdzie i dokąd idziemy. Nikt 
nic nie wie. Za portem wszystkie jednostki 
przyjęły szyk torowy; idziemy w kierunku 
Francji. Tylko ten, co brał udział w podobnej 
akcji może sobie wyobrazić jak jeden za 
drugim osiem smukłych niszczycieli z 
TARTAREM na czele przecina fale. Wspaniały 
to i nie do zapomnienia widok. Dumni jesteśmy 
z swego uczestnictwa w tym zespole. Po 
pewnym czasie D-ca oznajmił nam przez 
rozgłośnię nasze zadanie. Po wykryciu przez 

lotnictwo alianckie zespołu niszczycieli 
niemieckich typu NARVIK z okolicy Brestu, 
które mają prawdopodobnie zamiar wejść na 
kanał. Zespół ten znajdował się około 20 mil 
na północny-zachód od wysepki Batz. Po 
otrzymaniu danych o przeciwniku idziemy 
szybkością około 28 węzłów na spotkanie tych 
niszczycieli, by uniemożliwić ich wejście na 
kanał. Powoli zapada zmrok. Około godz 2100 
D-ca oznamia bliską obecność nieprzyjaciela, 
prosi o sumienne wykonanie rozkazów i 
obowiązków i życzy nam szczęścia. Różne 
myśli snują się w naszych głowach. Każdy jest 
podniecony i w natężeniu. Ci z nas, którzy 
przetrwali napad samolotów niemieckich pod 
Bougie ponad półtora roku temu mają dobre 
pojęcie co może nastąpić, i inni jeszcze bez 
chrztu ogniowego są podnieceni. Nikt nie gra 
bohatera, każdy swe obawy kontroluje. 
Czekamy. O godz 1400 alarm bojowy. U nas 
w drugiej maszynowni szczególną opieką 
otaczano jedyną pompę zasilającą, naszą 
ostatnią deskę ratunku, gdyż od sprawnego jej 
działania zależał los całej załogi i okrętu. 
Każdy z załogi maszynowej starał się wykonać 
swoją pracę i rozkazy jak najsumienniej. O 
godz 0100 radary TARTARA i BŁYSKAWICY 
wykryły okręty niemieckie w odległości około 
10 mil; my też zostaliśmy wykryci.

Zbliżaliśmy się do siebie i wkrótce okręty 
nieprzyjaciela otworzyły ogień z dział do nas. 
Aby się zbliżyć nie odpowiadaliśmy ogniem. 
Gdy znaleźliśmy się około 4 mil każdy okręt 
niemiecki odpalił cztery torpedy do nas. Na 
naszych okrętach usłyszano przez radio 
komendę niemieckiego dowódcy o odpalaniu 
torped, byliśmy więc przygotowani. Zwiększono 
szybkość do 30 węzłów i flotylla wykonała 
unik, który ochronił okręty 10DF przed 
trafieniem. Nie będą pisał o przebiegu całej 
walki bo to bardzo duży temat i to nie jest 
moim celem. Wkrótce nasze działa otworzyły 
ogień na nieprzyjaciela, przy każdej salwie jest 
wstrząs kadłubem. Przyćmione światła w 
maszynowni i kotłowni stwarzały dziwnie 
tajemniczą atmosferę. Snuli się lub stali milcząc 
pół nadzy ludzie, prawie jak automaty, których 
zadaniem było doskonałe wykonanie rozkazów 
podawanych na telegrafie. Co chwilę inny 
manewr, a każdy skupiony spełniał swoją 
powinność i czuwał nad swoją maszyną, turbiną 
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czy pompą. Pierwszy mechanik kmdr Jazłowski 
czuwał nad wszystkim. Salwy naszych dział 
zlewały się w jeden ciągły grzmot. Do 
maszynowni i kotłowni przez wentylatory 
wdzierała się woń kordytu. Było duszno. Ogień 
naszych dział był wcale celny. Po wykonaniu 
manewru unikowego, okręty nasze otworzyły 
ogień z lepszej pozycji do niszczyciela idącego 
na czele niemieckiego zespołu, który składał się 
z trzech okrętów typu NARVIK i dwóch typu 
(zdaje się) DOLFIN. Byliśmy liczniejsi, ale 
nieprzyjaciel przewyższał nas siłą ognia, jednak 
śmiały atak TARTARA zmieszał szyk 
nieprzyjaciela i przesądził o jego klęsce. 
TARTAR uszkodzony, stracił komin i miał 
straty w załodze; po upływie kilku minut 
niszczyciel wroga zajmujący miejsce za 
dowódcą został trafiony torpedą wystrzeloną 
przez nasze okręty, ostrzeliwany ogniem 
artylerii płonął jak olbrzymia pochodnia. Było 
widać jak pociski naszych dział przeszywały 
kadłub niemieckiego okrętu, widzieliśmy załogę 
skaczącą do wody celem ratunku, ale nie było 
czasu i litości iść na ratunek. Strzelaliśmy dalej. 
Zatonął po kilkunastu minutach walki. Szyk 
nieprzyjaciela został złamany, dwa uszkodzone 
okręty uciekając na południe przeszły 
szczęśliwie przez angielską zagrodę min, 
natomiast dowódca niemieckiego zespołu Z.32 
wziął kurs na Cherbourg, w pogoni za nim 
wyruszył 20-ty dywizjon dowodzony przez 
BŁYSKAWICĘ, około 0500 ścigany przez 6 
okrętów i zdając sobie sprawę, że nie ma 
możliwości ucieczki skierował się na wysepkę 
Batz i wysadził okręt na brzeg, resztę dokonały 
salwy BŁYSKAWICY, HAIDY i HURONA. 
Widzieliśmy jak powoli okręt wroga zatonął. To 
był koniec naszej bitwy.

Bitwa została nazwana od miejsca jej 
rozegrania. Bitwa morska koło Quessant-Ushant. 
Teraz dowiadujemy się o naszych stratach. 
Straty dowódcy okrętu TARTARA i 10DF 
oprócz odstrzelonego komina 8 zabitych i 12 
rannych w tym dowódca Captain B Jones RN. 
Nasz okręt prowadził. Wracamy, alarm 
odwołano, strat nie mamy. Załoga szczęśliwa. 
Część załogi maszynowej wyszła na pokład aby 

zaczerpnąć świeżego powietrza i dowiedzieć 
się śzczegółów od artylerzystów. Idziemy znów 
w szyku torowym, tylko teraz BŁYSKAWICA 
prowadzi, za nami TARTAR uszkodzony, ale 
dzięki Bogu wracamy wszyscy, zmęczeni, 
zadowoleni i dumni z naszego zwycięstwa i 
szczęśliwi z naszego losu. Każdy po swojemu 
dziękuje Bogu za drogocenne życie. Nikt nie 
był bohaterem, bo każdy miał te same szanse 
przetrwania, czy miał paski komandorskie czy 
nie. Po kilku godzinach zbliżamy się do 
naszego portu. Widzimy wczesnych 
spacerowiczów i obsadę portu. Było 9-go 
czerwca. Wszystkie okręty flotylli 10DF 
zwyczajem obowiązującym na flocie brytyjskiej 
na znak zwycięstwa wciągnęły na noki swoje 
bandery.

Nasz D-ca przed wejściem do portu wyraził 
całej załodze serdeczne podziękowania za 
bohaterską postawę całej załogi podczas bitwy.

11 -go czerwca odwiedził nas naczelny wódz 
gen broni K Sosnkowski (którego syn też 
spełniał służbę na Błyskawicy w 1942 r.) i 
dokonał dekoracji zasłużonych członków załogi. 
Nasz D-ca kmdr por Konrad Namieśniowski 
wyróżniony został pochwałą w rozkazie 
Admiralicji Brytyjskiej. Przypuszczam, że 
wszyscy, co służyli w Marynarce Wojennej 
podczas wojny wiedzą gdzie wypoczywa nasza 
BŁYSKAWICA - najszczęśliwszy okręt naszej 
floty.

Chciałbym poświęcić to wspomnienie 
pamięci tych, którzy stracili życie służąc na 
BŁYSKAWICY, a także którzy ponieśli rany 
podczas walki oraz wszystkich byłych i jeszcze 
żyjących członków załogi.

Polegli:
SPYCHAŁA RYSZARD 
CZERWIŃSKI HENRYK 
FIGAS WŁADYSŁAW 
GRZEBIEŃ TADEUSZ 
MUSSEROWICZ WŁADYSŁAW 
CZERWIŃSKI TADEUSZ 
JABŁOŃSKI ALBIN

CZEŚC ICH PAMIĘCI!
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ROMUALD NAŁĘCZ TYMIŃSKI

ORP ŚLĄZAK (10)
XXVI TAK POWSTAJĄ LEGENDY

Rok 1944, tak jak się pracowicie rozpoczął, 
tak też dla nas kontynuował.

Wszedłszy do Mers-el-Kebir 10 stycznia o 
godz. 1422, przekazaliśmy władzom brytyjskim 
pięciu lotników RAF, uratowanych przez nas 
spod wejścia do portu Malaga, po zestrzeleniu 
przez U-Boat ich samolotu "Wellington", i o 
1900 tegoż dnia ORP ŚLĄzak jako dowódca 
eskorty, razem z HMSS ATHERSTONE i 
CLEVELAND, poprowadził trzy transportowce 
wojska idące do Włoch.

Zgodnie z planem, mijając Maltę 13 
stycznia, połączyliśmy nasz konwój z konwojem 
wychodzącym z La Valletta do Taranto.

Doszedłszy do Sycylii SLAZAK ze swoimi 
brytyjskimi nieszczycielami odłączył od 
konwoju i wszedł do portu Augusta. Czekał już 
tam na nas konwój złożony z trzech pustych 
statków transportu wojska (HMT), z którymi 
dwie godziny później byliśmy w drodze do 
Algeru, wchodząc do tego portu rankiem 16 
stycznia.

W Algerze do 21 stycznia, 
przeprowadziliśmy czyszczenie kotłów, przegląd 
maszyn, uzbrojenia itp., poczym do 24 
odbyliśmy dzienne i nocne ćwiczenia, pozorując 
bitwy morskie zespołów niszczycieli.

Kiedy ORP SLAZAK przybył na Morze 
Śródziemne w końcu maja 1943 w Algerze 
istniała Delegatura Rządu Polskiego na 
uchodźstwie, prowadzona przez Pana Juliusza 
Friedricha. Przez Drugą Wojnę Światową 
spotykałem go parokrotnie w Kopenhadze, gdzie 
był Radcą Poselsetwa Polskiego. (Brat Pana 
Juliusza, Tadeusz Friedrich, był świetnym 
szablistą i reprezentantem Polskiego Związku 
Szermierczego na zawodach międzynarodowych 
i Olimpiadach).

Na przełomie 1943/44 Delegatura w 
Algerze, została podniesiona do statusu 
Konsulatu RP, Pan T Ullman zotał przysłany z 
Londynu na stanowisko Konsula, a Pan J 
Friedrich został jego zastępcą. Z oboma Panami 
byłem w przyjaznych stosunkach.

Kiedy weszliśmy do Algeru 16 stycznia 

1944, dowiedziałem się, że w stolicy tej została 
stworzona Ambasada RP. Złożyłem wizytę 
Ambasadorowi Panu Kajetanowi Stanisławowi 
Morawskiemu, który rewizytował mnie i spożył 
z nami obiad w mesie oficerskiej. Ambasador 
Kajetan Morawski był wytrawnym dyplomatą 
starej daty, wysoko cenionym w polskich 
sferach dyplomąjycznych.

Podczas tego postoju w Algerze, zdarzył 
się zabawny wypadek, świadczący o tym, jak 
mogą zrodzić się relacje, opowiadania i 
historyjki, nie zupełnie, albo nawet całkowicie 
nie zgodne ze stanem faktycznym.

Jak już wspomniałem poprzednio, w 
przedmieściu Alger en Biar, znajdowało się 
kilka albo kilkanaście rodzin oficerów wojska 
polskiego, ewakuowanych z Francji w 1940.

Jednego raczej późnego wieczora, z moim 
zastępcą kpt mar Wilhelmem Pacewiczem, 
wracaliśmy z odwiedzin w el Biar, idąc główną 
ulicą Algeru - pustą w tym czasie - prowadzącą 
do portu. O około 100 czy 200 kroków przed 
nami zobaczyliśmy marynarza ze ŚLĄZAKA, z 
ruchów którego wynikało, że był pod mocnym 
wpływem alkoholu. Posuwał się zygzakiem po 
dość szerokim chodniku, często potykając się i 
z trudem powracając do jakiej takiej 
równowagi.

Podszedłszy do niego, rozpoznaliśmy 
naszego artylerzystę st mar Jerzego P-K.

Wspominałem rówież, że w portach 
Północnej Afryki Francuskiej, istniały dwa 
główne niebezpieczeństwa dla wychodzących 
na ląd marynarzy. Pierwszym był tani i mocny 
alhohol, potęgujący swe działanie w gorącym 
klimacie, a drugim - Arabi napadający na 
członków personelu alianckiego, będących pod 
wpływem alkoholu, lub chodzących pojedynczo. 
Był w Algerii wypadek zamordowania 
brytyjskiego podoficera, oraz szereg wypadków 
rabunku. Opanowaną ofiarę oczyszczano ze 
wszystkich posiadanych cenności, a były też 
wypadki całkowitego rozbierania napadniętych 
i puszczania ich nago.

Podszedłszy do st mar J P-K, powiedziałem 
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mu o niebezpieczeństwie wędrowania samemu 
przez ulice Algeru i poleciłem, aby szedł za 
nami na okręt. Po przejściu około 50 kroków 
obejrzałem się i stwierdziłem, że nasz Jurek 
zniknął z pola widzenia. Zawróciliśmy więc i 
znaleźliśmy go skulonego na stopniu 
wejściowym do jednego z budynków. Spał 
snem kaniennym.

Obudziliśmy go i pomogliśmy mu wstać. 
Stwierdziliśmy, że nie był w stanie ani iść 
samodzielnie, ani nawet pewnie wstać. 
Wzięliśmy więc Jurka z obu stron pod ramiona 
i ze znacznym wysiłkiem doprowadziliśmy go 
do burty ŚLĄZAKA. Poleciłem podoficerowi 
wachtowemu odprowadzić półprzytomnego 
naszego "podopiecznego" do pomieszczenia, 
rozebrać i wsadzić do hamaka.

Następnego dnia rano, podczas śniadania, 
mój stołowy st mar Franek Rumiński, przyniósł 
mi wiadomość krążącą wśród załogi, że: 
"dowódca i zastępca dowódcy okrętu, wracając 
w nocy z miasta, napotkali st mar Jerzego P-K 
zalanego. Dowódca kazał mu wracać na okręt, 
na co st mar J P-K zachował się w sposób 
niezdyscyplinowany. Dowódca znokautował P- 
K, wziął go na plecy i przyniósł na okręt".

Możliwe, że nawet sam Jurek uwierzył w 
to opowiadanie i bardzo się tego wstydził.

Na marginesie wspomnę, że w młodości 
byłem niezłym bokserem, miałem mistrzostwo 
Floty wagi średniej i vice-mistrzostwo Polskich 
Sił Zbrojnych wagi pół-ciężkiej. Stąd zapewne 
powstała historia o znokautowaniu.

PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE
ROCZNIK 1936-39 SPMW

W związku z moim artykułem w NS nr 
171, ostatnio otrzymałem uzupełnienia i 
dodatkowe informacje o losach kolegów 
naszego rocznika od Piotra Cegielskiego ze 
Szczecina, którego spotkałem po 54 latach na 
Światowym Zjeździe Marynarzy w Gdyni. Są 
one następujące:
Piotr Cegielski - w czasie wojny oficer wach
towy ORP Jaskółka, zatopiony przez bomby 
lotnicze 14 września. Po wojnie Ludowa Mar 
Woj zwolniony z LMW w stopniu por mar, po 
wyborach do Sejmu w styczniu 1947 r.
Józef Górny - kpt mar, służba na trawlerach, 
absolwent Gdańskiej Politechniki, kierownik 
Polskiego Rejestru Statków. Zmarł w Kadyksie 
14 kwietnia 1983 roku, gdzie nadzorował 
budowę statku, na którym został przewieziony 
do kraju.
Tadeusz Netter - ppor mar, pracował w 
Urzędzie Morskim w Szczecinie.
Julian Ochman - kmdr por.
Władysław Pławski - zmarł 7 listopada 1986 
roku w Gdańsku.
Zbigniew Smoleński - po ucieczce z obozu 
jeńców do Brygad Leśnych, aresztowany w 
maju 1945 r. rozstrzelany 26.2.1946 r. w 
Bydgoszczy. Razem z nim był Kazimierz 
Wróblewski, promocja 1937 r., zastrzelony 
przez NKWD przy próbie aresztowania.

Zbigniew Sokołowski - w czasie wojny oficer 
wachtowy ORP Mewa, ranny na pokładzie 
okrętu od wybuchu bomb rozrywających, zmarł 
wiosną 1953 r. w Anglii (Walia).
Mieczysław Uniejewski - uciekł z Oflagu lic 
Woldenberg i w maju 1942 r. przybył do 
Warszawy, zaangażowany w Kierownictwie 
Dywersji AK (Kedyw), aresztowany 5.6.1942 
r. w kościele św. Aleksandra, rozstrzelany w 
październiku 1943 roku.
Ludwik Zaborski - kmdr dyrektor 
Departamentu Wojskowego w Min. Żeglugi, 
zmarł 22.2.1982 r. w Warszawie.
Stanisław Zochowski - kmdr por zmarł 
9.5.1968 r. w Gdyni. Oficer kursowy Rocznika 
1936/39.
Robert Kasperski - kmdr por, aresztowany w 
lutym 1951 r. W nieludzkim śledztwie 17 
miesięcy, dwukrotnie skazany na karę śmierci, 
dwa lata w celi śmierci, razem w więzieniu 5 
lat i 2 miesiące, zmarł 23.01.1974 r. w 
Gdańsku.
Rocznik 1936-39 może najbardziej dotknięty 
wojną 1939-45.
Z 18 podchorążych starszego rocznika w 1939 
roku pozostało zaledwie 5. Tadeusz Bemas - 
Kanada, Piotr Cegielski - Polska (Szczecin), 
Andrzej Guzowski - USA, Tadeusz Lesisz - 
Anglia, Andrzej Pierzyński - Polska (Gdynia).

Tadeusz Lesisz
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30 LAT W STOWARZYSZENIU 
OFICERÓW ROYAL NAVY

Od przeszło 30 lat jestem członkiem 
Stowarzyszenia oficerów RN w Manchester 
(MNOA). Poza stroną towarzyską, mój udział 
w życiu tego Stowarzyszenia pozwolił mi 
przypomnieć wielokrotnie naszym kolegom z 
RN o wkładzie naszej Marynarki w drugiej 
wojnie światowej, a niejednokrotnie 
uświadomić, szczególnie młodych powojennych 
kolegów, o Polskiej Marynarce Wojennej.

Manchester Naval Officers Association, 
powstało w 1946 r., początkowo jako klub 
towarzyski oficerów RNVR. Z czasem 
rozszerzono członkostwo do wszystkich 
oficerów RN Royal Marines, oraz oficerów 
lotnictwa (RAF). MNOA jest jednym z 
najliczniejszych, bo liczy około 200 członków. 
Jak wspomniałem, celem Stowarzyszenia jest 
utrzymanie kontaktów i życie towarzyskie, które 
przeważnie składa się z kilkakrotnych "dinners" 
-w ciągu roku, na które zapraszani są goście 
honorowi i tak zwani "after dinner speakers", 
wśród których oprócz członków rodziny 
królewskiej gościmy wysokich dygnitarzy.

The Manchester Naval Officer s’Association

Thursday 22nd July 1971

At which
His Royal Highness the Duke of Edinburgh, K.G. 

will be present

_______ JzuG/. / MsL_________
Dinner Jacket, tflack Tief Miniatures.

Assemble ig-oo-19-15
Sam’s Chop House, Chapel Walks, Manchester 2.

Prezydentem Stowarzyszenia od wielu lat 
jest Earl of Derby, a pośród członków 
honorowych jest The Duke of Edinburgh. Dla 
zobrazowania działalności Stowarzyszenia 
przytoczę choć kilka spotkań i udział 
honorowych gości, którzy zasługują na 
wzmiankę. Zacznę od roku jubileuszowego - 
25 rocznicy istnienia MNOA. Przyjęcie odbyło 
się 22 lipca 1971, które zaszczycił swoją 
obecnością HRH Duke of Edinburgh. Oprócz 

170 członów Stowarzyszenia obecnych było 3 
admirałów, Lord Lieutenant of the County, Lord 
Mayor of Manchester, oraz wielu dygnitarzy. W 
swoim przemówieniu HRH podkreślił, że czuje 
się wśród nas dobrze, jak wśród kolegów z 
czasów wojny.

Podczas roku jubileuszowego mieliśmy 
"civic reception" na ratuszu, jako goście Lorda 
Mayora Manchester Douglasa J. Edwarda. 
Aiderman Edward był wielkim przyjacielem 
Polaków. Podczas swej kadencji wydał bankiet 
z okazji 25-lecia osiedlenia się Polaków w 
Manchester po 2 wojnie światowej. Wśród 
gości honorowych byli obecni ks bp Władysław 
Rubin, amb Edward Raczyński, gen Stanisław 
Kopański oraz przedstawiciele Mar Woj, 
lotnictwa, wojska i życia społecznego.

W następnych latach z reguły 
przyjmowaliśmy Lorda Mayora Manchester 
wraz z żonami, były to jedne z niewielu 
wieczorów z paniami. Przedstawiano mnie 
zawsze Lordowi Mayorowi jako oficera polskiej 
Mar Woj. W listopadzie tegoż roku, na moją 
propozycję został zaproszony, jako gość 
honorowy, ks bp Tomasz Holland, biskup 
Salfordu. Ksiądz biskup nie był mi obcy, 8 
lipca 1944 roku, kiedy u brzegów Normandii 
ORP Dragon został trafiony torpedą, ks bp jak 
ówczesny kapelan RN, udzielił ostatniej posługi 
poległym i rannym marynarzom.

Inne ciekawsze spotkanie miało miejsce w 
listopadzie 1972, kiedy gościem honorowym był 
Rear adm Sir Alexander Gordon Lennox, 
Sergeant at Arms in the House of Commons.

W grudniu 1973 roku na zaproszenie vice- 
chairman lord Hewlett RM zwiedziliśmy oba 
Houses of Parliament i byliśmy podejmowani 
obiadem w House of Lords. Do ciekawszych 
spotkań należy również zaliczyć wizytę 
"Admiral Commanding Reserves" Rear adm BC 
Geofrey Place, ostatniego żyjącego VC Royal 
Navy. Admirał Place zachował się jak 
prawdziwy "podwodnik" i awiator, zdrowo pił 
i wspaniale zabawiał kolegów. Admirał Place 
zdobył Victoria Cross, kiedy jako dowódca 
"midget submarine" przedarłszy się przez bumy 
chroniące Alten fiord w północnej Norwegii 
uszkodził zakotwiczony na redzie pancernik 
Tirpitz, umocowując "bombę" do kadłuba 
okrętu. Kiedy zostałem mu przedstawiony, od 
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razu powiedział mi, że miał w polskiej Mar 
Woj bardzo dobrego przyjaciela kpt Kamickiego 
i bardzo mile go wspominał.

Podobne spotkanie mieliśmy w maju 1987, 
kiedy naszym gościem był Vice adm Sir Peter 
Austin, Flag Officer RN Air Station w 
Yeolvilton. Tego wieczoru miałem zaszczyt jako 
"vice" wznieść "loyal toast to Her Majesty the 
Queen, the Duke of Lancaster” (The Queen has 
hereditary title of the Duchy of Lancaster i w 
graniacach Lancashire można wznosić Jej toast). 
Po "dinnerze", przedstawiony zostałem 
admirałowi, który powiedział, że znał dobrze 
admirała Bartosika. Powiedziałem mu, że 
jestem jego młodszym kolegą, wtedy 
opowiedział mi historię jak poznał Bartosika. 
Obaj zostali wysłani na Daleki Wschód, 
Bartosik jako dowódca najnowszego okrętu 
rakietowego HMS "London", a admirał Austin, 
jako dowódca lotniskowca. Przed opuszczeniem 
Anglii adm Austin został zaproszony na HMS 
London i Bartosik obwieścił mu natychmiast, 
że jest starszy awansem (podobno parę 
miesięcy), wobec tego będzie starszym na 
redzie. To bardzo charakteryzuje naszego 
kolegę. Kiedy zapytałem admitała, czy Bartosik 
był łubiany bez wahania odpowiedział, że przez 
załogę tak, natomiast wśród oficerów wręcz 
przeciwnie był bardzo niepopularny.

Regularnymi gośćmi naszego 
Stowarzyszenia byli każdorazowi First Sea 
Lords. Wszyscy zawsze chętnie przyjmowali 
nasze zaproszenie i kolejno nas wizytowali. W 
1975 Admirał Sir Edward Ashmore, w 1987 w 
paradnym stroju ze swoim flag officer 
odwiedził nas Adm Sir Henry Leach. W 1983 
Adm of the Fleet Lord Levin, twórca strategii 
morskiej w czasie operacji na Falklandach. W 
1984 Adm Sir John Fieldhouse, w 1987 Adm 
Sir W Stavele i w 1989 Adm Sir Julian 
Oswald.

Każdorazowa wizyta First Sea Lord 
zazwyczaj zaczynała się od przeglądu oddziału 
Sea cadets, po czym admirał wraz z Zarządem 
dołączali do nas. W swoich przemówieniach 
informowali nas o postępach technicznych i 
planach rozbudowy Royal Navy vis a vis Floty 
rosyjskiej.

Inną grupę naszych gości stanowili Naval 
Attache. Wśród nich gościliśmy w 1974 
Military, Naval & Air Attache Republiki 

Ludowej Chin Hsih-Shin-Jen w towarzystwie 
nierozłącznego komisarza politycznego. Tym 
razem zostałem mu przedstawiony jako oficer 
"Polish Free Navy".

W 1976 roku przyjął zaproszenie Naval 
Attache USSR Cpt 1st class Raul Khuzhokov 
i przyjechał również w towarzystwie "opiekuna" 
komisarza politycznego. Podczas swojego 
przemówienia, na pewno zredagowanego mu 
wcześniej przez NKWD, zaczął nas zasypywać 
tanią propagandą o osiągnięciach Rosji 
Sowieckiej w dziedzinę produkcji przemysłowej, 
budownictwie itd i został przez nas prawie że 
wygwizdany! W odpowiedzi nasz vicechairman 
Lord Hewlet nie wytrzymał i bez "ogródek" 
powiedział mu, że od morskiego gościa 
spodziewaliśmy się usłyszeć coś o Flocie 
rosyjskiej, o czymś związanym z morzem a nie 
"bloody" taniej propagandy!

Następnym Naval Attache w 1977 był 
Captain TM Vojtek USN, pochodzenia 
polskiego. Prezentował się wspaniale w 
galowym mundurze. W swoim przemówieniu 
wyjaśnił pochodzenie swojego nazwiska, które 
raczej brzmi jak Polish Christian name. Otóż 
jego ojciec był Czechem, a matka Polką. 
Dziadkowie przyjechali do Ameryki w 1905 
roku i osiedlili się w Connecticut. Babka nigdy 
nie nauczyła się angielskiego, więc wnuki i on 
też z konieczności musiały mówić po polsku. 
Po kolacji zamieniłem z nim kilka słów po 
polsku, bardzo był ciekaw dowiedzieć się 
czegoś o naszej Marynarce, bardzo chciał 
poznać Polaków w Londynie i zobaczyć 
"Ognisko", o którym dużo słyszał.
Z kolei 1988 mieliśmy ponownie przyjemność 
gościć rosyjskiego Naval Attache Captain M. 
Zitsow, tym razem przyjechał bez "opiekuna". 
Młody i bardzo inteligentny. Od razu 
powiedział, że jego kariera jest raczej 
dyplomatyczna i z marynarką miał niewiele 
kontaktu. Z Royalty należałoby jeszcze 
wspomnieć Her Royal Highness Princess 
Margaret, która wizytowała nas w 1978. Był to 
nieudany "ladies evening". Princess Margaret 
źle się czuła i opuściła nas przed końcem 
przyjęcia. Ostatnio z okazji 45 rocznicy 
istnienia MNOA uroczysty "dinner" zaszczycił 
swoją obecności Lt HRH The Duke of York 
RN.
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The Manchester Naval Officers' Association 
Thirtieth Anniversary Dinner 

Thursday 27th April 1978

at which

Her Royal Highness the Princess Margaret, Countess of Snowdon 
will be present

Lieut. Cdr. R. Lesisz. R.N. and Mrs. Lesisz.
Dinner Jacket, Black Tie, Miniatures.

Assemble 18.30 Dinner 19.45
Manchester Liners House, Port of Manchester, Manchester M5 2XA.

Naszym regularnym gościem honorowym 
jest każdorazowy dowódca HMS Manchester, 
zaadoptowany przez City of Manchester i nasze 
Stowarzyszenie, kiedykolwiek służba mu na to 
pozwala.

Każdy wieczór spędzony wśród morskich 
kolegów jest miłą okazją do wspomnień z 
okresu wojny.

Dwukrotnie MNOA wyraziło swoją 
sympatię dla sprawy polskiej. Pierwszy raz 
podczas stanu wojennego w Polsce w 1981 
roku wysyłając za moim pośrednictwem 
żywność do kraju, a w 1990 Stowarzyszenie 
złożyło ofiarę £115.00 na Pomnik Katyński w 
Manchester. Manchester

Tadeusz Lesisz

W CZERWCONWY PORANEK ZAGRAŁY 
□ZIAŁA OKRĘTÓW : INWAZJA.

(Dziennik Polski 6 czerwca 1994)
6-go czerwca 1944 o godz. 07.02 ORP 

DRAGON oddał pierwsze salwy do niemieckiej 
baterii w rejonie Calleville-sur-Orme, na zachód 
od Caen. Po zażartym pojedynku artyleryjskim, 
trwającym 49 minut, bateria została niszczona. 
Następnym celem stała się silniejsza bateria 
dział 150 mm w rejonie Trouville, która też 
wkrótce została uciszona. Ale zacznę od 
początku. 15go stycznia 1943 r. Polska 
Marynarka Wojenna przejęła od RN krążownik 
DRAGON (po polsku SMOK). Miał się 
nazywać ORP "Lwów", ale ze względów 
politycznych Anglicy tego nie poparli. Wobec 
tego pozostawiono nazwę angielską, a 

ciekawym zbiegiem okoliczności, ten pierwszy 
w historii naszej marynarki wojennej krążownik 
nosił pierwszą historyczną nazwę polskiego 
okrętu wojennego, galeonu wybudowanego na 
stoczni elbląskiej w 1572 r., oczywiście po 
polsku "Smok". ORP DRAGON wypierał 4850 
ton, szybkość maks. 29 węzłów, długość 144 
m, szerokość 14,8 m, zamurzenie 5 m. Główna 
artyleria 5 dział 152 mm, artyleria 
przeciwlotnicza podwójne działo p-lot. 102 mm, 
8 dział 40 mm oraz 8 działek 20 mm 
(Oerlikony). Etatowa załoga liczyła 462 
oficerów, podoficerów i marynarzy. Na wiosnę 
1944 r. ORP DRAGON wszedł do floty 
inwazyjnej, no i zaczęły się intensywne 
ćwiczenia i szkolenie załogi jako bojowego 
zespołu.

Na początku czerwca okręty inwazyjne 
krążyły po kanale La Manche czekając rozkazu 
do akcji, który zależał wiele od pogody. 
Ostatecznie o godz. 02.00, 6go czerwca ORP 
DRAGON wchodzi do wytralowanego kanału 
w kierunku na ląd, na wybrzeże Normandii. 
Zaraz potem Dowódca Okrętu kmdr. por. S. 
Dzienisiewicz zarządził alarm bojowy. W 
godzinę później lotnictwo rozpoczęło silne 
bombardowanie wybrzeża na planowanym 
odcinku inwazji oraz niemieckich baterii 
nadbrzeżnych. O godz. 05.15, jak się 
rozwidniło, krążowniki dotarły na wskazane 
pozycje ogniowe w odległości około 7,5 mil od 
brzegu. ORP DRAGON zajmował pozycję na 
wprost wejścia do kanału wiodącego do Caen. 
Po jego lewej burcie znajdował się ciężki 
krążownik HMS FROBISHER (Działa 190 
mm), a po prawej siostrzany krążownik HMS 
DANAE (późniejszy CONRAD). Otwarto ogień 
działowy około 05.30 ale ORP DRAGON był 
opóźniony do godz. 07.00, gdyż jego 
obserwator (spotting officer), zrzucony na 
spadochronie, został zaraz ranny czy też zabity 
i dopiero później obserwacje upadku pocisków 
oraz korygowanie ognia zaczął przeprowadzać 
lotnik. W międzyczasie HMS FROBISHER i 
ORP DRAGON podeszły bliżej na 4 mile od 
brzegu dla łatwiejszej obserwacji. Widziałem 
wtedy osobiście jak się rozpadały trafione domy 
w Caen i Ouistreham. Po nawiązaniu już 
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łączności z lotnikiem oba krążowniki w czasie 
powrotu na wyznaczone uprzednio pozycje 
zostały ostrzelane przez baterię nadbrzeżną (6 
dział 155 mm) w okolicy Trouville. Pociski 
zaczęły padać w odległości 100-200 metrów od 
ORP DRAGON. Jeden pocisk padł bardzo 
blisko i odłamki raniły trzech ludzi z załogi 
(jednego ciężko). Po ponownym straceniu 
łączności z obserwatorem lotniczym po godz. 
15.00, strzelanie przerwano na ten dzień i okręt 
otrzymał rozkaz udania się z zapadnięciem nocy 
na wskazane miejsce zakotwiczenia w rejonie 
"Juno". W ciągu nocy zakotwiczone okręty są 
atakowane przez samoloty niemieckie, lecące 
bardzo nisko z powodu wytworzenia sztucznej 
mgły, która spowijała okręty do wysokości 
masztów. Tak wyglądał "D" day dla nas, załogi 
ORP DRAGON.

Chciałbym jeszcze wspomnieć to 
niezapomniane wrażenie wywołane przelotem 
nad nami około 2400 samolotów transportowych 
oraz prawie tysiąca holowanych szybowców 
wiozących dywizje powietrzno-desantowe. Całe 
widoczne niebo pokryte było samolotami, 
nadchodziły na horyzoncie z północy i znikały 
za horyzontem na południu. Wyglądało to jak 
jakaś część fantazji przyszłości wziętych z 
powieści Wells’a lub Verne’go. Był to wszakże 
największy desant powietrzny w historii wojen.

Na zakończenie należy chyba podać listę 
polskich okrętów wojennych i statków 
handlowych biorących udział w inwazji 
Normandii.
ORP DRAGON, BŁYSKAWICA, PIORUN, 
KRAKOWIAK i ŚLĄZAK oraz statki handlowe 
MS MODLIN, KMICIC, KORDECKI, 
CHORZÓW, NAROCZ, WILNO, KATOWICE, 
KRAKÓW i POZNAŃ

M. Ołdakowski 3 of. art. ORP DRAGON 
Londyn

MARYNARKA WOJENNA
(Tydzień Polski 11 czerwca 1994)

Wracam jeszcze do artykułu "Symbol i 
rzeczywistość" zamieszczonego w "Tygodniu 
Polskim" z dnia 4.4.1992, w którym autor pisze 
"Generał Sikorski i lotnicy polscy pierwsi 
weszli do walki z Niemcami na zachodzie". 
Otóż to, zapomniana przez autora Marynarka 

Wojenna, Hel się bronił do 2 października, a 
już we wrześniu polskie okręty działały z 
portów brytyjskich. Marynarka Wojenna 
walczyła bez przerwy no i nie będąc 
odtwarzana na zachodzie, stała się ogniwem 
łączącym Siły Zbrojne w kraju z tymi 
odtworzonymi na Zachodzie.

Teraz sprawa fachowej wiedzy, jak chodzi 
o Mar. Woj. W swym ostatnim artykule 
"Nuklearne i inne widma", pan K. Muszkowski 
pisze "Przypomina się stary film angielski z 
ostatniej wojny, w którym dowódca niemieckiej 
łodzi podwodnej czyhającej na dnie (!) 
Atlantyku, znajduje się w pojedynku 
psychologicznym z brytyjskim dowódcą 
krążownika, czekającego na właściwy moment, 
by go storpedować.". Stek nonsensów. Łodzie 
podwodne mają dozwolony zakres zanurzania, 
a Atlantyk ma przecież miejscami głębokość 
kilku tysięcy metrów. Gdy pływałem na ORP 
ORZEŁ, to zanurzenie ponad 120 metrów już 
było niebezpieczne i nity puszczały. Dalej, z 
łodziami podwodnymi walczą niszczyciele i 
korwety oraz inne mniejsze jednostki, a nigdy 
krążowniki. No i okręt podwodny atakuje się 
bombami głębinowymi, a właśnie okręt 
podwodny strzela torpedy. Następnie. "Kiedy 
wreszcie Niemiec wychodzi na powierczhnię, 
raniony kilkoma torpedami, Anglik znajduje się 
prawie dokładnie nad nim i atakuje już nie 
torpedą, ale całym krążownikiem". Okręt 
podwodny nie wychodzi na powierzchnię, ale 
się wynurza, a następnie okręt nawodny nie 
atakuje całym sobą, ale taranuje. Też ten film 
widziałem, dawno temu.

Marek Ołdakowski
Londyn

GROBY, POMNIKI I CMENTARZE 
MARYNARZY GEN KLEEBERGA

Zwracam się do Zarządu z gorącą prośbą 
o wyasygnowanie kwoty pieniężnej na Fundusz 
Grobów, Pomników i Cmentarzy marynarzy 
poległych w walkach pod Kockiem. Około 
tysiąc marynarzy brało udział w tych, zaciętych 
walkach: Batalion Morski o sile siedmiuset 
ludzi pod dowództwem komandora- 
podporucznika Stefana Kamińskiego, kompania 
marynarska w batalionie majora Żurawskiego 
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w sile stu pięćdziesięciu ludzi, oraz podobna 
ilość marynarzy, rozproszona po rozmaitych 
jednostkach.

Z tej liczby poległo przeszło dwustu 
oficerów, podchorążych, podoficerów i 
marynarzy. Wielu z nich spoczywa w 
indywidualnych grobach, kilkunastu jest 
uwiecznionych pomnikiem, ale bardzo wielu 
znajduje się we wspólnych grobowcach 
"Nieznanego Żołnierza". Załączam szkic okolic 
Kocka, gdzie cmentarze poległych marynarzy są 
oznaczone kotwicą.

Zwiedziłem to pobojowisko i na niektórych 

grobach zauważyłem bukiety świeżych 
kwiatów, przyniesionych przez miejscową 
ludność.

Moim zdaniem, ci co złożyli swe życie w 
ofierze Ojczyźnie, są prawdziwymi bohaterami 
i zasługują na nasz respekt i opiekę nad ich 
grobami. Wierzę, że Zarzaąd przychyli się do 
mej prośby i przekaże dar ku uczczeniu swoich 
towarzyszy broni, na konto bankowe w kraju: 
Znam osobiście majora Pakułę, prezesa 
Środowiska Żołnierzy generała Kleeberga i 
uważam go za wzór patrioty, całkowicie 
oddanego sprawie kombatanów.
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Załączam kopię oficjalnego apelu o wsparcie 
finansowe Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w kraju.

A. Browarski,uczestnik walki pod Kockiem

Od Redakcji: Koledzy mogą przekazać swe 
dary na podane powyżej konto lub do: Polish 
Naval Association w liście podając 
przeznaczenie i cel.

APEL

W związku z 55-tą rocznicą "CZYNU 
BOJOWEGO KLEEBERCZYKÓW" to jest 
walk stoczonych przez Żołnierzy Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej "POLESIE" pod 
dowództwem Generała Franciszka Kleeberga, w 
okresie od 1 września do 6 października 1939 
roku, zakończonych w dniu 5 października 
ostatnią bitwą Wojny Obronnej 1939 roku pod 
Kockiem, Zarząd Środowiska Żołnierzy S.G.O. 
"POLESIE" zwraca się z uprzejmą prośbą do 
Was o wsparcie finansowe.
Rocznicy tej pragniemy nadać szczególnie 
uroczysty charakter. Między innymi zamierzamy 
przeprowadzić gruntowną renowację cmentarzy 
wojennych w Kocku, Woli Gutowskiej, 
Helenowie, Adamowie, Serokomli, Okrzei, 
Wojcieszkowie i Krzywdzie. Zamierzamy 
również zorganizować Zjazd jeszcze żyjących 
w Kraju i Zagranicą Kleeberczyków, który z 
pewnością będzie ostatnim spotkaniem 
uczestników tych walk.

Przedsięwzięcia te wymagają bardzo 
poważnych nakładów finansowych, które mamy 
nadzieję zdobyć dzięki ofiarodawcom wśród 
których nie zabraknie Was.

W przekonaniu o pozytywnym 
ustosunkowaniu się do naszej prośby podajemy 
numer konta Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w Kraju:
IX Oddział PKO Warszawa Nr R-ku 1599- 
306841-132
IX Oddział PKO Warszawa Nr R-ku 1599- 
30684-132
Adres majora Pakuły:
Major mgr inż Pakuła
ul. Marszałkowska 20/22 m. 24
00-590 Warszawa, Poland

POPRAWNKI I SPROSTOWANIA 
DO NS NR 175

W "Przyczynkach, Komentarzach, 
Informacjach" przeczytałem swój tekst. W tytule 
zabrakło ("AURORY" W TLE)! Z kilku 
błędów, które zakradły się w druku prosiłbym 
o sprostowanie dwóch najgrubszego kalibru. Są 
to bowiem błędy w nazwiskach: adm. JÓZEFA 
UNRUGA (a nie Urunga, jak wydrukowano na 
str. 29) oraz oprawcy sowieckiego 
występującego w latach czterdziestych i 
pięćdziesiątych w polskim mundurze: płka 
ANTONA SKULBASZEWSKIEGO (a nie 
Skulbaczewskiego, jak wydrukowano na str. 
33)/

Notabene podobny lapsus zakradł się na str. 
57, gdzie w podpisie pod zdjęciem pojawił się 
kmdr. por. E. Popławski (zamiast PŁAWSKI). 
Lapsus ten szczególnie źle się kojarzy z 
postacią gen. Popławskiego, który fatalnie 
przysłużył się Marynarce Wojennej i oficerom 
Mar. Woj. w czasie tzw. "inspekcji" w Gdyni 
w roku 1950.
Warszawa Witold Mieszkowski

ORP BŁYSKAWICA 
W OBRONIE COWES

W nawiązaniu do artykułu Tadeusza Lesisza 
Nasze Sygnały nr 171 oraz wypowiedzi Stefana 
Bujniewicza "O zamierzonych szkicach", Nasze 
Sygnały nr 175 chaiałbym dodać od siebie co 
następuje: 4 maja 1942 około godz. 0600 na 
pokładzie rufowym stało nas kilku marynarzy i 
podziwialiśmy nadchodzący piękny dzień. Nagle 
od strony kanału La Manche nadleciały bardzo 
niziutko dwa samoloty. Jeden z nich, 
przelatujący nad BŁYSKAWICĄ z lewej burty, 
rzucił bomby, które spadły na molo obok 
okrętu, a podmuch od ich wybuchu przerzucił 
trap z lewej burty na prawą ponad pomostem. 
Trap, lecąc z wielką siłą, po drodze złamał 
maszt, uszkodził radar, oraz wyrządził inne 
mniejsze szkody na okręcie, w końcu zawisł na 
prawej burcie. Cała ta operacja trwała 
kilkadziesiąt sekund, a w ogóle widząc 
nadlatujące tak nisko samoloty, myśleliśmy, że 
są to samoloty angielskie. Prawdopodobnie tak 
samo myślała angielska obrona przeciwlotnicza. 
Natomiast cięki nalot na Cowes miał miejsce w 
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nocy z 4 na 5 maja 1942 roku. Tu ma rację 
p. Stefan Bujniewicz, a nie p. Tadeusz Lesisz. 
Można by również powiedzieć, że nalot na 
ORP BŁYSKAWICĘ miał miejsce rano 4 maja, 
natomiast ciężki nalot na Cowes w nocy (4 na 
5 maja). W pierwszym, rannym nalocie 
BŁYSKAWICA miała dużo szczęścia, 
natomiast w nalocie nocnym to właśnie Cowes 
miało wyjątkowe szczęście, że BŁYSKAWICA 
była akurat na miejscu. Nie ulega żadnej 
wątpliwości fakt, że artyleria p.lot. 
BŁYSKAWICY uratowała stocznię i miasto od 
dużego zniszczenia oraz ludzi od ofiar.

inż. Eugeniusz Biliński 
Zakopane

ORP DRAGON
Jestem zachwycony artykułem o ORP 

DRAGONIE T. Lesisza w 175 nr. NS. Artykuł 
czytałem kilkakrotnie i przetłumaczyłem moim 
wnukom. Gdy ORP BURZĘ przekazano do 
kapitalnego remontu zostałem tymczasowo 
przeokrętowany na ORP KRAKOWIAK i po 
kilku miesiącach, jako jeden z pierwszych na

ORP DRAGON. Było nas około 10, każdy z 
innej specjalności, ja z działu maszynowego. 
W czasie inwazji byłem w stopniu bosmana 
maszynisty, starszym trzeciej zmiany w 
pierwszej maszynowni. Od pewnego czasu 
doszedł do załogi DRAGONA bosman 
Kołakowski motorzysta. Pływał ze mną w 
pierwszej maszynowni i przeszkalał się na 
maszynistę. W dniu 7 lipca Dr Ożegowski 
dokonał operacji wycięcia wrzodu na szyi, który 
mi bardzo dokuczał. Ze względu na duże cięcie 
zostałem zwolniony ze służby na 24 godziny. 
Moją zmianę objął bosman Kołakowski i 
poszedł na służbę o 0400 8 lipca. Wszyscy w 
pierwszej maszynowni zginęli. Przy życiu 
pozostałem ja i marynarz pełniący w tym 
miesiącu służbę mesowego, nazywał się może 
Horoszy albo Choroszczy. W drugiej 
maszynowni wtedy był bosman Zieliński, 
mieszka w Glasgow i liczy około 85 lat. A 
więc torpeda wybuchła w I maszynowni, a nie 
w Il-giej. Maksymilian Zabór

Rayners Lane

OBCHODY 50-TEJ ROCZNICY INWAZJI
25 MAJ 1994

W innym miejscu pisać będę o problemach, 
bo lepszym ode mnie, bo uczestnikom dam 
okazję opisania wspaniałych uroczystości i 
obchodów największej w dziejach historii 
inwazji w 1944. Dla mnie obchody w 
przemiłym kameralnym stylu zaczęły się w 
środę na zaproszenie Zbyszka Plezi. Było nas u 
niego 10 oficerów MW: Marynarkę Wojenną i 
Handlową reprezentowali nasz miły gospodarz 
Zbyszek i niezmiernie aktywny - jednoosobowa 
komisja informacyjno-prasowa, wszędobylski 
Marek Ołdakowski. Edek Liber, niestrudzony 
organizator obchodów mimo 
nieprawdopodobnych trudności, przywiózł 
zakwaterowanego u siebie Jurka Tumaniszwili, 
który przyjechał z USA, by następną porcję 
tego sprawozdania opisać. Z tamtej strony 
Oceanu jest i Oskar Gliński, którego, jeśli 
dobrze pamiętam po nieprawdopodobnej ilości 
toastów przywiózł wraz z Andrzejem 
Kłopotowskim (z Warszawy) i ze mną 
szlachetny Kostek Okołów-Zubkowski. Michał 
Białowski tym razem w przeładowanym 

kombatantami Londynie mieszkał za rogiem i 
dołączył spacerkiem. I dołączył do nas 
niezawodny londyńczyk starszy na redzie Jasiu 
Busiakiewicz.

Od lewej: Zubkowski, Białowski, Liber, Tumaniszwili, 
Ołdakowski, Kłopotowski. Gliński, Busiakiewicz, 
Krzyżanowski i Plezia
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Ta dziesiątka ma wspaniałe szczęście, bo 
wspaniała p. Teresa (kuzynka śp. Danusi 
Pleziowej) nie tylko przygotowała dla 
marynarskiej czeredy doskonały posiłek, bardzo 
potrzebny jako zagrycha obfitego staropolską 
gościnnością Zbyszkowego baru, ale dała okazję 
wszystkich sfotografować razem w ogródku w 
przemiły słoneczny wieczór. Podpisujemy listy 
do naszych nieobecnych i drogich seniorów, a 
więc kmdr. Wojciecha Franckiego, Romualda 
Nałęcz-Tymińskiego i Wilhelma Pacewicza. W 
odpowiedzi otrzymujemy serdeczny list 
datowany 3 czerwca 1994 w Sydney: 
"Drogi Kostku, drodzy Koledzy! wczoraj 
otrzymałem duży Ust od Was, który mnie 
bardzo wzruszył, gdyż gdy się zebraliście by 
uczestniczyć w rocznicy lądowania w Europie, 
to nie zapomnieliście starego piernika, który się 
wyniósł tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. 
Jestem naprawdą bardzo wdzięczny za pamięć 
o mnie. Dzisiaj żegnałem kilku wojaków, którzy 
wyjeżdżali do Anglii i do Polski na 
pięćdziesięciolecie Armii Krajowej. Ich delega
cja wręczyła mi dyplom uznania za ofiarną 
pracę dla nich, nadaną przez Główny Zarząd 
w Londynie. Przesyłam wraz z moją żoną wiele 
serdeczności dla Was. Wojtek Francki."

Muszę przerwać kronikę spotkania u 
Zbyszka opisem epizodu gdy koledzy Jasiu 
Busiakiewicz i Oskar Gliński dali mi zsłużoną 
lekcję historii Polski i udowodnili jak 
zwodniczą jest pamięć na stare lata. Otóż jakoś 
mi się pomyliły daty i konfederacje, 
tyszowiecka, radomska, barska i targowicka, a 
nawet daty rozbiorów i konstytucji 3 Maja. 
Zacząłem pleść głupstwa, ale zostałem 
przywołany do porządku, bo i Jasiu i Oskar 
sypali datami i... następnego dnia sprawdziłem 
w podręcznikach i było mi wstyd, że starsi ode 
mnie tak dokładnie pamiętają, gdy ja 
niepoważne snuję teorie. Zdecydowałem się nie 
tylko nauczyć, bo na to za późno, ale słuchać 
mądrzejszych ode mnie. A Jasiowi i Oskarowi 
gratuluję naprawdę imponującej znajomości 
historii Polski.

Po doskonałej kolacji dołączają do nas p. 
Krysia Plezia z narzeczonym Christopherem 
Batchelor. Udaje mi się uratować honor 
życzliwie przyjętą anegdotą, że według naszego 
referendum w Polish Naval Association Welfare 
Fund jednym z kandydatów na powiernika była 

panna Krystyna Plezia, ale od 11 czerwca 
zmieni się kandydatura na Bachelor girl Krysia. 
Wieczór jest tak miły, że się przeciąga do 
późnej godziny. Nawet jak p. Eileen 
przyjechała, by zabrać męża Edka Libera i ich 
gościa Jurka Tumaniszwili jeszcze rozmawiamy, 
wspominamy i planujemy. Na zakończenie 
chciałbym dodać, że dwaj koledzy, których 
wymieniam powyżej: Zbyszek Plezia i Marek 
Ołdakowski obaj niestety się rozchorowali i z 
przyjemnością informuję, że już po operacjach 
i zabiegach wrócili do domu i życzymy im obu 
jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia.

Wiesław Krzyżanowski

27 MAJ 1994
Dnia 27 maja br. rozpoczęły się 

uroczystości związane z 50-leciem D.Day. W 
pięknym parku Royal Victoria w Netley, 
niedaleko Southampton, zjechali się weterani 
Aliantów II Wojny Światowej: Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, 
Francji, Holandii, Norwegii, Danii, Belgii, 
Czechosłowacji i Polski. Polska grupa kilkaset 
weteranów składała się z przedstawicieli 
pancernej dywizji gen. Maczka, Lotników i 
Marynarzy.

Kolega Edek Liber na własną rękę podjął 
się zorganizować ten zjazd kolegów, którzy 
brali udział w operacji "Neptune" - morską 
część operacji - "Overlord" - Inwazji

Poczet sztandarowy w Southampton
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Od lewj Kendrick-Keidrowski, Ryszard Słoń, Stanisław Chrebelski i Edward Liber

Normandii. Zgłosiło się 30 kolegów, których 
nazwiska w kolejności alfabetycznej podaję, z 
listy Edka Libera: Balicki Franciszek, Barteluk 
Władysław, Benett Michał, Chrebelski 
Stanisław, Dulla Roman, Jarzębski Edward, 
Lesisz Tadeusz, Liber Edward, Kendrick- 
Keidrowski Feliks, Kiedziuch Antoni, Kostyniuk 
Edward, Kowalczyk Albin, Ogonowski Józef, 
Pawlak Julian, Ponikiewski Andrzej, Prałat Jan, 
Słoń Ryszard, Sorówka Franciszek, Stankiewicz 
Witold, Stępowski Jerzy, Suchenek-Suchecki 
Józef, Śliski Stanisław, Śliwiński Józef, Traszko 
Stanisław, Trzebiatowski Józef, Tumaniszwili 
Jerzy,
Włodarczyk Józef, Wizła Florian, Zielonka 
Czesław. Koledzy przyjechali własnym sumptem 
z rozmaitych stron Wielkiej Brytanii, a dwóch 
nawet z USA - Michał Benett i autor.

Od rana poprzez wąskie uliczki Netley 
sunęły auta i autobusy w kierunku na 
wyznaczony parking. Jak zwykle w W.B. 
organizacja uporała się z "korkami" i bez 
żadnego trudu rozmieściła setki samochodów na 

zielonej murawie parku, a tysiące weteranów 
skierowała na z góry wyznaczone im 
stanowisko. Grupa Polska znalazła się blisko 
Kanadyjskiej. Nasi weterani w granatowych 
blazerach, z dekoracjami wojennymi, w 
granatowych beretach z orzełkiem, pięknie się 
reprezentowali. Poczet sztandarowy był z naszą 
banderą wojenną z orłem z koroną. Specjalnie 
wybrani członkowie pouczeni przez Tadka 
Lesisza, w białych rękawiczkach i szarfą biało- 
czerwoną wybijali się swoją postawą. Obok 
stały poczty sztandarowe lotników, jak również 
pułków dywizji pancernej gen. Maczka. 
Ustawieni w szeregach narodowe grupy 
weteranów były wizytowane przez ekipy 
telewizyjne, a nasza grupa w dodatku przez 
delegata ambasady polskiej w Londynie..., który 
grzecznie witał się z każdym z osobna. Pogoda 
niespodziewanie dopisała. Przestał padać deszcz. 
Słoneczko wyjrzało i świeciło przez cały czas 
uroczysości, a lekki wietrzyk z zatoki trzepotał 
na wysokich masztach rozwinięte bandery 
aliantów II Wojny Światowej. Punktualnie o



Stoją od lewej : premier Nowej Zelandii Jim Bolger, członek parlamentu kanadyjskiego Jean Chretien, John Major, Lech Wałęsa, Jean Wielki Książę 
Luksemburga, prezydent Słowacji Michal Kovac, Minister Obrony Grecji Gerasimus Arsenis, członek parlamentu australijskiego Paul Keating. Siedzą 
od lewej: Książę Holandii Bernhard, Książę Belgii Albert, prezydent Clinton, The Queen i Książę Philip, prezydent Mitterrand, król Norwegii Harald.
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jedenastej ujrzeliśmy helikopter księcia Filipa, 
który wkrótce wylądował w pobliżu trybun, na 
których zgromadzeni byli dostojni goście i 
rodziny weteranów. Książę Filip w mundurze 
admirała stojąc w otwartym samochodzie, zrobił 
przegląd oddziałów przejeżdżając wzdłuż 
szeregów stojących na baczność żołnierzy i 
weteranów. Tak był blisko naszego zespołu, że 
usłyszałem wyraźnie jego komentarz: "To Polacy, 
oni wszyscy mają brytyjskie odznaczenia..." Po 
oficjalnym przeglądzie rozpoczęła się msza 
święta w bazylice tego parku, przyczem 
modlitwy i krótkie kazanie przekazano nam za 
pomocą głośników. W kilka minut po 
zakończeniu religijnej części programu pojawił 
się na horyzoncie samolot tak wszystkim dobrze 
znany - myśliwiec Spitfire, który przysłużył się 
do wygrania bitwy nad W.B. Przeleciał nad 
nami, a za nim nadleciał dwupłatowiec, który tak 
znakomicie zasłużył się uszkadzając pancernik 
Bismarck - samolot torpedowy floty Royal Navy 
"Swordfish". Zanim zdążył przelecieć machając 
skrzydłami, jak błyskawice pojawiły się 
najnowsze myśliwce wzbudzając ogólny podziw 
i entuzjazm. W południe po odjeździe dostojnego 
gościa, oficjalna część została zakończona.

Nasza grupa marynarzy udała się do 
pobliskiego pubu, gdzie Edek i jego żona Eileen 
zorganizowali przyjęcie w specjalnie dla nas 
zarezerwowanej sali. Wielu weteranów 
przyjechało z żonami i rodzinami, a więc 
zgromadziło się nas ponad-50 osób. Ruszyliśmy 
do baru, a później w kolejce do dobrze 
zastawionego bufetu. Członkowie Polskiej 
telewizji przeprowadzili szereg wywiadów. Bo 
wszyscy braliśmy udział w tej epokowej inwazji. 
Na krążowniku DRAGON, na KRAKOWIAKU 
i ŚLĄZAKU, na BŁYSKAWICY i PIORUNIE i 
na ścigaczach.

Będąc najstarszy stopniem, a zapewne też i 
wiekiem parę słów powiedziałem. Najpierw po 
angielsku dziękując Edkowi i Eileen za ich 
inicjatywę i organizację, a później po polsku 
nawiązując do fantastycznej organizacji operacji 
"Overlord" i "Neptune", a kończąc na osobistych 
wspomnieniach z bitwy PIORUNA pod St. Molo.

Jerzy Tumaniszwili 
Oregon USA

4 CZERWIEC 1994
Zaproszony na 745 pm na obiad o 830 pm 

na 50-tą rocznicę D-Day z ppułk Martelem z 
Polskiego Lotnictwa pojechaliśmy razem z

Londynu do Southampton, gdzie w hotelu 
dołączył do nas wice-marszałek Maisner i 
wspólnie z hotelu pojechaliścmy do Guidhallu 
w Portsmouth. Samochód zostawiamy w 
doskonale zorganizowanym car parku, a w 
Guidhallu czekają na nas imienne programy i 
rozkład stołów. Tymczasem przy 
nieograniczonych w rodzaju i ilości aperitifach 
stwierdzam, że siedzę przy stole V, gdzie 
Gospodarzem naszego stołu był Lieutenant 
General Sir William Ross.

Na Salę Bankietową wchodzimy o 2000 do 
wyznaczonych stołów. Z Polaków są prof. Z 
Ziółkowski z Kancelarii Prezydenta, Gen. Broni 
T Wilecki, rtm W Deimel z I Dyw Pancernej, a 
przy stole prezydialnym Prezydent Wałęsa z 
Małżonką oraz Attache kmdr Ryszard Szlegier 
(reprezentujący Ambasadę Polską) i głowy 
Państw Sprzymierzonych, Członkowie Rodziny 
Królewskiej i Ministrowie Rządu Brytyjskiego, 
jak widać na oficjalnej fotografii.

Królowa weszła o 2030, rozpoczęła się 
wspaniała biesiada z doskonałymi winami i 
jednym zresztą bardzo krótkim przemówieniem 
po obiedzie. Właśnie Królowej. Obsługa podania 
obiadu była zupełnie wyjątkowa. Orkiestra Royal 
Marines przygrywa melodie reprezentowanych 
przez głowy państw sprzymierzonych narodów i 
obiad w bardzo miłej i swobodnej atmosferze 
przeciąga się poza 2300. Późnym wieczorem 
wróciliśmy do hotelu w Southampton.

Konstanty Okołów-Zubkowski

PIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA D-DAY 
WE FRANCJI 6 I 7 CZERWIEC 1994

"...A Polski Sztandar tam będzie potrzebny", 
zakończył Kolega Józef Michałowski swoją kartę, 
dołączoną do życzeń na Boże Narodzenie, 1993 
r., w której poruszał sprawę udziału w 
obchodach 50-ej rocznicy D-Day w Normandii.

Nie negując ważności udziału naszej Mar 
Woj w uroczystościach D-Day w Wielkiej 
Brytanii, organizowanych przez Stowarzyszenia 
Kombatantów Brytyjskich, z udziałem Polskich 
Stowarzyszeń - nie mogłem przyjąć 
zbagatelizowania obchodów 50-ej rocznicy 
największej i najważniejszej Operacji Drugiej 
Wojny Światowej - organizowanych przez 
francuskie Ministerstwo dla Spraw Weteranów, 
w faktycznym teatrze operacyjnym.

Uczestniczyły w niej w pierwszej linii: 
krążownik ORP DRAGON i niszczyciele ORP 
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KRAKOWIAK i ŚLĄZAK oraz OORP 
BŁYSKAWICA i PIORUN w składzie 
Brytyjsko-Kanadyjsko-Polskiej 10-ej Flotylli 
niszczycieli, skutecznie osłaniały inwazję, 
staczając zwycięskie bitwy. Ścigacze polskie, 
wspólnie ze ścigaczami alianckimi, strzegły 
wschodniego skrzydła Operacji "Neptune".

Po telefonicznym porozumieniu się z 
Londyńskim SMW zwróciłem się do Francji o 
zorganizowanie wyprawy Weteranów Polskiej 
Mar Woj do Normandii.

Po upływie około 2-ch tygodni, otrzymałem 
telefon od Kol Prezesa Plewy, powiadamiający, 
że nie miał możności zabezpieczenia kwater dla 
uczestników.

Wysłałem fax do Attache Sił Zbrojnych w 
Ambasadzie RP w Paryżu, ppłk dypl Jerzego 
Gryzą prosząc o pomoc. Następnego dnia 
otrzymałem fax od Pana Tomasza Orłowskiego, 
powiadamiający, że Ambasador RP zlecił jemu 
sprawę naszego udziału w uroczystościach w 
Normandii.

Sekretariat SMW Kanada wysłał Komunikat 
do członków, powiadamiający o wszczęciu 
organizowania wyprawy na uroczystości w 
Normandii i podobny komunikat do Kolegów, 
zamieszkałych w USA, Francji, Polsce i 
Wielkiej Brytanii, a PNAWF poprosiłem o 
przekazanie komunikatu do Stowarzyszeń w 
Brigton i Manchester.

W odpowiedzi na te komunikaty, udział 
zgłosili: jedna Koleżanka (Irena Rumińska), 
oraz 21 Kolegów - w tym z Kanady 6 
członków.

Radca Tomasz Orłowski oddał nam 
nieocenione usługi. Wymieniając ze mną szereg 
fax’ów, pism i telefonów, w porozumieniu z 
francuskimi organizatorami zorganizował dla 
naszej Grupy bezpłatne zakwaterowania przy 
rodzinach francuskich.

3 czerwca z Toronto wyleciało nas czterech. 
Po wylądowaniu w Paryżu około południa, z 
wielką przyjemnością ujrzeliśmy spotykających 
nas: Kol Michała Hłasko, oraz z Ambasady RP, 
Majora Janusza Bojarskiego, który odesłał nas 
samochodem Ambasady do dworca kolejowego 
St Lazar.

Po dwóch i pół godzinie wśród 
oczekujących na dworcu Caen stała pani Janina 
Dral z dużą tablicą z napisem: "Commandant 
R. Nałęcz-Tyninski", mówiąca po polsku matka 
Pana Andre Dral, który zaprosił do zatrzymania 

się w jego domu, Kol. Alfreda Mrożka i mnie.
koledzy z naszej kanadyjskiej grupy: Jan 

Krawczyński i Edward Wielusiewicz, zostali 
podebrani przez inne rodziny.

Koledzy, którzy mieli takie zaproszenia 
przyjechał do Caen pociągami, lub ferą. 
Większą część dnia 5 czerwca zajęło 
telefoniczne nawiązywanie kontaktu z 
pozostałymi Kolegami przybyłymi do i 
zakwaterowanymi w Caen i okolicy. Dało to 
zrewidowaną listę uczestników jak poniżej:

Koledzy: Białowski-Benett Michał, 
Browarski Andrzej, Gościniak Leon, Grzyb 
Stanisław, Karpiński Feliks, Krawczyński Jan, 
Kmieciak Józef, Liber Edward, Maszek 
Stanisław, Michałowski Józef, Mrożek Alfred, 
Ogonowski Józef, Śliski Stanisław, Stankiewicz 
Witold z Małżonką, Nałęcz-Tymiński Romuald, 
Wielusiewicz Edward, Zawada Mieczysław, 
Zdrojewski Zygmunt z Małżonką, Zielonka 
Czesław, Żurawski Władysław. Razem dwie 
Panie i 20 Kombatantów.

Kolega Walasiak Józef z Małżonką przybyli 
do Normandii autobusem razem z 
Kombatantami francuskimi.

Na dzień 6 czerwca planowaliśmy udział w 
uroczystościach brytyjskich o 1100 w Bayeux, 
po tym o 1430 w głównej uroczystości w 
Omaha Beach i o 1900 w Langannerie na 
uroczystości polskiej z udziałem Prezydenta RP 
Lecha Wałęsy.

Ze względu na bezpieczeństwo 
wysokopostawionych osobistości przybyłych na 
tegoroczne obchody, władze francuskie 
wprowadziły system przepustek do 
uczestniczenia w poszczególnych 
uroczystościach, a w obszarach tych 
uroczystości zamknęły prywatny ruch kołowy.

Ponieważ nasza Grupa miała przepustki 
tylko do Omaha Beach i do Langannerie, 
musieliśmy skreślić z naszego programu 
Bayeux.

Rano 6 czerwca wzięliśmy pociąg w Caen, 
przesiedliśmy na autobus w Lison i około 1130 
dojechaliśmy do Omaha Beach.

Uroczystości były zorganizowane na 
olbrzymiej arenie, zaopatrzonej w trybuny 
ustawione w formie odwróconej litery "U" z 
otwartą stroną na morze.

Do rozpoczęcia uroczystości było jeszcze 
około 3 godziny. Biorąc jednak pod uwagę 
dziesiątki tysięcy uczestników, którzy po 
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sprawdzeniu ich przepustek mieli do przebycia 
do swoich miejsc na trybunach pewien dystans 
czas się nie dłużył. W międzyczasie odbywał 
się przelot samolotów z czasów II Wojny 
Światowej, lądowanie żołnierzy z barki 
desantowej na plażę, a w końcu defilada 
okrętów wojennych państw sojuszniczych z 
czasu D-Day.

Omaha Beach 6 lipca ze sztandarem Koła Francja od lewej: 
Pułk WP, Nałęcz-Tymiński, Zielonka, Karpiński, 
Michałowski, Żurawski (stoi) i Maszek

Po przejściu przez kontrolę, zostaliśmy 
spotkani przez młodzież płci oboja, którzy 
doręczyli każdemu z nas torbę płócienną z 
nadrukiem "Gallerie Lafayette", w której 
znajdowały się dwie pokaźne kanapki z szynką 
i serem, tabliczka czekolady, jeszcze jakiś 
przysmak i 2 flaszeczki pitnej wody. Było to 
pochwały godne przewidywanie organizatorów, 
gdyż główna część uroczystości została 
przesunięta na 1530, a trwać miała około 2 
godziny.

Na naszej części trybuny długą ławkę 
zajmowało około 12 umundurowanych 
oficerów służby czynnej Polskich Sił Zbrojnych 
- jeden generał brygady, reszta pułkownicy i 
podpułkownicy. Przedstawiłem się im, ale nie 
miałem czasu zanotować ich nazwiska, gdyż 
dziennikarz ze Szczecina poprosił mnie o 
wywiad.

Dość dużo czasu zajęło przybywanie i 
oficjalne przywitania hymnami narodowymi i 
wartą honorową dostojnych gości.

Po podniesieniu flag narodowych i 
przemówieniu Maire’a Omaha Beach, rozpoczął 
się główny punkt programu - kolejne defilady 
kompanii reprezentacyjnych państw 

sprzymierzonych w II Wojnie Światowej, a po 
ich kolejnym przemarszu, krótki koncert ich 
orkiestr.

W swej kolejności, poprzedzona orkiestrą, 
ukazała się kompania polska. Składała się z 
trzech plutonów - Wojska, Lotnictwa i 
Marynarki Wojennej. Chłopcy na schwał. 
Wysocy, zgrabni i o wspaniałym wyczuciu 
tempa. Krok sprężysty, ale nie przesadzony. 
Doskonale zgrany. Przypominał bardzo 
defiladowy krok sprzed II Wojny Światowej.

Starałem się oceniać bezstronnie. Według 
mej oceny, polska kompania reprezentacyjna 
wyglądała i maszerowała najlepiej i otrzymała 
najgłośniejsze oklaski.

Po przemarszu kompanii polskiej orkiestra 
polska dała krótki, ale bardzo przyjemny, 
koncert.

Omaha Beach znajduje się około 50 km na 
NNW od Caen. Langannerie, gdzie znajduje się 
cmentarz polski i gdzie uroczystość polska była 
planowana na godz. 1900, leży około 25 km 
SSE od Caen.

Ponieważ uroczystość w Omaha Beach, 
była opóźniona o godzinę, obawialiśmy się, że 
nie mając własnego transportu moglibyśmy nie 
zdążyć na czas do Langannerie.

Zwierzyłem się z tym problemem jednemu 
z pułkowników polskich, a równocześnie Kol 
Edward Liber podjął tę samą sprawę w 
rozomwie z prezesem rotmistrzem W A 
Deimelem, który miał wynajęty z Wielkiej 
Brytanii autobus i wyraził chęć zawiezienia nas 
do Langannerie.

Zbliżała się już 1700. Nie bardzo 
taktownie, ale wydawało się konieczne by 
oficerowie polscy, rtm Deimel z członkami 
Stow 1-szej Dy w Pane i nasza Grupa opuścili 
trybuny. Rtm Deimel poprowadził do autobusu 
Dy w Pane.

Po przejściu około 200 metrów zostaliśmy 
zawróceni przez policjantów, którzy 
oświadczyli, że ta droga jest zamknięta i 
nikomu tam przechodzić nie wolno. Po 
deliberacji, rtm Deimel pozostawił z nami 
(Stow 1 Dyw Pane i Grupą Marynarzy) swego 
zastępcę P Janusza Hetmana i oświadczył, że 
pojedzie i przyśle po nas auto.

Kol Hetman, po dłuższych wysiłkach, 
zdołał przekonać policjantów, że musimy 
niezwłocznie wyjeżdżać, aby zdążyć na 
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uroczystości do Langannerie. Otrzymał 
policjanta jako eskortę, który w pośpiechu 
poprowadził nas w kierunku do autobusu 
"Pancerniaków"...

W końcu natrafiliśmy na autobus, który 
przywiózł nas rano do Omaha Beach. Dowiózł 
nas do stacyjki kolejowej Lison, skąd 
dojechaliśmy do Caen.

Było późno i autobusów z Caen do 
Langannerie już nie było. Sądząc, że może 
szczęście nam dopisze i zdążymy na 
uroczystość polską chociaż przed jej 
zakończeniem, wzięliśmy taksówkę. 
Dojechawszy w pobliże Langannerie 
natrafiliśmy na dojazd do cmentarza polskiego 
zamknięty barierami. Chciaż mieliśmy 
przepustki, policjantom ani się nie śniło nas 
wpuścić.

Po przewlekłych kluczeniach wreszcie 
natrafiliśmy na uliczkę, gdzie bariera była 
usunięta i policjantów już nie było. 
Doprowadziła nas w pobliże wejścia do miejsca 
uroczystości, gdzie żelazna sztacheta oddzielała 
widzów od miejsca oficjalnego. Wewnątrz stała 
limuzyna i Prezydent RP Lech Wałęsa już się 
szykował do odjazdu. W oddali, około 30 
metrów od nas, stał admirał Romuald Waga, 
też oczekujący na swój transport.

W ten sposób straciliśmy najważniejszą dla 
nas uroczystość -polską - na uczestniczenie w 
której tak liczyłem. Miałem nadzieję na 
przedstawienie naszej Grupy, jako całości ze 
sztandarem, Prezydentowi RP, na spotkanie 
Ambasadora RP w Paryżu Jerzego 
Łukaszewskiego, Radcę Ambasady Tomasza 
Orłowskiego oraz Attache Polskich Sił 
Zbrojnych płk dypl Jerzego Gryzą i osobiste 
podziękowanie im za ich pomoc i umożliwienie 
nam udziału w uroczystościach normandzkich.

Program obchodów również przewidywał, 
że weterani D-Day naszej Grupy, podczas 
uroczystości polskiej w Langannerie otrzymają 
medale pamiątkowe. Nie wiem, czy ten punkt 
programu miał miejsce. W każdym bądź razie 
straciłem również medal Pamiątkowy D-Day i 
Bitwy o Normandię.

Jakoby kilku Kolegów-Marynarzy, mimo 
zamieszania z transportem, chociaż z 
opóźnieniem, dotarli jednak do Langannerie i 
wzięli udział w części uroczystości.

Nazajutrz 7 czerwca podziękowałem naszym 

miłym gospodarzom za serdeczną gościnę i 
powiadomiłem, że pociągiem popołudniowym 
wyjadę z Paryża.

Tymczasem, Pani Natalie Dral - nasza 
gospodyni - ze swoją przyjaciółką Panią 
Yvonne, nic mi o tym nie mówiąc, zasiadły do 
telefonu. Z "Association Debarquement et 
Bataille de Normandie 1944" otrzymały 
wiadomość, że w Merstowie Cormelles le 
Royal - municypalnie niezależnej dzielnicy 
miasta Caen - wieczorem ma odbyć się 
posadzenie kanadyjskiego drzewka klonowego. 
Kanadyjczycy oswobodzili to miasteczko w 
czerwcu 1944 i dekoracja medalem 
pamiątkowym, trzech lub czterech Kombatantów 
kanadyjskich, oraz że "Maire" chętnie dokona

7 lipca Cormelles - le - Royal Mie Maire Bernard Oblin 
dekoruje Pamiątkowym medalem R. Nałęcz-Tymińskiego

dekoracji również Kombatantów Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Ucieszone Panie niezwłocznie powiadomiły 
mnie o tym. Odwołałem mój wyjazd do Paryża 
i tym razem ja zasiadłem do telefonu, aby 
powiadomić o tym Kolegów, których miałem 
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telefony i którzy nie wyjechali jeszcze z Caen.
Po przewlekłym telefonowaniu udało mi się 

skontaktować tylko czterech Kolegów: Leona 
Gościniaka, Stanisława Grzyba, Jana 
Krawczyńskiego i Alfreda Mrożka. Razem ze 
mną, pięciu do otrzymania medala 
pamiątkowego.

Zaledwie skompletowałem powyższą listę, 
przybył do domu Państwa Dralów Pan Bernard 
Oblin, "Maire" Cormelles le Royal, aby 
otrzymać ode mnie szczegóły dotyczące naszej 
Grupy, po czym formalnie zaprosił nas do 
swego Merostwa na godz 1830.

Gdy przybyliśmy do Merostwa była tam 
już liczna grupa Kombatantów francuskich ze 
sztandarem, ich krewnych i gości. Znajdowali 
się tam również Kombatanci kanadyjscy - jeden 
nie pełnosprawny na wózku.

Ku naszej radości, dołączył do Grupy 
polskiej kol. Edward Wielusiewicz do 
otrzymania medala, oraz do asystowania przy 
ceremonii Koledzy, którzy medale już mieli:

Sadzenie drzewka kanadyjskiego. Od lewej: Z. Zdrojewski 
ze sztandarem, L.Gościniak, S.Meszek i przysypuje ziemi? 
R.Nałęcz-Tymiński

Stanisław Maszek, prezes SMW Glasgow Kol 
Mieczysław Zawada i Zygmunt Zdrojewski ze 
sztandarem i Małżonką.

Uroczystość sadzenia drzewka, dekoracje 
Medalem Pamiątkowym, przemówienie 
"Maire’a" - a po tym przyjęcie w Merostwie z 
przemówieniami były doskonale zorganizowane 
i przeprowadzone.

Otrzymawszy głos opowiedziałem zebranym 
o działaniach okrętów RP w dniu inwazji, oraz 
o zwycięskich bitwach morskich z niemieckimi 
zespołami: 9-go czerwca 1944 r. pod Ouessant 
(OORP BŁYSKAWICA i PIORUN w składzie 
10-ej Flotylli Niszczycieli) i 14-go czerwca 
1944 r. przy wejściu do zatoki St Malo (ORP 
PIORUN z podległym mu HMS ASHANTI).

Kol. M Zawada poprosił o głos i dodał 
kilka dalszych informacji.

Monsieur Le Maire Bernard Oblin był nad 
wyraz uprzejmy i przyjacielski. Wieczorem, po 
kolacji u naszych gospodarzy mieliśmy już 
okazję do obejrzenia na telewizorze całą 
uroczystość w Meroswie Cormelles le Royal.

Wczesnym rankiem 8 czerwca, jeszcze raz 
podziękowaliśmy Pańswu Dral za gościnę i 
razem z Kolegą Alfredem Mrozkiem odwiezieni 
przez Panie Natalie i Yvonne, wsiedliśmy do 
pociągu idącego do Paryża.

Uroczystość w Merostwie Cormelles le 
Royal, chociaż nie całkowicie, to jednak w 
pewnej mierze, złagodziła nam zawód stracenia 
uroczystości polskiej 6-go czerwca, umożliwiła 
nam sześciu otrzymanie Medala Pamiątkowego 
i dała okazję przypomnienia zebranym 
Francuzom o udziale Polskiej Marynarki 
Wojennej w D-Day i Bitwie o Normandię.

Jak wspomniałem na początku, ogólną 
organizację obchodów, miało w swym ręku 
francuskie Ministerstwo dla Spraw Weteranów. 
Powołana przez Ministerstwo instytucja pod 
nazwą: "Mission du Cinquantenaire des 
Debarquements et de la Liberation de la 
France", poza nieznanymi mi czynnościami, 
miała powierzone ogromne i niewdzięczne 
zadanie wykonania i dostarczenia dla około 
100,000 Weteranów różnych narodowości, 
plastykowych przepustek z ańcuszkami (nie 
licząc innych oficjalnych "pielgrzymów" 
przybywających na obchody). Jak mnie 
poinformował Radca Tomasz Orłowski, 
przepustki dla delegacji polskich, odebrał
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Stój? od lewej w Cormelles - le -Royal R. Nałęcz-Tymiński za M. Zawad?, A. Mrożek, 
S. Grzyb, E. Wielusiewicz, trzech kanadyjczyków, J. Krawczyński i trzech francuzów

dopiero 4-go czerwca, co mu uniemożliwiło 
rozesłanie ich na czas.

Dla szczegółowego opracowania i 
przeprowadzenia organizacji tego kolosalnego 
Obchodu, Ministerstwo ustanowiło "Association 
Debarquement et Bataille de Normandie 1944", 
z kwaterą w Caen. Niewątpliwie Organizatorzy 
włożyli dużo pracy i znajomości rzeczy, aby 
wszystkie obchody zorganizowane na olbrzymiej 
przestrzeni dawnego obszaru "Neptune", a było 
ich 17, odbyły się gładko, sprawnie i 
bezpiecznie.

Zmobilizowano dużą ilość autobusów i 
sprowadzono do kontroli ruchu pieszego i 
kołowego znaczne ilości policjantów z całej 
prowincji Calvados, a prawdopodobnie również 
z prowincji sąsiednich.

Ogólnie rzecz biorąc, organizacja była dobra 
i wykonanie sprawne.

Nie wszystko jednak, jak to się często 
zdarza, zostało uwzględnione, a w praktyce 
właściwie wykonane.

W osobistym sektorze: Rodziny francuskie, 
które zaprosiły nas do zakwaterowania u nich, 

robiły więcej niż można było oczekiwać, aby 
nasz pobyt w ich domach był wygodny i 
przyjemny.

Francuzi obojga płci (również przybysze z 
krajów sojuszniczych w II Wojnie Światowej), 
czy to podczas obchodów, czy na mieście, 
podchodzili do nas - Weteranów, aby uścisnąć 
dłonie "ich oswobodzicieli". Prosili o stanięcie 
z nimi do fotografii. Wyrażali jak mogli swoje 
przyjazne uczucia.

Romual Nałęcz-Tymiński, 
Kanada, sierpień 1994 r.

...Wziąłem udział w wyprawie do 
Normandii, gdzie otrzymałem odznaczenie i trzy 
pocałunki, po francusku.
Przyjęci byliśmy nadzwyczaj serdecznie. Pod 
wodzą komandora Tymińskiego, a było nad 
dwudziestu czterech, zakwaterowano nas w 
prywatnych, podmiejskich willach. Za nic nie 
pozwolono nam płacić, a "gendarmes" 
salutowali nam do przesady.

Andrzej Browarski
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CAEN 1994

Na zaproszenie Rządu Francuskiego pojechałem 
od Caen, by być dekorowanym medalem 
"Liberation de la France" - Normandie 1944.

Reprezentowałem Polską Marynarkę 
Wojenną z kolegami J. Bednarzem z 
BŁYSKAWICY i J. Kurianowiczem tak jak ja 
z PIORUNA, towarzystwie kombatantów z 
10th Flotylli. Odwiedziliśmy miejsca lądowania 
jak UTAH, OMAHA, GOLD JUNO i SWORD 
oraz cmentarze poległych składając tam wieńce.

Znając dobrze język francuski mogłem 
prowadzić propagandę i powiadomić Francuzów 
o dużym udziale Polskiej Mar Woj o czym 
większość z nich nie wiedziała. Zacząłem 
wyszczególniać wyczyny Polskiej Mar Woj na 
wszystkich morzach świata, udział w inwazjach 
jak Sycylia, Włochy, Północna Afryka i na

Prezentacja Florianowi Wizła przez President du Conseil 
Regional de Basse - Normandie Depute du Calvados. Caen

koniec Francja, a także zatopienie 
BISMARCKA - Dieppe. Konwoje z Rosji, 
patrole okrętów podwodnych i ścigaczy^To był 
tydzień lekcji dla Francuzów o Polskiej Mar 
Woj i jej zasługach.

Florian Wizła

16 CZERWIEC 1944

Wydąje mi się że dla naszej marynarskiej 
społeczności miłym, koleżeńskim i jak 
rozpoczęcie obchodów, kameralnym w stylu 
zamknięciem Obchodów Rocznicy Inwazji było 
spotkanie w Restauracji Klubu Lotników, a 
więc pod naszym SMW adresem.

Wiceadmirał Romual Waga, konrtadmirał 
Jerzy Buczma wraz z komandorami Jerzym 
Komorowskim, Stanisławem Królem i Attache 
Obrony Narodowej Ambasady RP Ryszardem 
Szlegierem byli na okręcie brytyjskim na 
międzynarodowych ćwiczeniach. Admirał Waga 
stwierdził, że ma niezmiernie ważne spotkanie 
w Londynie i sugerował albo powrót do portu 
lub transport helikopterem do Portsmouth. Okręt 
więc opuścił manewry, wysadził Polskiego 
Admirała wraz ze Świtą gdzie czekał na nich 
samochód polskiej Ambasady, który ich zawiózł 
do Londynu do hotelu i dostawił do 
"Lotników", gdzie nas czekało dziewięciu (w 
tym sześciu członów "Zarządu" SMW), a więc 
Michał Białowski, Jan Busiakiewicz, Hieronim 
Gryko, Wojciech Domżalski, Wiesław 
Krzyżanowski, Mariusz Ołdakowski, Zbigniew 
Plezia, Florian Wizła i Konstanty Okołów- 
Zubkowski. Ledwie zdążyliśmy wypić kielicha, 
trzeba było schodzić na dół do stołu, gdzie tym 
razem pełna sala ludzi i gwar taki, że nie 
można słyszeć o czym się mówi. Skromny 
klubowy posiłek popijamy cienkawym winem, 
a czasu mamy niewiele. Kostek więc korzysta 
z małej przerwy przed deserem i wręcza z 
dawna uchwalony czek na ufundowanie 
przechodniego pucharu sportowego i mamy czas 
na jedną czy dwie fotografie, na parę kawałów 
i parę miłych wspomnień ze służby podczas 
wojny i z powojennych spotkań szczególnie w 
latach ostatnich w Gdyni.
Mili goście zostawiają nas o 2100, musimy za 
nich zjeść deser i kończyć wino.

Wiesław Krzyżanowski
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Wiceadm R.Waga przyjmuje czek na ufundowanie przechodniego puchara sportowego od kol. K. Okołów-Zubkowskiego obok 
Kmdr R.SzIegier a za adm kol. Z.Plesia i H.Gryko

Przy stole od lewej: F.Wizła, W.Krzyżanowski, kmdr Król, W.Domżalski.M.Ołdakowski, po prawej stronie stołu od 
prawej:kmdr Szlegier. M.Białowski, kmtradm Buczma, za nim Zubkowski, adm Waga, Z.Plesia i H.Gryko
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Z ŻYCIA KÓŁ
SMW KOŁO KANADA
1. Z wielkim smutkiem otrzymaliśmy 
wiadomość o odejściu, na początku czerwca br, 
na Wieczną Wartę, Kol Stanisława Kutego, 
Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Mar Woj 
NeW' York, USA.

Sp Kol Kuty przybył do Wielkiej Brytanii 
1 września 1939 na ORP GROM. Wiernie 
walczył do końca wojny na OORP PIORUN i 
GARLAND. Po wojnie osiadł z Małżonką, p 
Alicją, w Morris Pains, NJ, gdzie od razu dał 
się poznać jako działacz polonijny i 
niepodległościowy.

Straciliśmy oddanego sprawie polskiej i 
kolegom marynarzom wspaniałego człowieka. 
Niech Go Dobry Stwórca przyjmie do swojej 
chwały.

Pani Alicji składamy z serca płynące 
wyrazy ubolewania.
2. Uroczystości 50-rocznicy D-Day i Bitwy o 
Normandię, są już poza nami...

Jak nam wszystkim dobrze wiadomo, 
najtrudniejszym problemem była sprawa 
zakwaterowania. Dzięki staraniom Ambasady 
RP w Paryżu, a faktycznie z jej ramienia 
Radca Ambasady, p Tomasza Orłowskiego, 
członkowie delegacji byli zakwaterowani przy 
rodzinach francuskich bezpłatnie.

SMW-Kanada było reprezentowane przez 
Kolegów: Białowskiego Michała, Browarskiego 
Andrzeja, Krawczyńskiego Jana, Mrożka 
Alfreda, Nałęcz-Tymińskiego Romualda i 
Wielusiewicza Edwarda.
3. Składki członkowskie
Został przyjęty w naszym Stowarzyszeniu 
zwyczaj uiszczania składek członkowskich w 
kwietniu każdego roku podczas dorocznego 
Walnego Zebrania.

Ponieważ zgodnie ze Statutem SMW- 
Kanada, zatwierdzonym przez Walne Zebranie 
w 1993, kadencja Zarządu trwa teraz dwa lata 
- Walnego Zebrania w bieżącym 1994 roku nie 
było. Odbędzie się w 1995. Składki 
członkowskie są jednak opłacalne rocznie. 
Dlatego prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy 
tego jeszcze nie zrobili, o uiszczenie składek 
za rok 1994-95 w możliwie najkrótszym 
terminie. Przypominamy wysokość składek:

Nowo zapisujący się członek wpłaca $5 
wpisowe oraz $15 rocznie. Za członka rodziny 
zapisującego się na członka SMW-Kanada - 
dodatkowe $5 rocznie.
4. Herbatka Marynarska odbyta 12 czerwca br 
udała się bardzo dobrze.

Występ p. Ani Piwowarczyk był bardzo 
udany. Wpływ netto (na pomoc inwalidom i 
Kolegom w potrzebie) wyniósł $650.82.

Niniejszym serdecznie dziękujemy za 
donacje wpłacone przez państwa:

Dregerów, p Korab-Kucharską, Morawskich 
i Kol Mrożka.

Za bardzo smaczne pieczywa dziękujemy 
paniom Bernas, Milisiewicz, Naranowicz, 
Proszek, Nałęcz-Tymińskiej.

Fanty, za które również serdecznie 
dziękujemy, podarowali: p Bucen-Berliński, p 
Phyllis Browarska, Dr Frąckowiak, Kol 
Jasłowski, Kol Jarzyna, Kol Mrozek, p 
Panczakiewicz, p Pfeiffer, p Poray- 
Wojciechowska, p Proszek i p Senderacki.
P Stefan Szałwiński sprezentował fant do 
losowania na następnej Herbatce, która 
planowana jest na koniec listopada br. 
Szczegóły będą podane w następnym 
Komunikacie...

J. Milisiewicz
Sekretarz

Ostatninji smutnymi wiadomościami 
uzupełnia to sprawozdanie kol Janki Milisiewicz 
list prezesa kmdr R Nałęcz-Tymińskiego:

22 sierpnia 1994 zmarł w Ottawie 
Konstanty Reynert. Kostek był moim ostatnim 
sekretarzem na ORP DRAGON. Bardzo go 
ceniłem i utrzymywaliśmy kontakt do końca 
jego życia. Był on wywieziony do ZSSR w 
1939 czy 1940. Jak podaje jeden z jego 
kolegów "niedoli" w swej książce, przybył on 
do obozu gen Andersa w ZSSR resztkami sił. 
Był niedożywiony i na domiar złego cierpiał 
na tyfus. Młody organizm szczęśliwie to 
wszystko przetrzymał.

3 października też w Ottawie odszedł na 
Wieczną Wachtę Adam Aleksandrowicz. 
Aleksandrowicza, jako młodego ucznia Szkoły 
Marynarki Handlowej (Gdynia) w grudniu 1939 
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pobrałem do Marynarki Wojennej w Coetquidan 
i 22 lub 23 grudnia razem z kompanią Mar 
Woj liczącą 96 ludzi przywiozłem na ORP 
GDYNIA w Devonport. Prawdopodobnie, kiedy 
w Southampton zostały otwarte kursy Marynarki 
Handlowej, mógł być zwolniony, bo nazwiska 
jego nie widać w liście odznaczonych Medalem 
Morskim. Ale to tylko zgaduję.

9 października 1994 zmarł St bosman 
Maksymilian Kałucki. Przybył do Rosy th 1 
września 1939 na ORP BURZA. Był 
specjalności artyleryjskiej. Partycypował w 
Kampanii Narwickiej - kwiecień/maj 1940, oraz 
w akcji pod Calais w maju tego roku. W 1942 
Kałucki został przydzielony na ORP SLAZAK, 
otrzymał przydział do Centrali Artyleryjskiej, 
której został szefem. Wziął udział, 
przyczyniając „ się do pomyślnych akcji 
artyleryjskich ŚLĄZAKA, dostarczając dokładne 
elementy ognia, w Raidzie na Dieppe, inwazji 
Sycylii, bitwach w Salerno i wielu innych 
akcjach, szczególnie w obronie konwoju 
atakowanego przez Luftwaffe radiokierowanymi 
bombami szybowcowymi 26 listopada 1943. Na 
zakończenie wziął udział w D-Day i działaniach 
operacji "Neptun". Był to doskonały podoficer, 
serdeczny kolega i wspaniały człowiek.

Romuald Nałęcz-Tymiński 
Scarborough

KOŁO STOWARZYSZENIA MARYNARKI 
WOJENNEJ I HANDLOWEJ
W MANCHESTER ROK 1993-1994
W wyniku referendum z dnia 3 maja 1992 r., 
Stowarzyszenie Mar Woj rozwiązało się i 
zmieniło nazwę na Fundusz Społeczny 
Stowarzyszenia Marynari Wojennej.

Koło Manchester na Zebraniu członków 
Koła w dniu 13 grudnia 1992 r. postanowiło 
kontynuować swoją działalność i pozostawiło 
nazwę Koła: "Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej i Handlowej w Manchester”, 
oraz po angielsku:
"Polish Naval Association in Manchester". 
Statut: pozostaje ten sam z małymi 
poprawkami.
Cele Stowarzyszenia: przechowywanie tradycji 
Mar Woj przez branie czynnego udziału w 
życiu społeczeństwa w Manchester, w 
rocznicach i świętach narodowych. Działalność 
swoją Koło prowadzi przez branie udziału w 

imprezach społecznych i narodowych przez 
repreźentacje Koła oraz wystąpienie Pocztu 
Banderowego w tych imprezach.
W ciągu ostatnich dwóch lat Koło 
zorganizowało:
- obchód święta Marynarki Wojennej - Msza 
św za poległych i zmarłych kolegów i 
koleżanki z udziałem pocztu Banderowego oraz 
Pocztów Sztandarowych innych organizacji 
kombatanckich.
- udział byłych członków SMW w 50 rocznicy 
Battle of Atlantic w Liverpoolu z udziałem 
Pocztu Banderowego oraz Sztandaru Marynarzy 
z Glasgow.
- Przedstawiciele Koła wraz z Banderą brali 
udział w pożegnaniu prochów śp Gen 
Władysława Śikorskiego w Newark.

. - Poczet Banderowy brał udział w D-Day 
obchodach w Netley.
- Obchód 75-lecia założenia Mar Woj w 
połączeniu z obchodem 75-lecia Odzyskania 
Niepodległości z udziałem Pocztu Banderowego 
na uroczystej Mszy św oraz w Akademii, na 
której została wygłoszona prelekcja o historii 
Mar Woj i jej udziale w 2 wojnie światowej 
przez prezesa Koła.

Poczet Banderowy występował, poza 
wyjazdami, 14 razy w okresie dwóch lat.
Zycie towarzyskie - Ze względu na małą ilość 
członków, wiek i stan zdrowia, życie 
towarzyskie w samym Kole jest praktycznie 
niewykonalne. Koło stara się pamiętać o 
chorych w szpitalach i w domu dla starszych.
Świadczenia Koła:
składka do Instytutu i Muzeum
im Gen Sikorskiego £5.00
wizyta prałata St Świerczyńskiego £10.00
składka roczna do Zjednoczenia £3.00
Msza św. za poległych i zmarłych
Kolegów i Koleżanki £10.00
dotacja na kościół na Devoni (renowacja)£10.00
Program na najbliższą przyszłość:
Obchód święta Mar Woj jak corocznie.
Ufundowanie Tablicy Pamiątkowej (Votum) 
Marynarki Wojennej w Sali Parafialnej obok 
gablotek pamiątkowych 1 Dy w Pancernej, 
Brygady Spadochronowej, Lotników, 3 DSK i 
Katyńskiej oraz gablotek ze sztandarami AK i 
1 Dyw Pancernej oraz wspornik (bracket) na 
Banderę na stałe "przechowanie" obok Tablicy 
Pamiątkowej. Tadeusz Lesisz
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APEL KOŁA SMW MANCHESTER 
Ponieważ obowiązujące uchwały nie pozwalają 
POLISH NAVAL ASSOCIATION i POLISH 
NAVAL ASSOCIATION WELFARE FUND na 
fundację pamiątek stałych nasze Koło apeluje 
do kolegów marynarzy i życzliwego 
społeczeństwa o hojne datki na pokrycie 
kosztów tablicy pamiątkowej i wspornika 
bandery na które już otrzymaliśmy kosztorys, 
by nie zabrakło nas marynarzy wśród pamiątek 
innych Oddziałów PSZ w Polskim Kościele 
Parafialnym w Manchester. Ofiary przekazane 
do POLISH NAVAL ASSOCIATION i wysłane 
do Londynu będą wymienione w Naszych 
Sygnałach, a cała suma wraz z nazwiskami 
ofiarodawców będzie przekazana do Koła 
Manchester. Redaktor

KOŁO SMW GLASGOW
Dnia 2 czerwca 1994 braliśmy udział w 

uroczystościach przy Pomniku Normandy 
Veterans Association, poczem w przyjęciu w 
Hamilton Town Hall. Provost Hamiltonu jest 
bardzo życzliwie ustosunkowany do SMW i 
bierze udział w naszych marynarskich 
uroczystościach. Dnia 2-go czerwca 
wyjechaliśmy ze Sztandarem na obchody 
inwazji kontynentu do Normandii. Będąc w 
zorganizowanej grupie marynarskiej weteranów 

ze Szkocji, dostaliśmy po butelce koniaku, a 
Maire Courmelles de Royal dekorował nas 
Pamiątkowym Medalem 50-lecia inwazji 
Sprzymierzonych. Już czynimy przygotowania 
do Jubileuszowej Rocznicy 75-lecia Zaślubin 
Polski z morzem. Uroczystości będą trwały trzy 
dni (piątek, sobota i niedziela) 10, 11 i 12 
lutego 1995.

Uprzejmie zapraszamy Kolegów na Święto 
Marynarki do Glasgow, Hamilton i Preston. 
Informacji udziela Prezes Koła Glasgow Kol M 
Zawada, tel. 041-632 9599, a adres pocztowy: 
1401 Pollokshaws Rd, Glasgow G41 
3RG. Mietek Zawada

STOWARZYSZENIE WETERANÓW 
MAR WOJ NEW YORK

Stanisław Kurty po długich cierpieniach 
zmarł 7 czerwca 1994 przeżywszy lat 76. Był 
On przez wiele lat Prezesem Stowarzyszenia 
Weteranów Mar Woj, przejmując tę funkcję od 
kmdr Tadeusza Jekiela, gdy Tadeusz przeniósł 
się na Florydę. Po służbie w Marynarce 
Wojennej został oficerem w Marynarce 
Handlowej, a po osiedleniu się w New York 
czynnym Działaczem w Organizacjach 
Polonijnych. W tym okresie Stach był 
doskonałym korespondentem amerykańskich 
pism polonijnych i wielokrotnie Nasze Sygnały

Na pogrzebie kol.prezesa S.Kutego od lewej: Tadzio Jaszkowski, Zdzisław Łopuch. Władysław Majewski. Stefan Mazur. 
Marian Łysakowski i Czesław Krzyczkowski
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drukowały Jego artykuły, lub przedruki Jego 
świetnych sprawozdań.

Pogrzeb Stanisława odbył się w 
poniedziałek 13 czerwca 1994. Zwłoki spoczęły 
na Cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie, 
gdzie po mszy św pochodem przeszliśmy nad 
grób. Tam przemawiali przedstawiciele 
organizacji polonijnych, oraz ja w imieniu 
Marynarzy podając Jego życiorys od wstąpienia 
do Marynarki do zakończenia wojny. Potem 
Konsul Polski z New York wygłosił 
przemówienie. Fotografia pokazuje marynarzy, 
bliskich współpracowników Stacha, biorących 
udział w pogrzebie.

Stamtąd udaliśmy się na obiad, którym 
podejmowali nas księża i braciszkowie z 
Częstochowy. Żona Stacha, Droga Alicja, 
skrzętnie zorganizowała napoje, by po 
marynarsku pożegnać Drogiego Kolegę, 
Dzielnego Marynarza i Niezmiernie 
Zasłużonego Działacza Społecznego.

Z żalem stwierdzam, że na mnie spadł 
obowiązek kontynuowania Jego pracy w naszej 
Organizacji, w której coraz mniej nas pozostaje.

Zdzisław Łopuch New York

LUDZIE
KPT MAR LEK MED STANISŁAW

Urodził się 18 02 1911 w Dolinie, woj 
stanisławowskie. Ojciec Erazm był naczelnikiem 
cesarsko-królewskiego sądu powiatowego w 
Dolnie, a matka Helena z d Wodziczko 
zawodowo nie pracowała.

W rodzinnej miejscowości ukończył Szołę 
Powszechną oraz Gimnazjum im Zygmunta 
Krasińskiego, w którym na wiosnę 1929 roku 
zdał egzamin dojrzałości. W latach 1929/30 - 
1934/35 studiował na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Dyplom lekarza uzyskał 10 grudnia 1935.

W okresie od 20 09 1935 do 20 03 1936 
odbył przeszkolenie w Szkole Podchorążych 
Sanitarnych Rezerwy w Warszawie, którą 
ukończył w stopniu tytularnego kaprala 
pochorążego rezerwy, z wynikiem bardzo 
dobrym (lokata 28/122).

21 03 1936 został przeniesiony służbowo 
do 10. Pułku Artylerii Ciężkiej w Pikulicach 
pod Przemyślem, a 1 04 1936 do 5. Pułku

Do Pani Alicji Kuty piszę z Londynu:

Właśnie dowiedziałem się z listu Zdziśka, 
że 7 czerwca 1994 zmarł nasz Drogi Kolega i 
Kochany Twój Staszek. Przyjmij więc nasze 
serdeczne myśli i szczery żal z tej straty...

Mam fotografię z pogrzebu Staszka, gdzie 
w zwartym szeregu stoi sześciu wiernych 
współpracowników.

Jak pisze mi Zdzisiek, księża i braciszkowie 
Częstochowy zorganizowali dla uczestników 
serdeczną stypę, na którą Ty dostarczyłaś 
napoje by w marynarski sposób uczcić Swego 
Staszka.

Nad grobem przemawiali przedstawiciele 
organizacji polonijnych, w imieniu marynarzy, 
Zdzisiek Łopuch, a na zakończenie Konsul 
Polski z New Yorku.

Przyjm, Kochanie, najserdeczniejsze wyrazy 
współczucia i sympatii od wielu kolegów 
Staszka z GROMU, PIORUNA i z wspólnych 
lat w Stowarzyszeniu załączone wraz z 
serdecznościami od piszącego te słowa.

W. Krzyżanowski
Londyn, 20 wrzesień 1994

MORZA
JÓZEF DROZDOWSKI (1911-1978)

Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. W 10 
PAC i 5 PSP pełnił służbę czynną wykonując 
obowiązki młodszego lekarza pułkowego. 1 07 
1936 otrzymał awans na tytularnego 
plutonowego, a 20 08 1936 na sierżanta 
podchorążego. 19 09 1936 został przeniesiony 
do rezerwy i przydzielony do Kadry Zapasowej 
10 Wojskowego Szpitala Okręgowego w 
Przemyślu.

Po przejściu do życia cywilnego ożenił się 
z przemyślanką Stanisławą Waygartówną, 
lekarką okulistką. Pracował jako sekundariusz 
na oddziale chirurgicznym szpitala 
Powszechnego w Przemyślu i prowadził 
praktykę prywatną. Równocześnie pełnił 
obowiązki dyrektora Szpitala Powszechnego w 
Złoczowie. 1 01 1937 otrzymał patent na 
podporucznika rezerwy (lok. 32). We wniosku 
nominacyjnym komendant 10 Szpitala 
Okręgowego ppłk dr Jan Pióro wyraził o dr 
Stanisławie Drozdowskim następującą opinię:
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"Wybitny młodszy lekarz pułku. Bardzo dobry 
lekarz baonu". 22 08 1938 dr Drozdowski 
został przeniesiony do Kadry Zapasowej 6 
Szpitala Okręgowego we Lwowie. Do wybuchu 
wojny mieszkał w Przemyślu przy Wybrzeżu 
Piłsudskiego 3.

2 09 1939 został zmobilizowany i 
przydzielony do formującego się we Lwowie 
Szpitala Ewakuacyjnego Nr 61, jako st 
ordynator grupy chirurgicznej. W dniach 2 09 - 

10 09 1939 uczestniczył w organizowaniu 
Szpitala, który następnie ewakuował się do 
Złoczowa. Tam, dr Drozdowski, wraz z 
podległym mu personelem, pracował nad 
rozwinięciem Szpitala, przyjmował transporty z 
bombardowanego Krasnego i Buska, i udzielał 
pomocy rannym. 17 09 1939 Szpital Nr 61 
przeniósł się do Tatarowa, a 19 09, na rozkaz 
komendanta, nastąpiło przekroczenie granicy 
węgierskiej i rozwiązanie Szpitala.

Po miesięcznym pobycie w Budapeszcie, dr 
Drozdowski podjął decyzję przedostania się do 
Francji. 12 10 1939 otrzymał paszport Nr 
509/459 wystawiony przez Konsulat RP na 
nazwisko własne i 20 10 1939, jako cywil, 
wyjechał do Rumunii, gdzie przez okres 4 
miesięcy mieszkał w Bukareszcie. Dalszy szlak 
jego wojennej wędrówki wiedzie do Aten, 
dokąd przybył 23 02 1940. Na rozkaz dowódcy 
polskiej placówki ewakuacyjnej Nr 164/40 ppłk 
pil Lewandowskiego dr Drozdowski został 
zatrzymany i skierowany do niesienia doraźnej 
pomocy lekarskiej Polakom napływającym do 
Aten. Równocześnie powierzono mu funkcję 
lekarza Konsularnej Komisji Poborowej dla 
obywateli polskich w Grecji. Będąc 
zatrudnionym od 23 02 do 30 04 1940 z 
obowiązków tych wywiązywał się wzorowo 
(opinia ppłk pil Lewandowskiego z 30 04 1940 
L 164/40).

1 05 1940 dr Drozdowski opuścił Ateny i 
6 05 przybył do Marsylii meldując się 8 05 w 
Stacji Zbornej w Carpiagne. Wkrótce otrzymał 
przydział do ruchomej grupy chirurgicznej płk 
Sokołowskiego dla I i II Dywizji Polskiej przy 
6 Armii Francuskiej w Diara/Dep. Z chwilą 
kapitulacji Francji, 21 06 1940 zaokrętował się 
w porcie St Jean - de - Luz na statek m/s 
SOBIESKI i ewakuował się, wraz z całym 
wojskiem, na Wyspy Brytyjskie. 24 06 1940 
przypłynął do Plymouth. Początkowo pełnił 
funkcję naczelnego lekarza Zgrupowania Wojsk 

Łączności w Crawford, a następnie został 
przeniesiony na stanowisko lekarza Ośrodka 
Wyszkolenia Wojsk Łączności. Od 16 01 - 5 
06 1941 był zastępcą naczelnego lekarza 1 
Pułku Czołgów. 6 06 1941 przeszedł do 
dyspozycji Kierownictwa Marynarki Wojennej 
pozostając w dyspozycji dowódcy ORP 
GDYNIA. 1 07 1941 został skierowany do 
dyspozycji Szefa Stanitarnego Floty, a 2 07 
1941 otrzymał przydział na kontrtorpedowiec 
ORP KUJAWIAK, jako oficer lekarz okrętowy. 
Służąc na KUJAWIAKU 1 10 1041 został 
oficjalnie przeniesiony (i przemundurowany) z 
Wojska do Marynarki Wojennej Korpus 
Oficerów Służb - Grupa Lekarzy. Za odwagę i 
męstwo wykazane 4 03 1942, w czasie 
odpierania przez ORP KUJAWIAK ataku 
ścigaczy niemieckich w kanale La Manche oraz 
w dniu 14 03 1942, podczas obrony konwoju 
przed zmasowanym nalotem bombowców 
Luftwaffe, ppor mar lek Stanisław Drozdowski 
odznaczony został Krzyżem Walecznych. 3 05 
1942 otrzymał awans na stopień porucznika mar 
rez w Korpusie Oficerów Służb - Grupa 
Lekarzy, z tymcz lok 1. Na ORP KUJAWIAK 
brał udział we wszystkich działaniach 
operacyjnych okrętu aż do dnia jego zatopienia 
pod Maltą 16 06 1942. Po latach, kmdr por 
Romuald Nałęcz-Tymiński tak wspominał tamto 
wydarzenie: "16 czerwca 1942, wkrótce po 
północy, błysk rozjaśnił na chwilę ciemności. 
To siostrzany okręt KUJAWIAKA HMS 
BADSWORTH wszedł na minę rzuconą na tor 
wodny podczas jednego z ostatnich nalotów na 
Maltę. Bez wahania dowódca KUJAWIAKA 
skierował swój okręt w kierunku uszkodzonego 
towarzysza, aby udzielić mu pomocy. Okazało 
się, że w tym rejonie było więcej min, bo za 
chwilę potężny huk eksplozji wstrząsnął 
KUJAWIAKIEM, który rufową częścią dotknął 
miny i ta wyrwała mu olbrzymią dziurę w 
kadłubie. Uruchomione natychmiast pompy nie 
były w stanie wylewać wtłaczającej się wody. 
Nie pomagało stemplowanie i wzmacnianie 
grodzi. Okręt zanurzał się z rufą coraz bardziej, 
unosząc dziób coraz wyżej i wyżej z wody. 
Nie było rady. Dowódca wydał rozkaz: 
"Opuścić okręt!" Spuszczono na wodę łodzie i 
tratwy ratunkowe. Lekarz okrętowy, por mar dr 
Stanisław Drozdowski, widząc leżącego na 
pokładzie rannego marynarza, nie mającego na 
sobie pasa ratunkowego, zdejmuje swój,własny 
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i nakłada na rannego, którego strąca z pokładu. 
Sam nie umie pływać!. "Doktorze, skacz!" - 
poleca mu, zastępca dowódcy okrętu, kpt mar 
Jan Seifert. Doktor wykonuje rozkaz i zaczyna 
tonąć. Znajdujący się w pobliżu st mar Alfred 
Karruck chwyta tonącego przedramieniem pod 
brodę i przyholowuje go do tratwy. (...) Doktor 
S. Drozdowski był godnym przedstawicielem 
swego zawodu, więcej nawet niż ewangeliczny 
samarytanin, czego dowiódł oddając swój pas 
ratunkowy rannemu bliźniemu, sam nie umiejąc 
pływać".

17 04 1942 dr St Drozdowski przeszedł do 
dyspozycji Komendanta Morskiego "Południe", 
a 27 07 1942 otrzymał przydział na
kontrtorpedowiec ORP ŚLAZAK. Tu spotkał 
się ze swoim wybawcą z KUJAWIAKA st mar 
Alfredem Karruckim.

Ze wspomnień kmdr por R Nałęcz- 
Tymińskiego: "St mar Alfred Karrucki był 
niezawodnym celowniczym oerlikonów, 
opanowanym, odważnym i zawziętym. Na 
lądzie jednak od czasu do czasu ponosiła go 
marynarska fantazja i popadał w kolizję z 
obowiązującym porządkiem. I kiedykolwiek 
groził mu kamy raport, przychodził do mnie 
por mar lek Stanisław Drozdowski wstawiając 
się za Karruckim i prosząc o łagodne jego 
potraktowanie. Dr Drozdowski czynił to z 
wdzięczności za ocalenie mu przez st mar 
Karrucka życia".

Na ORP ŚLAZAK dr Drozdowski pełnił 
obowiązki lekarza okrętowego od lipca do 
początku listopada 1942. W dniach 18 i 19 
sierpnia 1942 uczestniczył w desancie pod 
Dieppe. "W czasie ataku niemieckich 
myśliwców "WE-190" zabitych zostało dwóch 
artylerzystów obsługujących działo nr 3 na rufie 
ŚLAZAKA. Ciężko ranny prawy zamkowy mar 
Gerald Senow zdołał jeszcze zamknąć zamek i 
zaczął się słaniać zalany krwią. Lekarz 
okrętowy, dr Drozdowski, odcznaczający się 
wyczuciem, by zawsze być na właściwym 
miejscu we właściwym czasie, zanalazł się przy 
dziale nr 3. Ewakuował zabitych i rannych: st 
mar Senkowa, st mar Kazimierza Kowalskiego, 
Stefana Lacha i mar Henryka Mayaka" - 
zanotował w swoich wspomnieniach kmdr por 
Nałęcz-Tymiński. Oprócz st mar Geralda 
Senkowa ciężko ranny został również mat 
Emilian Sokół. Poważnych ran doznali starsi 

marynarze: Edward Sołtysik, Edward Żydowicz 
oraz'mar Stanisław Kirsz. Lekkie rany odnieśli: 
ppor mar Edward Liber, mar Bolesław 
Ładowski oraz marynarze: Władysław Francuz 
i Alfons Włodek. St mar rez Włodzimierz 
Porczyński miał porażony słuch od wybuchu 
dwóch bomb tuż przy burcie okrętu. Na 
pokładzie ŚLAZAKA znaleźli się też ranni 
Kanadyjczycy i wyłowieni z morza marynarze 
niemieccy. Dr Drozdowski, nie zważając na 
bombardowania i ostrzeliewanie lotnicze ani 
pociski baterii nabrzeżnych, dwoił się i troił, 
wraz ze swoim personelem, opatrując rannych 
i udzielając im niezbędnej pomocy, napisał 
kmdr Nałęcz-Tymiński. Za odwagę i męstwo 
wykazane w czasie akcji pod Dieppe w dniu 19 
08 1942 por mar lek Śtanisław Drozdowski 
otrzymał swój drugi Krzyż Walecznych.

Od 7 listopada 1942 do 10 maja 1943 dr 
Drozdowski pełnił obowiązki lekarza Obozu 
Szkolnego Marynarki Wojennej. 11 maja 1943 
został przydzielony na krążownik ORP 
DRAGON jako II oficer lekarz okrętowy. Na 
jednostce tej służył do końca listopada 1943. 
Od 1 12 1943 pozostawał w dyspozycji 
Komendanta Morskiego "Południe". W okresie 
od 1 01 1944 fo 31 06 1944 pełnił funkcję 
lekarza Kadry Marynarki Wojennej i Komendy 
Uzupełnień Floty. Od 1 lipca do 5 10 1944 był 
lekarzem okrętowym na ORP BŁYSKAWICA. 
6 10 1944 objął obowiązki lekarza Komendy 
Morskiej "Północ". 3 05 1945 awansował do 
stopnia kapitana marynarki w Korpusie 
Oficerów Służb - Grupa Lekarzy (tymcz lok 4). 
31 05 1945 został I ofic. lekarzem Stacji 
Zbornej Bowling, a od 14 06 1946 pracował 
jako oficer lekarz Sekcji Polskiej w B.N. 
Hospital w Plymouth. W okresie od 29 03 1947 
do 4 10 1948 pozostawał w Polskim Korpusie 
Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po 
demobilizacji osiedlił się w miejscowości 
Keston (hrabstwo Kent), gdzie prowadził 
praktykę prywatną i gdzie zmarł 22 01 1978, 
w wieku 67 lat. Pochowany został na cmentarzu 
Chislehurst. Oprócz dwóch Krzyży Walecznych 
kpt mar lek med Stanisław Drozdowski posiadał 
również Medal Morski za rzetelną służbę na 
morzu.

Zenon Andrzejewski 
Przemyśl
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ANDRZEJ DOLIŃSKI "SINE VILNA NON EST VITA"
(Przedruk z Tygodnia Polskiego - Londyn 20 maja 1994 w nieznacznym skrócie)

Dnia 17 lutego br po dłuższej chorobie 
zmarł w Hove Andrzej Doliński. Miał 78 lat. 
Urodził się w Lublinie, syn Wojciecha, wnuk 
Gustawa - przyjaciela Henryka Sienkiewicza i 
Bolesława Prusa. Po matce, Marii ze 
Swolkieniów z Szajkun w powiecie 
święciańskim, odziedziczył głębokie, niemal 
agresywne, przywiązanie do Ziemi Wileńskiej. 
W Wilnie ukończył gimnazjum oo. Jezuitów i 
rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie 
Stefana Batorego, kontynuując je potem w 
Lublinie. W Wilnie został filistrem Korporacji 
Akademickiej "Polonia", godnie pielęgnującej 
tradycje filomatów i filaretów. Musiały one 
głęboko zapaść w jego duszę, bo mimo upływu 
lat i ciężkiej, tułaczej doli, pozostał im wierny 
do końca.

Bezinteresowna służba ojczyźnie, to jedna 
z tych właśnie trydycji, którą wkrótce po 
wybuchu 2 wojny światowej, Andrzej Doliński 
wprowadzał w życie. Uciekł przed 
aresztowaniami okupantów i poprzez Litwę, 
Szwecję i Norwegię dostał się do Anglii, gdzie 
zgłosił się do polskiego wojska. Został wysłany 
do Coetiquidan, we Francji i tam kończył 
pochorążówkę. Po powrocie do Anglii złożył 
podanie o przydział do Marynarki Wojennej i 
służył na niszczycielu BŁYSKAWICA, po 
czym, w kwietniu 1944 r. dostał zwolnienie, by 
ukończyć studia prawnicze na uniwersytecie w 
Oksfordzie, a potem roczny kurs bibliotekarski.

Pracuje w znanych księgarniach "Foyles’a" 
w Londynie i "Blackwell’a" w Oksfordzie. 
Odtąd chyba datuje się jego pasja bibliofilska. 
Zaczyna intensywnie gromadzić książki, mapy, 
ilustracje przede wszystkim na temat Wielkiego 
Xięstwa Litewskiego, którego historię dokładnie 
studiuje. Interesują go też tematy podróżnicze, 
bo przez 25 lat pracuje nad tłumaczeniem z 
języka arabskiego (ottomańsko-tureckiego) na 
polski i angielski części dzieła tureckiego 
podróżnika, Evlija Celebi Seyahatnamesi z 
XVII wieku, opisującego swoje wyprawy po 
południowych rubieżach Rzeczypospolitej

Polskiej. Inną ciekawostką jest jego praca 
przyrodnicza z Nigerii i krótkie studium 
etymologiczne narzeczy zachodnioafrykańskich.

Po przejściu na emeryturę osiadł w 
Brigthon, skąd prowadził szeroką 
korespondencję z ludźmi, których łączyło 
przywiązanie do tradycji wielkiego Xięstwa 
Litewskiego. Andrzej Doliński był wielkim 
zwolennikiem idei federalistycznej Józefa 
Piłsudskiego. Na te tematy pisywał czasem do 
"Dziennika Polskiego" i "Merkuriusza", a listy 
swoje do przyjaciół i znajomych zwykł był 
kończyć sentencją: "Sine Vilna non est vita" 
("Bez Wilna nie ma życia").

Żeby znów ujrzć to ukochane Wilno, mimo 
słabego zdrowia, wybrał się w 1992 r. na Litwę 
i Białorusś, odwiedził też Szajkuny, 
miejscowość rodzinną matki, nosząc się z 
zamiarem odrestaurowania znajdującej się tam 
kaplicy, obecnie bardzo zniszczonej. Po 
powrocie do Anglii rozchorował się poważnie 
i w niecałe dwa lata zmarł. Osierocił jedynego 
syna Aleksandra.

Dobrze się stało, że w roku 1989 zdążył 
jeszcze z pomocą małżonki, urządzić wystawę 
w Galerii POSK-u w Londynie. Tematem były 
"Dwory Wielkiego Xięstwa Litewskiego" w 
rysunkach Napoleona Ordy".

Zgodnie z życzeniem śp. Andrzeja 
Dolińskiego, większość jego kolekcji 
przekazywana jest teraz przez p. Helenę 
Dolińską do instytucji takich jak: Fundacja 
Kultury Polskiej im. J. Montwiłła na Litwie, 
Fundacja Lanckorońskich w Londynie, Instytut 
Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, 
Biblioteka Polska w Londynie.

Te cenne książki, mapy, druki i ilustracje, 
z których duża część czeka jeszcze na dokładne 
opracowanie, świadczą o niebywałej 
pracowitości i uporze kolekcjonera oddanego 
bez reszty, nawet z uszczerbkiem dla zdrowia 
i własnych korzyści, swojej pasji.

Będą też one przez lata świadczyły o 
umiłowaniu Ziemi i Miasta, bez którego dla 
wielu "...non est vita ".

Krystyna Osipowicz Londyn
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Buenos Aires, 14 maja 1994
...Kilkakrotnie zaczynałem odpisywać, ale 
sprzeczne różne wiadomości o zdrowiu Michała 
Serafina zatrzymywały wysłanie ich. Michał 
zmarł 7 maja - nagle po wielomiesięcznym 
pobycie w Domu Starców -rencistów w Buenos 
Aires. Od dawna miał trudności z poruszaniem 
się z tym, że głowa pracowała jak najlepiej. 
Córka Ewa, lekarka umieściła go przez 
ubezpieczenie społeczne w zupełnie 
przyzwoitym Domu. Miał tam lepszą opiekę niż 
we własnym mieszkaniu, no i ewentualną 
natychmiastową pomoc w razie gwałtownej 
potrzeby.

Odwiedziliśmy go we trójkę tzn. 
Wrzesiński, Siekierski i ja tuż przed Bożym 
Narodzeniem. Bardzo się ucieszył, ale na 
krótko. Żył już życiem swego otoczenia i 
najbliższymi mu osobami były pielęgniarki. 
Rozmawiałem kilkakrotnie z p. Alicją żoną 
Michała i obiecywała napisać do 
Stowarzyszenia.

Trudno było dokładnie coś napisać o życiu 
rodzinnym tej familii tzn. stosunków między 
matką i córką. Syn Paweł mieszka na stałe w 
Brazylii. Postanowiono spopielić zwłoki 
Michała, co miało miejsce we wtorek 17 maja. 
P. Alicja Serafinowa prosiła mnie o 
zawiadomienie Panów o śmierci Michała.

Co do reszty towarzystwa marynarskiego, 
to Szczerbik jest lepiej ze zdrowiem i 
szczęśliwy w powiększonej rodzinie (wnuk), 
Starzeński sam dobrze, ale dużo problemów ze 
zdrowiem żony Ewy. Wrzesiński pewno napisze 
do SMW o Michale. Niestety ciągle nas 
wszystkich ubywa, ale taki to już porządek na 
tym świecie.
Serdecznie p. prezesa i wszystkich z SMW 
pozdrawiam.

Zofia Kicińska

Gdynia, 1 lipiec 1994
...Dziękuję serdecznie za "Nasze Sygnały”, które 
jak zwykle sprawiają mi ogromną radość. 
Czytam je od deski do deski. Cieszę się, że 
przynajmniej w ten sposób, czyli za 
pośrednictwem N.S. mam bezpośrednio kontakt 
z Kolegami Kochanego Żula, no i masę 
wiadomości.

Jak zdrowie red. W. Krzyżanowskiego?
Małgorzata Czerwińska

S. Yorks, 18 lipiec 1994 
...Serdecznie dziękuję za ostatnie Nasze 
Sygnały. Smutne, ale nieuniknione, że pamięć 
zmarłych zabiera coraz więcej miejsca w naszej 
publikacji. Pomimo, że historia zamordowania 
mojego Brata Stanisława Mieszkowskiego jest 
mi znana, ze wzruszeniem czytałem 
Sprawozdanie mojego Bratanka Witolda - i 
wysoce szanuję jego determinację w kierunku 
ujawnienia faktów, zdemaskowania winowajców 
i osiągnięcia sprawiedliwości...
...Również z nostalgią czytałem artykuł 
Kazimierza Kowalskiego o losach IKSRY - 
przypominam sobie, że odwiedziłem ją w 
Gibraltarze w czasie pobytu na HMS HOOD...

Jurek Mieszkowski

Gdynia, 4 sierpnia 1994
...Dziękuję za nr 175 Naszych Sygnałów, 
szczególnie za zamieszczenie naszego apelu do 
czytelników o nadsyłanie przebiegów służby 
oraz za dwie serie dokumentów, które od Pana 
otrzymaliśmy. Rad jestem też z wzmianki o 
uroczystości poświęconej śp kmdr ppor 
Witoldowi Poray-Wojciechowskiemu, którego 
wielu z nas polubiło i szanowało.

Bardzo dziękuję, że opublikowana została 
informacja kmdr por Zbigniewa 
Wojciechowskiego o bibliografii Naszych 
Sygnałów. Martwię się tylko, gdyż 
zapotrzebowanie przekroczyło nasze 
oczekiwania. Cieszy mnie fakt, że 
kontynuujecie druk dziejów ŚLĄZAKA, mimo 
kilku głosów sprzeciwu. Jednocześnie pragnę 
wyrazić zadowolenie, że wreszcie zaczął Pan 
drukować opracowanie na temat bitwy pod Ile 
de Batz Mieczysława Wasilewskiego, które 
trafia w oczekiwania historyków Polskiej 
Marynarki Wojennej. A to, że jego oceny mogą 
spotkać się z krytyką, to normalna sprawa, z 
którą każdy autor musi się liczyć i myślę, że 
na nią oczekuje. Interesujący jest również szkic 
inż Witolda Mieszkowskiego o jego ojcu 
przedstawionym na szerszym tle.

Na koniec chcę napisać, że ostatnie zdjęcie 
w tym numerze (na s. 59) oraz tytuł 
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Redaktorskiego felietonu (s. 54-57) jak i jego 
treść pozwalają mi patrzeć optymistycznie na 
przyszłość Naszych Sygnałów.

kmdr por mgr Walter Pater 
PS. Jednocześnie potwierdzam otrzymanie kopii 
zeszytów ewidencyjnych Zygmunta 
Zdrojewskiego i Stefana Hipolita Kucharskiego, 
które 6 lipca br wysłała do nas pani 
Obertyńska. Bardzo dziękuję.

Wrocław, 20 lipiec 1994
...Dziękuję za Nasze Sygnały i ja ze swej 
strony posyłam swoje wspomnienie drukowane 
w MT 3 czerwca 1994 z inwazji Normandii: 
Służyłem wtedy na ORP KRAKOWIAK po 
wyjściu z Hiszpanii z obozu Miranda del Ebro 
w 1943. Wielu z nas wstąpiło wtedy do 
Marynarki Wojennej. Tych co żyją pozdrawiam 
serdecznie i przesyłam marynarskie 
pozdrowienia.

Gdy w 1949 Urząd Bezpieczeństwa 
ubzdurał sobie jakąś aferę na ORP 
BŁYSKAWICA i mnie się dostało: niesłuszny 
1 rok więzienia z maltretowaniem fizycznym i 
psychicznym przez UB. Więzienie zredukowało 
moją płacę, która i tak zawsze była niska.

Władysław Dzięcioł

New York, 5 wrzesień 1994
...Dawno nie pisałem do Was, czas ucieka i dni 
lecą, a do pisania brak czasu. Teraz po 
wakacjach i rozmaitych imprezach, mam wolną 
chwilę. Mam nadzieję, że ten list zastanie Was 
przy dobrym zdrowiu... Anzelma przebywała 
całe lato z wnuczkami na Florydzie, gdzie od 
roku mamy mały domek niedaleko pani Zosi 
Jekielowej i Urszuli Nagrodzkiej. Ja jeżdżę 
tylko w zimie już po wszystkich świętach, 
które spędzamy z rodziną na północy.

Zdzisiek Łopuch

Stourbridge, 29 wrzesień 1994
...W sobotę - 19-go października Jean i ja 
jedziemy na tydzień do "cottage" w środkowej 
Walii, może pogoda dopisze na spacery. Jeżeli 
nie, to będziemy czytać książki przy walijskim 
kominku. Zmiana powietrza, mamy nadzieję, 
dobrze nam zrobi - mieliśmy ciężki rok. 
Midlandy, jak sobie możesz wyobrazić, są 
przepełnione samochodami. Może w środkowej 
Walii ich nie będzie tak dużo.

Janek Wańków ski

Zakopane, 30 wrzesień 1994
Serdeczne pozdrowienia dla Kierownictwa, 
Redakcji Naszych Sygnałów (najlepsze 
wydawnictwo marynarskie na świecie) oraz 
całej Braci Marynarskiej przesyłam spod 
pięknych Tatr.

Eugeniusz Biliński

Sydney, 30 sierpień 1994
...Martwimy się sytuacją w Polsce, za dużo tam 
kryminału. Mój wnuk 27-letni Wojtek pracuje 
w Polsce w firmie angielskiej, która 
potrzebowała urzędnika dwujęzycznego. Jest 
bardzo wnuk ucieszony tą pozycją, a pozę tym 
sprowadził do Polski swą siostrę młodszą, która 
się uczy tam komputerów. Ona też jest 
zadowolona, ale powiedziała, że na Boże 
Naodzenie wróci do Australii. Wnuk się zrobił 
Polakiem bo dostał i paszport i obywatelstwo. 
Tak, że zapomniał, że miał matkę Angielkę...

Wojtek Francki

Beeston, 10 październik 1994
Przepraszam za długie milczenie, gdyż 
dokuczało mi serce. Obecnie pigułki muszę 
używać podczas najmniejszego bólu. Żona 
również cierpi na bóle nóg. Od półtora roku 
już nie może chodzić, w domu posuwa się 
tylko za pomocą laski lub trzymając sprzętów... 
Domowe prace ja wykonuję jak gotowanie, 
odkurzanie, pranie, prasowanie oraz zakupy. 
Właściwie ja sobie daję radę w każdej 
dziedzinie, za wyjątkiem prasowania, zwłaszcza 
gdy prasuję żeńskie majtki. Nie dlatego, abym 
ich nie lubił, lecz nie wiem gdzie jest przód a 
gdzie tył. Zdaje mi się, że znów jestem 
spóźniony z przesyłką pieniężną na pomoc 
gwiazdkową.
...Jeszcze zapomniałem dodać, że moja żona 
prowadząc samochód dwa miesiące temu 
uderzyła w mur i rozbiła samochód. 
Ubezpieczenie mi zapłaciło 550 funtów... Mur 
już został nareperowany. Zajęło murarzom 
jeden dzień. Koszt 240 funtów. Niezła praca 
prawda?

Kazimierz Kowalski

Pully, 6 październik 1994
...Dziękuję za list z 4 października i cieszę się, 
że historycy krajowi skorzystali z mego 
opracowania bitwy pod Ule de Batz... Ja jestem 
w bezpośrednim kontakcie z Biurami
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historycznymi w Gdyni i w Warszawie i 
posyłam im, od czasu do czasu, wyciągi 
techniczne użytku broni podwodnej na Burzy 
(Bitwa o Atlantyk) i walki w Kanale 
Angielskim na BŁYSKAWICY aż do Operacji 
Deadlight, gdy polski okręt pod dowództwem 
Komandora Wojciecha Franckiego brał udział 
w ostatnich akordach zniszczenia Kriegsmarine. 
Niemcy zwinęli już swój sztandar ze swastyką. 
U-boaty były bez załóg, holowane na miejsce 
zniszczenia przez holowniki RN i zatapiane. 
Parę tygodni temu Ziutek Suchenek-Suchecki 
odbył długą drogę samolotami z Bristolu do 
Genewy, a potem moim rowerem dobił do 
Pully!
Załączam zdjęcie "Młodych Budrysów z 
rocznika 38/41... Na tle Muzeum Olimpijskiego 
w Lozannie. Wyglądamy wciąż "bojowo".

Mietek Wasilewski
Ziutek Suchanek-Suchacki w Lozannie u Mietka 
Wasikowskiego

WIESŁAW KRZYŻANOWSKI

MUSZTARDA PO OBIEDZIE
Najgorzej coś przemyśleć, postanowić i na 

tym budować plany, bo wszystko, i tak 
wypadnie inaczej. Tak sobie ułożyłem, że to 
będzie wspaniale jak Mietek Wasilewski 
przygotuje Drugą Część Ostatniej Bitwy 10 
Flotylli, Jurek Tumaniszwili już przysłał swe 
wspomnienia o PIORUNIE w inwazji, ale 
przepracowany i niezupełnie zdrów Bey Nałęcz- 
Tymiński ze swym ŚLĄZAKIEM w 
wspaniałych reportażach jeszcze z 
Śródziemnego nie wyjechał, a załatany Edek 
Liber o wszystkich pamięta, organizuje kolegów 
i Aliantów i swe trzy grosze, niezmiernie 
ciekawie pisze... po angielsku. Władysław 
Dzięcioł z Wrocławia przysyła ze Swego 
Dzienniczka zrobiony długawy reportaż też z 
KRAKOWIAKA. Jest górnolotny, bohaterski i 
świetnie napisany, gratuluję więc publikacji w 
krajowej gazecie, ale te informacje z pierwszej 
ręki już podają inni.

ORP PIORUN

Zapominam więc o wielkich planach, a swe 
narzekania redaktorskie układam w porządku 
chronologicznym. Otóż z Bandery kwietniowej 
nr 1767 dowiadujemy się, że nowy ORP 
PIORUN rozpoczął służbę 11 marca 1994. A 
dalej czytamy, że... w 3FO im kmdr Bolesława 
Romanowskiego znaleźli się marynarze z 
wojennych załóg PIORUNA: bosman Franciszek 
Szymski, artylerzysta Józef Kruk, por mar 
Krzysztof Miszewski i por mar Jan Sobieraj. 
Uczestniczył także prezes stowarzyzszenia PSZ 
na Zachodzie Zygmunt Korwin-Sokołowski oraz 
Józef Grzonka - pasjonat dziejów morskich 
RP... Dowódca MW RP ceremonialnie wręczył 
dowódcy dywizjonu kmdr ppor Januszowi 
Dawidowiczowi banderę wojenną poprzednika 
pod którą walczył z wrogiem a przekazaną dla 
zachowania na pokładzie okrętu przez
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Krzysztofa Barbarskiego z instytutu Polskiego 
i Muzeum im Wł Sikorskiego w Londynie oraz 
rtm Ryszarda Dembińskiego - prezesa instytutu. 
Banderę okrętu o dwustronnie haftowanym orle 
oraz okolicznościowym napisie na dolnym 
brzegu płatu otrzymał dowódca okrętu kpt Jan 
Wyderski, a proporzec MW z d o por mar Piotr 
Dedo.

Po komendzie: "Banderę wojenną i 
proporzec Marynarki Wojennej oraz wielką galę 
banderową na ORP PIORUN - PODNIEŚ!" 
przy dźwiękach hymnu państwowego po raz 
pierwszy nad nową jednostką pojawiły się znaki 
i symbole Marynarki Wojennej RP. Dowódca 
MW RP wygłosił okolicznościowe przemówienie 
oraz odczytał list od prezesa b. Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w Londynie, kpt mar 
Konstantego Okołów-Zubkówskiego...
Londyńscy pioruniarze mieli do mnie pretensje, 
Że ich o tym nie zawiadomiłem. Ale jak, jeśli 
dowiedziałem sią za późno.

KOSTEK REYNERT

Wielu kolegów, których zmartwiła 
wiadomość, że Boże Narodzenie spędziłem w 
szpitalu, upewniam, że chciałem w ten sposób 
pocieszyć ciężko chorego Kostka Reynerta, z 
którym wymieniałem listy i który był centralą 
przekazywania informacji' o kolegach w 
Kanadzie, o obchodach w Hamilton w Szkocji, 
o nowym pomniku upamiętniającym akcję 
PIORUNA w Clydebank przy obronie 
brytyjskiego pancernika w budowie, ba nawet 
ploteczki gdyńskie dochodziły naszą redakcję 
przez Ottawę. A tak Kostek pisał 18 maja 
...Tadkowie Sadłowscy są w Kanadzie od 
miesiąca. Niestety obecnie Tadek jest w szpitalu 
od soboty 14 maja. W piątek 13 maja odwiedził 
mnie razem z Zosią, ale w sobotę musieli 
skontaktować lekarza, który zamówił mu miejsce 
w szpitalu. Tam robiono Tadkowi tzw catscan 
i ultrasound badania. Jest nieco sparaliżowany 
po prawej stronie, dostęp ograniczony jak 
dotychczas do rodziny, przez telefon możemy 
rozmawiać, ale nie za dużo. Zatelefonowałem o 
Tadku do Wiktora Wierzbickiego w Surrey, 
B.C., Kanada. Wiktor miał zamiar powiadomić 
Wojtka Domżalskiego, nadal utrzymują bliski 
kontakt...

Piszemy do Kostka szereg listów i 
wysyłamy Nasze Sygnały i Komunikaty i 

zaczyna nas niepokoić brak odpowiedzi, aż list 
Beya Nałęcz-Tymińskiego podaje wiadomość o 
śmierci Kostka. Chyba mieli tam pełny koszt 
przesyłek i listów, które już go nie zastały na 
tym łez padole: - Pisze z Warszawy Kazik 
Żmijewski:
...Ponieważ od dłuższego czasu nie miałem 
wiadomości od Kostka Reynerta i cisza na moje 
listy, zniecierpliwiony zatelefonowałem do 
Central Post Lodge - Canada... Po chwili 
ciszy— sucha odpowiedź "passed away about 
two months ago". To wszystko co usłyszałem i 
zrozumiałem. Smutna wiadomość, że znów ktoś 
ubył z naszego grona... Ano latka lecą i chyba 
już żyjemy na kredyt!
...Żal mnie Kostka bardzo, bo byłem z Nim w 
stałym kontakcie i bardzo będzie mnie 
brakowało Jego listów...
Biedny ten nasz orzełek - korona ledwo się 
trzyma na głowie i nawet na znaczkach powoli 
spada (zwróć uwagę na znaczki na kopercie)...

ŚLUB W RODZINIE

11 czerwca 1994 zbiera się nas gromadka 
czekających w POSK-u na wesele kandydatki 
na powiernika PNAWF, Krysi Plezia, która 
właśnie wraca ze ślubu z panem Batchelor wraz 
z pełnym autobusem gości. Są koledzy 
uniwersyteccy młodej pary, koledzy z pracy 
charytatywnej, rodzina pana młodego, a rodzinę 
marynarską reprezentuje ojciec, który właśnie 
córkę do ślubu prowadził, kmdr Zbyszek Plezia 
z kuzynką swej żony, panią Teresą Krygier, 
która jest z córką Ewą i jej mężem dr 
Grzegorzem Wesołowskim z Gdyni, 
niejednokrotnie drukowanym w NS autorem 
marynistą. On energicznie przejmuje obowiązki 
entuzjastycznego barmana tak, że przed- 
weselnych napoi spragnionym nie brakuje. 
Reszta marynarskiej rodziny to Jasiu 
Busiakiewicz, Zbyszek Jagusiewicz z żoną i 
córką, Wiesiek Krzyżanowski z żoną, Tadek 
Kutek z żoną, Tota Okołów-Zubkowska, Marek 
Ołdakowski i Jędrek Ponikiewski z żoną. 
Kolegów z Marynarki Handlowej reprezentuje 
sekretarz Zbigniew Ogrodziński, a powiązania 
z lotnictwem przez śp pułk Lewandowskiego, 
dziadka Krysi, reprezentują przystojni państwo 
Kalinieccy. Pani Alicja przyjaciółka śp Danusi, 
na Jej pogrzebie przemawiała żegnając 
koleżankę, koligacje emigracyjne więc pierwszej
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Kpt mar Zbyszek Plezia wydaje córkę Krysię zamęż

wody. Dostąjemy wspaniały obiad, do śledzia 
jest specjalna wódeczka dla wtajemniczonych i 
potem zaczynają się tańce, hulanki i swawole.

Kochanej Krysi z całego serca życzymy 
więcej szczęścia dla młodej pary... niż 
skradziony samochód i chory ojciec. Ale to już 
chyba poza nimi.

AWANSE I OPÓŹNIENIA

Nie chciałbym być źle zrozumiany, ale 
trzeba zdać sobie sprawę, że korespondencja 
(szczególnie drogą służbową) jest bardzo 
opóźniona, a nasze możliwości komunikacji z 
kolegami ograniczają się do dwóch numerów 
NS na rok i jednego apelu przed świętami 
Bożego Narodzenia. Jak nasz przyjaciel p. Józef 
Grzonka pisze na 25 czerwca 1994: ...Otóż 
zorganizowałem w Sali Historii Stoczni Mar 
Woj piękną wystawę ORP PIORUN pierwszy w 
okresie II wojny świwatowej i ORP PIORUN 
drugi w okresie pokoju. Jest na co popatrzeć. 
Wystawę będę miał do 30 lipca 1994... to nim 
dostałem ten list, już było za późno coś zrobić. 
Apel o materiały dziś podaję, może ktoś będzie 
mógł coś przesłać:

Jeszcze jedno o co bym prosił. O ile ma 
Pan jakieś materiały, względnie zdjęcia w 
czasopismach z uroczystości 50-lecia Lądowania 
w Normandii, to bym prosił, bez różnicy w 
jakim języku. Bardzo mnie męczą harcerze, z 
którymi współpracuję. Co z numerem 175 
Naszych Sygnałów?

Przypominam więc p. Józefowi, że 
otrzymuje każdy numer NS, jak tylko jest 
wydrukowany i nr 175 już chyba od pół roku 
ma. A nr 176 otrzyma jeszcze w tym roku lub 
w styczniu 1995. Pan Józef ma zwyczaj 
tytułować mnie kapitanem lub komandorem. - 
Dobrnąłem z wszystkimi nawet powojennymi 
awansami do por pospolitego ruszenia, choć 
przyznam się, że coraz trudniej mi ruszać się. 
Nawet pospolicie.

CZAR MŁODEGO POKOLENIA

Pisze z Middlesbrough Staszek Olszowski, 
że: ...Młode pokolenie, wyrastające na ojczystej 
ziemi - a przy tym w Katowickiej atmosferze, 
zatrutej 30-to krotnie powyżej dopuszczalnej 
normy - mające na dobitek złego rodzinne 
powiązania z niżej podpisanym, było głęboko 
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wzruszone przyjęciem, jakie im zgotowałeś w 
siedzibie Stowarzyszenia Marynarki Wojennej z 
okazji ich wizyty 12 lipca 1994...
...Wyrażając swą serdeczną wdzięczność za 
gościnność przyrzeka wysoko sobie cenić 
pamięć o tym spotkaniu, utrwalonym na 
fotografii, którą Hania prosi Ci przesłać.
Przemili Dr Joanna Hesse-Kowalczyk i Dr 
Adam Hesse-Kowalczyk, który fotografuje nas 
w barze Klubu Lotników po dalszym 
zwiedzaniu Londynu, lądują z Wujem 
Stanisławem u Kostków Zubkowskich na 
kolacji, gdzie czekają na nich z prywatnej 
kolekcji redaktora dwa numery z doskonałymi 
wojennymi wspomnieniami Staszka o OORP 
JASTRZĄB i BURZA.

KOSTEK STECKI

Pisze mi z Oliwy w lipcu Stefan 
Buniewicz, że: ...Tak się złożyło, że wskutek 
informacji od mojej żony, która była w 
Zakopanem i tam dowiedziała się jakoby Kostek 
Stecki zmarł, napisałem list kondolencyjny do 
jego żony, pani Zofii... Tu po paru dniach 
dostaję dowcipną epistołę od Kostka, który żyje 
i nie ma zamiaru przenosić się w "tamte 
strony". Przy okazji napisał mi, że parę łat 
temu odwiedził go Kazik Mochnacki, który po 
wojnie pracował we Frantji...
Na zdobyty więc adres Kostka wysłałem 175 nr 
NS i już 30 sierpnia on odpisuje:
...Ostatni numer Naszych Sygnałów jest to 
pierwszy, który dotarł do moich rąk. Nie 
miałem pojęcia, że tego rodzaju periodyk się 
ukazuje i gratuluję Ci, jako Redaktorowi, 
zarówno formy jak i treści. Ucieszyłem się 
przeczytawszy artykuł Mietka Wasilewskiego, 
gdyż jest jednym z moich najstarszych kolegów 
jeszcze z Korpusu Kadetów. Natomiast z 
przykrością przeczytałem o śmierci Agnes 
Mieszkowskiej. Co porabia jej Jurek? Rozgonił 
nas wiatr historii po szerokim świecie i tak 
niewiele o sobie wiemy, a tak wspaniałe chwiłe 
razem przeżyliśmy. Nie wiem jak Ci się 
zreważować za Nasze Sygnały, przesyłam Ci 
mini-encyklopedię Zakopanego. Znajdziesz tam 
wiele znajomych nazwisk, począwszy od VIP 
jak na przykład Edward Raczyński, który się tu 
urodził, aż po lokalnych szaraków, jak na 
przykład moja skromna osoba..

Krzyżanowski, Olszowski i Dr Joanna Hesse-Kowalczyk w 
barze Lotników

Z książki "Zakopane od A do Z" czytam o 
Steckim Konstantym seniorze 1885-1978 i 
juniorze ur 1917 i mimo fałszywych plotek 
jeszcze na chodzie i o Zofii Steckiej z domu 
Wisłocka też taterniczka i córka Adama też 
taternika. A skrócona monografia naszego 
Kostka podaje aż 20 pozycji wydawniczych i 
określa go jako ekonomistę, oficera marynarki 
z wymienieniem trzech okrętów na których 
służył, przew tatrz i pisarz. W swych 
wrześniowych listach pisze: ...Naturalnie nie 
mam pretensji, że podałeś mój adres Mietkowi 
i Jurkowi, a wręcz przeciwnie, jestem Ci za to 
bardzo wdzięczny. Może się odezwą do starego 
kolegi. Spośród byłych członków Mar Woj 
utrzymuję stały kontakt tylko ze Stefanem 
Bujniewiczem. Przyjaźniłem się także z kmdr 
ppor Bohdanem Mańkowskim, który we 
wrześniu 1939 był dowódcą jednej z baterii na 
Helu, niestety i on już minął. Odwiedził także 
Zakopane por Z Pleśniak. Widziałem się tu 
także z śp komandorem Karnickim, który także 
zaczepił o Zakopane... i podaje adres Kazika 
Mochnackiego. Tą drogą zawiadamiam Bacę, 
jak nazywaliśmy Kostka w Bickleigh’skiej 
SPMW Rezerwy, że Zbigniew Pleśniak zmarł 
w 1978.

EDMUND PAPPELBAUM

Prosiłem Kostka Steckiego, by za przesłane 
mu publikacje i albumy wpłacił odpowiednią 
sumę kol Pappelbaumowi. Kwituje to swym 
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listem z Gdyni Edmund w październiku. 
...Otrzymymałem od Kol K Steckie go z 
Zakopanego 500,000 zł i list, w którym 
zawiadamia mnie, że życzysz sobie, aby 
pieniądze te przeznaczyć na pielęgnację grobów 
śp Kolegów. Dziękuję za pieniądze i piękny 
gest. Co u nas słychać? - Wszystko po staremu: 
ubywa sił i przybywa łat. - Jeszcze spotykamy 
się na koleżeńskich zebraniach w drugi 
czwartek miesiąca. Przychodzi na nie już 
niewielu. Regularnie zjawiają się: Zbyszek 
Kowalski, Stefan Bujniewicz, Kuni Grabę i ja. 
- Reszta w większości już nie opuszcza domów 
ze względu na chorobę i podeszły wiek. 
Najstarszy z nas Marian Rostkowski ma 90 lat. 
Od wielu lat nie opuszcza mieszkania, ma 
kłopoty z chodzeniem i jest prawie głuchy. 
Należymy do pokolenia, które zgodnie z 
prawami natury dobiega swego końca. 
Osobiście jeszcze uprawiam działkę ogrodniczą, 
ale przychodzi mi to z coraz większym trudem. 
Chyba w przyszłym roku przekażę ją synowi. 
Póki co, jeszcze się jakoś trzymam...

JERZY PERTEK

Zawiadomienie o spotkaniu 7 lipca 1994 o 
1900 w Bibliotece Raczyńskich też 
otrzymujemy za późno, ale niewątpliwie warto 
wspomnieć nawet "po obiedzie, jak ta 
musztarda", bo niektóre tytuły, czy powiedzenia 
śp Jerzego są przyjęte w polskim języku 
marynistycznym. "Wielkie Dni Małej Floty" 
identyfikują nasze okręty w służbie na 
Zachodzie u boku Marynarki Królewskiej, a 
"Marynarze Gen Kleeberga" nieomylnie 
określają tragicznych niedobitków, czy 
bohaterów Flotylli Pińskiej i Ostatniego 
Rocznika SPMW. Przypominam, że wśród 
wielu wyróżnień naszego niewątpliwie 
największego marynisty pierwsza z nagród 
została Mu przyznana przez londyńskie SMW, 
jako nagroda literacka ufundowana przez nasze 
Stowarzyszenie, biedniutkie wtedy, ale w Kraju 
wówczas też każdy funt szterling wydawał się 
bogactwem. Przytaczam też z broszurki 
oficjalnej: Wstęp i ocenę Sp adm Józefa 
Unruga z 1962:

Jerzy Pertek urodził się 26.03.1920 r. w 
Czersku Pomorskim, zmarł w Poznaniu 8.07.89 
r. W 1937 r. zdał maturę w Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po wojnie, w 

Poznaniu rozpoczął pracę „ w zawodzie 
dziennikarskim, równocześnie zaczął drukować 
pierwsze obszerniejsze prace z zakresu tematyki 
morskiej, której pozostał już wierny do końca 
życia, zyskując rozgłos najwybitniejszego, 
polskiego marynisty. Książki Jerzego Pertka 
cieszyły się ogromną popularnością wśród 
szerokich rzesz czytelników, zarówno wśród 
dorosłych jak i młodzieży, były wydawane i 
wielokrotnie wznawiane w milionach 
egzemplarzy Ogłosił ogółem ponad 60 dzieł i 
ponad 2 tysiące artykułów. Do 
najpopularniejszych dzieł J. Pertka należą: 
Wielkie dni małej floty (1946), Polacy na 
szlakach morskich świata (1957), Druga mała 
flota (1959), Dzieje ORP ORZEŁ (1961), 
Marynarze generała Kleeberga (1986), Polacy 

■ na morzach i oceanach T. 1 (1982), Królewski 
statek "Batory" (1975). Prace J. Pertka są 
doskonale udokumentowane - zgromadził 
bibliotekę specjalistyczną, marynistyczną liczącą 
ponad 3.500 dzieł, drugie tyle czasopism oraz 
obszerne archiwum zawierające korespondencję, 
kartoteki ludzi morza, wypisy, notatki, 
wywiady, zdjęcia itp. Po jego śmierci żona i 
córki przekazały w 1990 roku zbiory i 
archiwum Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, 
która w jego mieszkaniu zorganizowała Izbę 
Pamięci jednego z nawybitniejszych pisarzy 
poznańskich okresu powojennego.

Z listu od admirała Józefa Unruga 11.08.62. 
...Zaskarbił Pan sobie niemałe zasługi na tym 
polu szczęśliwy jestem, że znalazł się w kraju, 
w Pana osobie, ktoś, kto wkłada całą duszę w 
zadanie stworzenia fachowego, zgodnego z 
rzeczywistością i gruntownego opisu naszej 
historii morskiej. Rad jestem być czasami choć 
trochę pomocny Panu i proszę nadal korzystać 
z mej pomocy ewentualnej.

O OBCHODACH I ROCZNICACH

18 lipca 1994 pisze z Warszawy nasz kol 
Zygmunt Korwin-Szymanowski, dziś prezes 
Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie:
...Mamy przed sobą uroczystości w Belgii, 
potem Arnhem, a w październiku Breda. 
Wszystko to wymaga dokładnego przygotowania. 
Jeżeli chodzi o uroczystości w Normandii, 
chciałbym tutaj wyjaśnić niektóre nieścisłości. 
Komitet Organizacyjny obchodów w Normandii 
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zapraszał na swoje posiedzenie przedstawicieli 
ambasady RP w Paryżu. Informacje otrzymane 
następnie z ambasady określiły, że spodziewany 
jest przyjazd około 500 kombatantów z Polski. 
Nasze Stowarzyszenie zakontraktowało 2 
autokary i wszyscy opłacili za przejazd. Obecnie 
Urząd d/s Kombatantów zwraca ponad 50% 
kosztów uczestnikom. Stowarzyszenie było 
jednym, które wyjechało jako zorganizowana 
grupa kombatancka. Nasz program podzieliliśmy 
na dwie części. Pierwsza to nasze uczestnictwo 
w Langennarie na uroczystości Polskości 
Polsko-Francuskiej, z udziałem prezydentów 
Polski i Francji. Mieliśmy trzech kombatantów 
w delegacji oficjalnej z Prezydentem. Druga 
część to pworót do kraju szlakiem walk 1 Dyw 
Pancernej gen St Maczka, a to przez Chambois, 
Falaise, Abbeville, Axel i Bredę oraz wizyta w 
Arnhem. W naszej grupie byli przeważnie b. 
żołnierze 1 Dyw. Pane, oraz marynarze i 
spadochroniarze. Uważamy, że Ambasada nie 
zapewniła organizacyjnie dowozu do 
Langannerie delegacji marzynarzy z kmdr 
Tymińskim z Kanady. Poza kmdr Tymińskim, 
który się spóźnił i przybył już po 
uroczystościach (dojechał taksówką) nikt więcej 
nie dojechał. Nie wpuszczenie wszystkich 
kombatantów do środka cmentarza na trybunę 
honorową to też wina naszego konsula. Te 
niedociągnięcia na pewno nie miałyby miejsca, 
gdyby przedstawiciele ambasady polskiej 
dokładniej pouzgadniali te sprawy ze stroną 
francuską. Wielu planuje wyjazd na uroczystości 
wyzwolenia Bredy do Arnhem i do Belgii. 
Wyjazdy te są kosztowne dla emerytów i na 
więcej jak jeden wyjazd trudno się zdecydować.

30 lipca 1994 pisze z Pully Mieczysław Miles- 
Wasilewski przysyłając kolorowy wycinek z 
lozańskiej gazety "Le Matin" z prawie 
trójwymiarową mapą bitwy z "8 juin", 
doskonałym tekstem i fotografią też kolorową, 
gdzie trzyma czapkę oficerską "Christopher 
Miles a son domicile pulleran": Christopher, 
czyli Mietek pisze, że zadowolony jest, że jego 
opis bitwy zdążył na 50 rocznicę: Obie mapy 
doskonale wyszły i wyspę Batz widać wyraźnie 
na mapie No 2. Gdyby autor książki "Wiemy 
Okręt" miał taką mapę w ręku, nie "podstawił" 
by tej historycznej bitwy 2 flotylli niszczycieli 
pod... Ushantem na Atlantyku. Gdyby istotnie 
bitwa tam miała miejsce, Niemcy mieliby 

ogromne ułatwienie, bo głębokość morza jest 
tam za duża aby stawiać pola minowe. 
Wyminęliby nas bez kłopotu i doszli do 
Cherburga z pełnym ładunkiem torped. Ani 
Anglicy, ani Niemcy nie wymieniali nigdy 
Ushantu (Quessant) w swoich opisach o tym 
spotkaniu w dniu D 2. Basil Jones dowódca 10 
Flotylli napisał książkę "So to Battle" (1976), 
niestety w prywatnym wydaniu (nie mam tej 
książki) ale Jasiek Wańkówski przysłał mi wiele 
lat temu "Hold the Narrow Sea" PC. Smith. 
Kiedy przyszło do rozdziału "Hard fought 
Destroyer Battles" opartej na książce B. 
Jones’a dużo detali, które są również w moim 
opisie pokrywają się szczególnie w pierwszej 
fazie, gdy oba dywizjony szły na spotkanie 
niemieckiej 8 flotylli i uzyskały kontakt 
radarowy z nieprzyjacielem. Ale jak i w innych 
opisach, gdzie polskie okręty brały udział w 
operacjach pod dowództwem Brytyjskim, tylko 
okręty Royal Navy coś dobrego robiły. Jedyny 
wyjątek to przyznanie, że: Piorun odkrył 
Bismarcka. Nie ma zdaje się jednak mowy o 
jego pojedynku artyleryjskim z Mastodontem. 
Tak samo 12 dobrych salw z "BŁ" do "Z 32" 
nie jest nigdzie wspomniane! Ale Niemcy nas 
lepiej "uhonorowali" w ich oficjalnym raporcie: 
twierdzili, że walczyli z 3 krążownikami typu 
Glasgow (czytaj Błyskawica), która ich 
postraszyła 3 razy (jej sławny komin musiał 
szwabom napędzić stracha). Aby jakoś 
udobruchać Marine Amt twierdzili, Że wszystkie 
3 "krążowniki" zostały przez nich zatopione..." 
"Błyskawicy nic się jednak złego nie stało, 
danke viel mai". Opracowuję więc moje 
wspomnienia, znajdując wciąż jakieś ciekawe 
refleksje na temat "przed Bitwą i po Bitwie". 
Wykreślam stare, wpisuję nowe. Powziąłem 
jednak jedno mocne postanowienie, że 
pamiętam tylko dobre, a co złe czy negatywne 
nie powinno nigdy ukazać się w druku. Jeśli 
ktoś chce na kimś "psy wieszać" niech wieszają 
je na mnie. Masz racją, że "należało również 
razić nieprzyjaciela torpedami" po co "wozić" 
po morzach te "serdelki" z naładowaną 
torpexem głowicą i po bitwie zawozić je, 
nieużyteczne, do portu? Autor tego listu miał 
honor, czy nie honor być oficerem torpedowym 
nie tylko "BŁ", ale i reszty 20 Dywizjonu. To 
mi zresztą podał do wiadomości angielski oficer 
łącznikowy "BŁ" na jakieś pół godziny przed 
bitwą... Byliśmy już w drodze do Ile de Batz. A 
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więc w żadnym wypadku BL, prowadząca 20 
Dy w mogła by "Indywidualnie " strzelać torpedy. 
Tylko zwrot całym dywizjonem mógł być brany 
w rachubę. Po uprzednim zawiadomieniu innych 
okrętów w szyku. White (30) STB i Blue (50) 
PORT są przewidziane w książce "supertajnej" 
Naval Signalling. Te same zwrotowe "pendenty" 
były używane przez B Jonesa do zwrotów 
unikowych przed "ławicą" 30 torped od -mej 
flotylli niemieckiej. Honor Polskiej Marynarki 
d’ABORD! MOJE WSPOMNIENIA TO RACZEJ 
JAK W PANU TEDEUSZU OSTATNI 
ROZDZIAŁ KOCHAJMY SIĘ...

JAN GOSK
Zaczynam porządkować i zmniejszać, często 

z żalem zbiór pamiątek, fotografii i książek. 
Ojciec mego przyjaciela, ppłk Zygmunt 
Budzyński zbierał prawie wszystkie 
wydawnictwa londyńskiej Oficyny Poetów i 
Malarzy. Są podpisane przez Niego, a niektóre 
mają nalepiony rodzinny Ex-Libris. Zygmunt 
Budzyński jako młody oficer był "ministrem 
informacji" w Komitecie Lubelskim 
Moraczewskiego, poniekąd pierwszym rządzie 
polskim po I wojnie. Jego syn Tadeusz był 
jednym z "marynarzy gen. Kleeberga" i te 
książki przekazał mi po śmierci Ojca. Tej 
jesieni przesłałem dwie paczki tomików poezji 
do naszego marynarskiego poety z prośbą o 
zaopiekowanie się, zaznajomienie i 
zadysponowanie tym zbiorem. Okazuje się, że 
połączenia są ściślejsze niż przypuszczałem, bo 
tak potwierdza kol Jan odbiór tych książeczek 
swym listem z 22 września 1994: 
...Dziękuję i potwierdzam odbiór dwóch 
przesyłek poetyckich tomików, które z wielkim 
zainteresowaniem studiuję. Miłym obowiązkiem 
moim będzie zbiorem tym powiększyć którąś z 
tutejszych bibliotek tym bardziej, że droga mi 
jest pamięć śp Tadka Budzyńskiego, z którym 
"bawiłem" w jednym oflagu. Wprawdzie dość 
krótko, na tyle jednak, że pozował mi do 
małego portreciku - karykatury, którą mi 
pokazał, na Zjeździe w Londynie, a którą ze 
wzruszeniem obejrzałem (ciekawe co się z nią 
stało?). Co do celu przeznaczenia książek: - 
Lepiej będzie, gdy to oddam w godne i 
potrzebujące dłonie tutejszemu Uniwersytetowi. 
1 dalsze przesyłki chętnie przyjmę korzystając 
przy tern z lektury.

SPOTKANIE W POSKU 
22 PAŹDZIERNIKA 1994

Angielski Klub The Anchorites uważa 
Attache Morskich Ambasad Holenderskiej, 
Norweskiej i Polskiej za stałych członków 
automatycznie zapraszanych na spotkania Klubu 
w Cafe Royal w samym Centrum Londynu, bo 
parę kroków tylko od Piccadilly Circus. Z 
attache kmdr R. Szlegierem, kontradmirał 
Jędrzej Czajkowski i prof Józef Lisowski, 
Rektor Wyższej Szkoły Morskiej, w czwartek 
21 października wzięli udział w obiedzie 
Anchoritów. Ta sama trójka z Gdyni następnego 
dnia, w piątek 22 października, była zaproszona 
na Trafalgar Day Dinner w Admiralicji. A w 
sobotę Attache kmdr Ryszard Szlegier z żoną 
i sekretarz Związku Oficerów Marynarki 
Handlowej w Londynie, inż Zbigniew 
Ogrodziński, zaprosili i podejmowali lunchem 
kntradm Jędrzeja Czajkowskiego, z-cę D-cy 
MW i szefa szkolenia z małżonką, prof dr hab 
inż Józefa Lisowskiego, Rektora Wyższej 
Szkoły Morskiej w Gdyni, inż Sulatyckiego - 
byłego redaktora Orła Białego, organu SPK, kpt 
mar Marka Ołdakowskiego i kpt mar 
Konstantego Okołów-Zubkowskiego. W barze i 
przy sąsiednim stoliku w tym samym czasie 
byli kmdr Zbyszek Plezia z kuzynką i kpt ż wk 
Tadeusz Kutek z żoną.

Z przyjemnością notuję, że Marek i 
Zbyszek są już jak widać w zaawansowanym 
stanie rekonwalescencji, choć jeszcze "na 
wolnych obrotach". Admirał przywiózł z Gdyni 
fotografie projektu ufundowanego przez SMW 
przechodniego pucharu sportowego, do 
zaaprobowania na zebraniu Zarządu i serdecznie 
namawia, by nie zrezygnować z 
reprezentowania MW, bo ciągle nasz głos jest 
potrzebny, a nawet i słuchany z zadowoleniem. 
Oczywiście choć oficjalnie SMW zostało 
rozwiązane, uchwalone przez wszystkich 
członków Referendum przykazuje przejęcie 
wszystkich agencji pracy Stowarzyszenia przez 
"Komitet Powierników i dokooptowanych 
pracowników" (takich jak piszący te słowa). 
Spotkanie w miłej atmosferze kończy się 
zapowiedzią przyszłych spotkań i kontaktów.
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SPOTKANIA LONDYŃSKIE
12 MAJ 1994

o 1200 spotyka się nas 14 w barze na parterze 
u Lotników, ale koledzy Henryk Kuczwalski, 
Stanisław Śliski, Witold Stankiewicz i 
Konstanty Okołów-Zubkowski, po aperitifie i 
pogadaczu uciekają do domów na "lepsze" 
jedzenie. Do stołu więc zasiadamy wesołą 
dziesiątką kolegów: Barteluk, Fornal, Kneba, 
Krzyżanowski, Liber, Obertyńska, Słoń, 
Traszko, Zielonka i Żurawski. Wino nam stawia 
Ziutek Kneba i słyszeć nie chce, by dzielić ten 
koszt na obecnych, a daje to nam okazję 
Bolesława Fornala od lat niewidzianego, który 
się właśnie odnalazł i nawiązał z nami kontakt, 
powitać toastem. A paru kolegów narzeka na 
trudności organizacyjne obchodu rocznicy 
inwazji. Nie wiemy, kiedy i który okręt 
przyjdzie z Polski, nie wiemy gdzie będzie stał 
i czy będzie można go wizytować, a i 
francuscy i angielscy organizatorzy dają bardzo 
wymijające odpowiedzi. Tylko... Edek Liber 
optymistycznie organizuje polską grupę na 
obchody w Southampton i informuje, że 
zamówił sobie miejsce na "ferry" i zabiera ze 
sobą na wszelki wypadek śpijwór, w którym 
jak zajdzie potrzeba prześpi się na plaży po 
tamtej stronie Kanału.

9 CZERWIEC 1994

I tym razem zasiadamy do stołu wesołą 
dziesiątką, ale tym razem ilość pań przy stole 
podnosi się do dwóch. Obecni: Władysław 
Barteluk, Hieronim Gryko, Feliks Kendrick- 
Keidrowski, Józef Kneba, Wiesław 
Krzyżanowski, p Gabriela Obertyńska, Józef 
Smoczyński, Stanisław Traszko, Florian Wizła 
i p Róża Wizła bawią się doskonale. Jako 
regularni klienci dostajemy dobry klubowy 
obiad i kawę (za darmo) i byłoby nam jeszcze 
weselej razem, gdyby organizacja obchodów 
podawała więcej informacji.

14 LIPIEC 1994

Nasza sekretarka Gabriela Obertyńska wyjechała 
na urlop do Polski. Dyżury więc w kancelarii 

SMW pełnili koledzy Busiakiewicz, Gryko, 
Krzyżanowski i Zubkowski. W czwartek dyżur 
miał prezes Zarządu Kostek Okołów-Zubkowski, 
który spotkał w barze zebranych na czwartkowe 
spotkanie kolegów Stefana Kmiecika, Edka 
Libera, Stasia Traszko i Czesława Zielonkę i 
mogli ponarzekać na godny pozazdroszczenia 
los Polaka na obczyźnie.

11 SIERPIEŃ 1994

W ten czwartek panie są mocno 
reprezentowane, bo jest ich aż cztery. Po sesji 
w barze Lotników schodzimy do restauracji 
"Nawigator" i zasiadamy do stołu: koledzy 
Barteluk, Cichy, Fornal, Gryko, Krzyżanowski, 
p Obertyńska, p Wanda Troman (córka por mar 
J Wojtkowiaka) z mężem Roy Troman, Wizła 
i p Róża Wizła, p Hanna Wyszyńska wdowa 
po marynarzu i była wrenka Kisarewicz, 
Zielonka i Żurawski. Tym razem rozmawiamy 
o spóźnionych wiadomościach z Kraju, o 
Stowarzyszeniu Kombatantów PSZ na 
Zachodzie, którego prezesem w Warszawie jest 
nasz kolega z GARLANDA Korwin-Sokołowski 
i pijemy zdrowie koleżanki Wyszyńskiej, która 
dziś po raz pierwszy do nas dołączyła, 
przyprowadzona przez kol Fornala. Dostajemy 
doskonałą pieczoną kiełbasę, której entuzjaści 
krążki całe nabywają od szefa kuchni.

8 WRZESIEŃ 1994

Zmęczeni obchodami w UK i Francji 
porównujemy zjazdowe fotografie i pamiątki w 
barze, a potem w regularnej grupie 11 osób 
przy stole. Już niezawodny kol Fornal, 
Kaczmarek z żoną, Kmiecik, Krzyżanowski, p 
Gabriela Obertyńska, Smoczyński z żoną, 
Traszko, p Wyszyńska i Żurawski. Pani 
Wyszyńska opowiada o swej córce i wnukach, 
Władek Żurawski o swej służbie na ORP 
DRAGON jeszcze z d-cą Eugeniuszem 
Pławskim, bo staramy się zidentyfikować 
członków załóg rozmaitych okrętów. A niektóre 
fotografie są nie tylko dobre, ale i historycznie 
wartościowe. Jest na co patrzeć.
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13 PAŹDZIERNIK 1994

Frekwencja wraca do przyzwoitego poziomu. 
W październikowy czwartek jest nas 18. 
Alfabetycznie listę otwiera Władek Barteluk, 
Bolek Fornal, Hieronim Gryko skarbnik 
Komitetu Powierników, Ziutek Kneba nasz 
prawie oficjalny fotograf, Feliks Kendrick- 
Keidrowski, Wiesiek Krzyżanowski, Henryk 
Kuczwalski, p Gabriela Obertyńska, Kostek 
Okołów-Zubkowski, prezes Komitetu 
Powierników, Witold Stankiewicz ten z VM ze 
Ślązaka, który pokazuje wspaniałe, ciekawych 
wymiarów, fotografie z obchodów robione 
aparatem o bardzo szerokim kącie, Stasiu Śliski, 
Józek Ziutek Smoczyński, Stasiu Traszko 
obdarowany książkami przez przenoszącego się 
z domu do mieszkania prezesa, Janek 
Wańkowski, który przyjechał z Midlandu, 
Florian Wizła, też Powiernik i p Róża Wizła, ' 
Czesiu Zielonka i Władziu Żurawski. 
Wspomnienia i fotografie krążą dookoła stołu, 
a w małej chwili przerwy dziękujemy toastem 
Ziutkowi Knebie nie tylko za to, że nasze 
spotkania fotografował, ale że obdarowywał 
Stowarzyszenie i uczestników doskonałymi 
odbitkami. Po posiłku niektórzy wracają do 
baru, by kontynuować długie rodaków 
rozmowy. Na zapytania o książkę A. 
Guzowskiego: "Przez Pryzmat Peryskopu" 
odpowiadamy, że nasz przydział się wyczerpał 
i tu warto zanotować, że ze sprzedaży 20 
książek po £4.- suma £80.- została wpłacona z 
podziękowaniem Autorowi na konto PNAWF.

10 LISTOPAD 1994

Na spotkanie koleżeńskie w tym miesiącu 
schodzi z kancelarii Zarząd Stowarzyszenia, 
czyli Komitet Powierników i dołącza do dużej 
grupy kolegów. Na obiad nie dołączają Jerzy 
Lisowski, któremu życzymy szybkiego powrotu 
do zdrowia i Dr Jadwiga Kamicka. Na zebranie 
Zarządu nieco spóźniony dobrnął Florian Wizła, 
który rankiem wbijał nasze krzyżyki pod 
Opactwem Westminsteru. W tym roku "Polska 
Działka" jest w pierwszorzędnym położeniu - 
widoczna, łatwo dostępna i imponująca, ale 
zabrakło Królowej Matki, którą reprezentował 
Książę Filip, serdecznie i życzliwie 
rozmawiając z przedstawicielami Polskich 
Organizacji Kombatanckich.

W barze u Lotników jest bardzo gwarno 
i by uniknąć pomyłek i pominięć zamierzam

Prezes Zubkowski z kolegą z Garlanda Mr Stanley Kettle

Garlanowcy: Wańkowski, Ołdakowski, Stanley Kettle, 
Zubkowski, Barteluk, Fornal i Traszko

podać obecnych w alfabetycznym porządku. 
Listę otwiera jak zawsze Władek Barteluk 
uśmiechnięty i bardzo zadowolony ze spotkania 
takiej grupy marynarskiej. Grzegorz 
Brzeskiwński jest z żoną a kmdr Jasiu 
Busiakiewicz, nasz starszy na Redzie, 
reprezentuje doświadczone pokolenie, a od tego 
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roku dopiero przyhołubiony Bolek Fornal jest 
z żoną. Paweł Galla przyszedł sam, a Hirek 
Gryko - urzędujący skarbnik - reprezentuje 
prezydium Zarządu. A tu mała przerwa w 
alfabetycznym wymienianiu, bo z kolei jest 
Stanley Kettle. Sekretarz więc ucisza obecnych 
i swym angielskim podaje, że: "All of us 
taking part in the Last World Wide Reunion of 
Polish Navy Personnel at Henley in 1989 
received a copy of Prof Michael Peszke’s 
Polish Navy in the Second World War and a 
Polish Navy 1918-1947 Badge even if they 
participated on the main day only in the main 
meal and of course paid for the meal. Only an 
administrative oversight caused that Stanley was 
not invited and he did not apply to attend. No 
addresses. I now ask the Chairman of our 
Association to present the book and the Badge 
to Stanley Kettle provided he pays for his 
dinner".
Prezes dokonuje prezentacji i wyganiamy 
wszystkich Garłandczyków do hallu do 
wspólnej fotografii. Z tych na fotografii Marek 
Ołdakowski nie zostaje na posiłku, choć trzyma 
się prosto, fotografuje nieźle ale zdrowie 

mógłby mieć lepsze, bo nasz kochany gaduła 
prawie mówić nie może.

Tu kronikarz wraca w alfabetycznym 
porządku do Antka Kjedziucha, Stefana 
Kmiecika z, wiecznie młodo wyglądającą, żoną 
Krystyną, Ziutka Knebę, fotografa 
extraordinarie, sekretarza Wieśka 
Krzyżanowskiego i Henryka Kuczwalskiego z 
żoną. Tu lepiej zanotować, że Henryk po 
obiedzie na organkach przygrywał parę melodii 
zaczynając La Palomą i niektórzy cichutko 
podśpiewywali sobie "Chłopcy na nas już czas", 
choć nie precyzowali na co miło było 
wspomnieć miłe piosenki. Henryk zwiększa 
swój repertuar gdy mu żona na fortepianie 
przegra nowe melodie. Prosimy Henryka by 
grał nam dalej i jak najdłużej. Dochodzę 
alfabetycznie do Edka i Eileen Liber. Jak mi 
mówi redaktor NS, Edek napracował się 
najwięcej nad organizacją i sprawnością 
obchodów Inwazji mimo trudności w 
otrzymywaniu potrzebnych informacji. A 
okazało się, że w sprawozdawczych 
fotografiach nie ma ani jednej z Edkiem. Dziś 
przekazał dwie fotografie do Naszych

Od lewej: Wanda i Roy Troman, Stanlet Kettle. Janek Wańkowski, Zbyszek Piesia. Przemawia Starszy na Redzie Jan
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Herby 10 Flotylli Niszczycieli

Sygnałów. Edka więc notuję wraz z Gabrielą 
Obertyńską i prezesem Kostkiem Okołów- 
Zubkowskim, który wita obecnych przy 
stołach najlepszym i najkrótszym 
przemówieniem, jakie udało mi się usłyszeć, 
życząc miłego spotkania i smacznego. A 
posiłek jest dobry: śledź w oliwie, gorący 
krupnik, wyszukanie przygotowane kurczątka 
z szarlotką i kawą na zakończenie i do tego 
kieliszek francuskiego wina czerwonego, bo 
dietetycznie zdrowsze.

Chciałbym z kolei przypomnieć Dr 
Leszka Ostrowskiego, który przyjechał z 
dalekiej północy, a z bardziej lokalnych jest 
Stach Śliski, Rysio Słoń, Józek Smoczyński i 
Franek Sorowka z Oxfordu w towarzystwie, 
pani Wanda z mężem Roy Troman siedzą 
koło Stanley Kettle, ostrzegamy więc Stanleya 
by uważał ze swą polszczyzną bo siedzący 
obok Roy Troman doskonale włada językiem 
polskim. Miłym momentem spotkania jest 
krótka rozmowa Jasia Busiakiewicza, który 
podszedł do pani Wandy i przypomina, że 
chyba najdłużej z obecnych znał jej ojca 
Józefa Wojtkowiaka, bo z dobrze 
przedwojennych lat służby w Polskiej 
Marynarce. Kmdr Busiakiewicz w bardzo 
krótkim przemówieniu wspomina, że: 

"Miesiąc temu na czwartkowym obiedzie 
podpisywaliśmy i wysyłaliśmy nasze życzenia 
90-lat młodemu Mariuszowi Hrynkiewicz- 
Moczulskiemu, który tak nam pisze z 
Warszawy 19 października 1994: "Drodzy 
Przyjaciele, jestem szczerze wzruszony 
Waszymi życzeniami z okazji moich 90-ych 
urodzin oraz innymi słowami życzliwości dla 
mnie. Dziękując za nie przesyłam Wam 
Wszystkim serdeczne pozdrowienia. Szczerze 
oddany Mariusz".

W następnym miesiącu komandor Antek 
Wacięga, który żałuje, że nie może być 
dzisiaj z nami ze względu na stan zdowia, 
osiągnie magiczny wiek lat 90-ciu 22 grudnia 
tego roku. Proszę podpisać dla Niego kartkę 
urodzinową." Kronikarz zbliża się do końca 
alfabetu. Przyjemnie jest widzieć Staszka 
Traszko i przemiłą Tertu, która po latach 
wygląda jak przed laty. Janek Wańkowski, 
też Garlandczyk, przyjechał na nasze 
spotkanie z daleka i dopytuje się o następne. 
Spodziewamy się, że ten koneser dobrych 
win był wystarczająco przekonany, że u nas 
nie jest znowu tak źle. Dochodzimy do 
Florka i Róży Wizła. Florian zorganizował 
miłe spotkanie, dobry obiad, dobre wino i 
namawiał by obecni złożyli się by nabyć 
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"crest" 10th DESTROYER FLOTILLA 1944- 
45, ORP BŁYSKAWICA, dla naszego okrętu 
muzeum. Zbieramy pieniążki i ta pamiątka 
jest zafundowana dla być może jedynego 
jeszcze istniejącego okrętu z 10-tej Flotylli. 
Kończąc sprawozdanie notuję, że był z nami 
Józef Włodarczyk, Czesiek Wróbel, szef 

artylerii z GARLANDA, z żoną, nasz 
niezawodny fotograf amator, Czesiek 
Zielonka, z żoną Alfredą, naszą miłą wrenką 
i niezawodny zawsze obecny Władek 
Żurawski.

Kronikarz

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
22.2.1994 zmarł nagle w Hemsworth, Yorks - Anglia, mat Bronisław Andruszko.
7.5.1994 zmarł w Buenos Aires - Argentyna, kpt mar Michał Serafin. Przeżył 79 lat.
20.5.1993 zmarł w Plymouth - Anglia, po długiej chorobie st mar Roman Chechłowski. 
Przeżył 77 lat.
21.5.1994 zmarł nagle w Czersku - Polska, st mar Józef Reduchowski.
30.5.1994 zmarł na atak serca w Australii kpt mar Jerzy Krasucki-Kinlej. Przeżył 74 lata.
7.6.1994 zmarł w Morris Plains, N.J. USA, bosmat Stanisław Kuty. Wieloletni Prezes 
Stowarzyszenia Weteranów Mar Woj w New York. Zasłużony działacz organizacji polonijnych. 
Przeżył 76 lat.
12.6.1994 zmarł nagle w Plymouth st mar Franciszek Hinca.
1.8.1994 zmarł Okehampton mat Józef Małecki. Przeżył 81 lat.
14.8.1994 zmarła w Plymouth pani Joan Romańska, wdowa po śp Stefanie Romańskim.
18.8.1994 zmarł w Brighton st mar Kazimierz Kostuch.
19.8.1994 zmarł nagle w Gdańsku-Oliwie por mar Aleksander Wilczyński. Przeżył 76 lat.
22.8.1994 zmarł w Ottawie - Kanada, po długiej i ciężkiej chorobie, mat nadt Zbyszko Paź.
27.9.1994 zmarł w Manchester mat S Kulesza, maszynista z ORP PIORUN.
3.10.1994 zmarł w Ottawie - Kanada, st mar Adam Alexandrowicz.
6.10.1994 zmarła w Toronto, Kanada, pani Irena Glińska z domu Bobrowska, podoficer 
PMSK, żona kpt mar Oskara Glińskiego.
9.10.1994 zmarł w Toronto - Kanada, st bosman artylerzysta Maksymilian Kałucki.
29.10.1994 zmarł w Campsall - Anglia, por mar Jerzy Mieszkowski. Przeżył 74 lata.
29.10.1994 zmarła w Warszawie pani Anna Mieszkowska z domu Krasuska, wdowa po śp 
kmdr Stanisławie Mieszkowskim.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

KRONIKA STOWARZYSZENIA
NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI WPŁACILI:

L. Antoszewicz ................................... £25.00
J. Anczykowska................................... £15.00
F. Balicki.............................................. £50.00
W. Barteluk .........................................£10.00

M. Białowski ...................................... £50.00
Mrs Melody Bramwell........................ £25.00
B. Bratkowski...................................... £10.00
A. Browarski....................................... £30.00
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G. Brzeskwiński................................... £25.00 E. Krutol ..............................«... US$100.00
B. Berliński ................................Can.$30.00 W. Kuduk .................................. US$100.00
A. Biskupska.........................................£15.00 H. Kuczwalski....................................... £10.00
J. i B. Busiakiewiczowie ...................£25.00 Mrs A. Kuty............................ US$100.00
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W. Fara............................................ US$50.00 S. Mazur .................................. US$100.00
B. Fornal...............................................£10.00 A. Mrożek ..................................Can.$20.00
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B. Thomson ..................................... £5.00 W. Troman............................................ £10.00
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A. Wacięga.......................................... £100.00 A. Wojciechowicz..................................£20.00
P. Walendzewicz .................................£20.00 Mrs K. Ziętak.......................................£10.00
J. Wańkowski ...................................... £25.00 A. Mrożek ................................. Can.$10.00
F. Wizła................................................. £20.00 M. Naranowicz ......................... Can.$ 10.00
A. Wojciechowicz................................. £30.00 S. Pohorecki.....................................US$30.00
S. Wolff................................................. £30.00
W. Wołczek ....................................US$50.00 NA FUNDUSZ SMW WPŁACILI:
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WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 15 listopada 1994.
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FRANCUSKIE PERFUMY
W apelu do czytelników o pisanie 

wspomnień z roku 1944, redakcja Nowego 
Dziennika przypomniała ważkie owego roku 
wydarzenia: Monte Cassino, inwazję na 
Normandię, bitwę pod Falaise, Arnhem, 
Powstanie Warszawskie. Tak się złożyło, że 
w żadnym z nich udziału nie brałem. Monte 
Cassino, Falaise i Arnhem doskonale obyły 
się bez marynarzy. Inwazja na Normandię jak 
najbardziej potrzebowała marynarzy, bo ktoś 
musiał całe to wojsko przewieźć przez Kanał 
La Manche i artylerią okrętową zmiękczyć 
niemiecki opór na Wale Atlantyckim, ale 
podwodników tam nie potrzebowano, tylko by 
zawadzali. W Powstaniu Warszawskim może 
i bym się przydał. Tam potrzebowali każdego 
"kto szablę mógł utrzymać". Tylko, że od 
Warszawy dzielił mnie obszar kilku tysięcy 
okupowanych przez wroga kilometrów.

A to wszystko było tak.
Wiosną 1944 roku dwa polskie okręty 

podwodne SOKÓŁ i DZIK, po pełnej 
sukcesów kampanii na Morzu Śródziemnym, 
w której i ja brałem udział, wróciły do 
Wielkiej Brytanii na zasłużony dla załóg 
wypoczynek i konieczny dla okrętów remont. 
Z kilku powodów ja sam wróciłem do Anglii 
kilka tygodni wcześniej. Przez niemal pół 
roku obijałem się po różnych lądowych 
"posadkach": byłem oficerem flagowym, czyli 
adiutantem komendanta morskiego Południe w 
Plymouth, wykładałem arkana wojenno- 
morskiego rzemiosła na kursach dla 
podchorążych rezerwy, byłem też dowódcą 
kompanii rekruckiej złożonej z ochotników 
do Marynarki spośród wziętych do niewoli w 
Normandii Polaków z Wehrmachtu i 
organizacji Todt. O Monte Cassino, o 
lądowaniu we Francji, o Falaise i wybuchu 
Powstania Warszawskiego czytałem w 
gazetach.

Ale właśnie w sierpniu poszedłem znów 
pływać. Tym razem na okręt nawodny, na 
niszczyciel BŁYSKAWICA, którym 
przybyłem pięć lat wcześniej do Wielkiej 
Brytanii na wojnę. Potrzebowano na 
BŁYSKAWICY oficera, który by się znał na 
torpedach i bombach głębinowych. Z 
torpedami byłem oblatany. Na okrętach 
podwodnych JASTRZĄB i DZIK byłem 
oficerem torpedowym, zanim pasowano mnie 
na zastępcę dowódcy. Bomby głębinowe zaś 
znałem raczej jako adresat, a nie nadawca. 
Zacną ich porcję dostaliśmy na DZIKU, 
zwykle od eskorty nieprzyjacielskiego 
konwoju po udanym naszym ataku 
torpedowym. Przeżyłem zatopienie 
JASTRZĘBIA przez bomby głębinowe. Ale to 
było wcześniej...

Wszystko okazało się nie mieć większego 
znaczenia, bo w ciągu niemal pięciu miesięcy 
mego zaokrętowania na BŁYSKAWICY nie 
wystrzeliłem ani jednej torpedy, a salwę 
bomb głębinowych rzuciliśmy tylko raz... na 
ławicę ryb. Takie pomyłki w czasie wojny 
zdarzały się często. Echo "adyskowe", czyli 
sonarowe, od ławicy ryb jest bowiem bardzo 
podobne do echa, jakie daje okręt podwodny, 
a pondto przesuwa się ono zwykle z 
prędkością zbliżoną do prędkości zanurzonego 
okrętu. Może ktoś uroni łezkę nad tymi 
niewinnymi ofiarami wojny - rybami. Dla nas 
na BŁYSKAWICY oznaczało to kilka dni ze 
smażonymi rybami na kolację.

Kiedy przyszedłem na BŁYSKAWICĘ, 
Kanał La Manche był już bezpieczny dla 
alianckiej żeglugi. Kilka bitew z niemieckimi 
niszczycielami i starć z mniejszymi 
jednostkami oczyściło jego wody. Obok 
BŁYSKAWICY w akcjach tych brały udział 
polskie okręty - PIORUN, ŚLĄZAK i 
KRAKOWIAK. Polska Marynarka Wojenna 
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straciła swój pierwszy krążownik, ORP 
DRAGON, co było bardzo bolesne.

25 sierpnia 1944 roku wojska alianckie 
uwolniły Paryż. Nie dotarły jednak do 
zachodnich wybrzeży Francji nad Zatoką 
Biskajską. Siedzieli tam jeszcze Niemcy, 
bardzo chyba zdenerwowani i jakby "na 
wylocie". Sądzono, że francuski ruch oporu 
pewnie się budzi i trzeba mu pomóc. 
Admiralicja brytyjska skierowała więc do 
Zatoki Biskajskiej kilka niszczycieli, w tym 
BŁYSKAWICĘ i PIORUNA, aby zacieśnić 
blokadę portów pozostających jeszcze w 
niemieckich rękach i gdzie się da nawiązywać 
kontakty z Francuzami.

Pewnego popołudnia trzymałem wachtę na 
pomoście. Przychodzi dowódca i pyta:

- Czy to prawda, poruczniku, że pan 
mówi dobrze po francusku?

Tak jest, panie komandorze 
odpowiadam służbiście.

- A więc niech się pan przygotuje na 
wczesną godzinę jutro rano, aby z wybraną 
grupą marynarzy przeprowadzić desant na 
wyspę widoczną za naszym lewym 
trawersem. Nawiąże pan kontakt z francuskim 
ruchem oporu, jeśli takowy tam jest, 
dostarczy im trochę broni i radio.

Wyspa, o której mówił dowódca, to Ule 
d’Ouessant, Ushant po angielsku, leżąca 
trochą na zachód od Brestu.

- Brest jest ciągle w niemieckich rękach, 
ale z Ilie d’Ouessant Niemcy się już 
wynieśli, tak przynajmniej twierdzi wywiad - 
dodał.

Po zdaniu wachty zszedłem do kabiny 
nawigacyjnej przestudiować właściwe mapy i 
zawołałem bosmana okrętowego.

- Bosmanie, niech pan każę przygotować 
kuter okrętowy, wyznaczy dobrego sternika i 
motorzystę, "radzika" i sześciu marynarzy na 
desant, uzbrojonych w steny. Niech ich 
sprawdzi szef artylerii. Najlepiej dobrać 
ochotników spośród naszych "Francuzów". A 

do kutra wstawić skrzynkę ze stenami i 
odpowiednią ilość amunicji. Niech to załatwi 
szef artylerii.

Nasi "Francuzi" to ochotnicy z francuskiej 
Polonii, przyjęci do Marynarki w 1939 i na 
początku 1940 roku. Mówili wówczas raczej 
słabo po polsku, uczyli się jednak szybko. 
Wielu z nich było już podoficerami. Budzili 
szacunek swym zdyscyplinowaniem i 
patriotyzmem, choć większość z nich nigdy 
Polski nie widziała.

Zjadłem kolację, kazałem się obudzić 
przed czwartą rano i poszedłem spać.

Było jeszcze zupełnie ciemno, gdy 
wstałem i wyszedłem na pokład. Koło kutra 
kręciło się kilkunastu ludzi, w tym mój 
oddzialek desantowy ze stenami na pasach. 
Wyglądali bardzo marsowo. Wyraźnie 
podekscytowani, rozmawiają ze sobą po 
francusku. W kutrze jest już dziesięć stenów 
w skrzyni i trzy tysiące sztuk amunicji. 
Oddział desantowy sprawdzony przez szefa 
arytylerii. "Radzik", też jeden z "Francuzów", 
dobrze zna aparat, który zabiera ze sobą. 
Przybiega goniec wachtowy z wiadomością, 
że dowódca woła mnie na pomost. Biegnę na 
górę.

- Panie poruczniku - mówi dowódca - 
jesteśmy pięć mil od wejścia do kanału, który 
prowadzi w głąb wyspy do głównego 
miasteczka Lampaul. Kanał kręty, może 
cztery mile. Przy wejściu latarnia. Oczywiście 
nie świeci, ale w dzień to dobry punkt 
orientacyjny.

I nagle dowódca zniżył głos. - Niemcy 
wynieśli się z wyspy kilka dni temu, ale 
wedle wywiadu właśnie wczoraj wylądował 
tam jakiś oddział ze ścigaczy i obsadził 
latarnię i przyległy budynek. W mieście 
Lampaul ich nie ma. Niech pan więc dobrze 
uważa przechodząc koło latarni. W najgorszej 
sytuacji niech pan wystrzeli czerwoną rakietę 
i zawraca. Ostrzelamy latarnię artylerią 
okrętową.
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Tego mi tylko potrzeba, myślę. 
"Najgorsza sytuacja", jeśli się zdarzy, to 
właśnie pod latarnią. Nasi artylerzyści są 
dobrzy i celnie strzelają, ale "chłop strzela, a 
Pan Bóg kule nosi"...

Była lekka fala i zabrało nam blisko 
godzinę dojście do wejścia do kanału. 
Kilkaset metrów w kanale i latarnia na 
trawersie. Z niskiego budynku z czerwonej 
cegły przy latarni błysnęły ogniki. Już 
świtało, musieli nas zauważyć.

- Schylić się wszyscy! - krzyczę do 
moich marynarzy. Blisko burty kilka plusków. 
Sto metrów dalej ostry skręt kanału i Niemcy 
stracili pole obstrzału.

Bez dalszych przygód dopłynęliśmy do 
Lampaul i dobiliśmy do nadbrzeża, które 
stanowiło jeden z boków sporego rynku. 
Naokoło kamieniczki, kościół. A na rynku 
wiwatujący tłum ludzi, chyba wszyscy 
mieszkańcy tego miasteczka albo i całej 
wyspy. Radość, że mówimy po francusku, 
dzieciaki plączą się pod nogami, dziewczyny 
obcałowują naszych marynarzy (mnie też!). 
Pytam, czy jest ruch oporu i kto mu 
przewodzi. Z tłumu wysuwa się pan w 
średnim wieku. Z lewego ramienia zwisa mu 
pusty rękaw. Do cywilnej marynarki przypięty 
Croix de Guerre i jakieś inne medale.

- To chyba ja. Byłem porucznikiem pod 
Verdun. Teraz jestem tu nauczycielem, 
dyrektorem szkoły.

Znalazłem więc "wodza". Ale czy ma on 
jakieś wojsko? Zaczyna się werbunek. Zgłasza 
się kilku rybaków w różnym wieku, spora 
grupa wyrostków, paru podtatusiałych 
jegomościów twierdzących, że w swoim 
czasie odbyli służbę wojskową. Mojej szóstce 
marynarzy poleciłem pogadać z tymi 
ochotnikami, wybrać dziesięciu i krótko 
przeszkolić w użyciu przywiezionych stenów. 
Mój radiotelegrafista już znalazł Francuza, 
który przed wojną naprawiał radioodbiorniki, 
a w czasie okupacji maszyny do szycia.

"Radzikowi" polecam zameldować na 
BŁYSKAWICĘ przez radio, że jesteśmy w 
Lampaul i będziemy próbować wykurzyć 
Niemców spod latarni. BŁYSKAWICA zaleca 
ostrożność i proponuje wsparcie ogniem 
artylerii. Wolę nie korzystać z tej oferty.

A we mnie obudził się duch jakichś 
kawaleryjskich przodków. Chyba musiałem 
ich mieć. Postanawiam, że zaatakujemy ten 
budynek koło latarni. Mamy szesnaście 
stenów. Niemcy, jak twierdzą chłopcy, którzy 
obserwowali ich wyładunek ze ścigaczy, mają 
tylko karabiny ręczne i może jeden lekki 
karabin maszynowy. Nasz ogień ze stenów 
powinien im przemówić do rozsądku, 
zwłaszcza, że muszą widzieć BŁYSKAWICĘ.

Z Lampaul do latarni po wyboistej polnej 
drodze było trochę ponad trzy kilometry. 
Znalazł się transport: stara ciężarówka majstra 
budowlanego, cała wysmarowana wapnem, 
furgonik piekarza i wysłużony renault 
doktora. Upływa godzina na naradach i 
wydawaniu instrukcji. W końcu coś ze 
trzydziestu ludzi załadowało się na tę 
zaimprowizowaną "zmotoryzowaną kolumnę" 
i ze szczękiem i zgrzytami ruszyliśmy. 
Zatrzymałem ten konwój jakieś pół kilometra 
od latarni. Przed nami mały wzgórek, dalej 
pofałdowane skaliste pole, bezładnie 
rozrzucone głazy, mizerne krzaczki. 
Rozwinąłem to swoje "wojsko" w tyralierę, 
po ośmiu ze stenami na każdym skrzydle, 
poprzetykanych ochotnikami, zbrojnymi w 
widły i kije. Dwóch miało wykopane z ziemi 
i mocno pordzewiałe kurkowe dubeltówki, ale 
bez amunicji. Ruszyliśmy przepisowo skokami 
naprzód, ja w środku z rewolwerem. Z 
odległości może trzystu metrów od ceglanego 
budynku wystrzeliłem z rewolweru, odezwały 
się krótkie serie z naszych stenów. 
Odpowiedziało nam parę strzałów 
karabinowych i krótka seria, pewnie ze 
schmeissera. Jeszcze chwila i z okna budynku 
wysunął się kij z białą płachtą. "Bitwa" była 
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wygrana. Nikomu nie stała się krzywda, 
jedyne szkody to kilka wybitych szyb. Jeńców 
było sześćdziesięciu ośmiu, większość 
Alzatczycy wcieleni do Wehrmachtu, a raczej 
do Landswehry. Dowódcą był starszawy 
chorąży. Odebrałem mu polskiego visa. 
Powiedział mi, że chcieli się poddać, gdy 
tylko wylądowali na wyspie, ale nie wiedzieli 
komu. Uzbrojony desant z okrętu wojennego 
pozbawił ich kłopotu.

Zdałem jeńców bezrękiemu porucznikowi 
spod Verdun. Wyspiarze i Alzatczycy szybko 
nawiązali komitywę. Wróciliśmy triumfalnie 
do Lampaul, polski desant załadował sią na 
kuter i popłynął "do domu" - na okręt. 
Przywieźliśmy trochę kwiatów i parę butelek 
podłego wina.

Tak się zaczęła seria moich lądowań na 
zachodnich brzegach Francji.

Jednym z kolejnych obiektów była leżąca 
bardziej na południe od Zatoki Biskajskiej Ule 
d’Yeu. Po lądowaniu na tej malej wyspie 
powitał mnie zacnej tuszy wąsaty jegomość w 
kepi i wygalowanym mundurze z 
trójkolorową szarfą przeciągniętą przez 
dostojną pierś. Przedstawił się szumnym 
tytułem Marechal, Chef de Logis, co w 
istocie oznaczało szefa trzyosobowego 
posterunku policji. Był też uszarfowany 
burmistrz i inni miejscowi dygnitarze, 
wiwatujące tłumy i jak zwykle obcałowujące 
naszych marynarzy dziewczęta z kwiatami. 
Burmistrz zaprosił mnie na obiad z doskonale 
przyrządzonych ryb i z dobrym winem, 
mieszkańcy wyspy pozabierali do siebie 
marynarzy. W czasie posiłku poproszono, 
abym na kawałku papieru wypisał swoje 
nazwisko i nazwę okrętu. Przed odpłynięciem 
z Ilie d’Yeu otrzymałem pięknie 
wykaligrafowaną na pergaminie laurkę zdobną 
we francuskie i polskie flagi, z wyrazami 
podziękowania za "oswobodzenie" wyspy. 
Oczywiście wtedy nie wiedziałem, że na 
dożywocie na tej wyspie zostanie skazany 

inny Marechal - Henri Petain. Laurkę 
przekazałem po wojnie Instytutowi 
Sikorskiego w Londynie. Pewnie gdzieś tam 
leży...

Innym z następnych moich desantów było 
miasto i port na stałym lądzie - Les Sables 
d’Olonnes, leżące między St Nazaire i La 
Rochelle. Nawet ładne miasto, z pretensjami 
do miana nadmorskiego kurortu. Piękne 
piaszczyte plaże, promenada wzdłuż morza z 
hotelami, hotelikami i kafejkami. Było nawet 
kasyno, zamienione przez Niemców na jakąś 
składnicę. Wszystko trochę zaniedbane przez 
te cztery lata okupacji.

Tym razem do naszego desantu dołączył 
zastępca dowódcy okrętu. Tak tylko, żeby 
zobaczyć, jak taka zabawa wygląda. Jak 
okiem sięgnąć, promenada wypełniona 
rozradowanym i wiwatującym tłumem, znów 
dziewczyny rozdające kwiaty i całusy, pod 
nogami plącząca się dzieciarnia. Z tłumu 
wysuwa się pan w eleganckim ciemnym 
garniturze i przedstawia się jako szef 
miejscowego ruchu oporu, a z zawodu 
aptekarz. Przekazuję mu przywiezioną broń i 
radio. I nagle pomyślałem, jak bardzo te 
steny przydałyby się walczącej samotnie, 
mojej Warszawie. Bo wszystko, co otrzymuje, 
to audycje Polskiego Radia "na falach 
Londynu", grające ciągle Z dymem pożarów...

Grupa roześmianych dziewcząt w jasnych 
letnich sukienkach porywa naszego zastępcę 
dowódcy okrętu do jakiejś kafejki na wino i 
pewnie dalsze całusy. Aptekarz mówi mi, że 
gdzieś w okolicy grasują zbrojne bandy, 
ponoć od Własowa. Nie bardzo mu wierzę, 
ale w tym wojennym rozgardiaszu wszystko 
jest możliwe. Zaprasza mnie do swojej apteki 
i robi się bardzo uroczysty. Gdzieś spod lady 
wyciąga przedmiot zawinięty w płat 
zamszowej skórki. Wygląda to na sporą 
butelkę. Myślę sobie - koniak albo dobry 
likier. Pan aptekarz tymczasem zaczął 
wygłaszać mowę:
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- Gdy weszli tu przed czterema laty Les 
Boches, schowałem to - tu skinął głową ku 
zawiniątku - i przysiągłem sobie, że dam to 
pierwszemu francuskiemu oficerowi, który 
przyniesie nam wolność. Pan, poruczniku, nie 
jest wprawdzie Francuzem, ale jest pan 
oficerem sprzymierzonej i zawsze przyjaznej 
Polski. Przypuszczam, poruczniku, że ma pan 
jakąś ukochaną kobietę: żonę, narzeczoną, 
kochankę, którą dar ten uraduje. Ja 
wypełniam swe przyrzeczenie i wręczam to 
panu, nasz oswobodzicielu.

Pan aptekarz odwija płat zamszowej 
skro ki i ukazuje się półlitrowa kanciasta 
butelka z grubego szkła, pewnie z kryształu, 
wypełniona złotawym płynem.

- To jest pół litra perfum, czystej esencji, 
nie żadnej wody kolońskiej - mówi aptekarz. 
-O, na boku butelki wygrawerowane jest 
złoconymi literami "Lucien Lelong". To jest 
nazwa słynnej firmy perfumeryjnej. Skarb, 
poruczniku.

^Poczułem się wzruszony. Od roku byłem 
żonaty, żona właśnie spodziewała się dziecka. 
Wyobrażałem sobie, jak ten upominek 
poprawi jej samopoczucie.

Po powrocie na okręt odkorkowałem w 
kabinie butelkę. Rozeszła się upojna, 
zmysłowa woń znakomitych perfum. Do 
kabiny zapukał kolega, oficer artylerii. 
Pociągnął nosem.

- Co tu u ciebie takie zapachy, jakby 
piorun w damski klozet strzelił?

To, mój kochany, jest powiew 
wdzięczności francuskiego ludu za 
wyzwolenie... 

***
Perfum tych wystarczyło mojej żonie na 

przeszło piętnaście lat, A i później, przez 
wiele miesięcy, wystarczyło podnieść korek z 
pustej już butelki, aby cały pokój napełnił się 
odurzającą wonią...

Andrzej Guzowski
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FOR ENGLISH SPEAKING FRIENDS
LETTERS

Dovercourt 24 June 1994
...Thank you for sending me Nasze Sygnały. 
I was most surprised to find I was in it. It 
reminds me of the very pleasant occassion 
when you were such good hosts... The 
impressive TV coverage of D-Day made 
many of us recall the past and our youth - 
can it be half a century ago?
Tadek was not in that area of operations, but 
my father delivered American Rangers to 
"Omaha" in the first landings of that day...

Margot Novorol

Hastings 10 August 1994
...I cannot let the 50th Anniversary of the 
Warsaw Uprising pass without writing to you 
all to say I remember you all, dear friends, 
and although I shall never forget the anguish 
and despair on my dear friends’ faces at the 
Kierownictwo Marynarki Wojennej in August 
1944, I salute the memory of the brave and 
wonderful people of Warsaw who fought for 
freedom alone, despite being surrounded by

EDWARD LIBER
Gunnery Control Officer ORP KRAKOWIAK

D-DAY THROUGH MY BINOCULARS
Reports as recollected 6-th June 94:
ORP KRAKOWIAK, Polish Destroyer escorting 
minesweeping operation accross the Channel 
stood off, within ten miles of the French coast 
around 0400 on 6-th of June 1944.

The size of the Invading Force following 
through was so immense, that the enumeration 
would take an hour, yet all vessels of all kinds 
were in their assigned positions and ordered 
sequence. In the dark, cold, windy and crowded 
channel, the navigation skill of the Navy was at 
its best.

evil and the German and Russian armies on 
all sides. We who are left, can but bow our 
heads in prayer and thank Almighty God that 
through the spirit and bravery of Poland we 
were eventually enabled to help free Europe 
from the German yoke and the Russian 
Tyranny. The future still looks uncertain, but 
whatever befalls us all the spirit of Poland 
will never die or be extinguished.
It was such a joy to see the ships of Poland, 
Britain, America, Canada, Norway, Holland, 
New Zealand and Australia sailing to 
Normany in memory of D-Day...

MelodyBramwell

London 4 August 1994
Dear Mr Bjorn Bratbank, Thank you very 
much for sending us all "DOPE" about 
Wrack of submarine 0-22. It will help to 
clarify the rumour that it is ORP ORZEŁ. 
Please accept my best regards and thanks.

K. Okołów-Zubkowski

By the slowly rising 
light, this Force was 

Por mar Edward Liber

forming into a three pronged attack and moving 
towards designated Beaches: Sword, Juno, Gold.

This Gigantic Wave of Power was 
advancing and I, by the Grace of God, was on 
the crest of it, in the Director, the most 
elevated position on board with the best 
binoculars.
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There, as a Gunnery Control Officer I’ve 
checked communication with various posts. My 
main armament was three twin 4" guns, 
controlled by so called "firing clock", with 
amazing support from radar, since the operator 
could actually see the shells moving accross 
the screen and report their fall in relation to 
the target.

I would like you to know, the identical 
"likes" of German Gunnery posts were 
reconstructed on the firing range near Poole, 
where I practiced recognising and firing at 
them.

My written orders for the D-Day said "to 
open fire one hour and forty five minutes 
before Zero hour", which was to be "Touch 
Down", thus protecting assault and landing 
crafts in their most delicate part of approach, 
"to identify and destroy" allocated to us 
"German Defence Posts and maintain the 
bombardment of the shore ahead of our troops". 
Being prepared to fire under the direction by 
the wireless of the Forward Observation 
Bombardment Officer".

Around 0600 ORP KRAKOWIAK joined 
the group of destroyers directly supporting the 
landing.

German guns were firing.
Destroyers selected allocated targets and 

commenced firing and so the Cruisers.
The inexorable advance of assault and 

landing crafts and supporting warships in their 
number was the most momentous sight. 
Thunder, flashes, smoke. The thrill was 
immense. Concentration.

The crew of the Director knew the target, 
picked it up immediately and after a few salvos 
presented a sorry sight, without any activity. 
I’ve continued the bombardment of the shore at 

the ordered rate of fire aiming -at any German 
fire, lifting the bombardment gradually higher 
up inland.

The day brightened to show me the picture, 
which was repeated later in thousands of 
newspapers and TV, the destruction and havoc 
on the shore after the bombardment, our assault 
troops, tanks and guns fighting their way 
forward.

How differently I remember my sight of 
the Dieppe landing.

The call from Forward Observation 
Bombardment Officer by wireless, was 
responded with suitable barrage.

After a relative spell, in he late afternoon 
ORP KRAKOWIAK was dispatched to the 
West of the Beach, where German machine 
guns fire was erupting from the cliff above the 
small fishing harbour Port en Bassin.

We soon spotted them and from the 
distance of 2000 yards with a salvo from one 
twin 4" gun, made a hole in the ground where 
the machine gun was. Some of their group 
survived and scampered for their lives.

The harbour appeared small and 
insignificant, but to ensure that all Germans left 
Commanding Officer Lt Cdr Maracewicz 
ordered a landing party to investigate.
Lt Suchecki in charge took one Chief Petty 
Officer and fiteen seamen well armed, lower 
the motor boat and went towards the pier. The 
search did not find any Germans. I was 
watching the landing party going to the shore 
and their returning through the "best binoculars" 
on board, ready to give support if needed.

It was a proud occasion for ORP 
KRAKOWIAK to land, take possession if 
momentarily and liberate "le petit coin de la 
France".
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Translation by W K and K O-Z part of the 
essay printed in NS No 163
...It was only after the Dieppe raid when ORP 
ŚLĄZAK spent two weeks to repair the 
damages received that we had an opportunity 
to talk to KUJAWIAK survivors including her 
CO Cdr L Lichodziejewski...
...When the Commander-in-Chief of Polish 
Armed Forces gen W Sikorski visited ORP 
KUJAWIAK 4 June 1942 he decorated Cdr L 
Lichodziejewski and Lt J Łukaszewski with the 
order "Virtuti Militari" and a number of her 
crew members with the "Cross of Valour". 
Addressing the crew after the ceremony he said 
these memborable words: "...I do remember and 
I always will remember those times when the 
Polish warships were the only actively fighting 
units of our armed forces at the same time 
maintaining and representing freedom and 
sovereignty of Poland..."

In the afternoon of the same day ORP 
KUJAWIAK as part of a very powerful escort 
group left with a convoy for Malta. After 
uneventful passage to Gibraltar and reorganising 
the escort the convoy continued on an eastely 
course. The immediate escort consisted of 
antiaircraft cruiser HMS CAIRO, minelayer 
HMS WELSHMAN, five fleet destroyers, four 
"Hunt" class destroyers (incl. KUJAWIAK) and 
the minesweepers. The extended escort left 
Gibraltar beforehand with the battleship HMS 
MALAYA, two aircraft carriers, three cruisers 
(including unlucky HMS LIVERPOOL) and 
eight destroyers.

On the third day the convoy was within 
reach of enemy aircraft: 14 June 1942. The 
action started in mid-morning by enemy aircraft 
attacking in consecutive waves. At first with a 
rather small formation, increased gradually to 
mass attacks of over 50 aircraft.

In the second attack in spite of escort ships 
barrage and fighter aircraft cover from the 
carriers, enemy sunk one merchantman of the 
convoy and one minesweeper. Cruiser HMS 
LIVERPOOL though hit by torpedo, kept afloat 
and was towed to Gibraltar by a destroyer.

During the afternoon mass air attacks ORP 
KUJAWIAK and HMS BLANKENEY carried 
a depth charge attack on an enemy submarine 
and kept her at a safe depth. At the final air 
attact at dusk all bombs were off the target... 
At night the extended escort moved west out 
of reach of enemy aircraft and HMS 
WELSHMAN loaded with aircraft fuel and 
essential spare parts for the inland air defences 
was despatched alone to Malta.

Convoy with the immediate escort reduced 
by the despatched HMS WELSHMAN and a 
lost minesweeper found itself in the morning 
in the most dangerous area: between occupied 
by German and Italian troops Tunisia and 
fortified Italian island Pantelaria. Distance to 
Malta was still 150 miles.

At dawn our plane reported two Italian 
curisers and three destroyers approaching and 
shorty the enemy was seen in front of the 
convoy. Cpt C Hardy despatched five fleet 
destroyers to attack the Italian ships with 
torpedoes and detailed four "Hunt" class 
destroyers to smokescreen the convoy and then 
follow HMS CAIRO in the second line of 
attack. The Italians with the higher fire power 
damaged two RN destroyers and lost one 
seriously damaged, but seeing the deployment 
of the escorting ships withdrew from the 
engagement. This attack by the Italian surface 
ships was synchronised with an air attack 
hitting the convoy now defended by 
minesweepers only. Before the return of HMS 
CAIRO and the destroyers two ships of the 

THE DEATH OF ORP KUJAWIAK

CPT R. NAŁĘCZ-TYMIŃSKI
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convoy were in flames. Repeated at short 
intervals airstrikes resulted in sinking a fourth 
ship - a tanker. Tired by continuous battle the 
escort ships brought at night 15 June 1942 
only two supply ships to Malta. ORP 
KUJAWIAK shot down two enemy aircraft 
and with HMS BLANKENEY additional two.

While the convoy was taken to harbour, 
the escorting ships were left outside. After 
midnight, 16 June 1942, a flash lit the night 
darkness and the underwater explosion was felt 
on KUJAWIAK like a blow by a gigantic 
sledge hammer. Second later the explosion was 
heard by those on the bridge. The sister ship 
HMS BADSWORTH struck a mine, dropped 
in one of the recent air raids on Malta. 
Without delay KUJAWIAK’s C O steered his 
ship towards damaged HMS BADSWORTH 
trying to bring any help that may be needed. 
But there were more mines in this area, for a 
moment later a powerful shock and roar 
checked the ship. ORP KUJAWIAK hit the 
mine. The explosion tore a huge hole in the 
stem part of hull. The emergency pumps could 
not cope with the incoming deluge. The 
shoring and proping operation were not of any 
help, as the ship’s stern was going down quite 
rapidly, elevating the bow higher and higher 
out of the water.

C O assessing hopelessness of the situation 
orders "Abandon ship". The boats and rafts are 
afloat. The crew members are still wavering, 
but prompted by First Lieutenant and CPOs, 
after checking lifebelts, jump and swim to 
reach the rafts. Ship’s MO Surg Lt S. 
Drozdowski seeing a wounded sailor without a 
lifebelt gives him his own life jacket and 
drops him overboard. Himself not a swimmer 
on Number One’s (Lt Cdr J Seifert) prompting 
jumps and ...almost drowns. AB A Karruck 

puts his forearm under doctor’s chin and 
brings him to the raft.

Cdr L Lichodziejewski almost lost his life, 
but for the laudable attention to his duties of 
CPO H Moszczyński. CO would die and 
nobody would ever know how. After his 
"abandon ship" order a sudden flash reminded 
him of his decoration by the Commander-in- 
Chief only 12 days ago. Without thinking Cdr 
Lichodziejewski rushed to his cabin, got hold 
of his most precious order and rolled scroll 
diploma and... couldn’t get out. He was on the 
port side of his quarters, as ORP KUJAWIAK 
was heavily listing to port it was not possible 
to get to the door located on the starboard 
side. There were no convenient projections to 
help him climb up the steeply sloping floor. At 
this moment CPO Moszczyński (died on ORP 
ORKAN 8.10.1943) checking that no wounded 
crew members were forgotten anywhere on the 
ship, glanced into C O cabin. To his 
amazement there was his C O unsucessfully 
trying to reach the door. Moszczyński called 
for help and with the last available seaman on 
board lifted Cdr Lichodziejewski off his cabin. 
"Thank you Chief" said C O officially "Now 
jump!".

Cdr Lichodziejewski left the ship last and 
swam to the nearest raft. In a few moments 
the bow of ORP KUJAWIAK went up high 
towards the skies and she went down stem 
first into the depths of the sea. Thus ended her 
service lasting only one year and 18 days 
under the Polish Ensign. With her gave their 
lives 13 members of her crew. HMS 
BLANKENEY and motor torpedo boats from 
Malta harbour picked up the officers and men 
of ORP KUJAWIAK from the rafts. 
(Author was the C O of ORP ŚLĄZAK and 
then ORP CONRAD)
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FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
STOWARZYSZENIA MARYNARKI 
WOJENNEJ ŻYCZY 
KOLEŻANKOM, KOLEGOM, 
ICH RODZINOM, 
ŻYCZLIWYM PRZYJACIOŁOM 
I HOJNYM OFIARODAWCOM 
CO WSPIERALI
NASZA KOMISJE OPIEKI 
WESOŁYCH ŚWIAT
ORAZ ZDROWIA I POMYŚLNOŚCI 
W NOWYM 1995 ROKU

COMMITTEE OF TRUSTEES OF 
POLISH NAVAL ASSOCIATION 
WELFARE FUND
WISHES
ALL OUR MEMBERS,
THEIR FAMILIES,
FRIENDS AND GENEROUS 
SUPPORTERS
OF OUR WELFARE ACTIVITIES
MERRY CHRISTMAS
AND
GOOD HEALTH AND PROSPERITY 
IN THE NEW YEAR 1995

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

Hieronim Gryko - treasurer (PNAWF Trustee) 
Edward Liber - welfare officer (PNAWF Trustee) 

Florian Wizła - external contacts officer (PNAWF Trustee) 
and Honorary Helpers: Jan Busiakiewicz, Dr Jadwiga Karnicka, 

Wiesław Krzyżanowski, Jerzy Lisowski i Stanisław Traszko

Nasze Stowarzyszenie posiada dwa konta Our Association has two bank accounts 
bankowe

POLISH NAVAL ASSOCIATION WELFARE FUND

Dary na Komisję Opieki i Nasze Sygnały All gifts for Welfare and Nasze Sygnały should 
winny być wpłacane na to konto, oraz be paid to this account and

POLISH NAVAL ASSOCIATION

do wpłat należności na 
książek, oraz udział 
koleżeńskich. 

zakup dekoracji, 
w spotkaniach

where the dues for purchasing decorations, 
books nad participation in social activities 
should be paid.


