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JANKA BIELAK
O REJSIE ISKRY II

Pięknie zadziałało SMW mobilizując 
pomoc ORP ISKRA II w ambitnym planie 
wzięcia udziału w Operacji Żagiel Indonezja 
1995 i zatoczenia kręgu świata. Dzięki Waszej 
pomocy spełni się marzenie młodych 
podchorążych tak jak to było ongiś, gdy 
wychodziliście w morze na Waszej ISKRZE. 
Pamiętam, jak wsłuchiwałam się w czytane 
przez matkę, listy Jula z ISKRY, gdy po raz 
pierwszy szli do Lisbony, Palmy i Casablanki - 
listy pełne zachwytu, czaru śpiewających fal, 
blasku księżycowych nocy i łopotu żagli.

ORP ISKRA jest specjalnie bliska memu 
sercu, a jej wieloletni dowódca kmdr por 
Czesław Dyrcz, jest jakby mym przybranym 
synem, Organizacja w której pracuję od 21 lat, 
The Sail Training Association, organizująca 
Regaty Cutty Sark Tall SHIPS Races zabiegała 
od 1982 o uzyskanie pozwolenia przyłączenia 
się ORP ISKRY II do międzynarodowych 
regat. Ówczesny dowódca Mar. Woj. PRL‘u 
Jancyszyn był przeciwny "kapitalistycznym 
zabawom" jak określał Regaty STA i nasze 
listy szły do kosza.
W 1986 Jancyszyn odszedł a przyszedł 
Viceadmirał Piotr Kołodziejczyk.

Opinia o nim mego śp brata kmdr Juliana 
Czerwińskiego, była dobra: jako podchorąży 
pływał z Julem na ISKRZE i miał potencjalne 
zadatki na dobrego oficera Polskiej M W. 
Napisałam więc do nowego dowódcy M W 
osobisty list, prosząc go o wypuszczenie ORP 
ISKRY na Regaty, Własnoręcznym listem dał 
pozytywną odpowiedź.

Regaty 1987 zaczynały się w Kiel. Z bijącym 
sercem patrzyłam na wchodzącą do portu 
ISKRĘ, siostrę FOGORII i KALIAKRY, 
dwóch barkentyn budowanych w Polsce. 
Byłam pierwszym oficjalnym gościem - 
reprezentantem STA, który stanął na pokładzie 
ISKRY. Młodo wyglądający Kapitan miło mnie 
przywitał, wiedział, że szła przede mną 
legenda o mym bracie żeglarzu - dowódcy 
starej ISKRY - Julu Czerwińskim. Widziałam 
dobrze jak trudne zadanie ma Dowódca 
ISKRY, zamknięty obręczą zakazów i uczony 
wrogiego nastawienia do Zachodu, musiał sam 
wyznaczyć drogę do zgranej żeglarskiej 
rodziny STA.
Wywiązał się z tego zadania wspaniale, 
świecąc przykładem swej załodze, wzbudził w 
nich zapał i miłość do swego okrętu. ORP 
ISKRA była pierwszym żaglowcem polskim, 
biorącym udział w Regatach STA, który 
podniósł Banderę z Ukoronowanym Orłem 
Białym. Od 1987 ISKRA brała udział we 
wszystkich dorocznych Regatach STA. Rok 
1989 przyniósł ISKRZE największy tryumf: 
Nagrodę Cutty Sark‘s Sponsora STA za 
"International Friendship and Understanding" 
przyznaną głosowaniem wszystkich Kapitanów. 
1990 Plymouth - La Coruna Bordeaux i 
Zeebrugge, 1991 Milford Hawen-Cork i Belfast 
i ważna nagroda: Cdr‘a Grevilla Howarda 
"Awarded for the excellence and cooperation 
in crew interchange". 1992 - Pierwszy 
Transatlantyk wraz z Flotyllą Regat Drogą 
Columba. Na starcie pod La Gomera stanęło
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STA race Helsinki fot. J. Bielak

49 Square Riggers. 1993- Newcastle - Bergen - 
Larvik i Esbjerg. 1994 - Ronen - Porto i 
St.Malo port pełen niepokoju, bo Kapitan był 
operowany w szpitalu francuskim - ale już po 
trzech dniach był z powrotem na pokładzie 
swego okrętu. Wszędzie wizyty głów 
koronowanych, rodzin królewskich i innych 
dygnitarzy pozwoliły ISKRZE stać się 
"wybranką Bogów", świecącą przykładem 
Dyscypliny i Gościnności.
W 1988 na 200-lecie Australii przez 3 
tygodnie byłam z ramienia STA gościem Daru 
Młodzieży biorąc udział w Regatach 
Melbourne - Hobart - Sydney, spotkałam się 
wtedy znów z Capt Dyrczem, który odbvwal 

na Darze Młodzieży staż nawigacyjny. 
Przyjaźń nasza i wzajemny szacunek jeszcze 
bardziej się pogłębiła. W 1993 w Newcastle 
zostałam uhonorowana rozkazem Dowódcy 
mianującym mnie honorowym dożywotnim 
członkiem załogi ORP ISKRA. ISKRA to 
przyszłość Polski - Ci podchorążowie będą 
mieli możność spojrzeć w przyszłość z 
uśmiechem i radością. A pomoc dziś udzielona 
na pewno będzie oceniona i zapamiętana. 
Sponsor The Sail Training Association Mr. 
John Rudd of Berry Bros and Rudd, Cutty 
Sark Whisky ofiarował na podróż ISKRY Ł 
5.000 podkreślając tym znaczenie i ocenę 
osiągnięć tego okrętu.
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ZBIGNIEW WĘGLARZ
LISTY Z KRAKOWA

Do K. Okołów-Zubkowskiego 12 kwietnia 1995 
...W załączeniu przesyłam xerox czasopisma 
BANDERA, który otrzymałem od p. Józefa 
GRZONKI, gdzie właśnie podano o rejsie ORP 
ISKRA naszego żaglowca szkolnego naokoło 
świata w tak zwanej OPERACJI ŻAGIEL 
INDONESIA 95. Fakt ten zwruszył mnie jako 
starego marynarza i postanowiłem 
odpowiedzieć na apel admirała Romualda 
WAGI, przez przekazanie na konto dolarowe 
wyszczególnione w BANDERZE trochę z 
moich oszczędności, jakby nie było na 
szlachetny cel.
Myślę, że nie będę jedynym ze starej wiary, 
który poprze ten apel.

DO DOWODCY MARYNARKI WOJENNEJ 
W GDYNI 11 KWIETNIA 1995
...Zupełnie przypadkowo dostał się w moje 
ręce ostatni numer czasopisma Mar. Woj. 
BANDERA z marca 1995 z apelem o 
podfinansowanie Operacji 2agiel Indonezja 95.

Jestem związany uczuciowo z dawną ORP 
ISKRA, gdy przed wojną jako zupełnie młody 
człowiek brałem udział w trzech rejsach, 
najpierw jako kandydat do SPMW w roku 
1933, po tym jako podchorąży SPMW w 1934 
oraz jako oficer wachtowy w 1938r.

Równocześnie z Indonezją łączą mnie 
wspomnienia z okresu, gdy pływałem tam jako 



Str. 4 NASZE SYGNAŁY Nr 177

kapitan 6-ciu statków indonezyjskich w okresie 
od 1958-1963, poznając szczegółowo ten 
piękny archipelag oraz jego różnorodnych 
mieszkańców i ich zwyczaje. Szkoda że rejs 
ORP ISKRA nie zahaczył o niezwykle 
malownicze północne Moluki z takimi 
wyspami-wulkanami jak Ternate, Soa-Siu, 
Makian, na których Portugalczycy budowali 
swoje fortece. Dobrze, że w programie rejsu 
znalazł się Udjung-Padang dawny Makassar, a 
to bazowy port Bugisów-żeglarzy smukłych 
dwu-masztowych szkunerów towarowrych, 
które raz w roku biorą udział w regatach 
Makassar- Jacarta, a dawniej chodziły dzięki 
sprzyjającym monsoonom na trasie Indonezja - 
Madagaskar.

Tak się układały moje późniejsze losy, że . 
pływając w polskich i zagranicznych liniach 
żeglugowych miałem możność poznać 

wszystkie z portów tego rejsu ORP ISKRA za 
wyjątkiem Ushuaia w Patagonii czy też Ziemi 
Ognistej.

Postaram się zainteresować tym apelem 
moich kolegów, którzy jeszcze żyją i są 
rozrzuceni po szeroki świecie, aby też coś dali 
na ten szlachetny cel, na który i ja dorzucam 
swoją cegiełkę.

Równocześnie prosiłbym, aby nie 
zapomniano, że w Sydney żyje jeszcze 
zasłużony dowódca OORP BURZA i 
BŁYSKAWICA z ostatniej wojny - komandor 
Wojciech FRANCKI. Myślę, że gdyby 
zaaranżowano jego przyjazd na okręt, byłby 
bardzo uhonorowany, bo jest On tego wart. 
Od Redakcji: Lista ofiarodawców 
przekazujących swe dary przez SMW jest 
umieszczona w Kronice Stowarzyszenia.

EDMUND PAWŁOWSKI
WSPOMNIENIA Z 15 LETNIEJ SŁUŻBY w MW.

St.bsm. E. Pawłowski w bezpośrednich 
słowach przypomina trudności szkolenia w 
pierwszych latach istnienia Marynarki, wysoki 
poziom wiedzy fachowej osiągnięty w trudnych 
warunkach i w wyniku dobre osiągnięcia w 
wojennych akcjach.- Redaktor.

W 1928 wstąpiłem na ochotnika do MW po 
kursie radiotelegrafisty na szkolnym okręcie 
BAŁTYK, Moje pierwsze kroki na pływającej 
jednosce to na torpedowcu KUJAWIAK. Był 
to jeden z przekazanych po pierwszej wojnie 
światowej Polsce po rozbrojeniu Niemiec. Inne 
tej klasy to: ŚLĄZAK, PODHALANIN, 
MAZUR i KASZUB. Ten ostatni trwał 
niedługo bo miał wybuch kotłów co go 
skończyło. Wszystkie miały wyporność około 
500 ton. Uzbrojenie stanowił aparat torpedowy 
i jedno działo 75 mm na dziobie, nie tyle do 
strzelania co do wyglądu bojowego. Były 
różne ćwiczenia w zatoce Gdańskiej, bo poza 
Hel wyjeżdżać było trochę ryzykowne. Na fali 
gięły i trzeszczały ze starości te po-niemieckie 
okręty. Pamiętam podróż do małego mola w 
Pucku, gdy głębokość w zatoce sprawdzaliśmy 

tyczką żeby nie wjechać na mieliznę. Ostatnie 
10 metrów zajęło nam godzinę. Historyczne są 
te brzegi zatoki bo tam właśnie Generał Haler 
wrzucił pierścień w te wody, w sławnych 
zaślubinach Polski z morzem.
Były też ćwiczenia torpedowe, holownik 
ciągnął na długiej linie tarczę, która wyglądała 
jak kawałek płotu. Sternik holownika i 
marynarz z pasem korkowym obserwowali 
gdzie przeszła torpeda i dużo czasu zabierało 
znalezienie tej torpedy, gdy wypłynęła.
Następne pływanie miałem też na drugim 
torpedowcu ŚLĄZAK. Pamiętam dowódcą był 
kpt Mieszkowski, bardzo łubiany, do każdego 
podchodził z pogodną twarzą. Trochę większy 
od innych był torpedowiec MAZUR, na 
którym szkolono artylerzystów; miał również 
karabiny maszynowe i działko przeciwlotnicze. 
W pierwszym nalocie niemieckich bombowców 
na Oksywie, trafiony został bombą zanim 
zdążył odbić od mola. Po skończeniu 
wszystkich kursów swojej specjalności radiowej 
na ORP BAŁTYK w marcu 1937 zostałem 
wysłany do stoczni Cowes w Anglii na 
budujący się tam ORP BŁYSKAWICA. Było 
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nas wtedy 10 -ciu starszych podoficerów 
każdy w swojej specjalności, by zapoznać się 
z nowym okrętem.
Moim obowiązkiem było zapoznać się z 
instalacją aparatur radiowych, przysłanych z 
Polski z firmy PZT. Pamiętam jak kmdr 
Rymszewicz przechadzał się po pokładzie, bo 
on miał ogólny nadzór. W październiku 1937 
ORP BŁYSKAWICA wykończona i kompletna 
wyszła ze stoczni do Polski, po drodze ładując 
amunicję w Geteborg. Powitanie czekało nas w 
Porcie Wojennym na Oksywiu. W Święto 
Morza w 1937 w Gdyni już myśli wszystkich 
były przy nadchodzącej wojnie. W Gdyni 
występował Jan Kiepura i przyjechał na 
Oksywie odwiedzić naszą Marynarkę. GROM 
i BŁYSKAWICA stały w nowym basenie 
właśnie kopanym. Obetonowany kanał z jednej 
strony gdzie stały okręty, trochę piasku obok 
i pusty obszar w stronę Oksywia, nazywaliśmy 
to miejsce Saharą. Zgromadzona załoga z 
dwóch okrętów przed BŁYSKAWICĄ, 
Dowódca z Kiepurą na pomoście, chcieliśmy 
więc by nam zaśpiewał. Wymówił się 
zmęczeniem, prosił żebyśmy zaśpiewali, co 
zrobiliśmy. Wtedy podziękował nam i 
powiedział: "Marynarze nie bójcie się wojny, 
bo za wami pójdzie cały świat mówiący 
językiem angielskim."
Było w tym trochę prawdy, a on był już 
wtedy mieszkańcem Ameryki. Znane są 
wszystkim bohaterskie akcje okrętu 
BŁYSKAWICY. Jedna tylko tragedia, której 
byłem świadkiem jest mało znana. Zdarzyło się 
to gdy BŁYSKAWICA z drugim eskorterem i 
krążownikiem typu DRAGON wysłani 
byliśmy, by spotkać koło północnej Irlandii na 
Atlantyku statek QUEEN MARY wracający z 
USA z jedną dywizją wojska na pokładzie. 
Pamiętam wyszedłem na pokład żeby zobaczyć 
ten kolos.
Przy spotkaniu BŁYSKAWICA z jednej 
strony, eskortowiec angielski z drugiej a 
krążownik dalej na przodzie. W pewnym 
momencie patrząc na krążownik na przedzie 
wydawało mi się ze on zechce przejść na 
drugą stronę. QUEEN MARY w tym czasie 

zrobiła zygzak i dziobem wgniotła krążownik 
pod wodę bez śladu. QUEEN MARY z lekko 
zgniecionym dziobem wpłynęła do portu 
szkockiego, a po przyjściu do portu nie wolno 
nam było o tem wspominać. Po sześciu latach 
pływania na ORP BŁYSKAWICY w końcu 
1943 z żalem opuściłem ten okręt. 
Przydzielony byłem na krążownik DRAGON, 
właśnie remontowany w Liverpool. Pamiętam, 
że jako szef radia sprawdzałem nowo 
zamontowany nadajnik, który wadliwie działał. 
Po zdjęciu tylnej płyty zauważyłem wewnątrz 
dużo śmieci jak papier od sandwiczy, izolacje 
kablowe etc. Poprosiłem dowódcę i oficera 
łącznikowego by im pokazać blisko pół 
wiaderka śmieci. Przyjęli do wiadomości i 
wysłali pismo do stoczni. Po próbach i 
ćwiczeniach DRAGON wziął udział w inwazji 
Normandii. W ciągu tych pięciu tygodni akcji 
przy brzegach Normandii DRAGON dwa razy 
odchodził do stoczni w Anglii po ładunek 
amunicji i wciskanie tak zwanych "koszulek" 
w działach, które wysuwały się około 1 cm z 
lufy po oddaniu z działa 50 pocisków. Torpeda 
przy brzegach Normandii skończyła żywot 
DRAGONA. Zginęło 17 zabitych i było około 
50-ciu rannych, a nie odwrotnie jak podano w 
ostatnich "Naszych Sygnałach". DRAGON 
utrzymywał się około dwie stopy powyżej 
powierchni wody ; trzymały go na 
powierzchni, wodoszczelny dziób i rufa. 
Zginęła również suczka i trzy szczeniaki, jeden 
tylko się uratował. DRAGONA wciągnięto 
bliżej brzegu z całą załogą.
Po dwóch dniach przyszła barka desantowa i 
zabrała nas wszystkich do obozu w Anglii.

Po pół roku otrzymaliśmy drugi 
krążownik CONRAD. Już żadnej poważnej 
akcji nie było. Wojna się szybko skończyła. 
Na tym skończyła się nasza służba w Mar 
Woj. Nie było radości na koniec wojny w 
Polsce w niejasnej sytuacji. Nikt nie wiedział 
co robić. Ci co mieli bliską rodzinę wracali. 
Nikt nas nie pożegnał, nie powiedział:

Bóg zapłać, ęzy dziękuję Wam Marynarze, 
by mu odpowiedzieć:"Ku Chwale Ojczyzny".
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BOLESŁAW JARZYNA

OSTATNIE DNI ORP DRAGON

Miło było czytać artykuł o ORP DRAGON T. 
Lesisza w 175 nr NS oraz J. Tumaniszwili w 
176 nr NS. Myślami przeniosłem się do 
dawnych czasów, gdy jako radiotechnik byłem 
na ORP DRAGON. Jeszcze teraz mam przed 
oczyma ten piękny widok w czasie inwazji, 
gdy w przerwie pomiędzy służbą wyszedłem 
na pokład przed rozpoczęciem akcji, gdzie 
tysiące okrętów, statków handlowych i 
najrozmaitszych jednostek transportowych były 
rozsiane na morzu aż po horyzont. Tylko ten 
kto był tam wówczas obecny może ocenić ten 
ogrom współpracy i przedsięwzięcia inwazji na 
Francję i Europę. Szkoda, że DRAGON nie 
mógł dokończyć swego rozpoczątego dzieła, 
mimo swej chlubnej i podziwu u Anglików 
wzbudzającej akcji. W dniu 8 lipca pełniłem 
służbę w radiostacji przy odkodowywaniu 
sygnałów. Nagle po 0400 nastąpił bardzo silny 
wybuch pod linią wodną. DRAGON zachwiał 
się, podniósł i opadł z powrotem. Działo się to 
w pobliżu radiostacji i wszystko zamarło, 
światła zgasły, zapanowała cisza.

Radzicy pospadali z krzeseł, Wszyscy pytają, 
co się stało, a ja choć najbliżej wyjścia i 
maszynowni, nie miałem na to odpowiedzi. 
Pomimo silnego wybuchu nikt nie był ranny. 
Nie było paniki ale i łączności z resztą okrętu. 
Ropa zaczęła przenikać do radiostacji, 
postanowiliśmy więc wyjść na pokład. Na 

szczęście trap nie był uszkodzony, ale 
wychodząc zobaczyliśmy maszynownię i 
pomieszczenia marynarzy w godnym 
pożałowania stanie. Na pokładzie już był ruch 
i tam dowiedzieliśmy się co było przyczyną 
tak potężnego wybuchu. Staraliśmy się pomóc 
w ratowaniu okrętu, gdy sytuacja została 
opanowana i ustabilizowała się. Otrzymałem 
polecenie aby wraz z kolegą udać się do 
radiostacji w celu zabrania ksiąg kodowych 
oraz innych dokumentów, bo niektóre już 
pływały kolo okrętu. Ropa, która sięgała 
powyżej kolan, utrudniała nam pracę, ale rury 
u sufitu pomogły nam w tej mozolnej pracy, 
więc musieliśmy schodzić tam kilka razy. 
Szkoda, że tak dużo kolegów zginęło i zostało 
rannych. J. Tumaniszwili w swoim artykule 
pisze, że zginął I oficer i 37 podoficerów i 
marynarzy oraz było 17 rannych i tak nas 
powiadomiono, gdy schodziliśmy z 
DRAGONA.

T. Lesisz podaje w swoim artykule, że zginął 
I oficer i 26 podoficerów i marynarzy, a 14 
było rannych. Michał Alfred Peszke w swojej 
książce "The Polish Navy in the Second 
World War" - podaje 37 zabitych. Przegląd 
Morski- czerwiec 1993 podaje I oficer i 26 
marynarzy. Prawdopodobnie już nigdy nie 
będzie możliwości ustalenia prawdziwej listy 
strat zmarłych i rannych.
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MIECZYSŁAW OTTO
TRZECH MUSZKIETERÓW Z PIORUNA

Pisałem poprzednio w Nr 175 Naszych 
Sygnałów o naszej przyjaźni od czasu 
powołania nas do służby czynnej aż do 
zakończenia wojny. Wiele lat minęło od tego 
czasu, ale pozostały wspomnienia. Dlatego 
chciałbym szerzej opisać te dzieje naszej 
przyjaźni, w lutym 1939 zostałem powołany, 
miałem wtedy 21 lat, do służby czynnej i 
przydzielono mnie do I Pułku 
Przeciwlotniczego, gdzie w Pierwszym 
Batalionie dowódcą był major Eminowicz a w 
Baterii 10-ej por - Maliszewski. Rozpoczęło się 
życie w wojsku, gdzie spotkałem wielu 
kolegów, a pomiędzy nimi Wincenty Wrotny 
i Kazimierz Rurka. Stale byliśmy razem i 
zaczęli nas nazywać THE THREE 
MUSKETEERS: Mieczysław Otto, Wincenty 
Wrotny i Kazimierz Rurka.

Kiedy rozpoczęła się wojna nasz I Pułk 
Przeciwlotniczy był przeznaczony do obrony 
polskiego rządu. Bardzo często zmienialiśmy 
stanowiska przenosząc się z Warszawy kolejno 
do Lublina, Chełmna, Łucka i Stanisławowa, 
aż z żalem w splocie wydarzeń zmuszeni 
byliśmy do przekroczenia granicy i opuszczenia 
ojczyzny. W dniu 18/19 września 1939 
przekroczyliśmy polsko-węgierską granicę. Na 
Węgrzech znajdowaliśmy się w trzech obozach: 
Mickolc - SajókazyncFelsóhangowy, ale trzech 
muszkieterów było razem.

Z tego ostatniego obozu Felsóhangowy, w 
sekretnej operacji zostaliśmy stopniowo 
wydostani i przez Budapest dostaliśmy się do 
Bares blisko granicy.

W dniu 27/28 1940 w nocy
przekroczyliśmy w tajemnicy granicę 
węgiersko jugosłowiańską, oczywiście w trójkę 
razem. W Jugosławii nie marnowaliśmy wiele 
czasu i byliśmy gotowi w dalszą drogę, a więc 
zameldowaliśmy się w Polskim Konsulacie w 
Zagrebiu, potem podróż do Splitu. Tutaj 
zorganizowali nas na następny transport i 
załadowaliśmy się na grecki statek.

13 lutego 1940 opuściliśmy Split i 
przypłynęliśmy do Marsylii 18 lutego 1940, 
gdzie byliśmy przydzieleni do Armii Polskiej 

pod dowództwem Generała Sikorskiego, w 
Batalionie Przeciwlotniczym. We Francji było 
wiele reorganizacji, częste zmiany miejsca 
postoju i przesunięcia. Z Marseiller do 
Bordeaux - Parthenay - St. Nazaire - Pont - 
Chateau - Vannes - Pont - Chateau i z 
powrotem do St. Nazaire i... zawsze THE 
THREE MUSKETEERS razem!

Ponieważ sytuacja we Francji była 
beznadziejna zostaliśmy załadowani na statek 
19 czerwca 1940 i dobijamy do Plymouth 20 
czerwca 1940.

W tych transportach było dużo Polaków, 
którzy przez Liverpool byli skierowani do 
Szkocji do Coatbridge lub pod namioty do 
obozu w Crawford. Prawdopodobnie w tym 
obozie było ponad 7 tysięcy Polaków. 
Dowódcą był Gen. Paszkiewicz. Zorganizowali 
tutaj Batalion Przeciwlotniczy, gdzie dowódcą 
był płk Ludwig. W skład batalionu weszły: 
Bateria I Warszawska - Dowódca major 
Eminowicz, Bateria II Brzeska - dowódca 
major Srednicki, Bateria III Lwowska - 
dowódca major Angiermar.

Ale to organizowanie było bardzo powolne 
i czas upływał monotonnie i nudno. Gdy tylko 
usłyszeliśmy, że delegacje z Polskiej 
Marynarki Wojennej szukają ochotników, nas 
trzech zgłosiło się i zostaliśmy przyjęci. Dnia 
10 października 1940 przyjechaliśmy na bazę 
ORP GDYNIA, gdzie przywitał nas komnador 
Zajączkowski. Wkrótce przemundurowano nas 
na granatowo. Po przejściu krótkiego 
artyleryjskiego kursu dostaliśmy przydział na 
nowy polski kontrtorpedowiec ORP PIORUN.

Przyjechaliśmy grupą do Greenock i 
zameldowaliśmy się na ORP PIORUN 4 
listopada 1940, gdzie The Three Musketeers 
byli razem. Ja zostałem przeznaczony do pom- 
pomów, Wincenty Wrotny do działa No 2, 
Kazimierz Rurka do działa No 4. Tak 
rozpoczęliśmy naszą służbę w Marynarce 
Wojennej. Szczęśliwi i dumni na ORP 
PIORUN. Ten okręt chwałę przyniósł Eolskiej 
Marynarce Wojennej i na całym świecie dla 
całej Polski. Nie będę opisywał operacji, w 
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których ORP PIORUN brał udział w czasie 
wojny, bo to już w Naszych Sygnałach było 
udokumentowane, wracam więc do The Three 
Musketeers, którzy od lutego 1939 aż do 
zakończenia wojny zawsze byli razem 
specjalnie w służbie w Marynarce Wojennej, 
a więc:
1 lipiec 1941 - razem dostaliśmy awans na 
starszego marynarza.
.1 lipiec 1942 - razem dostaliśmy awans na 
nadterminowego marynarza
1 maja 1944 - razem dostaliśmy awans na 
mata.
1 lipiec 1944 - razem dostaliśmy awans na 
mata zawodowego.
10 października 1946 zostaliśmy dekorowani: 
1939-1940 Star, Atlantic Star with silver rose, 
Africa Star, Italy Star, War Medal. Kiedy 
powróciliśmy z konwojem z Kopenhagi do 
Rosyth tam czekał na nas rozkaz z 

przeznaczeniem do starszego’ podoficerskiego 
artyleryjskiego kursu w Plymouth.

2 września 1945 zostaliśmy wy okrętowani 
i wyjechaliśmy na ten kurs /także oczywiście 
razem/. Kurs ten rozpoczął się we wrześniu 
1945 i zakończył się 5 marca 1946. Wszyscy 
wróciliśmy do obozu w Okehampton. Tutaj 
byliśmy krótki czas, ja zostałem przeznaczony 
na ORP ŚLĄZAK, koledzy na inne okręty. Po 
tylu latach pierwszy raz nas rozdzielono.

5 marca 1946 The three Musketeers 
rozłączyli się. Sytuacja polityczna zmieniła 
każdemu z nas plany na przyszłe życie i 
każdy z nas wybrał sobie inny kierunek do 
życia. Ja osiedliłem się w Szkocji i 
pracowałem w przemyśle. Wincnety Wrotny i 
Kazimierz Rurka wybrali pracę w Marynarce 
Handlowej. Od tej pory nie mieliśmy 
łączności. A po tylu latach wspaniałe 
wspomnienia pozostały nie do zapomnienia.

HM. JAN KUZJAKOW
WSPOMNIENIE O UCIECZCE ORP ORZEŁ 

W 1939 Z TALLINA
Do portu Tallin była zmuszona zawinąć 

łódź podwodna ORP ORZEŁ., bo mieli 
chorego kapitana i to bardzo poważnie. 
Zmuszeni byli umieścić go w szpitalu, 
konieczna była operacja chirurgiczna. 0 tym 
dowiedziała się Polska Ambasada w Tallinie. 
Dowiedziała się także i Niemiecka Ambasada 
i wspólnie z Sowiecką Ambasadą zmusili rząd 
estoński do internowania. Podwodna łódź 
została rozbrojona i internowana. Kapitana 
zabrali do szpitala, paliwo zostało 
wypompowane, zabrano przyrządy nawigacyjne, 
mapy i symbole. Wyrzutniom torpedowym 
odebrano "zatwory" i torpedy a także 
amunicję. Władze estońskie sympatyzowały z 
Polakami i niechętnie dały zgodę na taką 
rozprawę, ale pod naciskiem i ścisłą kontrolą 
urzędników Ambasady Niemieckiej i 
Sowieckiej były zmuszone rozbroić całą załogę 
i łódź podwodną - jako państwo neutralne 
wypełnić dane rozporządzenie. Pewnego dnia 
zwraca się attache wojskowy do Witolda 
Urbanowicza. Panie Witku, zwracam się do 

Pana jako drużynowego 16 morskiej drużyny 
harcerskiej, musisz wraz z innymi drużynami 
zorganizować ucieczkę z portu Tallin łodzi 
podwodnej na zachód. W najbliższą środę 
musisz być wraz z innymi harcerzami i 
drużynowymi w Tallinie, przedostać się na 
pokład i omówić plan ucieczki z zastępcą 
kapitana, dać niezbędną pomoc. Co się tyczy 
paliwa dla ciągników, będzie to organizowane 
także przez Polonię estońską. Jednak ty i inni 
druhowie jadący z tobą muszą brać butle o 
pojemności jednego litra do kieszeni, a także 
do plecaka: paliwo diesel, aby uruchomić 
zapasowy ciągnik i wyjść na neutralne wody. 
W środę byliśmy w Tallinie /daty nie 
pamiętam/. Byli tacy druhowie: Urbanowicz Z., 
Urbanowicz J., Swyłan Br., Możejko A., 
Kuzjakow J., Skarbowski A., Jerzy Wasilewski 
i jeszcze kilku. Było nas 10 osób. Żyje tylko 
jeden drużynowy Jan Kuzjakow.

Łódź podwodna ORP ORZEŁ była 
zacumowana w porcie pasażerskim Tallin. Przy 
łodzi stał jeden uzbrojony wartownik z armii 
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państwa estońskiego, drugi wartownik był na 
pokładzie. Władze estońskie były życzliwe dla 
internowanych Polaków, pozwolono odwiedzać 
i przekazywać paczki z produktami bez 
kontroli. Nowy kapitan, a także dowództwo 
łodzi podwodnej byli bardzo energiczni i 
gotowi na wszelkie ryzyko. Kapitanowi 
dostarczono pistolet. W nocy 18 września 1939 
roku spowodowano awarię sieci elektrycznej w 
porcie. Korzystając z ciemności, porwano cumy 
i łódź podwodna ORZEŁ wypłynęła na otwarte 
morze. Była ostrzeliwana, lecz udało się jej 
przedostać na wody neutralne, zabierając 
rozbrojonych wartowników. Nasz plan 
harcerskiej pomocy, ucieczki z portu Tallin 
łodzi podwodnej ORZEŁ był zrealizowany. 
Młody, energiczny kapitan Jan Grudziński na 
jednej odprawie powiedział: gdy się nam uda 
wyjść z portu na otwarte morze Bałtyk, to my 

jako jednostka bojowa damy sobie radę i 
zdobędziemy nie tylko paliwo, ale także karty 
nawigacyjne, symbole i chorągwie. Więc ORP 
ORZEŁ skutecznie wykorzystał awarię sieci 
elektrycznej w porcie. Został ostrzelany, ale 
bez strat wypłynął na otwarte morze. 
Rozpoczęło się polowanie na statki motorowe, 
aby dopełnić paliwo i zdobyć wszystko co 
potrzebne dla nawigacji. Jak się potem 
dowiedzieliśmy z radia - wiadomości angielskie 
- łódź podwodna ORZEŁ pod banderą 
niemiecką szczęśliwie przeszła przez cieśninę, 
wyszła na Atlantyk i dotarła - witana - do 
Anglii. Brała aktywny udział w walkach 
morskich u boku floty W. Brytanii. Bohatersko 
zginęła wraz z załogą, przez pomyłkę, w 
bombardowaniu przez siły lotnicze W. Brytanii. 
/Spisane w 1995 roku/

ANDRZEJ GUZOWSKI
NA AKTUALNE TEMATY

Zacznę od smutnej wiadomości: w dniu 4 
lutego w Gdyni zmarła Krystyna z Guzowskich 
Pierzyńska, moja siostra, a żona kolegi z 
naszego rocznika SPMW Andrzeja 
Pierzyńskiego. Bardzo cierpiała ostatnie 
miesiące, miała raka kości. Pochowana została 
na marynarskim cmentarzu na górce Oksywia 
w dniu 10 lutego 1995, w 75-tą rocznicę 
odzyskania morza. Gdyby ktoś z kolegów 
chciał przesłać wyrazy współczucia, podaję 
adres Andrzeja Pierzyńskiego: Kpt. Z.W. 
Andrzej Pierzyński, ulica Świętojańska 8 m 32, 
81-368 Gdynia, Polska.
Stan zdrowia Andrzeja P. nie jest dobry. 
Proszę też o Zdrowaśkg za duszę mojej 
Siostry...Tadeusz Lesisz w liście do NS, 
zamieszczonym na stronie 12 numeru NS 176 
pisze, że rocznik SPMW 1936-39 był "może 
najbardziej dotknięty wojną 1939-45". Drogi 
Tadziu! Trudno mi się z Tobą w tym 
względzie zgodzić. Piszesz, że z osiemnastu 
kończących SPMW w roku 1939 pozostało 
przy życiu pięciu. Wedle mego rachunku 
siedmiu, a może nawet ośmiu. Wyliczę: Lesisz 
w Anglii, Bernas w Kanadzie i ja w USA, 
Karol Góralczyk wiele lat temu wyemigrował 

do Australii i słuch o nim zaginął. Może 
jeszcze żyje. W Polsce żyje / w chwili tego 
pisania/ czterech: Cegielski i Netter w 
Szczecinie, Pierzyński i Ochman w Gdyni, w 
czasie wojny 1939-45 zginął tylko jeden z 
naszych kolegów-Mietek Uniejewski, jak sam 
piszesz, zamęczony i rozstrzelany przez 
Gestapo w Warszawie w 1943-cim roku. 
Jeremi Hulanicki i Zbyszek Smoleński zginęli 
już właściwie po wojnie. Hulanicki w 
przydrożnej szopie, w której nocował wraz z 
grupą oficerów wracających z Oflagu od 
pocisku z sowieckiego czołgu. Smoleński, 
rozstrzelany przez UB w lutym 1946 roku, jak 
piszesz. Reszta z naszych kolegów, dziś już 
nieżyjących zmarła grubo po wojnie śmiercią 
naturalną. Z nas sześciu, którzy całą wojnę 
pływali na Zachodzie -nie zginął nikt. A 
wszyscy pływaliśmy niemal ciągle. 0 ile się 
nie mylę każdy z nas "wyfasował" po Medalu 
Morskim z trzema okuciami. Dwóch się topiło, 
ale się NIE utopiło. Maciek Bocheński na 
Gromie i ja na Jastrzębiu, Tyle o tym. W 
numerze z marca 1995 roku najbardziej chyba 
prestiżowego czasopisma spraw wojenno- 
morskich U.S. Naval Institute PROCEEDINGS, 
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znalazły się dwa polskie akcenty. Dotychczas 
w miesięczniku tym, wychodzącym bez 
przerwy od ponad 120 lat, jedyne polskie 
akcenty były "wypocinami" niejakiego 
Andrzeja Guzowskiego. Ale on się już chyba 
znudził. Tym razem jednym z "polskich 
akcentów" jest zamieszczenie kolorowej 
fotografi Mariana Kluczyńskiego pt. "Start 
Rakiety" nagrodzonej honorowym 
wyróżnieniem w Międzynarodowym Konkursie 
Fotografiki Marynarek Wojennych. Zdjęcie 
naprawdę bardzo udane, ukazujące odpalenie 
pocisku rakietowego z wyrzutni na polskim 
okręcie wojennym. Drugim "polskim akcentem" 
w tym samym numerze "Proceedings" jest 
artykuł kpt.mar. Tomasza Szubrychta 
zatytulowanv-, "Is the Polish Navy Ready for 
NATO?". "Czy Polska Marynarka Wojenna jest 
gotowa na wejście do NATO?". Artykuł jest 
interesujący, autor analizuje skład polskiej floty 
wojennej z punktu jej przydatności do 
poszczególnych zadań operacyjnych. Podkreśla, 
że typy okrętów i ich proporcjonalny układ w 
polskiej flocie są w głównej mierze 
pozostałością zadań operacyjnych 
wyznaczonych PM w strategicznych planach 
Układu Warszawskiego (czytaj Związku 
Sowieckiego). W tych planach flota polska 
miała być użyta głównie do operacji 
desantowych i częściowo do ich eskortowania. 
Kpt.mar. Szubrycht przedstawia dalej, dość 
okólnikowe, program modernizacji i reform 
PMW, aby ją przystosować do nowych 
wymogów niepodległego Państwa Polskiego, a 
więc do przeciwdziałania zakusom czy 
zamachom na suwerenność Rzeczpospolitej i 
do ochrony polskich interesów na morzu. 
Kpt.mar. Szubrycht nie daje jednoznacznej 
odpowiedzi na zawarte w tytule pytanie, czy 
PMW jest gotowa do wejścia do NATO. Być 
może jednoznacznej odpowiedzi na takie 
pytanie jeszcze nie ma. Ogranicza się do 
wyszczególnienia pewnych, raczej ubocznych 
korzyści dla flot NATO i floty polskiej 
płynących ze wspólnych ćwiczeń i coraz to 
bliższych związków. Ale dobrze, że taki 
artykuł ukazał się w tak prestiżowym piśmie 
jak Proceedings. Jak głosi notatka redakcyjna, 
kpt.mar. Szubrycht uczestniczył w programie 

międzynarodowej wymiany oficerów w Szkole 
Amfibijnych Operacji U.S. Navy w Coronado 
w Kalifornii. Jest jeszcze jedna sprawa do 
omówienia, to sprawa pozostawienia po 
Polskiej Marynarce Wojennej w Drugiej 
Wojnie Światowej trwałego historycznego 
śladu. Nie ujmując zasług w tej dziedzinie 
takim ludziom jak śp. Jerzy Pertek czy kilku 
innym pisarzom tak w Polsce jak i na 
emigracji, jedno tylko opracowanie wybija się 
na czoło. Są to "Kroniki Polskiej Marynarki 
Wojennej 1918-1946"owoc dwudziestu lat 
mrówczej pracy Inż. Stanisława Marka 
Piaskowskiego. Trzy tomy plus "Album 
Planów" polskich okrętów wojennych to 
chronologicznie uszeregowane wydarzenia, 
rozkazy, działania bojowe zaczerpnięte z 
archiwów Kierownictwa Marynarki Wojennej 
czy z Dzienników Zdarzeń. Nie chcę się na 
ten temat rozwodzić. Odsyłam 
zainteresowanych do Naszych Sygnałów, Nr. 
167 datowanych Lipiec-Grudzień 1990 roku. 
Jako pierwsza pozycja w tekście jest moja 
recenzja o "Kronikach". Lepiej jeszcze, ciekawi 
niech zajrzą do samych "Kronik", jeśli je 
posiadają. Nakład był skromny. Prywatny, 
"Chałupniczy". Ale wartość historyczna 
"Kronik" jest ogromna, chyba o tym wszyscy 
jesteśmy przekonani. Wartości te trzeba by 
utrwalić dla przyszłych pokoleń, dla pisarzy i 
historyków. Stawiam więc wniosek, który 
popiera m.in. Kol. Jerzy Tumaniszwili: aby 
Powiernicy Funduszu Społecznego Mar. Woj. 
rozważyli możliwość odpowiedniej darowizny 
na wydanie w Polsce "Kronik Polskiej 
Marynarki Wojennej 1918-1946" Stanisława M. 
Piaskowskiego. Wydaje mi się, że darowizny 
na wyżej wymienione cele są zgodne z 
wymogami stawianymi przez brytyjskich 
"Charity Commissioners". Przeznaczenie kilku 
tysięcy funtów nio będzie chyba uszczerbkiem, 
a chwalebnym aktem społecznym.
Zgoda autora na przedruk w Polsce już 
została wyrażona, ale koszta wydania nie tylko 
byłyby wyższe niż podane przez kolegę 
Andrzeja, ale być może nie byłyby 
sankcjonowane przez Charity Commissioner- 
Editor
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JERZY TUMANISZWILI
INICJATYWA GODNA POPARCIA

Rozpocząłem zbieranie materiałów do 
opracowania w języku polskim ANTOLOGII 
działań Mar.Woj. w II WS. To znaczy będzie 
to zbiór opublikowanych opowiadań 
uczestników naszych działań wojennych. 
"Nasze Sygnały" będą podstawą tego 
opracowania. N.S. otwarły drzwi dla 
wszystkich, którzy chcieli się podzielić swoimi 
przeżyciami na naszych okrętach. Zasłużyłeś 
się Wiesiu bardzo dla dobra historii Mar. Woj. 
Pamiętam jak jeden z Twoich poprzedników,na 
ręce którego przesłałem opowiadanie z 
KRAKOWIAKA, odpisał: "nie wydrukujemy, 
bo stać ciebie na lepsze". Wracając do 
materiałów z N.S. Nie mam ich wszystkich, 
wiele numerów przepadło, ale Marek 
Piaskowski poinformował, że ma wszystkie, a 
więc braki mojej kolekcji mogę uzupełnić 
porozumiewając się z Nim. Obiecał pomoc. 
Poza N.S. część opowiadań opublikowano w 
"Polsce Zbrojnej" redaktora Terleckiego i 
innych czasopisamch emigracyjnych, a po 
wojnie w krajowych. "Morze" jest zapewne 
warte przejrzenia i w tej sprawie napiszę 
do"Kłopota" i Gośka. Z książek, które się 
ukazały w jgzyku polskim, mam Wacka Kona, 
Bohdana Wrońskiego, Andrzeja Guzowskiego. 
Brakuje książki Józefa Bartosika, kmdra 
Romanowskiego, Sopocki i Cygana. Nie wiem 
czy Borys Karnicki też napisał? Może były 

inne, o których zapomniałem, albo też nie 
wiedziałem. Chodzi o opowiadania naocznego 
świadka prawdziwego zdarzenia. Z książki 
Andrzeja Guzowskiego nadaje się do przedruku 
tylko jedno opowiadanie związane z 
zatopieniem "JASTRZĘBIA". Tak samo z 
książki Bohdana Wrońskiego mała część 
nadaje się do antologii. Natomiast większa 
część opowiadań z N.S. to relacje z pierwszej 
ręki /gęby/, a więc historycznie czyste jak łza. 
Piszę do Was o pomoc. Wiem, że spotykacie 
się raz na miesiąc, a więc porozmawiajcie na 
ten temat, może ktoś z Was wie o tym czy 
owym, może ktoś z Was ma te książki, o 
których wspomniałem. Może macie w 
biblioteczce Stowarzyszenia, to proszę o 
przesłanie na kilka tygodni. Przesyłam na ręce 
Pani Gabrieli czek na sumę 25 dolarowy na 
pokrycie przesyłki. Książka zawierać będzie 
również fotografie. Wiele z nich zapewne jest 
w Instytucie Sikorskiego, a może część jakaś 
pozostała w Stowarzyszeniu, a może są 
prywatne kolekcje, w Waszych rękach, a raczej 
albumach.
W czasie jednego z naszych zjazdów w 
Londynie, odwiedziłem Instytut Sikorskiego i 
widziałem nagromadzone tam materiały 
związane z naszymi okrętami i organizacjami. 
Jestem pewien, że są tam "Dzienniki Zdarzeń".
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PRZYCZYNKI. KOMENTARZE. INFORMACJE
POPRAWKI I SPROSTOWANIA NS nr 176

Na str 44 w Redaktorskim Felietonie 
Musztarda po obiedzie w paragrafie o 
obchodach i rocznicach czytymy: " 18 lipca 
1994 pisze z Warszawy nasz kol. Zygmunt 
Korwin- (powinno być) Sokołowski, dziś 
prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Na str 51 Z 
Żałobnej Karty - połączone są dwie linie, które 
w porządku chronologicznym powinny być: 
22.8.1994 zmarł w Ottawie - Kanada po 
długiej i ciężkiej chorobie por.mar. Konstanty 
Reynert. 25.9.1994 zmarł u córki w Derby 
częściowo sparaliżowany po wypadku 
samochodowym w Kraju mat nadt. Zbyszko 
Paź i został pochowany w Plymouth. Kol. 
Andrzej Browarski w swym liście kwestionuje 
podanie Aleksandra Wilczyńskiego jako 
porucznika, a nie kpt. mar. Tak nam podano z 
Kraju, a przy okazji mogę zaznaczyć, że Olek 
wrócił do Polski wcześniej, służył w Mar Woj 
PRL‘u, a ich awanse niekoniecznie liczą się u 
nas. Na adresie zwrotnym swego listu Andrzej 
podaje swój stopień jako Capt. Chyba lepsze 
tłumaczenie kpt.mar.jest Lt.Cdr., bo Capt to 
może być już awans do pełnego komandora. 
W każdym razie redaktor przeprasza za wyżej 
wymienione pomyłki kolegów, ich rodziny i 
przyjaciół, jeśli komukolwiek sprawiłem 
przykrość.

MARZEC 1995: ANDRZEJ DOLIŃSKI
Nasze Sygnały w nr. 176 drukowały w 
nieznacznym skrócie na stronie 37-ej 
wspomnienie Krystyny Asipowicz o naszym 
Sp. Koledze Andrzeju. Pani Helena Dolińska 
przesłała nam kopie szeregu dokumentów, 
listów, zapisków dotyczących pracy 
powojennej naszego Kolegi genealoga, 
archiwisty i historyka Wielkiego Xięstwa 
Litewskiego. Dokumenty te z aprobatą p. 
Heleny przekazujemy do Muzeum Mar.Woj. w 
Gdyni, a w Przyczynkach przypominamy, że:

1 .Pamiętnik Wojciecha Dolińskiego /ojca 
Andrzeja/ został wydany przez Caldra House 
Ltd. i jest w sprzedaży w Polskiej Fundacji 
Kulturalnej. "Przekażemy Przeszłość Dla 
Przyszłości".
2 .Ze zbiorów śp. Andrzeja wspaniała wystawa 
ponad trzystu fotografii rysunków Napoleona 
Ordy z lat 1840-1880 była urządzona w marcu 
1989 w Galerii POSK’u. Wystawa miała 
entuzjastyczne recenzje Krystyny Asipowicz i 
Aleksandra Bluma w prasie polskiej.
3 .Komitet Organizacyjny Kongresu Kultury 
Polskiej nie okazuje żadnego zainteresowania 
prezentowanym przez śp. Andrzeja wkładem 
WXL, natomiast z satysfakcją można 
zacytować list Fundacji z Brzezia 
Lanckorońskich z 13 grudnia 1994 w którym 
czytamy:"Miło mi zawiadomić, że Pani dar w 
postaci teczek genealogicznych opracowanych 
przez Pani śp. Męża będzie zdeponowany 
przez nas wraz z biblioteką genealogiczną 
Szymona Konarskiego na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Cieszę się, że ten zbór będzie 
spoczywać w tak dostojnym miejscu i służyć 
polskim naukowcom w tej dziedzinie. Łączę 
uprzejme ukłony i Życzenia Świąteczne. Jan 
Badeni przewodniczący".
4 . Z dostarczonej przez Ministry Of Defence 
karty ewidencyjnej przypominamy służbę śp. 
Andrzeja w naszej Marynarce: Przeniesiony z 
Armii do Mar. Woj. 11.10.1940 i w parę dni 
później, bo 15.10. zaokrętowany na 
BŁYSKAWICĘ. 8.1.41 przeniesiony na ORP 
Gdynia. Zmiana specjalności na maszynistę i 
2.4.41 zaokrętowany na BŁYSKAWICĘ. 
Wyokrętowany 21.6.41 i skierowany do Oddz. 
KUF. Wraca na BŁYSKAWICĘ 6.9.41 skąd 
wraca do KUF. Po urlopach wypoczynkowych 
zwolniony na kursy prawa skąd wraca do 
domu wypoczynkowego i stacji zbornej 
Plymouth. Ukończył studia prawnicze 31.12.46 
i 11.2.1947 został przyjęty do PKPRNo.Ew. 
30196336.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Zakopane 21 wrzesień 1994. Konstanty Stecki 
pisze:
"... Mam nadzieję, że dostaliście ostatni mój 
list i książkę. Tak jak obiecałem podaję adres 
Kazika Mochnackiego, niestety z pewnym 
opóźnieniem, gdyż krewnego jego żony 
przenieśli do innej parafii i długo go szukałem.

Gdynia 1 grudzień 1994. Jan Lewicki pisze: 
"... Nie mam słów podziękowania za tak 
wielkie zaangażowanie się moim losem. 
Bardzo dziękuję za prezent z P.K.O. Ale czy 
to nie za dużo kłopotów z Pana strony. A 
teraz najważniejsze. Pan Admirał odwiedził 
mnie w domu, bo niestety siły nie pozwoliły 
mi na wizytę w Sztabie M.W. Był bardzo 
miły, powiedział że zajmie się nami, jeśli 
będzie jakaś potrzeba będzie o nas pamiętał. A 
nam czasem potrzeba po prostu rady, bo 
wiadomo wiek swoje robi. A wszystko to 
zawdzięczamy Panu, oby dobry Bóg miał Pana 
z rodziną w opiece. Oby dobre zdrowie 
sprzyjało do końca..."

W "Banderze" czytamy:
Przy okazji zbliżającej się 76 rocznicy 

powstania Polskiej Marynarki Wojennej 
wiceadmirał Romual Waga odwiedził jednego 
z najstarszych marynarzy, którzy służyli pod 
polską banderą wojenną. Jan Lewiński jest 
mieszkańcem Gdyni. Ponad 91-letni obecnie 
kapitan rezerwy wstąpił do Polskiej Marynarki 
Wojennej w 1923 roku. Jeszcze wcześniej 
walczył w wojnie 1920 roku.

Służył na wielu okrętach. Przeszedł wiele 
szczebli marynarskiej kariery. W chwili 
wybuchu II wojny światowej był torpedystą na 
ORP „Burza”. Na pokładzie niszczyciela trafił 
do Wielkiej Brytanii. W czasie wojny pływał 
na „Orkanie” i „Ślązaku”, przy czym z tego

Jan Lewiński z Admirałem Wagą

pierwszego zszedł tuż przy jego zatopieniu. Do 
kraju wrócił w 1946 roku. Jako doświadczony 
torpedystą Jan Lewiński został skierowany z 
polską misją w celu sprowadzenia do kraju 
polskich okrętów. Ostatecznie przypłynął do 
Gdyni na pokładzie ORP „Błyskawica”.

Jak sam wspomina, choć był tylko 
żołnierzem, nie ominęły go represje okresu 
stalinowskiego.

Po odejściu z marynarki napisał pamiętniki, 
które obiecał udostępnić, więc z pewnością do 
wspomnień kpt. Lewińskiego jeszcze wrócimy.

Admirał Waga wręczył kapitanowi 
Lewińskiemu kordzik oficera marynarki 
wojennej. Nikt nie ukrywał wzruszenia. Dla 
kapitana Jana Lewińskiego Polska Marynarka 
Wojenna znaczyła i, jak można sądzić po 
naturalnej reakcji, nadal wiele znaczy.

Tekst i foto: J. Walczak

Scarborough, Ontario 4 grudnia 1994 pisze 
Romuald Nałęcz-Tymiński:

Przepraszam za opóźnienie którego 
przyczyną były sprawy zdrowotne. 
Rozpocząłem ja w połowie października, 
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przekazując dobrze przeze mnie 
podhodowanego wirusa, mojej Jadwidze. 
Ciężko przeszła swoją kolejkę grypy, a 
otrząsnowszy się z niej, poddała się operacji 
obu stóp, które sprawiały jej kłopoty już od 
pewnego czasu.

Rzecz jasna, że w takich warunkach, nie 
miałem ani czasu ani energii na jakąkolwiek 
korespondencję.
Dzięki Bogu, horyzont już się przejaśnia. Ja 
czuję się całkiem dobrze, a Jadwigi 
rekonwalescencja, zbliża się - mam nadzieję, 
do pomyślnego zakończenia.

Miałem wiadomość z Polski, że Okręt 
Muzeum ORP BŁYSKAWICA poszedł do 
doku i stwierdzono, że dziobowa część okrętu 
(podwodna) jest tak przerdzewiała, że 
kwestionowana jest możliwość zatrzymania 
BŁYSKAWICY jako okrętu Muzeum.
Wielka to szkoda, chociaż można się tego 
było spodziewać."

South Africa 6 grudnia 1994 pisze Kazimierz 
Malawski:
"Jak zwykle przy okazji życzeń kilka słów o 
sobie.We wrześniu złożył nam wizytę w 
Durbanie z żoną p. Opaliński -radca Polskiej 
Ambasady w Płd. Afryce i wręczył "Krzyż 
Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie."

Pod koniec maja wróciliśmy do Durbanu 
po sześcio-miesięcznym pobycie w Australii, 
gdzie kupiliśmy w Perth mieszkanie na 
własność i znów wybieramy się w połowie 
listopada na następne sześć miesięcy. Tym 
razem mamy zamiar złożyć aplikację na stały 
pobyt."

Markaryd 10 grudzień 1994 pisze Zbigniew 
Heindrich:
"... Jakoś dzięki Bogu czujemy się dość dobrze 
mimo moich prawie 80 lat i żony 74. Byłem... 
w szpitalu na badaniach serca. Według lekarzy 
jestem fenomenem, ciśnienie mam bardzo 
wysokie... powinienem unikać wysiłków 
fizycznych. A ja jeżdżę po kilka kilometrów 
rowerem i jakoś lepiej się czuję, choć jestem 
zmęczony.... Szwecja przystąpiła po wielkim 
głosowaniu do E.U. Już teraz wiele artykułów 
drożeje. Wysokie ceny nas starszych mniej

dotkńą bo nie zachodzi potrzeba kupowania. 
Nasze emerytury wystarczą na mieszkanie, 
opłaty telewizji, telefonu i światła, a wielkich 
wymagań kulinarnych nie mamy....... Czasami
dostaję gazety polskie. Co się tam dzieje jest 
dla mnie zupełnie niepojęte. Jest prezydent, 
posłowie i senatorowie. Wszystko trzyma się 
mocno swoich stanowisk.... Nieraz chciałoby 
się podyskutować po polsku, ale tu i w okolicy 
nie ma żadnych Polaków.
W 1995 obchodzimy naszą 50-tą rocznicę 
ślubu. Ślub zawarliśmy w pięknym mieście 
Heilbronn/ Niemcy/. Ze tak długo żyjemy 
razem nie świadczy, że jesteśmy takie anioły, 
bo w życiu to różnie bywało!."

Marcq -en-Baroeul 1 styczeń 1995 pisze 
Kazimierz Mochnacki:
"... Listy Twoje to jest mój pierwszy kontakt 
(poza Kostkiem Steckim u którego byłem w 
Zakopanem) z kimś z naszej starej paczki. 
Sprawiły mi dużą przyjemność i wzruszenie - 
bo jednak jest to już 50 (albo więcej) lat od 
naszego widzenia się i wszyscy rozlecieli się 
po całym świecie.
List mój piszę żebyś wiedział, że listy Twoje 
dostałem i wkrótce napiszę a raczej opiszę całe 
moje dzieje od naszego ostatniego widzenia 
się."

Paryż 13 styczeń 1995 pisze Michał Hłasko:

WIERSZ O MIŁOŚCI POLSKIEJ ZIEMI

Kochaj urok Polskiej Ziemi 
i ten Lud co ją promieni, 
Ciche wsie i gwarne miasta, 
Matkę Ziemię - Króla Piasta.

Ziemia nasza, Barwne pola, 
Zieleń lasów, czarna rola, 
I pachnące łąki kwiatem, 
Złota rosa w brzasku latem.

Szafirowa szata morza,
Bursztynovwe w słońcu zboże, 
Wisły brzeg, płynące wody, 
Polki wdzięku i urody.
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Plączące wierzby, wiosny czar, 
Gwiaździsta noc - Warszawy gwar. 
To Nasza Ziemia - pełna kras, 
My ją kochamy - Ona nas.

Edward Hłasko 
Sopot 1973 

ZAPYTUJĘ KTO JEST EDWARD HŁASKO? 
Michał Hłasko pisze 18 lutego 1995: 
"Mój Drogi, Ze wzruszeniem przeczytałem, że 
podoba się Tobie wiersz mego od dawna 
zmarłego kuzyna z Sopotu. Naturalnie, że 
udzielam Tobie pełną swobodę w korzystaniu 
z wszystkich wierszy w zbiorku, który 
załączam. ... Jak w poprzednim roku będę na 
balu morskim, który się odbędzie w WSM w 
Gdyni. "

Zakopane 22 styczeń 1995 Konstanty Stecki 
pisze:
"... Dziękuję za przesłanie ostatniego numeru 
"Naszych Sygnałów" oraz miłe słowa, które się 
ukazały o mojej skromnej osobie. Zawsze to 
przyjemnie, gdy wspominają dawni Koledzy. 
Równocześnie przepraszam za zwłokę w 
odpowiedzi, ale wynikła ona z niedyspozycji 
zdrowia. Jeszcze do dzisiaj przebywam w 
"betach" na skutek przeziębienia i dlatego 
odpisuję ręcznie (jak kura pazurem) za co też 
przepraszam. Nie wiem jak się zrewanżować 
za otrzymany egzemplarz "Naszych 
Sygnałów"? Czy coś przekazać na adres 
Kol.Pappelbauma, czy też w jakiś inny sposób. 
Jak to załatwiają inni Koledzy mieszkający w 
Polsce? Napisz. Będę Ci wdzięczny za 
przesyłanie następnych numerów. Nawiązałem 
kontakt z Wasilewskim w Szwajcarii. Napisał 
bardzo miły list i przesłał maszynopis 
wspomnień o ORP BURZA. Zastanawiam się, 
czy nie napisać dla Was opowiadania jak 
żeśmy pasali świnie z kmdr. Franckim w 
Okehampton w późniejszym ORP BAŁTYK. 
Jak trochę przyjdę do siebie to Ci prześlę".

Markaryd 24 styczeń 1994 Zbigniew Heindrich 
pisze:
..." Dziękujemy za list z życzeniami, opłatkiem 
i prezentem gwiazdkowym. "Nasze Sygnały" 
dostałem po Świętach. Nie mogłem odpisać 
wcześniej, bo miałem problemy ze zdrowiem. 
Coś serce nawalało. Przed świętami leżałem w 

szpitalu. Zaraz nstępnego dnia po Świętach 
ambulans zawiózł mnie do szpitala, bo traciłem 
przytomność i świadomość co się ze mną 
dzieje. Po wielu badaniach uzano, że można 
mi operacyjnie umieścić rozrusznik, mam go 
po lewej stronie piersi. Jest mi dużo lepiej 
mam równy puls i prawie normalne ciśnienie 
krwi. Dostałem coś w rodzaju legitymacji, 
którą muszę nosić jak gdzieś wychodzę, mowa 
w niej po szwedzku i po angielsku " I am a 
bearer of an inplanted cardiac pacemaker".

Fort Myers, FL. 8 luty 1995 Zofia Sadłowska 
pisze:
... " Przepraszam najmocniej za kłopot i 
niepotrzebne marnowanie pańskiego czasu. 
Nieoczekiwana inicjatywa Lusi Pitułko 
zaskoczyła i raczej zażenowała mnie, więc 
bardzo proszę o nie zamieszczanie jej 
wspomnień o śp. moim mężu. Nie jestem 
pewna czy Lusia pytała o zgodę naszych 
przyjaciół i znajomych o wymienienie ich 
nazwisk w tej laurce. Jest to całkiem 
niezgodne z charakterem Tadka. Skontaktuję 
się z Lusią, dziękując za pamięć i wyjaśnię 
dlaczego wołałabym nie publikować jej listu. 
Jeżeli można, prosiłabym Pana o wzmiankę o 
śmierci mego męża w rubryce tych, którzy 
odeszli.
Pragnę też podziękować za skontaktowanie się 
ze mną."

Leigh Park, Havant 9 luty 1995 pisze Antoni 
Banach:
..." Dziękujemy za zaproszenie na święto 
Marynarki Wojennej. Niestety nie możemy 
spotkać się z Kolegami. Tydzień temu 
wróciłem ze szpitala- tam otrzymałem 4 units 
of blood, bo byłem bardzo słaby. Obecnie 
czuję się dużo lepiej. Szpitalny transport 
przewozi mnie tam na zmianę dressing... i 
puchnięcie nogi powoli zmniejsza się, ale to 
może trwać kilka tygodni. Życzymy 
Wszystkim Kolegom i Koleżankom bardzo 
wesołego dnia i długiego szczęśliwego życia w 
przyszłości."

Beeston 25 luty 1995 pisze Kazimierz 
Kowalski:
" Z prawdziwą przyjemnością załączam Postal
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Orders na fundusz społeczny ISKRA II. Na 
ORP ISKRA I miałem przyjemność pływać od 
października 1938 do upadku Francji. 
Zakotwiczeni byliśmy w Port Lyautey, z 
którego udało nam się szczęśliwie uciec do 
Gibraltaru z ładunkiem polskich lotników i 
żołnierzy. Było nas trzech; Podporucznik Mar 
Woj Rez., Mat, St.Mar.Mot. i ja mar. Adm., 
co opisywałem w NS."

Beavercreek 6 kwietnia 1995 pisze Jerzy 
Tumaniszwili:
... Zbieranie materiałów do Antologii to tak jak 
wyrywanie zdrowych zębów. Nie wielu zgłasza 
się na ochotnika. Z krótkiej Twojej relacji 
zaciekawiła notatka o Stefanie Bujniewiczu, bo 
przeglądając NS znalazłem tylko jedno 
opowiadanie pt: "BŁ w operacji Torch", a więc 
jeżeli były inne to w jakich źródłach trzeba 
szukać?
Pośpieszyli z pomocą: R. Nałęcz-Tymiński, 
M.S. Piaskowski i Robert Brytan młody 
marynarz Kanadyjczyk polskiego pochodzenia. 
Zbiera on memorabilia polskiej Mar. Woj. i z 
tego co wiem otrzymał pamiątki po śp. kmdrze 
E.Pławskim jak również od Michała 
Białowskiego (Benetta) i Wilusia Pacewicza. 
Zapewne też od innych byłych marynarzy 
zamieszkujących na Zachodzie Kanady i USA. 
Koresponduję z nim, ale jeszcze nie miałem 

okazji poznać jego, ani też jego działalności... 
W/g mego zdania wszystkie rzeczy w naszym 
posiadaniu z Mar Woj II WŚ. są wartością 
muzealną, a więc publiczną.
Ostatnio wróciliśmy z podróży na wyspy 
Hawaii. 5 1/2 godziny lotu odrzutowcem z 
Portlandu do Honolulu. Nasz wnuk Aleksander 
T. służy w USA Navy i zamieszkuje w 
osiedlu Mar.Woj. w pobliżu portu Wojennego 
Pearl Harbor położonego na Wyspie Oaku. 
Spędziliśmy jeden tydzień zwiedzając ogromny 
port wojenny, Memoriał-Kaplicę zbudowaną 
nad zatopionym pancernikiem USS ARIZONA, 
miasto Honolulu ze sławną plażą Waikiki, a 
drugi tydzień na Wyspie Hawai, największej 
tego archipelagu, znanej z aktywnych 
wulkanów. I rzeczywiście obserwowaliśmy 
spływ gorącej, czerwonej lawy po stokach 
górskich aż do samego oceanu. Wulkany 
każdego dnia żygają lawą i płynącą rzeką 
"zatapiają" domki i osiedla, które niepotrzebnie 
znajdują się na drodze ich pochodu/ spływu. 
Na zboczach gdzie aktywność wulkanu była 
setki tysięcy lat temu czaruje bujna fauna 
egzotyczna i tropikalna w całej swej kolorowej 
piękności. Pogoda dopisała, było słonecznie i 
ciepło. Nasz prawnuk Andrzejek - skończył 1 
rok życia, jest nie tylko najpiękniejszym 
dzieckiem świata, ale też wybitną 
indywidualnością."

LUDZIE MORZA

TADEUSZ WIKTOR BOCHEŃSKI (1896-1946) 
- kapitan żeglugi wielkiej, armator, 
wykładowca Szkoły Podchorążych

Marynarki Wojennej

Wywodził się z ziemiańskiej rodziny, 
gospodarującej na ziemi włodawskiej, która 
później przeniosła się do Warszawy. Urodzony 
2 listopada 1869 r. w Warszawie, był synem 
Tadeusza Longina, powstańca styczniowego, i 
Karoliny z domu Gzowskiej.
Po ukończeniu czterech klas gimnazjum 
klasycznego w Radomiu (1885 r.) obrał zawód 
morski, który dawał Polakom większe 

możliwości awansu społecznego i poczucie 
pewnej niezależności bardziej niż inne zawody 
w carskiej Rosji. Wstąpił na Wydział 
Nawigacyjny Szkoły Marynarki Handlowej w 
Sewastopolu, gdzie w r. 1890 uzyskał dyplom 
szturmana żeglugi wiekiej (porucznika żeglugi 
wielkiej). Następnie kontynuował naukę na 
dwuletnim wyższym kursie Szkoły Marynarki 
Handlowej w Berdiańsku, który ukończył z 
odznaczeniem i kolejnym dyplomem, tym 
razem kapitana żeglugi wielkiej. Jednocześnie 
jako prymus szkoły berdiańskiej został 
nagrodzony srebrnym medalem przez cesarskie 
Towarzystwo Popierania Rosyjskiej Żeglugi 
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Morskiej w Moskwie, co miało 
prawdopodobnie znaczący wpływ na decyzję 
Ministerstwa Oświaty o zakwalifikowaniu go 
na dwuletnią praktykę morską we Flocie 
Ochotniczej (Dobrowolnyj Flot). Tam jako 
stypendysta miał możność praktycznego 
pogłębienia znajomości sztuki nawigacyjnej, i 
to na nowoczesnych statkach. Właśnie na 
jednostkach tej znanej kompanii żeglugowej 
rozpoczynał w 1894 r. swój start zawodowy od 
stanowiska czwartego pomocnika kapitana 
(czwarty oficer).
Trzy lata później zrezygnował z dalszej służby 
we Flocie Ochotniczej i postanowił 
usamodzielnić się jako armator. W swych 
planach założenia dużego polskiego 
towarzystwa żeglugowego Tadeusz Bocheński 
zakładał nabycie czterech statków, które 
miałyby obsługiwać linię na Daleki Wschód. 
Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczął 
jesienią 1899 r. od powołania do życia w 
Odessie akcyjnego towarzystwa okrętowego 
pod nazwą „Żegluga T. Bocheński i S-ka”. Na 
współudziałowców założonego przedsiębiorstwa 
udało mu się pozyskać dwóch ludzi, których 
status społeczny i majątkowy zdawał się 
gwarantować powodzenie podjętej inicjatywy 
żeglugowej. Pierwszym z nich był porucznik 
lejbgwardii grodzieńskiej huzarów 
stacjonujących w Warszawie. Mowa tu o 
księciu Aime de Bourbon, którego parantele 
sięgały... tronu hiszpańskiego (syn pretendenta). 
Drugim — właściciel dóbr Stara Sieniawa na 
Podolu — hrabia Kazimierz Stadnicki.
Za kwotę 36 tys. funtów szterlingów spółka 
kupiła w Anglii zbudowany w 1894 r. 
parowiec „Antwerp City” o 5250 DWT. Z 
tym, że zapłacono za niego jedynie połowę 
umówionej ceny, reszta należności miała być 
uregulowana w przeciągu trzech lat od 
podpisania transakcji, tak iż rocznie przypadało 
do spłacenia razem z procentami przeszło 6 
tys. rubli, co było sporym obciążeniem 
finansowym, dla nowo powstałej firmy.
W listopadzie 1899 r. kpt ż w Tadeusz 
Bocheński przyprowadził statek do portu 
odeskiego, w którym został zarejestrowany. 
Tam też odbyła się ceremonia poświęcenia 
nowej jednostki, której dokonał przebywający 
w Odessie na zesłaniu biskup płocki Simon.

Tadeusz Wiktor Bocheński

Statek otrzymał nazwę nawiązującą do herbu 
Bourbonów — „Lilia”, a kapitanem został 
oczywiście Tadeusz Bocheński, który ponadto 
pełnił obowiązki dyrektora spółki. Na statku 
podniesiono rosyjską banderę, jednak wśród 
jego załogi było wielu Polaków, m.in.: kapitan, 
drugi oficer — Malkiewicz, czwarty oficer — 
J. Sopoćko. Również w charakterze aspirantów 
odbyli kilka rejsów na nim Polacy, uczniowie 
Szkoły Marynarki Handlowej w Chersoniu 
(Obrampolski, Józef Lewański, Wawicz).
22 grudnia 1899 r. „Lilia” opuściła po raz 
pierwszy macierzysty port odeski, wyruszając 
z ładowniami pełnymi rosyjskiego zboża, 
przeznaczonego dla Hamburga. Stamtąd 
zawinęła do Cardiffu i następnie weszła do 
Władywostoku. „(...) stąd odbyła dwie podróże 
do Port Artura w czarterze władz wojskowych. 
Następnie poprzez Japonię, Singapur, Sajgon, 
Marsylię wróciła do Odessy”. Jednocześnie 
nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy. 
Zszedł na ląd Tadeusz Bocheński, a obowiązki 
pierwszego po Bogu objął kpt. ż.w. Karol 
Karuma z Floty Ochotniczej. Pod jego 
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dowództwem „Lilia” wyruszyła w kolejny resj 
do Władywostoku.
W tym czasie dyrektor przedsiębiorstwa 
zabiegał o stworzenie odpowiednich warunków 
dla utrzymania i do rozwinięcia niedawno 
uruchomionej linii. Tak o tych staraniach pisał 
przed laty na łamach miesięcznika „Morze” 
wspomniany uprzednio członek załogi, 
późniejszy pilot portu gdyńskiego — Józef 
Lewański:
„Statek po kupieniu go nigdy nie stał bez 
pracy, kursując ciągle z pełnym ładunkiem. 
Przedsiębiorstwo przyniosło w pierwszym roku 
16%, a w drugim 18% czystego dochodu, 
który jednak nie wystarczał na pokrycie 
zobowiązań. Organizator i dyrektor 
towarzystwa kapitan Bocheński dokładał 
wszelkich starań, aby wyszukać nowych 
wspólników lub zaciągnąć długoterminową 
pożyczkę na spłacenie długów, zakupienie 
nowych statków i rozwinięcie linii.
Największą przeszkodą do zrealizowania tych 
starań był brak wówczas w Rosji prawa 
hipotecznego na okręty, co utrudniało zdobycie 
potrzebnych funduszów i uniemożliwiało 
dalsze prowadzenie tak dobrze prosperującego 
przedsiębiorstwa. Drugą przyczyną było to, że 
zadeklarowani już przyszli udziałowcy 
udziałów swych nie wnieśli.
Tak więc niesolidność wspólników oraz 
obiektywne kłopoty z uzyskaniem niezbędnych 
kredytów zadecydowały o tym, iż stosunkowo 
rentowne przedsiębiorstwo żeglugowe trzeba 
było po dwóch latach działalności zlikwidować. 
Tym bardziej, że sam Bocheński mimo chęci 
kontynuowania tej inicjatywy nie był w stanie 
spłacić ciążącego na towarzystwie długu w 
wysokości około 30% ceny kupna statku. 
„Lilia” poprzez Port Said, Bordeaux wróciła w 
pierwszej połowie 1902 r. do Anglii. Dalsze 
losy tego statku są nieznane, a być może, jak 
pisze J. Miciński, miał szanse przy odrobinie 
szczęścia dotrwać, podobnie jak „Polonia”, do 
czasu uzyskania niepodległości przez Polskę. 
Tadeusz Bocheński nie należał do ludzi, 
których załamują chwilowe trudności, czy 
niepowodzenia. Był typem człowieka, którego 
Anglicy określają terminem self-made man. Nie 
mając nic do stracenia, postanowił spróbować 
szczęścia w Brazylii. W sierpniu 1902 r. 

wyjechał do Manaos (obecnie Manaus), stolicy 
stanu Amazonas, położonego przy ujściu rzeki 
Rio Negro do Amazonki. Swój żywiołowy 
rozwój z małej osady zawdzięczało ono 
światowemu zapotrzebowaniu na kauczuk 
naturalny. „Gorączka kauczukowa” 
spowodowała konieczność uruchomienia portu 
przyjmującego statki oceaniczne. Objął tam 
posadę kontrolera budowy portu Manaos na 
Amazonce. Jednak uciążliwy klimat, 
spartańskie warunki pracy sprawiły, iż 
zachorował na beri-beri. Dlatego w grudniu 
1904 r. powrócił do Europy.
Niedługo potem wybuchła wojna rosyjsko- 
japońska. Jako chorąży rezerwy, został w 
marcu 1905 r. zmobilizowany do rosyjskiej 
marynarki wojennej. Dnia 15 kwietnia 1906 r. 
po złożeniu przy Korpusie Morskim w 
Petersburgu eksternistycznego egzaminu 
oficerskiego awansował do stopnia porucznika 
marynarki. Następnie ukończył roczny oficerski 
kurs pływania podwodnego. W listopadzie 
tegoż roku (1907) otrzymał pierwszy służbowy 
przydział do Władywostoku, gdzie został 
wyznaczony na dowódcę okrętu podwodnego 
„Kasatka”. Na wodach Dalekiego Wschodu 
służył do r. 1916, a pod koniec dowodził 
okrętem szkolnym Korpusu Morskiego. 
Stamtąd odkomenderowany do Floty 
Bałtyckiej, gdzie powierzono mu dowództwo 6 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych, bazujących 
w Finlandii. W końcu października 1917 r. 
Tadeusz Bocheński był ponownie 
oddelegowany do Władywostoku, tym razem 
dla przyjęcia nowych okrętów podwodnych 
budowanych w Ameryce. Z rosyjskiej 
marynarki wojennej odszedł 1 maja 1919 r. w 
stopniu kapitana 2 rangi.
Niezależnie od absorbujących obowiązków 
zawodowych potrafił znaleźć czas na 
działalność społeczno-polityczną wśród 
Polaków. I tak w czasie służby na Dalekim 
Wschodzie piastował od 1914 r. m.in. funkcję 
skarbnika Rzymsko-Katolickiego Towarzystwa 
Dobroczynności, był jednym z założycieli 
Ochronki i Szkoły Polskiej. Jako członek 
zarządu Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, 
często odwiedzał zamieszkałe przez 
wygnańców koszary i pomagał im w 
znalezieniu środków do życia i pracy.
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W r. 1915 brał czynny udział w 
zorganizowwaniu Towarzystwa „Dom Polski”, 
grupującego Polaków mieszkających i 
służących we Władywostoku. Od 1916 r. do 
października 1917 r„ po przeniesieniu do Floty 
Bałtyckiej, działał aktywnie w Związku 
Wojskowych Polaków na terenie Finlandii 
(wiceprezes). Był współorganizatorem 
obchodów 100. rocznicy śmierci Tadeusza 
Kościuszki w Marienhamie (Olandia). Dnia 15 
października 1917 r. na uroczystym zebraniu z 
udziałem kilkuset żołnierzy Polaków wygłosił 
odczyt poświęcony życiu i działalności 
naczelnika w chłopskiej sukmanie.
Ponownie odkomenderowany służbowo do 
Władywostoku, od razu włączył się Tadeusz 
Bocheński w nurt pracy niepodległościowej. W 
listopadzie 1917 r. na walnym zebraniu 
Polaków we Władywostoku został on wybrany 
wiceprezesem utworzonego wówczas Komitetu 
Obrny Interesów Polaków na Dalekim 
Wschodzie. Komitet ten później przekształcił 
się w Polski Komitet Narodowy i pełnił 
nieoficjalnie funkcję konsulatu do chwili 
przybycia tam w lutym 1920 r. pierwszego 
polskiego konsula. Do tego czasu z ramienia 
wspomnianej organizacji wspólnie z płk. 
Stanisławem Lubodzieckim brali udział w 
niektórych posiedzeniach Korpusu 
Konsularnego we Władywostoku, gdzie 
reprezentowali żywotne interesy społeczności 
polskiej.
Natomiast w listopadzie 1919 r. Dowództwo 
Wojsk Polskich na Syberii zwróciło się do kpt. 
ż.w. Tadeusza Bocheńskiego o zorganizowanie 
przewozu morzem do Polski 5 Dywizji 
Syberyjskiej. W pierwszej kolejności 
przystąpiono do orgaizowania transportu 
spośród inwalidów wojennych i osób 
cywilnych. Wkrótce, bo w styczniu 1920 r. na 
pokładzie angielskiego parowca „Gveneth” 800 
Polaków popłynęło do Gdańska. Dalsza akcja 
ewakuacyjna została wstrzymana na skutek 
toczącej się w Rosji wojny domowej. Sukcesy 
Armii Czerwonej doprowadziły do odcięcia 
Wojsk Polskich na Syberii.
Jak pisze w swej pracy Bodgan Dopierała: „Na 
lata 1919-1923 przypada wiele inicjatyw 
zmierzających do wznowienia stosunków 
gospodarczych z tą częścią dawnego państwa 

carów, która znajdowała się pod władzą 
rządów kontrrewolucyjnych. Wszystkie te 
inicjatywy zmierzały do pogłębienia 
kontynentalnego kierunku polskiego handlu 
zagranicznego, chociaż znaczna ich część 
łączyła się z wykorzystaniem portów Morza 
Czarnego, niektóre z tych inicjatyw wiązały 
bowiem kierunek na południe Rosji z 
kierunkiem na kraje bałkańskie i Turcję”. I 
dalej: „W próbach otwarcia rynków 
wschodnich i południowo-wschodnich dla 
przemysłu i handlu polskiego wspomniane 
Ministerstwo (Przemysłu i Handlu — R.M.) 
współdziałało ściśle z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, na którego czele między 
listopadem 1918 a lipcem 1920 r. stali kolejno: 
Leon Wasilewski, Ignacy Paderewski, Stanisław 
Patek i Eustachy książę Sapieha, a więc 
politycy uznający za jeden z głównych celów 
swej działalności rozwinięcie polskiej ekspansji 
politycznej na wschód. O współpracy tej 
świadczy m.in. fakt, że w pracach Sekcji 
Handlowej Polskiego Towarzystwa 
Wschodniego, które stanowiło ekspozyturę 
wielkoprzemysłowych kół byłego Królestwa 
Kongresowego, brali żywy udział pracownicy 
dyplomatyczni i konsulami MSZ. <Przemysł i 
Handel> informował, że w konferencjach 
zorganizowanych przez wspomnianą Sekcję 
sprawy rozwoju handlu Polski z Turcją 
referował poseł w Konstantynopolu Jodko, 
handlu Polski z Persją — konsul na Persję 
Podgórski, sprawę polskich interesów 
gospodarczych na Syberii i na Dalekim 
Wschodzie — komisarz rządu polskiego przy 
rządzie admirała Kołaczaka, Targowski”.
Prawdopodobnie skutkiem tych poczynań było 
zwołanie w kwietniu 1920 r. przez konsulat 
polski posiedzenia kupców i przemysłowców, 
na którym postanowiono utworzyć towarzystwo 
akcyjne „Polsko-Wschodniej Żeglugi”. 
Kierownictwo wyłonionej na tym zebraniu 
komisji organizacyjnej powierzono 
legitymującemu się niezbędnym 
doświadczeniem — kpt. ż.w. Tadeuszowi 
Bocheńskiemu. Przede wszystkim opracowano 
statut przyszłej spółki żeglugowej, a następnie 
przedstawiono go do zaopiniowania i 
zatwierdzenia przez konsulat. Po tych niejako 
wstępnych krokach i uzyskaniu akceptacji 
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konsulatu zebrano deklaracje udziałowców co 
do wysokości ich wkładów w to 
przedsięwzięcie. Posiadając rejentalnie 
poświadczone akcesy finansowe, przystąpiono 
do prac określających wielkość i rodzaj tonażu, 
jaki należało zakupić dla tworzonej kompanii 
żeglugowej. Realizację tych zamierzeń 
popieranych przez polskie czynniki rządowe 
przerwały wydarzenia polityczne i zmiany 
ekonomiczne, jakie zaszły w r. 1922 w tej 
części Rosji. Wejście wojsk radzieckich do 
Władywostoku 25 października tegoż roku 
było nie tylko przede wszystkim ostatnim 
akordem toczonej wojny domowej, ale również 
położyło kres tej inicjatywie. Inicjatywie, która 
w swych założeniach nie brała pod uwagę 
realnej sytuacji politycznej.
Do Polski wrócił wraz z rodziną w listopadzie 
1924 r. Zgłosił się do dyspozycji Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, które ze względu na 
posiadane przez niego kwalifikacje skierowało 
go do Marynarki Wojennej. Jako były oficer 
rosyjskiej marynarki wojennej został 
zweryfikowany w stopniu komandora 
podporucznika, z zaliczeniem do rezerwy. Ten 
przeszło pięćdziesięcioletni mężczyzna posiadał 
duże doświadczenie życiowe i zawodowe. 
Kapitan żeglugi wielkiej, armator, inspektor 
budowy portu, dowódca dywizjonu okrętów 
podwodnych rozpoczynał w niepodległej 
ojczyźnie nowy etap swej kariery zawodowej. 
Ze względu na długoletnią i wszechstronną 
praktykę nawigacyjną Kierownictwo Marynarki 
Wojennej zaproponowało mu szkolenie 
polskich kadr morskich. Zatrudniony 1 
września 1925 r. w Oficerskiej Szkole 
Marynarki Wojennej w Toruniu (OSMW) 
kontraktowy specjalista cywilny (radca) 
Tadeusz Bocheński przez dwa pierwsze lata 
sprawował obowiązki kierownika ćwiczeń na 
Wydziale Morskim. Z dniem 1 lipca 1927 r. 
powierzono mu stanowisko etatowego 
wykładowcy przedmiotów nawigacyjnych 
OSMW, przemianowanej rok później na Szokę 
Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW). 
Na uczelni tej wykładał do wybuchu II wojny 
światowej. Ówczesny dyrektor nauk Wydziału 

Morskiego tej szkoły, kmdr ppor. dypl. Jerzy 
Kłossowski, tak pisał o nim w swych 
wspomnieniach: "Miał już lat około 
pięćdziesięciu i był doświadczonym specjalistą 
nauk nawigacyjnych. Przez jego ręce przeszło 
osiem roczników podchorążych. Był pełen 
energii, pracował z wielkim zapałem. 
Powierzyłem mu funkcję szefa quasi-katedry 
nauk nawigacyjnych”.
W ciągu swej blisko czternastoletniej pracy 
pedagogicznej nie tylko przekazywał 
słuchaczom teoretyczne podstawy wiedzy 
nawigacyjnej wzbogacane o liczne przykłady 
ze swej praktyki morskiej, ale również podczas 
letnich miesięcy odbywał z podchorążymi 
ćwiczenia praktyczne w czasie krajowych i 
zagranicznych rejsów szkoleniowych na 
okrętach Polskiej Marynarki Wojennej. 
Równocześnie opracował i wydał drukiem na 
potrzeby szkoleniowe Marynarki Wojennej dwa 
podręczniki: Astronomia nautyczna (1927) i 
Nawigacja (1931). Wyrazem uznania dla jego 
zasług położonych na polu wyszkolenia 
wojskowego było odznaczenie go Złotym 
Krzyżem Zasługi.
Kiedy w lipcu 1939 r. wyjeżdżał wraz z żoną 
z Torunia na letnisko do Kut nad 
Czeremoszem, zapewne nie przypuszczał, że 
przyjdzie mu czekać aż trzy lata do 
ponownego spotkania z dziećmi. Nie wiedział, 
iż nie zobaczy się już z synem Maciejem, 
słuchaczem SPMW, który na podkładzie ÓRP 
„Grom” wyruszy do Anglii, aby stamtąd 
walczyć z niemieckim najeźdcą. Dopiero w 
1942 r. udało się sprowadzić rodziców z Kut 
przez Lwów do prastarego Krakowa, gdzie 
zamieszkali u córki Zofii Domańskiej. Tadeusz 
Bocheński doczekał wyzwolenia Polski spod 
hitlerowskiej okupacji. Zmarł 26 listopada 1946 
r. w Krakowie i tam też został pochowany na 
cmentarzu Rakowickim.
Tradycje służby pod biało-czerwoną banderą 
kontynuował syn Maciej, oficer Polskiej 
Marynari Wojennej podczas II wojny 
światowej.

Ryszard Mielczarek (Gdynia) 
Przedruk z Nautologii 1985 r. nr 1
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Z ŻYCIA KÓŁ
TORUŃ 1 GRUDZIEŃ 1993

„...w kościele garnizonowym Gdynia — 
Oksywie dnia 1 grudnia 1993 r. zostało 
odsłoniętych osiem tablic pamięci poległych, 
umieszczonych na filarach kościoła w głównej 
nawie i dziewiąta pamięci ks. kmdr. Miegonia, 
budowniczego kościoła zamęczonego w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. Tablice te są moją 
fundacją. Uroczystość z udziałem kampanii 
honorowej, orkiestry reprezentacyjnej 
Marynarki Wojennej, Admirałów, Oficerów i 
rodzin. Witał Ks. Dziekan Marian Próchniak a 
Wikariusz Generalny WP ks płk prof Jerzy 
Syryjczyk przewodził liturgii, wygłosił homilię 
i poświęcił tablice.

Felicja Maria Pitułko

TORUŃ 18 GRUDZIEŃ 1994

W dniu 18 grudnia 1994 zebraliśmy się w 
kościele, w którym proboszcz ks kpt Józef 
Strogosz odprawił Mszę św. w intencji por 
mar Tadeusza Sadłowskiego, zorganizowaną 
przez profesorów Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika Panów: Prof Józef Szudy — 
dyrektor Instytutu Fizyki, Tomasz Szczurek, 
Andrzej Bielski, Edmund Lisiecki, Jerzy 
Wolnikowski, Wacław Bała i Prezydent Miasta 
Torunia dr Jerzy Wieczorek.
W gościnnym domu Sadłowskich wyżej 
wymienione osoby, gdy pracowali na 
Uniwersytecie w Windsorze w Kanadzie, 
bywali każdej niedzieli nad jeziorem Erie.
Po przeniesieniu się do rezydencji blisko 
Ottawy zrobiła się pustka w polskim 
środowisku w Windsorze. Na Florydzie 
Tadziowie spędzają zimę, a na Święta Bożego 
Narodzenia zjeżdżała się rodzina: dwie córki 
z mężami i pięcioro wnuków. Jak grom doszła 
wiadomość o poważnej chorobie i trudno było 
uwierzyć, że ten tak pełen energii i cieszący 
się życiem człowiek odszedł.

Felicja Maria Pitułko

GDYNIA 9 I 10 LUTY 1995
Jesteśmy mile zaskoczeni, że na Obiedzie z

Ks. Dziekan M. Próchniak poświęca tablice 
ufundowane przez p. Felicję Pitułko w Kościele 
Garnizonowym

okazji 10 lutego, jaki corocznie organizujecie, 
zebrały się aż 63 osoby. Na pewno była to 
okazja do wielu wspomnień. Dobrze, że 
tradycja obchodów 10 lutego jest 
kontynuowana, bo jak mawiają Francuzi 
„L’oubli c’est pire que mourir”. Myśmy 10 
lutego świętowali 9 lutego we własnym gronie. 
Byli obecni: W Trzciński, Zb Kowalski, K 
Grabę, St Bujniewicz i ja. Natomiast 10 lutego 
byliśmy gośćmi Stowarzyszenia Oficerów Mar 
Woj. Spędziliśmy wspólnie kilka miłych 
godzin. Wypiliśmy szampana, wznosząc toast 
na cześć tych kolegów, którzy już odeszli i 
tych jeszcze żyjących. Specjalnym toastem 
uczciliśmy pamięć adm Józefa Unruga. Z 
okazji 75-lecia Zaślubin Polski z Morzem 
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odbyły się w Pucku 10 lutego uroczystości z 
udziałem Prezydenta RP i innych VIPów. Z 
nas byłych przedwojennych oficerów Mar Woj 
nie było tam nikogo.
Przeczytałem w miejscowej prasie, że 
Stowarzyszenia Mar Woj w Londynie 
przekazało £2000 na podróż ORP ISKRY 
dookoła świata. Hojny dar z Waszej strony. 
Otrzymałem od dr Ryszarda Mielczarka Jego 
artykuły, jakie ukazały się w NAUTOLOGII. 
Biogram T Bocheńskiego, naszego profesora 
nawigacji i astronomii za moich czasów w 
SPMW w Toruniu. P Mielczarek obecnie 
zbiera materiały do biogramu komandora 
Konstantego Siemaszki i szuka Jego krewnych. 
Zaproponowałem aby zwrócił się do 
Stowarzyszenia Mar Woj pisząc do Ciebie, o 
adres syna komandora. Bardzo dziękuję za 
przesłane SYGNAŁY i proszę o dalsze. 
Zawsze czytam je z wielkim zainteresowaniem 
i zawsze bardzo żałuję, że nie brałem udziału 
w działaniach naszej Marynarki Wojennej w 
czasie II wojny światowej, a musiałem 
bezczynnie siedzieć w obozach jenieckich. Ale 
ostatecznie ktoś musiał pozostać na wybrzeżu 
w 1939 r.

Edmund Pappelbaum

NA JUBILEUSZOWEJ UROCZYSTOŚCI 
75-LECIA ZAŚLUBIN Z MORZEM 
10 LUTEGO 1995 ROKU W PUCKU 
Wiceadmirał Romuald Andrzej Waga w swym 
wspaniałym wystąpieniu określił historyczne 
znaczenie morza dla Polski, które podajemy w 
skrócie do wiadomości naszych czytelników. 
Napis na uroczyście wbitym w dno zatoki i 
poświęconym słupie pamiątkowym z orłem 
polskim głosił „...Generał... mówił: „Oto dzień 
dziś czci i chwały!... rozpostarł skrzydła Orzeł 
Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i 
nad morzem polskim”... — Mówił w swym 
kazaniu podczas zaślubin Dziekan Frontu 
Pomorskiego ks płk Józef Wrycza — „I choć 
fale germanizmu groźnie biły i zalaniem 
ziemiom kaszubskim zagrażały, Kaszuba stał 
twardy i niewzruszony, jak ona skała na 
morzu...” Powróciliśmy nad Bałtyk jako 
państwo, bo przetrwaliśmy nad nim jako 
naród... świadomy swej historycznej koncepcji 
terytorialnej państwa, konieczności trwania nad 

morskim brzegu. W tym czaśie, gdy pierścień 
„wiernie łączył się z falami Bałtyku”... w 
Warszawie Sejmu marszałek Wojciech 
Trąmpczyński sumował radość słowami: „Szum 
Bałtyku to najpiękniejszy hymn naszej 
państwowości. Bez owych płuc, otwierających 
się na wolne morze, państwo nasze mogłoby 
egzystować, mogłoby wegetować, ale żyć by 
nie mogło, bo pozostałoby zawsze w 
zależności od sąsiadów”... W owym 
odwiecznym rozumieniu zawiera się też geneza 
naszej morskiej siły zbrojnej. Tutaj w tym 
mieście, ma swoje prapoczątki Marynarka 
Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej. 25-ty 
lutego 1567 roku, Zygmunt August zdecydował 
o przeniesieniu z Gdańska do Pucka 
królewskiej floty kaperskiej, a zwierzchnictwo 
nad nią powierzył staroście puckiemu Janowi 
Kostce. Puck stał się pierwszym otwartym 
portem wojennym Rzeczypospolitej... W 
przededniu rozbiorów Polski Stanisław Staszic 
w „Przestrogach dla Polski” rzucił narodowi 
hasło: „TRZYMAJMY SIĘ MORZA”, które 
stało się testamentem i świętym przykazaniem 
dla następnych pokoleń...
Upomnieli się o swoje morze w 1918 roku 
Kaszubi, z Antonim Abrahamem i Tomaszem 
Rogalą na czele. Dwa lata później... Polska 
przybyła do Kaszubów... znowu nad polskim 
morzem załopotała Biało-Czerwona Bandera. 
Wśród świadków tego wydarzenia stał 
wzruszony kontradmirał Kazimierz Porębski — 
szef istniejącego już w Warszawie 
Departamentu dla Spraw Morskich, twórca 
szkolnictwa morskiego, które w bieżącym roku 
obchodzi również swój doniosły jubileusz 75- 
lecia. Polską banderę wojenną salutowali także 
pierwsi marynarze — kpt mar Konstanty 
Jacynicz wraz ze swoimi podwładnymi z 
Batalionu Morskiego. To oni symbolicznie 
zaciągali marynarską wachtą nad polskim 
Bałtykiem, reprezentując powołaną 28 listopada 
1918 roku przez naczelnika państwa Józefa 
Piłsudskiego Polską Marynarkę Wojenną.
...Niewielki Puck — podobnie jak w 1567 
roku za króla Zygmunta Augusta — stał się 
pierwszą bazą odrodzonej Marynarki Wojennej. 
Rozlokowały się tu Komenda Portu Wojennego 
i Dowództwo Wybrzeża Morskiego, 
przemianowane wkrótce na Dowództwo Floty, 
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a w porcie zacumowały pierwsze wojenne 
jednostki pływające — OH POMORZANIN, 
kanonierki, jednostki torpedowe i trałowe. Do 
1926 roku Puck był jedynym portem 
Rzeczypospolitej... W pół roku po 
symbolicznym objęciu we władanie naszego 
morza, 15 lipca 1920 roku, z wód Zatoki... 
wystartował po raz pierwszy samolot ze 
znakami Polskiej Marynarki Wojennej. 
Wchodził on w skład Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego, który sformował się w Pucku i 
stacjonował w nim do września 1939 roku.
Tak więc w lipcu bieżącego roku obchodzić 
będziemy również jubileusz 75-lecia Lotnictwa 
Marynarki Wojennej...
I tak 75 lat temu... na niewielkim skrawku tej 
ziemi Polska Morska stawała się faktem. 10 
lutego został dorocznym świętem Polskiej 
Marynarki Wojennej, obchodzonym do dziś 
przez naszych marynarzy-kombatantów, 
rozsianych po całym świecie, których 
serdecznie z tego miejsca i w dniu dzisiejszym 
pozdrawiam. Polska i jej marynarze dochowali 
wierności złożonym ślubom nawet w 
najtrudniejszych chwilach w dziejach Ojczyzny. 
Gdy II wojna światowa wypędziła nas z 
Bałtyku, biało-czerwona bandera powiewała na 
dalekich morzach i oceanach, dokumentując 
nierozerwalny związek Polski z morzem. Nigdy 
też nie została zdobyta ani spuszczona. Dzisiaj 
nie dziwi nikogo oczywista prawda, że Polska 
niepodległa gospodarczo i politycznie, ale bez 
dostępu do morza, jest utopią. Dla takiej Polski 
nie ma miejsca ani we współczesnej Europie, 
ani w świecie... Czas obecny bowiem nie skąpi 
naszemu narodowi wielu dylematów i spraw 
wymagających pilnego rozstrzygnięcia... Jedną 
z potrzeb jest podniesienie do znaczącej rangi 
polityki morskiej państwa, w tym stworzenie 
systemu politycznego i obronnego, 
gwarantującego w układzie z państwami NATO 
nasze bezpieczeństwo... Dzisiejsza wielka 
uroczystość stanowi niejako okazję do refleksji 
na temat minionych dziejów i powinna 
skłaniać do określonych przemyśleń i zamiarów 
na rzecz przybliżania morza społeczeństwu — 
wciąż jeszcze nie w pełni morskiemu. Mam na 
myśli zwłaszcza ogół młodzieży...
Dowództwo Marynarki Wojennej głęboko ceni 
sobie każde działanie polegające na właściwym 

wypielęgnowaniu i aktywnym rozwijaniu już 
istniejących w społeczeństwie pokładów 
świadomości morskiej. Preferuje na co dzień 
problemy związane z edukacją morską oraz 
kształtowaniem patriotycznych i obywatelskich 
postaw, udostępnia treści dotyczące dorobku i 
rozwoju marynarskiej myśli, dba o tradycje... 
Wiedział to już Stanisław Wojciechowski, 
późniejszy prezydent II Rzeczyspopolitej, gdy 
z tego miejsca przemawiał w imieniu rządu. 
Powiedział wtedy: „...własne wybrzeże morskie 
stanowi właśnie o wolnym oddechu życia 
gospodarczego Polski. Przez nie wchodzimy w 
bezpośrednie stosunki z całym światem, 
uwalniamy się od dotkliwego i kosztownego 
pośrednictwa państw obcych... Trzeba w całej 
pełni wyzyskać wszystkie szanse, jakie nam 
daje chwila obecna i utrwalić nasze panowanie 
nad wybrzeżem mocno. Potomnym, co po nas 
przyjdą i o nas sąd wydawać będą — nie 
damy powodu do oskarżania, żeśmy się 
okazali za mali duchem, siłą czy pracą na te 
wielkie czasy budowania.”
I nie dali takiego powodu nasi ojcowie. Dziś 
my marynarze ponosimy odpowiedzialność za 
to, aby od strony morza wróg nie wtargnął do 
naszego domu...
Dlatego — poczytując sobie to za wielki 
zaszczyt, z ogromną osobistą satysfakcją 
dokonam za chwilę aktu odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej wiekowe związki dzisiejszej 
Marynaki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej 
z piękną Ziemią Pucką, gdzie nasze 
marynarskie korzenie, gdzie nasz naród.
„Trzymajmy się morza”, Rodacy!

WARSZAWA, 1 Ck LUTY 1995
W dniu Święta Polskiej Marynarki Wojennej, 
w pogodny i mroźny poranek spotkaliśmy się 
w szczupłym bez mała rodzinnym gronie 
dwudziestu kilku osób na dorocznej Mszy Św. 
w Katedrze Świętojańskiej, na Warszawskiej 
Starówce. Były wśród nas panie: Anna 
Mańkowska, Jadwiga Jaraczewska, pani 
Ludwika Różańska-Kurowska, siostra Michała 
Różańskiego, panie: Anna Trentowska, córka 
Zbigniewa Wojewódzkiego z jego siostrą i 
wnuczką, pani Krystyna Spiegel, pasierbica 
Wacława Krzywca i pani Jolanta 
Chodakowska, bratanica Józefa 
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Chodakowskiego. Przybyli również państwo 
Irena i Jerzy Oborscy. To właśnie Irena po 
śmierci swego ojca Aleksego Czerwińskiego 
konsekwentnie dba o to, aby co roku, również 
w Warszawie, tradycji marynarskiej stało się 
zadość.
Krótki i wymowny tekst intencyjny opracował 
dla celebransa nasz Senior Józef Rudzki, który 
niestety ze względu na stan zdrowia nie mógł 
przybyć do Katedry.

Witold Mieszkowski z córką

GLASGOW, 10 LUTY 1995
W tym roku przypada 75-ta jubileuszowa 
Rocznica Zaślubin Polski z morzem. W ramach 
Święta Marynarki Wojennej Stowarzyszenie 
Marynarki Wojennej „Szkocja”, zorganizowało 
Obchód zamknięty w trzydniowym programie 
10, 11 i 12 lutego 1995 w trzech 
miejscowościach, piątek w Polskim Centrum 
Kulturalnym i Informacyjnym przy Strathclyde 
University w Glasgowie. W sobotę w 
Prestwick przy Pomniku Żołnierzy Polskich w 
„Stonegarth” Royal Air Forces Association tuż 
nad Atlantykiem. Pomnik dzierży Tablice 
Pamiątkowe wśród nich Tablicę Pamiątkową 
dedykowaną poległym marynarzom w Bitwie 
o Atlantyk w latach 1939-45. Obchody 
zamknięto w trzecim dniu w niedzielę 12 
lutego w Glasgowie.

I. PIĄTEK, 10 luty 1995
W Polskim Centrum Kulturalnym i
Informacyjnym zgromadziło się 38 osób i trzy 

Sztandary kombatanckie: polski Sztandar SMW 
i szkockie: Queens Standard i Royal British 
Legion Scotland.
Słowem wstępnym Robert Ostrycharz urodzony 
i wykształcony w Szkocji, powitał P. 
Dobrowolskiego Konsula Generalnego z 
Edynburga, gości i licznie zebranych Polaków. 
Pan Ostrycharz nawiązał swoje przemówienie 
do wyczynów wojennych Polskiej Marynarki 
Wojennej. Następnie odczytał po angielsku 
przemówienie kmdr T Lesisza z Manchester, 
który nie mógł przyjechiać do Glasgowa, a w 
swoim przemówieniu po angielsku obrazuje 
rozwój Marynarki w latach 1918-1947. Konsul 
Generalny dr F Dobrowolski uzupełnia mówiąc 
o późniejszym okresie Marynarki Wojennej. 

.Przypomina, że Wiatr wolności od morza 
powiał przez Polskę w 1980 i zryw robotników 
Stoczni Gdańskiej spowodował zmiany na 
lepsze i dzisiaj z zainteresowaniem śledzimy 
wyrywanie się Polski z nawyków 
komunistycznych. Symboliczny akt Zaślubin 
Polski z morzem dokonany przez gen Józefa 
Hallera 10 lutego 1920 zaowocował zwrot z 
małego 50 km wybrzeża na dostęp 350 km z 
wielkimi portami Szczecinem, Gdynią i 
Gdańskiem.
W części artystycznej występowali: Jadwiga 
Korzeniowska, Elżbieta Kleczewska, Mrs M 
Mc-Lean i Jan Lassa. Na zakończenie R 
Ostrycharz już w charakterze Mistrza 
Ceremonii podziękował wszystkim za 
przybycie i wykonawcom wiązanek polsko- 
szkockich pieśni.
Dr Barbara Tyralska-Wilson i gospodynie 
podejmowały uczestników bufetem z lampką 
wina. Convener of Joint Ex-Services 
Association, przyjaciel Polaków opowiedział 
swoje początki nawiązywania kontaktów z 
polskimi organizacjami kombatanckimi, 
niektóre przemieniły się w przyjaźń osobistą i 
organizacyjną. Dziękuję Uniwersytetowi 
Strathclyde, Konsulowi Generalnemu RP w 
Szkocji, dr Janowi Stępkowi i pani dr Barbarze 
Tyralska-Wilson za wspaniały wieczór.

II. SOBOTA 11 luty 1995
Licznie zjechaliśmy się do gościnnego Klubu 
Royal Air Forces Association w „Stonegarth”. 
Głównym wydarzeniem dnia były Zaślubiny 
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Polski z morzem. Powtórzono więc 
ZAŚLUBINY. Około 100 osób z Konsulem 
Generalnym udało się nad brzeg Atlantyku, Jan 
Lassa, syn śp chor mar Bolesława Łassy udał 
się na brzeg i gestem symbolicznego ruchu 
wrzucił pierścień w wody wzburzonego 
Atlantyku. W założeniu miał jeździec w stroju 
szkockim wjechać w fale Atlantyku i wrzucić 
pierścień ale pogoda pokrzyżowała plan. Chr 
mar B Lassa był prezesem Koła SMW w 
Szkocji przez 16 lat. On to zaszczepił u 
członków obowiązek wiernego przestrzegania 
rocznic i to do dzisiaj zmniejszona grupa 
marynarzy z Mietkiem Zawadą kontynuuje. 
Reszta uczestników zebrała się w tłumie 100 
na około stu metrów od falami zalanego 
wybrzeża Atlantyku. Po ceremonii wrzucenia 
pierścienia przemówił Robert Ostrycharz 
witając Konsula Generalnego i panią Krystynę 
Dobrowolską oraz wszystkich, którzy przybyli. 
W tym obchodzie Zaślubin Polski z morzem 
udział wzięli: Konsul Generalny RP dr 
Dobrowolski, Dca HMS GANET Cdr P 
Galloway RN, W/Cdr R Devine RAF. Był 
honorowy pluton z bazy RAF złożony z 
kadetów RAF także czterech marynarzy RN by 
podnieśli na maszt Banderę z ORP SOKÓŁ 
oraz czterech z RAF do podniesienia flagi 
RAFA przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego. 
Na sali Klubu odbyła się Ceremonia religijna, 
którą prowadził Kapelan Rev Arthur Kent w 
asyście Kapelana Royal Navy. Na sali stanęło 
10 Sztandarów szkockich organizacji 
kombatanckich obok Sztandaru Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w Szkocji. Odnosiło się 
wrażenie, że to Polacy obchodzą swoje Święto 
w angielskim języku. Dziękujemy Wam 
Przyjaciele. Były przemówienia prezydenta 
RAFA Welsha Prestwick Welsha, dr Pawła 
Dobrowolskiego Konsula Generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu; Cdra 
P Galloway RN i R Ostrycharza, który także 
odczytał przemówienie kmdra T Lesisza po 
angielsku. Prezes SMW Mieczysław Zawada 
serdecznie podziękował za przemówienia, za 
słowa uznania dla pracy i działalności 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Szkocji. 
Podziękował Zarządowi RAFA Prestwick za 
odpowiednie przygotowanie Domu na 
dzisiejszą uroczystość.

Pomimo nieustającego deszczu nastąpiło 
złożenie wieńców. Po wciągnięciu polskiej 
Bandery z ORP BŁYSKAWICA przez kadetów 
Royal Navy, pierwszy złożył wieniec Konsul 
Generalny RP dr P Dobrowolski, po nim Cdr 
P Galloway RN, W/Cdr R Devine RAF, 
Provostowie i przedstawiciele Ayr D C Kyle 
and Carrick DD. Delegacje szkockich 
kombatantów Marynarki, Wojska i Lotnictwa. 
Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego złożono 
13 wieńców. Poczem wszyscy w liczbie 120 
osób byli podejmowani bufetem. Przy harmonii 
rozpoczął się do późnych godzin wieczornych 
szkocko-polski sing-song.

III. NIEDZIELĄ, 12 luty 1995
Zakończenie Święta Marynarki Wojennej 
zaczęło się o 1000 wraz z Ks Rektorem 
Marianem Łękawą na polskiej działce 
cmentarnej złożeniem wieńców. W imieniu 
Scottish Joint Ex-Services Association w 
Hamilton, wieniec złożył Convener of Festival 
Garden of Remembrance Ian Forsyth. Tu chcę 
przytoczyć z listu p Konsula Dobrowolskiego 
z 17 lutego do M Zawady: „...Podzielam 
pański pogląd, że tylko wspólna praca 
wszystkich pokoleń Polaków w Śzkocji może 
przyczynić się do rozwoju tego środowiska. 
Obecność w Prestwick traktuję nie tylko jako 
swój obowiązek, ale i przyjemność. Liczna 
brać marynarska w Śzkocji cieszy się 
poważaniem miejscowych organizacji. Za to 
należą się Stowarzyszeniu — i Panu — 
wyrazy uznania.
Przyjmuję wnioski dotyczące PP Forsyth i 
Zdrojewskiego...”
Poczem udaliśmy się do polskiego kościoła św 
Szymona na Mszę św celebrowaną przez Ks 
Rektora. Poczty Sztandrowe dwa polskie SMW 
i SPK i cztery szkockich Kombatantów weszły 
sprzed kościoła prowadzone przez ministranta 
z Krzyżem. Lekcję po polsku odczytał kuzyn 
p Jana Łassy, a po angielsku Provost Mc 
Donald z Hamilton (zwracam uwagę na list J 
Łassy w listach angielskich).
Z kościoła wszystkie Poczty Sztandarowe udały 
się pod Tablicę Katyńską, gdzie prezes Zawada 
złożył wiązankę kwiatów i odegrano z taśmy 
Jeszcze Polska nie zginęła...
Poczem poczty Sztandarowe, goście i 
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uczestnicy udali się do Klubu Royal Air Force 
w Glasgowie na Ashley Street na obiad. W 
podziękowaniach gospodarzom za udzielenie 
gościny w swoim Domu Lotników szkockich, 
uczestnikom za udział w naszych obchodach 
Diamentowej Rocznicy Zaślubin Polskim z 
morzem, Zawada i Lewandowski bardzo 
serdecznie dziękowali w imię solidarności 
Pocztowi Sztandarowemu SPK No 105 za 
decyzję dołączenia i przez swój udział 
podkreślili znaczenie naszego święta dla 
wspólnej sprawy polskiej.

A. Lewandowski 
GLASGOW, 14 luty 1995
W piątek 14 lutego 1995 przybyli do 
Glasgowa z wizytą pani Felicja Maria Pitułko 
wdowa po śp Kmdr Franciszku Pitułko, kmdr 
Walter Pater i ks dziekan kmdr Marian 
Próchniak. Wprost ze stacji udaliśmy się do 
Polskiego Centrum Kulturalnego i 
Informacyjnego przy Uniwersytecie Strathclyde. 

W rozmowie z dr Barbarą Tyralską-Wilson 
goście z zainteresowaniem wysłuchali historii 
Polskiego Centrum i jego działalności w Kręgu 
polskim i uniwersyteckim. Po obiedzie w 
restauracji uniwersyteckiej i po wizycie w City 
Chambers udaliśmy się na polski cmentarz 
Dalbeth złożyć wieniec ku czci zmarłych 
marynarzy II Rzeczypospolitej, Modlitwy 
prowadził Ks Dziekan Próchniak. Stamtąd do 
domu M Zawady na kolację i długie rodaków 
rozmowy. W sobotę 25 lutego miniautobusem 
udaliśmy się na zaproszenie Provosta 
Clydebank do Town Hall, gdzie Provost 
Alistair Mac-Donald podejmował Gości lampką 
wina obdarowując pamiątkami ilustrującymi 
historię i rozwój miasta. Obejrzeliśmy także 
odsłoniętą w marcu 1994 Tablicę Pamiątkową 
ORP PIORUN w obronie Clydebanku podczas 
blitzu.
Wstąpiliśmy do Old Kirpatrick, gdzie w 1940 
katolicy wybudowali drewniany kościół dla 
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polskich żołnierzy, co dało początek powstania 
parafii katolickiej. Obecnie stary kościół 
drewniany jest zamieniony na salę parafialną 
przy nowym kościele wybudowanym w 1980. 
Znaleźliśmy kilka poloników, jak portret Ojca 
Świętego w sali parafialnej, dwie tarcze z 
Orłem Białym z napisem, że tu przychodzili 
polscy żołnierze na nabożeństwa. Szkocki 
proboszcz parafii pamięta parę słów po polsku, 
które nauczył go Ks Jan Gruszka ówczesny 
Proboszcz w Glasgowie. W dalszej drodze 
udaliśmy się przez Gourock, Greenock i Largs 
do Prestwick. W Klubie RAFA w Prestwick 
jest Kącik poloników w sali klubowej i 
naturalnie Pomnik Żołnierza Polskiego w 
ogrodzie Stonegarth. Późnym popołudniem 
wróciliśmy do Glasgowa do Domu Polskiego 
im gen Sikorskiego na śledzia. W niedzielę w 
kościele św Szymona w Glasgowie Ks Dziekan 
Próchniak koncelebrował Mszę w asyście Ks 
Rektora Mariana Łękawy. Ks Dziekan wygłosił 
homilię, a przed Tablicą Katyńską złożyliśmy 
hołd przed pożegnaniem naszych Gości na 
Central Station, odjeżdżających do Londynu, 
a stamtąd do Gdyni.

A. Lewandowski

GLASGOW, 3-13 maj 1995
3 Maj 1995 — we środę wzięliśmy udział ze 
Sztandarem SMW we Mszy św. z okazji 204 
rocznicy Uchwały Konstytucji Trzeciego Maja. 
W poczcie Sztandarowym stanęli synowie Kol 
Zygmunta Zdrojewskiego Alain i Paul.
4 maj 1995 — odbyło się spotkanie członków 
Zarządu Koła w domu Kolegi Prezesa. Takie 
spotkania odbywają się w domu prezesa od 
czasu, gdy Zarząd SPK Koła No 105 zawiesił 
kol M Zawadę w prawach członkostwa SPK.
5 maj 1995 — Braliśmy ze Sztandarem udział 
w Hamilton w spotkaniu ze Szkockimi 
kombatantami i dziećmi w Town Hallu z 
okazji VE DAY. Magistrat m. Hamilton 
oddarował uczestników i dzieci pamiątkowymi 
kubkami z tej okazji —- ogólnie rozdano 1000 
pamiątkowych kubków. Na zakończenie 
wyświetlano film-yideo o tematyce z Pierwszej 
i Drugiej Wojny Światowej.
6 maj 1995 — w Glasgowie obchód VE Day. 
Udział w przemarszu ze szkockimi 
kombatantami z Glasgow Green do Barrowland.

Dzieci polskie i szkockie składają kwiaty na 
polskim cmentarzu w Perth 1995

7 maj 1995 — VE Day w Glasgowie. Udział 
ze Sztandarami w Katedrze glasgowskiej 
(katolickiej przed reformacją) w modłach za 
Zwycięstwo — VE DAY thanks giving 
Service. Następnie kombatancki przemarsz ze 
Sztandarmi z Katedry na plac św. Jerzego (St. 
George Square). Po defiladzie kombatantów 
przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza 
odebranej przez Lorda Provosta za świtą, Kol 
Florian Kleczewski złożył w imieniu SMW 
wieniec przy Pomniku Nieznanego Żołnierza 
(Cenotaph). Po zakończeniu ceremonii, 
Magistrat Miasta Glasgowa podejmował 
uczestników koktajlowym przyjęciem. Po 
południu o godz 1400 udaliśmy się do 
Hamilton na zaproszenie Normandy Veterans 
Association. Za każdy rok pokoju, 25 par 
dzieci złożyło 50 róż czerwonych pod 
Pomnikiem Normandy Veterans Association.
8 maj 1995 — Byliśmy w Edynburgu na 
obchodzie VE Day zaproszeni przez Royal 
British Legion (Scotland) w St. Giles Katedrze.
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Przy pomniku Wojska Polskiego w Perth 1995

BylŁ przedstawiciele rodziny królewskiej i 
rządu (Scottish Office) Sekretarz stanu p Lang, 
Minister Obrony p Rifkind oraz księżniczka 
Anna Princess Royal z małżonkiem oraz Lord 
Provost ze świtą City Chambers w Edinburgu.
13 maj 1995 — Wzięliśmy ze Sztandarem 
udział w polskiej części obchodu VE Day na 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich w Perth. Dzieci 
polskie i szkockie składały bukieciki kwiatów 
na grobach polskich żołnierzy. Po południu o 
1500 wzięliśmy udział w ogólnej szkocko- 
polskiej defiladzie przed pomnikiem 51 
Highland Division na błoniach North Inch w 
Peth.

Mieczysław Zawada

FRANCJA, 6 MAJ 1995
Dnia 6.5.1995 odbył się w Oignies „Banquet 
Des Anciens Marins Polonais de France 1949- 
45”.
Byłem obecny wraz z moimi braćmi Jankiem 
i Felkiem i ich żonami. Przed salą Pasteur 
Janek Plewa i Henryk Mocige nas przywitali 
i wprowadzili na salę, gdzie już było gwarno 
i hucznie przy aperitiwach. Sala udekorowana 
naszą Banderą i flagami rozmaitych kolorów,

Bankiet Koła Francja: od lewej F. Wizła, p. Plewa, J. Wizła z żoną, J. Michałowski; siedzi p. R. Wizła 
i żona J. Wizły nad nimi W. Nowak, J. Plewa i F. Feliński siedzi K. Nowak (maszynista) z żoną 
i E. Knosek, p. Mocige z wnukiem, Budny nad mmi S. Michałowski, siedzi Z. Pudło z żoną, Albin z
Dover i na prawym skrzydle prezes H. Mocigne
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dzięki Kol F Karpińskiemu, który przywiózł je 
z Paryża. Nakryte stoły czekały na 
biesiadników. Przy talerzach każdy miał swe 
Menu. Obiad został przygotowany według 
najlepszej tradycji francusko-polskiej kuchni. 
Od razu mnie załatwił kol F Faliński — 
skarbnik, pokryłem moje wydatki, składki i 
wstęp. Z Wielką radością spotkałem kol 
Kazimierza Nowaka, którego nie widziałem od 
lat, bo on mieszka w Australii dokąd mnie 
zaprasza obiecując dużo słońca i serdeczne 
przjęcie. Byłem zadowolony ze spotkania kol 
Zdzisława Pudo z Jego uroczą żoną Marysią. 
A kol F Budny ma trudności z chodzeniem 
tak, że nie mógł tańczyć, jak nasza polskie 
orkiestra zaczęła grać sentymentalne tanga, 
walce i oberki. Władek Nowak z Lille w 
towarzystwie pięknej młodej pary z Polski, 
która ani słowa po francusku nie mówiła, hulał 
jak za młodych lat. Przy stole obok mnie 
siedział kol E Knosek z żoną, a później 
dołączyły do niego piękna córka i urocza 
wnuczka. Staremu koledze Stefanowi 
Michałowskiemu z żoną od lat wiek dolega. 
Później przyszedł Józef Michałowski 
podwodnik, który po wojnie wstąpił do 
Marynarki Francuskiej i doszedł do stopnia 
second maitre w 1950 roku. Podczas wojny 
służył na WILKU, JASTRZĘBIU i DZIKU — 
prawdziwy marynarz i dumny z tego. 
Pozdrowiłem obecnych od SMW i kolegów z 
Londynu, tłumacząc, że nie mogli przyjechać 
ze względów zdrowotych, ale ci co byli jak 
Czesław Zielonka, Leszek Ostrowski, Antek 
Gawron życzą im dobrej zabawy. Nie 
zapominamy naszego starego dowódcę kmdr 
Antka Wacięgę. Sala była duża, dużo miejsca 
do tańców, nastrój dobry i wszyscy się dobrze 
bawili. To zasługa kol H Mocige, który 
naprawdę włożył dużo przygotowania, a przez 
cały wieczór przynosił piękną czerwoną różę 
dla każdej obecnej pani. Urządził loterię i nie 
mogę pominąć Jego żony, która mu szalenie i 
bez przerwy pomagała.
Bankiet we Francji ciągle ma wielki urok dla 
mnie osobiście. Wracam wstecz do naszej 
pierwszej zaprawy morskiej, ochotników z 
Francji na dalekomorskich belgijskich kutrach 
rybackich, w odległości dziesięciu mil od 
wybrzeża. A rozkaz Admiralicji był krótki i 

wyraźny: zauważyć nieprzyjaciela, zameldować 
i zniszczyć. Muszę wyjaśnić sytuację, że na 
kutrach uzbrojeni byliśmy dwoma jedno- 
naboj owymi karabinami, nawet sprzed 
pierwszej wojny światowej, ale za to była 
nowoczesna stacja radiowa. Ja byłem na kutrze 
„PI”. Często zastanawiałem się, jak można 
wysłać kuter w morze o szybkości 5 węzłów, 
bez uzbrojenia, z maszynami które nawalały. 
Całe szczęście, że długo na kutrach nie 
byliśmy. Przeokrętowani w Dartmouth na 
szasery z kapitanem Jerzy Delatour. Jak 
dostaliśmy PIORUNA na tym wspaniałym i 
szczęśliwym okręcie naprawdę poznałem morze 
i życie marynarskie.
Wracając do bankietu chcę zanotować: że 
byłem zadowolony widzieć po kilku latach kol. 
H. Piotrowskiego z żoną i mam nadzieję, że 
on będzie teraz pracował w Kole Francja, 
może jako sekretarz, bo do tego posiada duże 
zdolności. Przed odjazdem byłem u państwa 
Mocige, gdzie był i kol K Nowak z żoną, 
który wybiera się w czerwcu do Anglii.
Wszyscy przesyłają pozdrowienia dla całej 
naszej organizacji i szkoda, że tylu starych 
kolegów nie dołączyło.

Florian Wizła

FRANCJA, 8 MAJA 1995
Podczas naszego bankietu w sobotą Janek 
Plewa namówił mnie, bym wziął udział z Z 
Pudo w poniedziałek 8-go maja (JOUR DE LA 
LIBERATION DE LA FRANCE) w 
uroczystościach Francuskiej Marynarki 
Wojennej na którą Polska Marynarka jest 
zaproszona.
W poniedziałek więc spotkałem się w Kościele 
Notre Dame w Libercourt, gdzie odprawiona 
została msza święta za poległych polskich i 
francuskich marynarzy. Potem chór śpiewał 
przy wtórze organów cały polski hymn 
narodowy i francuską Marseillaise. Z kościoła 
pomaszerowaliśmy na cmentarz, żeby złożyć 
kwiaty i wieńce na działce Marynarki 
Francuskiej. Orkiestra przygrywała do marszu, 
gdy wraz z władzami miejscowymi i 
reprezentacją marynarki udaliśmy się do 
miejscowego pomnika, gdzie przemawiali: 
prezes organizacji marynarskiej, burmistrz 
miasta Libercourt i inni przedstawiciele. Spod
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E Wizła, Z. Pudło i J. Plewa przy pomniku w Libercourt.

pomnika udaliśmy się do lokalnego parku by 
zasadzić drzewko (Commemoration De La 
Liberation). Tak ten dzień 8 maja 1995 jest 
upamiętniony przez wszystkie miasta Francji. 
Później marszem z orkiestrą do Merostwa 
Libercourt, gdzie olbrzymie sale udekorowane 
były francuskimi i polskimi sztandarami, do 
których dołączyły sztandary, które przyszły z 
nami. Koledzy J Plewa, Z Pudo i Walasiak 
dostali talerzyk z ich imieniem nadany przez 
miasto Libercourt dla swoich „Liberateurs”, a 
ja jako gość były marynarz polski z Francji a 
obecnie „Anglik” od Marynarki Francuskiej 
ofiarował mi butelkę szampana z napisem 
„Aux Liberateves De La France”. Uroczystość 
była dobrze urządzona i zostawiła miłe 
wspomnienia. Zakończyliśmy bankietem, który 
trwał do północy.

Florian Wizła

KANADA, 24 KWIETNIA 1993
Protokół Końcowego Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej Koło 
Kanada odbytego 24 kwietnia 1993 w Toronto. 

Obecnych — 16 osób plus 23 proxy — razem 
39 (wystarczająca ilość na quorum). Zebranie 
otworzył Prezes, Kol R Nałęcz-Tymiński. 
Chwilą ciszy uczczono pamięć poległych i 
zmarłych Koleżanek i Kolegów.
Prezes zaproponował Prezydium Zebrania w 
składzie: przyjętym jednogłośnie:
— Kol Stanisław Brodzki
— Kol Oskar Gliński
— Kol Józef Hołub
— Kol Bronisław Linka
Na zapytanie Kol Bernasa, Prezes wyjaśnił dar 
Koła ($400) na zakup ambulansa dla szpitala 
w Polsce. Ogólnie zebrano $65.000, z których 
$60.000 pokryło koszt ambulansa, a pozostała 
kwota pokryje koszta nowych świateł dla 
innych ambulansów.
Proponowany Statut Stowarzyszenia omówiono. 
Następujące zmiany zostały uchwalone. Nazwa 
Stowarzyszenia będzie brzmiała: 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej — Kanada 
(po angielsku: Polish Naval Association — 
Canada). W razie niemożliwości zwołania 
Walnego Zjazdu, ostatni Zarząd decyduje o 
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likwidacji majątku Stowarzyszenia.
Dotychczasowy Zarząd w składzie: R Nałęcz- 
Tymiński, J Milisiewicz, M Naranowicz, Z 
Proszek i A Mrożek, został wybrany przez 
aklamację na następną, dwuletnią kadencję. 
Uchwalono przejęcie majątku SMW Koła 
Kanada przez SMW — Kanada. Uchwalono, 
że składki członkowskie pozostaną jak obecnie: 
Wpisowe — $5
Roczna składka indywidualna — $15 
rodzinn $20

Oskar Gliński

W sprawozdaniu z działalności za okres 
ostatniej kadencji czytamy:
Herbatki Marynarskie rozpoczęte w czerwcu 
1989 roku rozwinęły się w przyjemne i 
pożyteczne imprezy. Ponadto, dzięki pomocy 
z wpływów herbatek, tylko w dwuletniej 
kadencji sprawozdawczej, byliśmy w stanie 
ofiarować poniższe dary:
£600 na inwalidów i kolegów w potrzebie 
£60 na NASZE SYGNAŁY
£55 na Instytut Gen. Sikorskiego, na 
utrzymanie eksponatów Mar. Woj.
$500 na Muzeum Mar. Woj. w Gdyni
$400 na Pomoc Polsce (przez KPK)
$400 na Pomoc Polakom w byłym ZSRR 
$400 na Katedrę Historii Polskiej na University 
of Toronto
$240 na indywidualne zapomogi w Polsce

SPOTKANIA
CZWARTEK 8 GRUDNIA 1994:
Spotyka się nas jedenastu w Barze u Lotników 
Bolesław Fornal, Stanley Kettel, Józef Kneba, 
Wiesław Krzyżanowski, Ryszard Słoń, 
Stanisław Traszko, Janisław Wańkowski, Hanna 
Wyszyńska, Czesław Zielonka, Konstanty 
Zubkowski i Władysław Żurawski.
Wesoło rozmawiamy identyfikując stare 
fotografie głównie przyniesione przez Bolka. 
Dla przykładu fotografia 443 w Albumie „Od 
Pierwszej Do Ostatniej Salwy” przedstawia 
komendantkę PMSK Ewę Miszewską w 
rozmowie z trzema marynarzami, których 
identyfikujemy jako Władysława Łątkę, 

$200 na Harcerstwo polskie w Kanadzie 
$100 na Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie 
$100 na leczenie ofiar pożaru w Gdańsku 
$100 na Organizację Katyńską w Polsce
$100 na Katedrę Historii Polski na McMaster 
University w Hamilton
$100 na Fundację W i N Turzańskich w 
Toronto

A ostatni komunikat nr 7 podaje w grudniu 
1994:
Herbatka Marynarska odbyta 27 listopada 94, 
mimo wietrznej pogody, zgromadziła 76 osób 
— gości i marynarzy. Wpływ na cele 
charytatywne wyniósł sumę $739.05. Pieczywo 
ofiarowały Panie: Irena Bernas i Maria 
Brodzka, Janina Milisiewicz, Helena 
Naranowicz i Zofia Proszek.
Fanty, które przyniosły $267, były ofiarowane 
przez Państwa:
Fr J Frąckowiaków, B Jarzynę, F Jasłowskich, 
„Pusia” Prof W Morawskich, A Morżka, E 
Pfeiferow, J Poray-Wojciechowską, Z Proszek, 
J Sendarckich i St Szałwińskiego.
Dotacje w ogólnej sumie $100 złożyli 
Państwo: B Buceń-Berlińscy, J Chodakowscy, 
W Dregerowiek, J Korab-Kucharscy, J Poray- 
Wojciechowska i J Nałęcz-Tymińska.
Wszystkim hojnym ofiarodawcom składamy jak 
najserdeczniejsze podziękowania.

Janina Milisiewicz

LONDYŃSKIE
Aleksandra Guluka i Witolda Aleksandra 
Huberta w Maju 1944. Druga fotografia to 
siedzący chor mar Patalas i Edward Mentryka 
a nad nim stoi Fornal. Ten dzień możemy 
poświęcić Bolkowi i oto jego fotografia z 1939 
r i w białej czapce na Malcie w 1940. Gdy 
już przy stole Stanley dowiaduje się że 
Ryszard Słoń był jedynym słoniem w naszej 
marynarce szybko wysyła go na okręty 
podwodne, gdzie słoniowa trąba mogła by 
służyć za snorkel. Śmiejemy się niezupełnie 
szczerze, bo właśnie dowiedzieliśmy się, że 
żona Ryszarda cierpi na chorobę Alzheimera i 
jeśli się prawodawstwo nie zmieni za rok
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Boże Narodzenia na GARLANDZIE w morzu, 
siedzą: od lewej chor mar Patalas, bosman E. 
Mentryka, nad nim stoi B. Fornal

Bolesław Fornal na Malcie w 1940

Bolesław Fornal w 1939

Ryszard będzie musiał sprzedać dom, by żonę 
utrzymać w zakładzie. Na TV w popularnej 
serii Casualty jest za dwa dni bo już w sobotę 
wstrząsający epizod na ten temat.

CZWARTEK 12 STYCZNIA 1995:
Tym razem do stołu zasiada nas dziesięcioro: 
Barteluk, Kneba, Krzyżanowski, Liber, 
Obertyńska, Traszko, Żurawski, Zielonka i 
Wizła z żoną i rozmowa prawie od razu 
przechodzi na doświadczenia z powojennej 
służby w marynarce handlowej. Czesław 
Zielonka przypomina, że w sobotę między 
rejsami spotkał w Londynie Alfredę 
Wesołowską, naszą wrenkę. Postanowili pobrać 
się tego tygodnia, Czesław więc zszedł ze 
statku, załatwił wszystkie licencje, ale jak tylko 
się pobrali dostał wezwanie z firmy, by na 
innym statku tego samego wieczora wypłynąć, 
bo były braki w załodze. By przypomnieć jaka 
to przystojna para Alfreda i Czesław, podajemy 
ich fotografie jeszcze z czasów marynarskich.
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Alfreda Wesołowska Czesław Zielonka

Ta osoba w białej bluzce mundurowej — to 
Alfreda. W restauracji Lotników jeść nam dają 
nieźle, choć czasem co poniektórzy, narzekają 
na ograniczony wybór. Pociesza go swą 
anegdotą ze służby w marynarce handlowej 
Żurawski. U nich na statku był zawsze wybór: 
albo, albo. Jeśli jedzenie było jadalne to się 
jadło, jak nie to wybierało się drugą 
alternatywę — głodówki.

CZWARTEK 9 LUTY 1995
Mszę świętą w kościele garnizonowym pod 
wezwaniem św. Andrzeja Boboli o 1100 
ascetycznie wyglądający ksiądz Andrzej 
rozpoczyna apelem za poległych, tych co 
zginęli śmiercią marynarza i zmarłych i czyta 
apel tych co odeszli od nas od zeszłorocznego 
spotkania. Lista jest długa, bo aż 34. Jest nas 
ponad czterdziestu w Kościele, ale nie wszyscy 
dołączają na wspólny lunch. Doktór Jadwiga 
Kamicka, Marek Ołdakowski i pani Józefa 
Hermaszewska byli tylko w kościele.

W barze u Lotników jest już gwarno i pełno 
a na lunch schodzi prezes Zarządu Kostek 
Okołów-Zubkowski, Stowarzyszenie Lotników 
reprezentuje generalny sekretarz Tadeusz 
Krzystek, Związek Oficerów Marynarki
Handlowej sekretarz inż. Zbigniew
Ogrodziński, Polską TV i historyków
marynistycznych dr Tadeusz Kondracki,
pozalondyńskich kolegów Janek Wańkowski 
wraz z Stanley Kettel, z załogi łącznikowej, 
koleżanka Wanda Troman Wojtkowiak z 
mężem Roy, Romek Dulla, który przyjechał z 
Bognor Regis z Andrzejem Ponikiewskim, 
wiceprezes Zbigniew Plezia i sekretarz 
Wiesław Krzyżanowski. Przy indywidualnych 
stolikach siedzą z zarządu Edek Liber z żoną
Eileen, Staszek Traszko z żoną Terttu, Jerzy 
Lisowski, który mógłby być bardziej 
wypoczęty po wakacjach w Kraju. Gdy 
kronikarzowi dzisiejszego spotkania ktoś w 
barze powiedział od lat już się nie postarzałeś 
zapytałem go: czy już lata temu też 
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wyglądałem jak stary piernik? — nie 
oczekiwałem współczucia i koledzy wraz z 
rozmówcą parsknęli śmiechem. Ale wracam do 
stolików — przy swym stoliku wstaje Florian 
Wizła organizator tego spotkania, dziękuje za 
liczne przybycie i czyta listy od niektórych 
kolegów, których udało mu się odnaleźć po raz 
pierwszy po 50 latach i oddaje głos Prezesowi. 
Prezes prosi i otrzymuje pozwolenie zabrania 
głosu od starszego na redzie i witając 
wszystkich przypomina apel na sponsorowanie 
rejsu dookoła świata ORP ISKRY. Prezes prosi 
o poparcie tej sprawy i wznosi zdrowie gości 
tych, którzy na nasze spotkanie dołączyli i 
tych kolegów, którzy nie dołączyli „the absent 
friends”. Atmosfera robi się miła po tym 
pierwszym toaście koleżeńskim. Pijemy 
zdrowie starszego na redzie, który właśnie 
dzisiaj obchodzi swe 88-me urodziny i wraz z 
kmdr Kozakiem w Kraju są jedynymi 
przedstawicielami rocznika tego wintage. Po 
głównych daniach sekretarz prosi starszego na 
redzie o pozwolenie zabrania głosu i 
przypomina dwóch swych najbliższych 
przyjaciół — obaj odznaczeni Złotą Odznaką 
SMW i obaj zmarli stosunkowo młodo bo 
przed przejściem na emeryturę. Stach 
Olszewski chrzestny ojciec moich córek, przez 
kolegów marynarzy zwany Robaczkiem, bo 
choć chudy zawsze miał wspaniały apetyt 
zmarł w roku 1976 i jego pamięci poświęcić 
chcę swą ofiarę na apel Koła Manchester na 
stronie 33-ej w ostanich „Naszych Sygnałach”. 
Stach miał wspaniały zmysł humoru.
A drugi przyjaciel Tadek Budzyński zmarł w 

roku 1983, rok czy dwa przed emeryturą, 
dekorowany Krzyżem Walecznych za walki 
pod Kockiem, prezes SMW w 1975 roku i by 
uczcić jego pamięć składam ofiarę w 
odpowiedzi na apel Na groby, pomniki i 
cmentarze marynarzy gen. Kleeberga i proszę 
kolegów o poparcie tych apeli.
Dostajemy wspaniały jabłecznik, dobrą kawę i 
jest okazja by odwiedzić sąsiednie sotliki. 
Kolega Józef Ogonowski z małżonką informują 
mnie, że Wojtek Domżalski szuka ropy 
naftowej na Łotwie, a on przywozi serdeczne 
pozdrowienia od przemiłej Joy Domżalskiej dla 
zebranych kolegów. Jest okazja parę słów 
zamienić z niezawodnymi uczestnikami 

czwartkowych spotkań jak Barteluk, Fornal, 
Kneba, Słoń, Smoczyński, Zielonka i Żurawski. 
Na zakończenie prezes przypomina obchody 
rocznicy zakończenia wojny z nabożeństwem 
w Katedrze Świętego Pawła w Londynie — z 
ograniczonym uczestnictwem i przemarsz 
kombatantów w Hyde Parku. Entuzjaści jeszcze 
wpadają do baru na górę, a stateczniejsi 
wracają do domów po bardzo miłym choć 
wyczerpującym spotkaniu.

CZWARTEK 9 MARZEC 1995
Do stołu zasiada nas niewielu ale dobrze 
dobranych kolegów z naszą jedynaczką p 
Gabrielą. Spotkanie zaczynamy z bardzo 
szerokim gestem bo Czesław Zielonka i Ziutek 
Kneba rozdają fotografie z poprzednich spotkań 
dziś obecnym uczestnikom. A są z nami, obok 
już wymienionych, koledzy Kaczmarek, 
Krzyżanowski, Stankiewicz, Śliski, Smoczyński 
i Żurawski. Każdy dostaje garstkę fotografii, a 
resztę zabiera p Gabriela do rozesłania 
nieobecnym. Lotnicy żywią swych przyjaciół 
marynarzy dobrze. Zapewniam więc siedzących 
naprzeciw mnie Stankiewicza i Śliskiego, że 
nie zapomnę tej okazji, kiedy z bohaterami 
przy jednym stole kiełbasę pieczoną popijałem 
francuskim winem. Bo to Stankiewicz jest 
odznaczony Virtuti Militari, ale obaj ze Śliskim 
wcale z daleka przyjechali, a pogoda dziś jest 
wcale urozmaicona i trzeba mieć bohaterskie 
podejście by wyjść z domu w dzień deszczowy 
i pochmurny. A spotkanie też kończymy wcale 
szerokim gestem. Dwóch Józefów upiera się, 
że bliskość ich imienin im pozostawia 
uregulowanie rachunku za wina. Naprawdę nie 
wiem, któremu mam być wdzięczny za 
smaczne wino. Czy Ziutek Kneba zapłacił, czy 
Józef Smoczyński. Bless them both.

CZWARTEK 13 KWIECIEŃ 1995
Miłą niespodziankę przygotował nam dzisiaj 
kol Kuczwalski, który przywiózł ze sobą video 
z obchodów w Gdyni nastawił na aparacie a 
barze Lotników i zebrani Fornal, Kneba, 
Krzyżanowski, Obertyńska, Śliski, Stankiewicz, 
Traszko i Żurawski pociągają sobie piwko lub
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Główny stół lunchu na święto MW, fotografuje J. Kneba, a przy stole od lewej Z. Plezia, inż. Z . 
Ogrodziński (Związek Oficerów Marynarki Handlowej), J. Wankowski, Stan Kettel z załogi łącznikowej 
GARLANDA, Wanda Troman z mężem Roy, historyk i TV prezenter dr T. kondracki, K. Okołów- 
Zubkowski, przemawia J. Busiakiewicz i tyłem przy stole R. Dulla

inne napoje i oglądają czasami nawet siebie 
samych na ekranie telewizyjnym. I na to, nieco 
spóźnieni dołączają Florian Wizła z p Różą. 
Zamawiamy więc obiad na dodatkowe dwie 
osoby i gdy Florian przyznał się, że za parę 
dni są jego urodziny, zamawiamy dodatkową 
butelkę francuskiego wina na jego rachunek. 
Już zaczynamy się niepokoić dużym naciskiem 
rocznic i obchodów, które wymagają naszego 
udziału i obecności, a nie zawsze można 
znaleźć wystarczającą ilość chętnych i 
zdrowych na ciele by ich delegować.

CZWARTEK 11 MAJ 1995
Dzisiaj schodzimy się znosząc materiały — 
nieco spóźnione do NS, obietnice nie zawsze 
dotrzymane udziału w obchodach i dalszą 
porcję fotografii — starych do rozpoznania i 

ostatnich do ilustracji NS. Jest nas dwunastu 
zaczynając od wiernego Barteluka, jest Fornal, 
Kaczmarek, Kmiecik, Krzyżanowski, 
Obertyńska, Smoczyński, Traszko, Florian i 
Róża Wizła, Zielonka i Żurawski. Państwo 
Wizłowie dołączają prawie prosto z Francji 
(patrz z Życia Kół) i składają fotografie i opisy 
przebiegu obchodów polsko-francuskich, a 
Zielonka zapewnia, że z Liberem będą w St 
Paul’s Cathedral i później na lunchu w Civil 
Engineers Club przed przemarszem w Hyde 
Park, ale... p Alfreda się rozchorowała. Jedynie 
niezawodny Bolesła Fornal przyniósł jeszcze 
parę fotografii, które po wykorzystaniu 
zwracam. Panie Róża i Gabriela siadają razem 
tak, że na naszym końcu stołu żargon 
marynarski może być używany do woli, byle 
nie za głośno.
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WIESŁAW KRZYŻANOWSKI *

PROGRES — NA WOLNYCH OBROTACH
Na londyńskich obchodach Święta Mar Woj 
lansowałem dwa apele. Moje przemówienie 
zostało dowcipnie przerwane, a na stare lata 
nie jestem już na tyle bystry, by się ostro 
odciąć i... straciłem wątek. Pozwolę więc sobie 
te apele przypomnieć z ostatniego 176 nr NS: 
Manchester — ufundowanie Tablicy 
Pamiątkowej Mar Woj (obok gablotek 
pamiątkowych I Dy w pancernej, Brygady 
Spadochronowej, Lotników, 3DSK i 
Katyńskiej, oraz gablotek ze sztandarami AK 
i I Dy w Pancernej) — oraz wspornik na 
Banderę na stałe przechowanie obok Tablicy 
Pamiątkowej, aby marynarzy w tej grupie nie 
zabrakło. Koszt tablicy wykonanej w Kraju jest 
£450. Pierwsza lista ofiarodawców jest w 
Kronice Stowarzyszenia. Szukam jednego 
hojnego dobrodzieja, lub paru szczodrych lub 
parudziesięciu życzliwych.
CMENTARZE MARYNARZY GEN 
KLEEBERGA: tu zdanie, że według umowy 
międzynarodowej o groby Polaków na 
Białorusi odpowiedzialny jest rząd tamtejszy. 
Oczywiście to nie rozwiązuje sprawy i jak ktoś 
miał najlepszego kolegę jak Tadeusz 
Budzyński, który za udział w bitwie pod 
Kockiem był dekorowany Krzyżem 
Walecznych, ma się ochotę jego kolegów 
uczcić darem serdecznym. Pierwsza lista 
ofiarodawców jest w Kronice Stowarzyszenia, 
a czek został wysłany na adres wskazany w 
NS nr 176 na str 18. Tyle o ciągle aktualnych 
apelach.

ŚP. STANISŁAW KUTY zm 7 czerwiec 1994 
W NS nr 176 opis pogrzebu Stacha na str 33 
i wydaje mi się, że nasza kolumna Ludzie 
Morza bardziej nadaje się do przedstawienia 
postaci historycznie bardziej odległych, a nie 
tych bliskich nam, których pamiętamy jako 
gorących i uczuciowych kolegów, pełnych 
humoru, chętnych do pracy i zabawy. 
Przypominam, jak Staszek wesoło tłumaczył 

gradację organizacji kombatanckich w USA. 
Są historyczni kadeci Puławskiego. W tej 
instytucji On doszedł do stopnia kapitańskiego 
i organizował obchody i imprezy w swym 
rejonie. Uczestnicy I wojny światowej 
zorganizowani są jako kombatanci, a 
uczestnicy II wojny jako weterani. Ale 
najlepiej pamiętam radość z jaką opowiadał, że 
jak przyjechały do nich wnuki z Florydy czy 
Luizjany i po raz pierwszy w życiu zobaczyli 
śnieg. On tłumaczył co to jest i bawił się z 
nimi jak mógł najdłużej. A państwo Kuty 
mieszkali w historycznej miejscowości, gdzie 
miejsce miała sławna bitwa. Chcę w paru 
zdaniach przypomnieć służbę Jego w MW: Od 
maja 1938 jest zaokrętowany na ORP GROM 
i ratuje się 4 maja 1940 w Narwiku. Jest 
zaokrętowany na ORP OURAGAN, skąd od 
listopada 1940 do stycznia 1942 jest 
maszynistą na ORP PIORUN. Jako bosmanmat 
jest na ORP DRAGON od maja 1943, a od 
grudnia 1943 do 1945 ma przydział na ORP 
GARLAND. Gdy otrzymał swe 11-te 
odznaczenie za udział w 1940 w odbiciu 
Narwiku stwierdza, że „he does not feel the 
medal makes him a hero. There are no heroes 
in a battle. When you’re in the navy, you are 
acting as a group. You’re no more of a hero 
than any of the other guys.” Stanislaw Kuty 
przejawił niemały talent pisarski — pisał po 
polsku i po angielsku do pism amerykańskich, 
zawsze dobrze i ciekawie, a po przeniesieniu 
się kmdr Tadeusza Jekiela na Floridę przejął 
prezesurę Koła Nowy Jork i pełnił tę funkcję 
wspaniale i długo.
18 września 1994 Konsul Kucharski w imieniu 
prezydenta RP pośmiertnie dekorował Stasia 
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

STANISŁAW WRZESIŃSKI pisze 17 lipiec 
1994
...Jestem obecnie na urlopie u siostry w
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S.M. Wrzesiński przed kościołem Sw Michała na 
Oksywiu.

Kołobrzegu... Byłem w Gdyni i na Oksywiu. 
Zrobiłem kilka zdjęć, ale pogoda była kiepska 
i fotograf też, ałe jakoś poznać można, że to 
Oksywie...

ŚP. KONSTANTY REYNERT ZM. 22 
SIERPIEŃ 1994
Gdy po wojnie znaleźliśmy się w Londynie, 
przygotowując się do cywilnego życia, był 
bardzo popularny film z Anne Baxter i John 
Hodiak pt Sunday Dinner for a Soldier. 
Przyjęliśmy to jako zasadę w naszym gronie i 
co niedzielę ktoś inny na swych kolegach 
wypróbowywał swe kulinarne talenty. U 
Kostka to była wolna, rozważnie 
zorganizowana operacja, gdy gospodarz miał 
czas doglądać kuchni i bawić gości niespieszną 
rozmową. Konstanty Reynert, były zesłaniec do 
odległego zakątka byłego ZSRR, według opisu 
w książce jednego z Jego „towarzyszy 
niedoli”, po porozumieniu „Sikorski-Maysky”, 
resztkami sił dobrnął do jednego z obozów 
polskich w południowej Syberii. Był ciężko 
chory na tyfus plamisty. Wylizał się jednak, 
przybył do Wielkiej Brytanii, został wcielony 
do Marynarki Wojennej. Nosił wówczas 
nazwisko Reynert Śmigelski. Wykwalifikował 
się na doskonałego marynarza. Wspaniale 
opisał jeden dzień jako radzik na ORP 
GARLAND w NS nr 162 str 13-24.
Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Mar Woj 
był komisarzem na ORP PIORUN, a potem 
ostatnim sekretarzem dowódcy ORP CONRAD. 
W Ottawie żył samotnie, spotykając się z małą 
grupką przyjaciół. Od czasu do czasu 

wygłaszał odczyty o Marynarce Wojennej w 
SPK Ottawa. Według wiadommości z Ottawy, 
swój spadek zapisał dwu siostrom w Polsce 
oraz Katedrze Historii Polskiej przy University 
of Toronto, poważną sumę wynoszącą około 
pół miliona dolarów. Kochany Kostek pięknie 
się zapisał na polu popierania w Kanadzie 
nauki o Polsce i jej historii.

ŚP. IRENA GLIŃSKA ZM 6 PAŹDZIERNIK 
1994
We wczesnych powojennych czasach Oskar 
Gliński pracował na małych tankowcach 
dowożących ropę do dalekomorskich 
tankowców na redzie w Wenezueli. A w 
Londynie na Earl’s Court słomiana wdowa 
Irena grała w brydża z p Marią Jabłońską, 
ojcem Józka Bilińskiego, Stasiem Olszewskim, 
p Zofią Kleczyńską i nawet ze mną. Miała 
śliczną córeczkę Ewę i były bardzo 
popularnymi uczestnikami centralno-zachodniej 
Polonii. W skrócie tak dane o Niej podaje 
komunikat Koła Kanada: Irena z domu 
Bobrowska, Podoficer Pomocniczej Służby 
Kobiet. W czasie II wojny światowej, studiując 
we Francji, brała udział w ruchu oporu. Pod 
koniec wojny, zwerbowana przez 
przedstawicielki Kierownictwa Mar Woj 
przybyła do W Brytanii i została wcielona do 
PMSK. Po wojnie, wyemigrowała z mężem do 
Kanady.

FELIKS KENDRICK-KEIDROWSKI 
WIZYTUJE BŁYSKAWICĘ 3 WRZEŚNIA 1994 
Pisze nam z BŁYSKAWICY kmdr por Walter 
Pater:
Chcę podzielić się z czytelnikami NS 
informacją o dość niecodziennym wydarzeniu. 
Odwiedził Muzeum znany nam bardzo dobrze 
Fełiks Kendrick-Keidrowski wraz ze swoją 
rodziną z Malborka. Pozwolę sobie 
przypomnieć: Urodzony w 1920 na Pomorzu, 
2 dni przed wybuchem wojny wcielono go do 
batalionu młodzieżowego a po kampanii 
wrześniowej znalazł się w Rumunii. Został 
żołnierzem Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich. W 1942 wstąpił do Marynarki 
Wojennej, na pokładzie BŁYSKAWICY został 
ciężko ranny pod Bougie. W 1946 został 
zwolniony z MW pracował w firmach
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Kmdr por W. Pater przyjmuje na ORP 
BŁYSKAWICA, mundury brytyjskie od F. 
Kendrick-Keidrowskiego
budowlanych aż do emerytury 1985.
Podczas spotkania Feliks Kendrick-Keidrowski 
przekazał w formie daru brytyjskie mundury 
oficerskie — komandora i kontradmirała. 
Mundur komandora — nie znamy nazwiska 
oficera, rodzaj galowego surduta ze 
wspaniałymi naramiennikami oraz sznurami 
naramiennymi i pasem galowym. Drugi 
bardziej kompletny, to mundur codzienny ze 
spodniami, sznurem naramiennym i czapką z 
białym pokrowcem, należał do kontradmirała 
Sir Patricka Morgana (1917-1989) o bogatej 
karcie działalności. Trafił do nas za sprawą 
pani Morgan. Admirał w latach 1930-1970 
służył w Royal Navy. Ukończył Royal College 
Dartmouth. Do wybuchu wojny walczył na 
okrętach: LOWESTOFT, ' BANGOR, 
PENELOPE, ESKIMO i NITH. Brał udział w 
osłonie ewakuacji z Francji, konwojach 
atlantyckich, działaniach u wybrzeży Afryki 
Północnej, lądowaniu na Sycylii oraz inwazji 

Normandii. Po wojnie szkolił podchorążych na 
HMS ILLUSTRIOUS, otrzymał awans na kmdr 
por w 1949. Później w tureckiej MW. Jako 
dowódca HMS CONSTANCE brał udział w 
wojnie w Korei. Awansowany na kmdr został 
w 1956 dowódcą szkoły nawigacyjnej na HMS 
DRYAD, był attache morskim w Ankarze, 
Bagdadzie i Teheranie, asystentem szefa sztabu 
i dowódcy obszaru wschodniego Atlantyku a 
później dowodził HMS BULWARK w rejonie 
Borneo. Jego ostatnim przydziałem było 
stanowisko oficera flagowego oraz dowódcy 
królewskiego jachtu BRETANIA.
Był odznaczony Orderem Królowej Wiktorii, 
Orderem Łaźni i Distinguished Service Cross. 
Nie są nam znane jego powiązania z Polską 
Marynarką Wojenną.

ŚP. TADEUSZ SADŁOWSKI ZM 26 
WRZESIEŃ 1994
O Tadziku parę słów, zacznę chyba anegdotą 
lwowską, która mocno w mej pamięci z Nim 
się kojarzy. Otóż gimnazjaliści umawiali się na 
randki z panienkami z żeńskich gimnazjum 
pod budynkiem „Fhitestarline”, bo na nim był 
zegar i dziewczętom nie wypadało się spóźnić 
zanadto. I tu Tadzik zaczynał się śmiać, że po 
tylu latach w Anglii jak mówi o Lwowie to 
White Star Line nie wymawia po angielsku 
tylko tak jak mówili do 1939 roku. Pamiętają 
może czytelnicy NS jak Mu przypomniałem: 
Jego 40 godzinny dzień pracy jako 
stachanowca na zesłaniu, a On mi się 
odwdzięczył historyjką, jak chciałem zrobić 
duże pieniądze sprzedając sobie whisky po 
cenach barowych w domu. Niestety za często 
piłem na kredyt i majątku nie zrobiłem. Tadzik 
miał wielki talent dawania sobie rady w życiu, 
co też czasem miało swój zabawny aspekt. W 
SPRMW w Bickleigh sławny wykładowca 
kmdr Kownacki, chciał wyznaczyć kogoś jako 
odpowiedzialnego za chronometr. Naturalnie 
podchorążowie proponowali spryciarza Tadzia. 
A Kownacki zabronił Tadeuszowi dostępu do 
chronometru, bo a nuż coś popsuje i poszukał 
kogoś, kto poza zamknięciem pudełka na klucz 
niewiele więcej zrobić potrafił.
Już za czasów kanadyjskich, jak przeniósł sią 
do Ottawy opowiadał mi Kostek Zubkowski, 
który był u nich z Reynertem, że jak Tadeusz 
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stwierdził, że p Zofia nie lubi tyłem 
wyjeżdżać z garażu tak zaprojektował dom i 
rozłożenie garaży, że żona wyjeżdżała i 
wjeżdżała przodem. Tadeusz zawsze w dobrym 
humorze, gościnny, towarzyski pozostawił po 
sobie Kochającą Rodzinę i duże grono 
przyjaciół, którym jeszcze długo będzie Go 
brakować. Czarujące listy od toruńskich 
Windsorczyków (uczonych studiujących w 
Windsorze), gdzie ich Sadłowscy gościli w 
swym domu nad jeziorem. A pożegnanie Sióstr 
Urszulanek i ich ks Wawrzyńca Wnuka jest 
naprawdę wzruszające. Ostatnie tygodnie życia 
Tadeusz pocieszał Kostka Reynerta, choć sam 
już leżał w szpitalu obok i nawet rozmowy 
telefoniczne były ograniczone, by ich nie 
męczyć. Kostka przeżył o miesiąc. 
Najszlachetniejsi ludzie i najlepsi koledzy.

ŚP. MAKSYMILIAN KAŁUCKI ZM 9 
PAŹDZIERNIKA 1994
Kol Kałucki zmarł w Toronto. Przybył on do 
W Brytanii 1 września 1939 na ORP BURZA. 
Jako artylerzysta w 1940 odbył na tym okręcie 
kampanię narwicką i akcje pod Calais 
przeciwko lądowym siłom niemieckim i 
Luftwaffe. W tej akcji ORP BURZA był 
poważnie uszkodzony przez dwie bomby 
lotnicze. W kwietniu 1942, Kol Kałucki 
otrzymał przydział na ORP ŚLĄZAK, na 
którym wziął udział w raidzie na Dieppe 19 
sierpnia 1942, inwazji Sycylii 13 lipca 1943, 
bitwy o Salemo 9 września i dni następnych, 
obronie konwoju z wojskiem i ekwipunkiem 
idącego do Lewantu, pod największym atakiem 
Luftwaffe używającym radio kontrolowanych 
bomb szybowcowych 26 listopada 1943 i w 
końcu, D-Day 6 czerwca 1944. Śp. Maks 
Kałucki był wzorowym podoficerem, 
odważnym, opanowanym zarówno w służbie 
okrętowej jak i w akcjach bojowych, będąc 
niezastąpionym w centrali artyleryjskiej.

JAN GOSK NA GWIAZDKĘ 1994
Nasz wspaniały poeta przysyła z dedykacją 
„Drogiemu Kostkowi” w dowód sympatii „tych 
kilka marynarskich kartek” piękny tomik 
OKSYWIANA i inne wiersze. Otóż mam mały 
żal do naszego poety. W NS nr 158 na str 5 
jest wiersz pod skromnym tytułem pierwszych 

słów wiersza „Niechby zbłądziły”... składa się 
z ośmiu zwrotek imponującego 
piętnastozgłoskowego rytmu z wspaniałymi 
wyszukanymi rymami i jak pamiętam tak był 
dany Janowi Pawłowi II wraz z albumem 
fotografii tablic pamiątkowych. W 
Bożonarodzeniowym tomiku ten wiersz ma 
niewiele mówiący tytuł WIOSNY i ma wiersze 
rozbite na 10 i 5 zgłosek z rymami oczywiście 
co 15 zgłosek. Drogiemu Koledze gratulujemy 
publikacji i... czekamy na dalsze utwory.

JAN PAWEŁ II 2 STYCZEŃ 1995
W poprzednim paragrafie wspomniałem, że 
wiersz Gośka i album fotografii został 
podarowany Papieżowi podczas Jego wizyty, a 
NS drukując listy wymienione z Konstantym 
Reynertem też często się na autorytet papieski 
powoływały. Miło mi wspomnieć, że tygodnik 
amerykański TIME, Vol 144 No 26 Choose 
Jan Paweł II MAN OF THE YEAR: In these 
days of moral chaos Jan Paul II is fiercely 
resolute about his ideals, mapping the way for 
a world that often wants to seek its own 
righteous path. This book „Crossing the 
Thershold of Hope” is recommended but... it’s 
not an easy reading, though convincing.

ŚP. STANISŁAW POHORECKI ZM 13 
STYCZEŃ 1995
O śmierci kmdr Pohoreckiego dowiadujemy się 
od Kazika Domańskiego, którego powiadomił 
jego kolega Pikuziński. A oficjalne listy są z 
nami niewiele później. Pisze z Kanady kmdr 
Tymiński: W Brownsville, Tex. zmarł kmdr 
ppor Stanisław Pohorecki — jedyny oficer 
uratowany po zatonięciu ORP ORKAN 
(8.10.1943). Był on oficerem mar z promocji 
SPMW w 1930. W czasie wojny, pływał na 
Chasseurach (CHI5) z Dartmouth, po tym na 
ORP GARLAND, KUJAWIAK i ORKAN. Po 
wojnie osiadł w USA — w Brownsville, Texas. 
Zdrowie jego szwankowało, przede wszystkim 
z powodu ostrego artretyzmu — miał kilka 
ciężkich operacji kolan. Był to dobry Kolega. 
Miewał ciekawe pomysły. Mogę przytoczyć 
jedno niesamowite zdarzenie, które mu się 
zdarzyło. Nie pamiętam w którym to było roku 
— gdzieś pomiędzy 1934 i 36. Kupił sobie 
motocykl o mocnym motorze. Beż żadnej
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Stanisław Pohorecki
instrukcji i treningu od razu wsiadł na 
maszynę, ruszył dużą szybkością, wpadł na 
jakąś stałą przeszkodę. Rozbił nowiutki 
motocykl i siebie. Przywieziono go do szpitala 
w Gdyni i badający go lekarz uznał, że 
„Siasio” (jak go koledzy nazywali) nie żyje. 
Ciało odesłał do kostnicy. W nocy lekarz 
dyżurny, przeprowadzając rundę w pewnej 
chwili usłyszał jęknięcie — pochodziło ono od 
„Siasia”. Natychmiast kazał przenieść go do 
sali zachorzeć krytycznych, doprowadził do 
przytomności i po leczeniu „Siaś” wrócił do 
służby.
Z Brownsville Herald z 14 Jan 1995 cytuję, że 
„Stanisław Pohorecki of Brownsville, died Jan 
13, 1995, at Valley Regional Medical Center. 
He was born in Tatarów Providence, 
Stanisławów, Poland, and had been a longtime 
Brownsville resident. He served with the Polish 
Navy and the Naval Wing of the Polish 
Resettlement Corps in Great Britain from Sept 
1, 1939, until May 13, 1947, from which he 
was honorably discharged. Attaining the rank 
of Lieutenant Commander, he received several 
Polish medals and decorations including the 
Silver Cross of Merit with Swords, Medal of 
the 10th Anniversary of the Restoration of 
Independence, Naval War Medal and Bar, and 
was honorably decorated for wounds. He also 
received British medals and decorations 
including the Star Ribbon, Atlantic Star Ribbon 
and the Defense and War Medal.
He is survived by his wife, Petra G Pohorecki 
of Brownsville and three cousins, Antonio 

Pikuzihski of Maine and Walter and John 
Pikuziński both of Poland.

ŚP. WACŁAW OSTOJA-STARZEWSKI ZM 
10 LUTY 1995
i na pogrzeb 14 lutego przyjechał Kostek 
Zubkowski, Stefan Kmiecik, Stanisław Traszko 
i Mikołaj Sawicki do Slough, gdzie banderą 
pokryli trumnę Kolegi, który wraz z młodszym 
bratem (z wojska) stworzyli ten imponujący 
Ośrodek Polonijny. Wybudowali kościół, klub, 
który skupia działalności sportowe kiedyś 
organizowane przez gen Glabisza. Nad grobem 
żegna Kolegę Prezes SMW w imieniu 
marynarzy, a wdzięczne społeczeństwo polskie 
żegna swego oddanego i pracowitego 
kierownika. Zasługi braci Ostoja-Starzewskich 
są zupełnie nieprawdopodobne w stworzeniu 
tego ośrodka, który skupia działalności 
sportowe, społeczne i patriotyczne polskiego 
społeczeństwa w Wk Brytanii.

GOŚCIE Z GDYNI 16 LUTY 1995
We wtorek mój cotygodniowy dyżur w 
kancelarii SMW jest bardzo miło urozmaicony 
gośćmi z Kraju. Pani Felicja Pitułko jest wraz 
z ks dziekanem MW Próchniakiem i kmdr 
Walterem Paterem z Muzeum Mar Woj. 
Program wizyty jest bardzo szeroko i 
dokładnie zaplanowany i nikt poza ks 
Dziekanem nie może być zwolniony, bo trzeba 
telefonicznie upewnić spotkania i nawiązać 
nowe kontakty. W czasie rozmowy wychodzi 
jedno nieporozumienie. Otóż inwestycje 
Stowarzyszenia pod kontrolą Commissioners of 
Charities nie mogą być ryzykowne i jako 
instytucje przynoszą mniejsze dochody niż 
inwestycje ludzi prywatnych.
Udaje mi się ugościć ich skromnym 
śniadaniem w restauracji Lotników. Po swej 
wizycie w Szkocji (patrz z życia Kół) p Irena 
Wrońska i kmdr Jan Busiakiewicz mają okazję 
zrobić to samo przed ich powrotem do Polski.

WINCENTY CYGAN — PISARZ, MALARZ 
4 CZERWCA 1995
W odpowiedzi na apel Jerzego Tumaniszwili 
piszę do kol Wincentego podając mu, że mój 
egzemplarz jego książki „Granatowa Załoga” 
przekazałem do sali muzelanej im J Pertka
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Wystawa obrazów W. Cygana Wystawa "Droga do wolności" W. Cygana

zawierającej jego zbiory na temat MW. Cóż, 
kiedy to samo zrobił autor i swój ostatni 
egzemplarz wysłał do Muzeum Regionalnego 
w Jaśle (skąd pochodzi) wraz z wszystkimi 
pamiątkami wojennymi a nawet 
przedwojennymi. W Kraju namalował obraz 
ORP BŁYSKAWICY tak jakby widz patrzył 
od rufy na dziób z sylwetkami marynarzy na 
swych stanowiskach. Ten olej 80cm x 80cm 
też zakupiło Muzeum. Musimy się więc 
zadowolić fotografią z otwarcia wystawy 
obrazów W Cygana i fotografią z wystawy pt 
„Droga do Wolności”.

GEN BRONI TADEUSZ WILICKI W 
INSTYTUCIE SIKORSKIEGO 10 MARZEC 
1995
Zaproszony przez sztab brytyjski na wstępne 
rozmowy gen broni Wilicki skorzystał z okazjii 
i przez Attache Obrony Narodowej 
zorganizował na zaproszenie Instytutu 
Sikorskiego spotkanie tam z przedstawicielami 
głównych organizacji kombatanckich, które 
odbyło się 10 marca. Marynarską grupę 
reprezentował ostatni prezes SMW Kol 
Okołów-Zubkowski. Było to miła i serdeczna 
okazja w bardzo koleżeńskiej atmosferze.

ZYGMUNT JĘDRZEJEWSKI DO HISZPANII 
25 MARCA 1995
Niedawno odnaleziony kol Zygmunt przeniósł 
się z Francji na stały pobyt do Hiszpanii 
twierdząc, że mu bardziej klimat odpowiada. 
Zygmunt przesłał nam dwie taśmy — na 
pierwszej stwierdził, że wraz z Pawłowiczem 
(obaj byli kapitanami dużych ropowców) 

widzieli mnie na Collingham Gdns a szkoda, 
że nie zawołali, bo tyle lat wcześniej 
nawiązalibyśmy kontakt. Załącza z drugą taśmą 
ciekawy list Romana Jakubowskiego, obecnie 
kapitana portu Łeba, który jest jednym z 
niewielu uratowanych z ORP ORKAN — 
może w następnym numerze NS 
wydrukujemy?

Kol. Z. Plezia wręcza kmdr z. Wojciechowskiemu 
emblemat 10-ej Flotylli
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Kmdr Z. Wojciechowski wręcza medal Muzem kol. 
Z. Plezi

Z PLEZIA PRZEKAZUJE CREST 10 FLOTYLLI 25 
MARCA 1995
Podczas pobytu w Kraju kol Zbyszek przerywa swą 
kurację i udaje się do Gdyni, gdzie wręcza 
dyrektorowi Muzeum „Crest” 10 FLOTYLLI, w której 
skład wchodziła BŁYSKAWICA. Kmdr Zbigniew 
Wojciechowski rewanżuje się wręczając dla SMW 
medal Muzeum MW.

OSTATNI OBIAD CZERWONEGO GOŹDZIKA 30 
MARZEC 1995
Na Ostatni Oficerski Obiad tak, jak kiedyś w Ognisku 
Polskim panowie oficerowie są proszeni w 
smokingach, a jedyną dekoracją będzie po raz ostatni 
czerwony goździk. Zbiera się nas czternastu w Barze 
w Stowarzyszeniu Lotników a więc komandorowie J 
Busiakiewicz, Z Plezia, kapitanowie F Balicki, R 
Dulla, Z Jagusiewicz, E Liber, S Olszowski, M 
Ołdakowski, A Ponikiewski, J Wankowski i K 
Okołów-Zubkowski, oraz porucznicy W Krzyżanowski, 
J Lisowski, T Łubieński, a o 1930 są już z nami nasi 
goście pani Janka Bielak jedynaczka na dzisiejszym 
wieczorze, pięciu przystojnych oficerów w mundurach 
Mar Woj z Admirałem R Wagą na czele i 
komandorowie J Komorowski, J Patz, S Król i 
Attache R Szlegier a z nimi płk R Z A Ciągliński 
Attache Brytyjskiej Ambasady w Warszawie i mjr Z 
M Fee Royal Marines.
Przekażemy młodszemu pokoleniu z Gdyni tradycję 
naszych spotkań Czerwonego Goździka, bo kandelabry 
z BŁYSKAWICY i dzwon Anchoritów, które 
normalnie nasz stół zdobiły są już w Kraju. Da to 
nam okazję przekazania od obecnych pozdrowień 
naszym seniorom komandorom: Wojciechowi 
Franckiemu w Australii, R Nałęcz-Tymińskiemu w 
Kanadzie, J Rudzkiemu w Warszawie, A Waciędze w 
Londynie i E Pappelbaumowi w Gdyni. Na 
pamiątkowym programie przygotowanym dla Admirała 

przekazujemy życzenia dla D-cy ISKRY komandora 
Dyrcza i dla załogi pomyślnych wiatrów i do 
zobaczenia w powrotnym rejsie w Portsmouth w 1996.

Schodzimy na dół na obiad z czterech dań z dwoma 
winami, z kawą i... czerwonym goździkiem, gdzie 
gości i kolegów wita prezes SMW Konstanty Okołów- 
Zubkowski i prosi komandora J Busiakiewicza o 
przyjęcie tradycyjnej funkcji Starszego na Redzie 
dzisiejszego obiadu. Starszy na Redzie kmdr J 
Busiakiewicz jak zawsze bardzo rzeczowo i serdecznie 
przemawia przed obiadem:
„ Ten skromny czerwony kwiatek, którym 
zostaliśmy udekorowani jest symbolem naszych 
dorocznych obiadów.
Zebrania te... miały na celu utrzymanie łączności 
między korpusem oficerskim... a przede wszystkim 
zachowanie tradycji i koleżeństwa 
ugruntowanego w latach służby.
Zapoczątkowane już po rozwiązaniu Mar Woj 
gromadziły... w sałach Ogniska Polskiego 
pokaźny zespół z admirałami Swirskim, 
Unrugiem, Korytowskim jako naszym gośćmi 
honorowymi...
Minęło lat przeszło 40-ci... pozostała w 
skromniejszej formie ta miła tradycja.
Dzisiejszy zlot kawalerów czerwonego goździka 
przeżywa jakby swój renesans a niezwykłą 
okazją jest obecność Dowódcy Marynarki 
Wojennej pana Adm WAGI wraz z jego 
otoczeniem. Zmiany ostatnich kilku lat przyniosły 
nawiązanie bliskich kontaktów i współpracy 
czego wyrazem było serdeczne przyjęcie jakiego 
doznaliśmy w czasie pobytu na Wybrzeżu, a 
szczególnie podczas wspaniale zorganizowanej 
uroczystości 75-lecia Marynarki Wojennej...
Czynnikiem tak harmonijnie rozwijających się 
stosunków między nami jest życzliwe... 
ustosunkowanie się pana Admirała do naszego 
Stowarzyszenia. My ze swej strony widzimy 
Marynarkę Wojenną w kraju za godnych 
spadkobierców naszych idei, tradycji i dokonań. 
Nieliczna nas garstka sugeruje... przejęcie tych 
naszych oficerskich spotkań przez korpus 
oficerski Marynarki Wojennej w Kraju. Będzie 
to jeszcze jedno małe ogniwo łączące nasze dwa 
pokolenia, którego wzniosłym celem jest rozwój 
i dobro Marynarki Wojennej.”
Starszy na Redzie udziela głosu koledze 
Zubkowskiemu, który przekazuje pozdrowienia od 
nieobecnych kolegów a mianowicie:
1. Leon Śliwiński w Paryżu idzie na operację aorty i 
oczywiście nie może być z nami a tak bardzo 
chciałby.
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2. Antoniemu Waciędze zdrowie nawala i bez butli z 
tlenem nie może się ruszyć na odległość więc 
pozdrawia obecnych.
3. Witold Sągajłło, któremu niestety zdrowie nie 
pozwoliło dołączyć pozdrawia obecnych.
4. Józef Suchanek-Suchecki musiał pojechać do chorej 
siostry w Warszawie więc tylko życzy przed 
wyjazdem obecnym miłego wieczoru.
5. Mieczysław Wasilewski pozdrawia z Szwajcarii i 
zapewnia, że myślami jest z nami.
6. Tadeusz Lesisz dziękuje za zaproszenie na 
uroczysty obiad Czerwonego Goździka, ale niestety nie 
będzie w Anglii w tym czasie, życzy więc kolegom 
i gościom z panem Admirałem Wagą przyjemnego 
wieczoru.
7. A z Warszawy otrzymujemy telegram: Nie mogąc 
wziąć udziału w spotkaniu przesyłam na ręce 
Dowódcy Mar Woj pana Admirała Romualda 
Andrzeja Wagi, Starszego na Redzie komandora 
Jana Busiakiewicza, prezesa Kostka 
Zubkowskiego oraz dla wszystkich obecnych 
kolegów serdeczne życzenia wesołego i 
przyjemnego spotkania „Kawalerów Czerwonego 
Goździka”. Będę z Wami sercem i duchem i 
Życzę aby ta wspaniała i długoletnia tradycja 
spotkań „Czerwonego Goździka” nie zanikła ale 
została przekazana młodemu pokoleniu Polskiej 
Marynarki Wojennej. Serdeczny uścisk dłoni. 
Andrzej Kłopotowski.

Kolega Zubkowski kontynuuje podając skrócone 
sprawozdanie odpowiedzi na apel: Miło nam było, że 
pan Admirał podzielił się z nami problemami 
związanymi z podróżą ISKRY z wystarczającym 
wyprzedzeniem, co pozwoliło na napisanie listu do 
środowisk weteranów w Brazylii, Południowej Afryce, 
Australii, Nowej Zelandii i Argentynie. Już nadchodzą 
odpowiedzi z tych ośrodków, że ich wzięto pod 
uwagę, bo bywały wypadki kompletnego ich 
ignorowania. Równocześnie spróbowaliśmy 
zorganizować małą pomoc finansową, bo dobrze 
pamiętam jakie były problemy, kiedy byłem w 
podróży szkolnej na ISKRZE I. Tu mam okazję 
podziękować pani Jance Bielak za Jej życzliwe i 
energiczne zrozumienie problemu i praktyczne wyniki, 
które już pan Admirał doświadczył. Nasz apel do 
kolegów i sympatyków też nie jest najgorszy. Już 
przekazaliśmy na konto w Gdyni £4.000, a dziś chcę 
wręczyć panu Admirwałowi dolary amerykańskie, 
kanadyjskie, australijskie oraz 500 franków francuskich 
sumarycznej wartości około £370. Warto zanotować, 
że francuska waluta to dar kolegi z Francji, który w 
1940 wstąpił jako ochotnik do Mar Woj i wiemy jej 
do dziś a dar jest od niego, jego żony, syna, córki i 

wnuków — naprawdę wzruszający. Proszę przyjąć ten 
wyraz naszego poparcia dla wspaniałej enterpryzy z 
naszymi życzeniami wszelkiej pomyślności, 
przysłowiowej stopy wody pod kilem, pomyślnych 
wiatrów i szczęśliwego powrotu do portu domowego. 
Adm R A Waga zwraca się do obecnych a 
szczególnie prezesa:
„Szanowny Panie Kapitanie,
Kreśląc te słowa, kierowane do Pana i 
wszystkich Pańskich Kolegów Marynarzy po raz 
ostatni na adres Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej — doznaję szczególnego wzruszenia. 
Nie ma bowiem takich słów, które w pełni 
oddałyby cześć polskim Marynarzom- 
Kombatantom i Ich dokonaniom, zarówno w 
bitach II wojny światowej, jak też podczas 
długoletniej działalności w szeregach 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.
Drodzy Przyjaciele,
Wojna zabrała Wam najpiękniejsze lata żądając 
jednocześnie tak wiele. Nie szczędziła cierpień 
ani okrucieństwa utraty Ojczyzny, domu 
rodzinnego, zdrowia, czy wreszcie życia kolegów 
i najbliższych. Trzeba było takich ofiar, aby 
żadne następne pokolenie marynarzy nie musiało 
nigdy więcej doznawać podobnego losu załóg 
okrętów: DRAGON, GARLAND, GROM, GRYF, 
JASTRZĄB, KUJAWIAK, ORKAN, ORZEŁ, 
WICHER i innych.
Z tej głównie przyczyny tak ważna jest pamięć 
i uczenie kolejnych pokoleń, jaką wielką 
wartością jest Pokój i Wolność, a jak ogromną 
cenę płaci się za Ich utratę.
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej wypełniło to 
zadanie z honorem. To w dużej mierze Wam 
zawdzięczamy, że mogliśmy z godnością powitać 
rocznicę 75-lecia istnienia MW, pokazać młodym 
pokoleniom, jak służył i walczył polski marynarz, 
który nigdy, w żadnej bitwie, nie spuścił 
bandery, a stopa wroga nie zhańbiła pokładu 
żadnego polskiego okrętu.
W pół wieku po zakończeniu II wojny światowej 
polski admirał, dowódca Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej — Romuald Andrzej 
Waga — gorąco Wam za to dziękuje i oddaje 
hołd wszystkim.
Dziękuję Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej 
również za wytrwałą troskę o dobre imię i honor 
Polskiego Marynarza w świecie oraz godną, 
wiecznie żywą Pamięć Tych, którzy odeszli.
Dziękuję wreszcie za krzewienie głębokiego 
patriotyzmu i dawanie chlubnego przykładu 
współczesnym polskim marynarzom.
Panie Prezesie, Wielce Szanowni Koledzy
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Marynarze ze wszystkich kół Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej.
Wasz rachunek zasług dla Ojczyzny jest wielki. 
Daje on Wam pełne prawo do uważania się za 
Honorowych Członków Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem głęboko 
przeświadczony, że zapiszecie jeszcze wiele 
pięknych kart jej najnowszych dziejów, czego 
serdecznie życzę.
Niech Waszym nowym dokonaniom towarzyszy 
zawsze dobre zdrowie i wszelka pomyślność 
osobista.
Chylę czoła w najgłębszym szacunku. ”
Po swoim przemówieniu Admirał Waga wznosi toast 
za zdrowie Stowarzyszenia i prezentuje wspaniały 
dyplom uznania dla naszego Stowarzyszenia, który już 
oprawiony zdobi ścianę naszej kancelarii.
Już p.-zy kawie prosimy pana Admirała o wzniesienie 
toastu Polska Marynarka Wojenna, naszego 
odpowiednika „The Loyal Toast”. Z naszego rogu 
wołamy palić wolno, choć palaczy jest niewielu. 
Bardzo serdecznie i miło przemawia pani Janka Bielak 
doceniając swój udział jako jedynaczki na naszym 
obiedzie. Przemawia też kmdr J Patz, który dwa lata 
temu na przyjęciu w 9 Flotylli Obrony Wybrzeża na 
Helu, gdzie byliśmy gośćmi podczas Światowego 
Zjazdu wraz z gospodarzem wówczas kmdr M 
Brągoszewskim był też jednym z gospodarzy.
A pod koniec wieczoru Starszy na Redzie popełnia 
małą pomyłkę, bo na moją prośbę udziela mi głosu. 
Wspominam dawne obiady organizowane przez Antka 
Wacięgę, a potem przez Brunona Jabłońskiego z trójką 
pomagających mu podporuczników Tadeusza 
Budzyńskiego, Staszka Olszewskiego i mnie. 
Przypominam jak Tadeusz po obiedzie by wrócić do 
domu wkładał cyklistówkę do smokingu licząc, że go 
nie zatrzymają za prowadzenie samochodu pod datą. 
Przypominam przydługawe anegdoty Staszka 
Olszewskiego dowcipnie tłumaczące powstanie 
nazwiska naszego prezesa i wesołe historyjki z 
Józefem Chojnowskim, Zbyszkiem Plezią czy panią 
Zofią Wisznicką Pinto-Pereira, która też kiedyś była 
jedynaczką na naszym obiedzie. Uprzejmi goście i 
koledzy nawet się śmieją choć mówią niezupełnie do 
rzeczy ale to też należało do tradycji, że na 
oficerskich obiadach Krzyżanowski niepoważnie 
przemawiał.
Wychodząc już Admirał stwierdził, że wcale zabawnie 
przemawiałem.

ISKRA II WYCHODZI W MORZE 18 KWIECIEŃ 
1995
We wtorek na mym dyżurze w kancelarii dostajemy 
list zapraszający prezesa SMW do wzięcia udziału w 

uroczystości pożegnania okrętu szkolnego ORP 
ISKRA. Zabieram więc ten list do Kostka, który 
lakonicznie stwierdza — nie zdążę. Idę do siebie i ze 
swej skromnej piwniczki wybieram najlepszą butelkę 
wina i do kolacji wypijamy toast Pomyślnych Wiatrów 
dla naszej ISKRY. Biorąc pod uwagę różnicę czasu 
między Gdynią a Londynem to prawdopodobnie nasza 
lampka wina była nieco później niż przewidziana 
rozkładem o 1445 „Dowódca MW zaprasza Pana 
Prezydenta RP oraz pozostałych gości na lampkę 
wina.”

ZEBRANIE 23 ORGANIZACJI KOMBATANCKICH 
25 KWIECIEŃ 1995
Na tym zebraniu w POSK’u reprezentowane 
organizacje postanowiły połączyć się w Federacją 
Organizacji Kombatanckich na Zachodzie. Po 
obradach, decyzjach i wyborach, prezesem 
nowopowstałej Federacji został wybrany Konstanty 
Okołów-Zubkowski. Uczestnicy w tym zebraniu p 
Amb R. Stemplowski, attache ON kmdr R. Szlegier, 
Konsul Generalny J. Kochanowski, wicekonsul M. 
Pędzich, ostatni prezydent RP na Obczyźnie R. 
Kaczorowski i prezes Zjednoczenia Z. Szkopiak byli 
podejmowali lampką wina.

ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJ 1995
W salonach Ambasady Polskiej po raz pierwszy zjawia 
się Sekretarz Stanu min Malcolm Rifkind, 
przedstawiciele Foreign Office, Sekretarz Rządu, 
Ambasadorowie i Attache wśród których zabrakło 
USA i Francji. Współgospodarzem przyjęcia przy 
Ambasadzie jest nowy prezes FOK. Rifkind w swym 
przemówieniu przeprosił Polaków za szereg pominięć. 
Przemówił bardzo mocno, nie szukając 
usprawiedliwień. Podczas przyjęcia, po częci oficjalnej 
jako ciekawostkę notuję, że attache kanadyjski 
ubolewał, że musiał się okupić Polakom, by w Barry 
Bay na Kanadyjskich Kaszubach zdobyć działkę na 
zbudowanie cottage week-endowego, czego dziś 
doceniając sąsiadów — nie żałuje.

WESTMINSTER HALL 5 MAJ 1995
Delegacja 3 przedstawicieli PSZ jest zaproszona do 
Westminster Hall, gdzie w obecności Królowej, obu 
Izb Parlamentu i akredytowanych ambasadorów jest 
oficjalnie obchodzona 50 rocznica zakończenia wojny 
w Europie. Ci, którzy wraz ze mną obserwowali 
przebieg tej ceremonii na TV mogli dwukrotnie 
widzieć naszą delegację, raz nawet w dobrym 
zbliżeniu, gdy pokazywano siedzących z przodu 
kombatantów odznaczonych Victoria Cross. Po 
ceremonii Speaker of Parliament Lady Betty 
Boothroyd zabiera Królową do Parlamentu na
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Przemawia amb R. Stemplowski, od niego na lewo min M. Rifkind, K. Okołów-Zubkowski, ks prałat 
S. Swierczyński, Lucjan Kindlein.

Premier John Major z delegacją polską mjr Antoni Nosek dwukrotnie zrzucany w Polsce i kpt mar K. 
Okołów-Zubkowski w komnatach Westminster Hall
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przyjęcie, a „Black Rod” zaprowadza właśnie Polską 
Delegację na przyjęcie do przyległych komnat. Min 
Rifkind był prawie oficjalnym sponsorem Polaków i 
przedstawia ich premierowi John Major, leaderom obu 
partii opozycyjnych. Tony Blair jest z ojcem, który 
choć jest wielkim przyjacielem Polaków nie może im 
zapomnieć, że najładniejsze dziewczęta w Szkocji im 
odbili, a on nawet pożyczał beret z polskimi 
insygniami, by poprawić swe szanse udając Polaka. 
Czarującej Pani Boothroyd przypominamy nasze 
zachwyty, gdy w czasach naszej i jej młodości zdobiła 
szereg Tiller Girls na scenach teatrów. Przedstawiciel 
firmy Mark and Spencer słysząc obcy język zapytał o 
narodowość i okazało się, że on też pochodzi z Łodzi, 
a jego żona z Krakowa. To mi przypomina, że gdzieś 
ostatnio widziałem ich archanielski znaczek. A to 
przecież krawaty Stowarzyszenia Oficerów MW, tego 
gdyńskiego, noszą znaczek St Michael.

BANKIET W GUILDHALL 6 MAJ 1995
Po wymianie listów związanych z królewskim 
protokółem, otrzymałem kartę wstępu: „Banquet in 
Guildhall. In Gracious Presence of Her Majesty 
the Queen, To commemorate the 50-th 
Anniversary of The End of The War in Europe 
by The Corporation of London. Dinner Jacket, 
National Decorations. ”
Pisze Edek Liber: W oznaczonym czasie, smoking, 
muszka, wyczyszczone buty, Krzyż Walecznych z 
okuciem, zostałem wprowadzony do historycznych 
sal. Twarze i postacie politycznych i znanych 
osobistości były widziane w każdym kierunku. 
Wziąłem zaofiarowaną szklankę i zacząłem 
rozmawiać z najbliższym. Mr Todd z „trade 
unions’’. Około 0700 zaanonsowano nas do 
wielkiej sali o średniowiecznym, eleganckim 
charakterze z stołami nakrytymi na około 500 
osób. Każdy miał plan, w którym czytało się 
przynajmniej pięćdziesiąt głów Państw, 
członkowie rządu i opozycji, osobistości 
cywilnych i sił zbrojnych. Byli: Polski 
Ambasador, Min Spraw Zagr, Generał lotnictwa. 
Moje miejsce było L 80, po mojej łewej stronie, 
Air Commodore Clarke, naprzeciw mnie 
President of Armenia, obok niego z lewej, Duke 
of York — Prince Andrew, po prawej Mr Shalit, 
a potem Mr Churchill. Ponieważ President nie 
mówił po angielsku. Zagaiłem Presidenta po 
francusku, który znał dobrze, ale ponieważ Duke 
of York używał translatora, więc i ja wróciłem 
na angielski. Przy każdym nakryciu, w ozdobnym 
pudełeczku było Menu, zasługujące na 
dwustronne podejście. Pierwsze, to samo menu, 
wykonane pięknie staroświeckimi ozdobnymi 

literalni na satynie, z dekoraiywnymi herbami, 
flagami z symbolicznymi referencjami do okazji 
i uroczystości, Toast dla Królowej i Głów 
Państw, plus wiele szczegółów uczty. 
Obramowana złotą nicią. Cenna i piękna 
pamiątka, wisi za szkłem w stołowym pokoju.
Menu: Też poezja
Champagne — Lobster, Asparagus, Nasturtium 
Flowers.
Stoneleigh Chardonay 1993 — Atlantic Turbot, 
Ribbons of Salmon, Leek.
Sorbet
Margaux 4-eme cru-Chateaux Prieuree — Roast 
Beef, Yorkshire Pudding, 
Jersey Royals, Runner Beans, 
Carrot and Swede Purree.
Muscat 1994 — Iced Sujfle of English Berries
Warres 1970 — Coffee
Delamaine 1963 — Petit Fours.

KATEDRA ŚW PAWŁA — 7 MAJ 1995
Zaproszenie na „Service of Thanksgiving, 
Reconciliation and Hope to commemorate the 
50th Anniversary of the End of The War in 
Europe”, o 1100, goście już o 1000 otrzymane 
od „The Prime Minister and Her Majesty 
Government”. Równocześnie szczegóły 
porządkowe co do dojazdu, wejścia, miejsca itd., 
nawet wymieniając toaletę na „Pater Noster”, 
kontynuuje Edek Liber.
Msza była uroczysta z muzyką i śpiewaniem w 
obecności Królowej z otoczeniem oraz 
przedstawicieli pięćdziesięciu państw, rządu i 
szerokiej reprezentacji brytyjskiej „Nobility”, 
społeczeństwa i księży różnych wyznań. 
Zakończenie Wojny i Rekoncyljacja była 
wyrażona w kazaniu oraz w uroczystym 
odczytaniu poprzez przedstawicieli różnych religii 
należnych słów.
Po mszy i odjeździe królowej i władz nadeszły 
autobusy by nas zaproszonych zawieźć do 
„Institute of Civil Engineering” na Bufet 
Luncheon, pod prezydenturą Min of State The 
Rt Hon Nicholas Soames M P. Bufet był 
doskonale zaopatrzony i spotkanie eleganckie, 
ale bez specjalnego programu. Przyjemnie było 
spotkać innych przedstawicieli Polskich Sił 
Zbrojnych z Wojska, Lotnictwa i Marynarki 
Wojennej dając okazję na wymianę grzeczności 
i rozmowy.

WYJAZD DO WARSZAWY 6 MAJ 1995
Na zaproszenie Prezydenta RP i Ministra do spraw 
kombatanckich pięcioosobowa delegacja leci do
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Widowisko na Placu Zamkowym 8 maja 1995

Warszawy na obchody polskie 50 rocznicy 
zakończenia wojny w Europie, bo prezydent Lech 
Wałęsa zdecydował się pozostać na Rocznicę w Kraju. 
Program pobytu w Warszawie wypełnia czas od rana 
do wieczora. W niedzielę 7-go zwiedzanie Wilanowa 
daje naszemu prezesowi okazję „urwać się” by 
odwiedzić Jagę Jaraczewską, która jest bardzo zajęta 
i załatana dbając o zdrowie siostry Wandy. Zwiedzanie 
zamku daje dodatkową okazję „urwania się”, by 
spotkać Andrzeja i Basię Kłopotowskich. W ponie
działek jest wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu w 
Parlamencie o 0900 z przemówieniem o mocnych 
akcentach antykomunistycznych wygłoszone przez 
Prezydenta RP, aż obecni sympatycy komunistów 
próbują przerwać. Ale „standing ovation” rozpoczęta 
przez gości z Zachodu, do której aprobatą dołączyła 
większość obecnych przechyliła szalę i uzyskała oso
biste podziękowanie Prezydenta. O 1100 w Muzeum 
Wojska Polskiego dzięki interwencji Londyńczyków J. 
Sokolnicki — pretendent do emigracyjnej prezydentury 
nie został wpuszczony wraz ze swą świtą 
awansowanych przez niego generałów, pułkowników 
i szambelanów. Na Placu Zamkowym jest przed 
wielkim ekranem wspaniałe widowisko pokazujące 

rozwój PSZ od czasów Mieszka I do ostatniej wojny. 
Warto zanotować, że „standing ovations” uzyskały 
pierwsza kadrowa pod melodią Pierwszej Brygady i 
Czerwone Maki na Monte Cassino. Do obiadu w 
Centrum Konferencyjnym Muzeum Wojska Polskiego 
o 1500 dołącza do stołu delegacji właśnie awansowany 
na pełnego admirała Romuald A Waga.
Na 1940 Prezydent zaprasza delegatów na trybunę na 
placu Józefa Piłsudskiego, gdzie są już ministrowie 
Obr Nar i amirał. Program pocztów sztandarowych i 
przemówienia wraz z przemówieniem Prezydenta i 
defilada przy dźwiękach Warszawianki.
Na zakończenie jest pokaz ogni sztucznych.

11 maja o 1030 Kłopotowski, Ołdakowski i 
Zubkowski jadą pociągiem do Gdyni gdzie dołącza do 
nich E. Krutoi i K. Miszewski. 12 maja spotykamy 
kolegów w Gdyni: J. Gosk, W. Grechuta, K. 
Kraszewski i E. Pappelbaum. Pogoda jest zimna i 
deszczowa ale przyjęcie jest gorące i serdeczne. 
Spotykamy też Admirała Buczmę i komandorów 
Komorowskiego i Króla, którzy byli u nas w 
Londynie. 13 maja jest drugie zebranie Stowarzyszenia 
Oficerów Mar Woj, które przeprowadza radykalną
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Zebranie z Adm R.A. Wagą i kontradm R. Łukasikiem (w mundurach).

Przed mapą Rejsu ISKRY w gmachu Dowództwa MW koledzy M. Ołdakowski, A. Kłopotowski i K. 
Okołów-Zubkowski z kontradm Jędrzejem Czajkowskim

zmianę zarządu: jedynie kolega Kłopotowski i kmdr 
Serafin zostali ponownie wybrani. Nowemu Zarządowi 
prezesuje kontradmirał Bossy, były Komendant 
Akademii MW. Z kolei bierzemy udział w Kasynie 
Oficerskim w cocktail party z oficerami fregaty 

kanadyjskiej NOWA SCOTIA.
14 maja wycieczka na Hel jest nieco zepsuta pogodą, 
co nie pomniejsza entuzjastycznego przyjęcia przez 
gospodarza dziś już kontradm Marka Brągoszewskiego. 
Udział z nami biorą admirałowie Buczma i Waga.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
27.1.1989 zmarł w Kangaroo Ground — Australia (na raka), por mar Zdzisław Szwede.
9,11.1993 zmarł w Colchester (na wylew), mat Henryk Nowak.
12.8.1994 zmarł w Oxford bosman Julian Pawlak.
22.8.1994 zmarł w Ottawie — Kanada, po długiej i ciężkiej chorobie por mar Konstanty Reynert-Śmigielski. 
Przeżył 74 lata.
Sierpień 1994 zmarła w Kościelisko k/Zakopanego, po długiej chorobie pani Wiesława Łoskoczyńska, wdowa 
po kmdr Włodzimierzu Łoskoczyńskim.
25.9.1994 zmarł u córki w Derby zamieszkały na stałe w Plymouth mat nadt Zbyszko Paź.
26.11.1994 zmarł w Ottawie por Tadeusz Sadłowski, przeżył 73 lata.
25.12.1994 zmarł w Jarrow nr. Newcastle Upon Tyne mat Jan Szeliga.
13.1.1995 zmarł w Brownsville — USA, po długiej i ciężkiej chorobie kpt mar Stanisław Pohorecki. Jedyny 
oficer uratowany z Orkana. Przeżył 87 lat.
30.1.1995 zmarł w Slough — Anglia, st bosman Wacław Ostoja—Starzewski.
13.2.1995 zmarł w Plymouth bosman Henryk Grześkowiak.
22.4.1995 zmarł w Compoamor — Hiszpania, po długiej i ciężkiej chorobie mat Marian Grodyński.
23.4.1995 zmarł w Lydford nr Okehampton (na wylew) st bosman Stanisław Tomaszewski. Przeżył 78 lat.
25.5.1995 zmarł w Glasgow mat Bolesław Horembała — Bill Cameron. Przeżył 80 lat.
9.6.1995 zmarł w Yeovil st mar Jan Lewandowski.
27.6.1995 zmarł w Dundee st. bosman Roman Madey na raka.

CZEŚC ICH PAMIĘCI

KRONIKA STOWARZYSZENIA
NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI WPŁACILI: J.E. Wielusiewicz — ......................... Can. $25.00
T. Appel — Aust........................................... $20.00 Z. Xiężopolski — ............................... US$25.00
C. Boreyko — ........................................... US$50.00 P. Żelazny — ....................................... US$50.00
B. Danielewicz — ....................................£20.00 Koło SMW Francja — ....................... Fr.300.00
Mr A. Danieli — ......................................£20.00 Koło SMW Kanada — ....................... £300.00
J. Hupert — ..............................................US$20.00 NA FUNDUSZ „NASZYCH SYGNAŁÓW”
J. Harris-Clarke (Krzywoszyński) — ... £20.00 WPŁACILI:
J. Kneba - ................................................. £20.00 M. Bierowiec — ................................. £15.00
A. Jakubowski — ......................................£20.00 B. Fornal — ....................................... £10.00
E. Jarzębski — ........................................... £20.00 A. Cardew-Kiedziuch — .................... £10.00
K. Malawski — .......................................£20.00 J. Harris-Clarke (Krzywoszyński) — £20.00
Capt. G.Q. Parnell — ................................ £50.00 Ms G. Drozd — ................................. £5.00
Mrs J.P.H. Pietrulewicz — ........................ £25.00 I. Grochowska — ............................... £5.00
J. Poray-Wojciechowska — ......................US$100.00 J. Kamicka — .................................... £20.00
Mr S. Radomski — ................................... £30.00 D. Katarzyńska — ............................... £10.00
J. Rudzki — .............................................. US$50.00 B. Konstanty — .................................. £6.00
J. Raczyński — .........................................£20.00 J. Michałowski — ............................... £10.00
T. Rowiński — ........................................... £25.00 W. Oczkowski — ............................... £5.00
J. Śliwiński — ........................................... £10.00 J. Olszewski — .................................. US$10.00
Z. Sadłowska — .........................................£60.00 M. Otto-Paterson — ........................ £10.00
Capt. W.W. Sheppard — ...........................£10.00 M. Piotrowska - ................................. £10.00
Capt. J. Starzycki — ................................ £20.00 J. Rudzki — ....................................... US$50.00
W. Sągajłło — ........................................... £20.00 J. Mazur — ......................................... £10.00
H. Strenger — ........................................... £30.00 J. Śliwiński — .................................... £10.00
Mrs A. Stróżniak — ................................ US$150.00 J. Smoczyńska -.................................... £10.00
Mr D. Thornhill — ................................... £15.00 F. Sorowka — .................................... £20.00
J. Trzebiatowski — ................................... £20.00 A. Szostak — .................................... £15.00
S. Tukanowicz — ......................................US$100.00 T. Woszczyński — ............................ £10.00
J. Tumaniszwili — ................................... US$25.00 p. K. Ziętak z synem Stefanem w pamięci Męża i
M. Wasilewski (Miles) — ........................ £20.00 Ojca — .............................................. £10.00
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Koło SMW Francja — ..............................Fr.300.00
Koło SMW Kanada — ..............................£30.00

NA FUNDUSZ SMW WPŁACILI:

J. Śliwiński — .........................................£10.00
K. Mochnacki — ....................................£20.00
I. Grochowska — ......................................£5.00
K. Domański — ...................................... £10.00
Z. Xiężopolski — ......................................US$25.00
Koło SMW Francja — ..............................£20.00

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY
Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 20 czerwca 
1995.

NA TABLICĘ MAR WOJ W KOŚCIELE W 
MANCHESTER wpłacili:

L. Bieszke — ........................................... £10.00
T. Filipczak — ........................................... £10.00
T. Koczka — ..............................................£10.00
W. Krzyżanowski — ................................ £50.00
T. Lesisz — ................................................ £20.00
M. Lichwa — .........................................£15.00
B. Opeldus — ........................................... £5.00
J. Pipka — ................................................ £10.00
Koło Lotników Polskich w Manchester — £10.00
J. Smoczyński — ......................................£10.00

NA GROBY, CMENTARZE I POMNIKI 
MARYNARZY GEN. KLEEBERGA wpłacili:

J. Busiakiewicz — .................................£10,00
B. Brrant-Bratkowski — ...........................£10.00
K. Domański — ...................................... £10.00
J. Kamicka — ........................................... £20.00
W. Krzyżanowski — ................................ £50.00

NA APEL ORP ISKRA wpłacili:

L. Antoszewicz — ...................................£30.00
T. Appel ...................................................... Aus$20.00
F. Balicki — ..............................................£30.00
W. Barteluk — ........................................... £10.00
M. Białowski-Benett — .........................£61.79
pani J. Bielak — ......................................£500.00
B. Buceń-Berliński — ............................Can.$30.00
C. Boreyko — ......................................... US$100.00
B. Brant-Bratkowski — ...........................£10.00
G. Brzeskwiński — ...................................£25.00
J. i J. Busiakiewiczowie — ........................£25.00
A. Cardew-Kiedziuch — .............................£20.00
P. Cieślak — ................................................£10.00
W. Choroszewski — .................................. £25.00
J. Dobrodzicki.............................. Can.$100.00

K. Domański — ................... .*. £10.00
W. Domżalski — ........................ £30.00
J. Drozd — ...................................£20.00
R. Dulla — ................................... £25.00
A. Dytnerski — .............................. US$20.00
P. Galla — ................................... £10.00
A. Gemtner — .............................. £5.00
L. Gliniecki — ..............................£15.00
H. Gryko — ................................ £25.00
J. Hedinger.................................. £50.00
J. Hecek — .................................£10.00
J. Harris-Clarke (Krzywoszyński) — £20.00
K. Howard (Grocholski) — .... £20.00
Z. Jagusiewicz — ........................ £20.00
B. Jarzyna — ................................ Can.$ 100.00
E. Jarzębski — ..............................£10.00
E. Jeliński — ................................ £10.00
A. Jeziorski — ..............................£25.00
J. Junosza-Stępowski — ..............£10.00
J. Kamicka — .............................. £50.00
D. Katarzyńska — ........................ £20.00
M. Kawemińska — ......................Can.$50.00
F. Kendrick-Keidrowski — .... £10.00
A. Kłopotowski — ..................... £50.00
S. Kmiecik — ..............................£10.00
Z. Kobiemicka z synem L. Kobiemickim — £20.00
E. Kostyniuk — ........................... £50.00
A. Kowalczyk — ........................ £10.00
K. Kowalski — ........................... £40.00
A. i T. Krzystek — ......................£25.00
H. Kuczwalski — ........................ £5.00
T. Kubiakowski — ......................£10.00
W. Kuduk — ................................ US$100.00
W. Lasek — ................................ £10.00
W. Limonienko-Lee — ................ £30.00
E. Liber — ...................................£100.00
K. Malawski — ......................... £20.00
L. Martel — .............................. £35.00
M. Wasilewski-Miles — .............US$30.00
W. Morgan — .............................. £5.00
A. Mrożek — .............................. Can.$50.00
M. Nagurska — ........................... £10.00
R. Nałęcz-Tymiński — ..................Can.$100.00
M. Naranowicz — ....................... Can.$50.00
J. Ogonowski — ......................... £10.00
K. Okołów-Zubkowski — .........£25.00
J. Olszewski — ........................... US$30.00
S. Olszowski — ...........................£50.00
M. Ołdakowski — ........................ £20.00
L. Ostrowski — ......................... £25.00
T. Paczkowski — ........................ £10.00
M. Piotrowska — ...................... £20.00
Z. Plezia — ................................... £20.00
R. Polański — .............................. £10.00
J. Prałat — ................................. £10.00
K. Pronobis — ........................... Fr.100.00
W. Pronobis (żona) — ................ Fr.100.00
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I. Pronobis (syn) — ................... . Fr. 100.00 J. Szramik — ................................ £10.00
P. Pronobis (wnuk) — .............. . Fr. 100.00 S. Tabaka — ................................ £10.00
G. Pronobis-Brachocka (córka), S. Traszko — ................................ £20.00
z córkami I. i A. — ................ . Fr. 100.00 W. Troman — .............................. £10.00
B. Ragus — .............................. . £5.00 J. Tumaniszwili — ..................... US$35.00
M. Rogers-Brzeziński — ........... . £5.00 A. Wacięga — .............................. £50.00
P. Rudowska — ........................ . £200.00 J. Wańkowski — ........................... £15.00
T. Rybak — .............................. . £20.00 F. Wizła — ................................... £25.00
M. Sawicki — ........................... . £10.00 S. Wolff — ................................... £100.00
S. Śliski — ................................ . £15.00 W. Wołczek — .............................. US$25.00
R. Sion — ................................ . £10.00 T. Woszczyński — ...................... £10.00
J. Smoczyński — ...................... . £10.00 I. Wrońska — .............................. £20.00
L. Spaczyński — ...................... . £25.00 Y. Yorke — ................................... £15.00
W. Stankiewicz — ...................... . £10.00 C. Zielonka — .............................. £20.00
J. Stein — ................................. . £10.00 Stowarzyszenie Lotników Polskich £200.00
J. Suchenek-Suchecki — ........... . £10.00 Stowarzyszenie Marynarki Wojennej — £1,500.00
W. Szczepański — ................... . £50.00 Koło SMW Kanada ..................... Can.$300.00

FOR ENGLISH SPEAKING FRIENDS
HER ESSAY TOPS ACROSS CANADA

The enclosed reprint of Windsor Star of 1 June 1994 
traces Kathy’ progress to winning the State Prize in 
her age group, the photograph shows her with the C - 
in - C Canadian Armed Forces general De Castelain 

durin visit to Ottawa with her father for the 
presentation.
Story & Photo by Marsha Hull, West Windsor

WHEN KATHY PITULKO, 17, entered a Remem
brance Day writing contest last November, she 
?lever dreamed that her piece would gain national at- 

entiori. The content is sponsored by the Royal 
Canadian Legion and is made available to elementary 
and secondary school students throughout Windsor 
and Essex County. Pupils in Grades 4 and up are en
couraged tq enter (he contest with a poem, essay or 
poster on the theme of Remembrance.

Kathy, a Grade 12 student at E.J. Lajeunesse Sec
ondary School, wrote an essay that was sent to Royal 
Canadian Legion Branch 143 where it won first place 
in her age category, knocking put ąll other compet
itors from across the city. Kathy received a local 
award and because of her standing, her essay was sent 
to the district level where she competed against other 
students across Southwestern Ontario. Again, Kathy 
Seld her first-place title in her age category and was 

eclared the provincial winner.
Then there was the national-level competition.
Kathy’s essay was examined by national judges and 

was chosen as the best one written in her age group 
across Canada.

“This is the highest honor you could possibly get,” 
says Gerald Glovasky, Zone A-l youth education 
chairman. “Her work will be suitably framed and hung 
in the Parliament Buildings for a year."

Kathy and one chairman will go to Ottawa where 
she will represent Canadian youth at the Remem
brance Day celebration in November. In previous 
years, students had lunch with the Governor General, 
met the prime minister and were interviewed on TV.

“Kathy is an outstanding student,” says Gilles Gau
thier, English teacher al Lajeunesse; “Iler marks are 
in the 90s in English, as well as other subjects."

Kathy is the prime minister of her student council, 
manages a volleyball team and represented her school, 
with another student, at a World Affairs conference in 
Wisconsin. She is a volunteer at Teen Health Centre 
where she has been appointed to the board of direc
tors. She is a co-operative education student where 
her placement is in the Bilingual Legal Clinic. f/|
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STAN KETTEL WRITES 10 NOVEMBER 94: 

...some years ago I had diaries relating to the 
time I spent on board GARLAND. For some 
reason I only listed the time that GARLAND 
was abroad... Hope that they may be of 
interest and perhaps complete any gaps that 
you may have in the history of GARLAND:

DEPARTED DATE ARRIVED DATE
ENGLAND 16.12.43 
GIBRALTAR 26.12.43 
DAKAR 30.12.43 
FREETOWN 3.2.44 
TAKORADI 10.2.44 
FREETOWN 18.2.44 
DAKAR 22.2.44 
GIBRALTAR 1.3.44 
DAKAR 6.3.44 
FREETOWN 15.3.44 
TAKORADI 19.3.44 
FREETOWN 26.3.44 
BATHURST 29.3.44 
GIBRALTAR 5.4.44

GIBRALTAR 5.4.44 
MALTA 11.4.44 
NAPLES 12.4.44

NAPLES 13.4.44 
BIZERTA 14.4.44 
NAPLES 19.4.44 
GIBRALTAR 21.4.44 
ORAN 22.4.44 
NAPLES 29.4.44NAPL 
NAPLES 7.5.44

PALERMO 12.5.44 
NAPLES 14.5.4

BIZERTA 18.5.44

PALERMO 21.5.44

PALERMO 26.5.44

NAPLES 1.6.44

MADDALENA 3.6.44

GIBRALTAR 24.12.43
DAKAR 30.12.43

FREETOWN 1.1.44 
TAKORADI 6.2.44 

ASCENSION 1.13.2.44 
DAKAR 22.2.44 

GIBRALTAR 27.2.44 
DAKAR 6.3.44 

FREETOWN 8.3.44 
TAKORADI 18.3.44 

FREETOWN 22.3.44 
BATHURST 28.3.44 
GIBRALTAR 3.4.44 
GIBRALTAR 5.4.44 
(To convoy & back) 

MALTA 9.4.44 
NAPLES 12.4.44 
NAPLES 12.4.44 

(to convoy & back) 
BIZERTA 14.4.44 
NAPLES 15.4.44 

GIBRALTAR 21.4.44 
ORAN 22.4.44 

NAPLES 26.4.44 
,ES 1.5.44 (A/S sweep) 

PALERMO 11.5.44 
(A/S sweep) 

NAPLES 12.5.44 
BIZERTA 18.5.44 

(A/S sweep) 
PALERMO 20.5.44 

(A/S sweep) 
PALERMO 25.5.44 

(A/S sweep) 
NAPLES 29.5.44 

(A/S sweep) 
MADDALENA 2.6.44 

(A/S sweep) 
MALTA 6.6.44 

(A/S sweep)

MALTA 24.6.44 NAPLES 25.6.44
NAPLES 26.5.44 PALERMO 27.6.44
PALERMO 29.6.44 NAPLES 30.6.44
NAPLES 3.7.44 ALGIERS 5.7.44
ALGIERS 7.7.44 NAPLES 9.7.44
NAPLES 11.7.44 AUGUSTA 12.7.44
AUGUSTA 13.7. CATANIA 14.7.44 (convoy) 
CATANIA 16.7. CATANIA 16.7.44 (convoy) 
AUGUSTA 17.7.44 NAPLES 18.7.44 
NAPLES 2.8.44 ALEXANDRIA 4.8.44 
ALEXANDRIA 9.9.44ALEXANDRIA 20.9.44 

(U 407 sunk)
ALEXANDRIA 27.9. ALEXANDRIA 2.10.44 

(A/S sweep)
ALEXANDRIA 4.10 ALEX ANDRI A 11.10.44

(A/S sweep)
ALEXANDRIA 13.1 (ALEXANDRIA 18.10.44

(Manna?)
ALEXANDRIA 19.10.44 PIRAEUS 20.10.44 

(Greek invasion)
PIRAEUS 21.10.44 ALEXANDRIA 23.10.44 
ALEXANDRIA 31.10 ALEX ANDRI A 1.11.44 

(via Gradisca?)
ALEXANDRIA 20.11. GIBRALTAR 25.11.44 
GIBRALTAR 25.11.44 FALMOUTH 29.11.44 
FALMOUTH 29.11.44 PLYMOUTH 29.11.44

JOHN ANDERTON
WRITES 2 DECEMBER 94
Thank you very much for your interesting 
letter. Also for a copy of NASZE SYGNAŁY 
which, not being a master of your language, I 
found difficult to follow although I am 
delighted to find a photograph of kmdr ppor 
Franciszek Pitulko was commanded BURZA 
during my very short spell in her - January 
1944. In fact I had use of his cabin whilst he, 
at sea used a cabin adjacent to the bridge. 
BURZA was built by the French shortly after 
the Great War, after WWII finished up in 
Poland as an exhibition ship but sank at her 
moorings. This was heresay thus I could be 
wrong. Sadly I cannot attend a monthly 
meeting as you have kindly suggested. I no 
longer visit London as once I did prior to my 
retirement. But am pleased to learn you all get 
together as regularly as possible. Renewed 
thanks for supplying the excellent book on 
Polish Navy in WWII. Good fortune for you 
and your Club as well as all members.
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THE SUE RYDER FOUNDATION 
FOUNDER: LADY RYDER OF WARSAW, 
C.M.G., O.B.E. WRITES 16 DECEMBER 
1994:
Dear Mr Busiakiewicz & Friends
Thank you very much indeed for your most 
magnificent donation, which comes as an 
answer to prayer and I feel so touched as the 
Foundation is desperate for funds.
It may interest you to hear that for weeks 
during the late summer and early autumn I 
was on my long drives in Poland where I was 
working and visiting some 2,000 patients of all 
ages in the Foundation’s Homes and Oncology 
Centres there. As elsewhere overseas, their 
medical services especially are in desperate 
need of help and I have been beseeched by the 
Polish Authorities to open still more Sue 
Ryder Homes and Oncology Centres, but we 
are curtailed from doing so because of 
shortage of funds. However, it is hoped that 
we shall be able to proceed with the new 
Home at Fordon and later I would very much 
like to see a new Home built for Boys with 
rheumatic diseases at Konstancin where they 
can receive the benefit of nursing care and 
education similar to that enjoyed by the 
handicapped and brave Girls there. This is 
considered to be a unique place in Europe and 
no other Homes exist for these young children, 
girls and boys in the whole country. The sea 
of suffering to which I am a witness, both in 
Poland and many other countries is quite 
indescribable, and I never cease to be amazed 
at the faith and courage of the very sick and 
handicapped.

THE DAILY TELEGRAPH 30 DECEMBER 
1994 prints obituary of
REAR-ADMIRAL GODFREY PLACE, who 
has died aged 73, won the Victoria Cross 
during the Second World War for his part in 
a daring attack by midget submarines on the 
German battleship TIRPITZ.
The 44,000 ton TIRPITZ rarely put to sea and 
used her main 15in guns in anger only once, 
against the island of Spitzbergen. But her 
presence in her heavily defended anchorage in 
Kaa Fjord, northern Norway, affected Allied 

ship movements around the world.
Many attempts were made to attack her, but 
the first to do any damage was Operation 
Source, carried out by midget submarines (or 
X-craft) in September 1943...
Six X-craft took part in operation Source: two 
to attack the battlecruiser SCHARNHORST; 
one to attack the battleship LUTZÓW; and 
three to attack TIRPITZ (X5, X6 and X7 - the 
last commanded by Place).
Towed by STUBBORN, X7 left the depot ship 
BONAVENTURE in Loch Caimbawn on Sept 
11, and Place’s operational crew took over on 
the evening of Sept 18, after a tow of nearly 
1,000 miles...
X7 entered the fjord on Sept 21 and surfaced 
that evening to charge the battery Place dived 
at 1 am the next day and found a gap in the 
outer net.
X7 then ran into an antitorpedo net at a depth 
of some 30 feet. The water was so clear that 
Place could see the mesh of the net through 
the periscope. X7 went full astern and then 
full ahead, flooded and then blew ballast tanks, 
threshed and fought like a struggling salmon, 
and eventually broke through.
Place first sighted TIRPITZ at 6.40 am, at a 
range of about a mile. There was yet another 
net, in which X7 stuck at a depth of 70ft. 
Somehow X7 penetrated it, and broke surface 
some 30 yds off TRIPITZ’s port beam.
At full speed X7 struck TRIPITZ’s side at a 
depth of 20ft, slid gently under the keel, 
swung fore and aft in line with the ship and 
jettisoned the starboard side charge, X7 then 
went slow astern for about 200ft further aft 
and dropped the port charge.
The charge had a timedelay of roughly an 
hour, but this could not be relied on. Place 
tried frantically to penetrate the net again, but 
X7 was still stuck when the charges went off 
at 8.12 am and blew her clear of the net...
X7 surfaced near a battlepractice target about 
500 yds off TRIPITZ’s starboard bow. Place 
emerged and began to wave a white sweater, 
but some water lapped into his submarine and, 
in her low state of buoyancy, she went to the 
bottom. One officer escaped three hours later, 
but another and the artificer were drowned...
X7’s charges and those laid by X6 did so 
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much damage that TIRPITZ was not ready for 
sea again until April 1944. Place and Lt 
Donald Cameron, X6’s captain, who also 
became a prisoner-of-war, were both awarded 
the VC. X5, commanded by Lt Henty-Creer, 
was lost with all hands.
Basil Charles Godfrey Place was born on July 
19, 1921 and joined the Navy as a cadet of 
Dartmouth in 1934. A midshipman in the 
cruiser NEWCASTLE when war broke out in 
1939, he joined the submarine service in 1941 
and went out to the Mediterranean to serve in 
the 10th Flotilla in Urge and Una and as ą 
liaison officer in the Polish submarine 
SOKÓŁ; he was awarded the Krzyż 
Walecznych (Polish Military Cross) in 1942. 
As first lieutenant of UNBEATEN he was 
awarded the DSC after she had carried out 
several successful patrols and sunk the Italian 
Uboat GUGLIELMOTTI off the Sicily in 
1942.
Place was the only regular RN officer of all 
the early X-craft volunteers, and commanded 
the second experimental X-craft X4 before 
taking command of X7.
He spent the rest of the war in Marlag-Milag 
Nord, where he played a part in the celebrated 
„Albert RN” escape.
He turned his back on submarines to joint the 
Fleet Air Arm. He qualified as a pilot in 1952 
and served as a pilot and a squadron 
commander in the carrier GLORY in the 
Korean War...
Although his VC was for an act of outstanding 
courage, Place was an extremely modest man 
with an almost selfeffacing manner.
He made a splendid chairman of the VC and 
GC Association from 1971, bringing together 
its highly individual personalities into a unique 
fellowship.
He married 2nd Officer Althea Tickler, WRNs, 
in 1943, weeks before the TIRPITZ raid, with 
Henty-Creer as his best man; they had a son 
and two daughters.

Mr J.M. LASSA, son of late WO Bolek Lassa 
and his Scottish teacher Wife writes to M. 
Zawada 12 February 1995:
Please find enclosed with this letter a cheque 
for £500 which is to be used by the 

Association in Glasgow for the benefit of 
members and in the promotion of all aspects 
of Polish Navy life. It was my late mother’s 
wish that this money would be put to good 
use as a final tribute to all the Polish sailors 
whom she knew during and after the 2ns 
World War, and in memory of her late 
husband, Bolek Lassa. In conclusion, I will 
always keep faithfully, the high ideals instilled 
in me by my parents, and will never lose 
touch with you and the Association.
PS. by Editor:
Ai it is only from this letter that we learnt of 
the demise of Mrs Lassa may we express our 
deepest sympathy to John. His Father, for 
years the Chairman of Glasgow Association, 
the deservedly appreciated gunner on OORP, 
GROM, PIORUN and Cruisers and his Mother 
most gifted and devoted Teacher who were the 
mainstay of Glasgow Branch of our 
Association and the Polish Community in 
Scotland.

J.N. THWAITE WRITES 18 MARCH 1995 
from 44 Foliat Drive, Wantage, 0X12 7AL: 
The Polish Institute keeper of Archives 
Andrzej Suchcitz has given me your address. 
I joined ORP GARLAND on 5 June 1942 in 
Keanga Bay after surviving the sinking of 
HMS EDINBURGH on 2nd May 1942.
ORP GARLAND had been badly damaged on 
May 25 while escorting PQ16 from Iceland. 
Myself and two other signalman had been 
drafted to GARLAND to replace liaison staff 
signalmen killed or wounded during that 
action. I have had a booklet published recently 
about my time in HMS EDINBURGH, my 
stay in Russia and return home to ORP 
GARLAND. While researching my facts the 
Polish Institute and Sikorski Museum gave me 
a lot of help including copies of the log sheets 
when I joined and left the ship. This was 
about ten years ago but have just got round to 
getting my story published so I sent the 
Institute a copy to thank them for their help. 
The Polish Institute suggested I write to you 
and ask that you insert a notice about it and 
where it can be bought in your Bulletin as 
some of my old Shipmates in the GARLAND 
may be interested.
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The name of the book is A SIGNALMAN IN 
HMS EDINBURGH. Price £4.00 plus 50p 
postage inland and £1.00 airmail and may be 
obtained from myself address as letter head or 
the Publisher:
Mr Jean Kington 
West Lane House, 
Bishop Dale, 
Leyburn, N. Yorks DL8 3TG 
I will be very grateful if you would pass on 
the information to your members.

MRS NAN STRÓŻNIAK
WRITES 6 APRIL 95
...I still have my dark days and a few happy 
days. I keep contact with most of our Polish 
Navy friends and since we lost Stanley Kuty, 
it is now harder to get together and discuss 
matters concerning our lives. I keep very close 
contact with Leszek’s family in Poland and we 
call each other frequently. I love them very 
much! Also I belong to the Polish Cultural 
Foundation and to Polish Scouting Movement. 
They do wonderful things for the Polish youth, 
and believed me its well worth it with all the 
adverse happenings going on in the U.S. We 
can be sure that our youth are in good hands! 
I want to thank you for the NASZE 
SYGNAŁY as it does deep me abreast of all 
the news and improves my Polish language 
skills.

ANTHONY DANIEL WRITES 19 MAY 1995 
...I was very worried in the VE Day 
celebrations that the Polish Navy, Air Force 
and Army should have been left in the second 
place, whereas in my opinion they should have 
been well towards the top. I had a word with 
Admiral of the Fleet the Lord Lewin, and 
Laddie Lucas who commanded a wing in the 
Battle which your air people did so much to 
win.

From CROYDON ADVERTISER:
„Yes I remember VE Day but have a different 
view of the festivities.
I was in the Polish Navy then, having served 
five years on destroyers off Norway, in the 
Atlantic, been sunk outside Malta, taken part 
in the Dieppe raid and in D-Day, before being 
discharged in September 1944 with lung 
trouble due to my service in boiler rooms.
Can anyone tell me why my country was 
betrayed in Yalta? Why did Churchill sign the 
pact? Poland was left bleeding after the 
Warsaw uprising. All Mr Churchill could say 
was that the Polish forces could stay here if 
they didn’t choose to return.
It took 40 years for Poland to regain her 
liberty from Communism.
VE-Day was a day of shame to my 
countrymen who fought from North Africa to 
Germany on land, sea and in the air.
Leon Gościniak
Hawkins Road Shoreham
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