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Roczniki wychowanków Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej były zwykle oznaczane 
rokiem, w którym kurs się zaczął i rokiem w 
którym nastąpiła promocja na oficerów. Rocznik, 
który zaczął wyszkolenie w lipcu 1937 roku, 
może być tylko oznaczony datą początkową: 
zbiorowej promocji nie było. Kurs nauki został 
przerwany we wrześniu 1939 roku i od tego 
czasu jego studentom — tym, którzy w dalszym 
ciągu usiłowali zdobyć „szlify oficerskie” — 
pozostało kierowanie się własną inicjatywą w 
myśl zasady „Każdy na własną rękę”. W 
rzeczywistości było trochę inaczej, bo 
podchorążowie wyżej wspomnianego rocznika 
otrzymali nominacje na podporuczników 
marynarki od gen. Kleeberga, który w dniu 5 
października 1939 roku (ostatni dzień bitwy pod 
Kockiem) dowodził jedynym oddziałem Polskich 
Sił Zbrojnych, który stawiał zorganizowany opór 
nieprzyjacielowi. Jest to sprawa kontrowersyjna 
i pozostawiam ją historykom. Wspominam ją bo 
miała wpływ na losy tych z nas, którzy znaleźli 
się w obozach jenieckich w Niemczech. Można 
powiedzieć, że większość z nas miała dwie 
promocje; byli i tacy, którzy nie doczekali się 
żadnej.

10 lipca 1937 roku 44 młodych ludzi (27 na 
wydziale morskim i 17 na wydziale 
technicznym), którzy pomyślnie zdali egzamin 
konkursowy do Szkoły Podchorążych Marynarki 

Wojennej w Toruniu — zaczyna służbę w 
Marynarce Wojennej jako kandydaci do SPMW. 
Oficerem kursowym zostaje por mar Tadeusz 
Kamiński, a szefem kursu legendarny bosmat 
Franciszek Graban. W lipcu i sierpniu 
przechodzimy wyszkolenie piechoty, a we 
wrześniu jesteśmy zaokrętowani na ORP Wilia. 
Mamy szczęście: idzie ona do Cowes i Le Havre. 
Dodatkową atrakcją jest sztorm w Kanale i 
choroba morska: będzie się można czymś 
pochwalić rodzinie i znajomym w czasie urlopu. 
W październiku my z wydziału morskiego 
jesteśmy zaokrętowani na ORP Iskra, a koledzy 
z technicznego wracają do Szkoły.

4 litopada jesteśmy już wszyscy w Szkole i 
składamy przysięgę. Tego samego dnia jest nasze 
pierwsze wyjście na miasto — w mundurach 
podchorążowskich. Kilku z nas idzie na „five’a” 
do lokalu „Pod Orłem”. Edmund (Edzio) Brocki 
(wydz tech) prosi do tańca siedzącą opodal, 
młodą i dość atrakcyjną kobietę. Widzimy, że się 
jej kłania... następuje wymiana słów między 
nimi... Edzio znów się kłania i wraca do nas oraz 
wyjaśnia: „Poprosiłem ją do tańca. Odmówiła i 
przy tym powiedziała, że nie tańczy z 
dzieckiem.. Ja ją przeprosiłem i dodałem: „Nie 
wiedziałem, że pani jest w ciąży”. Trzeba 
przyznać, że Edzio wyglądał bardzo młodo, ale 
u nas zdał „egzamin dojrzałości”. Bardzo to 
zaimponowało Władkowi Dullewiczowi (wydz 
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morski), który przyznał się nam, że na tzw 
schodkowy umysł. Gdy zapytaliśmy, co to 
znaczy, odpowiedział: „Gdy cię wyrzucą z 
jakiegoś lokalu i gdy już jesteś na schodach 
(schody są konieczne, bo bez nich nie byłoby 
dolegliwości), to dopiero wtedy przychodzi ci do 
głowy, co powinieneś powiedzieć, żeby jakoś 
’wyjść z honorem”’. Władek był miły i łagody i 
do tego posiadał poczucie humoru.

Jednym z kolegów, którzy rzucili się w oczy 
już w czasie egzaminu wstępnego, był Zygmunt 
Księżopolski (wydz tech). Po pierwsze pochodził 
z Turcji, po drugie nie umiał pływać. W jaki 
sposób udało mu się przejść przez pierwszą część 
egzaminu z pływania — 100 metrów dowolnym 
stylem pozostaje do dnia dzisiejszego tajemnicą. 
Może słowo „przejść” jest kluczem do 
rozwiązania zagadki. Drugą częścią tego 
egzaminu był skok z trampoliny. Zygmunt, bez 
wahania się, wszedł na deskę i skoczył głową w 
dół. Nad powierzchnią wody ukazały się jego 
nogi, poruszające się metodą nożycową. Było to 
bardzo fascynujące, ale trwało trochę za długo. 
Nie ulegało wątpliwości, że Zygmunt stracił 
orientację pod wodą. Ktoś wskoczył do basenu, 
chwycił go za nogę i odholował do brzegu. 
Zygmunt nie umiał pływać, ale nikt nie mógł 
kwestionować jego odwagi, determinacji w 
wysiłkach uzyskania miejsca w SPMW. 
Nazywaliśmy go „Turkiem”.

W czasie roku szkolnego 1937/38 Witold 
Andruszewicz, Władysław Stulgiński (obydwaj z 
wydz morskiego) i jeden kolega z wydziału 
technicznego (nikt nie pamięta jego nazwiska) 
opuścili SPMW. Ten ostatni doznał 
nieuleczalnego uszkodzenia jednego z kolan, 
podczas mocowania się z kolegami w przerwie 
między wykładami. W tym samym roku odbył 
się w Toruniu mecz boskerski między SP 
Artylerii i SPMW. Konstanty Siemaszko i 
Eugeniusz Szczepański (obaj wydz tech) bronili 
barw Szkoły w swoich wagach. Niestety, trafili 
na przeciwników, którzy nie byli od nich gorsi. 
Wynik meczu był 9:7 dla SPMW.

Kostek Siemaszko, po dostaniu się do 
niewoli, znalazł zajęcie razem ze Stanisławem 
Nowickim (wydz tech) w szpitalu jeńców w 
Radomiu. Kostek był w teatrze operacyjnym, a 

Stach robił pigułki. W marcu -1940 roku Kostek 
uciekł z obozu i dotarł do Warszawy. W połowie 
kwietnia skontaktował się z Władkiem 
Stulgińskim i razem wyjechali z Warszawy, 
kierując sią na Węgry. Ich obiektem było 
przedostanie się do Francji. Granicę słowacką 
przekroczyli niedaleko Gorlic. Nie mogli dostać 
przewodnika i do tego jeszcze trafili na złą 
pogodę z lodowatym deszczem. Władek, który 
chorował na gruźlicę, zasłabł i zaczął krwawić. 
Szukając pomocy, trafili na patrol słowacki i 
zostali osadzeni w areszcie w Preszowie. Tam, w 
celi nad drzwiami, zobaczyli napis: „Niech żyje 
Polska. Januszewski, Kreisler”. Było oczywiste, 
że Miecio Januszewski i Aleksander („Ali”) 
Kreisler (pierwszy z technicznego, drugi z 
morskiego) również próbowali dostać się na 
Zachód. Nie udało się im, zostali wysłani do 
obozu koncentracyjnego, którego żaden z nich 
nie przeżył. Kostek i Władek zostali 
przetransportowani do Generalnej Guberni i tam 
otrzymali wyrok śmierci. Zmieniono im to jednak 
na dożywotnie więzienie, które się miało zacząć 
po skończeniu wojny. „A w międzyczasie”, jak 
się wyraził Kostek, „na przechowanie, posłano 
nas do obozu koncentracyjnego w 
Sachsenhausen”. Władek tego nie przeżył. 
Kostek brał udział w słynnym „marszu śmierci” 
z Berlina do Schwerina. Został uwolniony 3 maja 
1945 roku i odesłany do Lubeki. Walerian 
Olszewski (wydz tech), który w tym czasie 
rekwirował samochody niemieckie i miał prawo 
do nabierania paliwa w punktach alianckich, 
przetransportował Kostka i kilku innych oficerów 
marynarki do koszar polskich w Paryżu. Kostek 
przybył do Anglii 6 lipca 1945 roku i z tą datą 
dostał nominację na podporucznika marynarki. 
Odbywał pływanie na BŁYSKAWICY i 
GARLANDZIE jako oficer mechanik. Po 
zwolnieniu z PKPR przebywał przez pewien czas 
w Anglii, gdzie zajmował się głównie 
kreślarstwem i projektowaniem. W roku 1959, 
wraz z żoną i dzieckiem, wyemigrował do 
Stanów Zjednoczonych. Przed wyjazdem uzyskał 
kontrakt z pewną firmą amerykańską i miał 
pracować w jednej z jej filii w Chicago. 
Zatrudnienie to zostało uniemożliwione z 
powodu zamknięcia filii. Po wielu tarapatach 
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udało mu się uzyskać zajęcie w S&C Electric Co. 
Firma ta wysłała go na dalsze studia, które 
zakończył i otrzymał Master Diploma. Pod jego 
zarządem była gospodarka narzędziowa oraz 
kursy dokształcające dla pracowników firmy. 
Zajmował się również, i w dalszym ciągu się 
zajmuje, pracą społeczną: głównie wśród 
młodzieży (harcerstwo, tańce narodowe itp.), 
czego dowodem jest Certificate of Merit 
burmistrza Chicago. Nasuwa się pytanie, w którą 
pracę włożył więcej wysiłku: zawodową czy 
społeczną? Przeszedł na emeryturę w marcu 1995 
roku. Mieszka w Chicago.

Stach Nowicki, w przeciwieństwie do Kostka 
i innych kolegów, zdecydował się na pozostanie 
w kraju: uważał, że działając na miejscu można 
wyrządzić poważne szkody okupantowi. W 
Warszawie znalazł się w grudniu 1939 roku i tam 
zapoznał pewnego osobnika, który ułatwił mu 
dostanie się do służby wywiadowczej Armii 
Krajowej. Od grudnia 1942 roku do kwietnia 43 
roku organizował 1 Batalion Morski. Po 
skończeniu tego zadania wrócił do służby 
wywiadowczej i — uzyskawszy pracę w pewnej 
firmie budowlanej — poruszał się na terenach 
wschodnich (Mińsk, Smoleńsk, Łotwa itp), gdzie 
organizował nowe komórki wywiadu. Jego 
pseudonimem był „Jerzy Marynarz”. Nominacja 
jego na podporucznika marynarki, z dnia 1 
września 1939 roku, została zatwierdzona przez 
dowództwo Armii Krajowej. 15 czerwca 1944 
roku otrzymał awans na porucznika marynarki. 1 
października tego samego roku został złapany na 
ternie Polski i wywieziony na roboty do Niemiec. 
Pracował w okolicach miasta Ulm. 12 kwietnia 
1945 rok uciekł do zbliżających się wojsk 
amerykańskich. Wyjaśnił, że jest polskim 
oficerem i poprosił o wcielenie go do jednostki 
amerykańskiej. Tak się też stało: znajomość 
języków polskiego i niemieckiego bardzo 
pomogła. Jednostka ta należała do 113 Dywizji, 
która w czerwcu 1945 roku została wycofana z 
Niemiec i wracała do Stanów. Stach znalazł się 
w Paryżu, gdzie zwolnił się ze służby w armii 
amerykańskiej i zgłosił się do władz polskich. Do 
Anglii przybył 30 czerwca 1945 roku i z tą datą 
został mianowany podporucznikiem marynarki w 
Korpusie Technicznym. Odbywał pływanie na 

ŚLĄZAKU i BŁYSKAWICY. W lipcu 1947 
roku został repatriowany. W Polsce zaczął pracę 
w Stoczni Gdańskiej i jednocześnie poszedł na 
studia budowy okrętów na Politechnice 
Gdańskiej. Po studiach zajmował stanowiska 
kierownicze przy projektowaniu i budowie 
statków. W latach 1960-1966 pełnił funkcję 
dyrektora technicznego Zjednoczenia Przemysłu 
Okrętowego, organizacji, która nadzorowała i 
koordynowała pracę pięciu dużych stoczni 
produkcyjnych oraz kilkunastu fabryk, 
produkujących maszyny i urządzenia do 
wyposażania statków. W ostatnich latach, przed 
przejściem na emeryturę, pracował w żegludze. 
Mieszka w Warszawie.

Rok szkolny dla nas z „morskiego” skończył 
się na początku maja 1938 roku, a dla 
„techników”, zdaje się, w miesiąc później. Ci 
ostatni zostali zaokrętowani na WILII, na której 
odbyli rejs naokoło Wysp Brytyjskich. Po zejściu 
z WILII odbywali dalszą praktykę w warsztatach 
Marynarki Wojennej. Wydział morski został 
zaorkętowany na ISKRZE. Jej dowódcą był kmdr 
ppor Jerzy Umecki, a zastępcą kpt mar Kazimierz 
Bartoszyriski, wykładowca z SPMW. ISKRA 
wyszła w kilkumiesięczną podróż, co dało nam 
okazją do poznaniawielu ciekawych miejsc. 
Pierwszym naszym portem był Gravesend. 
Organizowano dla nas wycieczki do Londynu i 
okolic. W Greenwich zwiedziliśmy 
obserwatorium i Royal Naval Colelge, gdzie 
zatrzymano nas na lunch. Korzystając z tego, że 
jesteśmy w Anglii, próbowaliśmy naszej 
znajomości miejscowego języka. Jedną z 
ciekawszych reakcji była uwaga zrobiona przez 
ekspendientką sklepu, do którego przyszliśmy na 
zakupy: Nie wiedziałam, że polski język jest tak 
bardzo zbliżony do angielskiego. Po wyjściu z 
Gravesend silnik pomocniczy uległ małej awarii 
i ISKRA musiała udać się do najbliższego portu, 
którym w tym wypadku był Le Havre. W Le 
Havre zupełnie przypadkowo odwiedził nas 
Kolczyński, mistrz Polski i Europy w wadze 
średniej. W tej wadze reprezentował Europę, 
której ekipa, po wygranym meczu z zespołem 
USA „Kolka”, jak go popularnie nazywano, 
właśnie wracał z Ameryki. Następnym portem 
był Oran w Algierii. Najbardziej interesującym 
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wydarzeniem była wycieczka do Sidi-bel-Abbes, 
gdzie byliśmy gośćmi 1 pułku Legii 
Cudzoziemskiej. Byliśmy oprowadzani przez 
podoficerów, którzy doskonale mówili po polsku. 
Czy w Legii Cudzoziemskiej mogłoby być 
inaczej? Z Oranu ISKRA poszła do Dubrownika. 
Była to oficjalna wizyta polskiego okrętu w 
Jugosławii. (W rok później Gdynia gościła 
podchorążych Marynarki Jugosłowiańskiej, 
którzy przybyli na żaglowcu JADRAN. Kiedy to 
było? Dokładnie wtedy, gdy wszystkie 
najładniejsze dziewczyny nagle zniknęły z terenu 
Gdyni i jej okolic. Niewierne!) Wszystko z góry 
było tak zaplanowane, że indywidualne wyjście 
na ląd praktycznie nie istniało. Z drugiej strony, 
wszystko było tak zorganizowane — zwiedzanie 
miasta, które nie na darmo nosi nazwę Perły 
Adriatyku, przyjęcia (jedno z nich na okręcie), 
wycieczki: jedna do Mostaru, a druga wzdłuż 
pięknego wybrzeża i pobliskich wysepek — że 
pobyt w Dubrowniku pozostawił na nas 
wszystkich niezatarte wrażenie. Z Dubrownika 
nasz kurs był wytyczony na grecką wyspę Korfu. 
Tam zakotwiczyliśmy na dłuższy czas — 21 dni. 
Wyspa jest piękna (zorganizowano dla nas parę 
wycieczek), a pogoda dopisywała cały czas. Dnie 
nam przechodziły na malowaniu okrętu, 
wiosłowaniu, żaglowaniu i innych praktycznych 
zajęciach, wchodzących w ramy wiedzy 
żeglarskiej. Od Korfu zaczęła się droga 
powrotna, ale jeszcze zostało nam kilka portów 
do odwiedzenia. Pierwszym z nich była 
Casablanca. Z najważniejszych wydarzeń można 
przytoczyć przyjęcie, urządzone dla nas przez 
miejscową Polonię i wycieczkę do Marrakesh. 
Następnym portem była Ponta Delgada na Sao 
Miguel, na Azorach, gdzie zaznajomiliśmy się z 
likierem anyżkowym (polecanym przez starszych 
kolegów-pochorążych), likierem czekoladowym 
(ten odkryliśmy sami) i prawie z gejzerami 
gorącej wody. Powiedziałem, prawie. Nic z tego 
nie wyszło, bośmy coś przeskrobali i wycieczka 
została — całkiem słusznie: nikt nie miał 
pretensji — odwołana. Odcinek drogi z Azorów 
do Amsterdamu zajął nam, o ile się nie mylę, 21 
dni. Rejs ten był wspaniały, bo cały czas szliśmy 
pod żaglami. Dopiero w Kanale złapała nas 
mgła i stanęliśmy na kotwicy na parę godzin 

koło-* Beachy Head. Gdy sfą wypogodziło, 
zobaczyłem wysoką, białą, kredową ścianę. Czy 
mogło mi wtedy przyjść do głowy, że w 
dwadzieścia siedem lat później będę stał na jej 
szczycie ze swoim synem i — wskazując palcem 
w dół — powiem: „Marek, rok jest 1938. Tam na 
kotwicy stoi piękny, biały, trzymasztowy 
szkuner, a na jego pokładzie jest twój ojciec”. 
Naszym ostatnim portem zagranicznym był 
Amsterdam, który był niemniej interesujący, niż 
poprzednie porty. Do Gdyni powracaliśmy przez 
Kanał Kiloński, który był nam już znany z 
podróży kandackiej na WILII. W samym końcu 
września powróciliśmy do Gdyni, by w kilka dni 
później zacząć cztertygodniowy urlop.

Na samym początku listopada zaczyna się 
nowy rok szkolny, 1938/39. Tym razem z pewną 
różnicą: Szkoła została przeniesiona z Torunia 
do Bydgoszczy i nową jej siedzibą jest budynek, 
w którym poprzednio mieściła się Szkoła 
Podchorążych dla Podoficerów. Wielka zmiana 
na plus, jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe, 
sale wykładowe, miejsca rekreacyjne itp. Zamiast 
dużych sypialni, jak to było w Toruniu, mamy 
teraz pokoje na trzech. Ja dzielę pokój z 
Adamem Dedio i Aleksandrem Dekońskim. 
Naszymi sąsiadami, z którymi mamy połączenie 
drzwiami są: Stanisław Błażejewicz, Bogusław 
Bratkowski i Henryk Dąbrowski. (Wszyscy 
wyżej wymienienie należą do wydziału 
morskiego). Henio Dąbrowski jest namiętnym 
palaczem, co doprowadzało do rozpaczy Staszka 
i Bogusia, którzy są abstynentami — 
przynajmniej pod tym względem. Staszek i 
Boguś ślubują, że oduczą Henia. Na wiosnę 
1939 roku Henio opuszcza Szkołę; Staszek i 
Bogus są już zatwardziałymi palaczami. 
Podobny los spotkał Stanisława Gronowskiego 
(wydz morski). Stasio nie palił, ale w czasie 
pływania (byliśmy wtedy na HALLERZE) 
zaofiarował kolegom swoje usługi w robieniu 
papierosów (tytoń, gilza, tłoczek), pod 
warunkiem, że każdy dziesiąty papieros należy 
do niego. Ofertę przyjęliśmy z entuzjazmem. W 
niedługim czasie zebrał on tyle papierosów, że 
nie wiedział, co z nimi zrobić, i zaczął palić. 
Posuwając się trochę naprzód, wspomnę, że 
jesienią 1942 roku, po nieudanej ucieczce z
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W górnym rzędzie: H. Dąbrowski, S. Błażewicz, K. Domański, R. Niedzioelski, A. Starzeński, J. Wańtuch,
S. Lewiński, J. Steifer, J. Stein, J. Lipiński i S. Gronowski. W dolnym: E. Lieber przed nim ppor mar Z. Węglarz, 
A. Kreisler, por mar dr P. Czajkowski, A. Pikuziński, por mar K. Wronowski, A. Dedio, A. Dekoński, S. Jachimowicz 
przed nim por mar W. Maracewicz, kpt mar K. Bartoszyński zdo, kmdr por J. Umecki do, M. Kaczmarek, kpt mar T. 
Kamiński, prof N. Szczepkowski, B. Bratkowski, T. Stecki, J. Podczaski, E. Trojanowski i J. Krzywoszyński.

obozu jenieckiego, Antek Pikuziński (wydz 
morski) i ja znaleźliśmy się w głównym obozie 
Stalagu Bonn. Tutaj spotkaliśmy się ze Stasiem. 
Był on szewcem obozowym i trzeba zaznaczyć, 
że nie byle jakim: potrafił robić buty na 
zamówienie. (Nigdy nie wiadomo, jakie ukryte 
zdolności potrafią się ujawnić w pewnych 
warunkach bytu). Staszek udzielił nam wielkiej 
pomocy, dzięki której nie potrzebowaliśmy 
„handlować głodem” i być pozbawieni nikotyny. 
Antek i ja próbowaliśmy również powiększyć 
nasze fundusze w grze w pokera. Niestety, 
ogolono nas do zera. W parę lat później, w czasie 
obławy na członków konspiracji obozowej, 
Staszek dostał się w ręce Gestapo i został 
wysłany do obozu koncentracyjnego. Wkrótce po 
zwolnieniu umarł na gruźlicę.

Los innego Stanisława — przedtem 
wspomnianego Staszka Błażejewicza — był 

zupełnie inny. Po wzięciu do niewoli przebywał 
w Oflagach. Jego ostatnim obozem był Oflag w 
Grossborn. Pod koniec stycznia 1945 roku polski 
komendant obozu płk Mossor, dał Staszowi 
rozkaz opuszczenia (ucieczki) obozu i nawiązania 
kontaktu z Polską Armią idącą ze Wschodu. 
Wykonuje to zadanie z narażeniem życia, i 
dzięki temu obóz znalazł się pod ochroną 
jednostek polskich. Za ten wyczyn zostaje 
odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Po 
wyzwoleniu Staszek wraca do Marynarki 
Wojennej, w której dochodzi do stonpia kpt mar 
woj. W roku 1951 kariera jego się kończy: 
zostaje wydalony, ponieważ odmawia 
współpracy „politycznej”. Po długich tarapatach, 
dzięki pomocy ze strony Edzika Trojanowskiego, 
zostaje pilotem w Szczecinie. Następnie dostaje 
się do Gdyni (w tym pomógł mu Julek Ochman 
— promocja 1939) na flotę rybacką i stamtąd do 
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marynarki handlowej, gdzie awansuje do stopnia 
kapitana wielkiej żeglugi i pływa jako kapitan 
statku. Zmarł w roku 1992. Jego krajan i „sąsiad” 
w Bydgoszczy, Olek Dekoński, spędził niewolę 
w Oflagach. Jego próba ucieczki z jednego z nich 
nie powiodła się. Po uwolnieniu nawiązał 
stosunki u Amerykanów, które były pierwszymi 
krokami do późniejszego osiągnięcia pozycji w 
amerykańskiej marynarce handlowej. Nie żyje.

W roku szkolnym 1938/39 odbywają sią 
zawody szermiercze (szabla) między SP Artylerii, 
SP Kawalerii i naszą Szkołą, na terenie SPMW. 
Między tymi, którzy reprezentowali naszą Szołę, 
był nasz kolega kursowy Tadeusz Stecki. Tadzio, 
który w poprzednim „życiu” był w Korpusie 
Kadeteów we Lwowie, znał doskonale 
szermiercze „rzemiosło” i dał sobie radą nawet z 
leworękim artylerzystą. Reprezentował on 
również Szkołę w zawodach szermierczych 
Floty. Kto wygrał ten trójeczem jest pod wielkim 
znakiem zapytania. Kawaleria wygrała z 
artylerią; myśmy wygrali z kawalerią, ale 
przegraliśmy z artylerią. Tadzio uciekł z 
Radomia, ale w czasie jednej z łapanek dostał się 
w ręce Gestapo i został wysłany do obozu 
koncentracyjnego. Po wojnie pracował jako pilot 
w Szczecinie. Zmarł kilkanaście lat temu. W 
SPMW był na wydziale morskim.

Na średnim roczniku (chyba też i na 
młodszym) ćwiczymy sygnalizację światłem i na 
słuch. W „świetle” na czoło wysuwa się Jerzy 
Stein, który pozostawia nas wszystkich — 
przynajmniej „jedno okrążenie” — w tyle. Na 
drugim końcu spectrum znajdują się Adam Dedio 
i Janusz Podczaski, którzy w tej dziedzinie są 
kompletnymi analfabetami. To wcale nie znaczy, 
że należy ich pominąć zupełnym milczeniem. 
Przeciwnie, trzeba zaznaczyć, że posiadali oni 
inne zdolności. Janusz był świetnym 
gawiędziarzem. a Adaś („Adamku”, jak go 
czasem nazywaliśmy), już w czasie kandydatki 
i później w czasie rejsu na ISKRZE, zasłynął z 
tego, że był mistrzem w praniu: Jego dreliczny 
i czapka przypominały swym wyglądem, świeżo 
wyfasowany, tropikalny mundur marynarza 
amerykańskiego. Wróćmy jednak do Jurka, 
którego zdolności nie ograniczały się tylko do 
„czytania światłem”; posiadał on wiele innych 

talentów, a jednym z nich byl'aktorski. W lutym 
1939 roku, razem ze starszym rocznikiem, 
jesteśmy wysłani na kurs narciarski do 
Zwardonia. Trzeba nadmienić, że na naszym 
roczniku „w nartach” wybili się: Boguś 
Bratkowski, Jerzy Dittmar i Bronek Rybarczyk 
— ci dwaj ostatni z „technicznego”. Niestety, 
pogoda nie dopisywała: odwiliż. W dzień 
chodziliśmy na dłuższe wycieczki, a wieczory 
spędzaliśmy w miejscowym hotelu „Szwajcaria”. 
Można tam było zagrać w bridge’a lub zatańczyć 
— o ile było z kim. Również na terenie 
Zwardonia zjawiła się dość pokaźna grupa ze 
Szkoły Podchorążych Broni Pancernej. Ich oficer 
kursowy lub kimkolwiek był, w randze kapitana, 
spozierał na nas okiem którego, przy 
największym optymizmie, nie można było 
nazwać życzliwym. Kto wie? Może go raziło, 
że podczas gdy jego wychowankowie, zwykle 
ubrani w mundury połowę, wyglądali po 
wojskowemu, to my wyglądaliśmy (granatowy 
kostium narciarski) jak banda cywilów na kursie 
narciarskim. Właścicielka hotelu, bardzo miła 
pani, była przyjaźnie nastawiona do młodych 
ludzi i jednego wieczora urządziła coś w rodzaju 
balu. Jako dodatkową atrakcję, która spotkała się 
z jej wielką aprobatą, nasz rocznik zaofiarował 
Jurka Steina — w roli kobiety. Właścicielka 
hotelu dostarczyła kompletu damskiej garderoby 
(miała dobry gust) i makijażu. Rezultat był 
wspaniały: wszyscy na sali, za wyjątkiem nas 
marynarzy, snują różne domysły. Ogólna opinia 
jest, że to musi być „miastowa” — kto wie? — 
może nawet na „gościnnych występach”: coś w 
rodzaju „gejsza tylko nie tutejsza” (wyrażenie 
zapożyczone jeszcze z czasów przedwojennych). 
W pewnym momencie usłyszałem, od niedaleko 
siedzących miejscowych pań: „Elegancka, ale 
zachowuje się wyzywająco”. Spojrzałem w stronę 
Jurka, który palił papierosa w 
dwudziestocentymetrowym ustniku. Nic 
dziwnego. Musiał się zapomnieć, bo puścił kółko 
dymu, które swoją okazałością można by użyć 
do reklamy opon Michelina. Jurek miał wielkie 
powodzenie między pancerniakami; prawie 
żadnego między marynarzami, ale pancerniacy 
— musieli być jak głuszce w toku — tego nie 
zauważyli. W pewnym momencie ich oficer, 
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wyżej wspomniany kapitan, poprosił Jurka do 
tańca. Po skończonym tańcu kapitan pocałował 
Jurka w rękę i odprowadził go do stolika. Nam, 
którzyśmy to widzieli, zamarło serce: Teraz 
dopiero będzie draka — naruszony honor 
(zjawisko bardzo popularne w przedwojennej 
Polsce), i w rezultacie tego nasz „Tadzio” 
(pieszczotliwe przezwisko naszego oficera 
kursowego) będzie się chyba musiał 
pojedynkować, żeby dać satysfakcję 
pancerniakowi. Po krótkiej naradzie z kolegami 
ze starszego rocznika, zameldowaliśmy to 
wydarzenie naszym oficerom kursowym 
(oficerem kursowym starszego rocznika był kpt 
mar R Kasperski). Co się jednak okazało? Nasi 
oficerowie nie mieli najmniejszej trudności z 
wyjaśnieniem sprawy oficerowi Broni Pancernej. 
Przeciwnie, jegomość miał wspaniałe poczucie 
humoru i tak go to ubawiło, że zaprosił Jurka do 
stołu, przy którym siedzieli oficerowie. Miłe 
złego początki, lecz koniec... Nie, koniec nie był 
żałosny, ale nazajutrz rano znaleziono Jurka, 
śpiącego, z peruką na bakier, w jednej z wanien 
hotelowych. Podobno skarżył się na kaca 
(katza?).

W lutym 1939 roku, z okazji święta 
Marynarki Wojennej, miał się odbyć bal naszej 
Szkoły — oficjalne wystąpienie SPMW na 
terenie Bydgoszczy. Został on odwołany ze 
względu na żałobę po papieżu Piusie XI. 
Impreza ta nie poszła jednak w zapomnienie. 
Dzięki inicjatywie Dowódcy Oddziału 
Podchorążych, kpt mar S Mieszkowskiego, 
została wskrzeszona — w formie nieoficjalnej — 
jako zakończenie roku szkolnego. Wypadło ono 
w czerwcu, tuż przed Zielonymi Świątkami. W 
Szkole pozostały tylko dwa roczniki: starszy i 
średni; młodszy był już na pływaniu. Nie wiem, 
jak przedstawiała się sprawa zaproszeń „na 
wyższym szczeblu” — zjawiło sią na zabawie 
sporo oficerów miejscowego garnizonu — ale dla 
nas podchorążych wszystko było bardzo proste: 
każdy miał prawo przyprowadzić swoją 
partnerkę bez uprzedniej prośby lub meldowania. 
Przygotowanie do zabawy, za wyjątkiem 
froterowania podłóg i odkurzania, znalazło się w 
naszych rękach. Obsługa baru też do nas 
należała. Orkiestry dostarczył miejscowy pułk

Stoją od lewej: J. Krzywoszyński, J. Steifer, 
prof N. Szczepkowski, E. Trojanowski, M. 
Kaczmarek, K. Domański, A. Starzeński, B. 
Bratkowski.

piechoty. Zabawa była zrobiona naprędce, ale 
była wielkim sukcesem. Od niejednej pani (żony 
oficerów garnizonu) usłyszałem, że „jak 
Bydgoszcz Bydgoszczą, to takiej zabawy jeszcze 
nie było”. Marynarka godnie zaprezentowała się 
na terenie Bydgoszczy.

W roku 1939, ze względu na sytuację 
polityczną, urlopu na Wielkanoc nie było. Jako 
rekompensatę otrzymaliśmy dwa dni urlopu na 
Zielone Święta, na który wielu z nas wyjechało 
zaraz po zakończonej zabawie. Po powrocie z 
urlopu nasz rocznik wyjeżdża na Flotę, do 
Gdyni. Koledzy z wydziału technicznego zostają 
zaokrętowani na ORP MAZUR, a my z wydziału 
morskiego na ORP GRYF. Na samym początku 
sierpnia kończymy naszą praktykę na GRYFIE i 
jesteśmy podzieleni na dwie grupy, w porządku 
alfabetycznym, i zaokrętowani na kanonierkach 
GENERAŁ HALLER i KOMENDANT 
PIŁSUDSKI. Ich dowódcami, w tym samym 
porządku, są kpt mar S Mieszkowski i kpt mar M 
Jacynicz. Kapitan Mieszkowski był wyznawcą 
idei delegowania władzy „w dół” i dlatego my na 
HALLERZE (to samo było chyba na 
PIŁSUDSKIM) mieliśmy dużo swobody w 
pełnieniu obowiązków. Jako przykład można 
podać, że gdy się było na wachcie jako 
podchorąży nawigacyjny, to się czuło, że się jest 
nawigatorem — przez duże „N”. Któregoś dnia 
PIŁSUDSKI zawezwał szczytówką naszą 
kanonierkę. (Staliśmy przy tym samym molo, 
dziobem do rufy). Stało nas kilku na pokładzie.
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Pobiegliśmy na pomost, gdzie był klucz do 
nadawania światłem. Jeden z kolegów 
odpowiedział i odebrał sygnał. Nie pamiętam 
procedury, ale w pewnych wypadkach — zdaje 
mi się — nadający podawał swoje nazwisko. W 
tym wypadku sygnał był zakończony: „Nadał 
podchorąży Podczaski”. Nasi koledzy na 
PIŁSUDSKIM mieli poczucie humoru. Kolega, 
który odebrał ten sygnał, złapał natychmiast za 
klucz i odpowiedział: „Odebrał podchorąży 
Dedio”.

24 sierpnia przyszedł rozkaz wyokrętowania 
średniego rocznika i powrotu, wraz z kursem 
kadydatów, do Szkoły. Pobyt w Bydgoszczy 
trwał do 1 września, dnia wybuchu wojny. W 
tym dniu zdałem obowiązki bosmana 
służbowego; nikt ich już nie przyjął, bo 
wieczorem nastąpiła ewakuacja Szkoły na 
Flotyllę w Pińsku. Dzieje tego wydarzenia i 
dalsze losy podchorążych SPMW znajdują się w 
książce J Pertka „Marynarze gen Kleeberga”. 
Przypomnę tylko, że nasz transport był 
atakowany samolotami niemieckiej Luftwaffe w 
dniu 4 września w Nałęczowie i 6 września pod 
Duryczami. Do Pińska przybyliśmy 7 września i 
wieczorem tego samego dnia wysiedliśmy w 
Horodyszczu. które miało być nową siedzibą 
SPMW. 12 września zostaliśmy promowani na 
podchorążych starszego rocznika, a kandydaci — 
na podchorążych młodszego. Również tego 
samego dnia, rozkazem Kierownictwa Marynarki 
Wojennej, SPMW została rozwiązana. Koniec 
jednego rozdziału losów SPMW — i nie 
wiadomo na jak długo. Wszyscy podchorążowie 
zgłaszają się ochotniczo do Flotylli Pińskiej. W 
koszarach Flotylli, łącznie z jej personelem, 
zostajemy przemundurowani „na zielono”: od 
głowy (furażerki) do nóg (saperki). My, ze 
starszego rocznika, obejmujemy funkcje 
zastępców dowódców plutonu. W rzeczywistości, 
ze względu na brak młodszych oficerów, pełnimy 
obowiązki dowódców plutonu. Podchorążowie 
młodszego rocznika dowodzą drużynami. 
Obejmuję jeden z plutonów w kompanii 
dowodzonej przez por mar F Rydzewskiego. W 
tej samej kompanii plutonami dowodzą 
Włodzimierz Foldziński i Stefan Jachinowicz — 
obaj z wydz morskiego. 17 września zaczyna się 

długk marsz, który skończy się pod Kockiem 4 
października. Tutaj muszę wspomnieć, że 
świeżo wyfasowane saperki (taki but bez 
sznurowadeł, ale z krótką cholewą) wyrządziły 
dużo szkody, tak fizycznej jak i moralnej. 
Pęcherze i rany na piętach (wszystkich rang — 
saperka nie wybiera) były zjawiskiem 
powszechnym. Nigdy nie zapomnę widoku onucy 
przesiąkniętej krwią, gdy Janusz Podczaski zdjął 
but. Janusz nadrabiał miną i tłumaczył, że od 
czasu do czasu zdejmuje buty, żeby onuce nie 
przyrosły do nóg. Był to ostatni raz, kiedy go 
widziałem. W kilka dni później on i Stasio 
Sawiński (wydz tech) zostali wzięci do niewoli 
przez oddział Armii Czerwonej. Żaden z nich nie 
doczekał się promocji — obydwaj zostai 
zamordowani w Starobielsku.

Transport kołowy składał się z 
zarekwirowanych furmanek, ciągniętych końmi 
lub wołami. Na furmankach znajdowały się takie 
rzeczy, jak ciężkie karabiny maszynowe, 
amunicja, plecaki marynarzy itp. Jeden z takich 
wozów transportował cały prywatny dobytek 
plutonu Bogusia Bratkowskiego. Między innymi 
były tam jego saperki: ze względu na wyżej 
wymienione dolegliwości nosił on miejscowego 
wyrobu łapcie. W czasie nalotu sowieckich 
samolotów (stare dwupłatowce — pilot i 
obserwator) furmanka Bogusia została trafiona 
bombą, no i cały jego dobytek został zniszczony. 
Nalot ten — pod Nujnem — nie jest 
umieszczony w książce Pertka, ze zrozumiałych 
względów: w czasie gdy pisał tę książkę, tego 
rodzaju wiadomość nie była „koszerna”. 
Niedaleko miejsca gdzie spadły bomby znalazła 
się kuchnia połowa, z kotłem pełnym gorącej 
zupy. Fakt ten jest godny zanotowania, bo był to 
jedyny gorący posiłek z kuchni żołnierskiej (lub 
jakiejkolwiek), który w czasie marszu z Pińska 
do lasów pod Kockiem dostali nasi marynarze. 
Zaprowiantowanie w Batalionach Morskich było 
oparte na zasadzie łap, co się da, kiedy się da, i 
od kogo się da.

W czasie marszu kilku kolegów zdobyło 
konie kawaleryjskie. Jednym z nich był Roman 
Niedzielski (wydz morski). Niestety, spad! z 
siodła i był poważnie kontuzjowany. Dużo 
lepiej powiodło się Jerzemu Lipińskiemu (wydz 
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morski(, który w raz z L Porwisiakiem (młodszy 
rocznik) zorganizował patrol konny. Podczas 
jednego z wypadów natknęli się na patrol 
sowiecki. Zadali mu straty i zmusili go do 
ucieczki.

Rano 5 października w okolicy Kocka 
Batalion Morski szykuje się do uderzenia na 
pozycje niemieckie. Jestem na skraju lasu. Przede 
mną rozciąga się dość duże pole. Po przeciwnej 
jego stronie widać zabudowania wsi (Helenów? 
Wola Gutowska? — nie pamiętam), w której 
znajdują się Niemcy. Tuż koło mnie, po prawej 
stronie mam Włodka Fołdzińskiego; po lewej w 
odległości 25 metrów, jest ciężki karabin 
maszynowy, którego obsługą dowodzi Jurek 
Stein. Ja stoję, dobrze schowany za drzewem, i 
obserwuję przedpole. W pewnym momencie 
widzę, podrywających się do ucieczki, żołnierzy 
niemieckich. Musiał to również zauważyć Jurek, 
bo natychmiast odzywa się jego ckm. Ja oddaję 
parę strzałów w kierunku uciekających. 
(Strzelanie z karabinu, z odległości 200 metrów 
do biegnącego człowieka, jest tym samym, co 
strzelanie Panu Bogu w okno). W tym samym 
czasie słyszymy: „Bagnet na broń! Przygotować 
się do natarcia!”. Doznaję ciepłego uczucia w 
żołądku. To nie są ćwiczenia na pagórkach 
Oksywia, pod czujnym okiem Grabana (jest on z 
nami — gdzieś na linii); to jest ponura 
rzeczywistość. Modlę się w duchu: „Aby tylko 
ten, którego mogę spotkać, był niepozorny i 
niedożywiony”. Następny rozkaz: „Szturm!” — 
czy coś takiego. Ruszamy biegiem. Moim 
partnerem jest Włodek. Biegniemy „skokami”, 
jak na ćwiczeniach: Włodzio biegnie, a ja leżę i 
go ochraniam; gdy Włodzio pada, ja się 
podrywam i biegnę, a on mnie ochrania. Wioskę 
osiągamy szczęśliwie bez żadnych strat. Ale tak 
tylko jest na naszym odcinku. W godzinę później 
dowiadujemy się, że Władzio Dullewicz i Jurek 
Steifer (wydz morski) stracili życie w czasie 
natarcia. Nie doczekali się promocji. Razem z 
nimi zginął również por mar W Wyrostek. Jeśli 
chodzi o Włodka Fołdzińskiego, to uciekł on z 
obozu jenieckiego w Radomiu. Przebywał przez 
pewien czas w kraju. Zaaresztowany przez 
Gestapo zginął w obozie koncentracyjnym. 
Następnego ranka, 6 października, zgodnie z 

rozkazem gen Kleeberga, następuje kapitulacja 
jego Grupy: składamy broń i idziemy do niewoli. 
Nie wszyscy. Stefan Rybiński (wydz tech), który 
w czasie akcji był z Bronkiem Rybarczykiem i 
Wałkiem Olszewskim przy karabinach 
maszynowych, decyduje się na powrót do domu, 
na Polesie. To był ostatni raz, gdy ktoś go 
widział lub o nim słyszał. Promocja go ominęła. 
Z małymi wyjątkami, my ze starego rocznika, 
znaleźliśmy się wszyscy w obozie jenieckiem w 
Radomiu. Tam dowiedzieliśmy się, że 
dostaliśmy — wraz z innymi podchorążymi 
zawodowymi (ukończony drugi rocznik) — 
nominację na oficerów.

W czasie akcji zostali ranni i znaleźli się w 
szpitalu jenieckim w Radomiu następujący 
koledzy: Brocki, Dedio, Dobromirski, 
Górniewicz, Kaczmarek, Księżopolski, 
Niedzielski, Sonnenfeld i Szczepański. Wszyscy 
wyżej wymienieni, za wyjątkiem Mieczysława 
Kaczmarka (wydz morski) i Gienia 
Szczepańskiego, prędzej czy później uciekli ze 
szpitala. Walerian Dobromirski (wydz tech) nie 
długo cieszył się wolnością. Został 
zaaresztowany (podobn uderzył jakiegoś Niemca) 
i odesłany do Oflagu, w którym przebywał do 
końca wojny lub wyrażając się ściślej: do 
uwolnienia. Po wojnie ukończył wyższe studia i 
wykładał budownictwo okrętowe na Politechnice 
Gdańskiej. Umarł kilka lat temu we Wrocławiu. 
Edzio Brocki przedostał się do Anglii. Został 
zaokrętowany jako bosman podchorąży na ORP 
ORZEŁ. Zginął wraz z resztą załogi 8 czerwca 
1940 roku. Adaś Dedio zajął się akcją 
partyzancką w Armii Krajowej. Po zakończeniu 
działań wojennych powrócił do Marynarki 
Wojennej. W roku 1946 został zaaresztowany i 
rozstrzelany: należał do organizacji 
antyreżymowej Semper Fidelis. Romek 
Niedzielski również pozostał w Polsce i wstąpił 
do Armii Krajowej. To ostantie nie wyszło mu na 
dobre, bo w parę lat po wojnie został 
aresztowany przez władze reżymowe i spędził 
kilka lat w więzieniu. Po wyjściu z więzienia, 
dzięki pomocy ze strony Edka Trojanowskiego, 
dostał posadę pilota w Szczecinie. Bronisław 
Sonnenfeld również był bardzo czynny w Armii 
Krajowej. Po wojnie pracował w Administracji 
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Morskiej. W SPMW był na wydziale 
technicznym. Obecnie mieszka w Gdyni. Lesław 
Górniewicz (wydz tech) po ucieczce ze szpitala 
przystąpił do pracy konspiracyjnej. W roku 1941 
został zaaresztowany przez Gestapo. Był 
więziony w Lublinie i obozie koncentracyjnym w 
Majdanku. Został oswobodzony w styczniu 1944 
roku i zmobilizowany do Wojska Polskiego. W 
październiku 1945 roku został zdemobilizowany 
i zaczął studia na wydziale budowy okrętów 
Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów 
pracował na stanowiskach kierowniczych i 
doradczych w dziedzinie budowy okrętów. 
Posiadał wiele odznaczeń wojennych i 
państwowych. Zmarł 30 maja 1991 roku w 
Szczecinie. Zygmunt Księżopolski, który w 
czasie bitwy był dwukrotnie ranny (w to samo 
miejsce), był operowany przez Niemców bez 
narkozy i Rentgena. Jego kuzynce udało się go 
przewieźć do Warszawy, gdzie był operowany w 
szpitalu ewangelickim. Operacje zostawiły go 
częściowo sparaliżowanym. Przedostał się do 
Turcji, gdzie pracował w Ankarze, w fabryce 
samolotów. Gdy przyszedł do zdrowia, udał się 
do Anglii przez Syrię, Palestynę i Południową 
Afrykę. Promocję na podporucznika marynarki 
otrzymał 1 lipca 1943 roku, a promocję na 
porucznika — 3 maja 1945 roku. Pływał, jako 
oficer mechanik, na BURZY, KRAKOWIAKU, 
BŁYSKAWICY, PIORUNIE i ścigaczach. W 
sierpniu 1945 roku wszedł w związek małżeński. 
W roku 1947 wyemigrował do Kanady, a w roku 
1955 przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. W 
życiu cywilnym pracował przeważnie w firmach 
przemysłu lekkiego, gdzie zajmował stanowiska 
głównego inżyniera. W roku 1985 odkryto, że 
Zygmunt ma raka. Przeszedł kilka operacji 
włącznie z amputacją prawego ramienia. Mimo 
tego zaprzestał prowadzenia samochodu dopiero 
na trzy miesiące przed śmiercią. Nigdy się nie 
skarżył i nigdy nie tracił humoru. Zmarł 4 
września 1988 roku. Był kawalerem Krzyża 
Walecznych. Zwłoki jego zostały spopielone i 
wrzucone do morza.

Gienio Szczepański został przeniesiony z 
jenieckiego szpitala do jednego z Oflagów w 
Niemczech. Po uwolnieniu powrócił do 
Marynarki Wojennej, gdzie osiągnął stopień 

komandorski. W latach ’siedemdziesiątych 
wyemigrował wraz ze swój żoną — dzięki 
pomocy swojej matki, która już była na miejscu 
— do USA. Zmarł kilkanaście lat temu po 
ciężkiej chorobie. Miecio Kaczmarek został 
również wywieziony do jednego z jenieckich, 
oficerskich obozów w Niemczech. Niewolę swoją 
zakończył w Oflagu w Muranu, gdzie obóz ten 
został oswobodzony w dniu 29 kwietnia 1945 
roku. 3 czerwca zameldował się w KMW i z tą 
datą otrzymał nominację na podporucznika 
marynarki. Pływanie odbywał na DRAGONIE. 
W roku 1948 został zwolniony z PKPR (Polski 
Korpus Przysposobienia). Dalsze jego losy nie są 
znane.
Był odznaczony Krzyżem Walecznych.

Trzech innych kolegów, podobnie jak Miecio 
Kaczmarek, zakończyło niewolę w Oflagu w 
Murnau i również otrzymało nominację na 
podporuczników marynari z dniem 3 czerwca 
1945 roku. Byli nimi: Janusz Krzywoszyński 
(wydz morski), Bronek Rybarczyk i Jerzy 
Wańtuch (wydz morski). Pozwolę sobie na małą 
dygresję. Na początku czerwca 45 roku 
powróciłem z kilkutygodniowego urlopu. W tym 
czasie byłem jeszcze podchorążym starszego 
rocznika (6 lat starszeństwa to nie byle co). Zaraz 
po wejściu do obozu (ORP BAŁTYK w 
Okehampton), stanąłem twarz w twarz z 
Mieckiem Kaczmarkiem i Jurkiem Wańtuchem. 
Obydawaj byli w mundurach oficerskich—jeden 
galon na rękawie i jedna gwiazdka na podpince 
czapki. Witając się z nimi, zapytałem: 
„Wybieracie się na bal maskowy?”. Na to Jurek 
odpowiedział: „Niech podchorąży ściągnie 
kopyta, gdy rozmawia z oficerami”. Śmieliśmy 
się z radości, że po tylu latach znów jesteśmy 
razem. Jurek Wańtuch odbywał pływanie na 
CONRADZIE. Został zwolniony w roku 1948 z 
PKPR i w kilka lat później wyemigrował do 
Australii. Zmarł kilkanaście lat temu. Janusz 
(„Jaśku” lub „Tońku” — Lwowiak) 
Krzywoszyński i Bronek Rybarczyk przebywali 
przez pewien czas w Oflagu w Arnswalde. W 
roku 1940 w drodze do Murnau wyskoczyli z 
pędzącego pociągu. Janusz dostał poważnych 
obrażeń i z tego powodu obaj musieli się poddać 
władzom niemieckim. Janusz został zwolniony z 
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Marynarki we wrześniu 1945 roku i zaczął studia 
uniwersyteckie, które zakończył jako inżynier 
elektryk. Pracował na stanowiskach 
kierowniczych. Obecnie jest na emeryturze i 
mieszka w Gloucester. Bronek Rybarczyk, 
natychmiast po uwolnieniu, zajął się 
przebywającymi w okolicy Murnau Polakami i 
pomagał w dostaraczaniu dla nich żywności. 
Odbywał pływanie na KRAKOWIAKU i 
PIORUNIE jako oficer mechanik. Po zwolnieniu 
z PKPR osiedlił się w Szkocji i tam — w stoczni 
w Gareloch (HMS Faslaine) — nadzorował 
rozbieranie okrętów i statków na złom. Obecnie 
jest na emeryturze i mieszka w Garelochhead.

Jurek Lipiński był jednym z pierwszych, 
którzy uciekli z obozów jenieckich i którym 
udało się opuścić Polskę i dotrzeć do Anglii. 
Jurek wyjechał z Warszawy w styczniu 1940 
roku i — po zatrzymaniu się w Krynicy -— 
przeszedł granicę słowacką. Następnie przez 
Węgry , Jugosławię i Włochy dostał się do 
Francji. Pewne dane wskazują na to, że jego 
towarzyszem w tym przedsięwzięciu był 
Aleksander Starzeński (wydz morski). Jurek 
przybył do Anglii pod koniec lutego. Został 
mianowany podporucznikiem marynarki 1 
listopada 1940 roku. 3 maja 1943 roku został 
awansowany do stopnia porucznika. Pływał na 
GARLANDZIE i CONRADZIE jako oficer 
artylerii. Był odznaczony Krzyżem Walecznych. 
Pod koniec roku 1946 powrócił do Polski i tam, 
przez wiele lat, pływał w marynarce handlowej; 
osiągnął stopień kapitana żeglugi wielkiej. 
Napisał książkę „Druga wojna światowa na 
morzu”. Po przejściu na emeryturę zajął się 
ogrodnictwem. Obecnie mieszka w Suwałkach. 
Olek Starzeński zameldował się w KMW 25 
lutego 1940 roku. Nominacją na podporucznika 
marynarki otrzymał 1 kwietnia 1941 roku, a na 
porucznika — 3 maja 1944 roku. Pływał na 
GARLANDZIE, KUJAWIAKU, ŚLĄZAKU, 
BURZY, DRAGONIE i CONRADZIE jako 
oficer sygnałowy. Po zwolnieniu z PKPR, w roku 
1948, wyemigrował do Argentyny. Odzaczony 
Krzyżem Walecznych. Nie mam żadnych kon
kretnych danych, ale doszły do mnie słuchy, że 
był wykładowcą w argentyńskiej Szkole Podcho
rążych Marynarki — na bardzo wysokim etacie.

Od lewej: górny rząd: W. Olszewski, Z. 
Szwede, S. Sawiński. Średni rząd: L. 
Górniewicz, O. Dalewski, E. Brocki, Z. 
Księżopolski, M. Januszewski. Dolny rząd: S. 
Nowicki, B. Rybarczyk, W. Dobromirski, B. 
Sonnenfeld.

Edward Liber (morski) i Zdzisław Szwede 
(tech) spotkali się w czasie okupacji w 
Warszawie. 15 lutego 1940 roku wyjechali z 
Warszawy w kierunku granicy słowackiej. 
Dostali się na Węgry i stamtąd pojechali do 
Jugosławii. W Splicie dostali się na statek, na 
którym przybyli do Marsylii. Do Anglii zostali 
przetransportowani w dniu 24 czerwca. Promocją 
na podporuczników marynarki otrzymali 1 lipca 
1941 roku, a promocję na poruczników — 3 
maja 1944 roku. Edzik Liber pływał na CH 15, 
GARLANDZIE, ŚLĄZAKU (II ofart. pod 
Dieppe) i KRAKOWIAKU (I of. art. podczas D- 
Day). Był odznaczony dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych. Po zwolnieniu z PKPR poszedł na 
wyższe studia i po ich ukończeniu pracował jako 
farmaceuta. Obecnie jest na emeryturze i mieszka 
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w południowej Anglii. Zdzisio Szwede był 
zaokrętowany na takich jednostkach, jak: 
CHASSEUR 11, CHASSEUR 15, MEDOC, 
BŁYSKAWICA, BURZA, PIORUN, CONRAD. 
Po zwolnieniu z PKPR wyemigrował do 
Australii, gdzie zajmował kierownicze stanowiska 
w firmach przemysłowych. Był odznaczony 
Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zmarł 27 stycznia 
1989 roku.

Po kilkudniowym pobycie w obozie 
jenieckim w Radomiu oficerowie zostali wysłani 
do obozów jenieckich w Niemczech. Jednym z 
takich obozów był Oflag IIB w Arnswalde. W 
tym obozie znaleźli się z naszego rocznika: 
Bogusław Bratkowski, Orest Dalewski, Jerzy 
Dittmar, Kazimierz Domański, Stefan 
Jachmowicz, Janusz Krzywoszyński, Stanisław 
Lewiński, Walerian Olszewski, Antoni 
Pikuziński, Bronisław Rybarczyk, Jerzy Stein i 
Edward Trojanowski. Na początku roku 1940 
nastąpiła, z inicjatywy władz niemieckich, 
weryfikacja. Tylko Krzywoszyński, Rybarczyk, 
Stein i Trojanowski zostali oficjalnie uznani za 
oficerów. Dlaczego nie reszta? Ze względów 
czysto technicznych: brak pieczątki, brak 
świadka lub tym podobne detale. Po pewnym 
czasie nastąpiło rozmieszczenie oficerów w 
innych Oflagach. Jurek Stein znalazł się Colditz, 
gdzie również przebywał adm. Unrug. 
Następnym obozem Jurka była Lubeka i w końcu 
— Oflag w Dossel. Ze względu na zbliżających 
się Aliantów oficerowie z Dossel zostali 
ewakuowani. Jurek, nie będąc pewny intencji 
Niemców wobec polskich oficerów, uciekł ze 
swoim kolegą podczas marszu. Następnego dnia 
znaleźli się oni w bardzo niemiłej sytuacji: 
między wzajemnie ostrzeliwującymi się 
Amerykanami i Niemcami. Udało im się 
przedostać do oddziału amerykańskiego, który 
nota bene dogonił ewakuacyjną kolumnę i Jurek 
znów znalazł się w znajomym sobie otoczeniu. 
Wyjazdy polskich oficerów do Anglii nie były w 
programie, ale Jurek dzięki dobrej znajomości 
języka angielskiego (jego nauczycielem był adm 
Unrug) porobił odpowiednie kontakty u Aliantów 
i pod koniec maja 45 roku przybył na Wyspy 
Brytyjskie. Otrzyma! nomiacją na podporucznika 
marynarki z datą zameldowania się w KMW.

Odbywał pływanie na BŁYSKAWICY, a w 
PKPR zajmował stanowiska adiutanckie. Po 
zwolnieniu z PKPR próbował różnych wolnych 
zawodów i w końcu dostał zajęcie w firmie 
asekuracyjnej „Prudential”. Doszedł do 
stanowiska dyrektorskiego. Obecnie jest na 
emeryturze i zajmuje się namiętnie filatelistyką. 
Edzika Trojanowskiego ostatnim obozem był 
Oflag w Woldenbergu. Po wyzwoleniu powrócił 
do kraju i został przydzielony do Marynarki 
Wojennej w stopniu podporucznika marynarki. W 
stopniu kapitana marynarki przeszedł do rezerwy. 
Pływał w Marynarce Handlowej, gdzie uzyskał 
stopień kapitana ż.w. Przez kilka lat pełnił 
obowiązki starszego pilota w Szczecinie. Zmarł 
kilkanaście lat temu.

6 czerwca 1940 roku wyruszył z Arnswalde 
transport polskich podchorążych — między nimi 
wyżej wymienieni, którzy nie zostali 
zweryfikowani jako oficerowie — którego 
miejsce przeznaczenia był obóz jeniecki w 
Oberlangen, w Westfalii. Obóz ten później 
zasłynął z tego, że w roku 1944 znajdowały się 
tam kobiety-żołnierze z Powstania 
Warszawskiego. W lecie roku 1940 był on 
największym skupiskiem polskich jeńców 
podchorążych. Wkrótce po przybyciu do 
Oberlangen spotkaliśmy się z naszym kolegą z 
czasów toruńskich, Witkiem Andruszewiczem. 
Tym razem był on podchorążym rezerwy 
piechoty. Zanim posunę się dalej, to chciałbym 
się zatrzymać na chwilę przy osobie Walka 
Olszewskiego. W Szkole Wałek nie należał do 
osobników, którzy rzucali się w oczy. Był bardzo 
spokojny, nie wchodził nikomu w drogę, i nikt 
jemu nie wchodził w drogę lub mówiąc inaczej: 
chodział własnymi drogami — bez rozgłosu. 
Prawdziwy jego charakter i „personality” 
ujawniły się w czasie niewoli, a szczególnie w 
nieprzyjemniejszych momentach tego okresu. 
Wałek wykazał niesamowite poczucie humoru, 
zdolność oceny sytuacji i wielką oryginalność w 
wyrażaniu swych opinii; a przede wszystkim był 
człowiekiem, na którym można było polegać. 
Posiadał również determinację, gdy chodziło o 
osiągnięcie czegoś, na czym mu zależało. Dla 
przykładu można podać jego podstęp w nauce 
języka francuskiego. Na początku niewoli 
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posiadał pewne wiadomości (wiadomos'ci a nie 
znajomość!), zaczerpnięte w SPMW. W parę lat 
później mówił tym językiem płynnie. Musiał się 
również „podciągnąć” w angielskim, bo tuż po 
zakończeniu wojny był oficjalnym tłumaczem 
angielsko-rosyjskim dla okupujących Niemcy 
władz brytyjskich. Oprócz tego, jak już 
wspomniałem, Wałek zajmował się 
„wynajdywaniem” polskich marynarzy i 
dostarczaniem ich do polskich władz w Paryżu. 
Zameldował się w KM W 11 sierpnia 1945 roku 
i z tą datą otrzymał nominację na podporucznika 
marynarki w Korpusie Morskich Oficerów 
Technicznych. Odbywał pływanie na 
CONRADZIE. W roku 1947 powrócił do Polski, 
gdzie pływał na statkach jak oficer mechanik. 
Zmarł kilkanaście lat temu.

W Oberlangen polscy podchorążowie zostali 
zmuszeni do pracy. Nie poszło to zupełnie 
gładko, ale Niemcy mieli argument, któremu nie 
można było (i nie należało, patrząc się z 
perspektywy czasu) się opierać: karbiny 
maszynowe. Po kilku miesiącach zaczęły 
następować zmiany, polegające na tym, że 
podchorążowie byli przenoszeni na inne 
komenderówki (Arbeitskommando — jenieckie 
podobozy pracy). Wałek Olszewski i Jurek 
Dittmar byli jednymi z tych, których wysłano do 
innego obozu. Jurek Dittmar uważał, że jego 
promocja z 1939 roku była ważna i 
konsekwentna — według niemieckiej reguły 
„Papier ist geduldig” (papier jest cierpliwy) — 
„bombardował” podaniami władze Wehrmachtu 
o przyznanie mu przywilejów stopnia 
oficerskiego. W końcu cel swój osiągnął i po 
paru latach został przeniesiony do Oflagu w 
Woldenbergu. Tam dołączył do pracy 
konspiracyjnej. Niestety, cała ta impreza 
zakończyła się tragicznie: Jurek i wielu innych 
polskich oficerów zostało wysłanych do obozów 
koncentracyjnych. Po uwolnieniu Jurek 
zameldował się w II Korpusie we Włoszech i 
tam został przyjęty w stopniu podporucznika 
marynarki. Z Jurkiem spotkałem się w Londynie 
w 1975 roku — był w drodze powrotnej z Polski 
do Argentyny. W czasie jednej z rozmów 
powiedział mi, że jego próba powrotu do 
Marynarki spotkała się z odmową ze strony 

Kierownictwa MW. To było powodem, dla 
którego zameldował się w II Korpusie. Wyjaśnił 
mi, że będąc przyjęty do Korpusu bez żadnych 
zastrzeżeń, uważał, że takiego samego 
traktowania mógł oczekiwać ze strony 
Marynarki; zaczął starania (pisemne i osobiste — 
wizyta w KMW w Londynie) o przyjęcie. 
Ponieważ w dalszym ciągu spotkała się z 
odmową — jak mi dalej powiedział — 
zdecydował się na krok ostateczny: poprosił o 
sąd wojenny. Otrzymał odpowiedź, że 
Marynarka nie była więcej zainteresowana jego 
sprawą. Po zwolnieniu z PKPR wyemigrował do 
Argentyny, gdzie pracował jako inżynier 
elektryk w firmie, prowadzonej przez inż 
Kicińskiego, byłego oficera rezerwy Mar Woj. 
Zmarł w roku 1986 — tuż po powrocie do 
kraju.,

W roku 1941, w czasie Świąt 
Wielkanocnych, podchorążowie w Oberlangen 
zostali podzieleni na dwie grupy. Orest Dalewski 
(wydz tech) został od nas odłączony i znalazł się 
w grupie, która została przeniesiona do obozu w 
Elsenborn, tuż koło granicy belgijskiej. W maju 
1942 Orest uciekł z obozu i w dwa tygodnie 
później został zaaresztowany przez żandarmerię 
francuską na granicy hiszpańskiej. Dano mu do 
wyboru: odesłanie do Niemiec lub zaciągnięcie 
się do Legii Cudzoziemskiej. Orest wybrał to 
drugie i przez pewien czas służył w Legii, w 
Afryce. Na skutek rozkazu gen Giraud Orest — 
prawdopodobnie wraz z innymi legionistami 
pochodzenia polskiego — został zwolniony z 
Legii w marcu 1943 roku, i w tym samym 
miesiącu przybył do Wielkiej Brytanii — 
otrzymał przydział do SPMW. Następnie był 
urlopowany do Marynarki Handlowej. Do 
Marynarki wrócił we wrześniu 1944 roku. 
Większość czasu spędził na ORP BAŁTYK. 
Został zwolniony w stopniu starszego 
podchorążego. Losy jego w życiu cywilnym nie 
są znane. Umarł kilka lat temu.

W tym czasie gdy Orest znalazł sią w 
Elsenborn, reszta z nas, marynarzy, została 
przydzielona do obozu w Hoffnungsthal koło 
Kolonii. W kwietniu 1942 roku Boguś 
Bratkowski, Stefan Jachimowicz, Antek 
Pikuziński i ja zostaliśmy wywiezieni z 
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Hoffnungstahl, w grupie 50 podchorążych, na 
koinenderówkę w Monschau — niedaleko od 
Akwizygranu i bardzo blisko granicy belgijskiej; 
Stasio Lewiński został zatrzymany w 
Hoffnungsthal. W drugiej połowie sierpnia Antek 
i ja, w towarzystwie dwóch kolegów z wojska, 
uciekliśmy z obozu. W ciągu 24 godzin 
zostaliśmy złapani na granicy belgijskiej. Nie 
spotkaliśmy się z żadną burtalnością ze strony 
Niemców, którzy w tym czasie byli tak 
sfrustrowani masowymi ucieczkami jeńców 
(podobno każdego lata było piętnaście tysięcy 
„w drodze”), że nie mieli już energii (może się 
też bali), żeby uciekinierów „pouczać 
fizycznie”. Ucieczki traktowali jako grzech 
natury. Odsiadywało się areszt — za opuszczenie 
obozu bez pozwolenia — według z góry 
ustalonej taryfy: Za ucieczkę dostawało się sześć 
dni, za posiadanie ubrania cywilnego dodatkowe 
trzy dni; za posiadanie roweru dalsze trzy dni 
itp., itp. Nie słyszałem, żeby się kogoś zapytali, 
skąd zdobył ubranie cywilne lub rower. Po naszej 
nieudanej ucieczce znów spotkaliśmy się z 
Staszkiem Lewińskim w Hoffnungsthal, ale tym 
razem Antek i ja byliśmy przydzieleni do 
specjalnej części obozu, zarezerwowanej dla 
podchorążych-uciekinierów. Staszek przebywał 
w tym obozie do końca jego istnienia. W miarę 
zbliżania się wojsk alianckich obóz został 
ewakuowany i Staszek w końcu znalazł się w 
Lubece. W połowie czerwca 1945 zameldował 
się w KMW. Otrzymał nominację na 
podporucznika z datą zameldowania się. 
Odbywał pływanie na GARLANDZIE. Po 
zwolnieniu z PKPR poszedł na studia, które 
skończył jako inżynier elektryk. Pracował w tym 
zawodzie przez wiele lat. ale w końcu przerzucił 
się na coś innego: w roku 1972 zakończył studia 
optyczne na uniwersytecie w Manchester i zaczął 
pracować jako ophthalmic optician (obecnie 
oficjalna nazwa: optometrist). Zmarł w roku 
1986.

17 września 1942 roku Boguś Bratkowski i 
Stefan Jachimowicz „zakończyli” swój pobyt w 
obozie w Monschau: wyskoczyli z pociągu 
między Akwizygranem a Monschau. Po wielu 
przygodach dotarli w końcu 1 czerwca 1943 r. do 
Gibraltaru. 10 czerwca dostali przydział do 

SMPW. Otrzymali promocję na podporuczników 
marynarki z datą 1 lipca 1943 roku. 3 maja 1945 
roku otrzymali promocję na poruczników. Boguś 
pływał na BŁYSKAWICY, SOKOLE i DZIKU. 
Po zwoleniu z PKPR wstąpił do brytyjskiej 
marynarki handlowej. Pływał cały czas w Bank 
Line, gdzie przez wiele lat zajmował stanowisko 
kapitana statku. Obecnie jest na emeryturze i 
mieszka w Southport. Stefan Jachimowicz pływał 
na DZIKU, SOKOLE i ścigaczach. W PKPR 
zaczął studiować hotelarstwo, w którym później 
pracował przez kilka lat. Wyemigrował do 
Kanady, gdzie przez pewien czas służył jako 
oficer w Królewskiej Kanadyjskiej Marynarce. 
Po przejściu do życia cywilnego zajął się 
budownictwem i rozwinął swoją firmę na skalę 
międzynarodową. Mieszka w Kanadzie.

W marcu 1943 roku Antek Pikuziński został 
przeniesiony z Hoffnungsthal na komenderówkę 
w Kolonii. Uciekł z niej pod koniec kwietnia. 
Doszedł do Belgii i tam został. Miał on dwa 
zajęcia: Oficjalnie był szewcem (nauczył się tego 
rzemiosła bardzo szybko), a nieoficjalnie należał 
do miejscowego oddziału partyzantów 
belgijskich. Po przybyciu Aliantów — w tym 
wypadku były to wojska kanadyjskie — Antek 
wylegitymował się u odpowiednich władz i 
otrzymał pozwolenie na skorzystanie z 
jakiegokolwiek transportu, idącego do Anglii. W 
tym celu miał się zameldować u władz 
brytyjskich w Cherburgu. Antek dostał się do 
Cherburga, ale zamiast zameldować się u 
Brytyjczyków, zameldował się u Amerykanów. 
Został poddany interogacji i zamknięty w obozie, 
w którym znajdowali się Niemcy, Rosjanie 
(większość Własowcy), jak również Polacy w 
mundurach niemieckich. Cała ta „mieszanka” 
została odtransportowana do Anglii, do obozu w 
Manchester. Następnym jego etapem był polski 
punkt wojskowy w Kirkaldy, gdzie nota bene 
zaproponowano mu wstąpienie do dywizji 
pancernej, w stopniu podporucznika. Antek oparł 
się „pokusie” i skontaktował się z KMW. 
Nominację na podporucznika marynarki otrzymał 
1 października 1944 roku, a awanas na 
porucznika — 31 marca 1946 roku. Pływał na 
PIORUNIE jako III of art. Po zwolnieniu z 
PKPR kariera cywilna Antka była przeplatana
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Od lewej: S. Lewiński, S. Błażewicz, A. Dedio, W. Fołdziński, R. Niedzielski, A. Kreisler, J. Stein, 
B. Bratkowski. Pod stołem: H. Dąbrowski.

zajęciami na lądzie i morzu: Marynarka 
handlowa brytyjska, prowadzenie schroniska 
narciarskiego koło mount Kościuszko w 
Australii; marynarka handlowa australijska, 
Architectural Draughtsman w firmie produkującej 
prefabrykowane budynki itp. W roku 1952 
przyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam — 
czekając na papiery z Coast Guard — pracował 
jako radial drill operator. W październiku 1953 
roku zaczął pływać na amerykańskich statkach w 
firmie Mobil Oil Co. Po otrzymaniu 
obywatelstwa amerykańskiego i zdaniu 
egzaminów na wszystkich koniecznych 
szczeblach uzyskał dyplom Master Mariner. Od 
roku 1977 pełnił funkcję kapitana statku. Na 
emeryturę przeszedł w roku 1984. Jest 
kawalerem Krzyża Walecznych. Obecnie 
mieszka w Stanach Zjednoczonych. Teraz 
właśnie przypomniała mi się pewna rozmowa 

między Antkiem a mną. Wspominaliaśmy 
niektórych kolegów i w pewnym momencie 
Antek powiedział: „Krzywoszyński uratował mi 
życie. Byłbym zginął od kuli niemieckiego 
snajpera, gdyby Jaśku nie zestrzelił go z drzewa”.

Po wyjeździe Antka z Hoffnungsthal pozostał 
mi tylko jeden kolega z mego rocznika — Stasio 
Lewiński. Widywaliśmy się jednak rzadko, boja 
należałem do kompanii podchorążych- 
uciekinierów, kompanii mieszczącej się w części 
obozu, która była odgrodzona od reszty drutem 
kolczastym. W początkach lata 1943 roku nasza 
kompania została przeniesiona do innej części 
Niemiec i rozbita na mniejsze jednostki. Tuż 
przed Bożym Narodzeniem znalazłem się na 
jednej z takich komenderówek (było nas tylko 
20), w Weissenthurm an Rhein. Był to mój 
ostatni obóz jeniecki. Pewnego dnia, na samym 
początku marca 1945 roku, doszła do nas 
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wiadomość, że Amerykanie są w odległości 
dwudziestukilku kilometrów od naszego obozu. 
Nastąpiła masowa ucieczka i komenderówka w 
Weissenthurm przestała istnieć. 15 kwietnia 1945 
roku przybyłem, w dużej grupie polskich 
oficerów ze Szwajcarii, do Southampton. 
Następnym etapem był Kinghorn w Szkocji. Z 
obozu polskiego w Kinghorn wysłano mnie na 
ORP BAŁTYK, gdzie zameldowałem swoje 
przybycie 2 maja — z tą datą otrzymałem 
promocję na podporucznika marynarki. Pływanie 
odbywałem na PIORUNIE. Po zwolnieniu z

ROMAN JAKUBOWSKI

PKPR próbowałem różnych żajęć, które jednak 
nie dawały specjalnej satysfakcji ani nie 
rokowały wielkiej przyszłości. W roku 1950 
zacząłem studia, które w trzy lata później 
ukończyłem jako ophthalmic optician. 
Pracowałem w tym zawodzie do roku 1990. 
Przejście na emeryturę odbyło się bezboleśnie: 
Wrodzony dar do relaksu, kultywowany od 
dzieciństwa, był dla mnie wielką moralną 
podporą.

Newcastle upon Tyne, sierpień 1995 r.

NISZCZYCIEL ORP ORKAN 
TONIE W BITWIE O ATLANTYK

8 października 1943 roku na wysokości 
Islandii przyjąłem wachtę nawigacyjną od kpt 
Pohoreckiego. O godz. 0400. wolna wachta 
oficerów zeszła z pomostu bojowego i udała się 
do mesy oficerskiej na rufie. Po sprawdzeniu 
kursografu. żyrokompasu i innych przyrządów 
nawigacyjnych sprawdziłem na mapie kurs i 
obserwowałem na ekranie radaru płynący 
konwój. O godzinie 0557 operator azdyku 
nerwowo krzyknął: „Łódź podwodna bardzo 
blisko okrętu”. W kilka minut później okrętem 
gwałtownie szarpnęło — światło zgasło. 
Wybiegłem z kabiny nawigacyjnej na lewe 
skrzydło pomostu i tu zobaczyłem makabrę — 
okręt cały w płomieniach, a ludzie jęcząc zwisali 
na relingach. Wybiegłem z powrotem do kabiny 
i przez tuby głosowe starałem się nawiązać 
łączność z dowódcą okrętu, który wraz z kilkoma 
oficerami był na pomoście bojowym. Niestety, 
nikt mi nie odpowiedział. Wybiegłem na prawe 
skrzydło pomostu i stąd zobaczyłem, że pomost 
bojowy na którym dyżurowali oficerowie z 
dowódcą palił się, a po spardeku biegali ludzie 
jak żywe pochodnie. W tym momencie nastąpił 
drugi bardzo silny wybuch, odłamek żelaza 
zranił mi twarz, zalany krwią zerwałem tratwę i 

skoczyłem z nią do wody, co sił starając się 
oddalić od tonącego okrętu. I tu zobaczyłem 
straszną tragedię — rozlana miejscami ropa paliła 
się, a w niej smażyli się moi koledzy. Okręt cały 
w płomieniach zanurzał się rufą do wody, 
podręczne parki amunicyjne eksplodowały. 
Wieża działa spadła na pomost druzgocąc go 
wraz z masztem. Rozlana ropa gasła łagodząc 
wzburzone morze. Słychać było nawoływania, 
krzyki i jęki. Zebrałem 17 rozbitków i tak 
zanurzeni w lodowatej wodzie, trzymaliśmy się 
tratwy oczekując na ratunek. Aby skrócić czas 
oczekiwania, który wydawał się wiecznością na 
przemian śpiewaliśmy i wołaliśmy pomocy. 
Ponad dwie godziny oczekiwaliśmy na ratunek. 
Lodowata woda jednak szybko ludzi 
wyczerpywała, ciała drętwiały i pięciu rozbitków 
nie wytrzymało — puścili się tratwy i utonęli. 
Dowódca MUSKETEER’A po upewnieniu się, 
że pod nami nie ma łodzi podwodnej przystąpił 
do ratowania. Podpłynął do naszej tratwy na 
odległość kilku metrów, załoga wyłożyła sieci 
ratunkowe na burtę, a kilku marynarzy skoczyło 
do wody, aby nam pomagać. Po dopłynięciu do 
wyrzuconych sieci załoga niszczyciela wyciągała 
nas na pokład. Tu dopiero okazało się, że 
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byliśmy tak wyczerpani, że nie mogliśmy się 
podnieść z pokładu. Marynarze MUSKETEER’A 
zdjęli z nas ubrania nasiąknięte ropą, wykąpali i 
odziali lokując nas w mesie dowody. I tu 
poczęstowali nas rumem, który działał 
rozgrzewające i uspokajająco na nerwy. 
Dowódca brytyjskiego niszczyciela poinformował 
nas, że ORP ORKAN został trafiony torpedą 
akustyczną w rufę — zbiornik paliwowy, a drugi 

wybuch to prawdopodobnie kotły. Tonąc około 
10 minut zabrał ze sobą około 200 istnień 
ludzkich. Na pomoście bojowym zginął dowódca 
okrętu kdr por Stanisław Hryniewiecki, a jego 
zastępca zginął na rufie — kpt Michał Różański. 
Po dobiciu niszczyciela do nabrzeża — karetka 
pogotowia przewiozła mnie do szpitala w 
Edynburgu. Po wyleczeniu się z ran zostałem 
zaokrętowany na ORP GARLAND.

ZBIGNIEW WĘGLARZ

POŻEGNANIE SKOWROŃSKIEGO
W numerze 164 Naszych Sygnałów na 

stronie tytułowej były dwie równoległe 
fotografie: lewa przedstawiająca rocznik SPMW 
1936 w czasie prezentacji ówczesnemu 
Prezydentowi RP — prof Ignacemu Mościckiemu 
na Zamku w Warszawie, a prawa fotografia 
przedstawiała tych z tego rocznika w 52 lata 
później. Wówczas nie brali udziału Bronisław 
Szul z Gdyni oraz Jerzy Hedinger i Witold 
Wojciechowski z Kanady.

Tamtego roku jesienią zmarł Jerzy 
Broniewicz w Puławach, a tego roku dnia 24 
lipca zmarł Jerzy Skowroński w Warszawie. 
Uprzednio zmarli jeszcze w Gdyni Bronisław 
Szul oraz Witold Wojciechowski w Kanadzie.

Obecnie z całego naszego rocznika pozostał 
jeszcze Jerzy Hedinger w Kanadzie oraz ja w 
Krakowie.

Moje wspomnienie chciałbym poświęcić 
memu przyjacielowi Jerzemu Skowrońskiemu, 
jako temu, z którym najdłużej miałem osobisty 
kontakt, a gdy czasami bywałem na krótko w 
Warszawie byłem w domu państwa Teresy i 
Jurka Skowrońskich gościnnie podejmowany.

Jerzy Skowroński urodził się dnia 23.09.1913 
roku w Pabianicach, gdzie też ukończył szkoły 
i zdobył maturę gimn. typu mat. przyr.

Wspólnie znaleźliśmy się na egzaminie 
konkursowym do SMPW w Toruniu w lipcu 
1933, następnie na wyczerpującym fizycznie 
kursie rekruckim w Gdyni oraz na pływaniu 
kandydackim na ORP ISKRA po Bałtyku 
obfitującym we wrześniu i październiku w silne 

sztormy. Następnie, jako podchorążowie, 
ukończyliśmy pomyślnie SPMW i dnia 
15.10.1936 roku zostaliśmy promowani na 
stopień podporuczników Marynarki. W dalszym 
ciągu razem odbyliśmy Kurs Aplikacyjny 
Podporuczników od 15.11.36 do 27.01.37 w 
Gdyni na lądzie i na okrętach, jak również w 
Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku. Celem 
tego szkolenia było zapoznanie nas z 
praktycznymi zadaniami młodego oficera 
marynarki wojennej na różnych stanowiskach. 
Zaraz po tym to znaczy od 1.02.37 do 1.05.37 
poszliśmy razem do Kadry Floty jako dowóddy 
plutonów rekruckich marynarzy.

Po skończeniu tego pierwszego przydziału 
nasze drogi się rozdzieliły.

Jurek Skowroński poszedł na ORP MEWA 
jako Oficer Wachtowy, a następnie został 
przeokrętowany na nowo zbudowany ORP GRYF 
w charakterze Oficera Wachtowego. Następnie 
został wyznaczony na Kurs Oficerów Broni 
Podwodnej w Gdyni, który trwał od 14.10.38 do 
4.04.39 i tutaj nasze drogi znowu się zeszły. Po 
ukończeniu tego kursu byliśmy już specjalistami 
broni podwodnej.

Po tym kursie Skowroński wrócił na ORP 
GRYF ale już na stanowisko II oficera broni 
podwodnej i był tam aż do chwili jego 
zatopienia, po czym przeszedł na Hel i tam brał 
udział w jego obronie, po czym dostał się do 
niewoli niemieckiej. Od dnia 2.10.39 do dnia 
30.01.45 przebywał w niewoli w Oflagach Xb- 
Niemburg, XVIII g Spital, 11C Woldenberg, przy 
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czym prowadził wykłady z dziedziny żeglarstwa 
dla innych kolegów z wojska.

Po powrocie z niewoli zgłosił się ponownie 
do Mar Woj i został zweryfikowany do stopnia 
por mar.

Od stycznia 1946 r. jest w misji 
rewidykacyjnej polskich trałowców w Niemczech 
i dnia 12.03.1946 przyprowadził ORP MEWA do 
Polski jako jego dowódca. W dalszym ciągu 
pływał na trałowcach i w 1947 roku zostaje 
awansowany do stopnia kpt mar. W międzyczasie 
zostaje przeniesiony do Ministerstwa Obrony 
Narodowej — Wydziału MW, gdzie pracuje z 
kmdr Staniewiczem.

W styczniu 1952 zostaje nagle zwolniony z 
Mar Woj i jako bezrobotny po trzech miesiącach 
znajduje wreszcie pracę w Żegludze na Wiśle w 
Warszawie od 1952 do 1956.

Następnie zostaje przeniesiony do 
Ministerstwa Żeglugi do Wydziału śródlądowego, 
a po tym do wydziału bezpieczeństwa żeglugi 
morskiej.

Od 1959 roku pracuje w Polskiej Żegludze 
Morskiej najpierw jako marynarz i asystent, a 
następnie już jako oficer na statkach PMH. W 
roku 1972 objął stanowisko Starszego Oficera na

ROMUALD NAŁĘCZ TYMIŃSKI 

statku JEDNOŚĆ ROBOTNICZA posiadając już 
dyplom kapitana Żeglugi Małej. W roku 1974 
przeszedł na emeryturę i zamieszkał w 
Warszawie.

Był bardzo uczynnym kolegą, żył dość 
skromnie, a życie jego pokrzyżowały wypadki 
wojenne, gdy dostał się do niewoli, a następnie 
przez reżim komunistyczny został wyrzucony 
dosłownie na bruk z MW, z tym że długo nie 
mógł zajmować żadnego stanowiska 
odpowiadającego jego wykształceniu i zamiarom. 
W tym wszystkim miał o tyle szczęścia, że nie 
dołączono go do grupy naszych starszych 
kolegów (Staniewicz, Mieszkowski, 
Przybyszewski). 24.07.1995 zmarł w Warszawie 
po dłuższej chorobie, pomimo wysiłków lekarzy 
i nadzwyczaj troskliwej opieki swej żony Teresy. 
Został pochowany dnia 1.08.95 na cmentarzu na 
Brudnie (Warszawa-Praga).

Tak odchodzili moi koledzy i przyjaciele na 
wieczną wachtę w siną dal.

Tak kończy się nasza epoka, która zaczęła się 
młodzieńczym zapałem, przeszła okres wieku 
dojrzałego a więc doświadczeń i wyrzeczeń. 
Jedni zyskali wiele, inni nic, a jeszcze inni dużo 
stracili nie ze swojej winy.

O.R.P. ŚLĄZAK (11)
XXVII POŻEGNANIE Z LEVANTEM

24 stcznia 1944 ORP ŚLAZAK, wyszedłszy 
z Algieru ze swoją grupą eskortową złożoną z 
ORP KRAKOWIAK i czterech niszczycieli 
brytyjskich, objął eskortowanie cennego konwoju 
kilkunastu dużych statków załadowanych 
wojskiem i materiałem wojennym. Bez 
specjalnych zdarzeń doprowadziliśmy go do 
Aleksandrii i Port Saidu, 30 tegoż miesiąca.

Przez cały miesiąc luty operowaliśmy we 
wschodniej części Morza Śródziemnego, 
eskortując konwoje z wyżej wymienionych 
portów Levantu, do Taranto i z powrotem.

W każdym z konwojów prowadzonych do 
Taranto znajdowały się statki transportujące do 

Włoch oddziały 2 Polskiego Korpusu. W 
większości tych konwojów cieszyły nasze serca 
piękne sylwetki motorowców BATORY i 
SOBIESKI. W jednym konwojów prowadzonych 
z Taranto były statki załadowane uchodźcami z 
Jugosławii.

Podczas krótkich postojów w Aleksandrii, 
dwukrotnie wychodziliśmy na ćwiczenia — w 
tym jedno z udziałem włoskiego okrętu 
podwodnego.

Pragnę tu zanotować, że najczęstszymi 
towarzyszami ORP ŚLĄZAK były ORP 
KRAKOWIAK, HMS ATHERSTONE i HMS 
CLEVELAND.
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Od połowy 1943 do Grupy ŚLĄZAKA, w 
miarę potrzeby, były dołączane również HMSS
CATTERICK, HAYDON, MENDIP, 
TERMAGENT oraz greckie niszczyciele 
MIAOULIS i THEMISTOCLES.

Na przejścia specjalnie niebezpieczne, do 
eskorty ŚLĄZAKA były dołączane krążowniki 
przeciwlotnicze HNS CAIRO lub HMS DELHI.

Pogody w tym okresie były na ogół znośne, 
aż jakby na przypomnienie nam, że był to okres 
zimowy, w drodze z Taranto do Port Saidu, 11 
lutego dogonił nas minstral, poprzedzony wysoką 
stromą falą.

ORP ŚLĄZAK miał już mało ropy w 
zbiornikach i kołysał się niesamowicie, często 
gwałtownie uderzany w wynurzającą się część 
podwodną kadłuba, tonami wody gnany przez 
silny wiatr.

Po kilku godzinach takiego kołysania, 
operator zameldował, że Asdic (Sonar) nie 
działa. Okazało się, że kołysanie i wstrząsy 
okrętu na stromej fali spowodowały oderwanie 
się kopuły Asdic’u.

13-go lutego, doprowadziwszy konwój do 
celu, ŚLĄZAK został skierowany do doku w 
Aleksandrii, dla wmontowania nowej kopuły 
Asdic’u.

Następny konwój do Taranto miał wyjść z 
Port Saidu wieczorem 16 lutego.

Podczas operowania na wodach Levantu 
postoje dla ORP ŚLĄZAK wyznaczano 
przeważnie w Aleksandrii. Dowódca Obszaru 
Morskiego Levantu viceadmiral Sir Algernon U. 
Willis miał tu swoją kwaterę. Widocznie życzył 
sobie mieć dowódcę eskorty w bliskim zasięgu. 
Odległość bowiem z Port Saidu do Aleksandrii 
drogą morską wynosiła około 180 mil morskich, 
a droga lądowa też była długa, gdyż z powodu 
systemu kanałów wzdłuż wybrzeża, prowadziła 
ona wpierw pod Cairo, gdzie dołączała do drogi 
Cairo-Aleksandria — tzw. „Desert Road”.

Trzon konwojów wychodzących z Levantu 
formował się w Port Said i tam przed wyjściem 
na morze odbywała się odprawa kapitanów 
statków.

Z komodorem Konwojów znaliśmy się 
doskonale i wiedzieliśmy czego od siebie 
nawzajem mogliśmy oczekiwać. Toteż, w moim 

zastępstwie z ramienia eskorty, w odprawie 
konwojowej brał udział następny starszeństwem, 
dowódca HMS CATTERICK, który potem 
doprowadzał konwój do długości geograficznej 
Aleksandrii, gdzie ŚLĄZAK przejmował 
dowództwo eskorty na dalszą trasę konwoju.

Tym razem NOIC Port Said (Naval Officer 
in Charge), życzył sobie, abym na odprawie 
konwojowej, mającej się odbyć rano 16 lutego, 
uczestniczył osobiście.

Tymczasem ORP ŚLĄZAK był jeszcze w 
doku w Aleksandrii i miał być spuszczony na 
wodę po południu 16-go.

Dowództwo Royal Navy w Aleksandrii 
zdecydowało wysłać mnie do Port Saidu 
wczesnym rankiem 16-go samolotem i tym 
samym środkiem transportu dostarczyć mnie z 
powrotem do Aleksandrii.

Przed świtem 16 przybyłem na lotnisko w 
Aleksandrii i samochód podwiózł mnie pod trap 
samolotu. Tu czekał na mnie pilot ochotniczej 
służby morskiej Royal Navy.

Wszedłszy do wnętrza samolotu musiałem się 
opanować, aby nie parsknąć śmiechem. Jedynym 
siedzeniem dla pasażera było zwykłe drewniane 
krzesełko, ustawione luźno na pokładzie, pod 
plastykową kopułą. Znalazłem się bowiem w 
starym wyaranżerowanym samolocie 
myśliwskim Royal Navy, którego typu niestety 
już nie pamiętam. Załoga jego składała się 
niegdyś z pilota i Strzelca pokładowego. Po 
wypisaniu z listy samolotów operacyjnych, 
usunięto z niego karabin maszynowy razem z 
siodełkiem Strzelca. Pod uszczelnioną kopułę 
wstawiono krzesełko na pokładzie bez 
umocowania.

Natychmiat wystartowalis'my. Siedząc na 
krzesełku, na wszelki wypadek, rozglądałem się, 
czego mógłbym się uchwycić, gdybyśmy wlecieli 
w zaburzenia atmosferyczne.

Przelot był jednak gładki.
Po wylądowaniu w Port Said, pilot 

poinformował mnie, że nie będzie mnie mógł 
zabrać z powrotem do Aleksandrii, gdyż zbliżał 
się sztorm piaskowy z południa, a on nie mógł 
pozostawać w Port Said, aby go przeczekać.

Pozostałem bez mego transportu. Sądziłem 
jednak, że NOIC Port Said zatroszczy się o mnie 
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i dostarczy mi inny odpowiedni transport. Po 
odprawie konwojowej udałem się do biur NOIC. 
Ku memu zdziwieniu, nikt w jego sztabie nic nie 
wiedział o braku transportu dla mnie. 
Rozpocząłem wędrówkę od Ananasza do 
Kaifasza — a czas uciekał. Wreszcie, pod 
wieczór, powiadomiono mnie, że NOIC wynajął 
cywilną taksówkę do odwiezienia mnie do 
Aleksandrii. Dla mojej obrony zotał przydzielony 
marynarz Royal Navy, uzbrojony w Lanchester 
(ręczny km). Zdarzały się bowiem częste 
wypadki w noce na „Desert Road” napadów 
przez Arabów na samochody alianckie jadące 
pojedynczo.

Ja miałem ze sobą mój doskonały pistolet 
Walter. Tak uzbrojeni wyjechaliśmy wieczorem 
z Port Said docierając do Aleksandrii — nie 
będąc napadniętymi — około 0630 17 lutego.

Załoga ŚLĄZAKA pod dowództwem mego 
zastępcy kpt mar W Pacewicza stała już w 
alarmie odcumowania.

Pośpiesznie podziękowałem marynarzowi, 
mojemu „body guard” i Arabowi-kierowcy za 
dostarczenie mnie do celu i pogoniłem na 
pomost. Rzuciliśmy cumy o 0702 i za około 
półtorej godziny, objąwszy dowództwo eskorty 
konwoju od HMS CATTERICK, ustawiłem 
ŚLĄZAKA na pozycji „A” (na czele konwoju).

21 lutego przed południem weszliśmy to 
Taranto. Poza zderzeniem się w konwoju dwóch 
statków 20 lutego, co zmniejszyło ich szybkość 
z czternastu do pięciu węzłów i spowodowało 
odłączenie ich od konwoju pod eskortą dwóch 
niszczycieli, przejście do Taranto odbyło się bez 
innych zacięć.

W ciągu omalże całej wojny, kiedy w 
konwojach znajdowały się statki USA, 
sąsiadujące w kolumnach statki innych aliantów 
musiały mieć się na baczności. Chodziło o to, że 
w nomenklaturze brytyjskiej „port side” oznacza 
lewą burtę statku, a „starboard side” prawą. 
Amerykanie nazywają strony okrętów/statków, 
tak jak i Polacy — lewa i prawa. Kiedy 
Komodor nadawał sygnał specjalnie na alarmowy

"Gibraltar zza Polskiej czapki marynarskiej"
zwrot powiedzmy „45° to starboard”, 
amerykański oficer wachtowy, jeśli nie przyswoił 
sobie nomenklatury brytyjskiej, musiał się 
zastanawić, na którą burtę położyć ster. Chwila 
Ćzwłoki przy 15-tu węzłach szybkości, lub 
postawienie steru na niewłaściwą burtę, stwarzało 
niebezpieczeństwo zderzenia.

Droga powrotna do Levantu z siedmioma 
dużymi statkami, którą rozpoczęliśmy dnia 
następnego (22 lutego), odbyła się bez trudności. 
26 lutego rano, ORP ŚLĄZAK razem z trzema 
niszczycielami brytyjskimi wszedł do 
Aleksandrii. Konwój z HMS CATTERIC i 
pozostałymi niszczycielami eskorty poszedł do 
Port Saidu.

W Port Said formował się konwój złożony 
z 13 statków — w tym motorowiec SOBIESKI. 
1 marca wieczorem ORP ŚLĄZAK wyszedł z 
Aleksandrii i przybył do Port Saidu 2, około 
godz. 0600. Po południu tego dnia, razem z ORP 
KRAKOWIAK, HMS CATTERICK, HMS 
HAYDON oraz greckimi niszczycielami 
MIAOULIS i THEMISTOCLES, na czele 
rozciągniętej linii naszych podopiecznych 
statków, wyszliśmy z Port Said.

Po sformowaniu się konwoju zajęliśmy 
miejsca w jego eskorcie i około 1515 
rozpoczęliśmy podróż do Gibraltaru.

Było to nasze pożegnanie z Levantem, do 
którego ani ORP ŚLĄZAK ani ORP 
KRAKOWIAK już nie powróciły więcej.
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XXVIII OSTATNIE TYGODNIE 
NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM

Po skutecznych lądowaniach 
Sprzymierzonych w Zatoce Salerno 9 września 
1943 i złamania zawziętego kontrataku 
niemieckiego, zmontowanego przez niemieckiego 
marszałka Alberta Kesserlinga — zapanował 
wśród Aliantów optymistyczny nastrój. Często 
słyszało się opinie, że „Boże Narodzenie 
spędzimy w Rzymie”...................

Tymczasem, na początku stycznia 1944 
wojska alianckie wciąż jeszcze tkwiły przed 
Linią Gustawa. W połowie stycznia 1944 gen 
Alexander zdecydował ruszyć naprzód. 17 
stycznia rozpoczął frontalną bitwę o Linię 
Gustawa. Posuwanie się jednak na Rzym 
blokował ufortyfikowany Benedyktyński klasztor 
Monte Cassino. Po ciężkim bombardowaniu 
artyleryjskim do zdobycia klasztoru 15 lutego 
ruszył Korpus Nowo-Zelandzki. Po ciężkich 
stratach 18 lutego musiał jednak odstąpić. Do 
drugiego ataku na Monte Cassino, również po 
uprzednim przygotowaniu artyleryjskim, 15 
marca pchnięto 2 Nowo-Zelandzką Dywizję oraz 
4 Dywizję Indyjską. Ten atak też załamał się. 22 
marca gen Alexander wstrzymał operację celem 
przegrupowania.

Po upływie siedmiu tygodni gen Alexander 
był gotów do rozprawy.

11 maja 1944 rozpoczął decydującą ofensywę 
na odcinku Linii Gustawa od Morza 
Tyrreńskiego, poza klasztor Monte Cassino. 
Polski 2 Korpus wyszedł do natarcia na klasztor 
Monte Cassino od północno-wschodniej strony. 
Następnego dnia (12), miał krwawą rozprawę 
pod Calle St Angelo, ponosząc duże straty w 
ludziach. Przez dnie następne trwało żmudne i 
ofiarne zdobywanie górskiego terenu, uwieńczone 
18 maja zdobyciem klasztoru Monte Cassino.

Droga do Rzymu została otwarta.

***

Sukces ten na froncie włoskim jak 
dotychczas nie zmienił sytuacji na obszarze 

wodnym Morza Śródziemnego. Bliskość sił 
niemieckich we Włoszech i w Południowej 
Francji wciąż poważnie zagrażała żegludze 
Sprzymierzonych na Morzu Śródziemnym, przez 
naloty Luftwaffe i ataki „U-Boat’ów”. Aby 
zapewnić konwojom jak najwięcej 
bezpieczeństwa, Sprzymierzeni utrzymywali w 
powietrzu patrole myśliwców lotniczych w dzień 
i w nocy. Na odcinku bardziej zagrożonych, 
przydzielano konwojom eskorty lotnicze, oraz 
wzmacniano eskorty morskie przez dodatkowe 
niszczyciele, jak również (jak to wspomniałem w 
poprzednim rozdziale) — krążowniki 
przeciwlotnicze. Pod zachód słońca doradzono 
stosowanie zadymiania konwoju.

***

Przy dobrej pogodzie konwój ŚLĄZAKA, 
mający jako port docelowy Gibraltar, rozpoczął 
podróż z Port Saidu po południu 2 marca 1944.

Korzystając z przechodzenia na tej trasie 
naszego konwoju, władze Royal Navy, po 
drodze, dołączały do nas od jednego do kilku 
statków z eskortami z Neapolu, Augusty, Malty 
i Algieru, oraz odłączały od naszego konwoju 
statki przeznaczone do Neapolu, Bone, 
Philippeville, Mers-el-Kebir i Algieru. Wymagało 
to każdorazowej reorganizacji konwoju i eskort, 
wnosiło jednak nieco urozmaicenia do, bądź co 
bądź, żmudnego — trwającego siedem dni — 
przejścia z Port Saidu do Gibraltaru.

Najprzyjemniejsze urozmaicenie przypadło 
nam w Algierze 7 marca.

Po wyjściu z Port Saidu oficer łącznikowy 
Royal Navy zaokrętowany na ŚLĄZAKU, 
zameldował mi, że na jednym z greckich 
niszczycieli eskorty (zdaje mi się, że na 
niszczycielu MIAOULIS), znajdował się następca 
tronu greckiego Wielki Książę Paweł. W 
konwoju szły z nami dwa lub trzy statki z 
personelem wojskowym mającym być 
wyładowanym w Algierze.
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ORP ŚLĄZAK otrzymał polecenie 
tymczasowego przekazania dowództwa eskorty 
konwoju następnemu starszeństwem dowódcy i, 
razem z ORP KRAKOWIAK oraz oboma 
greckimi niszczycielami, wprowadzić statki do 
Algieru, uzupełnić ropę i powrócić do konwoju.

Nadałem sygnał do Jego Książęcej Mości z 
zapytaniem, czy po przybyciu do Algieru mogę 
złożyć mu wizytę. Otrzymałem odpowiedź 
pozytywną.

Do Algieru weszliśmy o 1600 i natychmiast 
udałem się na grecki niszczyciel. Zostałem 
przyjęty z należnymi honorami i przedstawiony 
stojącemu obok trapu Wielkiemu Księciu. Był on 
wysokim przystojnym mężczyzną, ubranym w 
mundur oficera greckiej Marynarki Wojennej, z 
odznakami kontradmirała. Książę zaprosił mnie 
do apartamentu dowódcy, który zajmował na czas 
podróży. Złożyłem Księciu wyrazy uszanowania 
w imieniu podległych mi dowódców, załóg i 
moim własnym. Wielki Książę był łatwy w 
obejściu i konwersacja potoczyła się w 
przyjemnej, omalże koleżeńskiej, atmosferze. 
Kiedy poprosiłem go o pozwolenie powrotu na 
mój okręt, książę oświadczył, że chce mnie 
rewizytować. Oczywiście, byłem tą propozycją 
zaszczycony.

Wielki Książę Paweł powiedział przy tym, 
że skoro jesteśmy w operacji i pobieramy ropę, 
abym przyjął jego rewizytę jako prywatną, bez 
regulaminowej fanfary. Również powiadomił, że 
przyjdzie ze swoim adiutantem. Przyjęliśmy 
Księcia wystawiając jedynie należną ilość 
trapowych, oraz ustawiając na pokładzie wolnych 
od pracy oficerów. Zaprosiłem Wielkiego Księcia 
do mego okrętowego pomieszczenia, ofiarowując 
mu aperitif. Po dziesięciu, czy piętnastu minutach 
rozmowy. Wielki Książę oświadczył, że 
chciałby poznać oficerów ŚLĄZAKA.

Powiadomiłem o tym zastępcę dowódcy i 
zeszliśmy do mesy oficerskiej. Wielki Książę, 
jakby znalazł się w swoim żywiole, w gronie 
równych sobie oficerów. Prowadził swobodną 
konwersację, żartował i zachowywał się, jak 
jeden z nas. Zrobił na nas doskonałe wrażenie. 
Postój nasz w Algierze trwał 4 godziny.

ORP ŚLĄZAK, ORP KRAKOWIAK i oba 
greckie niszczyciele wyszły z portu o 2000. 
Zwiększoną szybkością dogoniliśmy konwój 

około 2130. Objąłem dowodz'two i bez dalszych 
„urozmaiceń” doprowadzilimy konwój do 
Gibraltaru, około południa 9 marca.

Wzięliśmy ropę i wodę, uzupełniliśmy 
prowianty i wczesnym popołudniem dnia 
następnego (10 marca) ORP ŚLĄZAK w 
towarzystwie ORP KRAKOWIAK był już w 
drodze do Mers-el-Kebir, gdzie weszliśmy rano 
11 marca. Tu oczekiwał na nas konwój, 
sformowany z sześciu dużych statków, 
załadowanych wojskiem, ekwipunkiem i 
zaopatrzeniem dla Sił Alianckich walczących we 
Włoszech.

ORP ŚLĄZAK objął dowództwo, 
zorganizował eskortę złożoną z ORP 
KRAKOWIAK, HMS CATTERICK, HMS 
MENDIP i greckiego niszczyciela MIAOULIS. 
Krążownikowi HMS DELHI należącemu też do 
eskorty, będącemu pod dowództwem Captaina, a 
więc starszego stopniem ode mnie, kurtuazyjnie 
zaproponowałem pozycję w eskorcie z tyłu 
konwoju.

O godz. 1920 rozpoczęliśmy podróż do 
Neapolu. Po drodze dołączyły do naszego 
konwoju trzy statki z Algieru (w tym M/V 
SOBIESKI) eskortowane przez niszczyciel 
brytyjski, jeden z Philippeville i dwa z Bone. 13 
marca minęliśmy się na przeciwnych kursach z 
ORP DZIK, który po owocnej kampanii na 
Morzu Śródziemnym powracał do Wielkiej 
Brytanii. Wymieniliśmy pozdrowienia i życzenia 
Pomyślnych Wiatrów. 14 marca przed południem 
wprowadziliśmy konwój na redę Neapolu, gdzie 
stanęliśmy na kotwicy.

Około godz. 0130 15 marca, niemieckie 
lotnictwo rozpoczęło nalot na redę i port 
Neapolu, zrzucając setki bomb. Artyleria 
przeciwlotnicza na lądzie oraz artyleria okrętów 
w porcie i na redzie spotkała, nie zawsze 
widoczne samoloty Luftwaffe, gęstym ogniem 
ŚLĄZAK dołączył do kanonady, ostrzeliwując z 
Oerlikonów kilka zauważonych samolotów. 
Równocześnie rozpoczęto zadymianie portu i 
dużej ilości statków i okrętów zakotwiczonych 
na redzie. Po dwóch godzinach nalot ustał, nie 
osiągnąwszy trafień w statki i okręty. 
Niewątpliwie gęsty ogień obrony przeciwlotniczej 
deprymował napastników, a zasłona dymna 
zasłoniła skutecznie ich cele.
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Tegoż dnia wieczorem ŚLĄZAK objął 
dowództwo eskorty konwoju złożonego z 
jedenastu przeważnie pustych statków, 
rozładowanych w Neapolu, udających się do 
Oranu i Mers-el-Kebir, po nowe oddziały wojska, 
amunicję i zaopatrzenie. Poza ŚLĄZAKIEM 
eskortę stanowiły ORP KRAKOWIAK, HMSS 
CATTERICK i MENDIP, grecki niszczyciel 
CRETE oraz krążownik przeciwlotniczy HMS 
DELHI.

7 marca 1944 konwój nasz (SNF 17) 
znajdował się w przybliżonej odległości 30 mil 
morskich od NNE od Bougie (obecnie Bejaia). 
Podążaliśmy szybkością 14 węzłów. Zygzakując 
utrzymywaliśmy zasadniczy kurs 253°. Pogoda 
była bardzo dobra, wiatr lekki ze wschodu, 
morze gładkie. O godz 0942 usłyszeliśmy 
podwodny wybuch, potwierdzony przez asdic 
(sonar). Za chwilę błysk eksplozji ukazał się w 
prawej burcie M/V MAIDEN CREEK — 
czołowego statku prawej kolumny. Nie było 
wątpliwości, że został storpedowany.

Natychmiast zarządziłem operację 
„Artichoke” — polegającą na tym, że wszystkie 
okręty eskorty robią równoczesny zwrot o 180° i 
przeczesują morze w dążeniu do natrafienia na 
napastnika podwodnego. Równocześnie 
zobaczyliśmy, że następny statek w prawej 
kolumnie, SS DEMPO — statek amunicyjny, na 
szczęście bez amunicji — był również 
storpedowany.

Operacja „Artichoke” zdała egzamin, gdyż o 
0934 nasz asdic otrzymał bardzo dobre echo 
podwodne z hydrofonowym efektem. Kontakt 
straciliśmy w odległości około 550 metrów od 
zanurzonego U-Boat’a, ale według wskazań 
„recorder’a”, w pozycji gdzie winien był 
znajdować się U-Boat, rzuciliśmy serię bomb 
głębinowych, nastawionych na kilka głębokości. 
Wyników nie zaobserwowaliśmy ale mieliśmy 
nadzieję, że U-Boat został dobrze wstrząśnięty.

ŚLĄZAK nie zdołał odzyskać kontaktu, ale 
HMS CATTERICK o 1007 zameldował dobry 
kontakt i niedaleko pozycji naszego pierwszego 
kontaktu nakrył przestrzeń wodną serią bomb 
głębionowych. Po chwili, to samo uczynił ORP 
KRAKOWIAK.

W międzyczasie SS DEMPO — uprzednio 
trafiony przez torpedę — spuścił na wodę sześć 

łodzi ratunkowych, ale widocznie, stwierdziwszy, 
że nie tonie, zostawił je i poszedł do Bougie.

Tymczasem konwój szedł swoim kursem, 
czasowo mając przy sobie tylko krążownik 
przeciwlotniczy HMS DELHI. Zleciłem HMSS 
CATTERICK i MENDIP kontynuować 
„polowanie” na U-Boata, równocześnie mając 
oko na M/V MAIDEN CREEK, który stał w 
miejscu świecąc dziurą w prawej burcie. 
Pozostałym niszczycielom rozkazałem powrócić 
do konwoju. Oczywiście, dotyczyło to również 
ŚLĄZAKA. Powracając do konwoju ŚLĄZAK 
jeszcze raz uzyskał, co prawda niezbyt pewny, 
kontakt, który zaatakowaliśmy serią bomb 
głębinowych.

O całym zdarzeniu powiadomiłem sygnałem 
dowódcę Morza Śródziemnego (Admirał Sir John 
Cunningham), co następnie uzupełniłem w 
raporcie pisemnym. NOIC Bougie (brytyjski 
dowódca Morski Bougie), powiadomiłem o 
zdarzeniu i poprosiłem o przysłanie dwóch 
holowników, aby zabrać pozostawine przez SS 
DEMPO łodzie ratunkowe, oraz udzielić pomocy 
M/V MAIDEN CREEK.

Władze Royal Navy z Algieru wysłały 
samolot typu Wellington do kontynuowania 
pościgu za U-Boatem. Miał on okazję do 
zaatakowania Niemca bombami głębinowymi. 
Według raportu wywiadu, U-Boat ten zdołał 
jednak dotrzeć do Toulonu w stanie znacznego 
uszkodzenia. Władze Royal Navy oficjalnie 
przypisały te uszkodzenia atakom ORP ŚLĄZAK 
i Wellingtona.

Podczas następnego pobytu ŚLĄZAKĄ w 
Algierze, oficer operacyjny Sztabu Dowódcy 
Morza Śródziemnego — mój przyjaciel — Cdr 
Walter Adair, RN, zaprosił mnie na obiad. W 
czasie konwersacji zapytał: „by the way, skąd 
znasz operację Artichoke?” Wyjaśniłem mu, że 
przed przydziałem na Morze Śródziemne, 
pływając na ORP BŁYSKAWICA i dowodząc 
ORP ŚLĄZAK, byliśmy nieustannie zatrudniani 
w pracy konwojowej na Atlantyku i w Kanale 
Angielskim. Ponadto, ukończyłem trzy kursy 
taktyczne w Szkole Taktycznej Royal Navy w 
Liverpool.

18 marca o świcie, zaobserwowaliśmy w 
północnym sektorze pojedynczy samolot. 
Dalmierz rozpoznał go jako Junkiersa 88.
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Widocznie był na zwiadzie. Kiedy przybliżył się 
do nas na odległość 5000 yardów oddaliśmy do 
niego parę salw, które go obramowały. Samolot 
zrobił unik i odleciał na North. Tegoż dnia około 
1100 wprowadziliśmy nasz konwój na Mers-el- 
Kebir. Przykro nam było, że daliśmy się U- 
Boatowi wyprowadzić w pole, w wyniku czego 
dostarczyliśmy do Mers-el-Kebir o dwa statki 
mniej. Zaledwie siedem godzin postoju mieliśmy 
w Mers-el-Kebir.

Około 1800 wyszliśmy z portu i razem z 
USS KENDRIC stworzyliśmy osłonę dla USS 
CATOCTIN, którego rano 19 marca 
doprowadziliśmy do Algieru. W Algierze ORP 
ŚLĄZAK miał tygodniowy postój w celu 
przeprowadzenia okresowego czyszczenia kotłów, 
przeglądu maszyn, mechanizmów itp.

W tym samym czasie znajdowały się w 
Algierze Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, 
gen. broni Kazimierz Sosnkowski w 
towarzystwie księdza biskupa polowego, Józefa 
Feliksa Gawliny. 23 marca Biskup Polowy w 
towarzystwie st kapelana ks. Bocheńskiego i 
polskiego Oficera Łącznikowego w Algierze 
ppłk. Antoniego Minkiewicza był podejmowany 
przeze mnie obiadem na okręcie, a tegoż dnia 
wieczorem, byłem zaproszony przez Ambasadora 
RP w Algierze, Pana Kajetana Morawskiego, na 
kolację wydaną na cześć Naczelnego Wodza. W 
kolacji tej wzięli też udział Biskup Polowy 
Gawlina, generałowie francuscy Cartroux i 
Koenig, oraz minister Marynarki Francuskiej. 24 
marca ks Biskup Polowy odprawił mszę św. na 
ORP ŚLĄZAK.

27 marca ORP ŚLĄZAK otrzymał rozkaz 
udania się z greckim niszczycielem 
THEMISTOCLES do Augusty i odeskortowania 
stamtąd francuskiego motorowca pasażerskiego 
Ville d’Oran, do Ajaccio na Korsyce. Do 
Augusty przybyliśmy 28 około 1330.

Pięć godzin później z M/V VILLE D’ORAN 
pod naszą eskortą wyruszyliśmy w drogę. 
Żeglując przez Cieśninę Messyriską, oraz wzdłuż 
zachodniego wybrzeża Sardynii przybyliśmy do 
Ajaccio 20 marca o 07.30. Korsyka fascynowała 
mnie od wielu lat. Przecież tam urodził się 
Napolione Buonaparte i na wyspie tej walczył 
Captain Horacio Nelson, tracąc tam prawe oko. 

Historia Korsyki była burzliwą od zarania 
wieków. Była zdobywana lub kolonizowana po 
kolei przez Greków, Kartagińczyków, Etrusków, 
Rzym, Wandalów, Bizancium, Franków, Arabów, 
Pizę, Genuę. Ta ostatnia w 1768 odstąpiła 
Korsykę Francji — czasowo, podczas rewolucji 
Korsyka była okupowana przez Wielką Brytanię. 
Ściślej mówiąc przez Royal Navy. W czasie II 
Wojny Światowej, od listopada 1942 do 
października 1943, była pod okupacją niemiecką. 
W szerokim świecie Korsyka najbardziej jest 
znana z opowieści o słynnych Bandytach 
Korsykańskich oraz z „Vendetty”, która 
utrzymała się tam do czasów nowczesnych.

Po przybyciu do Ajaccio udałem się z wizytą 
do Admirała francuskiego (Prefect Maritime) — 
dowódcy obszaru morskiego Korsyki. Admirał 
bardzo uprzejmie przydzielił mi samochód dla 
zwiedzenia wyspy. Przed przybyciem samochodu 
pod trap ŚLĄZAKA zdążyłem odwiedzić dom, 
w którym urodził się Napoleon I-szy. Ten 
historyczny dom jest stosowany jako muzeum, 
posiadające dużo ciekawych eksponatów. Na 
wycieczkę samochodem zaprosiłem trzech 
oficerów ŚLĄZAKA.

Jechaliśmy na północ, dobrą drogą wzdłuż 
zachodniego wybrzeża wyspy, mając na wschód 
od nas ciekawą górzystą panoramę z 
pastwiskami, na których z dala, od czasu do 
czasu, widać było pasące się stada owiec. Po 
przejechaniu około 90 kilomerów od Ajaccio 
zatrzymaliśmy się koło miatsa Calvi. Była to 
niegdyś twierdza obsadzona przez mocny 
garnizon francuski i był to mój główny cel 
wycieczki.

W 1794 Dowódca Floty Royal Navy na 
Morzu Śródziemnym Admirał Lord Hood 
potrzebując bazy dla swej Floty do operacji 
przeciwko Francuzom położonej bliżej do 
obszaru jego operacji niż Gibraltar, postanowił 
zdobyć ją na Korsyce. Korsyka w tym czasie 
posiadała kilka punktów ufortyfikowanych, 
spośród których najmocniejsze były Bastia, 
położona w północnowschodniej części wyspy i 
Calvi w północnozachodniej. W maju 1794 Adm 
Hood wyznaczył dowódcę HMS 
AGAMEMNON, captaina’a RN Horatio Nelsona 
na dowódcę desantu złożonego z około 1000 
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Royal Marins’ów i oddziału marynarzy z 
zadaniem zdobycia Bastii. W końcu maja 1794 
twierdza ta broniona przez 4500 żołnierzy 
francuskich skapitulowała.

Pozostała jeszcze twierdza Calvi. Tym razem 
Nelson poprowadził desant, wzmocniony przez 
oddział wojska pod dowództwem generała. Tak, 
jak przy oblężeniu Bastii, Marynarze Nelsona 
wzięli na swe barki gros prac w przygotowaniu 
robót oblężniczych w skalistym terenie górskim, 
a Nelson dwojąc się i trojąc był, zdawało się, 
wszędzie. 12 lipca 1794 rano, jak co dzień, 
Nelson przyszedł do najbardziej wysuniętej 
baterii dział w systemie oblężniczym.

Pocisk wystrzelony z Calvi uderzył w parapet 
otaczający działo, przy którym stał Nelson. 
Dziesiątki odłamków kamienia, z gwałtowną 
mocą obsypały wszystkich obecnych przy dziale, 
łącznie z Nelsonem. Kilka odłamków zadało mu 
powierzchowne zranienia ale jeden trafił go w 
prawe oko. Wydaje się, że zarówno Nelson, jak 
i jego lekarze, zbagatelizowali to „drobne” 
uszkodzenie. Zabandażowano oko i Nelson 
pworócił do swego codziennego programu. 
Jednak zranione oko stopniowo traciło wizję i po 
kilku miesiącach Nelson mógł jedynie słabo 
rozróżniać tym okiem światło od ciemności.

W sierpniu 1794 Calvi upadło. Jak 
wspomniałem wyżej w rzucie historycznym 
Korsyki, trafiła ona pod „czasową” okupację 
przez Siły Zbrojne Brytyjskie. Na próżno 
usiłowałem zlokalizować miejsce baterii, przy 
której Nelson stracił swoje oko. Pojechaliśmy 
jeszcze do najbardziej wysuniętego północnego 
cypla Korsyki — Cap Corse. Na Bastję już nie 
było czasu. Powróciliśmy do Ajaccio zadowoleni 
z wyprawy.

Skoro mowa o Nelsonie, nie mogę ominąć 
przypomnienia sytuacji, w której stracił on swe 
prawe ramię. Istniejące poprzednio dobre 
stosunki między Hiszpanią a Wielką Brytanią w 
międzyczasie popsuły się, co wywołało wojnę 
między tymi morskimi mocarstwami. Po 
zwycięskiej bitwie morskiej 14 lutego 1797 pod 
przylądkiem St Vincent, (Admirał sir John Jervis 
contra Admirał Don Jose de Corfova), której 
Commodore Horatio Nelson na HMS CAPTAIN, 
odznaczył się zdobyciem dwóch hiszpańskich 

okrętów liniowych, Admirał Jarvis otrzymał tytuł 
Lorda St Vincent, a Horatio Nelson został 
awansowany do stopnia Kontr Admirała (Rear 
Admiral). Admirał Nelson podniósł swą flagę na 
HMS THESEUS. Kiedy w czerwcu 1797 admirał 
Lord St Vincent przeprowadzał blokadę Kadyksu 
(Cadiz) otrzymał wiadomość, że hiszpański 
galeon z bogatym ładunkiem z Filipin wszedł do 
portu Santa Cruz na wyspie Teneriffe.

Lord St Vincent wytypował admirała Nelsona 
do zdobycia Santa Cruz, przydzielając mu 3 
okręty liniowe, 3 fregaty, 1 okręt o 50 działach i 
kuter. Żadnej piechoty. Nelson dobrze sobie 
zdawał sprawę, że siła ta była niewystarczająca 
dla wykonania zadania — ale misję przyjął. 
Desant przygotował na 24 lipca 1797, o północy. 
Noc była ciemna — morze wzburzone. Kiedy 
łodzie z marynarzami i Royal Marines’ami oraz 
platformy z działami, wiosłując, zbliżały się do 
molo w Santa Cruz Hiszpanie spostrzegli desant 
i przywitali go huraganowym ogniem. Szerg 
łodzi poszło na dno — pewna ilość wylądowała 
na plażę. Znaczna jednak część, na czele z 
Nelsonem, wylądowała na molo. W momencie, 
kiedy Nelson wydobył z pochwy swą 
„szczęśliwą” szpadę, został ugodzony pociskiem 
w prawy łokieć, który uległ straszliwemu 
strzaskaniu.

Nelson zdołał tylko przenieść szpadę do 
lewej ręki i upadł zemdlony. Znajdujący się przy 
Nelsonie jego pasierb Josiah Nisbet, podniósł 
rannego i pod gradem pocisków przeniósł go do 
łodzi, założył ucisk, aby powstrzymać duży 
upływ krwi, dostarczył go na HMS THESEUS, 
gdzie medyk amputował mu strzaskane w łokciu 
ramię. Desant na Santa Cruz został przez 
Hiszpanów odparty z dużą ilością strat 
brytyjskich.

Tyle o Nelsonie.

31-go marca 1944 r., wczesnym rankiem, 
razem z greckim niszczycielem 
THEMISTOCLES pożegnaliśmy Ajaccio, 
wzięliśmy pod eskortę M/V VILLE D’ORAN i 
1 kwietnia około 0830 wprowadziliśmy go do 
Algieru.
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Wanda Troman

BRYTYJSCY NAVAL ATTACHES 
W II RZECZYPOSPOLITEJ

Pierwszym Naval Attache Wielkiej Brytanii 
w Polsce był Commander Eric Lloyd Wharton 
RN (18827-1951), który poprzednio stał na czele 
Brytyjskiej Misji Morskiej, która przybyła 11 IX 
1919. Przed przybyciem Misji sprawami 
morskimi w Polsce z ramienia Wielkiej Brytanii 
zajmował się późniejszy Admirał, a w 1918 
Lieutenant Henry Bernard Hughes Rawlings RN 
(1889-1962).

The Times, w sobotę 20 IX 1919, zamieściła 
artykuł o przybyciu misji do Warszawy 
zaznaczając, że Polska na razie nie posiada 
okrętów. Na czele tworzącej się Floty, 
składającej się z około 1500 ludzi stoi Kontr- 
Admirał Kazimierz Porębski (1872-1933), który 
poprzednio służył w carskiej marynarce 
wojennej.

Z powodu cięć budżetowych 
wprowadzonych przez ówczesnego 
przewodniczącego komitetu do spraw wydatków 
Wielkiej Brytanii. Sir Eire Campbell Geddes 
(1875-1937). misja została wycofana 15 I 1921, 
o czym zawiadomił The Times 29 XII 1920. 
Było to jeszcze przed przybyciem z Rosyth 
torpedowców przyznanych Polsce 9 XII 1919 
Radą Ambasadorów w Paryżu.

19 I 1921 Commander Wharton został 
mianowany Naval Attache w Polsce i w Holandii 
z siedzibą w Hadze. 2 V 1921 The Times podał 
wykaz wszystkich Brytyjskich Naval Attaches 
akredytowanych przy rządach mocarstw 
morskich. Były to: Argentyna, Brazylia. Bułgaria, 
Chile. Chiny, Colombia, Dania, Ekwador, 
Finlandia, Francja, Grecja, Haiti, Hiszpania, 
Japonia, Kuba, Meksyk, Norwegia, Panama, 
Paragwaj, Peru. Polska. Portugalia, Rumunia, 
Serbia, Szwecja, Urugwaj. Wenezuela, Włochy i 
USA. Po raz pierwszy Polska została 
wymieniona jako mocarstwo morskie (Maritime 

Power). W tym czasie Wielka Brytania nie miała 
Naval Attaches ani w Niemczech ani w Rosji 
Sowieckiej.

Erie Lloyd Wharton już w 1896 roku 
przyjęty na szkolny okręt HMS BRITANNIA 
jako kadet, a specjalizował się potem jako oficer 
torpedowy. Erie był synem Rear-Admiral’a Sir 
William James Wharton’a (1843-1905), 
oficjalnego hydrografa Royal Navy i pisarza na 
tematy hydrografii. Kontr-Admirał umarł podczas 
oficjalnej wizyty w Południowej Afryce i został 
pochowany w Simondstown z pełnymi honorami. 
Jego portrety znajdują się w National Portrait 
Gallery i w Greenwich. Dziadkiem Eric’a ze 
strony matki był właściciel wielkiego pałacu w 
Dumbleton w Gloucestershire, Edward Holland. 
Eire, który mówił po niemiecku i dość dobrze po 
polsku, służył jako Naval Attache w Polsce do 
1922.

W 1922 Captain Gerard Aylmer Wells RN 
(7-1943) został Naval Attache. Gerard, który był 
synem Admirała Sir Richard Wells, otrzymał 
wykształcenie w Summerfields School, Oxford i 
na HMS BRITANNIA, gdzie wstąpił w 1893. Po 
ukończeniu studiów służył w 1895 na HMS 
BLENHEIM, a potem jako Sub-Lieutenant i 
Lieutenant na armed merchant cruiser HMS 
OPHIR odbył podróż z księciem i księżną 
Kentu do posiadłości Brytyjskich. W 1903 na 
14,150t dużym krążowniku HMS GOOD HOPE 
towarzyszył Joseph’owi Austen Chamberlain 
(1863-1937), ówczesnemu Chancellor of the 
Exchequer, w podróży do Południowej Afryki. 
W 1913 jako Commander został członkiem 
Brytyjskiej Misji Morskiej w Grecji, a 3 lata 
później, w 1916 został dowódcą 23,000t 
pancernika HMS CENTURION należącego do 
Grand Fleet. Od 1922 do 1925 służył jako Naval 
Attache w Polsce, Holandii i Południowej 
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Ameryce. W latach 1927-1929 dowodził 28,000t 
pancernikiem HMS ROYAL SOVEREIGN. W 
1929 otrzymał awans na Rear-Admiral, w 1930 
odszedł na emeryturę, a w 1934 został 
awansowany, już na emeryturze, do stopnia 
Vice-Admiral. Napisał książkę „Naval Customs 
and Traditions”, a po odejściu na emeryturę 
osiadł w Aleksandrii.

W 1925 następnym Naval Attache został syn 
Admirała Charles Gauntlett Dicken (1854-1937), 
Commander Edward Bernard Cornish Dicken RN 
(1888-1964), który wstąpił jako kadet na HMS 
BRITANNIA w 1902. Następnie został oficerem 
sygnałowym Rear-Admiral’a Sir Cecil Fiennes 
Thrusby (1861-1936) i późniejszego Admiral’a of 
the Fleet, w 1919 Vice-Admiral’a, Sir Somerset 
Arthur Gough-Calthorpe (1864-1937), w czasie 
kampanii Dardanelskiej i Śródziemnomorskiej. 
Potem przeprowadzał negocjacje w sprawie 
zawarcia rozejmu z Turcją i dowodził flotą 
Aliantów przy zdobyciu Konstantynopola i 
Sewastopola w 1919. W 1922 został awansowany 
do stopnia Commander, i od 1922 do 1925 
służył jako Naval Attache we Francji z siedzibą 
w Paryżu. Od 1925 do 1926 był Naval Attache 
jednocześnie w Belgii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Polsce i Portugalii. W 1929 awansował 
na Captain, a następnie na Rear-Admiral. W 
latach 1940-1946 pracował w Admiralty jako 
Assistant-Controller.

Po nim funkcję Naval Attache objął syn 
Field Marshal’a Sir Charles Egerton’a (1843- 
1921), Captain Wioń de Malpas Egerton RN 
(1879-1943). Służył on w Harwich Force i brał 
udział w pierwszej wojnie na morzu. W Polsce 
był od początku do końca 1926, w 1928 został 
Aide-De-Camp Króla Jerzego V-ego i otrzymał 
awans na Rear-Admiral. Odszedł na emeryturę w 
1930, a w 1933, już na emeryturze, awansowany 
został do stopnia Vice-Admiral.

Egerton’a zastąpił Commander Geoffrey 
Stewart Fleetwood Nash RN (1883-1936), który 
otrzymał wykształcenie w Harrow School i na 
HMS BRITANNIA. W latach 1915-1916 
dowodził 965t niszczycielem HMS 
LLEWELLYN z grupą Harwich Force, a między 
1917-1918 975t niszczycielem HMS RADIANT. 
Od 1918 do 1919 pracował w Admiralty 

Intelligence Department, a od 1921 do 1922 był 
zatrudniony w Berlinie w Naval Inter-Allied 
Commission of Control. W 1926 został Naval 
Attache w Berlinie i Warszawie z siedzibą w 
Berlinie i pozostał na tym stanowisku do 1929. 
Odszedł na emeryturę w 1930 jako Captain.

Warto zaznaczyć, że 3 X 1927 brytyjski 
poseł w Warszawie, Sir William Grenfell Max 
Muller (1867-1945), w swoim rocznym raporcie 
za rok 1926 do ówczesnego ministra spraw 
zagranicznych, Sir Austen Chamberlain, uważał 
za szkodę, że Wielka Brytania jeszcze nie 
dostrzegła rosnącego znaczenia Polski i traktuje 
Polskę z pewną dozą łaskawości, za kraj 
stworzony 28 VI 1919 traktatem wersalskim jako 
„curiosity”. Sir William zauważył, że już do 
1926 roku Polska była silnym państwem na 
drodze do stania się „Great Power” w 
niedalekiej przyszłości: „Poland to-day is a 
power in Europe and well on the way to 
becoming a Great Power in the not too distant 
future. She is a factor to be reckoned with in 
European politics, and the sooner British public 
opinion recognises this fact the better” (Wyjątek 
z raportu za zezwoleniem Public Record Office, 
PRO FO 371 12580, N 4749/4749/55, Point 7, 
Crown Copyright Material reproduced with the 
permission of the Controller of Her Majesty’s 
Stationery Office).

Może pod wpływem przyjaznego dla nas Sir 
William’a doszło do wymiany pierwszych 
ambasadorów między Polską a Wielką Brytanią. 
Wielka Brytania niechętnie podnosiła legacje do 
stopnia ambasady, a kraj który na to politycznie 
i demokratycznie zasłużył stawał się 
„ambassadorial power”. W 1920 Wielka Brytania 
miała ambasady tylko w Belgii, Brazylii, Francji, 
Japonii, Niemczech, Rosji, Hiszpanii, USA i we 
Włoszech.

The Times z 16 X 1929, donosi, że 15 X 
1929 postanowiono otworzyć pierwsze ambasady 
w Londynie i w Warszawie. Oficjalne otwarcie 
odbyło się 5 XI 1929. Ambasadorem Wielkiej 
Brytanii został Sir William Augustus Forbes 
Erskine (1871-1952), który już od 10 I 1928 był 
w Warszawie na stanowisku posła. Odszedł na 
emeryturę i wyjechał z Polski 30 XII 1934. W 
ciągu swojego sześcioletniego pobytu w Polsce
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zarówno on jak i jego żona nawiązali szereg 
znajomości pośród przedstawicieli świata 
politycznego i kulturalnego i pozostawili w kraju 
wielu przyjaciół. Polskim Ambasadorem w 
Londynie został Konstanty Skirmunt (1866- 
1951), pochodzący z Mołodowa około Grodna, 
który podczas pierwszej wojny był członkiem 
Komitetu Narodowego Polski w Paryżu, 
następnie polskim posłem w Rzymie, a po 
rezygnacji księcia Eustachego Sapiehy (1881- 
1963) 24 V 1921, ministrem spraw
zagranicznych. Po krótkim pobycie w Genewie, 
od października 1922 roku był ministrem 
pełnomocnym przy Dworze św. Jakuba z 
siedzibą już przy 47 Portland Place, dokąd 
przenieśli się z 45 Grosvenor Square. Gazeta 
pisała: „Poland has won a place in the select, 
company of Ambassadorial Powers”, dzięki swej 
polityce zagranicznej pod kierownictwem 
Augusta Zaleskiego (1883-1972).

Konstanty Skirmunt był łubiany w Anglii 
ponieważ znano już jego z raportu 
dyplomatycznego sporządzonego przez Sir 
Williama Max Mullera w 1922. Pisał on: 
„Skirmunt is a man of learning, refinement and 
considerable charm... politically he has no strong 
leaning towards any party, though from birth and 
association he belongs more to the Right than to 
the Left” (PRO FO 371 9312 N 30/30/55, Annual 
Report for 1921, point 176, 23 December 1922, 
from Sir William Max Muller to the Foreign 
Secretary, Lord Curzon of Kedleston (1859- 
1925), Crown Copyright Material reproduced 
with the permission of the Controller of Her 
Majesty’s Stationery Office). The Times z 17 VII 
1922, str. 15, pisał, że Konstanty Skirmunt jako 
minister spraw zagranicznych „aimed at a policy 
of peace with all the neighbours of Poland, 
improving relations with Chechoslovakia, and 
establishing sympathetic contact with the Little 
Entente”.

4 IV 1929 Commander Melville A. Hawes 
został Naval Attache w Berlinie i w Warszawie 
z siedzibą w Berlinie. Jednocześnie też pełnił 
funkcję Naval Attache w Danii, Estonii, 
Finlandii, na Litwie i Łotwie, w Niemczech, 
Norwegii, Polsce i Szwecji. Był kwalifikowanym 
tłumaczem niemieckiego i służył w Permanent 

Advisory Committee Lig-i Narodów. Do 
marynarki wstąpił w 1901, a podczas pierwszej 
wojny był gunnery lieutenant na 9420t 
pancerniku HMS COLOSSUS w Grand Fleet. W 
styczniu 1918 wyznaczony został do Operations 
Division w Admiralty, a w czerwcu 1919 
awansował do stopnia Commander. W latach 
1920-1922 służył jako Squadron Cunnery Officer 
na 27,500t pancerniku HMS BARHAM, a 
między 1924 a 1926 dowodził okrętem flagowym 
4290t lekkim krążownikiem HMS CALCUTTA 
w Indiach Zachodnich. W latach przed 
przybyciem do Polski Hawes pracował w Naval 
Intelligence Division w Admiralty. Po raz 
pierwszy, w związku z wzrastającym znaczeniem 
Polskiej Marynarki Wojennej, Commander 
Hawes otrzymał asystenta, którym został 
Engineer Commander George Villar RN (1887- 
1970), w Royal Navy od 1903, absolwent 
morskiego technicznego korpusu marynarki w 
Devonport i Greenwich. W latach 1939-1959 
pracował u John I. Thornycroft.

W 1931 Wielka Brytania utanowiła w Gdyni 
swój pierwszy konsulat, co podkreśliło znaczenie 
PMW i polskiego portu nad Bałtykiem. W tym 
czasie wzorsła siła PMW przez przybycie 
niszczyciela WICHER i dwóch łodzi 
podwodnych RYŚ i WILK z Francji. Pierwszym 
Brytyjskim Vice-Konsulem w Gdyni został C.H. 
Jeffrey, który pozostał na tym stanowisku aż do 
wybuchu drugiej wojny.

W 1933 nowym Naval Attache został 
Captain G.C. Muirhead-Gould RN a jego 
asystentem Engineer Commander F.V. Stopford 
RN. W 1935 na miejsce Stopford’a przyjechał 
nowy asystent: Engineer Commander Robert 
Harborne Cobb RN (1900-1978), absolwent 
królewskich szkół marynarki wojennej Osborne 
i Dartmouth (Osborne kształcił przyszłych 
oficerów marynarki przez 18 lat i został 
zamknięty w 1921. Kadetów przeniesiono do 
Dartmouth). W 1951 Cobb awansował do stopnia 
Rear-Admiral i odszedł na emeryturę w 1954. W 
latach 1954-1959 pracował w British Council.

W 1936 funkcję Naval Attache objął Captain 
Thomas Hope Troubridge RN (1895-1949), 
natomiast Commander Cobb pozostał na swoim 
etacie do 1937, kiedy to został zastąpiony przez
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Engineer Commander G. Hearson RN.
Captain Troubridge był synem Admirała Sir 

Ernest Charles Thomas Troubridge (1862-1926) 
i wstąpił do marynarki jako kadet w 1908. 
Przeszedł przez Osborne i Dartmouth. W czasie 
pierwszej wojny Troubridge brał udział w akcji 
na Dogger Bank i w Jutlandii, awansował do 
stopnia Lieutenant w 1916, a w 1917 został 
przeniesiony na przybrzeżne łodzie motorowe, 
na których pozostał do zakończenia wojny. 
Następnie służył jako oficer sztabowy w 
Budapeszcie u swojego ojca, który w tym czasie 
był prezydentem International Danube 
Commission. Tutaj nauczył się mówić po 
niemiecku. Po ukończeniu kursu artylerzystów w 
Anglii służył w latach 1922-1924 jako oficer na 
27,500t pancerniku HMS QUEEN ELIZABETH. 
W 1924 przeszedł przez kurs oficerów 
sztabowych i został przeniesiony do Atlantic 
Fleet. W 1928 służył na królewskim yachcie 
VICTORIA AND ALBERT i awansował do 
stopnia commander. W 1934 otrzymał awans na 
Captain. W 1936 zotał wysłany do Berlina i 
Warszawy jako Naval Attache. Pozostał na tym 
stanowisku do lipca 1939. W czasie drugiej 
wojny od 1 stycznia 1940 do 1941 dowodził 
lotniskowcem HMS FURIOUS, w 1941 33,313t 
pancernikiem HMS NELSON, w 1941-1942 
lotniskowcem HMS INDOMITABLE, a w 1942 
był w konwojach na Maltę i w Oranie, w lipcu 
1943 dowodził siłami morskimi atakującymi 
Sycylię i w styczniu 1944 wylądował pod Anzio. 
Następnie w sierpniu 1944 dowodził grupą 
atakującą południową Francję. Po wojnie 1 V 
1945 zaczął pracować w Admiralicji jako Piąty 
Lord. W 1947 otrzymał awans na Vice-Admiral.

Ostatnim Naval Attache przed wybuchem 
drugiej wojny był znowu Captain Erie Lloyd 
Wharton, który razem z Vice-Admirałem Jerzym 
Świrskim (1882-1959) ustalałjeszcze raz odejście 
naszych okrętów do Anglii. Przyjechał do Polski 
prawdopodobnie na dwa lub trzy tygodnie przed 
wybuchem wojny. Furor teutonicus powitał go w 
Warszawie, w Brytyjskiej Ambasadzie przy 18 
Nowy Świat i razem z pracownikami ambasady 
wyjechał po wielu przygodach przez Lwów do 
Rumunii. Przygody te opisuje w bardzo długim 
i interesującym reportażu w gazecie The Times, 

10 X 1939. Mówił, że zawsze chciał zobaczyć 
Lwów, ale nie spodziewał się, że przyjedzie tam 
nie jako turysta, a tylko jako biedny uciekinier. 
Następnie był oficerem łącznikowym między 
Anglikami i Francuzami w Północnej Afryce. Po 
wyzwoleniu pracował jako Naval Attache w 
Paryżu i potem wiele dni na emeryturze spędził 
pod żaglem na Morzu Śródziemnym. Wydał 
jedną książkę pt. „Dark-wine Seas”. Jego 
nekrolog ukazał się w gazecie The Times w dniu 
11 VIII 1951, a Wice-Admirała Świrskiego 17 VI 
1959.

Jak wynika z powyższego, Brytyjscy morscy 
attaches w Polsce pochodzili ze znanych rodzin 
i sami uzyskali wysokie stanowiska dzięki swej 
sumiennej pracy. Większość z nich awansowała 
do stopnia admirała. Polska w okresie 20-lecia 
zaczęła się liczyć jako siła morska i może 
dlatego wysyłano na stanowiska morskich 
attaches oficerów, których pochodzenie i 
wykształcenie miało odgrywać ważną rolę w 
cementowaniu angielsko-polskich stosunków 
morskich.
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KMDR POR. ANTONI ZENON WACIĘGA

W „Tygodniu Polskim” ukazał się powyższy Lotniczym w Pucku. Wojna zastaje Go we
nekrolog zamieszczony przez obdarowany 
spadkiem Uniwersytet Lubelski:

Na pogrzebie nieodżałowanego Kolegi i 
Seniora naszej nielicznej i kurczącej się 
londyńskiej marynarskiej społeczności SMW 31 
sierpnia 1995 reprezentowali koledzy: Jan 
Busiakiewicz z żoną, p. Ada Biskupska, Marisz 
Hrynkiewicz-Moczulski, Edward Liber, Jerzy 
Hobot z żoną, Stefan Kmiecik, Stanisław 
Traszko i Florian Wizła.

Tymi słowami pożegnał Go w naszym 
imieniu kmdr por. Jan Busiakiewicz:

"Żegnamy dziś Kolegę i Przyjaciela, z 
którym życie złączyło nas blisko 70 lat temu w 
szeregach Marynarki Wojennej.

W tym długim okresie czasu nasze koleje 
zaznaczały się zdarzeniami na skalę światową i 
przejściami ponad miarę przeciętnego losu 
człowieka i były udziałem naszego pokolenia, 
którego wzorowym przedstawicielem był 
Komandor ANTONI WACIĘGA. Absolwent 
rocznika 1928 Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej w Toruniu już we wczesnych latach 
służby oficerskiej wybiera specjalność pilota i po 
skończeniu odpowiednich kursów pilotażu pełni 
odpowiedzialne funkcje w Morskim Dywizjonie 

Włoszech, gdzie został wysłany po odbiór 
nowoczesnego wodnopłatowca. Przedostaje się 
do Anglii, gdzie po początkowym okresie 
pływania przechodzi do pracy w Kierownictwie 
Marynarki Wojennej, gdyż obrażenia poniesione 
poprzednio w kraksie lotniczej nie pozwalają Mu 
na dalszą służbę na jednostkach pływających.

Długie lata powojenne upłynęły Mu jak 
większości naszego pokolenia emigracyjnego na 
ciężkiej pracy, lata pełne poświęcenia, lata 
zmagań i walki o byt.

Antoni był człowiekiem rozsądku trzeźwo 
patrzącym na świat i ludzi, uczynny i koleżeński. 
Wyrozumiały na słabości bliźnich. Wartość 
człowieka mierzy się nie tylko jego osiągnięciami 
ale również walorami jego charakteru i serca i te 
właśnie cechy zaskarbiły Antoniemu naszą 
przyjaźń i uznanie. Z dużym podziwem i 
szacunkiem patrzyliśmy na Jego ostatnie lata, 
gdy szereg poważnych chorób zmusił Go do 
kolejnych rezygnacji z normalnego trybu życia. 
Pogoda ducha, znoszenie przeciwności losu z 
pokorą i bez słowa skargi były dowodem 
głębokiej wiary i zrozumienia wartości cierpienia.

Odchodzącego w ostatnią podróż Drogiego 
Kolegę żegnam w imieniu Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej i własnym z uczuciem
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serdecznego żalu i smutku i ze świadomością 
pustki po Jego odejściu". J.B.

Nie miałem szczęścia do Antka. Zacznę od 
podanej powyżej daty Jego pogrzebu, właśnie 31 
sierpnia w szpitalu na Ealingu wstawiali mi 24 
godzinny monitor, by się upewnić, że mi serce 
bije czy płonie, jak przystało na krakowiaka. Ale 
na pogrzebie nie mogłem być obecny. Chcę więc 
złożyć należny hołd Starszemu Koledze też 
Krakowiakowi, który w tej stolicy ujrzał światło 
dzienne też 22 grudnia tylko, że On w 1904, a 
ja nieco później też byłem świątecznym 
podarunkiem dla Rodziców. Ale gdy rok temu 
zaproponowałem by wysłać do Antka zbiorowe 
pozdrowienia i życzenia urodzinowe, koledzy 
mnie zakrzyczeli, że zrobimy to na Jego 
dziewięćdziesiąte urodziny i... potem wysłali mu 
kartki. Pewnie Antek się dziwił, że w swoje 
urodziny Wiesław o Jego zapomniał. A to był 
przemiły i czarujący człowiek i chcę w paru 
słowach Jego dzieje przypomnieć.

Po maturze i roku Szkoły Podchorążych w 
Warszawie jest w Oficerskiej Szkole MW w 
Toruniu od 1925-1928. W 1929 kończy Szkołą 
Pilotów w Bydgoszczy i do 1934 jest 
uczestnikiem Kursu Pilotażu w Grudziądzu. W 
okresie przedwojennym był zaokrętowany na 
OORP Rybitwa, Ślązak, Mazur, Czajka i Bałtyk, 
a wojna zastała Go d-cą II Eskadry Morskiego 
Dyw. Lotn. Pracował jako d-ca w Batalionie 
Szkolnym MW we Francji i z nim dostał się do 
Anglii w 1940 i przez pewien krótki okres był d- 
cą Okrętu Stażowego CHI5.

W Stowarzyszeniu był entuzjastą i przez lata 
organizatorem obiadów czerwonego goździka, 
świetny partner brydżowy, zawsze elegancki, 
uprzejmy, prawdziwy genleman.

W. Krzyżanowski

Otrzymałem z Londynu smutną wiadomość 
o zgonie Komandora — pilota Antoniego

Wacięgi, mojego serdecznego kolegi i 
przyjaciela, z którym pełniłem długoletnią służbę 
w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku, w 
latach przedwojennych. Wiadomość o Jego 
śmierci była dla mnie ogromnie smutnym 
przeżyciem.

J. Rudzki

Osobiście i w imieniu wszystkich kolegów z 
Francji szkolonych w Pont. Chateau, żegnam 
naszego byłego dowódcę i wychowawcę dobrego, 
szlachetnego i imponującego. Wraz z bosmanem 
Romanem Madejem odeszli od nas pierwsi i 
najbliżsi, którzy zrobili z nas marynarzy. Kmdr 
Antoni Wacięga był dla nas pierwszym oficerem 
MW w Pont Chateau. Był przez nas łubiany i 
ceniony jako człowiek dostępny i ludzki. Jestem 
przekonany, że nikt Mu nie podziękował za 
wspaniałą pracę włożoną we Francji żeby 
wzmocnić Mar. Woj. i oddać nas na wszystkie 
okręty Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej 
Brytanii.

Po wojnie spotykałem Go na naszych 
spotkaniach i On pierwszy powiedział mi, bym 
jako kolega marynarz mówił mu, Ty, Antek. 
Bardzo mnie to wzruszyło. Jestem pewny, że po 
swych cierpieniach złączyłeś się z Twoją 
kochaną Marysią. Jak Go odwiedzałem w 
ostatnim roku przy kielichu dobrego cognacu 
ciągle mi opowiadał o swojej kochanej Marysi, 
której brak mocno odczuwał.

F. Wizła

15 października dzwoniła do nas z Londynu 
Kol. Katarzyna Minkiewiczowa, od której 
dowiedzieliśmy się o odejściu na Wieczną 
Wachtę Antoniego Wacięgi — komandora ppor 
pil w st. spocz.

Notatka w Naszych Sygnałach Nr 177 o jego 
stanie zdrowia nie wróżyła nic dobrego i 
poważnie mnie zmartwiła. Wieść o Jego odejściu 
zasmuciła mnie bardzo.
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Z Antkiem (Tośkiem) Wacięgą spotkaliśmy 
się w jesieni 1924, kiedy zostaliśmy przyjęci na 
roczny Kurs Sanitarny Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Warszawie. Muszę tu wspomnieć, że 
do 1925 Oficerska Szkoła Mar Woj w Toruniu 
przyjmowała kandydatów na przyszłych oficerów 
tylko absolwentów Korpusu Kadetów oraz 
absolwentów Unitarnego Kursu Szkoły 
Pochorążych Piechoty.

Jako doskonałego sportowca, poznałem 
Antka prędzej niż pozostałych 300 
podchorążych. Pochodził on z Krakowa, gdzie 
między innymi, grywał w piłkę nożną i doszedł 
do szczytu techniki piłkarskiej. Był filarem ataku 
drużyny Szkoły Podchorążych Piechoty, a 
później Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. 
Według mojej opinii, był on chyba najlepszym 
napastnikiem w drużynach piłkarskich Mar Woj 
w owym czasie.

Po ukończeniu, w połowie 1925, kursu 
Szkoły Podchorążych Piechoty i awansie na 
kaprali podchorążych, zostaliśmy przyjęci na 
kandydatów do Szkoły Oficerskiej Mar Woj i 
przemianowani na matów podchorążych. 
Oficerską Szkołę M W ukończyliśmy 15 sierpnia 
1928 i w dniu tym zostaliśmy mianowani 
podporucznikami.

Z Antkiem Wacięgą byliśmy dobrymi 
kolegami. Podczas wspólnego urlopu w 
Krakowie zaprosił mnie do swojego domu, gdzie 
miałem przyjemność poznać jego rodziców i 
(jeśli mnie pamięć nie myli) dwóch sióstr.

Po promocji Antek poprosił o przydział do 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego, gdzie po 
należytym treningu otrzymał specjalność pilota.

W 1929 latem byłem zaokrętowany na ORP 
Bałtyk z przydziałem na dowódcę kompanii 
szkolnej. Pewnego dnia, prowadząc zajęcia na 
pokładzie, usłyszałem meldunek wachtowego 
sygnalisty, że od strony morza zbliżał się 
wodnopłatowiec. W czasie, kiedy podszedłem do 
prawej burty ORP Bałtyk, samolot na niskim 
pułapie, już zbliżał się do wejścia do avant- 

portu-Gdynia. Po wlocie do avant-portu samolot 
zniżył lot do wodowania i nagle całym swoim 
ciężarem, z wysokości około dziesięciu metrów, 
runął bezwładnie do wody. Zarządziliśmy „Alarm 
człowiek za burtą” i pośpiesznie, motorówką, 
wysłaliśmy ekipę ratunkową. W „cockpicie” 
siedział nieco oszołomiony ppor mar pil Wacięga 
usiłujący wydostać się z coraz bardziej 
zanurzającego się samolotu. Coś go jednak 
mocno trzymało za nogi. Marynarze z ekipy 
ratunkowej wszedłszy na część pokładową 
samolotu chwycili Antka pod ramiona, ale i im 
nie udało się wyłuskać go z tonącej maszyny.

Tymczasem czas naglił. Jeden z ekipy — 
sportowiec, też piłkarz — zaopatrzywszy się w 
nóż marynarski, zanurzył się w ograniczonej prze
strzeni zalanego wodą cockpitu, gdzie znalazł 
gmatwaninę stalowych linek z uszkodzonego kad
łuba samolotu, owijających się ciasno dookoła 
kolana pilota. Z wielkim poświęceniem, powta
rzając próby kilkakrotnie, w ostatniej niemalże 
chwili przed zanurzeniem się samolotu, ratownik 
zdołał rozplątać linki na tyle, że stojący z obu 
stron cockpitu marynarze mogli wyciągnąć i prze- 
przenieść do motorówki zmordowanego rozbitka. 
Za chwilę samolot zniknął pod powierzchnią wody.

Uratowanego — można powiedzieć cudem 
— Antka odesłaliśmy do Szpitala Morskiego, 
gdzie poza ogólnym potłuczeniem i 
wyczerpaniem, stwierdzono poważne 
uszkodzenie — zdaje się — prawego kolana. 
Odwiedziłem Antka tegoż wieczora w szpitalu. 
Był w bardzo mizernym stanie.

Po wyleczeniu, Antek Wacięga, powrócił do 
normalnej służby w Morskim Dywizjonie 
Lotniczym. Niestety, o ulubionym jego sporcie 
— piłce nożnej — mowy już nie było.

W międzyczasie Antek ożenił się z pełną 
wdzięką Panią Marią, dzieląc czas pomiędzy 
służbą a domem. Na przełomie 1938/39 kpt mar 
pil A. Wacięga został mianowany dowódcą II 
Eskadry Liniowej Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego.
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W maju 1939 Wacięga został wyznaczony do 
Komisji Odbiorczej sześciu wodnosamolotów 
„CANT Z-506”, zamówionych przez 
Kierownictwo MW we Włoszech w lipcu 1938.

W piątym dniu wojny — 5 września 1939 
kpt mar pil A. Wacięga odleciał ze swoją załogą 
z Warszawy do Włoch po odbiór drugiego z 
kolei samolotu „CANT Z-506 B”. (Pierwszy, w 
końcu sierpnia 1939 r., przyprowadził do Polski 
kpt mar pil Roman Borowiec ze swoją załogą).

Po zgłoszeniu się w Zakładach Lotniczych 
CRDA w Monfalcone, Wacięga został 
powiadomiony przez Włochów, że samolot po 
który przybył nie będzie Polsce dostarczony, a 
Waciędze zabroniono wstępu na teren Zakładów 
CRDA. Wacięgę z załogą władze włoskie 
przetransportowały do Grignano pod Triestem, 
skąd na własną rękę ewakuowali się do Wielkiej 
Brytanii.

W pierwszych dniach marca 1940 w ramach 
poboru ochotników Polaków mieszkających we 
Francji, kpt mar pil Wacięga, w zespole kadry 
batalionu kdra ppor T. Mindaka, udał się do 
Obozu Wojska Polskiego w Coetquidan we 
Francji, jako dowódca kompanii rekruckiej. W 
końcu kwietnia tegoż roku, razem z 
przeszkolonym batalionem, powrócił do Wielkiej 
Brytanii na ORP Bałtyk i został przydzielony do 
Kadry Mar Woj na stanowisko dowódcy 3-ej 
kompanii.

W tym czasie nabrzmiało chyba największe 
niebezpieczeństwo podczas Drugiej Wojny 
Światowej dla Wielkiej Brytanii; mianowicie 

planowana przez Hitlera inwazja wysp 
brytyjskich.

Polska Mar Woj w początkach maja 1940 
otrzymała od Royal Navy pewną ilość kutrów i 
okrętów strażniczych, w tym dwa pofrancuskie 
Chasseur’y. Dowództwo jednego z nich „Ch 15” 
otrzymał Wacięga i dowodził nim, 
przeprowadzając patrole w Kanale Angielskim do 
połowy października tegoż roku — kiedy 
zagrożenie inwazji zmalało.

Antek Wacięga został przeniesiony do 
dyspozycji Szefa Kierownictwa w Londynie, 
gdzie sprawował różne funkcje w administracji 
Mar Woj w czasie II wojny światowej. Zdrowie 
nie pozwoliło mu na służbę na okrętach RP, z 
którego to powodu bardzo cierpiał.

Po wojnie, po przewlekłej i ciężkiej 
chorobie, zmarła ukochana Małżonka, Pani 
Maria. Zdrowie Antka pogarszało się stopniowo, 
dochodząc do kulminacyjnego stanu, kiedy 
podały Nasze Sygnały wiadomość z marca 1995 
r.: „Antoniemu Waciędze zdrowie nawala i bez 
butli z tlenem nie może się ruszyć na 
odległość...”

Ten popularny, zacny i poważny Kolega, w 
wieku lat 90, dnia 29.08 odszedł na Wieczną 
Wachtę.

NIECH MU DOBRY STWÓRCA 
DA WIECZNY ODPOCZYNEK!

Romuald Nałęcz-Tymiński

NB. Brakujące mi szczegóły do niniejszego 
wspomnienia zaczerpnąłem ze świeżo wydanej 
w Polsce książki Mariusza Konarskiego i 
Andrzeja Olejko, pt. „Tradycje Polskie Lotnictwa 
Morskiego” oraz z Kronik Stanisława 
Piaskowskiego.

Scarborough Kanada 6-go listopada 1995 r.
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LT. CDR. EDWARD LIBER

After a most moving service in the Walton- 
on-Thames Church, at the Hanworth 
Crematorium chairman of the Polish Naval 
Association addressed the numerous 
congregation:

"I would like to address a few words to the 
family and friends who gathered here today to 
say our farewell to EDWARD.
He was by all accounts a most remarkable 
person; true, solid and reliable. 1 had a good 
fortune to meet EDEK in 1938 and we have 
remained friends. His word was his bond.

In 1939 EDWARD was taken P.O.W. but at 
the first opportunity he slips from his escort and 
after a hazardous journey makes his way to 
France and finally lands in England where he 
rejoins the Polish Navy. As a young officer he 
served with distinction on different ships, 
collecting some medals and wounds, always 
cheerful and willing to help his less fortunate 
colleagues.

After the war he changes his profession, 
becomes fully fledged pharmacist. Marries Eileen 
and starts family. This was his pride and joy. He 
was a stout supporter of Polish Naval Association 
and served in the main governing body and 
committees.

His sudden departure leaves us in deep 
mourning. He will be sadly missed by us all."

K. Okołów-Zubkowski

Edward Liber in the last days of his life was 

extremely busy. He represented PNA at the 

service at Polish Air Force Memorial, Northolt 

on 2 September 1995. Took part in the 

Committee Meeting on 12 October 1995 and 

(Thursday Reunion later on in the day) on 15 

October 1995 he visited Roman Dulla in Bognor- 

Regis and three days later died suddenly in 

hospital.

At the Funeral Service Polish Naval 
Association was represented by: Jan 
Busiakiewicz, Konstanty Okołów-Zubkowski and 
his wife, Wiesław Krzyżanowski, Jerzy 
Lisowski, Janusz Krzywoszyński and his wife 
and Roman Dulla with his daughter.

From his Service Records I endeavour to 
select and translate most important items. He was 
born in Borysow (Russia) in 1918 and after 
finishing grammar school in Toruń he joined 
Polish Naval College in 1937 with training on 
ORP WILIA and ISKRA. In 1939 after short 
spell on OORP GRYF and PIŁSUDSKI he went 
with the other midshipmen to Horodyszcze, here 
as a leader of a platoon in II Batalion he faced 
the war. In October left his unit but was captured 
by Germans — escaped from POW camp in 
Lublin and through Toruń, Warsaw, Budapest, 
Split on S/S Patris reached Marseille and rejoined 
Polish Naval Colleagues in June 1940. After 
nomination was an officer on ORP 
KRAKOWIAK, with a spell on ORP ŚLĄZAK 
returned to KRAKOWIAK as gunnery officer.

W. Krzyżanowski



Nr 178 NASZE SYGNAŁY Str. 35

CHOR. MAR. ROMAN MADEJ
Trudno i ciężko jest mi wysłowić i zanotować, 

że Bosman Roman Madej odszedł od nas na zawsze.
Jako jeden z Jego wychowanków żegnam Go 

osobiście i składam w imieniu wszystkich Kolegów 
marynarzy z Francji wyrazy szczerego żalu z tej 
bolesnej straty. Roman mnie namówił bym dołączył do 
10-tej Flotylli by nadal reprezentować Polską 
Marynarkę Wojenną na wszystkich uroczystościach 
marynarskich w Wielkiej Brytanii i Szkocji. Roman 
Madej był jednym z najstarszych członków Zarządu 
SMW. Bo jak Stowarzyszenie się tworzyło w roku 
1946, został wybrany przez obecnych, co było 
dowodem Jego popularności i uznania.

Wielka przykrość ze straty dobrego Przyjaciela, 
który jako stary instruktor dużo wymagał, choć był 
surowy ale rzetelny, sprawiedliwy i wyrozumiały. 
Ogromny wpływ wywarł na szkolonych przez siebie 
ochotnikach do Marynarki Wojennej. Żegnamy Cię 
Drogi Romanie, spoczywaj w pokoju, na który sobie 
zasłużyłeś. Florian Wizła

BOLESŁAW JARZYNA
Z prawdziwym smutkiem powiadamiamy o 

nagłym odejściu na Wieczną Wachtę w dniu 2 sierpnia 
br., nieodżałowanego Kolegę Bolesława Jarzyny.

Śp. Kolega Jarzyna pływał na ORP DRAGON, 
brał na nim udział w operacji NEPTUNE-D-Day 6 
czerwca 1944. Był on na tym okręcie, kiedy był on 
storpedowany 8 lipca 1944.

Śp. Kol. Bolek był czynnym i zamiłowanym 
Harcerzem w młodości. On to założył 
Starszoharcerski Krąg Żeglarski w Komendzie 
Morskiej Północ w Glasgow na przełomie 1944-45.

W Kanadzie śp. Kol. Bolek był oddanym 
pracownikiem polonijnym i w penym okresie pełnił 

funkcję wiceprezesa Kongresu Kultury Kanadyjskiej, 
okrąg St. Catherines.

Następujący nekrolog ukazał się w polsko- 
kanadyjskiej prasie:

KAPITAN JAN LEWICKI
Kpt. Jan Lewicki zmarl w dniu 13 sierpnia 1995 w 

godzinach porannych, po przyjściu z kościoła. Śmierć 
została spowodowana zawałem serca. Lekarz pogotowia 
ratunkowego, który przybył do mieszkania, nie zdołał 
wznowić pracy serca i stwierdził zgon.

W dniu 18 sierpnia 1995 o godz. 1300 odbyły się 
uroczystości pogrzebowe na cmentarzu witomińskim. W 
ceremoniale pogrzebowym uczestniczyli oprócz rodziny 
i najbliższych kolegów: kapelan MW, ksiądz z parafii, 
delegacje z 3 FO i Sekretariatu Dowódcy MW. 
Uroczystość pogrzebową uświetniła kompania reprezen
tacyjna MW ze sztandarem oraz orkiestra reprezenta
cyjna MW RP. Zwłoki kpt. mar. Jana Lewickiego zosta
ły złożone w rodzinnym grobowcu przy głównej alei 
cmentarza witomińskiego w Gdyni. W „Dzienniku 
Bałtyckim” ukazał się następujący nekrolog:

Jako ciekawostkę notujemy, że kpt. Jan Lewicki był o 1 
dzień młodszy od swego towarzysza w 1920 roku w Bata
lionie Morskim, kmdr. Wojciecha Franckiego. Fotografia z 
adm. Wagą w NS nr 177 str. 13.
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PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, INFORMACJE

Z pływania na ISKRZE w roku 1934. Palma de 
Mallorca 24 VI 1935 r.

Toronto, Kanada październik 1995

... artykuł kmdr. T. Lesisza w numerze 171 rok 
1992, maj-sierpień, strona 27/34, pt. Rocznik 
1936-1939 SPMW: Opisywany okres jest z 
pewnością jednym z najciekawszych w życiu 
młodocianych podchorążych, a fotografie 
załączone żywo przypominają tamte radosne 
lata. Wspomnienia ciekawych i różnorodnych 
wydarzeń są napisane z dużą dozą werwy i 
talentem pamiętnikarskim.

Zainteresowała nas specjalnie fotografia 
grupowa kandydatów SP MW — rocznik 1936- 
1939 na pokładzie okrętu szkolnego ORP 
ISKRA, który w 1937 r. zawinął do portu 
francuskiego Le Havre. Kandydat stojący w 
pierwszym rzędzie z lewej strony to jest Tadeusz 
Bernas. Przyjemnie nam jest uzupełnić tę 
niewiadomą. W dalszym ciągu tego samego 
artykułu, na stronie 33, gdzie są krótkie 
życiorysy oficerów z promocji 1939, o Tadeuszu 
jest kilka nieścisłości, które prostujemy. Tadeusz, 
po krótkim okresie w PKPR zapisał się na Polski 
Uniwersytet w Londynie na wydział Lądowo- 
Wodny i po dwóch latach studiów rozpoczął 
pracę w amerykańskiej firmie w Londynie, w 
której pozostał przez 25 lat. To był dla nas okres 
bardzo ciekawy, bo Tadeusz, ciesząc się 
zaufaniem firmy wyjeżdżał okresowo zagranicę: 
Holandia, Niemcy, Texas, Alberta w Kanadzie, 
gdzie mogłam z dziećmi do niego dołączyć. 
Kiedy w 1974 otrzymał propozycję przeniesienia 
się do biura kanadyjskiego tej samej firmy, 
zdecydowaliśmy skorzystać z tej okazji poznania 
nowego świata. Zamierzaliśmy wrócić po 2 
latach do dzieci już dorosłych: Marek — 
architekt i Anna — projektant mody, ale liść 
klonowy nas oczarował i zostaliśmy w Kanadzie 
już na stałe. Niestety, Tadeusz od kilku lat nie 
cieszy się dobrym zdrowiem — nasze życie 
podróżnicze zamieniliśmy na spokojną i 
ustabilizowaną modę. W Kanadzie nawiązaliśmy 
sporo kontaktów i znaleźliśmy przyjaciół 
dawnych i nowych, z którymi nas dużo łączy. 
Jesteśmy już oboje od dość dawna na emeryturze 
i doszliśmy do wniosku, że czas odpocząć i 
zostawić komputery młodszym.

Irena i Tadeusz Bernas

W ostatnim 177 nr. NS drukowaliśmy miłe 
wspomnienia harcmistrza Kurjakowa o 
dostarczeniu przez harcerzy dieslowego paliwa na 
ORP ORZEŁ. Oczywiście był olbrzymi sprzeciw 
fachowców, którzy niestety nie znają całej 
prawdy. Harcerze dostarczyli minimum
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Załączona fotografia pokazuje 9 lutego 1995. Od lewej siedzą: p. Róża Wizła, dr Leszek Ostrowski, Władysław 
Barteluk, Karol Mrożek, Czesław Kasprzak i Florian Wizła

dopełnienia podpróżniowych rejsem tanków na 
wyjście z portu, a kpt. Grudziński zakupił paliwo 
od rybackiego kutra koło Bornholmu na dalszą 
podróż. Niestety nie we wszystkich 
sprawozdaniach wyczynu ORŁA jest to notowane 
i niezawodnych historyków zachęcam do 
dalszego szperania. Pamiętam, że na słowie 
harcerza należy polegać jak na Zawiszy i 
przyjmijmy ich litrówki paliwa z dobrą wiarą. A 
na osłodzenie historyków życia załączam 
fotografię z pływania na ORP ISKRA w roku 
1934. Na fotografii są od lewej: Jerzy 
Broniewicz, Czesław Dziekanowski (nie 
ukończył SPMW), Tadeusz Dąbrowski, Henryk 
Kozłowski (nie ukończył SPMW) i Marian 
Mokrski — sławny z ucieczki ORP ORZEŁ.

W.K.

...Cieszę się, że należenie do SMW dało mi 
okazję spotkań z kolegami z czasów służby w 
MW. Otóż nawet po 50 latach ostatnio miałem 

radość spotkania Kolegów, których nie widziałem 
od 50 lat!

Kolega Karol Mrozek pływał ze mną na 
PIORUNIE jako maszynista, tak jak ja. Byliśmy 
bliscy, jak rodzina, przy jednym baku, hamak 
przy hamaku. Zbiegiem okoliczności z Kanady 
telefonował Alfred Mrożek, pytam się więc, czy 
on wie co się stało z jego morskim bratem 
Karolem? Dowiaduję się, że Karol jest w Anglii 
w Ipswich, dostaję adres i od razu piszę do 
Ipswich. Udało mi się zwerbować go na 
marynarski obiad 9 lutego br. Karol jest żonaty, 
ma rodzinę, pracował jako technik aż do 
wypadku, po którym został inwalidą i miał 
ogromne trudności w dostaniu pracy. Ciężko mu 
było aby zarobić na kawałek chleba i na 
zaopiekowanie się rodziną. Żale, kłopoty, itd. 
szybko minęły przy naszej koleżeńskiej dyskusji. 
Nadrobić 50 lat trwa trochę dłużej i przy naszym 
następnym spotkaniu będzie kontynuacja.

Kolega Czesław Kasprzak (Daniel) następny 
dodatek, dobytek do SMW. Czesław Kasprzak 
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był ze mną na ORP GDYNIA, a później w 
Dartmouth na szaserach. Stale wychodziliśmy na 
ląd razem, gdzie on miał szalone powodzenie u 
dziewcząt. Po Dartmouth Czesław poszedł na 
ścigacze i juź nie widzieliśmy się przez długi 
czas, aż w listopadzie 1941 roku wysłano mnie 
na urlop wypoczynkowy do Markinch w Szkocji, 
gdzie w wielkim pałacu otoczonym drzewami 
spotkałem starego Kolegę Czesława. Właściciel 
pałacu lord Markinch zabrał nas obydwóch 
odwiedzić jego destylarnię whisky i olbrzymiej 
piwnicy pełnej dużych beczek. Spróbowaliśmy 
whisky od 1864. Próbowaiśmy każdy rok i do 
którego roku doszedłem... nie pamiętam! Bo 
obudziłem się zalany, ciągle w mundurze, w 
łóżku. Nie widziałem Czesława później aż 54 
lata.

Muszę wymienić też Franka Sorówkę z 
Oxford, z którym służyłem na saserze pod kpt. 
mar. De Latour. Franek jest wdowcem, na 
emeryturze, dobrze wygląda i od kilku lat bywa 
u nas w SMW. Franka nie widziałem 51 lat i 
dzięki SMW spotkaliśmy się po latach.

F. Wizła

W numerze 177 na str. 42 opisujemy „Ostatni 
Obiad Czerwonego Goździka” i Lt Col RZA 
Ciągliński Defence Section British Embassy in 
Warsaw uprzejmie przesłał nam fotografię z 
następującym listem:
...It was a great honour to be invited to join you 
and your fellow officers at the last Polish Naval 
Officers Dinner in London. It was also a great 
joy for me to be able to speak to so many Polish 
Naval officers and to listen to their wartime 
exploits. The evening was made even more 
memorable by the official recognition of your 
wartime services by the Polish Government.

RZA Ciągliński 
...Niezwykłą przyjemność i radość sprawił mi list 
z ostatniego uroczystego obiadu „Czerwonego 
Goździka” z autentycznymi autografami człon
ków Stowarzyszenia Marynarki Wojennej II R.P., 
kolegów z Il-giej wojny światowej u udziałem 
Vice Admirała Romualda Wagi i asystujących 
Mu oficerów obecnej Marynarki Wojennej. 
Przesłany mi list, stanowi archiwalny dokument 
historyczny, a dla mnie pamiątkę i uhonorowanie.

J. Rudzki

Admirał Waga wręcza prezesowi Zubkowskiemu dyplom
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Pocałunek braterski
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Na zdjęciu v. adm. R. Waga w rozmowie z 
kmdr. J. Rudzkim i kmdr. E. Pappelbaumem w 
ośrodku „Delfin” w Pucku

Jako senior Lotnictwa Morskiego zostałem 
zaproszony przez Dowództwo Marynarki 
Wojennej do uczestnictwa w uroczystości z 
okazji 75-lecia Lotnictwa Polskiej Marynarki 
Wojennej, która odbyła się 15 lipca br. w Pucku 
w dniu święta przedwojennego Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego. Mimo pewnych 
osobistych trudności zdecydowałem się wziąć 
udział w tych uroczystościach pod opieką żony 
Czesławy. Po przyjeździe do Pucka zostaliśmy z 
wielką serdecznością przyjęci przez burmistrza 
miasta p. mgr. Janusza Łęgowskiego i 
zakwaterowani w nowym eleganckim hotelu o 
nazwie „Admirał” i podjęci luksusowym 
obiadem. Uroczystość rocznicowa 75-lecia 
powstania Lotnictwa Morskiego rozpoczęła się 
odprawieniem Mszy świętej w Kościele Farnym 
Pucka. Nabożeństwo celebrował ksiądz 
arcybiskup Gocławski przy oprawie muzycznej 
organów kościelnych i Orkiestry Marynarki 
Wojennej. Kościół był wypełniony marynarzami 
z adm. Wagą na czele, oraz licznie zebranym 
społeczeństwem. Następny główny punkt 
programu uroczystości to poświęcenie sztandaru 
i wręczenie go przez adm. Wagą Dowódcy 
Dywizji Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Jednocześnie pierwszej Puckiej brygadzie 
lotnictwa nadano imię kmdr. por. pilota Edwarda 
Szystowskiego, a drugiej brygadzie imię kmdr, 
obserwatora — pilota Karola Trzasko-Durskiego. 
Nowy Sztandar lotnictwa Mar. Wojennej 
ufundowany został przez społeczeństwo miasta 
Pucka z inicjatywy burmistrza J. Łęgowskiego. 
Następnie na placu Wolności w Pucku odbyła się 
defilada jednostek Lotnictwa Morskiego, którą 
przyjął adm. R. Waga w otoczeniu 
duchowieństwa i licznych widzów. Wśród 
zaproszonych na Uroczystość Rocznicową gości 
byliśmy my trzej Seniorzy oficerowie 
przedwojennego M.D.Lot w Pucku: Kmdr. E. 
Pappelbaum, kpt. J. Wilkanowicz i ja kmdr., pil. 
J. Rudzki. E. Pappelbaum otrzymał z rąk 
admirała dokument stwierdzaj ący Jego awans do 
stopnia komandora porucznika.

Po defiladzie odbyły się pokazy lotnicze 
przelotów grupowych i akrobacji oraz 
ratownictwa z helikopterów skoczków 
spadochronowych, do Zatoki Puckiej.

Na zakończenie odbyło się w Ośrodku 
Żeglarskim „Delfin” wspólne towarzyskie 
spotkanie, przy pięknie zastawionych stołach — 
wszystkich uczestników i zaproszonych gości, z 
vice admirałem R. Wagą, który w swym 
przemówieniu, przez mikrofon, wyjaśnił zadania 
i plany Lotnictwa Morskiego stojącego na straży 
Wybrzeża Polskiego.

Po przemówieniu admirała, na zaproszenie, 
wygłosiłem krótkie przemówienie, po czym w 
imieniu własnym i Kolegów Seniorów Lotnictwa 
Morskiego złożyłem podziękowanie za pamięć o 
nas oraz dla wszystkich pomyślnych i zdrowych 
lat życia. Wyraziłem też ogromne zadowolenie 
ze sprawności naszych lotników życząc 
jednocześnie dalszego rozwoju lotnictwa — już 
na sprzęcie rodzimej produkcji.

J. Rudzki

W dniu 24 lipca 1995 na Okręcie Muzeum 
Błyskawica odbyło się uroczyste przekazanie 
pamiątek po śp. chorążym mar. Jerzym 
Jendroszczyku do Muzeum Mar. Woj. przez 
panią Joyce Jeny-Jendroszczyk z Menorki oraz 
jej syna, Nigel Jeny z Australii. Pamiątki przyjął
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Zagajenie spotkania w mesie dowódcy OM BŁYSKAWICA. Nade mną stoi p. Joyce Jeny- 
Jendroszczyk, kmdr Z. Wojciechowski i p. Tessa Khambatta. Na pierwszym planie Norman 
Khambatta, brat p. Joyce.

Dyrektor Muzeum, kmdr. Z. Wojciechowski. W 
uroczystości oprócz wspomnionych osób wzięli 
także udział: brat wdowy, Norman Khambatta 
wraz z małżonką Tessą, bratanek chorążego, 
Antoni Jendroszczyk wraz z małżonką Barbarą, 
syn siostrzeńca, Tomasz Burzyk, oraz Dowódca 
O.M. BŁYSKAWICA i Kustosz Muzeum. 
Fundację SMW reprezentowali autor tego 
artykułu (który był również tłumaczem) i kol. C. 
Zielonka. Kmdr. A. Kłopotowski uświetnił to 
spotkanie swą obecnością i żywym 
zainteresowaniem jego przebiegu.

Najpierw odbyło się zwiedzenie Sali 
Historycznej Muzeum oraz okrętu, czego 
autorytatywnych objaśnień udzielili sam Dyrektor 
Muzeum i Dowódca O.M. BŁYSKAWICA. Po 
powrocie do mesy dowódcy uroczystego nastroju 
nadała światowej sławy skrzypaczka, pani Tessa 
przez odegranie na bezcennych, bo ponad 300 lat 
starych, skrzypcach utworu „Ave Maria”. 
Następnie w Książce Pamiątkowej umieścili swe 

podpisy i „złote myśli” pani Joyce i potomkowie 
chorążego, w kolejności starszeństwa. Potem 
autor w dość długim przemówieniu zreferował 
przebieg służby chorążego, jego zasługi, 
pochwały i odznaczenia — ściśle na podstawie 
jego Zeszytu Ewidencyjnego, którego kopię 
otrzymał za pośrednictwem Kancelarii SMW. 
Odczytał opinie dwóch dowódców ścigaczy, 
charakteryzujące, między innymi, jego wiedzę 
fachową w specjalności maszyn, oraz jego męską 
postawę w obliczu niebezpieczeństwa i groźnej 
awarii okrętu. W każdym niemal oszacowaniu 
jego służby — i nie tylko na ścigaczach — 
występuje słowo „wybitny”. Podkreślił także 
udział mata Jendroszczyka w ratowaniu 
kilkudziesięciu francuskich marynarzy po 
wybuchu krążownika-minowca PLUTON w 
Casablance na początku wojny, czego autor był 
naocznym świadkiem; on wtedy jako ochotnik 
motorzysta był na motorówce, jaka manewrowała 
wśród na wodzie rozlanej, palącej się ropy, aby 
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wyciągać rozbitków. Za okazane męstwo 
otrzymał wysokie odznczenie „Medaiile 
Militaire”. Autor objaśnił, że pamiątki składają 
się przede wszystkim z zegara okrętowego z 
jednego z polskich ścigaczy — prawdopodobnie 
„S3” — oraz zbioru fotografii, przedstawiających 
służbę chorążego w Marynarce Wojennej od 
1935 r. aż do zakończenia wojny — głównie 
opiewające o scenach z działań polskich 
ścigaczy; dużo z tych historycznych zdjęć 
oczekuje zidentyfikowania.

Po czym nastąpiło wręczenie zegara przez 
panią Joyce Jeny i syna Nigela. Wręczając 
następnie fotografie, ze szczerą dumą pokazała 
na dwóch z nich, zrobionych jeszcze przed 
wojną, postać jej przyszłego męża. Teraz Nigel 
w imieniu jego matki, własnym, wujka i całej 
rodziny Jendroszczyków w Polsce dziękuje 
Marynarce Wojennej za tę okazją przekazania 
memorabilii po jego ojcu, z którego służby w 
Mar. Woj. czuje się dumny. Moralne wartości i 
tradycje, jakie mu ojciec przekazał, on przekaże 
swoim dzieciom — przede wszystkim idee 
służby dla swego kraju.

Następnie kol. Zielonka, który przez pewien 
czas również służył na ścigaczach w roli 
maszynisty, w pełni poparł uznanie dla chor. 
Jendroszczyka, wyrażone przez autora. 
Szczególnie miło wspominał swą służbę na 
ścigaczu „S6”, którego dowódcą był por. J. 
Dobrodzicki, a kierownikiem maszyn chor. 
Jendroszczyk. Nawiązując do warunków służby 
na ścigaczach, stwierdził, że na samą myśl o 
wstrząsach od uderzeń na fali „jeszcze dzisiaj 
żołącek mi się wywraca”, a jeśli dowódca nie 
zmniejszył szybkości, to ścigacz mógł łatwo 
doznać uszkodzeń. Kmdr. Wojciechowski, 
dziękując w imieniu Marynarki Wojennej za 
„dary od serca”, powiedział, między innymi, że 

„tak* wspaniałych uroczystości, jakich tutaj 
jesteśmy świadkami, teraz od kilku lat mamy 
coraz więcej. Polacy, polscy marynarze, którzy są 
rozsiani po całym świecie, przyjeżdżają teraz do 
Polski i tutaj na BŁYSKAWICY się spotykamy, 
a te pamiątki, które Urząd Mar. Woj. otrzymuje 
zostaną pokazane na tym okręcie w Sali 
Historycznej, jaką zwiedziliście. To są pamiątki 
dla wszystich nas Polaków”. Podkreślił, że do 
tego czasu nie było żadnych pamiątek ze 
ścigaczy. Nawiązując do wizyty w 1991 r. (z 
okazji 50-lecia promocji na oficerów rocznika 
1938-41) kmdr. Wojciechowski wspominał o 
rozmowie, jaką przeprowadził z chor. 
Jendroszczykiem, w trakcie której chorąży 
opowiedział mu o swoich przeżyciach. Gdy 
dowiedział się, że Mar. Woj. nie posiada 
żadnych pamiątek ze ścigaczy, wziął to bardzo 
do swego serca i powiedział, że następnym 
razem sam takie przywiezie. Kmdr. 
Wojciechowski kontynuuje „Szkoda, że nie mógł 
sam tego przywieźć, ale jesteśmy bardzo 
wdzięczni, że małżonka wraz z synem 
dotrzymała jego słowa i w pewnym sensie 
wypełniła testament męża”. Następnie do 
Muzeum Mar. Woj. przekazał na pamiątkę 
Nigelowi souvenir: kasetkę z węzłami 
marynarskimi, dodając „niech one będą 
symbolem naszego dzisiejszego spotkania”. 
Korzystając z okazji, autor przekazał do 
Biblioteki Muzeum swoje pamiątki, składające 
się z podręczników do nawigacji, wydanych 
przez Brytyjską Admiralicję, oraz dane 
techniczne o wszystkich amerykańskich okrętach 
podwodnych i inne publikacje, otrzymane z 
okazji wizyty do Bazy w New London, 
Connecticut. Kol. Zielonka zaś przekazał pewne 
dokumenty, dotyczące rozwiązania Marynarki 
Wojennej na Zachodzie.

S. Olszowski 
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z Buenos Aires, 4.10.1995, pisze p. Zyta 
Kicińskia:

1. 23 września 1995 zmarł nagle bosman 
Stanisław Wrzesiński. Nie doczekał przybycia 
ISKRY do Buenos Aires. Pozostawił żonę, córkę 
i żonatego syna.
2. Gratulacje prezesowi z okazji mianowania Go 
prezesem Federacji Organizacji Kombatanckich.
3. W siedzibie Związku Polaków w Buenos Aires 
wmurowano tablicę pamiątkową dla uczczenia 
mego męża, której fotografię podajemy. Bardzo 
wzruszająca dla mnie uroczystość. W tym roku 
mija 19 lat od Jego śmierci. Nie czekano na 20 
rocznicę, bo niestety każdego roku nas ubywa i 
już mało tych, którzy go pamiętają.

Inż. ZYGMUNT KICIŃSKI 

1911-1976
SYN ZIEMI PODLASKIEJ 

WIELKI POLAK I PATRIOTA 
DAŁ PRACĘ I WYKSZTAŁCIŁ 

SETKI POLAKÓW
DOBRZE ZASŁUŻYŁ SIĘ OJCZYŹNIE 

CZEŚC JEGO PAMIĘCI! 

WDZIĘCZNI RODACY, 
Buenos Aires wrzesień 1995 r.

4. W związku z oczekiwanym na grudzień 
przybyciem do Buenos Aires ORP ISKRA 
rozmawiałam z przedstawicielami Związku 
Kombatantów, którzy otrzymali w lutym br. list 
od Prezesa w tej sprawie. Doszli do wniosku, że 
byłoby bardzo wskazane, żeby napisać 
bezpośrednio list w tej sprawie do prezesa 
Związku Polaków w Argentynie i Urugwaju, 
konsula honorowego RP p. Jana Kobylańskiego, 
który często łoży na różne cele polonijne, 
prosząc go o zajęcie się wizytą ORP ISKRA. Nie 

wiemy, jaki jest stan liczebny tej młodej załogi, 
a dobrze by było być zorientowanym.

Sytuacja ekonomiczna w Argentynie bardzo 
poważna. Trudna dla emerytów, także w 
związku z tym chciałbym wiedzieć, czy byłaby 
możliwa mała chociażby pomoc finansowa dla 
bosmana — mata Ludwika Siekierskiego, K.W., 
artylerzysty z OORP BURZA I ŚLĄZAK (Medal 

za Narwik). Wprawdzie nie należał do Stow. 
M.W. i nie brał przez lata udziału w życiu 
polonijnym, ale przychodzi na zebrania. Był w 
przyjaźni ze St. Wrzesińskim.

Zyta Kicińska

W odpowiedzi prezes pisze 12 października 
1995:

...W ewidencji odnotowaliśmy smutną 
wiadomość o zgonie Stanisława Wrzesińskiego 
oraz Jakuba Lubowieckiego. Stowarzyszenie 
wyśle pomoc dla kolegi Siekierskiego choć on 
nie bardzo się udzielał i nie mamy jego adresu. 
Jak tylko dostaniemy to wyślemy jakąś pomoc.

Bardzo dziękuję za treść tablicy czczącej 
pamięć Pani Męża, co Mu się bardzo należy. 
Dziś dostałem potwiedzenie daty przyjazdu 
ISKRY do Buenos Aires — 13 grudzień. Na 
pokładzie IKSRY jest mniej więcej 60-ciu 
młodych ludzi i to co z nimi zrobicie to jest 
Wasza sprawa. Dziś piszę do p. Kobylańskiego 
i do prezesa Związku Polskich Kombatantów 
potwierdzając daty przyjazdu ISKRY. 
Wzruszyła mnie Pani gratulacjami prezesury 
Federacji, ale niech mi Pani wierzy, że to jest 
tylko przypadkowy zbieg okoliczności, bo 
widocznie było im zimno bez marynarki na 
plecach...

Kostek Zubkowski
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Dwustronne odbicie ikony

Na zakończenie przedstawiam listę dokumentów 
i fotografii otrzymanych od Col. Leona 
Śliwińskiego z Paryża.

Adm. Jerzy Świrski był chrzestnym ojcem Kolegi 
Leona, który za swą pracę w Francuskiej 
Resistance i kontynuowanie osiągnie Tadeusza 
Jekiela był dekorowany Orderem Virtuti Militari. 
Kol. Leon Śliwiński był fundatorem wielu ikon 

Matki Boskiej Częstochowskiej i ikona 
(fotografia zamieszczona powyżej) była w 
obecności biskupa Szczęsnego Wesołego 
odsłonięta przez biskupa Bernarda Devlin w 
katedrze Gibraltarskiej by upamiętnić tragiczną 
śmierć gen. Sikorskiego w 1942.

W 1984 rou Studio paryskie Radio Wolna 
Europa nadało wywiad z kol. Śliwińskim

przeprowadzony przez p. Macieja Morawskiego. 
Bardzo wartościową kopię tego wywiadu 
przekazujemy do Londyńskiego Instytutu im. 
gen. Sikorskiego. Aby podkreślić związek 
koleżeński reprodukujemy Leona Śliwińskiego 

Naval Identity Card, legitymację Orderu V.M.
W 1985 roku jest wywiad z radiem Le voix 

de L’Amerique, w języku francuskim z p. 
Zdzisławem Bau pt. „Fraduction de Polonais”, 
który też przekazujemy Instytutowi.

Do tych dokumentów dołączamy 
„Communication of Leon Śliwiński” 

przedstawione na Resistance Sympossium of the 
Secret Forces, World War II w Marcu 20-23 
1986 w Luxemburgu wraz z listami od Tadeusza 
Jekiela 25 kwietnia 1989 i 27 stycznia 1991 i list 
Leona Śliwińskiego do Admiralicji. W swym 
liście z 14 sierpnia 1995 pisze Leon Śliwiński do 

NS:
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...Raz jeszcze najserdeczniej dziękuję za 
przesłane mi w lipcu 1995 dwa egzemplarza 
książki prof. M.A. Peszke. Jeden z tych 
egzemplarzy złożyłem na ręce Admirała Kesslera 
szefa du „Service historique de la Marina”, a 
drugi ofiarowałem Admirałowi Michel Debray.

Przysłany mi uprzednio Album „Polska 
Marynarka Wojenna — od pierwszej do ostatniej 
salwy w drugiej wojnie światowej” odstąpiłem 
dla Service Historique de la Marine Nationale na 
ręce Admirała Kesslera. Cenne te historyczne 

dokumenty wpisane zostały do kolekcji biblioteki 
Marynarki przy Chateau do Vincennes w Paryżu.

Bardzo byłbym wdzięczny gdybym mógł 
odzyskać jeden egzemplarz „Albumu Marynarki 
Wojennej” — dla mnie osobiście. Oczywiście 
wszystkie koszta z radością zwrócę... 
Potwierdzenie otrzymania tych dokumentów 
przekazujemy do Instytutu.

L. Śliwiński

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Szwecja 12 czerwca 1995

Dawno nie pisałem. Byłem trochę chory. W 
1994 dwa razy leżałem w szpitalu. Na Święta 
wróciłem do domu, ale już 7.01.95 karetka 
pogotowia zawiozła mnie do szpitala. Miałem 
zawał serca i traciłem przytomność. Operacyjnie 
wstawili mi „Pacemaker”. Czuję się dobrze, ale 
byłem dwa razy na badaniu kontrolnym. W lipcu 
idę na następną kontrolę. A mnie właściwie teraz 
nic nie dolega. Daj Boże aby było tak dalej.

Rok 1995 jest 50-tą rocznicą zakończenia 
wojny a dla mnie 50-tą rocznicą zawarcia 
związku małżeńskiego, a było to 15 lipca 1945 
roku. Moje życie tak się układało. Zostałem 
aresztowany 1.09.1941 przez gestapo w 
Warszawie i przewieźli mnie do więzienia w 
Poznaniu, potem Berlina do więzienia 
policyjnego, a potem do więzienia w Brungswej, 
potem w Halle, a następnie w Lipsku. Miałem na 
tyle szczęścia, że trafiłem filię obozu 
koncentracyjnego. Powodem tych wędrówek była 
znajomość niemieckiego i zawód spawacza. 
Najdłużej byłem przy zakładach Levro-Verke, 
gdzie produkowano benzynę syntetyczną. Końca 
wojny nie pamiętam w szczegółach, ale tego dnia 
nie było wrzasków essesmanów i gwizdków. 
Jedynie więźniowie na funkcjach chcieli 
wprowadzić swoje porządki. Bałagan był 
niesamowity i od obiadu rozpoczęły się 
porachunki tzn. essesmanów nie było, a 
więźniowie zabrali się za kapo, blokowych i 
innych funkcyjnych co byli szczególnie brutalni 
to zatłukli.

Bałagan wszędzie był okropny. Mam na 
myśli całe Niemcy. Aby temu zapobiec, zaczęto 
zwozić Polaków i inne narodowości do 
opuszczonych koszar wojskowych. Ja trafiłem do 
Heilbronn, gdzie na skraju miasta były koszary 
Grenadierów Pancernych, budynków kilkanaście, 
nic nie zniszczone. Po dwóch tygodniach było 
nas około 3,000 a może i więcej. Zorganizowano 
kuchnię, Amerykanie dostarczali żywność. 
Głodny już nikt nie był. Dlaczego piszę, że było 
nas tak dużo, bo wszędzie izby żołnierskie w 
koszarach były zapełnione. W tej izbie co ja 
byłem było nas ja (jeszcze nie z żoną) i inni, 
razem 9 osób. Kuchnia działała sprawnie. 
Wydawano obiady. Każdy szedł z miską 
blaszaną, większą puszką po konserwie. Ja od 
września 1941 od końca wojny zawsze byłem 
głodny i choć najadłem się chleba, już około 
1100 kręciłem się koło kuchni z myślą, że może 
zabraknie zupy. Jeszcze „nie żona” pracowała 
tam. Ona widziała, że kręcę się, ale ważniejsze 
było dostać coś gotowanego. Któregoś dnia 
zawołała mnie podając na głębokim talerzu 
kartofle z sosem i kawałek pieczonego mięsa. 
Prosiła abym przyszedł pod wieczór. Miała ciasto 
i kawę. I tak się zaczęło. Dokarmiała mnie. 
Żyliśmy jak małżeństwo, z tym, że jak oboje 
pamiętamy nie padło słowo —ja ciebie kocham. 
Jak byłem już w Niemczech jako pomoc 
domowa niedaleko była filia obozu 
koncentracyjnego. Tam byli Polacy, widziałam 
jak ich bili i ganiali. Po poznaniu Ciebie 
wiedziałam, że wiele musiałeś przeżyć. W 
koszarach w Heilbronn znaleźli się stolarze i w
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stopowy żaglowiec, imieniem „Ariel” który jest 
moim drugim, pływającym domem.

Nasze Sygnały Nr 177 przeczytałem od deski 
do deski. Zauważyłem dwie nieścisłości, czyżby 
śp. S. Pohorecki nie otrzymał nominacji 
prezydenta na kmdr, ppor.? wydaje mi się, że S. 
Tomaszewski zakończył służbę w stopniu 
bosman-mata... Korespondowałem ze 
Staszewskim T., oczywiście wysłałem 
kondolencje jego małżonce. Niestety wszyscy się 
starzejemy. Mam zamiar odwiedzić Anglię w 
sierpniu przyszłego roku. Będę w Londynie, 
Plymouth i Kornowalii. To jest jedyny okres, 
kiedy jestem „wolny”. Proponowałem Mietkowi 
Wasilewskiemu urządzenie jakiegoś spotkania z 
kolegami rezydującymi na tej starej wyspie. 
Mam na myśli: Marka O., Kostka Z., Andrzeja 
Ponikiewskiego, Romana Dullę, Staszka 
Olszowskiego, Józka Bilińskiego, Ziutka 
Sucheckiego, Janka Wańkowskiego i innych.

Daj im o tym łaskawie znać, kiedy ich 
spotkasz. Ostateczną datę podam w maju 
następnego roku. Dziękuję za zorganizowanie 
zbióki na groby poległych marynarzy pod 
Kockiem, szczególnie zaś za Twoją osobistą 
donację, nota bene równą mojej kontrybucji. Ale 
czy to wszystko wystarczy?

Andrzej Browarski

Royal Oak, ML USA, 14 września 1995.

...My to znaczy moja żona i ja, od 31 lat, jak 
żona (dużo młodsza) przeszła na emeryturę, 
prowadzimy raczej spokojne życie. Rano — 
pobudka i wyjazd na śniadanie. Potem gazeta, 
wiadomości na TV i czasami ogród i ścinanie 
trawy. Ponieważ jestem już po 80-tce, maszyna 
do ścinania trawy jest „Power driven” — czyli 
trzeba tylko ją prowadzić. W zimie mamy dużo 
śniegu, ale mamy kontraktora, który odgarnia 
nam śnieg... W sumie żyjemy wygodnie i bez 
większych problemów.

Wacław i Ewa Fara

Denia, Hiszpania, 30 września 1995.

...miałem telefon od Wojtka Domżalskiego 
prosto z łoża boleści, bo odpoczywa po ciężkiej

jednym z magazynów zrobili kościół, ławki, 
ołtarz i ambonę. Ślub nasz był 15 lipca w tym 
właśnie kościele. Było nas sześć par na raz. Ślub 
dawał ksiądz Klemenas Dwornik — więzień z 
obozu.

Żyjemy już 50 lat — tyle lat od ślubu...
Tu gdzie mieszkamy — Markaryd — nie ma 

Polaków, są tylko 3 dziewczyny zamężne za 
Szwedów. Nie mam z kim porozmawiać. To co 
wiem to tylko z dzienników, radio Warszawa I i 
z gazet szwedzkich. Do Polski nie jeżdżę. 
Znajomi Szwedzi przywożą mi kilka gazet...

Z racji 50-tej rocznicy zakończenia wojny z 
telewizji szwedzkiej jest kilka reportaży — stare 
kroniki filmowe — o obozach koncentracyjnych 
i więzieniach. W Moskwie jest ogromne 
archiwum danych o tysiącach więźniów od 1940 
w lagrach sowieckich...

25 lipca 1995 r. rozpoczynam 80 rok życia.
Życzę sobie abym tak czuł się dalej jak teraz.

Zbigniew Heindrich 
Szczecin, 5 wTześnia 1995

... Serdecznie dziękuję za przesłane mi Nasze 
Sygnały nr. 177. Na pismo to oczekuję jak na 
optymistyczne lekarstwo. Naszymi Sygnałami 
dzielę się również z kolegami z Marynarki 
Wojennej. Odnajdujemy wspomnienia, z dziejów 
naszych i Kolegów w służbie Marynarce 
Wojennej. Pamięć i wspomienia, po tylu latach 
są tak bliskie i silne, że wypożyczone Nasze 
Sygnały nie zawsze wracają i ja się z tym godzę. 
Obecnie w Kraju szacunek dla człowieka zmalał, 
dzieje się wiele niegodziwości. Jestem wielkim 
optymistą, że zmieni się to wszystko i będziemy 
korzystać z dużo większych swobód 
chrześcijańskich. Jak również, że nastąpi 
połączenie naszego Kraju z Zachodem, o co 
bardzo się modlę. Łączę uprzejmie pozdrowienia 
i życzenia dużo zdrowia Szanownemu Gronu 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej i Zespołowi 
Redakcyjnemu Naszych Sygnałów.

Henryk Piotrowski 
Point Edward, 7 września 1995

...Mieszkam w Kanadzie pół roku od maja do 
października włącznie, a resztę roku włóczę się 
po Morzu Karaibów. Mam tam trzydziesto-
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operacji serca na triple-by-pass. Namawiałem go 
na rekonwalescencję tutaj, ale on jest gotowy do 
wyjazdów tylko swym prywatnym 707, gdy 
jedzie odkryć nowe pola naftowe. Wielka szkoda, 
że Bartosik jest incommunicando i nie ma od 
niego wiadomości. Był on przynajmniej dla mnie 
very genial, friendly and interesting. Heads above 
some others CO’s...

... Kto to był „Marszałek Polski” Rola- 
Żymierski jest on w mundurze pełnego Admirała 

w pamiątkowej książce (oczywiście czasy PRL- 
u) otrzymanej od kapitana portu Łeba. Jego pełne 
nazwisko jak wiesz jest Roman Jakubowski. Ja 
kacapów i „ludowych” komunistów nie cierpię. 
Z Wilna wyjechałem z kwietniu 1940 roku. Więc 
ich widziałem i wąchałem. Śmierdzieli zza 

horyzontu jak flotylla wielorybnicza. Nawet 
zebruci przywiezieni z Murmańska na HMS 
TRYNIDAD też tak samo waniali...

Zygmunt Jądrzejowski

Glasgow, 22 października 1995.

...W Kraju na spółkę z wydawnictwem 
„RUTHENOS” w Krośnie udało mi się wydać 
książkę pt. „Z FALĄ I POD FALĘ”. Są to — 
jak oni mi dodali podtytuł — Opowiadania 
Morskie. Większość opowiadań było już w

„Nasgych Sygnałach”. Są też- niektóre kiedyś 
publikowane w „Wiadomościach” i jedno w 
Paryskiej Kulturze. Po prostu ująłem to razem w 
jedną całość. Wydano 1000 egzemplarzy z czego 
ja podjąłem się rozprowadzić połowę (500). 
Drugą połowę sprzedaje księgarnia i antykwariat 
w Krośnie. By pokryć koszta wydawnictwo 
wykalkulowało cenę jednego egzemplarza — 
80,000 starych słotych, która równa się w nowej 
walucie 8 zł. W przeliczeniu na angielską £3.50 
plus przesyłka. Do Glasgow w walizie 
przydźwigałem 20 kopii. Książka składa się z 
140 stron. Zamieszcza również 9 ilustracji i dwa 
autoportrety.

Jeden z czasów rekruckich z 37 i jeden z 
1995.

W związku z tym proszę redaktora o 
umieszczenie krótkiej wzmianki w „Naszych 
Sygnałach” o ukazaniu się książki podaniem 
ceny i z dodaniem kosztu ewentualnej przesyłki 
i gdzie je można nabyć.

Po wyczerpaniu 20 egzemplarzy, które 
przywiozłem, a które można zamawiać pod 
adresem autora dalsze egzemplarze zamawiać w 
„Muzeum Regionalne ul. Kadyiego 11, 38-200 
Jasło, Poland.”

Wincenty Cygan 
27 Faskin Rd 

Glasgow G53 7EX
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Z ŻYCIA KÓŁ
ARGENTYNA : patrz list p. Z. Kicińskiej w 
PRZYCZYNKACH.

AUSTRALIA.
Po raz drugi swoboda redaktorska pozwala mi 
zrobić bałagan w prezentacji bo w życiu 
kolegów po drugiej stronie świata najważniejszy 
był pobyt ORP ISKRA.
Program przewiduje 15 października 1995 
przyjście ISKRY do Darling Harbour, która 
zacumuje koło Australian National Maritime 
Museum
10.00 — Powitanie Komandora Wojciecha 
Franckiego oraz kombatantów australijskich na 
pokładzie O.R.P. „ISKRA”, przy udziale 
Kompanii Honorowej i orkiestry Royal 
Australian Navy.

Powitanie odbyło się w obecności Adm. R.A. 
Wagi a lokalne wiadomości Polskie podają 
fotografię kmdr. Wojciecha Franckiego z 1946, 
którą tu prezentujemy i fotografię z prezentacji.
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Fot. J.Adamski: Darling Harbour— 15 października 1995 r. Admirał Romuald Waga 
Dowódca Polskiej Marynarki Wojennej wita się z Komandorem Wojciechem Franckim

Fot. J.Adamski: Darling Harbour — Svdnev — 15 naździprnika ions r vrvrr-\ a n rl nnri i rzn i V
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Z Australii otrzymalis'my relację od p. Stanisława 
Lukasa, który uprzejmie opisuje pobyt ISKRY i 
przysyła wspaniałe fotografie wraz z 
redagowanymi przez niego podtytułami.
Za przesłane przez niego fotografie zrobione 
przez p. J. Adamskiego jesteśmy mu niezmiernie 
wdzięczni.

GLASGOW

W dniu 28 listopada 1995 we wtorek o 1900 
urządzamy wieczorek poświęcony 77-mej 
rocznicy powstania Marynarki Wojennej. 
Jednocześnie będzie to okazja dla zaproszonych 
gości ze świata akademickiego i kombatanckiego 
szkockiego do spotkania z nowym Konsulem 
Generalnym w Szkocji p. mgr. Leszkiem 
Wieciechem. Bardzo życzylibyśmy sobie mieć 
na tym wieczorku Gości z Londynu w tym dniu 
u siebie. Byłoby to świadectwo stałej nie 
przerwanej łączności marynarskiej wtedy, gdy 
działamy wspólnie wśród społeczeństwa 
szkockiego na rzecz krzewienia sprawy Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Mieczysław Zawada 
adres: 1401, Pollokshaws Road 

Glasgow G41 3RG Scotland

You are cordially invited to a special evening on 
the occasion of the Polish Navy 77-th 
Anniversary at the Polish Cultural and 
Information Centre at Strathclyde University, 50 

George St., Glasgow at 19.00 hrs. on Tue. 
28.11.1995.
This evening will be an opportunity to meet a 
new Polish Consul General in Scotland and 
Northern Ireland Mr. Leszek Wieciech.
Refreshment will be served.

R.S.V.P.

KANADA

W 156 nr NS na stronie 34 i następnych 
popełniłem swój redaktorski felieton pt: „Jesienne 
Róże”, gdzie czwarty paragraf ma podtytuł 
„Tymiński”, gdzie gratulując Mu wspaniałych 
osiągnięć piszę, że 13 listopada 1985 r. 
Komandor skończył 80 lat „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy” szczególnie w kole Kanada 
maleją poza faktem, że prezes i ich główne 
oparcie skończył 90 lat, a tego w sprawozdaniach 
miłej koleżanki Milisiewicz nie wyczytałem, bo 
drobniejsze, choć ciekawe, sprawy notuje.

Sprawozdanie więc koła Kanada, korzystaj ąc 
ze swej redaktorskiej swawoli pisze w tym roku 
redaktor i streszcza się do życzeń by w jak 
najlepszym zdrowiu i jak najdłużej Drogi 
Solenizant — wspaniały dowódca, sportowiec, 
organizator i najcenniejszy współpracownik 
Naszych Sygnałów — prowadził swe Koło w 
chlubnej do pozazdroszczenia pracy, życzeń od 
„załogi” Naszych Sygnałów, kolegów 
londyńskich i chyba od wszystkich kolegów 
kiedyś zrzeszonych w SMW.
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SPOTKANIA LONDYŃSKIE

CZWARTEK 13 LIPIEC 1995.

Do stołu zasiada 17 osób: W. Barteluk, B. 

Fornal, H. Gryko, F. Keidrowski, S. Kmiecik, Dr. 

T. Kondracki, E. Liber z p. Eileen, G. 
Obertyńska, S. Śliski, S. Traszko, J. Wańkowski, 

F. Wizła i p. Róża, C. Zielonka, K. Okołów- 
Zubkowski i W. Żurawski. Dr. Kondracki nasz 

przyjaciel jest przejazdem w Londynie i po swym 

zaangażowaniu się w sprawach marynarskich, 

opracowuje teraz historię SPK i przerwał 

studiowanie tego tematu, by do nas dołączyć. 

Koledzy zauważyli nieobecność redaktora, który, 

zatrzymany w szpitalu, przesłał obecnym 

kolegom sygnał: „bawcie się, by obniżać 

poziom”! Ale jak mi z czasem doniesiono, nawet 

tak się zaniepokoili mą nieobecnością, że 

zdrowie moje wypili, co wierzcie mi, pomogło.

CZWARTEK 10 SIERPIEŃ 1995

Do stołu zasiadamy szczęśliwą 13-tką. Jest 

odnaleziony przez Floriana Wizłę Tadeusz 

Czerwiński, który rękę na ORP JASTRZĄ B 

stracił, Bolek Fornal, który wiązankę dalszych 

fotografii z wojennych lat pokazuje i jedną małą 

z Gibraltaru „pod polską marynarską czapką” 

nawet w tym numerze reprodukujemy. Józef 

Kneba przyniósł fotografie z uprzednich spotkań, 

Wiesław Krzyżanowski prosi o pomoc w pisaniu 

sprawozdań, ale pomoc nie została ofiarowana. 

Henryk Kuczwalski obiecuje przynieść organki 

by nam zagrać marynarskie tango, ale jeszcze do 

dziś nie zagrał, Edek Liber w przerwie swych 

podróży dookoła globu jest dziś z nami i 

opowiada, że szykuje się do wizyty w 

Buckingham Palace, p. Gabriela Obertyńska 
przerwała urzędowanie w kancerlarii, by 

rozdawać kwity, zaległe Sygnały i pilnować, by 

po „łacinie” przy stole nie mówiono, nierozłączni 
Witold Stankiewicz i Stanisław Śliski, których 

kiedyś nazwałem naszymi herosami choćby 

dlatego, że w dniu podłej pogody też dołączają. 

Jest nasz nowy skarbnik Staszek Traszko, bardzo 

zmartwiony, bo nie udało mu się postawić mi 

drinka, bo mi niby nie wolno. A na czele w 

rozmowach choć z końca alfabetu są Czesław 
Zielonka i Władek Żurawski.

CZWARTEK 14 WRZESIEŃ 1995

Jest nas przy stole na comiesięczny obiad i 

pogadacza 15-tu. Poza normalną londyńską ekipą 

są z nami mile widziani koledzy z Francji: Jan 

Plewa wieloletni prezes od powstania Koła aż do 

1994 i Jan Dolny zawsze czynny na tamtejszym 

terenie. Przywiózł ich z wizyty w północnej 

Anglii dr. Leszek Ostrowski i wraz z Florianem 

Wizłą trochę ich monopolizowali, ale zawsze 

nam poniżej siedzącym udało się nasze nie tylko 

trzy grosze ale i okazyjny kawał dorzucić. 

Bardzo miło było spotkać kolegów z Francji i tu 

warto chyba zaznaczyć, że choć nie możemy 

zagwarantować kto będzie na czwartkowym spot

kaniu, namawiamy pozamiejscowych by plano

wali swój pobyt w Londynie na drugi czwartek 

miesiąca. Przychodzili na 1200 do „Lotników”, 

gdzie nie tylko posadzimy ich z nami przy stole, 

ale pozwolimy im za swój obiad i wino zapłacić.
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CZWARTEK 12 PAŹDZIERNIK 1995

Pokaźna wielojęzyczna grupa 20-tu schodzi się w 

barze u Lotników i wygłodzonych prowadzi do 

stołu Piotr Dawidziuk z żoną Teresą, za nimi 

zawsze wierny Bolek Fornal, Hirek Gryko, 

Liason Staff reprezentuje Stanley Kettel z 

GARLANDA, Stefan Kmiecik i fotograf rodzin 

emirackich Ziutek Kneba, niezastępiony, bo nikt 

nie chce przejąć, kronikarz Wiesław 

Krzyżanowski, Henryk Kuczwalski, Edek Liber, 

Józef Mleczek, Staszek Traszko, który kiesę 

Stowarzyszenia przejął od kol. Gryki, p. Gabriela 

Obertyńska, z dala przyjechał Janek Wańkowski 

by spotkać innych garlandczyków, Florian Wizła 

z p. Różą, Czesiek Zielonka z p. Alfredą, prezes 

ostatniego a „nieustępującego” Zarządu Kostek 
Okołów-Zubkowski i Władek Żurawski. Jest nam 

licznie i wesoło, ale już na następnym spotkaniu 

zaczynają się usprawiedliwienia. Czego mamy się 

spodziewać w późnym emerytalnym wieku?

CZWARTEK 9 LISTOPAD 1995

Rano tego dnia podczas Zebrania Zarządu 
(Komitetu Powierników) i dokooptowanych 

honorowych pracowników mamy telefon od 

Tadeusza Czerwińskiego, że był przetrzymany w 

szpitalu i nie będzie mógł wziąć udziału w 

spotkaniu.

Tak więc na lunch idą niektórzy członkowie 

Zarządu prosto z zebrania jak Wiesiek 

Krzyżanowski, prosto z Westminster Abbey, 

gdzie na „polskiej działce” wbijali krzyżyki i 
rozmawiali z HM Queen Elizabeth the Queen 

Mother i Jej wnukiem HRH Duke of York, 

Staszek Traszko i Florian Wizła, a dwunastkę 

przy stole dopełniają koledzy: Władek Barteluk, 

Bolek Fornal, Stefan Kmiecik, Ziutek Kneba, 

Henryk Kuczwalski, Witold Stankiewicz, 
Stanisław Śliski, Czesiek Zielonka i Władek 

Żurawski. Generalnie wspominają koledzy swą 

powojenną karierę w Marynarce Handlowej i 

podkreślają pomoc w znalezieniu pracy i 

sprawieniu pomocniczych dokumentów do 

wcześniejszego otrzymania odpowiedzialnej 

pozycji jakiej jej udzielał ówczesny szef działu 

rozmieszczenia śp. kpt mar Andrzej Jaraczewski. 

Szczególnie jego pomoc przydała się 

podoficerom mechanikom w zdobyciu z czasem 
po odpowiednich egzaminach funkcji oficerskich.
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NA SZYBKOŚCIACH MANEWROWYCH
Wydaje mi się, że lewa maszyna pracuje 

cała naprzód a prawa pół wstecz i nasza SMW 
nawet rozkręca się lekko cofając na tych 
manewrowych szybkościach. Właśnie 
wyczytałem w naszej londyńskiej gazetce, że w 
jakimś lokalnym kole jest bal kombatanta i 
wybór królowej balu. Marynarze też mieli 
pomysł mieć jeszcze jeden bal morski ale 
podagra powaliła tancerzy, a grupa pań morskich 
orzekła, że ze starymi dziadami nie będą 
tańcowały, stąd też powstał pomysł pojechania 
do Henley, gdzie nam dadzą jeść, pić i nie każą 
tańcować, a funkcje oficjalne zostały ograniczone 
do czysto towarzyskich — staropolskich: jedz, pij 
i popuszczaj pasa, ale ... o tym za chwilę.

2 WRZESIEŃ 1995
Stowarzyszenie Lotników Polskich w tym 

roku hołd poległym lotnikom w obecności HRH 
The Princess Royal pod pomnikiem Lotnika 
Polskiego na Northolt. Kpt mar Konstanty 
Okołów-Zubkowski reprezentuje Federację 
Organizacji Kombatanckich, a kpt mar Edward 
Liber Stowarzyszenie Marynarki Wojennej. W 
polskiej prasie londyńskiej jest fotografia 
Księżniczki Anny w rozmowie z kpt mar 
Konstantym Zubkowskim, oraz płk. Wojciechem 
Kołaczkowskim d-cą 303 dyw. myśliwskiego.

Pierwszy z prawej jest marszałek Aleksander 
Maisner, a pierwszy z lewej Attache Obr. Nar. 
Królewskiej Ambasady Norweskiej Cpt T. Seim.

12 WRZESIEŃ 1995
Na Zebraniu Zarządu prezes informuje, że 

ORP ISKRA według poprawionego programu 
będzie w PORTSMOUTH od 2 lutego 1996 i 
niedziela 4 lutego jest zarezerwowana na wizytę 
na ISKRZE członków SMW. Zamówiony jest 
autobus, który nas zawiezie (i odwiezie) na 
ISKRĘ za około £12.00 do £15.00 od osoby. 
Zainteresowani koledzy proszeni są o 
zarejestrowanie się i z czasem zawiadomimy ich 
skąd i kiedy autobus odchodzi.

Msza Św. i wspólny obiad na Święto MW 
odbędzie się w sobotę 11 lutego 1996 w kościele 
Św. Andrzeja Boboli o 11.00 i potem w 
restauracji Stowarzyszenia Lotników o 1200.

Obchód 50 lecia SMW jest proponowany na 
5 maja 1996 rano do 7 maja 1996, po śniadaniu, 
a więc 2 dni po £25.00 — dziennie (z noclegiem 
i pełnym wyżywieniem). Bar zorganizujemy we 
własnym zakresie. Hieronim Gryko podjął się 
reprezentować SMW w Zjednoczeniu Polskim.

11 LISTOPAD 1995
Nieliczna grupa społeczeństwa proponowała, 

by o 1100, 11 dnia, 11 miesiąca minutą 
milczenia uczcić tych, co za przyszłe pokolenia 
życie swe oddali w dwóch światowych wojnach. 
Ale poza sprzedawcą maków i stojącym obok 
żołnierzom wszyscy hałaśliwie załatwiali swe 
zakupy a nie tyle dzwony, ile sklepy 
wydzwaniały koniec targów.

Nasze Święto Niepodległości spędziłem 
dumając o kolegach i pisząc końcowe paragrafy 
nieudolnego numeru NS, prosząc o życzliwą 
krytykę, biorąc pod uwagę wiek i niedołężność 
redaktora.
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12 LISTOPAD 1995
W „Remembrance Sunday” jak pisze 

Dziennik Polski z 15 listopada: Na prośbę 
ambasadora RP Ryszarda Stemplowskiego. Jego 
Królewska Wysokość Książę Edynburga przyjął 
przedstawicieli polskiego środowiska 
kombatanckiego w Zjednoczonym Królestwie. 
Ambasador, występując w towarzystwie attache 
obronnego Ambasady RP kmdra Ryszarda 
Szlegiera, przedstawił Jego Królewskiej 
Wysokości przybyłych weteranów na czele z 
prezesem Federacji Organizacji Kombatanckich 
PSZ kpt. mar. Konstantym Okołów- Zubkowskim. 
Przedstawieni zostali ponadto: oficer Pom Sł. 
Kobiet Janina Balon, mjr Mieczysław 
Białkiewicz, por. Kazimierz Bortkiewicz, kpt. 
Andrzej Czyżowski, kpt. Witold Deimel, kpt Józef 
Huczyński, mjr Antoni Nosek, mjr Mieczysław 
Sawicki, płk Władysław Sypel, kpt Józef Wojtecki, 
por. Czesław Zychowicz. Skład grupy ustalił — 
na prośbę ambasadora — Zarząd Federacji. 
Ambasador zwrócił uwagę na znaczenie 
polskiego udziału w alianckim wysiłku wojennym, 
na tutejszą integrację społeczną z udziałem 
Polaków i Brytyjczyków polskiego pochodzenia 
oraz na zbliżającą się podróż Jej Królewskiej 
Mości Elżbiety II i Księcia Małżonka do Polski. 
Książę Filip interesował się udziałem 
poszczególnych weteranów w wojnie i wspominał 
swą poprzednią podróż do Polski. Jego 
Królewska Wysokość rozmawiał z każdym 
spośród kombatantów. Była to pierwsza tego 
rodzaju audiencja. Po bezprecedensowym udziale 
Sekretarza Stanu ds. Obrony Malcolma Rifkinda 
w przyjęciu zorganizowanym w Ambsadzie RP we 
współdziałaniu z Federacją, dnia 3 maja br., 
audiencja u Księcia Edynburga stanowi 
wyjątkowo podniosły element pięćdziesiątej 
rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej. 
Prince Philip życzliwie wspominał wyskokową 
gościnność Polaków podczas swej wizyty w 
Warszawie, uniki jakie stosował by nie zakrapiać 
chociażby pierwszego śniadania, raczej 
zdziwiony był, że fotograf z ambasady nie 
dojechał na czas. Może nie znał adresu, lub po 
śniadaniu już nie czytał instrukcji. A redaktor 
NS nie może podać fotografii tego historycznego 
i serdecznego spotkania.

14 LISTOPAD 1995
Na wtorkowy dyżur sekretarza i redaktora w 

kancelarii czeka na mnie list ...Za tydzień lecę do 
Trinidadu, gdzie czeka na mnie yacht „Ariel”. 
Będę żaglował po Morzu Karaibów do kwietnia 
przyszłego roku....... Otrzymałem list od ppłk. H.
Pakuły w Warszawie, w którym on podaje, że do 
obecnej chwili nikt z naszego Stowarzyszenia go 
nie skontaktował, ani żadna kwota nie wpłynęła 
na Fundusz Renowacji Grobów Marynarskich. A 
więc co się stało? Ja temu miłemu panu, 
cenionemu patriocie przyrzekłem naszą pomoc 
finansową, którą bardzo potrzebuje. Przecież 
moja osobista donacja jest kroplą w morzu. 
Podałem adres pułkownika i konto bankowe 
donacji. W-wa nie jest daleko od Londynu, na 
pewno ktoś z kolegów tam leci i mógłby 
osobiście doręczyć pieniądze. Podaję dane 
jeszcze raz, o ile się gdzieś zawieruszyły:
Ppłk, mgr, inż. Henryk Pakuła, 00-590 
Warszawa, uL Marszałkowska 20/22 m 24. 
Konto bankowe: IX Oddział P.K.Q.
Numer Konta: 1599-306841 — 132.
SMW wydała masę forsy dla podchorążych, 
żaglujących dokoła świata. Wydaje mi się, że 
utrzymanie grobów poległych marynarzy w 
obronie Ojczyzny jest szlachetnym celem. 
Osobiście odpowiadam „od ręki” na apel komisji 
Opieki, przesyłając mój skromny czek.
Byłoby mi bardzo przyjemnie, gdyby nasze 
Stowarzyszenie wyasygnowało pewną sumę na 
renowacje grobów marynarskich.

Andrzej Browarski

Dodać tu muszę, że o groby Polaków na Białej 
Rusi według międzynarodowego prawa dba Rząd 
Białorusi i odwrotnie o ich groby na terenie 
Polski dba Rząd Polski. Nie są to wyczerpujące 
i zadowalniaj ące zarządzenia, ale pomoc na te 
cele musi być dobrowolna i nasi członkowie na 
ten cel swe datki złożyli. SMW ma ręce nieco 
skrępowane, bo nasze dotacje muszą być 
aprobowane przez Commissioner of Charities.

Na zakończenie — FINANSE.
Wielu Kolegów zwracało się do kancelarii z 

prośbą by przysyłać im Nasze Sygnały. Otóż 
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wszystkim, co byli członkami SMW, wdowom i 
dzieciom członków SMW należą się NS jako 
pismo „For Members Only”. Koledzy, którzy po 
50 latach dowiedzieli się o naszym istnieniu i 
mają swe żądania i prośby spotykają się z 
życzliwym nastawieniem zaspokojenia ich 
potrzeb — w miarę naszych możliwos'ci. Ale 
wydaje mi się, że za dwa numery NS (które nas 
kosztują £2.50 za mały numer) i przesyłkę na rok 
powinni, jeśli ich stać na to, przysłać około 
£10.00 na rok za otrzymane numery. A jeśli nie 
przyślą to o nich i tak nie zapomnimy. W tym 
numerze ukrytych jest kilka apeli; Redaktor 
wzywa czytelników, by je wynaleźli, 
odpowiedzieli jak im serce i kieszeń dyktuje i z 
zadowoleniem patrzyli się w dalszą, 
pogodniejszą, ale niestety coraz krótszą 
przyszłość.

W środę 29 listopada 1995 u pp. Okołów- 
Zubkowskich zbierają się p. adm Jędrzej 
Czajkowski i Attache Obr. Nr. kmdr Ryszard 
Szlegier, a z naszych Jan Busiakiewicz i Wiesław 
Krzyżanowski.

Pani Antonina częstuje wspaniałymi 
kanapkami tak rozmaitymi, że nie wiadomo, 

które-wybrać, a Kostek z wdziękiem gospodarza 
nalewa szczordą ręką trunki. Admirał ma wiele 
ciekawych rzeczy do opowiedzenia i o niedawno 
wygranych regatach przez Jego „Tornado” i o 
swej wizycie w bazie okrętów podwodnych HMS 
DOLPHIN. Rozmowa szybko przechodzi na 
okręty podwodne, gdzie Adm. Czajkowski ma 
wiele do dodania, jako że sam był 
podwodnikiem z Dyrczem jako nawigatorem i na 
ten temat na spotkaniu z Anglikami nie miał ust 
zamkniętych, swoje uwagi powiedział i 
gospodarze wiedzieli, że rozmawiają z 
fachowcem.

W czwartek 30 listopada 1995 w SMW p. 
Jerzy Misiak prezes SPK w Australii 
przyprowadzony przez sekretarza Związku 
Oficerów Marynarki Handlowej w Londynie inż. 
Zbigniewa Ogrodzińskiego, po kawie w 
kancelarii SMW schodzą wraz z nami na 
rozgrzewającego „drinka” do baru Lotników, 
gdzie spotykamy Hieronima Gryko i Jerzego 
Lisowskiego. Podziwiamy wspaniałe fotografie. 
Jeszcze być może lepsze niż te, które już 
oddaliśmy do druku na temat wizyty ISKRY w 
Australii.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
9.11.1994 zmarł w Colchester — Anglia (na wylew) mat. Henryk Nowak.

W kwietniu 1995 zmarł w Australii st bosman Józef Wojciechowski(maszyńista z OPR PIORUN)

16.5.1995 zmarł w Londynie st. bosman Kajetan Łowczynowski. Przeżył 87 lat.

W maju zmarł w Polsce st. mar. Kazimierz Szuba.

W maju 1995 zmarł w Krośnie — Polska, st. mar. Jan Kordyś.

9.6.1995 zmarł w Yeovil — Anglia st. mar. Jan Lewandowski.

6.7.1995 zmarł w Maple Creek — Kanada bosmanmat Victor Mordasiewicz. Przeżył 76 lat.

12.7.1995 zmarł w Buckingham — Anglia (na wylew) kpt. mar. Piotr Surzyn. Przeżył 75 lat.

24.7.1995 zmarł Warszawie po długiej chorobie kmdr. ppor. Jerzy Skowroński (kpt. ż.w.)
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2.8.1995 zmarł w Dunnville — Kanada mat. Bolesław Jarzy (ORP DRAGON, operacja Neptune). 
Wieloletni zasłużony członek koła SMW Kanada.

13.8.1995 zmarł nagle kpt. mar. w st. spocz. Jan Lewicki. Kombatant dwóch wojen światowych. Brał 
udział w konwojach morskich na OORP BURZA, ORKAN, ŚLĄZAK. Przeżył 92 lata.

21.8.1995 zmarł nagle (na atak serca) w Berlinie podczas krótkiej wizyty u znajomych Ks.mdr.dr. 
Rafał Słomiriski zamieszkały w Gdyni.

23.8.1995 zmarł w Londynie po długiej i ciężkiej chorobie kmdr.por. Antoni Wacięga. Pilot w 
Polskim Lotnictwie Morskim. Przeżył 90 lat.

22.9.1995 zmarł w Brisbane — Australia, bosmanmat Czesław Mańkowski.

23.9.1995 zmarł nagle w Buenos Aires — Argentyna, bosmanmat Stanisław Wrzesiński. Długoletni 
członek Koła SMW w Argentynie.

We wrześniu 1995 zmarł w Sao Paulo — Brazylia, p. Jakub Lubowiecki, mąż koleżanki Wandy 
Makowskiej Lubowieckiej (ofic. PMSK).

14.10.1995 zmarł w Plymouth — Anglia, st. mar. Wiktor Mucha. Długoletni członek Stowarzyszenia 
Weteranów M.W. w Plymouth.

18.10.1885 zmarł nagle (na serce) w Walton-On-Thames — Anglia, kpt. mar. Edward Liber. 
Długoletni członek Zarządu S.M.W. Kierownik Komisji Opieki S.M.W. Welfare Fund. Przeżył 77 
lat.

18.10.1995 zmarła nagle w Cumbernauld — Szkocja, pani Maureen Pściuk, żona kolegi Józefa 
Pściuka. Była bardzo szanowana w kołach Glasgow i Francja.

14.11.1995 zmarła w Londynie po ciężkiej chorobie (na raka) pani Weronika Paczkowska, żona 
kolegi Teofila Paczkowskiego.

19.11.1995 zmarł w Londynie po długiej i ciężkiej chorobie mat. Władysław Myślicki.

23.11.95 zmarł w Gdyni kmdr Andrzej Pierzyński

Kmdr ppor Tadeusz Bernas zmarł 29.11.1995 w Kanadzie.

Chor mar Piotr Walenzewicz zmarł 02.12.1995 w Kanadzie.

CZEŚC ICH PAMIĘCI!
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

NA FUNDUSZ OPIEKI wpłacili: E. Jarzębski................... . . £20.00
F. Jasłowski ............. Can.$25.00

J. Anczykowska . . . . . . £20.00 T. Jaszkowski ........... US$125.00
L. Antoszewicz . . . . . . £25.00 R. Jedyński................... . . £10.00
F. Balicki ................... . . . £50.00 K. Jeliński ................... US$10.00
W. Barteluk ............. . . . £10.00 J. Junosza-Stępowski . . . £15.00
T. Bernas ................... ................... Can.$50.00 M. Kadulski ................ US$50.00
L. Bentkowska .... . . . £10.00 J. Karnicka................... . . £30.00
A. Biskupska ............. . . . £20.00 D. Katarzyńska ........... . . £15.00
K. Boreyko................ US$100.00 F. Kendrick-Keidrowsk:i . £10.00
R. Brant-Bratkowski . . . . £10.00 , J. Klamt......................... . £10.00
Mrs. M. Bramwell . . . . . £25.00 A. Kłopotowski........... . . £50.00
A. Browarski............. Can.$50.00 H. Kołodyński............. US$20.00
G. Brzeskiwński . . . . . . £25.00 E. Kostyniuk................ . . £20.00
B. Buceń-Berliński . . Can.$20.00 K. Kowalski ................ . . £10.00
B. i J. Busiakiewiczowie . £25.00 J. Krajewski ................ . . £50.00
A. Cardew-Kedziuch . . . £30.00 E. Krutol ................... US$100.00
W. Choroszewski . . . . . . £20.00 J. Krzywoszyński (Harris-Clarke)-£15.00
Mrs. C. Collins .... Can.$25.00 T. Kubiakowski........... . . . £5.00
J. Dobrodzicki........... ......................Can.$ 100.00 H. Kuczwalski............. . . £15.00
H. Dolińska................ ................... £5.00 W. Kuduk ................... US$100.00
K. Domański............. ................... £20.00 Mrs. M. Kuhn............. US$50.00
W. Domżalski........... . . . £20.00 W. Lasek ..................... . . £10.00
J. Drozd ..................... . . . £20.00 J. Ladrowski ................ . . £20.00
R. Dulla ........................ . . . £25.00 T. Lesisz........................ . . £15.00
E. i W. Fara ................ . US$50.00 W. Lee-Limonienko . . . . £30.00
B. Fornal ..................... . . . £10.00 J. Lisowski ................... . . £30.00
J. Gajda ........................ . . . £10.00 Mrs. J. Lubelfeld . . . US$100.00
L. Gliniecki.................... . . £15.00 T. Łubieński ................ . . £50.00
P. Galla ........................ . . . £10.00 K. Malawski ................ . . £30.00
O. Gliński................... Can.$50.00 B. Malinowski............. US$20.00
K. Grocholski-Howard . . £25.00 K. Mayer ..................... US$25.00
H. Gryko ..................... . . . £20.00 Mrs. K. Minkiewicz . . . . £15.00
A. Guzowski................ . US$50.00 S. Muszyński ............. . . £20.00
J. Hecek........................ . . . £5.00 J. Ogonowski ............. . . £20.00
A. Heczko ................... US$10.00 J. Olszewski ................ US$10.00
Z. Jagusiewicz............. . . . £15.00 S. Olszowski................ . . £25.00
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L. Ostrowski........... £30.00
T. Paczkowski........... £20.00
Mrs. J. Pietrulewicz .... £30.00
M. Piotrowska........ £15.00
Mrs. F. Pitułko ................ £30.00
A. Ponikiewski ................ £25.00
J. Prałat .............................. £15.00
F. Preisner ........................ £10.00
W. Proksa................... Can.S 15.00
Z. Pudlicki ........................ £25.00
J. Pściuk..................... £10.00
B. Ragus................................ £6.00
I. i F. Rumińscy ............. £10.00
M. Sawicki ........................ £10.00
W. Sągajałło ..................... £20.00
Captain W.W. Sheppard . £10.00
Z. Siedlaczek ................... £10.00
S. Śliski .............................. £10.00
R. Słoń........................ £10.00
J. Smoczyński ................... £10.00
F. Sorówka................. :£50.00
H. Sójka..................... £10.00
H. Stankiewicz .......... :US$ 10.00
J. Stein........................ £10.00
H. Straszak................ Can.$20.00
H. Strenger................ £20.00
J. Starzycki................ £20.00
J. Suchenek-Suchecki . . . £20.00
W.J. Szczepański..... £50.00
Z. Szembek................ £25.00
Z. Szmydt.................. £10.00
J. Szramik................... £10.00
S. Tabaka.................. £25.00
B. Thomson ........................ £5.00
S. Traszko ........................ £10.00
Mrs. W. Troman ............. £20.00
J. Tutko ..................... Can.$30.00
J. Tumaniszwili..... US$25.00
Mrs. J. Uniechowska . US$25.00
J. Wańkowski ................... £20.00
M. Wasilewski ................ £30.00

W. Wierzbicki................... £15.00
F. Wizła............................. £20.00
J.E. Wielusiewicz . Can.$ 100.00
A. Wojciechowicz ........... £25.00
S. Wolff........................... £30.00
W. Wołczek ................ US$30.00
T. Woszczyński.............. £10.00
C. Wróbel........................... £10.00
C. Yorke............................. £10.00
Z. Xiężopolski............. US$25.00
A. i C. Zielonka ............. £20.00
K. Zubkowski ................... £25.00
C. Zygmunt........................ £50.00
P. Żelazny ................... US$50.00
W. Żurawski................... £10.00

NA FUNDUSZ „NASZYCH SYGNAŁÓW” 
wpłacili:

A. Cardew ...................... £10.00
B. Fornal ........................ £10.00
Z. Jędrzejewski ................ £20.00
J. Olszewski ................ US$10.00
J. Pściuk............................. £10.00
F. Wizła............................. £10.00
A. Wojciechowicz ........... £15.00
W. Żurawski..................... £10.00

NA FUNDUSZ SMW wpłacili:

MACROBERTS — Solicitors — Glasgow 
£100.00
J. Stein................................ £10.00
A. Wojciechowicz ........ £10.00

NA APEL ORP ISKRA wpłacili:

W. Francki ................ Aus.$50.00
A. Piechowiak................... £25.00
K. Siemaszko ........... US$125.00



Str. 60 NASZE SYGNAŁY Nr 178

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

J. Stein................................ £20.00

NA APEL DR. J. SAWICKIEGO Z WYŻSZEJ 
SZKOŁY MORSKIEJ W GDYNI

J. Busiakiewicz ................ £15.00
B. Brant-Bratkowski .... £10.00
K. Domański............ £15.00
W. Lasek ........................... £10.00
T. Lesisz.................... £15.00
W. Krzyżanowski ........... £15.00
J. Olszewska.......... £15.00
K. Siemaszko ......... US$125.00

NA TABLICĘ MAR. WOJ. W KOŚCIELE W 
MANCHESTER wpłacili:

P. Gawroński ..................... £5.00
J. Olszewska........................ £45.00
— w pamięci męża śp. Stanisława Olszewskiego
B. Panek............................. £10.00
P.T. Szalik ........................... £5.00
Koło A.K. — Manchester £30.00 
Koło 1 Dyw. Pane, w M/C £10.00 
Koło 3 Dyw. Karp, w M/C £25.00 
Koło Polskie w Manchester £50.00 
Koło Spadochroniarzy w M/CE5.00 
Koło S.P.K. w M/C .... £25.00
Polska Współ. Katol. w M/CE25.00
Sekcja Seniorów w M/C . £24.00

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZĘKUJEMY. 
Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 27 listopada 1995.

ORP ISKRA II

„KAKTUS NA DŁONI” 
Historyczne histerie

Miesięcznik Bandera podaje wczesne 
kalendarium ORP ISKRY I.

Istnienie ORP „ISKRA II” jest brane za 
naturalny fakt, tymczasem powstanie jej było 
takie naturalne.

W roku 1977 wysłużona „ISKRA I” poszła 
na złom — wysłużona latami pokoju, wojny i 
znowu pokoju nie nadawała się już do dalszej 
eksploatacji.

Ówczesne władze Mar. Woj. uważały, że 

żagle są przestarzałą formą napędu nie biorąc 
pod uwagę, że te żagle pomagały kształtować 
późniejszych dowódców przez poznawanie 

żywiołów.
Admirał L. Jancyszyn nie lubił żaglowców, 

admirał W. Gliński komendant W.S.M.W. 
uważał że wystarczy jednostka o napędzie 
motorowym, a Szef Sztabu admirał W. 
Pietraszkiewicz nie miał zdecydowanego poglądu 
na potrzebę żaglowca.

Przy takim nastawieniu „władz Mar. Woj.” 
szanse entuzjastów „żagli” wydawały się niskie 
i jedynie upór pozostał do zwalczania oporu.

Znalazła się grupa, która nie dała za 
wygraną, do nich należeli: zastępca Komendanta 
WSMW kmdr J. GRAJEWSKI, a z Dowództwa 
Mar. Woj. kmdr. T. SIWIEC, z ramienia 
projektów inżynier Z. CHOREN autor projektu 
„POGORI”, a z biura budowy okrętów dołączył
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krndr. S. WIELEBSKI. Ta grupa entuzjastów 
rozpoczęła pracę „podziemną”, jak doprowadzić 
plany do aprobaty przedstawiając plan w jak 
najbardziej barwnych kolorach. Stocznia Gdańska 
mając luz w zamówieniach dała korzystną 
wycenę na budowę żaglowca i została tylko 
kwestia zgody Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, który decydował, czy Marynarka 
może coś mieć lub nic.

Komandorowie GAJEWSKI i SIWIEC 
dostali podpis na projekt budowy od Dowódcy 
Mar. Woj., który był przekonany, że to robi aby 
się ich pozbyć, bo za dużo mu zawracali głowę 
— komentarz, „że mu prędzej kaktus urośnie na 
dłoni niż oni dostaną zgodę Sztabu” zakończył 
spotkanie w Dowództwie Mar. Woj.

I o dziwo fortel się udał — wtajemniczony w 
„ spisek” inż. M. NAWROT podsunął Szefowi 
Sztabu projekt budowy z zapewnieniem, że 
pieniądze na ten cel już są „wypracowane”, 
generał podpisał a kmdr. WIELEBSKI szybko 
podpisał kontrakt budowy, aby się ktoś nie 
rozmyślił, szczególnie, że ten „kaktus” mógłby 
być niewygodny.

Budowa okrętu poszła bardzo sprawnie a 
parę lat później najwięksi przeciwnicy projektu 
przejęli pomysł budowy za swój własny i 
zapomnieli o tym niewygodnym „kaktusie”.

Przypomina z rozmów z zainteresowanymi 
Konstanty Okołów-Zubkowski

ORP ISKRA II była podejmowana przez polską 

społeczność w Brazylii, w Południowej Afryce a 
o Australii piszemy w dziale z Życia Kół. O 

przygotowaniach w Argentynie na wizytę ISKRY 

pisze p. Zyta Kicińska w Przyczynkach.

Na koniec swego rejsu dookoła świata ORP 

ISKRA II będzie w Portsmouth podejmowana 

przez Marynarkę Królewską. Ponieważ 

przyspieszony i poprawiony program przewiduje 

powrót do Polski na 10 lutego 1996, trzydniowy 

pobyt w Portsmouth zawiera wiele oficjalnych 
wystąpień. Dla SMW najprawdopodobniej 

zarezerwowany jest czwartek 1 lutego 1996. 

Koledzy, którzy chcą pojechać są proszeni 

natychmiast zgłosić swój udział do kancelarii 

SMW, by za około £12.00 (zależnie od ilości 

zgłoszeń) pojechać specjalnym autobusem do 

Portsmouth, a przy potwierdzeniu udziału SMW 

prześle szczegóły potwierdzające miejsce i 

godzinę zbiórki do wyjazdu i osteczny koszt 

przejazdu. Autobus tylko dla zgłoszonych na 

czwartek 1 lutego na godz. 10.00 na EALING — 

BROADWAY.

Kolegom, którzy chcą pojechać prywatnymi 

samochodami, przypominamy by załatwili sobie 

przepustkę na wjazd do Dockyardu.
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50 - LECIE SMW

W roku 1996 przypada 50-lecie założenia 

S.M.W.

Grupa entuzjastów spotkań zamierza 

zorganizować Zjazd z rodzinami w dniach od 5- 

go do 7-go maja 1996. Na tych samych 

warunkach można przedłużyć swój pobyt.

Całe przedsięwzięcie ma mieć charakter 

koleżeński bez żadnych akcentów oficjalnych. 

Wybór padł na Fawley Court ze względów na 

ładne położenie, możliwość noclegu dla 
wszystkich w jednym miejscu, w bardzo 

przystępnej cenie bo trzy posiłki i nocleg (jedno 

i dwuosobowe pomieszczenia) — £25.00 od 

osoby za dobę. Nie mówiąc już o miłej 

atmosferze, którą Fawley Court może dać, czego 

byliśmy świadkami podczas Ostatniego 
Światowego Zjazdu Marynarzy.

Fawley Court nie ma licencji barowej, więc 

będziemy musieli zorganizować pokrzepienie 

ducha we własnym zakresie. Sugerujmy, aby 

każdy z uczestników przywiózł: albo jedną 

butelkę alkoholu 40% plus mixer — jak woda 

mineralna, sodowa lub tonie, lub trzy butelki 

pijalnego wina lub do kasy barowej wpłacił 

£15.00

Za to otrzyma każdy uczestnik 15 kuponów 

barowych i za każdy kupon otrzymać może z 

baru podwójną miarkę alkoholu lub kieliszek 

wina. Za 5 kuponów dostanie butelkę wina.

Entuzjaści piwa będą mogli zaopatrzyć się w 

lokalnych supermarketach w Henley. Zgłoszenia 

proszę kierować na adres kancelarii, która udzieli 

dodatkowych informacji.

Dojazd do Henley jest bardzo wygodny 

autobusami, które odchodzą z Victoria Coach 

Station — 5 minut po każdej godzinie 

nieparzystej lub z Heathrow Coach Station w 

godzinach 08.05 — co godzinę — do 22.55. 

Coach Station jest nad stacją kolejki podziemnej 

Heathrow Terminal 1, 2 i 3.

Zainteresowanym kolegom w odpowiedzi na 

zgłoszenia prześlemy rozkład jazdy autobusów na 

rok 1996 i dodatkowe informacje zjazdowe.

Do zobaczenia w maju 1996.
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FOR ENGLISH SPEAKING FRIENDS

After fruitful correspondence with Derek 

Davies of Aylesbury and his son Lt Cmdr 

Jonathan Davies in Denmark we received a letter 

dated 17 November 1995 from Commander 

Allied Forces Baltic Approaches:

... My enquiry stemmed from a meeting I had 

with His Excellency the Ambassador of Poland 

to Denmark, whom I had the pleasure to host at 

a Partnership for Peace (PfP) Exercise last 

month.

You are doubtless aware that Poland is an 

active participant in the PfP programme. This 

programme includes several exercises conducted 

by my Command. This year’s PfP exercise, 

called „COOPERATIVE JAGUAR”, was the 

largest in NATO this year involving land, air and 

maritime forces. Poland contributed the Corvette 

KASZUB to the maritime portion of the exercise, 

fighter aircraft to the air part of army personnel 

to the land activities. 1 am delighted to report that 

the Polish contingent has expressed satisfaction 

with the exercise and their participation in it.

I enjoyed reading Michael Alfred Peszke’s 

monograph on „The Polish Navy in the Second 

World War”. I am sure that armed with this new

found knowledge, I am now much better 

prepared on the subject and to supplement the 

information I gave the Polish Ambassador here.

K. Borek
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On 21 November 1995 we received yearly 

greetings from Mrs Melody Bramwell:

...Thank you very much for sending me copies of 

„Nasze Sygnały” this passing year. It is always a 

pleasure to turn to the section for your English 

speaking friends and it is hard to realise it is over 

fifty years since I said „do widzenia” to my 

many friends at the K.M.W.!

I hope you, your family and all at the P.N. 

Association are well, and I send the enclosed 

C.A.F. cheque for £25.00 towards the Polish 

Naval Benevolent Fund with sincere and good 

wishes and remembrances.

During her visit in Poland the widow of WO 

George Jeny-Jendroszczyk Mrs Joyce Jeny 

deposited valuable memorabilia and collection of 

war time documents of her husband in the Naval 

Museum on ORP BŁYSKAWICA. She was 

accompanied by her family, Lt Cdr Stanisław 

Olszowski and Mr. Czesław Zielonka who was in 

Gdynia at the same time and took for us a 

number of photographs. One is reproduced in the 

PRZYCZYNKI section and the remaining two 

are here.

On board ORP BŁYSKAWICA in front of 

commemorative plaques. From the left: T. 

Burzyk, C. Zielonka, Cdr Z. Wojciechowski, 

Nigel Jeny, Barbara Jendroszczyk, Joyce Jeny, 

Tessa Khambatta, S. Olszowdki, Norman 

Khambatta, commanding officer of ORP 

BŁYSKAWICA and Antoni Jendroszczyk.
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In the museum of Sea Warfare in front of a plane 

From the left: Member of Staff, C. Zielonka, N. 

Khambatta, Tessa Khambatta, N. Jeny, S. 

Olszowski i Cdr. Z. Wojciechowski.
S. Olszowski 

After the funeral described under his name in 

NS, SMW sent our letter of condolences 31st 

October 1995.

It is with great sorrow that I am writing 
those few sentences conveying our deepest 
sympathy at yours and our great loss. Edward 
was par excellance a naval officer, the one that 
serves on gun equipped vessels. So when he at 
the beginning of his naval service had to select 
specialising, it was of course as a gunner. He 
was that lucky officer who had the luck that the 
ship he served on, was the one selected to take 
part in the most famous sea battles and 
encounters: Lofoten Raid, Dieppe landings, then 
raids on Sicily, landings in Italy and finally the 
Normandy invasion. Edward was always very 
brave and with incredible selfcontrol he directed 
the fire of his guns and served his Commanding 
Officers with all the necessary advice expected 
from an excellent specialist.

He only occasionaly wrote to „Nasze 
Sygnały” but always something original, new and 
greatly appreciated. For me his sudden death is 
a loss not only of a valuable colleague from our 
days of service in the Navy and in the 
Association, but a loss of a true Friend. That 
helps us to realise the pain and sense of loss you 
must feel.

Yours very sincerely, 
W. Krzyżanowski

P.S. I would like to quote here a not too serious 

division of RN officers into RN, RNR and 

RNVR and almost comical classifying of them: 

RN as officer and gentleman, RNR as officer but 

not a gentleman and RNVR as gentlemen but not 

an officers: Edward was definitely Polish Navy 

equivalent of an officer and gentleman. Eileen 

informed us that at the funeral some £600 were 

collected by Funeral Directors for The Sue Ryder 

Foundation.

Allied Coastal Forces — Gosport

On Sunday 12 November 1995, as in the last 

year in supporting company of Andrew and 

Valeri Ponikiewski I laid a wreath at the 

Memorial of Allied Coastal Forces in Gosport 

from all colleagues who served on Polish Gun 

Boats. Here I like to note that late Cdr Andrew 

Jaraczewski always represented our Navy at the 

ceremonies and we are most grateful to him. 

Andrew and Jaga used to sail their yacht 

VODKA II over the Solent, where I sailed my 

SERENA of AVALON and we used to meet at 

Chichester or Elmsworth for a welcome drink 

counteracting the bad influence of rough weather. 

When the Jaraczewskis left for Poland in 1987 

I used to represent our Navy alongside the Royal 

Navy, French, Norwegian, Dutch and US Navies. 

Our boats SI, S2 and S3 based at Fowey or 

Dover were lead by Wścilicki, Bocheński (known 

as Whisky and Soda) and Jaraczewski. For me 

Dover brings most favourable memories for there 
I met Patricia my late wife.

R. Dulla
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Donald Thornhill

Sojourn with the Marynarka Wojenna

When Germany invaded Poland in 1939 my 
knowledge of Poland and its people consisted of 
what I had learnt at school, mainly about Gdańsk 
and the Polish corridor; that it was the birthplace 
of the famous composer Frederic Chopin, Marie 
Curie (see Skłodowska) and the country had only 
been completely free of foreign influence from 
1918 and that, for a short while, the first Prime 
Minister of the new independent Poland was 
Ignace Paderewski. Also that the country had 
made more cultural and economic progress since 
the first world war than any other European 
country. I thought my knowledge of Poland and 
my involvement with its people would stay like 
that. How wrong that proved to be.

I joined the Royal Navy in early 1941 and 
after my training as a signalman I was drafted to 
the Eastern Mediterranean Fleet where I served 
for 3 years. Firstly on 2 British anti-submarine 
ships engaged in convoy escort work and anti
submarine patrols and finally as Yeoman of 
Signals on the liaison staff of a Greek destroyer 
engaged in convoy escort duties to North African 
ports, Malta, Sicily, Italy and landings on the 
Italian mainland.

I returned to England in 1944 and after 6 
weeks long foreign service leave I returned to the 
Signal School barracks in Plymouth to await 
further drafting.

In September 1944, I was instructed to travel 
by rail to Portsmouth to join the British cruiser 
H.M.S. Danae and I thought my liaison duties on 
allied ships were over.

I reported on board H.M.S. Danae and whilst 
the Signals Officer and Yeoman of Signals, 
whom I was relieving, were passing details of the 
organisation of the signals department on the ship 
to me 1 noticed several British personnel going 
ashore with their personal belongings. I asked if 

the whole crew was being changed and the rej 
1 received was „Have you not heard, the Pol: 
Navy is taking over this ship which will 
renamed O.R.P. Conrad and you will be on 1 
British liaison staff as the Yeoman of Signals

1 had previously heard from other Briti 
signalmen who had served on the Błyskawj 
and Krakowiak of the high regard they had 1 
the Polish Navy and the friendliness of the Poli 
crews.

Something very popular on some of t 
British ships was that instead of „Centi 
Messing” they could choose what was known 
„Canteen Messing” whereby each mess prepar 
the food they wished to eat for the chefs in t 
galley to cook. When the other members of tl 
British liaison staff joined the Conrad I ask 
them what they wanted to do and, subject to t 
agreements of the Polish chefs, they elected 
have „Canteen Messing” which normally on 
involved cooking one meal each day. Tl 
suggestion was put to the appropriate Poli* 
officer and the request was readily granted. Fro 
time to time the Polish chefs made suggestioi 
which were very helpful.

My first impressions of the Polish membe: 
of the crew were that the commissioned office 
from the Captain down to the most junior Sul 
Lieutenant were very friendly, but that tl 
signalmen, although always very polite, were le: 
friendly to me than to the other members of tl 
British liaison staff. I discovered afterwards tł 
reason for this was because the British Yeoma 
of Signals on their pervious ship remained vei 
aloof and they presumed 1 would be the sami 
However, when they found I regarded evei 
signalman, even the most junior rating, to be a 
important member of the team, the relationshi 
improved and we became good shipmates.
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The principal responsibilities and duties of a 
pman of Signals on board an allied ship were 
follows:
1) To ensure that the Captain and other 

icers, where relevant, fully understood the 
'port of all signals received.
i 2) To explain in detail, when at sea, any 
noeuvres ordered by the senior officer of the 
up to enable any allied ship to act in exactly 

’ same way as it if were a British ship. In a 
;t the size of the Royal Navy there were 
Inerous manoeuvres, many of which were very 
^nplicated. These had to be explained carefully, 
p by step, for the various required alterations 
course, speed and position to be taken at the 
!cise time for the signal to be executed 
rectly.
3) To integrate the Polish and British 

'nalmen into a united team and train all to 
Ich a high standard of efficiency, at least equal 
' if not better than, the signals departments on 

ler ships in the fleet.
। 4) To ensure the destruction of all 

nfidential books in the event of an emergency.
5) To arrange with the Signals Officer for 

^lish signalmen, other than those on duty watch, 

be available as required for signal exercises as 
rt of their further training.

6) To take charge of the liaison staff mess, 
th the responsibility for the cleanliness of the 
'aiders and the discipline of its members, 
hsisting of a Petty Officer (Supplies) and his 
distant, 2 Telegraphists, 2 Coders, 2 Signalmen 
d myself.
' 7) To be answerable to the British Liaison 
ificer for all matters concerning the British 
!ison staff.
1 After the Marynarka Wojenna took over the 
ip, the Conrad sailed to Southampton for a refit 
'd after working up exercises, sailed to Scapa 
ow to join the British Home Fleet. By now I 
!d found the Polish signalmen to be highly 
nnpetent and, together with the British staff, I
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was confident the signals division on the Conrad 
would be equally as efficient as any of the other 
ships in the fleet. This proved to be correct when 
the Conrad went to sea for the first time with the 
Home Fleet. There was one incident, however, 
when after one set of manoeuvres had been 
completed the Commander in Chief sent a signal 
to the Conrad stating that the ship had not carried 
out one manoeuvre correctly. I reported this to 
Captain Dzienisciewicz, but also said we had not 
done anything wrong. Captain Dzienisciewicz 
asked me if it was written in any signals 
publication that we had acted correctly, to which 
I replied that it was. He then asked me to write 
down the particular publication and the relevant 
article. This I did and when I handed him the 
details he informed me that when the fleet was 
back in harbour the Captains of all ships were 
invited to the flagship to have dinner with the 
Admiral and, if the opportunity arose, he would 
tell the Admiral that he understood the Conrad 
had not done anything wrong. I felt rather 
apprehensive about this and had visions of being 
ordered to go to the flagship and be severely 
reprimanded. The morning after the dinner party 
I reported to Captain Dzienisciewicz and 
informed him of the signals that has been 
received during his absence. Afterwards I asked 
him how he had enjoyed the dinner party with 
the Commander in Chief. His reply went 
something like this: „Fine. We had a very nice 
meal and after dinner the Admiral made a speech 
in which he said that when he heard a Polish 
cruiser was joining the Home Fleet, perhaps 
because of language difficulties, he did not 
anticipate it would be up to the same standard as 
the other ships in the fleet for signals and 
manoeuvres. However, to his pleasant surprise 
the Conrad was as good as any ship in the fleet 
for signals and, apart from one error, as good on 
all the manoeuvres. Captain Dzienisciewicz said 
that he was then asked to reply. He thanked the 
Admiral for his kind words and then said that, so

should

5, books 
ould be

JEJ
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Donald Thornhill

Sojourn with the Marynarka Wojenna

When Germany invaded Poland in 1939 my 
knowledge of Poland and its people consisted of 
what I had learnt at school, mainly about Gdańsk 
and the Polish corridor; that it was the birthplace 
of the famous composer Frederic Chopin, Marie 
Curie (see Skłodowska) and the country had only 
been completely free of foreign influence from 
1918 and that, for a short while, the first Prime 
Minister of the new independent Poland was 
Ignace Paderewski. Also that the country had 
made more cultural and economic progress since 
the first world war than any other European 
country. I thought my knowledge of Poland and 
my involvement with its people would stay like 
that. How wrong that proved to be.

I joined the Royal Navy in early 1941 and 
after my training as a signalman I was drafted to 
the Eastern Mediterranean Fleet where I served 
for 3 years. Firstly on 2 British anti-submarine 
ships engaged in convoy escort work and anti
submarine patrols and finally as Yeoman of 
Signals on the liaison staff of a Greek destroyer 
engaged in convoy escort duties to North African 
ports, Malta, Sicily, Italy and landings on the 
Italian mainland.

I returned to England in 1944 and after 6 
weeks long foreign service leave I returned to the 
Signal School barracks in Plymouth to await 
further drafting.

In September 1944. I was instructed to travel 
by rail to Portsmouth to join the British cruiser 
H.M.S. Danae and I thought my liaison duties on 
allied ships were over.

I reported on board H.M.S. Danae and whilst 
the Signals Officer and Yeoman of Signals, 
whom I was relieving, were passing details of the 
organisation of the signals department on the ship 
to me 1 noticed several British personnel going 
ashore with their personal belongings. I asked if 

the whole crew was being changed and the reply 
I received was „Have you not heard, the Polish 
Navy is taking over this ship which will be 
renamed O.R.P. Conrad and you will be on the 
British liaison staff as the Yeoman of Signals”.

I had previously heard from other British 
signalmen who had served on the Błyskawica 
and Krakowiak of the high regard they had for 
the Polish Navy and the friendliness of the Polish 
crews.

Something very popular on some of the 
British ships was that instead of „Central 
Messing” they could choose what was known as 
„Canteen Messing” whereby each mess prepared 
the food they wished to eat for the chefs in the 
galley to cook. When the other members of the 
British liaison staff joined the Conrad I asked 
them what they wanted to do and, subject to the 
agreements of the Polish chefs, they elected to 
have „Canteen Messing” which normally only 
involved cooking one meal each day. The 
suggestion was put to the appropriate Polish 
officer and the request was readily granted. From 
time to time the Polish chefs made suggestions 
which were very helpful.

My first impressions of the Polish members 
of the crew were that the commissioned officers 
from the Captain down to the most junior Sub- 
Lieutenant were very friendly, but that the 
signalmen, although always very polite, were less 
friendly to me than to the other members of the 
British liaison staff. I discovered afterwards the 
reason for this was because the British Yeoman 
of Signals on their pervious ship remained very 
aloof and they presumed I would be the same. 
However, when they found I regarded every 
signalman, even the most junior rating, to be an 
important member of the team, the relationship 
improved and we became good shipmates.
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The principal responsibilities and duties of a 
Yeoman of Signals on board an allied ship were 
as follows:

1) To ensure that the Captain and other 
officers, where relevant, fully understood the 
purport of all signals received.

2) To explain in detail, when at sea, any 
manoeuvres ordered by the senior officer of the 
group to enable any allied ship to act in exactly 
the same way as it if were a British ship. In a 
fleet the size of the Royal Navy there were 
numerous manoeuvres, many of which were very 
complicated. These had to be explained carefully, 
step by step, for the various required alterations 
of course, speed and position to be taken at the 
precise time for the signal to be executed 
correctly.

3) To integrate the Polish and British 
signalmen into a united team and train all to 
reach a high standard of efficiency, at least equal 
to, if not better than, the signals departments on 
other ships in the fleet.

4) To ensure the destruction of all 
confidential books in the event of an emergency.

5) To arrange with the Signals Officer for 
Polish signalmen, other than those on duty watch, 
to be available as required for signal exercises as 
part of their further training.

6) To take charge of the liaison staff mess, 
with the responsibility for the cleanliness of the 
quarters and the discipline of its members, 
consisting of a Petty Officer (Supplies) and his 
assistant, 2 Telegraphists, 2 Coders, 2 Signalmen 
and myself.

7) To be answerable to the British Liaison 
Officer for all matters concerning the British 
liaison staff.

After the Marynarka Wojenna took over the 
ship, the Conrad sailed to Southampton for a refit 
and after working up exercises, sailed to Scapa 
Flow to join the British Home Fleet. By now I 
had found the Polish signalmen to be highly 
competent and, together with the British staff, I 

was confident the signals division on the Conrad 
would be equally as efficient as any of the other 
ships in the fleet. This proved to be correct when 
the Conrad went to sea for the first time with the 
Home Fleet. There was one incident, however, 
when after one set of manoeuvres had been 
completed the Commander in Chief sent a signal 
to the Conrad stating that the ship had not carried 
out one manoeuvre correctly. I reported this to 
Captain Dzienisciewicz, but also said we had not 
done anything wrong. Captain Dzienisciewicz 
asked me if it was written in any signals 
publication that we had acted correctly, to which 
I replied that it was. He then asked me to write 
down the particular publication and the relevant 
article. This I did and when I handed him the 
details he informed me that when the fleet was 
back in harbour the Captains of all ships were 
invited to the flagship to have dinner with the 
Admiral and, if the opportunity arose, he would 
tell the Admiral that he understood the Conrad 
had not done anything wrong. I felt rather 
apprehensive about this and had visions of being 
ordered to go to the flagship and be severely 
reprimanded. The morning after the dinner party 
I reported to Captain Dzienisciewicz and 
informed him of the signals that has been 
received during his absence. Afterwards I asked 
him how he had enjoyed the dinner party with 
the Commander in Chief. His reply went 
something like this: „Fine. We had a very nice 
meal and after dinner the Admiral made a speech 
in which he said that when he heard a Polish 
cruiser was joining the Home Fleet, perhaps 
because of language difficulties, he did not 
anticipate it would be up to the same standard as 
the other ships in the fleet for signals and 
manoeuvres. However, to his pleasant surprise 
the Conrad was as good as any ship in the fleet 
for signals and, apart from one error, as good on 
all the manoeuvres. Captain Dzienisciewicz said 
that he was then asked to reply. He thanked the 
Admiral for his kind words and then said that, so 
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far as the error the Admiral had referred to was 
concerned, he had been assured by his Yeoman 
of Signals that what the Conrad had done was 
correct and quoted the relevant article in the 
signals publication called „Conduct of the Fleet” 
as confirmation. The Fleet Signals Officer was 
instructed to investigate the matter and he 
confirmed that no error had been made by the 
Conrad”. Fortunately I was not reprimanded. As 
a gesture of thanks for helping to make the first 
trip with the Home Fleet a success a bottle of 
whisky and a bottle of gin were given to the 
liaison staff. Naturally the Polish signalmen, who 
had played a big part in the success of the signals 
aspect of the first expedition with the Home 
Fleet, were invited to join the liaison staff in a 
celebration drink.

With the advance of the allied forces in 
Europe, apart from the natural hazards of the sea 
and convoys to Russia, the only dangers at sea 
had been virtually reduced to hitting a mine or 
being torpedoed by a U-boat; attacks from 
aircraft or surface vessels were most unlikely. 
There was on eventful occasion, however, when 
the fleet was at sea, one of the destroyers left its 
appointed station and came very close to the 
Conrad. Captain Dzienisciewicz asked me what 
it was doing and I stated that although it was not 
flying any signal it appeared as though the 
destroyer was investigating and underwater 
contact. I had hardly finished saying this when 
the destroyer hoisted the signal that it was, in 
fact, investigating a possible contact with a U- 
boat. Almost immediately a further signal 
followed indicating that the destroyer was 
attacking. As the attack was taking place very 
close to the Conrad on our starboard beam, 
everyone on the bridge and upper deck watched 
with interest as the pattern of depth charges 
exploded. Suddenly a conning tower appeared 
above the surface which was assumed to be a U- 
boat and immediately Captain Dzienisciewicz 
gave the order to open fire. Very quickly, 

however, the submarine identified itself as being 
British and the attack immediately ceased. It was 
learnt later that there was damage to the 
submarine, but fortunately there were no 
casualties.

There was one last convoy to Russia after the 
Conrad had joined the Home Fleet before the 
conclusion of the war in Europe but the Conrad 
was not asked to take part.

Just before the end of the war in Europe the 
Conrad was detached from the Home Fleet and 
went to Chatham in South East England for more 
work to be carried out including further 
degaussing of the ship for protection against 
magnetic mines.

The first ship to mainland Europe after V- 
day was to Wilhelmshaven and there was much 
satisfaction amongst the crew that the enemy, 
which had been fought for nearly six years, was 
finally defeated and a Polish ship could enter a 
harbour in Germany as the victors.

The Conrad was then based at Rosyth, from 
where ships were made to Norway and Denmark. 
When at Rosyth, signal exercises continued to be 
conducted from the shore signal station for all 
ships in the harbour and, although there must 
have been doubts in some of the minds of the 
Polish signalmen as to why it was necessary to 
practice and learn more about British naval 
signals, they never appeared to lack enthusiasm 
for the work and the Conrad always did well. A 
credit to the Polish signalmen for not only their 
ability in signalling work but also their 
competence in understanding and speaking 
English.

In July 1945 Captain Dzienisciewicz and 
Commander Wroński left the ship and Captain 
Tymiński and Commander Pitułko were 
appointed as their successors; both officers with 
an excellent wartime record and both holders of 
the Virtuti Militari and the British award of the 
Distinguished Service Cross.
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In late November 1945, just before the ship 
ms due to sail to Oslo, Captain Tymiński 
eceived a letter from his wife informing him that 
he and their 6 year old daughter, whom the 
laptain had never seen, were in a Polish army 
amp at a town called Freren in Germany, 
nstead of returning direct to Rosyth from Oslo 
emission was given for the Conrad to make a 
letour to Copenhagen and, whilst the ship was 
here, Captain Tymiński made a hectic journey 
iy air to Hamburg thence by station wagon to 
;reren where he was reunited with his wife and 
ible to see his 6 year old daughter for the first 
ime. All three then made the journey from 
;reren to Copenhagen and the Conrad had the 
irivilege of taking the „Tymiński” family to 
Britain, which gave much happiness to everyone 
tn board.

No doubt many other such happy occasions 
ook place, but several were much later and I 
;now that it was not until October 1946 that 
Commander Pitulko was able to be reunited with 
lis wife and 7 year old son. An officer the 
iaison staff not only admired for his war record 
>ut also liked very much, undoubtedly because 
vhenever he did „Commander’s Rounds” on the 
hip and inspected the liaison staff mess there 
vas always a nod of approval and a 
lomplimentary comment.

During the war a great morale booster for 
nany members of the armed forces of all the 
illied nations was participating in sport whenever 
possible. The members of the crew of the Conrad 
were no exception and many football matches 
vere played, usually against teams from other 
ships or army or air force teams. Occasionally, 
lowever, „International” matches were arranged 
between the forces of different nationalities 
stationed in the locality. When the Conrad was at 
Southampton a Scottish army officer came on 
board and after stating the regiment’s team had 
alayed matches against English and Welsh teams 
he said he would like to arrange two fixtures 

„Scotland versus Poland” and suggested the 
Polish team could be chosen from the ship’s 
crew and a Polish army camp a few miles away. 
The fixtures were arranged and when I spoke to 
the ship’s „Sports Officer” about picking the tarn, 
he told me he had decided the ship’s team would 
play. When I pointed out that there were 3 
British members of the crew in the tarn, his reply 
was „You can all be Poles for the day”. I his, I 
and the other 2 were delighted to agree to. The 
first match was won by the Scottish team, but 
when the return fixture was held and the star of 
the ship’s team, a Polish rating who was away on 
a course when the first match was played was 
back in the team, Poland emerged as the victors.

Like the Royal Navy the Marynarka Wojenna 
was very keen on all sports and as well as 
playing in the ship’s football team, at off duty 
times I enjoyed playing tennis against one of the 
Polish officers and ice skating in Scotland and 
Norway with other members of the crew.

Even though I did not think so at the time, 
one of the most amusing memories I have of my 
time on the Conrad is when I went to the ship’s 
photographer to collect some photographs. After 
handing me the photographs he asked me if 1 
would like to join him in a drink of home made 
Polish wine. Having seen some displaced Polish 
people at one of our ports of call I accepted the 
invitation and I presumed the wine had been 
made by them and that it would be quite 
innocuous. Again, how wrong I was. The next 
morning I experienced the worst hangover I have 
ever had in my life. A few days later one of the 
Polish signalmen told me that a court martial was 
being held on board because some of the Polish 
crew had been found making their own drink, 
which, he said, consisted mainly of very high 
proof spirit, methylated spirit and brown sugar. 1 
then had a very good idea of what I had been 
drinking a few days earlier. Fortunately I 
experienced no log term ill effects.
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With the war against Japan still in progress 
and the war in Europe over, I fully expected I 
would soon leave the Conrad and probably be 
drafted to the Far East. Fortunately, however, in 
August 1945 the Japanese surrendered and until 
I was instructed in February 1946 to return to 
Davenport barracks to be demobilised, I 
remained on the Conrad, which made a very 
happy ending to my 5 years spell as a sailor, 
before returning to my career in civilian life.

The day I was due to leave the Conrad the 
Signals Officers, Lieutenant Janowski, told me 
that Commander Pitulko wished to see me before 
I left. When I reported to the Commander he 
thanked me for what I had done whilst on the 
Conrad and presented me with a photograph of 
the ship with the following inscription on the 
back, signed by the Commander and the Signals 
Officer:

„Wishing you the best in the future 
and as many achievements as you have 
had on board this ship in your liaison 
duties of Yeoman of Signals and the same 
brilliant career now as Yeoman of your 
own life.”

This indicated to me that it was considered 
that I had performed my duties well and I still 
treasure the photograph as much as the 5 

campaign medals I received for my wartime 
service.

Like many British sailors who were in the 
Royal Navy for the period of hostilities only, 
when I returned to civilian life I did not keep in 
touch with any former shipmates. Something that 
after a very short while I very much regretted. 
However quite by chance in 1966 I had the good 
fortune to meet Commander Pitulko again and 
our families very quickly became good friends. 
Since then, through that friendship, I have met 
more of the ex-crew of the Conrad and my wife 
and I have made many more Polish friends.

There was always a very good rapport 
■ between the Polish and British naval personnel 
and I think this was aptly expressed by one of 
the Polish signalmen, just after the end of the 
war in Europe, when I was discussing with him 
the problem Poland had experienced over many 
years and wondering what the future would be 
like and he said „If only Poland could be lifted 
from mainland Europe and placed alongside 
Britain our troubles would be over”.

During the second world war the Polish 
people greatly endeared themselves to many 
British people whom I am sure would joint me in 
saying „Long live a truly free and independent 
Poland”.
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KOMITET POWIERNIKÓ W FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ

ŻYCZY KOLEŻANKOM I KOLEGOM, ICH RODZINOM, 
ŻYCZLIWYM PRZYJACIOŁOM I HOJNYM OFIARODAWCOM 

CO WSPIERALI NASZĄ KOMISJĘ OPIEKI
WESOŁYCH ŚWIĄT

ORAZ ZDROWIA I POMYŚLNOŚCI W NOWYM 1996 ROKU.

COMMITTEE OF TRUSTEES
OF POLISH NAVAL ASSOCIATION WELFARE FUND 

WISHES ALL OUR MEMBERS, THEIR FAMILIES, FRIENDS 
AND GENEROUS SUPPORTERS OF OUR WELFARE ACTIVITIES 

MERRY CHRISTMAS
AND GOOD HEALTH AND PROSPERITY IN THE NEW YEAR 1996

Konstanty Okołów-Zubkowski - chairman (PNAWF Trustee) 
Zbigniew Plezia - vicechairman (PNAWF Trustee)
Hieronim Gryko / Zjedn. Pol. (PNAWF Trustee) 

Jan Busiakiewicz - welfare officer (PNAWF Trustee) 
Florian Wizła - external contacts officer (PNAWF Trustee) 

and Honorary Helpers : Dr Jadwiga Karnicka, Stefan Kmiecik,
Wiesław Krzyżanowski/secretary/, Jezry Lisowski i Stanisław Traszko/treasurer/.

Nasze Stowarzyszenie posiada dwa konta Our Association has two banks accounts, 
bankowe.

POLISH NAVAL ASSOCIATION WELFARE FOUND

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

POLISH NAVAL ASSOCIATION

do wpłat należności na zakup dekoracji, książek, where the dues for purchasing decorations, books 
oraz udział w spotkaniach koleżeńskich. and participation in social activities should be

paid.

Wydawca : FUNDUSZ SPOŁECZNY STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
14 Collingham Gardens, London SW5 OHT Tel: 0171 370 2659

Printed by POLPRINT, 63 Jeddo Road, London W12 9EE
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