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WSPOMNIENIE O KOMANDORZE FRANCKIM
Wiadomość o zgonie Komandora dotarła do 
nas 7 lipca 1996. Dosłownie parę godzin po 
Jego śmierci w dalekiej Australii 6-go lipca 
br. Trudno jest pisać te wspomnienia, bo to 
był człowiek wyrastający ponad 
przeciętność i ci którzy Go znali i cenili 
zawsze widzieli dwie osoby: Francki — 
Komandor, Dowódca, Przełożony i Francki 
— Człowiek — Przyjaciel, który podchodził 
do ludzi ze zrozumieniem ewentualnych 
problemów osobistych a jak trzeba z 
wyciągniętą pomocną ręką.

Komandor Wojciech Roman Francki 
urodził się 17 kwietnia 1903 r. w 
Warszawie. Z domu wyniósł najlepsze 
zasady, które można by ująć tradycyjnie 
„Bóg, Honor i Ojczyzna”. W roku 1919 
zaciąga się do Piątego Pułku Piechoty. W 
1920 roku jest przydzielony do 85 Pułku 
Piechoty w stopniu kaprala, bierze udział w 
Wojnie Bolszewickiej, a 1.2.1921 roku 
dostaje przeniesienie do Marynarki 
Wojennej w stopniu mata do Oddziału 
Sztabowego. 1.11.1923 roku zostaje 
przyjęty do Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej w Toruniu, którą kończy 
1.10.1924 roku. Przychodzą przydziały na 

Flotę i zaokrętowanie na ORP WILIA, 
MAZUR, WICHER, KOMENDANT 
PIŁSUDSKI, kursy artylerii we Francji, 
przydziały do Sztabu i Kierownictwa 
Marynarki Wojennej.

1.04.1939 zostaje dowódcą ORP 
WILIA, na której wychodzi w podróż 
szkolną z podchorążymi i kompanią 
kursową sygnalistów i palaczy. Wybuch 
wojny zastaje Komandora w Casablance. Po 
rozbrojeniu ORP ISKRA oraz 
zabezpieczenia ORP WILIA — 20.10.1939 
roku zostaje utworzony Oddział Wydzielony 
Mar. Woj., w skład którego wchodzą 
oficerowie, podchorążowie i załogi ORP 
WILJA i ISKRA. Dowódcą tego Oddziału 
Wydzielonego Mar. Woj. zostaje Komandor 
Francki. Tą grupę Komandor przewozi z 
Maroka do Landemeau pod Brestem.

23.11.1939 całą tą grupę przewozi do 
Anglii na ORP GDYNIA (Ex SS. 
KOŚCIUSZKO), gdzie zostaje zastępcą 
dowódcy. 19.12.1939 zostaje zastępcą 
dowódcy ORP BURZA, a 30.02.1940 
dowódcą tego okrętu. Przechodzi Kampanię 
Norweską i ewakuację Dunkierki na tym
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Komandor Wojciech Francki

okręcie. 8.10.1940 roku zostaje dowódcą 
ORP BŁYSKAWICA, następnie 
przychodzą przydziały na ORP ORKAN. W 
czerwcu 1943 roku zostaje Komendantem 
Morskim Północ, a we wrześniu tego roku 
obejmuje funkcję Komendanta Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej. W 
marcu 1944 zostaje dowódcą ORP 
BAŁTYK (baza na lądzie w Devonport a 
następnie w Okehampton) pełniąc w 
dalszym ciągu funkcję Komendanta Szkoły 
Podchorążych. 8.11.1945 roku wraca z 
powrotem na ORP BŁYSKAWICA, gdzie 
dowodzi do momentu opuszczenia bandery 
28.5.1946. 1.09.11946 dostaje awans na 
pełnego komandora. 9.04.1947 roku 
wstępuje do PKPR i tu kończy się służba 
Komandora W. Franckiego w Marynarce 
Wojennej. Służba wojenna przyniosła Mu 
odznaczenia bojowe: KW — trzykrotnie,

MM — dwukrotnie, DSC oraz Brytyjskie 
odznaczenia pamiątkowe za wojnę.

Po demobilizacji Komandor Francki 
decyduje się na wyjazd z Wysp 
Brytyjskich, początkowo osiedla się w 
Auckland na Nowej Zelandii, a potem 
przenosi się do Australii. Trzeba też 
zaznaczyć, że Komandor Francki był 
człowiekiem głęboko wierzącym, 
wyjątkowo doceniającym znaczenie 
rodziny.

W roku 1929 ożenił się z panną Ireną 
Grzymała-Siedlecką. W 1930 roku urodził 
się im pierwszy syn Bartłomiej, a w 1935 
roku drugi syn Maciej. Wojna rozdzieliła 
rodzinę Franckich i dopiero po wojnie 
udało się Pani Irenie z dwoma synami 
przedrzeć z Polski do Anglii. W 1947 roku 
przyszła na świat córka Elżbieta Julia.

Życie Franckich koncentruje się wokół 
wykształcenia i wychowania dzieci. I troska 
o ich bezpieczeństwo była chyba 
przewodnią myślą emigracji jak najdalej od 
ewentualnej zawieruchy wojennej w 
Europie. Lata później, gdy rozmawiałem z 
Komandorem dlaczego tak daleko pojechał 
przyznał się, że nie bardzo wierzył w pokój 
na terenie Europy i bał się o 
bezpieczeństwo żony i dzieci.

Ci, którzy znali Komandora nigdy nie 
zapomną Mu jego ludzkiego podejścia i 
troski, którą zawsze wykazywał dla tych, 
którzy potrzebowali odrobinę uczucia w 
sytuacjach dla nich ciężkich. Może 
dowodem tego będzie jeden z przykładów. 
Oficer zwolniony z niewoli, gdy przyjechał 
do Londynu nie spotkał się z gorącym i 
serdecznym przyjęciem od jego kolegów z 
rocznika, którzy przyjęli to po prostu jako 
fakt. A Komandor Francki zaopiekował się 
nim prawie jak synem okazując mu dużo 
serca, zrozumienia, dzieląc się mundurem, 
którego ten kolega w niewoli nie miał. 
Drugim takim przykładem było moje 
osobiste przeżycie, kiedy w 1950 roku pły
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wałem w Marynarce Handlowej 
dowiedziałem się, że mój statek ma 
zawinąć do Nowej Zelandii poprosiłem 
kancelarię uprzedniej Samopomocy o adres 
Komandora Franckiego w Auckland. 
Pierwszym portem w Nowej Zelandii był 
Wellington, z którego wysłałem kartkę do 
Komandora, że jestem w Nowej Zelandii i 
jak statek zawinie do Auckland pozwolę 
sobie złożyć mu wizytę. Statek przyszedł 
do Auckland w nocy i musiał czekać na 
wejście do portu do rana. O godzinie 4-ej 
rano przyjechał pilot żeby wprowadzić 
statek do mola a z nim Komandor Francki, 
który mnie prawie że zwymyślał za to, że 
tak długo nie wchodziliśmy .o portu. To 
był właśnie Komandor Francki, który dla 
wszystkich potrafił znaleźć czas i 
zrozumienie i okazać dużo serca i ciepła. 
On nie znosił fanfaronady, sztuczności lub 
jakiejś obłudy, nie pochwalał 
kompromisów, był zawsze prostolinijny i 
szczery.

Odejście tego kalibru Człowieka 
zostawia lukę nie do wypełnienia. Jeszcze 
jeden mały incydent z Jego kariery. Będąc 

dowódcą ORP BŁYSKAWICA podczas 
wchodzenia do Reykjaviku podczas bardzo 
ciemnej nocy okręty tam stojące co chwilę 
zapytywały what ship?, po którymś razie 
odpowiadanie znudziło się Franckiemu i 
kazał nadać sygnał „BŁYSKAWICA 
BLOODY GOOD SHIP”.

Na zakończenie tych wspomnień trzeba 
powtórnie podkreślić, że Komandor 
Francki był wspaniałym oficerem, 
specjalistą i dowódcą. Ukończył Szkołę 
Podchorążych z bardzo dobrą lokatą. 
Ukończył Wyższą Szkołę Artylerii we 
Francji i pracował przez jakiś czas nad 
umocnieniami artyleryjskimi w obronie 
Wybrzeża. To było wyróżnieniem i 
uznaniem dla młodego oficera artylerii w 
tym czasie. Był wspaniałym kompanem na 
okrętach. Jego mesa dowódcy była 
miejscem spotkań, żartów i dyskusji. U 
wszystkich pozostał w pamięci Komandor 
Wojciech Francki z papierosem w jednej 
ręce a szklanką whisky w drugiej i niech 
ten obrazek zostanie w naszej pamięci.

CZEŚĆ KOMANDORZE!

MAREK OŁDAKOWSKI
LUTOWE ŚWIĘTO 

POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ
Dekretem Naczelnika Państwa z dnia 28 

listopada 1918 r. została utworzona Polska 
Marynarka Wojenna. Ale dopiero data 10 
lutego 1920 r. dnia oficjalnego objęcia przez 
Państwo Polskie przyznanego Polsce odcinka 
wybrzeża morskiego, stała się oficjalnym 
Świętem Marynarki Wojennej. I tak jest do 
dzisiaj. W tę kolejną rocznicę nie zamierzam 
powtarzać opisów lutowych uroczystości w 
Pucku, ani o udziale Marynarki Wojennej w 
działaniach wojennych. Chcę podkreślić te 
fakty i zdarzenia, które złożyły się na 
szczególną rolę PMW w początkach II wojny 
światowej.

Wykonując plan „Peking”, w dniu 30 
sierpnia 1939 r. odpłynęły do portów 
brytyjskich kontrtorpedowce OPR „Grom”, 
„Błyskawica” i „Burza”. Umożliwiło to 
PMW, jako jedynemu rodzajowi naszych sił 
zbrojnych, kontynuację wojny z Rzeszą 
Niemiecką bez przerwy operacyjnej. Miało to 
ogromne znaczenie moralne po zakończeniu 
kampanii wrześniowej, tak dla okupowanego 
kraju jak i opinii światowej, udowadniając, 
że formalny upadek państwa jest stanem 
przejściowym, a wojna z Niemcami 
hitlerowskimi toczy się nadal. Obecność 
okrętów polskich w portach Wielkiej Brytanii 
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i Francji zmobilizowała niejako oba 
mocarstwa do wykonywania swoich 
zobowiązań sojuszniczych. Oprócz bowiem 
trzech kontr torpedowców, które zawinęły do 
Leith w Szkocji, we francuskiej wówczas 
Casablance, znalazły się również dwa okręty 
zespołu szkolnego PMW — transportowiec 
„Wilja” oraz szkuner „Iskra”, z 
podchorążymi drugiego rocznika kursu 
morskiego i administracyjnego Szkoły 
Podchorążych Marynari Wojennej (SPMW). 
Kłopotliwa w sensie prawa 
międzynarodowego sytuacja okrętów polskich 
(internowanie) uległa radykalnej zmianie 3 
września, kiedy oba mocarstwa 
wypowiedziały wojnę Niemcom, a Polacy 
stali się sojusznikami. Liczba okrętów 
polskich na Zachodzie zwiększyła się, gdy 20 
września przedarł się przez cieśniny duńskie 
ORP „Wilk”, a 14 października, po 
zakończeniu .swej bałtyckiej epopei, ORP 
„Orzeł”. Otjydwa okręty zostały zaraz 
skierowane do stoczni na remont.

Po internowaniu najwyższych władz RP 
w Rumunii 18 września, a powstaniem rządu 
gen. W. Sikorskiego we Francji 30 września, 
suwerenność Polski schroniła się na 
pokładach okrętów wojennych.

Zaraz na początku września zaczęto 
ładować na statki handlowe brytyjskie, 
francuskie i polskie sprzęt wojenny dla 
Polski, który miał być wyładowywany w 
bazie w Gałaczu nad Dunajem, na podstawie 
porozumienia z Rumunią z dnia 5 września. 
Po napaści sowieckiej na Polskę, baza 
wyładowcza została przez Rumunów 
zlikwidowana, a statki zawrócono i 
rozładowano.

Redakcje gazet oraz stacje radiowe zostały 
zafascynowane epopeją ORP „Orzeł”. Dla 
aliantów był to pierwszy udany wyczyn w tej 
wojnie, do tej chwili, tak pełnej 
niepomyślnych wiadomości. Do tego później 
doszły udane ucieczki statków PMH.

Można tu jeszcze dodać, że kampanii na 
Zachodzie w 1940 r. dał znowu początek 
ORP „Orzeł” zatapiając niemiecki 
transportowiec „Rio de Janeiro” na 11 godzin 
przed inwazją Norwegii.

AVarto jeszcze wspomnieć o udziale PMW 
w kampanii wrześniowej — właśnie to 
półwysep Hel bronił się najdłużej ze 
wszystkich rejonów umocnionych. Nie 
zabrało też marynarzy w ostatniej bitwie 
września pod Kockiem. Marynarze gen. 
Kleeberga, jak to opisuje J. Pertek, tworzyli 
od początku do końca bojową część SGO 
„Polesie”,

Przez całą wojnę Marynarka Wojenna 
zachowała nie zmienione umundurowanie i o 
ile wiem, była jedyną częścią sił alianckich, 
która nie nosiła na górnej części rękawa 
nazwy kraju „Poland”. PMW-miała takie 
szczęście, że przyjechała na własnych 
okrętach i nigdy nie musiała być odtwarzana 
na nowo.

Na zakończenie chciałbym przypomnieć 
fragment wiersza Ref-Rena (F. Konarskiego), 
napisany właśnie z okazji zaślubin Polski z 
morzem:

ZAŚLUBINY

W dniu zimowym stanęli
nad urwistym brzegiem -

A z nimi — cala.Polska
otulona śniegiem...

I tak stali wpatrzeni w Bałtyk,
który szumiał

Inaczej niż dotychczas —
jak gdyby rozumiał

Całą doniosłość chwili —
jej powagę całą.

Że sję coś radosnego,
coś pięknego stało!!!

Że ci łudzie —
na brzegu stojący w oddali 

Dziś mu wolność przynoszą!
Że tutaj zjechali 

Śladem swoich pradziadów
— że chcą tak, jak oni 

Usłyszeć, jak po polsku
fala o brzeg dzwoni, 

Jak wiatr po polsku
bije o nadbrzeżne skały

Szumiąc o dniach minionych
— dniach klęski i chwały!
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ORP ISKRA W LODACH GDYNI
Kolega W. Domżalski uprzejmie przysłał cztery zdjęcia wchodzenia ORP ISKRY do Gdyni 
10-go lutego 1996 po zakończeniu podróży dookoła świata.

ORP ISKRA przebija się przez spękane kry lodowe na nabrzeżu przy Skwerze 
Kościuszki w Gdyni / temperatura tego dnia była minus 16 stopni C.

To samo - ale bliżej.
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OPR ISKRA przy nabrzeżu - oblodzony dziob.
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WIZYTA ESKADRY ANGIELSKIEJ 
W GDAŃSKU W LECIE 1932 R.
(Wyciąg z opracowania Konsula Jana Bociańskiego 1973)

Przejdziemy teraz jednak do wyda 
rżenia, które mogło być punktem zwrotnym 
w dziejach Europy a tym samym świata, 
gdzie tylko na włosku wisiała wojna polsko- 
niemiecka, która musiałaby się skończyć 
klęską Hitlera, gdyby tylko Francja miała 
u steru ludzi nawet nie kalibru de Gaulle’a 
a polityków o odrobinę poważniejszych i 
dalej patrzących niż te ówczesne małe 
kupczyki i kombinatorzy polityczni, 
mianowicie do nagłej wizyty eskadry 
angielskiej w Gdańsku w lecie 1932 r.

Jak wiadomo Polska miała z Gdańskiem 
umowę o tzw. port d’attache na mocy 
której flota polska mogła zawijać do portu 
gdańskiego oraz czynić tam honory domu 
przy wizytach obcych flot. Umowa ta 
wygasła w 1932 r. i Gdańsk nie chciał jej 
odnowić. W tej napiętej sytuacji politycznej 
polsko-niemieckiej i polsko-gdańskiej 
Anglicy nagle zapowiadają wizytę eskadry 
angielskiej w Gdańsku — wyraźnie mówię 
nie w Polsce a w Gdańsku — i mimo 
obiekcji polskich, że czas nie jest 
odpowiedni na taką wizytę, upierają się aby 
wizyta się odbyła. Jestem przekonany, że 
naszym młodym historykom na Zachodzie, 
szczególnie prośba ta jest skierowana do 
prof. Anny Cienciała, autorki znanej i 
rewelacyjnej książki pt. Poland and the 
Western Powers 1938/39 — uda się 
wyjaśnić kulisy tej nagłej wizyty zwłaszcza 
teraz po udostępnieniu akt F.O. dla 
publiczności, albowiem nie ulega 
wątpliwości, że wizyta ta odbyła się na 
prośbę rządu francuskiego, który był 
naciskany coraz mocniej przez stronę 
polską w rozmowach o wojnę prewencyjną. 
Odtąd Francja już stale będzie się 
odwoływać do Anglii albo za nią chować 
jak to miało miejsce podczas zajmowania 
Nadrenii w 1936 r., podczas kryzysu 

sudeckiego w 1938 r., no i naturalnie w 
przeddzień wybuchu wojny w 1939 r.

Kiedy więc Anglicy uparli się, aby 
złożyć wizytę w Gdańsku, Piłsudski, który 
wie, że wizyta ta ma charakter antypolski, 
postanawia wykorzystać tę okazję do 
pociągnięcia genialnego, które mogło 
skończyć się wybuchem wojny, 
katastrofalnej dla Hitlera. Piłsudski wzywa 
przez płk. G. Glabisza do Warszawy 
dowódcę floty polskiej adm. Unruga i kpt. 
Morgensterna, dowódcy „Wichra” i w 
obecności Becka daje kpt. Morgensternowi 
(patrz artykuł kpt. Morgensterna w 
Tygodniu Polskim z dnia 10 lutego 1968) 
nadzwyczaj szczegółowy rozkaz dotyczący 
formalności powitania dowódcy eskadry 
angielskiej. Zgodnie z tym rozkazem 
powitanie przez dowódcę „Wichra” miało 
się odbyć na redzie portu gdańskiego przy 
czym „Wicher” miał być w pełnej 
gotowości bojowej. Gdyby Gdańsk przy 
tym powitaniu w jakiś sposób ubliżył fladze 
polskiej — Marszałek wyliczył tu wypadki 
— „Wicher”miał otworzyć ogień z baterii 
okrętowych do najbliższego gmachu 
publicznego w Gdańsku. Piłsudski liczył, 
że takie zbombardowanie wywoła reakcję 
niemiecką i w ten sposób Francja zostanie 
postawiona wobec sytuacji, że chcąc nie 
chcąc będzie musiała wejść do wojny.

Wypadki potoczyły się inaczej bo kiedy 
dowódca eskadry angielskiej tłumacząc się 
brakiem czasu uchylił się od przyjęcia 
wizyty dowódcy „Wichra” i wszedł do 
samego portu gdańskiego, „Wicher” wszedł 
tam również i kpt. Morgenstern, 
przycumowawszy „Wicher” u wybrzeża 
„Westerplatte” aby mieć zabezpieczenie 
przynajmniej z jednej strony, pojechał z 
wizytą na okręt dowódcy angielskiego. 
Ten, skwaszony, mrucząc coś o 
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nielegalności takiego kroku wobec 
wygaśnięcia umowy polsko-angielskiej 
jednak rewizytował dowódcę polskiego. 
Gdańsk wobec demonstracji siły polskiej, 
siedział cicho a „Wicher” po tych 
formalnościach wyszedł z portu gdańskiego.

Francja odetchnęła z ulgą, Anglicy sądzę 
też, wojna nie wybuchła w 1932 r. a kilka 
lat później, kiedy Hitler już się zupełnie 
dozbroił i Europa, taką jaką znaliśmy w 
1939 r. zginęła bezpowrotnie.

WANDA TROMAN

BRYTYJSKIE WIZYTY POLSKICH ADMIRAŁÓW 
W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA

Angielsko-polska współpraca morska 
posunęła się naprzód, kiedy Szef KMW, 
Ktr-Adm Jerzy Świrski (1882-1959) 
zdecydował, że konstrukcja następnych 
dwóch kontrtorpedowców zostanie 
powierzona stoczni John Samuel White w 
Cowes. W przededniu podpisania kontraktu 
niektóre angielskie gazety dowiedziały się 
z Warszawy o tym ważnym wydarzeniu i 
natychmiast z entuzjazmem zamieściły tę 
wiadomość w swoich ostatnich wydaniach 
(np. reportaże w News Chronicie, 28 III 
1935; w Daily Telegraph, 28 III 1935 i w 
Belfast Telegraph, 28 III 1935 — gazety te 
znajdują się w Cowes Maritime Museum, 
Isle of Wight).

Po południu, 29 III 1935 w Londynie 
została podpisana umowa pomiędzy rządem 
RP i firmą John Samuel White & 
Company, Limited, Cowes, Isle of Wight, 
na budowę 2 nowych okrętów wojennych 
dla Polski. Ich numery budowy były 1800 
dla GROMA i 1801 dla BŁYSKAWICY. 
Angielskie gazety pisały, że okręty te będą 
najbardziej nowoczesnymi, największymi, 
najszybszymi i najlepiej uzbrojonymi 
okrętami na świecie w swej klasie. Do tej 
pory angielskie stocznie nie budowały tak 
wielkich kontrtorpedowców, gdyż 
największym angielskim kontrtorpedowcem 
był HMS CODRINGTON, zbudowany w 
1929 przez stocznię Swan Hunter. Miał on 
wyporność 1540t/2012t i szybkość 35 

węzłów, a największym zbudowanym w 
ogóle w Anglii był DUBROVNIK dla 
Jugosławii. DUBROVNIK był zbudowany 
na stoczni Yarrow w 1931 i posiadał 
wyporność l,880t/2,400t i szybkość 37 
węzłów. Polskie kontrtorpedowce miały 
mieć wyporność 2,01 lt/3,383t, a szybkość 
39 węzłów. Jedynie Włochy i Francja 
budowały większe kontrtorpedowce 
(reportaże w gazetach, znajdujących się 
obecnie w Cowes Maritime Museum: 
Southern Daily Echo, 29 III 1935; The 
Star, 29 III 1935; The Evening Standard, 
29 III 1935; Bristol Evening Post, 29 III 
1935; Southern Daily Echo, 30 III 1935; 
The Financial News, 30 III 1935; Daily 
Telegraph, 30 III 1935; Fairplay, 4 IV 
1935; Army, Naval and Air Force Gazette, 
11 IV 1935; Jane’s Fighting Ships 1937 r., 
str. 392).

Było to pierwsze polskie zamówienie i 
najważniejsze jakie otrzymała Wielka 
Brytania po pierwszej wojnie, które dało 
pracę wielu ludziom i przyniosło dobrobyt 
zatrudnionym przy ich budowie. Dyrektor 
stoczni, Arthur Thomas Wall, i dyrektor- 
sekretarz, James Hunt, podpisali kontrakt w 
imieniu stoczni, a Inżynier Mikołaj Berens 
(1881-1944) w imieniu rządu polskiego.

Ktr-Adm Jerzy Świrski chciał sam 
zobaczyć jak posuwa się budowa okrętów, 
a równocześnie pragnął zaznajomić się ze 
sposobami konstrukcji okrętów wojennych 
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i dlatego z tych powodów złożył swoja 
pierwsza oficjalna wizytę w Anglii. Po 
przebyciu Kanału La Manche przyjechał 
wieczorem w piątek 5 IV 1935 na stację 
Liverpool Street w Londynie, gdzie został 
serdecznie powitany przez „Director of
Naval Intelligence, Admiralty”, Rear- 
Admiral Gerald Charles Dickens (1879- 
1962) i dyplomatów z Polskiej Ambasady.

Rear-Admiral Dickens, który sprawował 
funkcję dyrektora oddziału wywiadu 
morskiego w Admiralicji Brytyjskiej od 
1932 do 1935, zaprzyjaźnił się potem ze 
Świrskim, a w międzyczasie gościł 
polskiego admirała bardzo serdecznie u 
siebie w Anglii na oficjalnych przyjęciach 
i zwiedzaniu obiektów morskich. Świrski 
odwiedził Fort Blockhouse, gdzie była baza 
łodzi podwodnych, a następnie fabrykę 
torped Whitehead w Weymouth.

W środę 10 IV 1935 Świrski zwiedzał 
stocznię w Portsmouth, a 11 IV 1935 
przybył do Cowes, gdzie u Samuel’a 
White’a zapoznał się z pracą w cechu 
mechanicznym i budowy okrętów. Z okazji 
wizyty polskiego admirała na czubie 
głównego dźwigu stoczni i biura zostały 
wywieszone polskie flagi. Świrskiemu 
towarzyszył przewodniczący Komisji 
Nadzorczej, Kdr Stanisław Rymszewicz 
(1890-1973), Inżynier Jan Morze (1901- 
1978), dyrektor stoczni, Arthur Thomas 
Wall, oraz dyrektorzy-sekretarze James 
Hunt i George Fardell. W Cowes, po 
obiedzie w hotelu Gloster, Świrski został 
zaproszony na będący w budowie angielski 
okręt o wyporności 1340t/1405t i szybkości 
36 węzłów, HMS FURY, wodowany w 
1934, który w tym czasie odbywał próby. 
Kapitan Peter Drummond MacDonald 
(1895-1961), członek Izby Gmin 
reprezentujący Isle of Wight od 1924 do 
1959, i Arthur Thomas Wall towarzyszyli 
Świrskiemu przy obiedzie i w czasie 
zwiedzania okrętu. MacDonald powiedział 
Świrskiemu, że firma Samuel White cieszy 
się zaufaniem i jest znana z dokładnego 

wywiązywania się ze swoich obowiązków. 
Świrski odpowiedział, że jest bardzo 
zadowolony z wizyty w Cowes i że wizyta 
ta przyczyni się do dalszego rozwoju 
polsko-angielskiej współpracy. Wall 
zapewnił Swirskiego o solidności i 
odpowiedzialności swej firmy, która każde 
zadanie doprowadza dokładnie do końca.

Po raz drugi Świrski wraz z małżonką 
Marią nee Wiercińską (7-1973) przyjechał 
do Cowes na uroczyste wodowanie 
GROMA, które odbyło się 20 VII 1936. 
Postać Świrskiego jest nam wszystkim 
dobrze znana, mniej natomiast wiemy o 
pani Marii, a była ona bardzo uroczą i 
przyjemną osobą.

Na wodowaniu GROMA Wielką 
Brytanię reprezentowali m.in. Brytyjski 
Ambasador w Polsce, Sir William 
Archibald Howard Kennard (1878-1955); 
Assistant Director of Naval Equipment to 
the British Admiralty, Captain Charles
Henry Lawrence Woodhosue (1893-1978), 
przedstawiciel firmy architektów morskich 
Sir J.H. Biles & Co., Inż-Rear-Admiral 
Walter Scott-Hill (1873-1963), 
przewodniczący stoczni, Sir Archibald 
Mitchelson (1878-1945), członek Izby 
Gmin, Kapitan Peter MacDonald (1895- 
1961), dyrektorzy i pracownicy stoczni oraz 
liczni mieszkańcy z wyspy. Polskę 
reprezentowali m.in. Konsul Generalny RP 
Dr Karol Poznański z małżonką Wandą, 
chrzestną matką GROMA, Attache 
Wojskowy, Roman Michałowski, Stanisław 
Rymszewicz z małżonką Jadwigą (1900- 
1970) i Józef Wojtkowiak (1898-1979) z 
małżonką Kazimierą-Ireną (1898-1990). 
Całe miasto było udekorowane polskimi 
flagami, a przy obiedzie Kennard wzniósł 
toast na cześć Polskiej Marynari Wojennej. 
Świrski wygłosił krótkie przemówienie, w 
którym podziękował za pomoc Admiralicji 
Brytyjskiej w budowie okrętów i wzniósł 
toast na cześć sławnej Royal Navy.

Dowódca Floty, Ktr-Adm Józef Michał 
Hubert Unrug (1884-1973) po raz pierwszy 
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przybył do Anglii oficjalnie jako członek 
delegacji RP na pogrzeb Króla Jerzego V 
(1865-1936), który zmarł 20 I 1936. 
Delegacje polska i litewska przybyły razem 
statkiem do Dover w poniedziałek 27 I 
1936 i zostały powitane 19-armatnią salwą 
z zamku w Dover. Z powodu żałoby 
Ambasador Polski, Edward Raczyński 
(1891-1993), odwołał oficjalny obiad i 
przyjęcie, które miało się odbyć w 
Ambasadzie RP w Londynie.

W skład delegacji RP wchodzili: 
Ambasador Nadzwyczajny RP na 
uroczystości pogrzebowe, Inspektor armii, 
Gen. Kazimierz Sosnkowski (1885-1969); 
poprzedni Ambasador RP w Londynie, 
Konstanty Skirmunt (1866-1951); Ktr-Adtn 
Józef Unrug; Senator i Wice-marszałek 
Sejmu, Kazimierz Świtalski (1886-1962); 
Płk Trzaska-Durski; Dowódca Odcinka 
Wybrzeża Morskiego, Kdr Eugeniusz 
Solski (1893-1937) i Kpt Misielewicz. 
Przez czas ich pobytu Anglii towarzyszyła 
im angielska świta w składzie: J.D. Dodds 
i Lt. D. Lennox-Boyd. The Times w dniach 
od 14 I 1936 do 29 I 1936 zamieścił o tym 
artykuły i fotografie. Adam Unrug wybrał 
Kdra Solskiego, ponieważ znał jego 
odpowiedzialny sposób pracy i z którym z 
tego powodu się przyjaźnił. Solscy bardzo 
często bywali na przyjęciach u Unrugów, 
jak również i Jacyniczowie. Pani Zofia 
Unrug (1895-1980) była serdeczną 
koleżanką pani Kiri Jacyniczowej, która 
pochodziła z Gruzji. Kdr Solski umarł w 
1937 na serce, ponieważ w owym czasie 
nie zwracano dostatecznej uwagi na 
racjonalne odżywianie się, a Kdr miał 
dobry apetyt i był na swój wzrost zbyt 
otyły.

Po raz drugi Ktr-Adm Unrug przyjechał 
do Anglii na koronację Króla Jerzego V 
(1895-1952) i wziął udział w rewii floty 20- 
21 V 1937 w cieśninie Spithead. PMW była 
reprezentowana przez ORP BURZĘ, która 
pod dowództwem Kdr por Włodzimierza 
Kodrębskiego przybyła do Portsmouth 18 V 

Ę937. Prezydenta Ignacego Mościckiego 
(1867-1946) reprezentował jego syn, 
dyplomata na placówce w Brukseli, Michał 
Mościcki (1894-1961), a rząd RP Minister 
Spraw Zagranicznych, Józef Beck (1894- 
1944). Goście z Polski zatrzymali się na 
koszt rządu angielskiego w hotelu 
Claridges. Pani Unrugowa nie towarzyszyła 
Admirałowi w jego wizytach w Anglii.

Na dworcu Victoria w Londynie został 
przygotowany specjalny peron do witania 
zagranicznych delegacji razem z 
czerwonym dywanem po którym stąpali 
goście. Jednym z pierwszych delegatów był 
Płk Józef Beck, który przybył tym samym 
pociągiem z Dover 10 V 1937, co i 
delegacja Watykanu i niemiecki minister 
wojny, Field-Marshal Werner von 
Blomberg (1878-1946).

We wtorek 11 V 1937 Amb Raczyński 
wydał oficjalny obiad w budynku Ambasady 
przy 47 Portland Place dla członków 
delegacji RP. Na obiedzie również byli 
obecni m.in.: minister spraw 
zagranicznych, Anthony Eden (1897-1977); 
minister rolnictwa i rybołówstwa, William 
Shephard Morrison (1893-1961); stały 
podsekretarz stanu w Foreign Office od 
1930 do 1938, Sir Robert Vansittart (1881- 
1957) i pierwszy poseł brytyjski w Polsce 
od 1919 do 1920, Sir Horace Rumbold 
(1869-1941). Wynika z tego, że Adm. 
Unrug po raz pierwszy spotkał się z 
Eden’em właśnie na tym obiedzie. Należy 
zaznaczyć, że Vansittart i Rumbold zawsze 
zajmowali stanowisko anty-niemieckie i 
często ich pozycja nie była dobrze 
przyjmowana w Foreign Office zwłaszcza w 
okresie „appeasement policy”. Rumbold, 
który był ambasadorem w Berlinie od 1928 
do 1933, już w kwietniu 1933 zauważył, 
że Hitler będący u władzy tylko 3 
miesiące, wprowadził politykę zbrojenia się 
i że sąsiedzi Niemiec powinni to poważnie 
rozważyć.

12 V 1937 w procesji koronacyjnej 
polska delegacja szła za delegacją rosyjską, 
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amerykańską, francuską i turecką, a przed 
chińską i niemiecką. Rosję reprezentował 
minister spraw zagranicznych od 1930 do 
1939, Maxim Maximowicz Litvinov (1876- 
1951) i dowódca sowieckiej floty, Adm 
V.M. Orlov (1895-1938). Miał także być 
marszałek Michaił Nikołajewicz 
Tuchaczewski (1893-1937), który został 
pokonany pod Warszawą przez polskie 
wojsko w 1920, ale niestety, na parę godzin 
przed przyjazdem do Londynu został 
aresztowany i stracony na rozkaz Stalina 12 
VI 1937. Adm Orlov z 7 innymi 
admirałami (Ivanov, Dishenov, Kadatski, 
Kozhanov, Muklevich, Sivkov, Viktorov) 
oraz 2 profesorami akademii morskich 
(Petrov, Zherve) został rozstrzelany 29 VII 
1938 też na rozkaz Stalina. Powodem 
czystki było zagrożenie, że admirałowie 
budowali flotę obronną, a Stalin chciał 
mieć flotę agresywną, składającą się z 
pancerników i krążowników, a nie z łodzi 
podwodnych. Wynika z tego wyraźnie, 
jakie zamiary miał ZSSR w stosunku do 
swych sąsiadów. Trochę lepszy los spotkał 
delegata III Rzeszy, von Blomberga, 
którego Hitler odsunął tylko od władzy 4 II 
1938 pod pretekstem podejrzanej 
przeszłości jego drugiej żony, którą 
Gestapo uważało za kobietę lekkich 
obyczajów.

W piątek 14 V 1937 Anthony Eden 
wydał uroczysty obiad, na którym był 
obecny Król Jerzy VI (1895-1952), 
Królowa Elżbieta i Królowa Mary (1867- 
1953). Między innymi wysokimi 
dygnitarzami państwowymi Płk Beck 
siedział przy stole razem z Królem Jerzym 
VI. Kt-Adm Józef Unrug siedział przy stole 
premiera Południowej Afryki, Gen James 
Hertzog’a (1886-1942), razem z rosyjskim 
Adm V.M. Orłowem, amerykańskim Gen 
Joseph Pershing (1860-1940) i niemieckim 
Adm Otto Schultze.

W rewii floty uczestniczyło 17 państw 
i m.in. Rosja przysłała pancernik MARAT, 

pod dowództwem Flagmana 2-ej rangi (po 
ang. Rear-Amiral) V. Ivanova, który 
podobnie jak Orłów też zginął w 1938. 
Niemcy — pancernik GRAF VON SPEE 
pod dowództwem kapitana Patziga, USA 
pancernik NEW YORK z Adm Hugh 
Rodman (1859-1940), Estonia łódź 
podwodną KALEV dowodzoną prze Kdr 
Pontak, a Francja pancernik 
DUNKERQUE pod dowództwem Vice
Adm Devin. Włochy nie przysłały swojego 
żadnego okrętu. 18 V 1937 Lord Mayor 
miasta Portsmouth wydał wielkie przyjęcie 
w swoim ogrodzie dla zagranicznych 
oficerów i przedstawicieli Admiralicji, a 20 
V 1937 wieczorem po rewii wszystkie 
okręty błysnęły iluminacją i swoimi 
lampami oświetliły morze i miasto. Tego 
samego dnia dowódcy zagranicznych 
okrętów zostali przedstawieni Królowi 
Jerzemu VI na pokładzie królewskiego 
yachtu VICTORIA AND ALBERT przez 
Adm Sir Roger Backhosue (1878-1939). 
Wśród tych dowódców znajdował się Kdr 
por Włodzimierz Kodrębski.
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KMDR POR MGR WALTER PATER

MIESIĘCZNIK MARYNARKI WOJENNEJ 
„PRZEGLĄD MORSKI”

Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej 
Polskiej pieczołowicie kultywuje swoje 
tradycje, nawiązując głównie do okresu II 
Rzeczypospolitej i udziału w wojnie 
morskiej 1939-1945. Dowodzą tego nazwy 
jednostek wojskowych MW, które jako 
patronów przyjęły wybitnych oficerów 
MW, nazwy okrętów, rola, jaką spełnia 
okręt-muzeum BŁYSKAWICA, ceremoniał 
morski, znaki MW, symbolika odznak,, 
umundurowanie itp. Nie zawsze i nie 
wszyscy pamiętają, że jednym z 
ważniejszych elementów tych tradycji jest 
miesięcznik Marynarki Wojennej „Przegląd 
Morski”, ukazujący się od grudnia 1928 r., 
z wyjątkiem przerwy wojennej, jako jedno 
z najstarszych wojskowych czasopism 
fachowych w Polsce.

„Przegląd Morski” wydawany był 
początkowo przez Szkołę Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Toruniu i był w 
zasadzie przeznaczony dla oficerów MW. 
Pierwszym redaktorem odpowiedzialnym 
był ówczesny komendant SPMW — kmdr 
dypl. Stefan Frankowski. Następnie 
redagowaniem pisma kierowali: kmdr Karol 
Korytowski, kmdr por. Tadeusz Podjazd- 
Morgenstern i kpt. mar. w st. spocz. 
Anatol Lewicki. Od 1935 r. „Przegląd 
Morski” był wydawany przez Kierownictwo 
Marynarki Wojennej w Warszawie. Jego 
redaktorem był por. mar. (kpt. mar.) 
Olgierd Żukowski, a sekretarzem redakcji 
inż. Julian Ginsbert.

W latach przedwojennych na łamach 
„Przeglądu Morskiego” drukowane były 
artykuły na tematy taktyczne, techniczne, 
historyczne, szkolenia i wychowania, 
higieny okrętowej, prawa morskiego oraz 

wspomnienia' i życiorysy wybitnych ludzi 
morza. Od 1930 r. zaczęły się ukazywać 
oryginalne opracowania na temat doktryn 
morskich i poglądów operacyjno- 
taktycznych wielkich marynarek. Wcześniej 
dominowały przedruki z fachowych 
czasopism wojennomorskich wydawanych w 
USA, Wielkiej Brytanii, Francji i we 
Włoszech. Ukazywało się wiele artykułów 
z zakresu działalności propagandowej Ligi 
Morskiej i Kolonialnej, wspierającej 
działania KMW na rzecz rozwoju MW. 
Pismo miało wówczas objętość 5-6 arkuszy 
wydawniczych formatu B5, tak jak obecnie.

Po wojnie, już w 1946 r. rozpoczęto 
starania o wznowienie wydawania 
„Przeglądu Morskiego”, w wyniku których 
1 kwietnia 1947 r. ukazał się pierwszy 
numer powojenny. Od tego czasu pismo 
MW wydaje Dowództwo Marynarki 
Wojennej w Gdyni, początkowo w formie 
kwartalnika, następnie dwumiesięcznika i 
od 1954 r. jako miesięcznik.

W 1951 r. czasopismo przekształcono w 
biuletyn o charakterze wewnętrznym o 
nazwie „Przegląd Marynarki Wojennej”, 
który zaopatrywano nadrukiem: „Tylko dla 
generałów, admirałów i oficerów Sił 
Zbrojnych”. Przez następne 6 lat 
publikowano w nim przeważnie artykuły 
dotyczące bieżącej tematyki szkoleniowej. 
Popularyzowano radziecką sztukę wojenną 
i doświadczenia szkoleniowe sił morskich 
ZSRR. Niewiele ukazywało się prac 
oryginalnych, pismo nie nadążało za 
tempem rozwoju techniki sił morskich na 
świecie, traciło wartość i popularność.

Od 1957 r. czasopimo MW powróciło 
do tradycyjnego tytułu i zostało udostęp
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nione szerokim kręgom czytelników. 
Jednak już od początku 1959 r. 
zrezygnowano ze sprzedaży „Przeglądu 
Morskiego” w kioskach i odtąd znów 
rozpowszechniane jest jedynie w formie 
prenumeraty. Sprecyzowane wówczas przez 
Komitet Redakcyjny zadania „Przeglądu 
Morskiego” są nadal aktualne. Celem 
wydawania czasopisma fachowego MW jest 
podejmowanie głównie zadań 
wojennomorskich, a szczególnie aktualnych 
problemów MW, problematyki 
wyszkolenia, organizacji i taktyki flot 
obcych, informacji na temat zmian 
dokonujących się w marynarkach 
wojennych, o nowych rodzajach uzbrojenia 
morskiego i sposobach jego wykorzystania. 
Ma też zamieszczać publikacje na tematy 
historyczne, związane zwłaszcza z okresem 
II wojny światowej, a także o morskich 
konfliktach zbrojnych w okresie 
powojennym.

Po II wojnie światowej redaktorami 
naczelnymi „Przeglądu Morskiego” byli 
kolejno: por. mar. Franciszek Walicki, 
bsmn pchor. Sławomir Sierecki, kmdr por. 
Czesław Witczak, kpt. mar. Edmund 
Kosiarz, kmdr Ryszard Gilewicz, kmdr 
Edmund Pioterek i kmdr Mieczysław 
Serafin. Od 1995 r. kmdr por. Walter 
Pater.

Każdy z numerów o objętości ok. 80 
stron drukowany jest w nakładzie 400 egz. 
W roczniku 1995 „Przeglądu Morskiego” 
zamieszczono przeszło 120 artykułów ponad 
70 autorów, głównie oficerów MW w 
stopniach od podporucznika marynarki do 
admirała, zajmujących stanowiska służbowe 
od dowódcy działu okrętowego do dowódcy 
MW, przeważnie jednak pełniących służbę 
w Akademii MW albo w Dowództwie MW. 
Ponad 30% autorów posiadało tytuły 
naukowe doktora i wyższe.

Zasadnicza tematyka publikowanych 
prac obejmowała zagadnienia związane z 
procesami rozwojowymi i aktualnym 
stanem sił morskich na świecie, a głównie 
MW RP. Najczęściej podejmowane były 
problemy z zakresu: sztuki operacyjnej i 
taktyki, zabezpieczenia działań na morzu, 
szkolenia i wychowania personelu, techniki 
i uzbrojenia oraz z dziejów oręża 
morskiego, współczesnych konfiktów 
morskich, obcych sił morskich, ochrony 
środowiska morskiego, a ponadto 
wspomnienia ze służby w MW, recenzje 
książek wojennomorskich i szkice 
biograficzne. Nieco rzadziej publikowane 
były materiały dotyczące ratownictwa 
morskiego, problemów dowodzenia i 
praktyki morskiej, strategii i gospodarki 
morskiej, żeglarstwa, prawa morskiego i 
terminologii wojennomorskiej.

„Przegląd Morski” rozpowszechniany 
jest wyłącznie poprzez prenumeratę 
organizowaną przez redakcję. Koszt 
prenumeraty jednego numeru wraz z 
kosztami przesyłki za granicę wynosi: 
kwartalnie — 14.00 zł, półrocznie — 28 zł 
i rocznie — 56.00 zł. Wpłat należy 
dokonywać na konto:

Jednostka Wojskowa 1479
BG I/O Gdynia 301820-1469-130-1
81-912 Gdynia 12

Wskazane jest przesłanie kserokopii 
dowodu wpłaty na adres redakcji:

„Przegląd Morski”
81-912 Gdynia 12, ....
Skr. poczt. 22.
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M. OŁDAKOWSKI

ORP ORZEŁ — UCIECZKA Z TALLINA
W numerze 177 „Naszych Sygnałów” 

ukazało się wspomnienie napisane przez 
HM. Jana Kuzjakowa o domniemanej 
pomocy 16-ej Morskiej Drużyny 
Harcerskiej w przygotowaniu ucieczki z 
Tallina. Wspomnienie to zawiera wiele 
rażących nieścisłości, które jako jeden z 
załogi ORP ORZEŁ (chociaż dopiero w 
Anglii) czuję się w obowiązku sprostować. 
Po pierwsze według książki Jerzego Pertka 
„Dzieje ORP Orzeł” ORŁA ogołocono z

wszelkiego sprzętu nawigacyjnego, map 
morskich i części uzbrojenia. Wykręcono 
zamki do dział, zarekwirowano 14 torped. 
Załogę postawiono w stan aresztu, 
zabroniono jej opuszczać okręt.

Wokół stojącego w porcie ORŁA 
rozstawiono liczne posterunki wartownicze. 
Do dnia ucieczki wyładowano 10 torped ale 
4 pozostały na następny dzień. Nie było w 
ogóle mowy o wypompowywaniu paliwa. 
Według specyfikacji ORP ORZEŁ zużywał

Do świetnego artykułu kolegi K. 
Domańskiego (Nr. 178 N.S.) — chciałbym 
dodać uzupełnienie do historii Aleksandra 
Starzeńskiego na podstawie listu jego do 
kolegi Domańskiego, (przypis redakcji). 
...trochę mógłbym dodać do Twych 
wspomnień o naszym roczniku (...). Z 
Radomia zwiałem po 4 dniach — do 
rodziny w Warszawie. Tam zaraz 
zetknąłem się z jednostkami oporu i 
zostałem wysłany do Francji jako kurier — 
z filmami i wiadomościami o kampanii w 
Polsce.

Jeśli chodzi o zwianie z Polski, to 
nastąpiło 31.1.40 z Krynicy, to tam i na 
Węgrzech miałem kontakty. Jurek Lipiński 
dołączył do mnie, bo był mi potrzebny, 
jako że mówił płynnie po niemiecku. 
Przeszliśmy przez Czechy do Koszyc (były 
wówczas węgierskie) na nartach. Pociąg do 
Budapesztu, tam konsul polski zaraz wysłał 
mnie pociągiem do Paryża, jako 
małoletniego z fałszywym paszportem 
(8.2.40). Jurek natomiast został i musiał 
przechodzić do Jugosławii i Włoch przez

zieloną granicę. Przyjechał do Anglii w 
parę dni po mnie, ja musiałem w P. zostać 
prawie 2 tygodnie, zdając wiadomości i 
przekazując filmy.

Po Conradzie byłem adiutantem 
prezydenta Raczkiewicza, a po PKPR 
pływałem handlowo — i tak tu, w Buenos 
Aires, poznałem Ewę Mitraszewską, no i 
pobraliśmy się. Zaraz dostałem się do 
tutejszej Mar. Woj. jako spec, od Radarów, 
Microwaves i Electronic Counter-Measures, 
które wykładałem w Wyższej Szkole 
Oficerskiej i też na Uniwerku. Byłem 
ostatecznie Szefem Laboratorium 
Elektronicznego i Broni.
Pracowałem w tym fachu 37 lat.

Z Ewą mamy jednego syna — Kpt. 
Żeglugi Wk. — już nie pływa — ma dobrą 
posadę w porcie — i dwie córki, które 
latały przez pewien czas (air hostesses). 
Obecnie całe potomstwo żonate i dzieciate 
— 5 wnuków. Niestety, emerytura tutejsza 
nie pozwala nam na rozjazdy, choć byliśmy 
raz w 1990 r. w Polsce.

„ROCZNIK 1937-?”

ALEKSANDER STARZYŃSKI
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w ruchu około 4 ton paliwa na dobę. 
Cztery tony metryczne to jest 4 tysiące 
litrów a więc wielu harcerzy i jak długo 
musieliby nosić te litrowe butelki. Po 
prostu nonsens, nie poparty żadnymi 
faktami. Nic nie wiadomo z historii ORŁA 
o zdobywaniu map nawigacyjnych itd. Nie 
ma też żadnego dowodu, że ORZEŁ 
zginął zbombardowany przez pomyłkę 
przez Lotnictwo Wielkiej Brytanii.

Jako następny dowód na moje wywody 
załączam list marynarza z ORŁA J. 
Krawczyńskiego, z załogi maszynowej, 
który był na okręcie w Tallinie, a potem w 
Anglii.

Ponieważ cała ta sprawa pomocy 
harcerskiej została użyta według 
wspomnienia Hm. Jana Kuzjakowa przez 
rozmaite organizacje jak również organy 
państwowe polskie w Estonii trzeby było 
wyświetlić całą sprawę i podać historyczną 
prawdę.

Cytuję tutaj list kolegi J. 
Krawczyńskiego zamieszkałego obecnie w 
Kanadzie (adres znany redakcji).

...W ostatnim 177 nr N.S. harcmistrz 
Kuzjakow wspomina o dostarczeniu przez 
harcerzy dieslowego paliwa na ORP 
ORZEŁ, w czasie kiedy był internowany w 
Tallinie. W drodze z Tallina do Rosyth 
okręt nigdzie nie pobierał paliwa, ponieważ 
nie było potrzeby. W porcie przy trapie na 
molo stał marynarz z karabinem, pilnował 
żeby nikt nie wchodził na okręt, ani z 
okrętu nie wychodził. Zapasy paliwa jakie 
okręt posiadał z powodzeniem mógł 
odstąpić harcerzom kilkaset galonów, 
gdyby Estończycy zezwolili. Na okręcie 
było 7 zbiorników z paliwem w sumie 
76.500 litrów przy szybkości 10 ml. okręt 
mógł przejechać 7.000 mil morskich czyli 
3-krotną odległość z Tallina do Rosyth nie 
pobierając paliwa. Największą bolączką dla 
załogi był brak wody słodkiej, świeżego 
prowiantu i powietrza świeżego.

Ostatni z ORP ORZEŁ J. Krawczyński

JAN SKURA

O.R.P. GARLAND W KONWOJU 
DO MURMAŃSKA „PQ-16”

Wiosną 1942 roku „Garland” przeszedł 
gruntowny remont w porcie Middlesbrough. 
Nastąpiły poważne zmiany w naszym 
uzbrojeniu. Na miejsce poczwórnej 
wyrzutni torpedowej na rufie, 
zainstalowano 3 calowe działo 
przeciwlotnicze. Po obu stronach pomostu 
bojowego umieszczono nowoczesne 
Oerlikony 20 mm.

Przed wyjściem z doku odbyły się 
zmiany w załodze. Odszedł dotychczasowy 
dowódca kdr Namieśniowski. Jego miejsce 
zajął kdr Henryk Eibel. Między innymi 

zamustrował mój kumpel ze Szkoły 
Morskiej, Bolek Chojnacki, z którym przez 
dwa lata pełniliśmy razem wachtę w 
Asdyku.

10 maja „Garland” stanął na kotwicy w 
naszej bazie w Greenock. Przez kilka dni 
pobieraliśmy zapasy amunicji i prowiantu. 
Załoga pokładowa dostała ciepłe 
kombinezony. Obowiązywała ścisła 
tajemnica wojenna, ale wszystko wróżyło 
rejs do Murmańska. Z ostatniego wyjścia 
na ląd 16 maja nie wrócił kucharz 
okrętowy. Tego dnia przybyli na burtę 
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dwaj pasażerowie: reporter wojenny, por. 
Bohdan Pawłowicz, oraz fotograf, bosman 
Paweł Płonka.

17 maja przed świtem podnieśliśmy 
kotwicę i wraz z brytyjskim niszczycielem, 
„Volunteer” eskortowaliśmy duży 
transportowiec, „Stephen Castle”, do 
Islandii. Transportowiec odstawiliśmy do 
Reykjaviku i wzdłuż południowych 
brzegów Islandii udaliśmy się do 
Seydisfiordu, położonego we wschodniej 
części wyspy.

W głębi zatoki stał wielki tankowiec 
zaopatrujący okręty w paliwo. 
Zacumowaliśmy przy jego burcie i 
uzupełniliśmy nasze zapasy. Tam oficjalnie 
dowiedzieliśmy się, że mamy iść ż 
konwojem do Murmańska.

23 maja opuściliśmy Seydisfiord w 
towarzystwie 3 brytyjskich niszczycieli. 
Ruszyliśmy dużą szybkością, w szyku 
torowym, w kierunku północnym. Szliśmy 
na spotkanie naszego konwoju, który 
wyszedł z Reykjaviku 20 maja z częścią 
eskorty i okrążał Islandię od północy. 
Dołączyliśmy się do niego 24 maja. 
Wkrótce po nas doszła jeszcze flotylla 4 
krążowników: „Norfolk”, „Kent”, 
„Nigeria” i „Liverpool”. Konwój składał 
się z 35 statków wiozących cenne dostawy 
wojenne dla Rosji. Eskortę stanowiły, 
wyżej wymienione, 4 krążowniki, 8 
niszczycieli, 6 trałowców i 2 okręty 
podwodne. „Garland” zajął pozycję na 
lewym skrzydle. Byliśmy już daleko na 
północy i słońce przestało zachodzić. Morze 
było spokojne i widzialność dobra. Konwój 
szedł dosyć szybko w kierunku Wyspy 
Niedźwiedziej. W godzinach nocnych 
dostaliśmy echo U-boata, „Garland” 
przeprowadził atak, po którym pokazały się 
plamy ropy na powierzchni.

Następnego dnia rano pokazał się w 
oddali niemiecki samolot wywiadowczy 
typu Fockewolf. Od tego czasu towarzyszył 
nam krążąc wkoło konwoju poza zasięgiem 
naszych dział. Przezwaliśmy go „Anioł 

Stróż”. Rutyna na okręcie szła normalnym 
trybem. Z wyjątkiem, kiedy weszliśmy w 
ławicę mgły. Na szczęście była ona na tyle 
niska, że widząc było czubki masztów i 
kominów, co umożliwiło utrzymanie szyku 
konwoju. W czasie mgły przeleciał nisko 
nad nami „Anioł Stróż”. Stało się to tak 
nagle, że nasi artylerzyści nie zdążyli 
otworzyć ognia. Wkrótce mgła przeszła, 
pokazały się nam statki i czysty horyzont. 
W południe zasiadaliśmy do obiadu, gdy 
nagle poderwał nas alarm bojowy. Ciepła 
strawa została na stole. Tak rozpoczęły się 
naloty 25 maja.

Nisko latające Heinkle przypuściły atak 
torpedowy. Napotkały one silny ogień 
artylerii. „Garland” zdążył uniknąć 
torpedy, która pędziła wprost na nasz 
okręt. Statek komodorski posiadał samolot 
myśliwski na katapulcie. Samolot ten mógł 
być użyty jednorazowo. Zdecydowano go 
teraz wykorzystać. Skutkiem nalotu żaden 
statek nie był trafiony, natomiast 
nieprzyjaciel stracił 3 samoloty. Jeden 
strąciła artyleria eskorty, a dwa nasz jedyny 
myśliwiec. Niestety, kiedy wrócił nad 
konwój, został zestrzelony własną artylerią. 
Pilot zdążył wyskoczyć ze spadochronem i 
został wyciągnięty szybko z lodowatej 
wody, był tylko lekko ranny w nogę.

W niedługim czasie nadleciały nad 
konwój eskadry Junkersów. Konwój 
przywitał je huraganowym ogniem artylerii 
przeciwlotniczej. Niebo pokryło się 
czarnymi plamami dymu rozrywających się 
pocisków. Junkersy pikowały rzucając 
niezliczone ilości bomb, koncentrując swój 
atak na statki handlowe, jednak tym razem 
były niecelne, wybuchały w wodzie nie 
wyrządzając szkody. Jeden samolot 
wychodząc z lotu pikowego znalazł się w 
zasięgu Oerlikonów „Garlanda”. Jedna 
celna seria, samolot zaczął dymić i tracić 
wysokość. Tuż nad wodą rozwinęły się 
dwa spadochrony, a samolot utonął.
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Naloty powtarzały się w niewielkich 
odstępach czasu. W przerwach część załogi 
szła na spoczynek. Kładliśmy się do 
hamaków ubrani, ściągając tylko buty. Na 
alarm zrywaliśmy się i w rekordowym 
czasie zjawialiśmy się na stanowiskach. W 
późniejszych nalotach konwój rozpoczął 
ponosić straty. Widziałem jeden statek 
trafiony, na którym wybuch pożar. Czarne 
kłęby dymu unosiły się nad nim, statek 
dostał silny przechył i powoli pozostawał w 
tyle. W takich wypadkach trałowce 
ratowały załogę, a statek jeśli nie tonął, 
eskorta topiła własną torpedą.

Jeden z nalotów tak nas zaskoczył, że 
na konwój już się sypały bomby, zanim 
nastąpił alarm. Samoloty nadleciały 
niespostrzeżone gdzieś z wysoka od słońca. 
Znajdowałem się wtedy na pokładzie i 
byłem świadkiem jak Junkers spikował na 
pobliski duży statek. Seria bomb pokryła 
go od rufy do dziobu. Po wybuchu bomb 
statek stanął w płomieniach. Wtórny 
wybuch spowodował, że statek 
momentalnie zatonął. Z załogi nikt się nie 
uratował.

Naloty trwały. Nasze nerwy stały się 
napięte. Jakiekolwiek silniejsze stuknięcie 
powodowało mimowolny wstrząs. 
Ogarniało nas zmęczenie.

26 maja w późnych godzinach, z 
nieznanych nam powodów, odłączyły się od 
konwoju krążowniki i 3 niszczyciele. 
Eskorta teraz bardzo zeszczuplała. 
Natomiast naloty 27 maja przybrały na sile. 
Zapasy naszej amunicji zaczęły 
niebezpiecznie maleć. Był to już 3 dzień 
akcji. Wyszedł rozkaz : strzelać oszczędnie. 
Morze było nadal spokojne. Blade słońce 
północy bez przerwy przyglądało się 
naszym zmaganiom. Wcześnie po południu 
byliśmy gdzieś w okolicy Wyspy 
Niedźwiedziej. Razem ze Stachem 
Prokopem byłem na stanowisku bojowym, 
przy windzie na naszym pomieszczeniu, 

która służyła dla dostarczania amunicji, z 
komory na dnie okrętu do działa No 2. Od 
pewnego czasu „Garland” nie strzelał. 
Siedzieliśmy więc bezczynnie, w stanie 
półdrzemki, na ławce w pobliżu windy.

„GARLAND” TRAFIONY
Nagle poderwał nas ogłuszający wybuch 

koło prawej burty... Zobaczyłem ogień 
odłamków wdzierających się na 
pomieszczenie. Następnie ciemność. Zgasły 
światła. Na moment straciłem 
przytomność... Ręce moje podświadomie 
pomacały nogi i ramiona... Gdy się 
przekonałem, że nic mi nie jest, wybiegłem 
na pokład. Chciałem się upewnić, czy okręt 
nie tonie. „Garland” szedł naprzód i nie 
było przechyłu. Po prawej burcie uciekała 
z sykiem para z uszkodzonych przewodów. 
Na dziobie słychać było działo No 1 
oddające miarowe strzały. Samotny 
marynarz ładował je i odpalał. Na schodach 
z dziobowego pokładu zobaczyłem Józka 
Jarząbka utykającego na nogę. Podbiegłem 
mu pomóc. Był ranny. Pod kolanem miał 
poszarpaną nogawicę i plamę krwi. 
Podprowadziłem go do skrzyni na pokładzie 
i ubrałem jego i siebie w korkowy pas 
ratunkowy. Następnie zaprowadziłem go na 
rufę, gdzie nasz lekarz, dr. Ząbroń 
organizował pomoc rannym.

Trzy bomby, które padły przy burcie 
„Garlanda”, wybuchły nad wodą i pokryły 
prawie cały okręt gradem odłamków. 
Zostawiły one krwawe żniwo zabitych i 
rannych. Szczególnie ucierpiały załogi dział 
No 1 i No 2 na dziobie. Przy dziale No 2 
zapaliły się parki amunicyjne. Aby uniknąć 
eksplozji, załoga wyrzucała łuski i pociski 
za burtę. Na pomoście bojowym też byli 
ranni, obsługa prawego Oerlikonu zabita. 
W opancerzonej wieżyczce za pomostem, 
gdzie się mieścił dalmierz i dalocelownik, 
przez wąski otwór wpadły odłamki i raniły 
obsługę. Na śródokręciu i rufie także byli 
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kontuzjowani. Bandera na flagsztoku była w 
strzępach. Czyjeś ręce szybko podniosły 
nową banderę.

Z pobliskiego trałowca, ogień i kurzawa 
wybuchów pokryła im widok „Garlanda”, 
sądzili że nasz okręt został zatopiony. 
„Garland” wyłonił się jednak z dymu i 
szedł naprzód jak widmo, oddając strzały z 
dziobowego działa. Nadali wtedy do nas 
sygnał: „Bloody good show”.

Na „Garlandzie” wszyscy byliśmy w 
szoku, ci co nie byli ranni spełniali funkcje 
dyktowane przez instynkt nie czekając na 
rozkazy. W maszynie nie było 
poważniejszych awarii, uszkodzona 
prądnica oświetlenia okrętu i niektóre 
przewody parowe. Pozamykano zawory i 
para przestała się ulatniać. Na pokładzie ci, 
co mogli opuścić swoje stanowiska nieśli 
pomoc rannym, przede wszystkim tamując 
upływ krwi.

Dr Ząbroń zorganizował salę 
operacyjną w mesie oficerskiej na rufie. 
Tam znosiliśmy naszych kolegów, 
układając ich na pokładzie, po jednej 
stronie rannych, a po drugiej zabitych. 
Dołączyłem się do tej akcji, po 
odprowadzeniu Jarząbka. Wyszedłem na 
pokład dziobowy w poszukiwaniu rannych. 
Przy nadbudówce pomieszczenia 
podoficerów zastałem Józefa Skrzyniaka, 
siedział na pokładzie oparty o ścianę, na 
nogi miał zarzucony koc. Twarz miał 
wybladłą i patrzył przed siebie bezwiednie. 
Zapytałem co mu jest. Nie odpowiedział 
nic, tylko uchylił koca, odkrywając dwa 
kikuty nóg powyżej kolan. Ktoś już mu 
zatamował krew...

Między ciężko rannymi znalazł się 
Heniek Nowakowski z dalocelownika, miał 
wielką ranę w jamie ustnej i nie dawał 
znaku życia. Zastanawialiśmy się gdzie go 
położyć, przy rannych czy przy zabitych. 
Stacho Prokop zadecydował, że w jego 
oczach jest iskra życia. Położyliśmy go w 

głupie rannych. Jurek Osiecki, 
dalmierzysta, dostał odłamek w stopę, 
czekał na swoją kolej do lekarza. Kpt 
Tadeusz Kamiński, ciężko ranny w nogę na 
pomoście bojowym, niedawno wypuszczony 
z Rosji, odbywał pierwszą podróż na 
okręcie. Ironia losu zrządziła, że stracił 
nogę (amputowano mu ją później w 
Murmańsku) niosąc pomoc krajowi, który 
go więził przez ubiegłe dwa lata. Dla 
niektórych ciężko rannych nie było 
ratunku, do tych należał Czesław 
Kowalewski, miał poszarpane jelita, zdawał 
sobie sprawę, ze swego beznadziejnego 
stanu, rozmawiał spokojnie z kolegami. 
Wyciągnął z kieszeni zdjęcie narzeczonej z 
Middlesbrough i prosił kolegów aby je jej 
oddali.

Dr Ząbroń operował rannych bez 
przerwy na stole jadalnym. Asystował mu 
sanitariusz, Raymund Wieczorek, sam z 
obandażowaną szyją, gdzie go ugodził 
szrapnel. Nad stołem znajdował się duży 
„skylight”, przez który podawaliśmy 
bezpośrednio ciężko rannych. 
Zameldowałem doktorowi dwóch moich 
kolegów, Jarząbka i Osieckiego. Zgodził 
się przyjąć ich następnych. W tym 
momencie kładziono na stół fotografa, 
bosmana Płonkę, który został raniony w 
łokieć podczas filmowania nalotu z mostku 
bojowego. Zostałem zaangażowany przy 
jego operacji do trzymania waty z eterem 
pod nosem, aby go uśpić. Z jego rany 
wystawała kość w samym łokciu i wisiały 
dookoła strzępy skóry. Doktór poobcinał 
nożyczkami mniejsze kawałki, resztę zeszył 
i zabandażował.

Przyprowadziłem Józka Jarząbka. 
Doktór rozciął nogawicę pod kolanem. W 
jego ranę zapuścił długie szczypce w 
kierunku pośladka, aby wyciągnąć 
odłamek. Rana była głęboka, szczypce nie 
dosięgnęły odłamka. Doktor zaniechał 
szukania w obawie dodatkowego 
uszkodzenia. Zabandażował tylko ranę. 
Następny był Jurek Osiecki, w stopie koło
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pięty miał niewielką ranę. Między kościami 
dr znalazł mały i ostry odłamek mosiężny.

W jednej kabinie oficerskiej 
korespondent wojenny, B. Pawłowicz 
przypadkowo znalazł marynarza, Bronka 
Bombę. Nie wiadomo jak on tam trafił, ale 
jasne, że nikt o nim nie wiedział. 
Zakrwawiony leżał na koi i własną krwią 
napisał na ścianie: „Jak słodko umierać za 
ojczyznę”. Słabym głosem poprosił 
Pawłowicza o wodę. Bomba miał przeszyte 
na wylot płuca kilkoma odłamkami, jego 
rany jednak nie okazały się śmiertelne.

Sygnalista Anglik, który był z nami na 
„Garlandzie” od początku, był poważnie 
ranny w głowę, odłamek wyrwał mu 
kawałek kości czaszki na czole. Przez 
otwór widać było szarą masę mózgu. Oczy 
miał zamknięte, ale bez przerwy miotał 
całą gamę przekleństw po polsku, których 
się nauczył od naszych marynarzy. 
(Sygnalista żył jeszcze kilka dni, zmarł 
dopiero w szpitalu w Murmańsku).

Bombardowanie „Garlanda” miało 
miejsce w końcowej fazie nalotu, po czym 
nastąpiła przerwa. To nam dało czas zająć 
się naszymi rannymi. Okręt jednak trwał na

WITOLD MIESZKOWSKI 

swoim stanowisku w konwoju, chociaż ze 
zmniejszoną wartością bojową.

Po kilku godzinach wróciły samoloty i 
walka rozgorzała na nowo. Niemcy wybrali 
sobie za zadanie zatopić uszkodzonego 
„Garlanda” i niejednokrotnie pikowały na 
nas samoloty. „Garland” odstrzeliwał się 
czym mógł. Na szczęście bomby były 
niecelne, padały do wody na bezpiecznej 
odległości, wybuchami powodując tylko 
silne wstrząsy.

Po tym nalocie podjechał do nas blisko 
swoim okrętem dowódca eskorty, przez 
megafon powiedział: „God bless you my 
very gallant ship” i zasalutował. Dostaliśmy 
rozkaz odłączenia się od konwoju i całą 
szybością udać się do Murmańska, aby 
ratować rannych.

Straty „Garlanda” w załodze wynosiły 
25 zabitych i ponad 40 rannych. Dr Ząbroń 
pracował bez wytchnienia przez dwie doby, 
ratując wielu od niechybnej śmierci.

29 maja „Garland” zawinął do 
Murmańska. W dzień później przybył nasz 
konwój. Straty wnosiły 7 zatopionych 
statków.

SZKICE Z POMORZA I MAZOWSZA 
(Z KRĄŻOWNIKIEM „AURORA” W TLE)

ii

Wpierw o samym tytule: Dlaczego 
szkice — pisałem owe teksty w różnym 
czasie i pośród różnych wydarzeń, 
oglądanych z różnej perspektywy. 
(Pierwszą część szkiców umieściłem w NS, 
nr 175). Większość opisanych zdarzeń 
miała miejsce w Gdyni, bądź w Warszawie, 
przeto w tytule wybiłem na plan pierwszy 
Pomorze i Mazowsze. Wreszcie — 
podtytuł, ta niebagatelna część 
charakterystyki zdarzeń, miała na celu 

przybliżenie faktu, że kładł się na nie cień 
pewnego okrętu, który w październiku (czy 
też w listopadzie) 1917 roku jakoby wypluł 
był salwę artyleryjską, zwiastującą światu 
nadejście nowej ery.

Gdy ów kronsztadzki wystrzał począł 
rezonować bolszewickim terrorem, ojciec 
mój, komandor Stanisław Mieszkowski, 
jako kilkunastoletni chłopak, przebywał 
właśnie ze swymi rodzicami i rodzeństwem 
w głębi Rosji. Do Moskwy, a potem na 
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Ural, zapędziły całą rodzinę: wpierw 
ranienie na froncie wielkiej wojny, a 
następnie odesłanie do moskiewskiego 
lazaretu dziadka mojego, Juliusza 
Mieszkowskiego.

Zamierzony powrót rodziny z 
czerwonego Uralu nad Wisłę tuż po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie 
był łatwy i prosty w realizacji. Trwał długo 
i obfitował w straszne i tragikomiczne 
sytuacje. Przejazd koleją ze stacji do stacji 
trzeba było suto opłacać złotem. Wpierw 
wybrała się w podróż moja babunia z 
dziećmi (Stanisław — 15 lat, Józef — 14 
lat, Maniek — 12 lat, Marysia — 10 lat, 
Jurka nie było jeszcze na świecie). Dopiero, 
gdy udało im się osiągnąć Warszawę i 
przesłać na Ural poufną wiadomość 
zwrotną o szczęśliwym dotarciu do kraju, 
ruszył ich śladem mój dziadek. W obu tych 
podróżach rodzina moich dziadków straciła 
wszystko co miała. Cyklicznie powtarzająca 
się utrata dorobku życia stała się odtąd 
jakby naszą rodzinną specjalnością!

We wrześniu 1939, cały z kolei dobytek 
moich rodziców, wraz z transportem Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej z 
Bydgoszczy, wpadł gdzieś pod Pińskiem w 
ręce bolszewików. Pięć lat później, w 
październiku 1944, wychodzimy z matką z 
Powstania Warszawskiego tylko w tym, co 
mamy na sobie. Aż wreszcie, po 
morderstwie sądowym popełnionym w 
grudniu 1952 na moim ojcu — dowódcy 
Floty Marynarki Wojennej, zostaje 
zarządzony w Gdyni całkowity przepadek 
jego mienia. Władza komunistyczna jest dla 
nas wspaniałomyślna (!). Zastrzelono co 
prawda w więzieniu komandora, ale 
oszczędzono przecie jego żonę i syna. 
Pozwolono im zachować z zajętej masy 
dwa łóżka, dwa krzesła, a nawet stół i 
garnki. Z szafą związane już były targi i 
przekomarzania z sekwestratorem. 
Pozostawiono ją w końcu, ponieważ jakoby 
skutecznie zasłaniała przemarzniętą ścianę 
zajmowanego przez wdowę lokalu.

Jak prędko zapomniało się o sposobach 
prowadzenia represji i jak dziś nie starcza 
woli i wyobraźni, aby przywołać do 
świadomości rzeczywistość terroru tamych 
lat świadczy apel, z którym zwrócił się do 
mnie, raptem trzy lata temu, ówczesny 
komendant Akademii Mar. Woj. abym 
przekazał oksywskiej szkole posiadane 
pamiątki po ojcu. Czyżby nie wiedział, że 
tego, czego nie zagrabili funkcjonariusze 
informacji wojskowej podczas rewizji w 
1950 roku, to zajęto dwa lata później, 
podczas sekwestracji mienia (?). Że 
żadnych pamiątek nie dano nam zachować. 
Ba! Nawet znalezienie dziś fotografii z 
wizerunkiem ojca — to niebywała sztuka. 
Wszystkie bowiem zabrane z naszego 
mieszkania fotografie zniszczyła 
metodycznie bezpieka. Musiał również ów 
komendant wiedzieć, że miała w tym swój 
udział Marynarka Wojenna Studzińskiego i 
Janczyszyna nie dopuszczając przez 
trzydzieści lat do publikacji w swoich 
wydawnictwach żadnego zdjęcia, na 
którym znalazłby się któryś ze straconych 
komandorów, a już w szczególności ich 
pierwszy komendant OSMarWoj z 1946 
roku. Warto byłoby o tym pamiętać!

Wspomniałem już, że nas z matkę 
oszczędzono. Nie znaczy to wszakże, 
abyśmy po uwięzieniu ojca, nie byli nękani 
i szykanowani. Najpierw zabrano nam 
przysługujące rodzinie uposażenie, potem 
wyrzucono nas z mieszkania, lżono matkę, 
obrzucając ją plugawymi epitetami. 
Najgorsza jednak była dla nas całkowita 
niemoc w zaradzeniu zbrodni, którą 
popełniano co dzień i co noc, przez 
dwadzieścia sześć miesięcy, na najbliższym 
nam człowieku. Szantażowano go przy tym 
w śledztwie wywózką żony i syna na 
Sybir.

W roku 1951 spotęgowały się także 
wybiegi służb specjalnych w stosunku do 
mojej matki, która szczególnie źle znosiła 
wymyślne prowokacje. Pewnego dnia 
zastała w skrzynce na listy przesyłkę. Treść 
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owej przesyłki, ogólnie rzecz ujmując, 
dotyczyła „dziur w żelaznej kurtynie”. 
Zapewniała, że skorzystanie z zawartej w 
niej oferty otworzy drogę do „wolnego 
świata”. Całość opatrzona została 
podpisem: „przyjaciele”. Oczywiście 
sprawa z daleka śmierdziała, szytą grubymi 
nićmi, prowokacją; pozostała jednak 
otwarta kwestia: co czynić dalej? Czy spalić 
ową przesyłkę narażając się na rewizję i 
ostre przesłuchania? Czy też udać się do 
informacji wojskowej i z głupią miną 
położyć funkcjonariuszom przesyłkę na 
stole? Szukanie porady u kogokolwiek 
mogłoby skutkować nieobliczalnymi 
konsekwencjami dla doradzającej osoby. 
Nie wchodziło więc w grę. Matka sama 
zdecydowała natychmiast udać się do 
strasznego gmaszyska w Gdyni przy ulicy 
Pułaskiego, pozostawiając mnie w domu i 
zakazując iść za sobą. Oczywiście nie 
oszczędzono jej z wściekłością 
prowadzonych przesłuchań, ale po paru 
godzinach roztrzęsioną puszczono.

Napiętnowani zbrodniczym stygmatem 
musieliśmy niezwykle ostrożnie 
postępować, aby nie narażać osób z 
którymi się stykamy. Dużo do myślenia 
dało nam przykre zdarzenie, gdy pewien 
kolega mojego ojca, nota bene 
przedwojenny oficer Marynarki Wojennej o 
„płaczliwym” nazwisku, najpierw przestał 
rozmawiać z moją matką, a po wydanym 
na ojca wyroku śmierci, w ogóle przestał 
się kłaniać. Było to ohydne i śmieszne 
zarazem, ale wzbudziło nasze zastanowienie 
(!). Staraliśmy się odtąd, bez wyraźnej 
potrzeby, nie odwiedzać znajomych, a ja 
również kolegów, aby nie narażać ich 
rodziców na nieprzyjemności. Zdarzały mi 
się wszakże odwiedziny u mojego 
szkolnego kolegi Jana, zresztą przy pełnym 
przyzwoleniu jego rodziców. Pomagałem 
mu trochę w nauce, pobierałem pierwsze 
lekcje tańca towarzyskiego, słuchaliśmy 
razem ściszonych audycji jazzowych 
nadawanych z Tangeru. Korzystałem tam 

również z kąpieli, jako że po wyrzuceniu 
nas z mieszkania nie mieliśmy własnej 
łazienki. Dopiero po kilku latach, zresztą 
bez cenią wyrzutu z ich strony, 
dowiedziałem się, że ojcu Jana: kapitanowi 
żeglugi wielkiej Bohdanowi 
Jędrzejewskiemu odebrano pływanie, 
wytykając, że przyjmował w swoim domu 
piętnastoletniego wówczas chłopaka — 
„pomiot szpiega i zbrodniarza”. W dniach 
morderstwa sądowego, popełnionego na 
ojcu, miałem tyle samo lat co on, gdy ze 
swoją matką i rodzeństwem rozpoczął był 
wędrówkę z Uralu ku Mazowszu. To chyba 
w tych właśnie dniach uzmysłowiłem sobie, 
że moje miejsce do końca życia jest 
właśnie tu: nad Wisłą i nad Bałtykiem. Na 
obu nas, w odstępie pokolenia, położył się 
cień tego samego krążowinika (!).

Niemrawe na razie, lecz jednak 
symptomy odwilży dostrzegłem wiosną 
roku 1954. Co prawda ofiarni bojcy spod 
znaku czerezwyczajki uczynili jeszcze 
próbę niedopuszczenia mnie do matury, pod 
pretekstem jakobym nie dorósł do 
otrzymania świadectwa dojrzałości, ale 
dzięki zdecydowanej i co ważniejsze, 
skutecznej postawie wicedyrektorki mojego 
gdyńskiego liceum pani Marii 
Wujtewiczowej, zostałem do egzaminów 
dopuszczony i szczęśliwie je zdałem. 
Ostatnią próbą szykan podjęły służby 
specjalne posługując się instrumentalnie 
podstawową organizacją partyjną 
Politechniki Gdańskiej; a mianowicie: nie 
wpuszczono mnie na wymarzone studia 
architektoniczne. Był to jednak ich łabędzi 
śpiew. Nie podjęły już bowiem żadnych 
znaczących czynności destrukcyjnych, gdy 
rozpocząłem studia na Wydziale 
Budownictwa Wodnego tejże politechniki. 
Terror w sposób odczuwalny słabł, a tajne 
służby coraz częściej olewały swoje 
klasowe powinności. To, że doktryna 
komunistyczna oparta na twardej pięści 
podupada, odczułem w uczelni rok później. 
Na zajęciach z marksizmu student, syn 
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prostego rolnika, zapytał bez osłonek 
wykładowcę: co też to stało się w sierpniu 
1920 roku nad Wisłą? Skonfudowany belfer 
wybąkał, że na to pytanie otrzymamy 
odpowiedź... na kolejnych zajęciach. Jakież 
było moje zdziwienie i radość zarazem, że 
na zapowiedziane kolejne zajęcia nie 
przyszedł belfer; przyszedł natomiast 
wolny, cały, zdrowy i w dodatku 
uśmiechnięty ów pyta- jący student. 
AURORA wpadła w dryf (!).

Wiosną 1956 roku wyszedł z więzienia 
wyniszczony zdrowotnie kmdr ppor. 
Wacław Krzywiec. Zmarł zresztą w 
kilkanaście dni po opuszczeniu więzienia. 
Następnie opuścili Wronki i Barczewo 
komandorzy: Robert Kasperski, Kazimierz 
Kraszewski i Marian Wojcieszek. Jeszcze 
tylko dwa lata pożył doprowadzony do 
obłędu przez informację wojskową kmdr 
por. Adam Rychel. Straceni komandorzy: 
Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz i 
Zbigniew Przybyszewski nie wyszli! Nie 
wyjdą już nigdy na wolność ani ppor. mar. 
Adam Dedio, ani ppor. mar. Zbigniew 
Smoleński, ani kpt. mar. Kazimierz 
Bartoszyński! Nie wstaną również kpt. 
mar. Jan Kierkus, kpt. mar. Edmund 
Jodkowski i wielu innych.

Propozycje wysuwane wobec nas przez 
tzw. komisję rehabilitacyjną Rady Państwa 
w osobach Leona Chajna i Stanisława 
Tołwińskiego były ograniczone i daleko 
niewystarczające. Nie spełniono w żadnej 
mierze naszych żądań, w celu godnego 
pochówku. Nie podjęto również 
najważniejszego naszego żądania, 
dotyczącego bezwzględnego ukarania 
wszystkich winnych zbrodni ludobójstwa, 
popełnionej na komandorach. Nie 
skutkowały tu żadne wystąpienia do 
Prokuratora Generalnego Mariana 
Rybickiego, do Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej i do Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Jak dziś wiemy, opracowanemu 

wówczas raportowi tżw. komisji 
Mazura/Wasilewskiego, której to członkiem 
był również sędzia Szerer, nie nadano 
właściwego biegu. Latem 1956 
otrzymaliśmy jedynie zapomogę pieniężną, 
przydzielono nam jednopokojwe, 
kwaterunkowe mieszkanie na Ochocie w 
Warszawie i zrewidowano szalbierstwo 
popełnione przy moim egzaminie 
konkursowym na architekturę w 
politechnice na Wybrzeżu. To z kolei 
umożliwiło mi rozpoczęcie już 
samodzielnie wybranych studiów w 
Politechnice Warszawskiej.

Po bez mała sześciu latach udręk, 
poniżania i co tu dużo ukrywać: zwykłego 
ludzkiego ubóstwa, żegnaliśmy Gdynię bez 
żalu. W Warszawie mieliśmy bowiem 
przyjaciół wypróbowanych w 
najtrudniejszych okresach życia, a przede 
wszystkim: kmdra Aleksego i Lidię 
Czerwińskich oraz profesora architekta 
Stanisława i Hildę Marzyńskich, których 
zresztą wcześnej też nie ominęły 
aresztowania. W końcu lat czterdziestych 
siedzieli w więzieniu obydwoje Marzyńscy 
za przynależność do ZWZ AK. Aleksego 
Czerwińskiego przetrzymywano na 
Mokotowie w tym samym czasie, gdy w 
celi śmierci przebywali tam komandorzy.

Wiele wskazywało na to, że właśnie w 
Warszawie, na którymś z cmentarzy, 
pochowany został skrycie mój ojciec. Aby 
jednak dojść do tego miejsca, trzeba będzie 
czasu równego kolejnemu pokoleniu. 
Początkowo nie w pełni wierzyliśmy w 
zamordowanie ojca. Podtrzymywały nas 
przy wątłej nadziei następujące fakty: po 
piewsze — enuncjacje radiowe Światły, w 
których sugerował on wywózkę trzech 
komandorów w głąb Rosji, po wtóre — 
brak podpisu lekarza pod świadectwem 
zgonu ojca, wydanym nam przez Urząd 
Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście i 
wreszcie — odmowa przeprowadzenia eks
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humacji zwłok ojca. Były to jednak zbyt 
słabe poszlaki, byś my zrezygnowali z 
poszukiwań mogiły. Sygnały przychodzące 
z kilku stron, głównie do pani Janki 
Staniewiczowej, wskazywały na Cmentarz 
Komunalny, położony wówczas tuż koło 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach. 
Wdowy chodziły tam składać kwiaty i 
zapalać znicze. Mówiło się jednak również 
o Rembertowie, o Służewie i jeszcze o 
kilku miejscach. Do dokumentów 
oficjalnych wciąż nie było dostępu. W 
następnych latach połączono oba cmentarze: 
Komunalny i Wojskowy, zlikwidowano 
dzielące je ogrodzenie, zniwelowano teren 
i założono nowy układ alejek. Teren tzw. 
„Łączki” — domniemane miejsce tajnych 
pochówków osób traconych w końcu lat 
czterdziestych i w latach pięćdziesiątych w 
więzieniach warszawskich, znalazł się w 
kwaterze „Ł”.

Część tej kwatery, pod osłoną stanu 
wojennego, puszczono w pacht. Nie 
zdołano jej na szczęście w całości zająć pod 
nowe mogiły, tak że w końcu lat 
osiemdziesiątych udało się spory kawał 
„Łączki” ogrodzić. Powstał samorzutnie 
społeczny komitet budowy pomnika 
pomordowanym w komunistycznych 
kazamatach Warszawy, który wystawił tu 
symboliczną, klinkierową ścianę, 
wyposażaną sukcesywnie do dziś w 
indywidualne tabliczki memoratywne. 
Komitet działał pod prezesurą pani mecenas 
Romer-Kędzierskiej, z którą miałem 
przyjemność współpracować. Jednocześnie 
historycy, prawnicy i dziennikarze 
zbierający pod koniec lat osiemdziesiątych 
relacje i materiały archiwalne, dotyczące 

ofiar zbrodni stalinowskich, natrafili na 
tzw. protokół Kosztyrki z 1956 roku, w 
którym funkcjonariusz więzienny 
Władysław Turczyński zeznawał na 
okoliczność miejsca tajnych pochówków, 
których dokonywał. Raport dotyczy dwóch 
oficerów, zamordowanych w więzieniu 
Mokotowskim. Protokół Kosztyrki, nie 
pozwala na jednoznaczne amatorskie 
wytyczenie obrysu czworoboku mogił 
podanego przez Turczyńskiego, w obszarze 
dzisiejszej kwatery „Ł”. Wystąpiłem więc 
w roku 1990 do Komisji Badania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu o wyrów
nanie rachunku krzywd i o ekshumację 
zwłok mojego ojca. Śledztwo w tej ostatniej 
sprawie po paru latach zostało umorzone i 
mimo mojego protestu w Prokuraturze 
Apelacyjnej, nie zostało wznowione. 
Świadczy to z jednej strony o braku 
wystarczającej sprawności i niskich 
kwalifikacjach profesjonalnych służb 
prokuratorskich, z drugiej zaś o słabnącej 
woli politycznej rzeczywistego rozliczenia 
zbrodni popełnionych przez komunistów na 
obszarze Polski.

Namacalnym dowodem, że się w tym 
przypadku nie mylę, jest treść ostatnio 
otrzymanego zawiadomienia o zawieszeniu 
postępowania karnego przeciwko, 
przebywającemu wciąż na wolności, 
Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu z 
tamtych lat Stanisławowi Zarakowskiemu. 
Postępowanie karne zostało zawieszone pod 
pretekstem, że oprawca... nie może się 
zapoznać z materiałami śledztwa i z katem 
oskarżenia (sic!).

Na AURORZE znowu hajcują pod kotłem (!)
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WSPOMNIENIA POŚMIERTNE 
O ŚP. W. KRZYŻANOWSKIM

POŻEGNANIE W. KRZYŻANOWSKIEGO PRZEZ KMDR. J. BUSIAKIEWICZA
WYGŁOSZONE W KAPLICY KREMATORIUM - W DNIU POGRZEBU 23 KWIETNIA 1996

Często, coraz częściej jesienne dni 
naszego pokolenia zaznaczają się 
momentami pożegnania. Pożegnania już na 
zawsze kogoś którego wyroki boskie 
wyrwały z naszego środowiska. Dziś też 
przyszło nam żegnać serdecznego Kolegę i 
Towarzysza broni, odchodzącego w 
zaświaty.

Odejście Wiesława Krzyżanowskiego to 
nie tylko bolesna wyrwa w naszych 
szeregach. To dotkliwa strata kogoś bardzo 
nam bliskiego, kogoś z którym łączyły nas 
długie lata wspólnych przeżyć i działalności 
w ramach Stowarzyszenia Mar. Woj.

Wojna przywiodła Wiesława do tego 
kraju drogą odbytą przez tysiące polskiej 
młodzieży, by wziąść udział w walce z 
wrogiem w szeregach Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Dostawszy się do 
Marynarki Wojennej, zaokrętowany na 
ORP PIORUN, bierze udział w słynnej 
akcji z Bismarckiem a następne lata wojny 
jako oficer sygnałowy przesłużył na 
pokładzie innych jednostek bojowych 
chwalebnie zapisanych w dziejach naszej 
Marynarki.

Po demobilizacji kończy wydział 
architektury na Uniwersytecie w Liverpool. 
Stowarzyszeniu Marynarki poświęcił długie 

lata owocnej pracy, energii i inicjatywy 
pełniąc funkcję sekretarza Zarządu 
Głównego i przyczyniając się w dużym 
stopniu do rozwoju i funkcjonowania naszej 
organizacji.

Jego niezaprzeczalną zasługą i 
osiągnięciem jest redagowanie naszego 
czasopisma, w które włożył swój entuzjazm 
i zdolności narracyjne — co zdobyło Mu 
powszechne uznanie a pismu wysoki 
poziom i poczytność. W uznaniu zasług 
odznaczony Złotą Odznaką Stowarzyszenia, 
a za udział w wojnie Krzyżem Walecznych 
i Medalem Morskim z dwoma okuciami.

Wiesław był człowiekiem wielu 
zainteresowań, człowiekiem o dużej 
kulturze i wrażliwości uczuciowej. Był 
skromny w swoich wymaganiach 
życiowych oraz miał dużą umiejętność 
współżycia z otoczeniem i takim pozostanie 
w naszej pamięci.

Odchodzącego w ostatnią podróż 
Drogiego Kolegę żegnam w imieniu 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej i 
własnym. Żegnamy Go z uczuciem 
głębokiego żalu i smutku i ze 
świadomością, że brak Jego w naszym 
gronie dotkliwie odczujemy.

TRIBUTE TO WIESŁAW KRZYŻANOWSKI EXPRESSED BY CHAIRMAN OF PNA 
CPT. K. OKOŁÓW-ZUBKOWSKI. IN THE CHAPEL OF THE CREMATORY

We are here today to say our farewell to 
Wiesław. It is not an easy task to convey the 
feelings of a long association and friendship 
spaning so many years. Wiesław prewar days 
were spend in Kraków, and this beautiful 
town, its artistic and literary history left 
permanent mark on his character.

Outbreak of war cancelled all his 
previous plans. Wiesław leaves home, 
through Hungary, Yugoslavia, France 
reaches England and manages to join Polish 
Navy.

1941 finds him on board then newest 
destroyer PIORUN. He served with 
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distinction. Takes part in all operations such 
as battle with BISMARCK, convoys to 
Canada, Murmańsk and Malta mentioning 
just a few.

After the war he enrols in Liverpool 
University and obtains degree in architecture, 
adding letters R.I.B.A. to his name. He 
works in this profession till retirement.

Throughout his life he remained faithful 
to Polish Naval Association. He took active 
part in its creation in 1946.

WIESIU KRZYŻANOWSKI

Prawdopodobnie znałem Go najdłużej 
ze wszystkich kolegów z Marynarki 
Wojennej. Poznałem Go na początku Jego 
służby w Marynarce Wojennej na ORP 
PIORUN. Jego pierwszy okręt po 
opuszczeniu Wojska Polskiego, na którym 
walczył prawie całą wojną i z tego był 
bardzo dumny.

Były to dla nas dobre czasy. Jego 
najbliższym kolegą wówczas był Stanisław 
Olszewski — tak jak On z Wojska 
Polskiego przyszedł do Marynarki 
Wojennej. Szalenie dużo mógłbym pisać o 
Wiesławie, strony i strony.

Przed końcem wojny Wiesław poszedł 
na Podchorążówkę, po ukończeniu której 
został mianowany oficerem Mar. Woj. Po 
wojnie spotykałem Go często w jego 
bungalow poza Londynem, najczęściej zaś 
na naszych zebraniach Stowarzyszenia. 
Będzie nam bardzo brak Wiesława w 
Stowarzyszeniu a szczególnie jako 
sekretarza i redaktora NASZYCH 
SYGNAŁÓW, a największą pustkę 
zostawił na naszych czwartkowych comie-

In 1971 he was given difficult task in 
editing Association Peridical NASZE 
SYGNAŁY and in 1986 takes position of 
Honorary Secretary. Even in retirement he 
was not idle. He was in the middle of all 
activities. His contribution to functioning of 
Association was enormous, his tolerant and 
clear approach will be sadly missed.

May I express our deepest sympathy to 
you Jadzia and all the Family.

sięcznych spotkaniach w Klubie Lotników 
Polskich — to „Jego pomysł”. Przy stole i 
dobrym winie witając wszystich kolegów i 
gości, którzy odwiedzali Londyn.

Wiesław był kompletnie oddany 
Marynarce Wojennej. Walczył nadal 
piórem. Pracował bezinteresownie dla 
naszego Stowarzyszenia i dla wszystkich 
kolegów marynarzy. Lubił i oceniał dobrą 
kuchnię i dobre wino. „Wiesław był un 
gourmet et un Bon viveur”.

Kochany Wiesławie, żegnamy Cię. 
Pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze. 
Wielka strata osobista dla żony Wiesiu, 
gdyż Wiesiu, będąc oddany całkowicie 
pracy społecznej dużo jej poświęciłeś 
czasu, na pewno z uszczerbkiem dla spraw 
osobistych i matrymonialnych.

Ze smutkiem — CZEŚĆ JEGO 
PAMIĘCI — bo dla mnie byłeś „Un 
homme sans peur et reproche et un 
chevalier de la croix D’or de L’Association 
de la Marine de Guerre Polonaise, Reste En 
Paix. You deserve it.

F. Wizła



WSPOMNIENIA POŚMIERTNE O KOLEGACH- 
MARYNARZACH Z FRANCJI

Z przykrością i żalem podaj ę do 
wiadomości, że odeszli od nas na zawsze 
Koledzy, z którymi pływaliśmy przez całą 
wojnę. Kol. Franciszek BUDNY — 
Bosmanmat.
My bliscy koledzy nazwaliśmy Go „Nasz 
Komandor” i tak pozostał do samego 
końca. Jeden z najpierwszych członków 
Koła Francja. Miał dużą rodzinę. Był 
łubiany przez wszystkich. Zmarł 19 grudnia 
1995 w Oignies. Przeżył 74 lata.

Następny Kolega z Koła Francja — Henryk 
MENDYK - Mat.
Zmarł po ciężkiej chorobie 23 grudnia 
1995 w Sains en Gohelle. Oddany członek 
Stowarzyszenia, historyk-amator znający 
dokładnie historię Polskiej MarynarKi 
Wojennej, na której temat często dawał 
wykłady. Pozostaje w pamięci kolegów. 
Zostawił po sobie dobre wspomnienia w 
pamięci kolegów.

Odszedł od nas także mój serdeczny i 
najbliższy Kolega Bosmanmat Jan DOLNY. 
Zmarł w Południowej Francji w 
Chateauneuf les Martigues 27 lutego 1996 
mając 73 lata. Był z nami na czwartkowym 
koleżeńskim obiedzie w Londynie we 
wrześniu 1995, ale już miał początki 
Alzhemeir’a. Wielka szkoda, że odszedł od 
nas dobry, sumienny i uczciwy człowiek, 
pozytywnie nastawiony do wszystkich i 
wszystkiego. To On oprócz mnie i J. 
Dolnego był jednym z założycieli Koła 
Francja, któremu do samego końca był 

całkowicie oddany. Tak jak Jego żona 
Michalinka, podpora i ozdoba naszych 
corocznych bankietów w Oignies.

Zmarł także Kol. Jan WIELGOSZ — 
Bosmanmat w Douai 26 maja 1995 mając 
75 lat. Jego brat Bosmanmat Max 
WIELGOSZ zmarł kilka lat temu.

Tutaj w Anglii zmarli ostatnio Koledzy: 
Bosmanmat Antoni GAWRON w Plymouth 
29 lutego 1996. Pływał On ze mną przez 
całą wojnę na PIORUNIE — maszynista 
tak jak ja. Będzie nam brakowało tego 
miłego, uczynnego, dumnego ze służby w 
Marynarce Wojennej.

Kol. Stefan DEMBOWIAK — nasz krawiec 
na PIORUNIE. Przerabiał nasze mundury 
i półpłaszcze, każdy go znał na 
PIORUNIE.
Zmarł 20 września 1995 w Birkenhead 
mając 73 lata.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Żegnamy Was z żalem.

PS. Koło Francja wzięło udział ze 
sztandarem Mar. Woj. na ich pogrzebach 
we Francji, nawet w Marseilles — gdzie 
kol. Janek Plewa pojechał z naszą banderą 
Marynarki Wojennej.

FLORIAN WIZŁA
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LUDZIE MORZA
Ś.P. KMDR. PPOR. TADEUSZ BERNAS

Kmdr popor. Tadeusz Bernas, kawaler 
Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie 
odznaczony Krzyżem Walecznych, 
czterokrotnie Medalem Morskim, Krzyżem 
Czynu Bojowego na Zachodzie, szeregiem 
brytyjskich medali za kampanie bojowe 
Drugiej Wojny Światowej, zmarł 29 
listopada 1995 r. w Toronto Kanadzie.

Tadeusz urodził się 1 listopada 1917 
roku w Drzewicy, powiat Opoczno, 
województwo kieleckie, jako drugi z kolei 
syn swoich rodziców, a było ich pięciu 
synów. Po kilku latach rodzice Tadeusza 
przenieśli się do Skarżyska-Kamiennej i 
tam Tadeusz ukończył gimnazjum 
Witkowskiego, zdając maturę w roku 1936- 
ym. W tym samym roku zdał egzamin 
konkursowy i został przyjęty do Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej w 
Toruniu. Trzy lata SPMW, z tego dwa w 
Toruniu, a ostatni rok w Bydgoszczy, wraz 
z pływaniem na ORP WILIA, ORP ISKRA 
i ORP KOMENDANT PIŁSUDSKI i w 
roku 1939 jako Bsm. pchor. i prymus 
swojego rocznika, został zaokrętowany na 
ORP GROM. Na GROMIE przybył do 
Anglii i tam już wraz z pięcioma kolegami 
swojego rocznika przybyłymi na GROMIE, 
BURZY i BŁYSKAWICY, otrzymał 
promocję na podporucznika marynarki, ze 
starszeństwem 15 października 1939 r. 
Tadeusz, jak już wspomniałem, był 
prymusem tej promocji. Na początku roku 
1940 Tadeusz został wy okrętowany z ORP 
GROM i wraz z kilkoma innymi oficerami 
skierowany do Coetquidan we Francji na 
dowódcę plutonu w formowanym tam 
batalionie ochotników do Marynarki 
Wojennej. Było to młode pokolenie 
osiadłych we Francji Polaków. Okazali się

Tadeusz Bernas (1940 rok)

później w służbie na okrętach 
Rzeczypospolitej jako bardzo wartościowy 
element. Do Anglii wraz z batalionem 
Tadeusz powrócił pod koniec kwietnia 
1940-go roku na dalsze szkolenie na ORP 
GDYNIA. Latem tego roku, wraz z grupą 
kilku oficerów, został wysłany do 
Dartmouth na obsadzaną przez Mar. Woj. 
flotyllę ex-belgijskich traulerów. Tadeusz 
został dowódcą traulera P.3 (ELISABETH 
GILBERT) i patrolował na nim wody 
Kanału La Manche aż do końca roku, gdy 
minęła już obawa niemieckiej inwazji na 
Anglię. W styczniu 1941 roku Tadeusz 
został wyznaczony na oficera na
wigacyjnego na nowiutki, prosto ze stoczni, 
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okręt podwodny ORP SOKÓŁ, dowodzony 
przez kpt. mar. Borysa Karnickiego. ORP 
SOKÓŁ był domem Tadeusza na resztę 
wojny. Przybył tam jako najmłodszy 
stopniem i fttnkcją oficer okrętu, aby w 
cztery lata później zostać jego dowódcą. 
Tadeusz odbył odbydwie kampanie 
śródziemnomorskie na ORP SOKÓŁ, 
pierwszą 1941/42 jako oficer nawigacyjny 
i p.o. torpedowego, drugą 1943/44 jako 
ZDO. Z pierwszej kampanii wyniósł Krzyż 
Walecznych, z drugiej Srebrny Krzyż 
Orderu Virtuti Militari. Jak napisano w 
imieniu Naczelnego Wodza w rozkazie 
Szefa Kierownictwa Mar. Woj.: „za 
przyczynienie się do uratowania okrętu od 
niechybnej zguby w listopadzie 1943 roku, 
kiedy okręt podwodny, ścigając statki 
> npla < , uderzył o podwodną skałę, został 
wyrzucony na powierzchnię morza i znalazł 
się pod silnym ogniem nieprzyjacielskich 
baterii nadbrzeżnych”.

Tadeusz Bernas na ORP SOKÓŁ odbył 
ok. 30 patroli bojowych zarówno na Morzu 
Śródziemnym jak i w Zatoce Biskajskiej i 
na Morzu Północnym. Lubiany był tak 
przez załogę jak i kolegów i przełożonych 
za swoją prostolinijność, sprawiedliwość, 
koleżeńskość, męstwo i zawodową 
kompetencję. Dobrze zasłużył się 
Ojczyźnie... Już po wojnie, w marcu 1946 
roku ożenił się z Ireną z domu Głowacką, 
córką pułkownika W.P. Mieli dwoje dzieci, 
córkę Lalę i syna Marka. Śmierć zabrała 
Tadeusza na cztey miesiące przed 
pięćdziesiątą rocznicą ich ślubu, przed 
„Złotym Weselem”.

Po rozwiązaniu Marynarki Wojennej i 
po zdaniu ORP SOKÓŁ Admiralicji 
Brytyjskiej w Londonderry i po spuszczeniu 
polskiej bandery, w sierpniu 1946 r., 
bandery którą podnosił na tymże okręcie 
pięć i pół roku wcześniej, Tadeusz poszedł 
na inżynieryjne studia. Został następnie 
zatrudniony przez amerykańskie 
przedsiębiorstwo naftowych urządzeń 
kopalnianych LEMMUS, początkowo w 

Anglii, a następnie w Toronto, w Kanadzie. 
Przepracował w tej firmie 25 lat. Był 
wysoko cenionym fachowcem. Po przejściu 
na emeryturę wraz z żoną Ireną osiedlili 
się na stałe w Toronto i oboje byli bardzo 
aktywni w miejscowym Kole SMW.

Tadzik Bernas był mi bliskim, 
osobistym przyjacielem. Łączyło nas nie 
tylko koleństwo na tym samym roczniku 
SPMW i braterstwo broni z wojennych 
przeżyć na okrętach podwodnych, nie tylko 
to, że na koniec wojny byłem jego 
zastępcą, gdy on dowodził SOKOŁEM. 
Łączyła nas nić szczerego braterskiego 
uczucia. W ostatnich miesiącach Jego 
życia, gdy był już złożony ciężką i 
śmiertelną chorobą, często do niego 
dzwoniłem ot tak, aby pogadać. Bardzo mi 
Go będzie brak.

Andrzej Guzowski

Ś.P. KAPITAN ŻEGLUGI WIELKIEJ 
ANDRZEJ PIERZYŃSKI

W ciągu jednego tygodnia w listopadzie 
1995 roku odeszło na „Wieczną Wachtę” 
dwóch kolegów z mojego rocznika SPMW 
— 1936-39. Obaj byli mi bardzo bliscy, 
choć z różnych nieco powodów. Ci dwaj 
moi koledzy to Tadzik Bernas i Jędrek 
Pierzyński. Andrzej Pierzyński zmarł w 
Gdyni 23 listopada 1995 roku po 
przewlekłej chorobie. Stan jego, zwłaszcza 
psychiczny, pogorszył się po śmierci w 
lutym 1995 roku jego żony, a mojej siostry 
Katarzyny.

Andrzej Pierzyński urodził się 5 marca 
1918 roku w Nisku. Wcześnie stracił 
rodziców i wychowywał się pod opieką 
przyjaciela jego ojca, miejscowego 
notariusza, który zawiadywał też spuścizną 
po ojcu Andrzeja. Po otrzymaniu matury w 
1936 roku zdał egzamin konkursowy do 
SPMW i został przyjęty w grupie 28 
kandydatów do szkoły. Przez następne trzy 
lata grupa ta topniała i w roku 1939 do 
promocji na oficerów było już tylko 18-tu 
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bosmanów podchorążych. W czasie rejsu 
szkolnego na ORP ISKRA Pierzynski 
otrzymał telegram, że w Nisku zmarł jego 
opiekun. Andrzej został się sam na świecie, 
bez żadnych bliskich krewnych. Po powro
cie IKSRY z rejsu zaprosiłem Andrzeja, by 
spędził choć część urlopu w domu mojej 
matki i sióstr w Warszawie. Tak zaczęła się 
przyjaźń tak ze mną jak i z moją rodziną. 
Po wojnie przyjaźń ta zaowocowała 
małżeństwem z moją siostrą, które trwało 
niemal pół wieku.

Na przedpromocyjne pływanie latem 
1939 roku Andrzej Pierzyński został 
zaokrętowany na ORP WICHER. Ja 
znalazłem się na ORP BŁYSKAWICA. 
Przydzielono nas wedle alfabetu. Ja 
popłynąłem na wojnę do Anglii. Pierzyński 
znalazł się w obronie Helu. Wyniósł z tego 
Krzyż Walecznych i Medal za Wojnę 
Obronną 1939 r. Jak inni obrońcy Helu 
powędrował do obozu jenieckiego, do 
Oflagu w Waldenbergu. Po wyzwoleniu 
wiosną 1945 roku pieszo i przygodnymi 
podwodami wrócił do Polski i odszukał 
moją rodzinę — matkę i siostry — 
pogorzelców z Powstania Warszawskiego 
na Starówce. Gnieździły się wówczas 
kątem w Łodzi. Pobrali się z Krystyną i 
Andrzej wkrótce został powołany do służby 
w Marynarce Wojennej, do Gdyni. Lata w 
Oflagu poświęcił na studia przedmiotów 
nautycznych z niemieckich podręczników. 
Został więc przydzielony do Akademii 
Mar. Woj. jako wykładowca. Był ponoć 
dobrym wykładowcą. Do dziś dnia z 
uznaniem i szacunkiem wspominają go 
„różne emerytowane komandory i 
admirały” z byłej ludowej Marynarki. 
Chroniło go to przez pewien czas przed 

czystkami i aresztowaniami stalinowskich 
lat. Ale „władza ludowa” dosięgnęła i kdr. 
por. Andrzeja Pierzyńskiego. Z dnia na 
dzień znalazł się z żoną i dwoma synkami 
dosłownie na bruku, wyrzucony z 
Marynarki i z mieszkania. Nie był partyjny. 
Przez parę lat pracował jako inspektor 
sprzętu nawigacyjnego kutrów rybackich 
przedsiębiorstwa Arka, przygotowując się 
jednocześnie do egzaminu na Kapitana 
Żeglugi Wielkiej. Egzamin zdał celująco i 
dostał się do Polskich Linii Oceanicznych. 
Pływał początkowo jako Pierwszy Oficer a 
po tym przez wiele lat aż do emerytury w 
połowie lat osiemdziesiątych jako kapitan. 
Wyrobił sobie markę „bezawaryjnego” 
kapitana, zawsze punktualnego, umiejącego 
utrzymać wzorową dyscyplinę wśród 
niesfornej czasem i rozpolitykowanej 
załogi, ciesząc się przy tym pełnym 
szacunkiem podwładnych. Jednym słowem 
„Człowiek Morza” wielkiej miary. Statki 
PLO prowadził po wszystkich chyba 
oceanach i morzach. W wielu portach 
świata znany był jako „Captain Butterfly”. 
Pasją jego bowiem było polowanie na 
motyle wszędzie, gdzie tylko zawijał ze 
statkiem. Pozostawił wspaniałą kolekcję 
najbardzej egzotycznych okazów motyli, 
ponoć jedną z najlepszych w Europie. Po 
przejściu na emeryturę z PLO kapitanował 
jeszcze przez parę lat na jachtach 
żaglowych w dalekomorskich rejsach. 
Zdrowie jednak poczęło szwankować i 
musiał się ograniczać...

Odszedł na wieczną wachtę nie tylko 
mój ko- lega, przyjaciel i szwagier, ale 
także jeden chyba z najwybitniejszych choć 
skromnych „Ludzi Morza”.

Andrzej Guzowski
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ROMUALD NALĘCZ-TYMINSKI

S.P. KDR PPOR. TADEUSZ BERNAS 
NAJWIĘKSZE PRZEŻYCIE

Dnia 29 listopada 1995 roku w Toronto 
odszedł na Wieczną Wachtę jeden z 
najzdolniejszych i doświadczonych oficerów 
„podwodników” Polskiej Marynarki 
Wojennej, z okresu Drugiej Wojny 
Światowej.

Tadeusz Bernas, jako podchorąży- 
absolwent Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej, przybył do Wielkiej Brytanii na 
ORP Grom, w dniu napadu niemieckiego na 
Polskę 1-go września 1939 r. W dniu 2 
marca, 1940 r., ze starszeństwem 15 
października 1939 został promowany na 
podporucznika marynarki.

Od następnego dnia po promocji, do 
połowy lipca 1940 ppor. mar. Bernas miał 
przydział do Kadry Mar. Woj. we Francji 
i w Wielkiej Brytanii, jako dowódca 
plutonu świeżo wcielonych do Mar. Woj. 
ochotników — Polaków z Francji — od 
przeszkolenia rekruckiego do Kursów 
Specjalności morskich.

W międzyczasie Hitler postanowił 
dokonać inwazji „krnąbrnej” Wielkiej 
Brytanii i sztab jego opracował Operację 
„Seelove”.

Wielka Brytania w ogóle nie była 
przygotowana do wojny, to też możliwość 
inwazji niemieckiej wprowadziła ją w stan 
groźnego zaskoczenia. Lotnictwo Brytyjskie 
(RAF), wspomagane przez niedawno 
zorganizowane dywizjony polskie, czyniło 
nadludzkie wysiłki w obronie przestrzeni 
powietrznej nad Wielką Brytanią, przed 
przeważającymi siłami Luftwaffe.

Wojsko ewakuowane przez Dunkierkę, 
poza drobnymi wyjątkami, pozostawiło 
swoje uzbrojenie, ekwipunek itp. we 
Francji. Teraz przechodziło reorganizację i 
uzbrajanie tym, co można było jeszcze 
znaleźć w magazynach uzbrojenia.

Obrona Narodowa — Home Guard, była 
niedozbrojona. Szczęśliwi „Guardsmani” 
przynosili na ćwiczenia swoje sztucery 
myśliwskie. Dla wielu oddziałów w ogóle 
żadnej broni nie było.

Władze wojskowe wpadły na 
„oryginalny” pomysł i wyprodukowały kije 
nieco grubsze od kijów od szczotek czy 
mioteł i nasadziły na nie bagnety. Taką 
broń mieli żołnierze Home Guard zwalczać 
uzbrojonych po zęby niemieckich 
spadochroniarzy.

Kiedy w Liverpool w podziemiach 
budynku biur operacyjnych zobaczyłem tę 
zaimprowizowaną broń przestałem się 
krępować opisami Kosynierów Rusinka w 
Gdyni, we wrześniu 1939 r.

Royal Navy w pierwszej fazie wojny 
poniosła znaczne straty — przede 
wszystkim we flotyllach niszczycieli — na 
minach, w bitwie o Narvik i w ewakuacji 
Dunkierki. Pozostałe niszczyciele potrzebne 
były do osłony dużych okrętów oraz do 
służby konwojowej.

Południowe i południowo-wschodnie 
wybrzeże Anglii nie miało dostatecznych sił 
patrolowych, niezbędnych do zameldowania 
i zwalczania niemieckiej armady 
inwazyjnej. A więc Royal Navy też 
musiała improwizować. W portach 
brytyjskich w tym czasie znajdowało się 
wiele okrętów pofrancuskich różnych 
wielkości, bez załóg. Na obsadzenie ich 
Royal Navy nie miała ani doświadczonych 
oficerów, ani podoficerów ani marynarzy. 
Toteż Admiralicja brytyjska zaproponowała 
Szefowi Kierownictwa Polskiej Marynarki 
Wojennej kontr, admirałowi Jerzemu 
Świrskiemu przejęcie francuskiego 
pancernika Paris, niszczyciela Ouragan, 
dwóch patrolowców, dwóch chausseur’ow, 
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oraz dwanaście belgijskich trawlerów 
rybackich przewidzianych do służby 
patrolowej.

W dniu 18 lipca 1940 r. dowódcą 
jednego z trawlerów patrolowych P3 został 
ppor. mar. T. Bemas. Natychmiast po 
obsadzeniu przez polskie załogi, trawlery te 
wysyłane były do Kanału Angielskiego na 
patrole „bojowe”, z zadaniem 
natychmiatsowego zameldowania w 
wypadku spostrzeżenia armady niemieckiej, 
podążającej od brzegów Europy. Ale poza 
rakietnicą i radiostacją trawlery nie miały 
żadnego uzbrojenia. Nie miały czym się 
bronić nawet przed ścigaczami lub 
lotnictwem. Czyli, po złożeniu meldunku o 
nieprzyjacielu, trawlery na patrolu, były 
skazane na zagładę. Swoim P3, ppor. mar. 
Bernas dowodził do końca 
września—początku października, 1940 r. 
kiedy niebezpieczeństwo inwazji 
niemieckiej zmalało.

Tadeusz Bernas, już od dawna planował 
poświęcić się służbie na okrętach 
podwodnych. Teraz poprosił o przydział do 
tej służby i został odesłany na 
przeszkolenie. W grudniu 1940 r. polska 
Mar. Woj. otrzymała od Royal Navy 
świeżo wybudowany okręt podwodny, 
który był już „ochrzczony” jako HMS 
Urchin. 19 stycznia 1941 r. na zlecenie 
dowódcy okrętu kpt. mar. Borysa 
Karnickiego ppor. mar. Bernas na nowo 
wcielonym do Polskiej Mar Woj. okręcie 
podwodnym, nazwanym ORP Sokół, wydał 
po raz pierwszy rozkaz, „Banderę 
podnieś”. Od tego dnia losy Tadeusza 
Bernasa zostały na stałe związane z ORP 
Sokół. Okręt ten, poza serią patroli 
bojowych na Morzu Północnym i w Zatoce 
Biskajskiej, odbył dwie kampanie na Morzu 
Śródziemnym. W pierwszej kampanii 
Śródziemnomorskiej, 1941/42 „Sokołem” 
dowodził poprzednio wymieniony kpt. mar. 
Borys Karnicki, a ppor. mar. Tadeusz 
Bernas, pełnił obowiązki oficera 
nawigacyjnego.

Po przybyciu na Maltę we wrześniu 
1941 r. i wejściu w organizację 10-ej 
brytyjskiej Flotylli Okrętów podwodnych, 
ORP Sokół od razu dał się poznać jako 
odważny i nieustępliwy tropiciel 
nieprzyjacielskiego „shippingu”, 
rozpoczynając serię sukcesów w 
październiku 1941 r. torpedując koło 
podłudniowo-zachodniego wybrzeża Włoch 
4,500 tonowy włoski krążowinik 
pomocniczy „Citta di Palermo”, a w 
powrotnej drodze na Maltę, topiąc ogniem 
artyleryjskim, 3,000 tonowy włoski statek 
handlowy. Od początku lutego 1942 r. 
postoje na Malcie nie były ani bezpieczne 
ani wypoczynkowe, a to z powodu częstych 
nalotów niemiecko-włoskiego lotnictwa.

Natężenie samolotów nieprzyjaciela 
doszło do wielkiego nasilenia w marcu i 
kwietniu 1942 r., zyskując sobie wśród 
polskich marynarzy nazwę „Maltańskiego 
Piekła”.

Podczas jednego z tych „piekielnych” 
nalotów w pierwszych dniach marca 1941 r. 
ppor. mar. Bernas doznał lekkiego 
zranienia odłamkiem bomby, a pod koniec 
marca, został zabity st. mar. Józef Paszek. 
„Sokół” doznał poważnych uszkodzeń i 
„kulejąc” doszedł do Gibraltaru, gdzie 
odbył prowizoryczny remont i w końcu 
czerwca odszedł do Wielkiej Brytanii, 
kończąc tym pierwszą, nadzwyczaj 
pomyślną, kampanię 1941/42.

Na drugą kampanię Śródziemnomorską 
1943/44 dowództwo „Sokoła” objął kpt. 
mar. Jerzy Koziołkowski, a cały zestaw 
oficerów, oprócz por. mar. T. Bernasa 
został zmieniony.

Por. mar. Bernas w tej kampanii, 
początkowo pełnił obowiązki oficera broni 
podwodnej, a później zastępcy dowódcy 
okrętu. „ Druga kampania „Sokoła” na 
Morzu Śródziemnym, trwająca od kwietnia 
1943 do marca 1944, była równie pomyślna 
jak pierwsza.

Razem, w obu tych kampaniach 
Śródziemnomorskich, ORP Sokół zapisał na 
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swoje konto straty zadane nieprzyjacielowi, 
wynoszące zatopionych i uszkodzonych 42 
okręty i statki o łącznym tonażu 38,860 
ton. Nie od rzeczy wypada zanotować, że 
w okresie drugiej kampanii „Sokoła” na 
Morzu Śródziemnym, operowały również 
siostrzany okręt podwodny ORP „Dzik” — 
dorównujący „Sokołowi” „zawziętą chęcią 
walki” i „nieustraszonym duchem 
bojowym” (słowa admirała Urunga).

Walory obu tych okrętów podwodnych 
docenili oficerowie i marynarze 10-ej 
brytyjskiej Flotylli okrętów podwodnych na 
Malcie, nadając im przydomek „The 
Terrible Twins”. ORP „Sokół” powrócił do 
Wielkiej Brytanii 30 marca 1944 r i po 
okresowym remoncie wszedł do służby 
czynnej. Por. mar. Tadeusz Bernas 
otrzymał dowództwo „Sokoła” 7 lutego 
1945 r. zostając awansowanym do stopnia 
Kapitana marynarki 3-go maja tegoż roku.

Dowodził tym zasłużonym i 
wysłużonym okrętem do 3-go października 
1946 r.

Tadeusz Bernas, który w latach nadziei 
na zwycięski powrót do Polski na swoim 
okręcie, 19 stycznia 1941 r. po raz 
pierwszy wydał na ORP „Sokół” rozkaz 
„Banderę podnieś”; przez jednostronne 
obalenie naszych nadziei tak zwanym 
„Porozumieniem” Jałtańskim, musiał 
spełnić smutny obowiązek oddania swego 
ulubionego „Sokoła” Do Royal Navy, 
wydając ostatni rozkaz „Banderę spuść”.

Kdr. ppor. Tadeusz Bernas — 
awansowany dekretem ostatniego 
Prezydenta RP na Uchodźstwie P. 
Ryszarda Kaczorowskiego — był niezwykle 
skromnym człowiekiem. Nigdy go nie 
słyszałem opowiadającego o swoich 
„przewagach” wojennych. A „przewag” w 
ciągu długiej wojny światowej było wiele, 
o czym świadczą jego odznaczenia: 
Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych i 
Medalem Morskim z trzema okuciami. Był 
on doskonałym kolegą oraz czynnym i 

uczynnym członkiem Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej.

Niech mi wolno będzie uczić pamięć 
nieodżałowanego Kolegi Kdr. ppor 
Tadeusza Bernasa, wymienionego wyżej st. 
mar. Józka Paszka (którego w grudniu 1939 
r., w Obwodzie Wojska Polskiego w 
Coetquidan, Francja, pobrałem do Mar. 
Woj.), oraz Marynarzy wszystkich stopni, 
poległych na morzu i na lądzie i 
pomordowanych w obozach kaźni obu 
okupantów.

Niech mi też wolno będzie skreślić 
poniżej nie wy kły, a nader groźny incydent 
doświadczony przez Tadeusza Bernasa i 
całą załogę ORP „Sokół” w dniu 19 
listopada 1941 r. (podczas pierwszej 
kampanii Śródziemnomorskiej), który 
uważam za ich „Największe Przeżycie”.

Będąc na patrolu naprzeciw 
południowo-zachodniego wybrzeża 
Peloponezu, rano tego dnia „Sokół” zbliżył 
się do portu Navarino (obecnie Pylos), 
usytuowanego w głębi zatoki tej samej 
nazwy. W zanurzeniu i na wolnych 
obrotach „Sokół” skierował się w kierunku 
na redę portu. Raptem dał się odczuć 
zgrzyt lin stalowych ocierających się o 
kadłub i okręt zatrzymał się raptownie, jak 
gdyby natknął się na stałą przeszkodę. 
Kilku ludzi załogi inercją przebiegło w 
kierunku niedawnego ruchu okrętu.

Dowódca zastopował motor. Było jasne, 
że „Sokół” wszedł w sieć przeciwko 
okrętom podwodnym. Sytuacja była nad 
wyraz groźna. Niewiele było znanych 
wypadków wyplątywania się okrętów 
podwodnych z gmatwaniny lin stalowych, 
które ponadto są zaopatrzone w ładunki 
wybuchowe i rodzaj rakiet, które 
wybuchając i wystrzeliwując rakiety, 
powiadamiają obserwatorów na lądzie, że 
mają „rybę w sieci”. Ścigacze i okręty 
strażnicze, gonią co sił w motorach, na 
dobrze oznaczone miejsce zatrzymanego 
intruza. Można sobie wyobrazić napięcie 
nerwowe całej załogi w tej, zdawało się 
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beznadziejnej, sytuacji. Byli wiele już razy 
pod kontratakami niszczcieli i ścigaczy, 
obrzucającymi „Sokoła” bombami 
głębinowymi, ale wtedy okręt miał 
możność manewrowania, zmiany 
głębokości itp. Czasu jednak nie było do 
tracenia.

Dowódca rozkazał załodze natychmiast 
przebiec do rufy okrętu, aby go obciążyć. 
Dał wolny bieg motoru wstecz i ku jego 
radości stwierdził, że śruby się obracały. A 
więc nie były zaplątane w stalówki. 
Centymetr po centymetrze, ku uldze załogi, 
„Sokół” wyślizgnął się z pułapki. Czym 
prędzej odszedł na głęboką wodę i zeszedł

EDMUND PAWŁOWSKI 

do bezpiecznej głębokości. Szczęście nadal 
służyło „Sokołowi”, gdyż odszedł od 
miejsca pułapki w przeciwnym kierunku, 
niż poszukiwały go okręty strażnicze.

Na zakończenie tego epizodu, należy 
podkreślić zawiętość dowódcy „Sokoła” 
kpt. mar. B. Karnickiego, który przyczaił 
się przed Navarino; kiedy w porcie 
wszystko ucichło, storpedował niszczyciel 
włoski stojący na kotwicy na redzie, a 
kiedy konwój złożony z trzech statków 
eskortowany przez jeden niszczyciel 
wyruszył z portu na południe, zatopił jeden 
ze statków handlowych, przepieczętowując 
tym epizod z pod Navarino.

WSPOMNIENIA
Piszę te wspomnienia z ORP 

BŁYSKAWICA dla pamięci mego 
serdecznego Kolegi bosmana Pawińskiego. 
W czasie Kampanii Norweskiej 
BŁYSKAWICA stała na redzie norweskiego 
portu Narvik. Bosman Pawiński działonowy 
rufowej baterii zawsze miał działo gotowe 
do strzału i gdy bosman Ficek obserwując 
dalmierzem port zauważył grupę Niemców 
tam zaraz leciał pocisk z działa. To trwało 
prawie dziesięć dni no i BŁYSKAWICA 
sporo strat i szkody Niemcom wyrządziła. 
Jedno działko przeciwlotnicze, które 
Niemcy mieli wstrzelone do nas jednym 
pociskiem, a właściwie odłamkiem 
uszkodziło rurę parową w maszynie. 
Dowództwo kazało nam przejść do fiordów 
w pobliżu i zreperować tam uszkodzenie, a 
nasze miejsce zajął ORP GROM. Na drugi 
dzień z krążownika stojącego tam przyszła 
wiadomość, że GROM trafiony bombami 
zatonął. Gdy wróciliśmy na stare miejsce 
pod Narvikiem jeszcze jakieś pozostałości z 
GROMA pływały w pobliżu. Nie było 
żadnych dalszych nalotów gdy myśmy tam 
stali. Czy ta bomba, którą dostał GROM 
nie była dla nas przeznaczona?

Bosmanmat Pawiński, działonowy; Bosman 
Pawłowski, szef Radio; Bosman 
Szachowicz, szef artylerii.
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Następne wspomnienie to silny atak 
bombowców niemieckich na 
BŁYSKAWICĘ około dwa lata później na 
Morzu Śródziemnym przy porcie Bougie. 
Niemcy z lotnisk włoskich atakowali okręt 
przez kilka godzin, niektóre uszkodzone 
samoloty dymiąc odlatywały do baz. Pod 
sam koniec rzucili jedną bombę, która 
wybuchła nad powierzcnnią wody w 
pobliżu okrętu zabijając trzech marynarzy 
i raniąc kilka innych, wszyscy z obsady 
dział przeciwlotniczych. Mój przyjaciel 
bosman Pawiński został ciężko ranny i 
zaraz po wejściu do portu zabrano go do 
szpitala w Bougie.

W ostatecznej chwili prosił mnie żebym 
jego pamiątki oddał rodzinie w Łodzi. 
Trzech zabitych polecono pochować w

FLORIAN WIZŁA 

morzu. Pawiński wyzdrowiał, wrócił na 
okręt ale już na krążownik DRAGON. Po 
wojnie odznaczony WM oraz medalami za 
wojnę pozostał w Anglii, pracował w 
Londynie i 15 lat po wojnie zmarł. Drugi 
mój przyjaciel bosman Ficek osiedlił się w 
Szkocji i tam dostał smutną wiadomość z 
Polski, że jego brat por. mar. Ficek 
skazany został i stracony w Gdyni. 
Pocieszałem go mówiąc, że przynajmniej 
spoczywa w polskiej ziemi a nie gdzieś w 
Katyniu na Białorusi.

NB. Pisał to wszystko mając już 87 lat 
to może nie wszystko jest dokładnie oddane 
z tak dalekiej przeszłości. Załączona 
fotografia to zdjęcie robione w 1942 roku 
W Cowes podczas wymiany dział na 
BŁYSKAWICY.

11 LISTOPADA 1995 - WESTMINSTER ABBEY

O-tAcrn 1ictnr>nria 1Q9S Prince Andrew nrzv Westminster Abbev.
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W czwartek 9-go listopada 1995 roku 
miałem wielki zaszczyt i przyjemność 
spotkania przy Westminster Abbey 
Królowej Matki i Księcia Andrew. Z 
Królową Matką porozmawiałem przez 
pewien czas, pokazałem Jej wszystkie 
bronie Polskie reprezentowane na miejscu. 
Królowa Matka już teraz mnie poznaje po 
tylu latach. Nazywa mnie „My Polish 
Sailor”. Wózkiem objechała i odwiedziła 
chorych.

Książę Andrzej zatrzymał się i żeśmy 
rozpoczęli długą rozmowę o Marynarce no 
i co ja robiłem podczas wojny — później 
temat Falkland Islands, gdzie Książę 
Andrzej służył.
Konwersacja się przedłużyła, przeprosił 
mnie, że musi biegiem dołączyć się do 
Babci, bo Ona swoim elektrycznym 
wózkiem odjechała od nas.

Później także podszedł do mnie „Duke 
of Norfolk”, młody i bardzo przyjemny, 
krótko opowiedziałem Mu o udziale 
Polskiej Marynarki Wojennej w ostatniej 
Wojnie Światowej — tak jak konwoje do 
Rosji, zatopienie „Bismarcka”, inwazja 
Włoch i Sycylii, później konwoje na 
Atlantyku, inwazja Francji itd. Ciągły 
udział Polskiej Marynari Wojennej na 
wszystkich morzach świata. Czułem, że On 
był trochę zaskoczony, nie zdając sobie 
sprawy z tych wyczynów Polskiej 
Marynarki Wojennej. Ja reprezentuję 
Marynarkę Wojenną już od prawie 40 lat 
przy Westminster Abbey. Królowa Matka 
tylko od ostatnich kilku lat odwiedza naszą 
polską płotkę. Dawniej za czasów reżymu 
odwracali ją od nas i nasz płotka była stale 
tak na boku, że Królowa Matka nie mogła 
obok nas przejść. Załączam dwa zdjęcia.

9-tego listopada 1995 przy Westminster Abbey z Matką Królowej.
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Z ŻYCIA KÓŁ

TABLICA PAMIĄTKOWA MARYNARKI WOJENNEJ

Z lewej: Hufcowy T. Musioł i poczet Hufca Gdynia, z prawej: kol. T. Lesisz poczet 
Banderowy M. Lichwa, L. Bieszke i T. Koczka oraz kol. J. Pipka i E. Stall.

Obchód święta Marynarki Wojennej w 
Manchester w tym roku miał potrójną 
wymowę, odbył się w 50 rocznicę 
założenia Stowarzyszenia Mar. Woj., w 30 
rocznicę założenia Koła S.M.W. w 
Manchester oraz z okazji poświęcenia 
Tablicy Pamiątkowej Marynarki Wojennej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w 
kościele Miłosierdzia Bożego za poległych 
i zmarłych marynarzy. Mszę celebrował ks. 
proboszcz Roman Werner, a wzruszającą 
homilię wygłosił ks. Zygmunt Jędrzejczak.

W Nabożeństwie wzięły udział poczty 
sztandarowe S.P.K., 1 Dy w. Pane. 
Spadochroniarzy A.K., poczet Hufca 
Gdynia i poczet Banderowy, oraz 

marynarze i ich rodziny. Po nabożeństwie, 
przy licznie zgromadzonych parafianach w 
asyście pocztu Banderowego i pocztu Hufca 
Gdynia, oraz marynarzy i ich rodzin, ks. 
Roman Werner poświęcił Tablicę.

Tablicę ufundowało lokalne Koło 
Stowarzyszenia Mar. Woj. i Handl, z dużą 
pomocą hojnych ofiarodawców organizacji 
kombatanckich i społecznych oraz osób 

indywidualnych dla uczczenia poległych 
marynarzy i bliskich. Tablica projektu inż. 
Tadeusza Lesisza, została wykonana w 
Polsce.

Tablica Pamiątkowa Mar. Woj. w 
pierwszym rzędzie jest wyrazem 
wdzięczności marynarzy Polskiej Mar. 
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Woj. i Handl. Matce Najświętszej Królowej 
Polski za ocalenie. Jest ona również 
wyrazem hołdu wszystkim marynarzom, 
którzy oddali swe życie za Polskę i 
wolność innych narodów. Tablica zawiera 
nazwy wszystkich okrętów, na których 
walczyli polscy marynarze, tak na 
pobliskim wybrzeżu i Bałtyku, jak i na 
Zachodzie. Każdy z nich mógłby 
opowiedzieć bogatą historię tych walk. 
Symbolicznie zawiera ona w swojej treści 
historię Polskiej Marynarki Wojennej 2-ej 
Rzeczypospolitej.

Po poświęceniu odbył się tradycyjny 
obiad marynarski. Do stołu zasiadło 46 
osób, marynarze z rodzinami i goście 
honorowi na czele z ks. proboszczem, 
których przywitał Prezes Koła. Pośród 
gości byli obecni prezes Karpatczyków 
3DSK, prezes Koła 1 Dyw. Pane., prezes 
Koła A.K. Manchester, prezes Koła 
Lotników, prezes Koła Spadochroniarzy 
M/C, prezes P.W.K., vice-prezes S.P.K., 
prezes Sekcji Seniorów i przedstawiciel 
Koła Polskiego.

Pod koniec obiadu prezes Koła S.M.W. 
kmdr. T. Lesisz zapoznał zebranych z

historią Marynarki Wojennej 2-ej 
Rzeczypospolitej oraz jej udziale w 2-ej 
wojnie światowej.

A. LEWANDOWSKI

ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ W SZKOCJI 
ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM - 10,11 LUTY 1996

W tym roku obchodziliśmy Święto 
Marynarki Wojennej czcząc 76 Rocznicę 

! Zaślubin Polski z morzem. Symboliczne 
wrzucenie Złotego Pierścienia w fale 
Batyłu w Zatoce Puckiej przez gen. Józefa 
Hallera, Dowódcę Polskiej Błękitnej Armii 
sformowanej we Francji, a przybyłej 
następnie do Polski. Złoty Pierścień na 
stałe związał Polskę z Bałtykiem 
otwierając okno na świat, tworząc z Polski 

państwo morskie. Daliśmy temu dowód w 
czasie krótkiego okresu niepodległości 
budując Marynarkę Wojenną, broniąc 
swego wybrzeża we wrześniu 1939 roku, 
a później prowadząc przy boku Royal 
Navy nieprzerwaną walkę z okupantem na 
bezkresach otwartych mórz i oceanów. 
Pokłady Marynarki Wojennej były wolną 
Rzeczpospolitą Polską, na których stopa 
wroga-okupanta nie stanęła. W tym roku 
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poświęciliśmy Dzień Marynarki Wojennej 
czcząc pamięć poległych Marynarzy, 
straconych największych jednostek w 
PMW ORP ORZEŁ w Oslo Fiord w 1940, 
ORP ORKAN z załogą na Atlantyku w 
1943 r. Czciliśmy poległych Lotników z 
Lotnictwa Morskiego i Marynarzy 
Marynarki Handlowej poległych w Bitwie 
o Atlantyk. Na uroczystość przy Pomniku 
Żołnierza Polskiego stojącego w ogrodzie 
„Stonegarth” na gruncie Royal Air Force 
Association w Prestwick tuż nad brzegiem 
Atlantyku przybyli oficerowie 
komandorowie z Bazy Royal Navy i Bazy 
Royal Air Force w Prestwick w asyście 
drużyny marynarzy i lotników. Z 
Edynburga przybył Konsul Generalny RP 
p. mgr Leszek Wieciech i prezes Koła 1- 
szej Dywizji Pancernej w Szkocji, p. 
Tadeusz Apfel-Czaszka. Także przybyli 
przedstawiciele Szkockich Kombatantów 
wraz ze Sztandarami. W sumie przy 
Pomniku stanęło 14 Pocztów 
Sztandarowych reprezentujących Royal 
Navy Association, Royal Air Force 
Association i Royal British Legion w 
Szkocji. Całości przewodził p. Ian Forsyth 
prezes RBL w Hamilton. Obok Pomnika 
powiewały na masztach z lewej strony 
flaga RAF-u a z prawej Bandera Polskiej 
Marynari Wojennej. Flaga RAF-u była 
wciągana ma maszt przez Kadetów RAF, 
Bandera Marynarki Wojennej przez 
Kadetów Royal Navy.

Ceremonię religijną prowadził Rev. 
Arthur Kent Church of Scotland i Fr. Paul 
Moore z St. Quivox R.C. Church w 

towarzystwie Kapelana Royal Navy Rev. 
Arthur Kent w przemówieniu podkreślił 
wielkie znaczenie dzisiejszego Dnia dla 
Polaków i Polskiej Marynarki Wojennej. 
Przemawiali obaj Oficerowie Royal Navy 
i Royal Air Force. Panowie Ken Benwell 
i łan Forsyth w krótkich słowach 
podkreślili związki braterstwa broni 
między ich Stowarzyszeniami, a 
Stowarzyszeniem Marynarki Wojennej w 
Szkocji.
W drugi dzień Święta Marynarki Wojennej 
w Glasgowie.

W niedzielę 11-go lutego grupa 
marynarska weteranów z Ks. Proboszczem 
Marianem Łąkwą udała się na Cmentarz 
pod Pomnik Marynarza. Tam modlitwą 
Pańską „Ojcze nasz” i złożeniem kwiatów 
uczciliśmy pamięć zmarłych Kolegów. W 
imieniu szkockich Kombatantów wieniec 
złożył p. łan Forsyth — prezes Royal 
British Legion z Hamilton. O godz. 11-tej 
Msza św. w intencji poległych i zmarłych 
Marynarzy oraz w intencji dziękczynnej za 
żyjących weteranów Koła Stow. Mar. 
Woj. w Szkocji odprawił ks. Rektor 
Marian Łąkwa, SAC. W pierwszych 
ławkach zasiedli Konsul Generalny p. mgr 
Leszek Wieciech, Deputowany Lorda 
Provosta m. Glasgowa, Provości 
Clydebank i Hamilton, p. Jarmulska 
prezeska Koła SPK z Perth, p. T. Apfel- 
Czaszka — prezes Koła 1-szej Dyw. Pane, 
w Szkocji oraz przedstawiciele 
Kombatantów szkockich. Obecną była p. 
Maria Rayska — redaktorka 
anglojęzycznego kwartalnika w Szkocji
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GAZETA z Edynburga z dr. med. 
Paszkowskim w służbie Australijskiej Mar. 
Wojennej z Australii.

Po Mszy udaliśmy się pod Tablicę 
Katyńską, pod którą p. Konsul złożył 
wieniec i w krótkich słowach stwierdzając 
znaczenie wydarzeń z 1940 roku, jakie 
symbolizuje Tablica Katyńska. Przy 
pochylonych Sztandarach odmówiono 
Modlitwę Pańską „Ojcze nasz” i odegrano 
Hymn Narodowy „Mazurek 
Dąbrowskiego”.

Obiad koleżeński odbył się w sali 
restauracyjnej „Pod Wiechą” w Domu 
Polskim im. Gen. W. Sikorskiego. W 
czasie obiadu, pani dr Barbara Wilson- 
Tyralska odczytała listy z życzeniami 
nadesłane przez prez. Konstantego 
Okołów-Zubkowskiego z Londynu, przez 
Kmdra. Romualda Nałęcz-Tymińskiego z 
Kanady i kmdra. Tadeusza Lesisza z 
Manchester. Po kawie i przemówieniach, 
przy akompaniamencie na pianinie pani dr 
Barbary Wilson, w wykonaniu solistów p. 
Jana Łassy, p. Jadwigi Korzeniowskiej i p. 
Elizabeth Kleczewskiej popłynęły polskie i 
szkockie melodie wojskowe i ludowe. 
Późnym popołudniem rozchodziliśmy się w 
aureoli Zaślubin Polski z morzem, a więc 
do następnej rocznicy. Rozchodziliśmy się 
żegnając się w mroźnym podmuchu 
lutowego wiatru.

SMW - KANADA
Z całym uznaniem można się odnieść do 
działalności koła SMW - Kanada. Nie 
tylko, że rozwija szeroką działaność, ale 
przez przesyłanie komunikatów do 
Londynu, pozwala na umieszczanie 
pewnych wiadomości w "NS" i w ten 
sposób mogą docierać wszędzie, gdzie 
docierają "NS". Za mojej "kadencji" 
doszły do Londynu No 12, 13, 14 i 15. Z 
przyjemnością załączam program 
uroczystego obchodu Święta MW w 
Vancouver.

M. Ołdakowski

OBIADY CZWARTKOWE
To nie chodzi o obiady czwartkowe 

Króla Stasia, ale o obiady czwartkowe 
coraz zmniejszającej się liczby weteranów 
Polskiej Marynarki Wojennej. Odbyły się 
w dniach: 12.12.1995, 11.01.1996,
10.02.1996 w połączeniu z obchodami 
Święta Marynarki Wojennej, 14.04.1996 i 
11.04.1996. W maju obiad się nie odbył, 
bo był Zjazd z okazjii 50-lecia istnienia 
S.M.W. w Fawley Court od 4-6 maja 
1996, 13.06.1996 oraz 11.07.1996.
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Program

Część I -sza

1. Przywitanie Gości - Organizator

2. Nawiązanie do imprezy - Starszy na redzie

3. Hymn Bałtyku-z opery FeliksaNowowiejskiego 
“Legenda Bałtyku” - Żeglarze + sala

4. Wspomnienia naocznych świadków Zaślubin- 
bosmanmata Stanisława Wojciechowskiego oraz 

komandora (ówczesnego porucznika Mar. Woj.)
Eugeniusza Pławskiego referuje Jerzy Pławski

5. “Zaślubiny” - wiersz Ref-Rena -
deklamuje Michał Anioł

6. Impromptu Chopina - p. Krystyna Krystecka

7. “Iskra”-wiersz Witolda Poray-Wojciechowskiego
deklamuje Wiesław Muniak

8. Chłopcy A-hoy -
Żeglarze + sala

PRZERWA

Część Il-ga - rozrywkowa

9. Pieśni, które przetrwały pokolenia ... i inne 
Portowe Światła, W ten Świat, Kiedy Rum....

p. Krystyna Krystecka +Żeglarze + sala

10. Morska Dolegliwość - Poray Wojciechowski
p. Anastazja Miśkiewicz, Zdzisław Radomski

11. Szanty
Marek Witaszek gitara, Żeglarze

12. Kapitańsakie Tango
p. Krystyna Krystecka

13. Parostatek
p. Krystyna Krystecka

14. Przeboje nowe i stare (według życzeń)
p. Krystyna Krystecka

13. Marynarskie Tango i inne
kasety i CD

Tańce, Hulanka, Swawola
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A. LEWANDOWSKI «

„SMUTNA ROCZNICA”
W tym roku przypada 5O-ta rocznica 

wydania Rozkazu Nr 31. Przez 
Kierownictwo Marynarki Wojennej w 
Londynie w dniu 25-go maja 1946 r., a 
odczytanego przed frontem załogi na 
pokładzie ORP BŁYSKAWICA w dniu 26- 
go maja 1946 r., że ORP BŁYSKAWICA 
już jest wycofany z czynnej służby i, że 
będzie przekazany władzom 
komunistycznym w Warszawie. We wtorek 
28-go maja 1946 r. po obiedzie załoga 
opuściła swój wierny okręt, który przez lata 
wojny był jednym ze skrawków 
niepodległej i wolnej Ojczyzny, na którym 
noga wroga nie stanęła, jednocześnie ORP 
BŁYSKAWICA był domem dla załogi w 
drodze do Ojczyzny. Rozkazem Nr 31 
marynarzom pływać zakazano i nigdy pod 
bandera II Rzeczypospolitej do portu 
rodzinnego nie wrócili. Przymuszone 
rozstanie się marynarza ze swoim okrętem 
jest bardzo boleśnie odczute przez załogę, 
bez względu na narodowość i warunki w 
jakich się znalazła. W roku 1940 pod 
bagnetem brytyjskim francuscy marynarze 
zostali zmuszeni zejść ze swoich okrętów, 
aby one nie dostały się w ręce niemieckie. 
W 1945 roku załogi Kriegmarine musiały 
zejść z pokładów swoich jednostek 
morskich, poddać się Aliantom, bo Niemcy 
wojnę przegrali. A my polscy marynarze 
zwycięscy alianci zakosztowaliśmy goryczy 
co to znaczy pod presja polityczna opuścić 
swój Okręt na zawsze.

Aby godnie uczcić tę „Smutna 
Rocznicę” zwróciliśmy się do Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni o pomoc i 
radę. W Akademii Marynarki Wojennej 
uzyskaliśmy aprobatę i uznanie u 
komendanta Akademii kmdra dr. hab. 
Antoniego Komorowskiego. Specjalny 
Zespół Akademii w osobach prof. dr. hab. 
Jerzego Przybylskiego, dra Wincentego 

Karawalczyka i dra Bogdana Zalewskiego, 
opracował, na faktach historycznych oparty, 
referat za okres lat 1945-1950 w jęz. 
polskim i angielskim, w niecały miesiąc 
doręczony nam pocztą.

W niedzielę 26-go maja 1996 r. w 
Domu Polskim im. gen. W. Sikorskiego w 
Glasgowie urządziliśmy akademię wraz z 
referatem. Gośćmi byli Konsul Generalny 
RP w Szkocji mgr Leszek Wieciech z 
Edynburga i kmdr Ryszard Szleger z 
Attachatu Ambasady RP w Londynie, który 
wraz z Małżonką przybył bezpośrednio 
samochodem z Bristolu, gdzie był na 
paradzie żaglowców, okrętów o wysokich 
masztach oraz p. łan Forsyth, Covener of 
Joint Ex-Servicemen Associations in West 
of Scotland z Hamilton.

Gości powitała pani mgr Teresa Indyk 
w imieniu Towarzystwa Społeczno- 
Oświatowego Domu Polskiego im. gen. W. 
Sikorskiego w Glasgowie (pełna nazwa). 
Pan Mieczysław Zawada, prezes 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w 
Szkocji w krótkich słowach streścił 
dlaczego ta „Smutna Rocznica” jest tak 
ważną w dziejach Polskiej Marynarki 
Wojennej, czemu dali wyraz Autorzy 
dzisiejszego referatu. Rzadko to bywa, że 
Rzeczpospolitą Polską reprezentują 
jedocześnie Konsul Generalny i Attache 
Morski. Wita obu Panów i serdecznie Im 
dziękuje za przybycie. Konsul Generalny 
RP p. mgr Leszek Wieciech, w imieniu 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 
udekorował p. łan Forsyth Kawalerskim 
Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski za 
zasługi w promowaniu ścisłej współpracy i 
umacnianiu więzi braterstwa między 
szkockimi organizacjami kombatanckimi i 
Stowarzyszeniem Marynarki Wojennej w 
Szkocji, oraz szerzenia dobrego imienia 
Polski wśród kombatantów i społeczeństwa 
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szkockiego. Następnie kmdr Ryszard 
Szlegier odczytał Rozkaz Nr 31, a kpt. 
mar. w st. sp. Bronisław Rybarczyk 
wygłosił referat w pełni opierając się na 
materiale opracowanym przez Zespół 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

MAREK OŁDAKOWSKI

Na zakończenie, przy akompaniamencie p. 
dr. Barbary Wilson-Tyralskiej odśpiewano 
Hymn Narodowy „Jeszcze Polska nie 
zginęła...” Po akademii z udziałem gości 
odbył się obiad koleżeński w sali 
restauracyjnej Domu Polskiego w 
Glasgowie.

TAKIE DWA PRZEKAZANIA OKRĘTU..
28 maja 1946 r. na żądanie i pod 

naciskem władz brytyjskich, została im 
przekazana ORP „Błyskawica”. Działo się 
to w Rosyth i ja osobiście, mianowany na 
ten dzień dowódcą oddziału „Błyskawica” 
wydałem komendy zejścia załogi na ląd 
oraz ostatecznego opuszczenia bandery. 
Prawie wszyscy podoficerowie, którzy 
służyli na okręcie od początku mieli łzy w 
oczach lub płakali. Rozgłośnia okrętowa 
nadawała bez przerwy „Piosenkę o mojej 
Warszawie”. Było obecnych kilku 
dziennikarzy, ale — jak sami przyznali — 
przyszli z ciekawości, gdyż proszono ich, 
aby o tym nie pisać. Grupa marynarzy 
brytyjskich pod dowództwem 
podporucznika RNVR, weszła wówczas na 
okręt i ten oficer przejął ode mnie okręt, 
półoficjalnie, ale też bez uścisku dłoni. O 
goryczy nie warto teraz wspominać. 
Ogromna większość załogi pozostawała 
wierna idei niepodległości, a tylko część 
wróciła później do Polski pod faktyczną 
okupację sowiecką.

Wracam teraz prawie sześć lat wstecz, 
aby opisać mało znany epizod. Po 
kapitulacji*Francji część floty francuskiej, 
stacjonująca głównie w atlantyckich 
portach, udała się do Anglii, głównie do 
portu w Plymouth, który był także główną 
bazą Polskiej Marynarki Wojennej. W 
międzyczasie stało się jasne, że znaczna 
większość załóg opowiada się za 
francuskim rządem Vichy, a admirał 
francuski otrzymał rozkaz swej admiralicji 

przeprowadzenia floty do francuskich 
portów Afryki Północnej. Był to koniec 
czerwca. W dniu 1 lipca gen. de Gaulle 
mianował dowódcą floty Wolnej Francji 
wiceadmirała Muselier, który zaraz zaczął 
opracowywać zasady działalno ś ci marynarki 
wojennej pod banderą Francji oraz 
Krzyżem Lotaryngii. Nie czekając jednak, 
Anglicy decydują się na drastyczne 
posunięcie. W nocy z 2 na 3 lipca, zajmują 
siłą okręty francuskie. Polscy marynarze 
też mają alarm nocny. Jak marynarze 
brytyjscy, tak i polscy mają buty owinięte 
szmatami, aby nie było z daleka słychać 
maszerujących oddziałów. Po zdjęciu załóg 
francuskich, zostaliśmy przeznaczeni do 
chwilowego obsadzenia niektórych okrętów. 
Ja znalazłem się w grupie, która obsadziła 
na krótko największy wówczas okręt 
podwodny świata — „Surcouf”. Największa 
grupa znalazła się na pancerniku „Paris”.

Widać było, że wszystkie okręty były 
opuszczone w pośpiechu i wszędzie 
zastaliśmy straszliwy bałagan w połączeniu 
z brudem. Na pancerniku „Paris”, jak mi 
koledzy opowiadali, znaleziono sporo wina, 
które nie było marnowane. O ile pamiętam, 
jedyny zbrojny opór stawił dowódca OP 
„Surcouf”, który zastrzelił, czy postrzelił, 
kapitana marynarki brytyjskiej. Jak podają 
źródła francuskie, na około 15 000 
marynarzy, tylko jakieś 520 opowiedziało 
się za de Ganiłem. Reszta została 
internowana i repatriowana później do 
Francji. W Plymonuth mówiło się, że na 
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ponad 4 000 marynarzy i oficerów, tylko 
około 400 chciało dalej walczyć. Wkrótce 
jednak podchorążowie znaleźli się na 
pancerniku „Paris” na kilka dni, aż 
wszyscy wróciliśmy do naszej bazy w 
Devonport-Plymouth. Wobec braku załóg 
francuskich, polscy marynarze objęli 
chwilowo następujące okręty francuskie: 
patrolowce „Medoc” i „Ponerol” do 

października, KT „Ouragan” oraz tzw. 
szasery Ch-11 i Ch-15 do kwietnia 1941 r.

Jest to bardzo bolesne, niezapomniane 
przeżycie zdawanie okrętu pod presją 
mentalną (Polacy) lub fizyczną (Francuzi). 
Dlatego widziałem podobieństwo sytuacji i 
myślałem o tym, gdy w niecałe sześć lat po 
objęciu OP „Surcouf” zdawaliśmy w 
Rosyth ORP „Błyskawicę”.

STEFAN BUJNIEWICZ

PRZYGODA “CHASSEUR’ A 11”
Gdy Francja padła w czerwcu 1940 roku i 
jedynym walczącym przeciwko Niemcom 
hitlerowskim państwem pozostała W. 
Brytania zewsząd zaczęły ściągać na wyspy 
brytyjskie niedobitki różnych formacji i w 
ogóle wszyscy ci, którzy chcieli się bić dalej 
a mieli jakąś szansę przedostania się do 
sojuszników.

W taki sposób, gdzieś z pod Rennes, i 
mnie udało się wraz z całym moim 
oddziałem dotrzeć poprzez La Rochelle na 
pokładzie s/s „Alderpool” do Plymouth i 
dalej do formujących się na nowo polskich 
oddziałów w Szkocji. Tu jednak przy 
najbliższej okazji zaciągnąłem się do 
marynarki wojennej i już 10 października 
znalazłem się na pokładzie bazy 
szkoleniowej jaką wówczas był O.R.P. 
Gdynia (ex s/s Kościuszko) zakotwiczony w 
porcie Devonport. Zaczęło się intensywne 
szkolenie marynarskie, wpierw całkiem 
ogólne, gdzie głównym przedmiotem były 
wiadomości teoretyczne i praktyczne z 
wiedzy okrętowej, po czym podzielono 
nowoprzybyłych na grupy do szkolenia 
specjalistycznego. Ja trafiłem do torpedo 
minerów i od razu rozpoczęły się kursy. 
Nasz w znacznej części prowadzony był na 
szkolnej jednostce angielskiej, starym 
okręcie, stojącym nieco wyżej rozlewiska 
ujścia rzeki Plym, H.M.S. Defiance, 
wyposażonym w odpowiednie sale 
wykładowe i wszelkie pomoce szkoleniowe. 
Wykładowcami byli starzy podoficerowie 

(chief petty officers) Royal Navy. 
Pamiętam, że z wielkim zainteresowaniem 
uczęszczałem na te wykłady bowiem 
prowadzone były znakomicie a modele i 
przekroje oryginalnych torped i min, które 
dotąd były czymś zupełnie tajemniczym, 
robiły na mnie duże wrażenie.

Kurs trwał kilka tygodni po czym 
zaczęło się wyczekiwanie na przydział na 
jednostkę bojową. Niecierpliwiliśmy się bo 
nie honor nam było siedzieć bezczynnie na 
O.R.P. „Gdynia”, kiedy inni brali już 
udział w prawdziwej wojnie. Ale już za 
parę dni rozpoczęto nas rozdzielać. Mnie 
skierowano na „Wilka”. Jednak w ostatniej 
chwili zmieniono mi ten przydział i zostałem 
wysłany na O.R.P. „Chasseur 11”, który 
stacjonował w Dartmouth, około 30 mil na 
wschód od Plymouth.

Po upadku Francji marynarka nasza 
otrzymała z podziału kilka jednostek z tych 
okrętów francuskich, które bądź to zostały 
opuszczone przez załogi po osiągnięciu 
portów angielskich bądź miały niekompletną 
załogę. Anglicy dokonywali więc 
odpowiedniej reorganizacji. I tak marynarka 
nasza obsadziła niszczyciel „Ouragan”, 
podobny do naszej „Burzy”, małe 
patrolowce „Chasseur 11” i „Chasseur 15” 
oraz okręty pomocnicze „Medoc” i 
„Pomerol”.

Chasseur 11 był to rzeczywiście 
niewielki okręcik, kuter patrolowy o 
długości ok. 30m uzbrojony w jedno działo 
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75 mm i 3 podwójne karabiny maszynowe 
wzoru Hotchkiss kalibru ok. 8 mm. Miał 
również wyrzutnię bomb hydrostatycznych 
na rufie typu francuskiego. Były one 
wyraźnie lżejsze od angielskich. Jednak bez 
aparatury do wykrywania lodzi podwodnych 
uzbrojenie to właściwie nie miało sensu.

Pozytywną stroną przydziału na 
Chasseur’a był niewątpliwie fakt jego 
bazowania właśnie w Dartmouth, który był, 
i zapewne dalej jest, malowniczym i bardzo 
sympatycznym portem dla małych jednostek. 
Położony w głębi wrzynające się w ląd 
niewielkiego fiordu, który sprawiał iż 
wejście do portu było niewidoczne od strony 
morza, był Dartmouth doskonale osłonięty 
od wiatrów i fali dając jednostkom 
bezpieczne schronienie nawet w czasie 
dużego sztormu. Mieściła się tu m.in. 
szkoła kadetów Royal Navy o bardzo starych 
tradycjach. Poza tym Dartmouth należał do 
tych portów, w których zwyczajowo bazował 
kapitan Drake, słynny dowódca i żeglarz z 
czasów panowania Elżbiety I.

Stosownie do niewielkich możliwości 
bojowych Chasseur’a był on używany 
jedynie do pomocniczych zadań takich jak 
patrolowanie wyznaczonego odcinka 

i wybrzeża celem udzielenia wczesnego 
ostrzeżenia o ewentualnym pojawieniu się 
jednostek niemieckich na kanale, czy to o 
ew. próbie inwazji. Należy pamiętać, że to 
były ostatnie miesiące roku 1940, kiedy to 
poważnie liczono się z możliwościami 
jakiegoś większego ataku niemieckiego.

Liczne okręty brytyjskie stały więc w 
pogotowiu w portach południa i nawet takie 
okręciki jak Chasseur otrzymywały rólki do 
wykonania. Tak się składało, że prawie za 
każdym naszym wyjściem na kilkudniowy 
patrol wzdłuż wybrzeża hrabstwa Devon 
natrafialiśmy na paskudną pogodę i, biorąc 
pod uwagę niezbyt duże walory 
statecznościowe tego kutra, realnie biorąc 
większe niebezpieczeństwo czyhało na nas 
ze strony samego morza niż od 
ewentualnego spotkania nieprzyjaciela. 
Wiadomo, że w okresie jesienno zimowym 
występują na tym obszarze kanału La 

Manche dość szeroko otwartym do SW 
stosunkowo częste sztormy z przewagą 
wiatrów południowo-zachodnich, które 
powodują szybkie pogorszenie się stanu 
morza, przy czym fala w strefie 
przybrzeżnej staje się szczególnie 
nieprzyjemna łamiąc się na płytszej wodzie 
i odbijając się o skaliste brzegi. Pamiętam 
kilka takich patroli, kiedy nawet wykonanie 
zwrotu stawało się problemem, ponieważ 
smukły kadłub Chasseur’a przy jego 
stosunkowo niewielkim zanurzeniu kładł się 
niemiłosiernie na burtę już przy sile wiatru 
6 do 7 w skali Beauforta, toteż zdarzało się, 
że niektórzy z bardziej wrażliwą 
wyobraźnią zajmowali w takich sytuacjach 
stanowiska w pogotowiu przy tratwach 
licząc się, jak widać z najgorszym.

Patrol jaki wypadło nam odbyć w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia 1940 roku 
również zaznaczył się pewnymi perypetiami 
wynikłymi z pogarszających się w ciągu 
jego trwania warunków pogodowych przy 
czym z uwagi na szereg szczególnych 
zdarzeń jakie wówczas miały miejsce wydaje 
mi się, że wart on jest bliższego 
zrelacjonowania. Wpierw należy jednak 
zrobić małą dygresję w stronę kwestii 
obsady personalnej jednostki i rzeczy z tą 
okolicznością związanych. Chasseur 11 miał 
niewielką załogę, w sumie coś około 30 
ludzi z czego ok. 10-ciu do obsługi silnika 
dieslowskiego. Jedynym oficerem a zarazem 
dowódcą jednostki był kapitan de L., o 
którym mówiono, że był w pewnej niełasce 
kierownictwa Mar. Woj. jako, że już przed 
wojną miał się był narazić niezbyt 
regulaminowym postępowaniem w efekcie 
czego został przeniesiony do floty pińskiej, 
co w owych czasach nie należało do 
wyróżnień. W czasie służby na tych 
malowniczych błotach Polesia wyrobiły się 
w nim zapewne nawyki dowodzenia 
niezupełnie zgodne z tradycjami prawdziwie 
morskimi, ponadto zaś odsunęły go 
skutecznie od praktycznego stosowania 
sztuki nawigacyjnej na morzu, co jak się 
okazało w trakcie opisywanego tu przypadku 
miało dość zasadnicze znaczenie i wpływ na 
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jego przebieg. Zastępcą kapitana był bosman 
Chwiołka (późniejszy długoletni pracownik 
Bazy Zdawczej Stoczni Gdańskiej) w 
specjalności sternika, a więc nawigacyjnej i 
fakt ten okazał się okolicznością zbawienną 
dla Chasseur’a w tym dramatycznym rejsie.

Zaczęło się od tego, że pogoda zrazu 
znośna zaczęła się na drugi dzień 
konsekwentnie przemieniać w typowo 
zimowy sztorm z połud.-zachodu o coraz to 
silniejszych podmuchach tężejącego wiatru 
a na dobitek złego wystąpiły równocześnie 
śnieżne szkwały chwilami zupełnie 
ograniczające widzialność. Jak wiadomo, ze 
względów bezpieczeństwa obowiązywała 
całkowita cisza radiowa jak również 
wygaszenie wszelkich nawigacyjnych 
znaków brzegowych. Stąd, przy straceniu z 
oczu zarysów linii brzegowej, co dawałoby 
jakąś możliwość przybliżonego określenia 
własnego miejsca na mapie oraz przy 
nasilających się spływach sztormowej 
pogody wyznaczenie dokładniejszej pozycji 
stało się niemożliwe. W tej sytuacji, kiedy 
okręcik nasz coraz groźniej miotany był 
przez narastającą falę i wiatr dowództwo 
zdecydowało się skorzystać z prawa 
odstępstwa od przepisów i zwrócić się do 
lądu drogą radiową o udzielenie nam zgody 
na wcześniejsze zawinięcie do portu, 
powołując się na nadzwyczajne okoliczności. 
Ze zliczenia wypadło, że najbliższym 
portem schronienia był Brixham, niewielki 
port rybacki na wybrzeżu Devon w zatoce 
Tor, około 10 mil na N od Dartmouth, do 
wezwania więc o zgodę na zawinięcie 
dołączono prośbę o zapalenie latarni 
usytuowanej w pobliżu wejścia do tego 
portu. Wkrótce nadeszła zgoda i zmieniliśmy 
kurs odpowiednio w stronę lądu. Były już 
późne godziny wieczorne i panowały zupełne 
ciemności pogłębione całkowitym 
zachmurzeniem. Co gorsza, wzmogła się 
śnieżyca znacznie ograniczająca możliwość 
wcześniejszego dostrzeżenia silnego 
przecież światła latarni Berry Head. Stojąc 
na pomoście bojowym jako obserwator obok 
stanowiska dowodzenia razem z innymi 
wytężałem wzrok aby wreszcie ujrzeć to 

upragnione światło na lądzie, które miało 
nas naprowadzić na wejście do portu. 
Widzialność pogorszyła się na tyle, że z 
trudnością widać było powierzchnię morza 
w odległości może 1 lub 1 1/2 kabla przed 
dziobem. Wezwano więc na pomost mata 
Fiodorowicza, naszego okrętowego elektryka 
do urochomienia i obsługi niewielkiego 
reflektora w jaki, na szczęście, wyposażony 
był mostek jednostki. Reflektor 
umiejscowiony był mniej więcej na środku 
pomostu, na podwyższeniu, z gretingiem dla 
obsługującego, który trzymając ten reflektor 
oburącz miał równocześnie możność 
obracania nim i wychylania go w pionie.

Bardzo nerwowe było to kierowania się 
Chasseur’a na zwolnionych obrotach w 
stronę lądu, dodatkowo utrudnione teraz 
wiatrem z lewej ćwiartki rufowej 
powodującym silne przechyły boczne i 
utrudniającym sterowanie. Gdzieś przed 
nami, w gęstwinie ciemności, powinno się 
ukazać światło. I ukazało się wreszcie, 
słabiutkie poprzez zasłonę padającego śniegu 
ale coraz to wyraźniejsze w miarę zbliżania 
się do lądu. Nawet niewiele trzeba było 
poprawić kurs, aby sterować wprost na 
latarnię. Tyle że nie dość uwagi zwrócono 
przy tym, jak się wydaje, na tak istotny 
szczegół jak to, że latarnia stoi na brzegu 
wysokim w tym miejscu około 40 metrów a 
samo jej światło pada z wysokości ok. 60 m. 
Nie będąc wtajemniczonym jeszcze wówczas 
w arkana nawigacji coś mi się jednak 
dziwnym wydawało, że światło, teraz już 
cały czas dobrze widoczne, pada jakby z 
góry pod dość dużym kątem. Po prostu 
byliśmy już bardzo blisko brzegu idąc ciągle 
wprost na niego. A jak było blisko to 
przekonaliśmy się kiedy obsługujący 
reflektor mat Fiodorowicz w pewnym 
momencie poślizgnął się na mokrym 
gretnigu wskutek głębszego przechyłu 
Chasseur’a i, aby nie upaść, mocniej 
widocznie przywarł do trzymanego oburącz 
korpusu tego urządzenia co w efekcie 
spowodowało, że wykonał on wraz z 
reflektorem jakieś pół obrotu w prawo i 
snop światła, który skierowany był wtedy na 
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lewą burtę, przesunął się lukiem również w 
prawo oświetlając przedpole dokładnie przed 
dziobem.

Stałem wtedy o dwa kroki od 
Fiedorowicza i wszystko to tak właśnie 
wyglądało. Kabel a może półtora przed 
dziobem ujrzeliśmy nagle stok brzegu, jego 
ciemną masę, u podnóża której wyraźnie 
widać było olbrzymie głazy i spienioną 
wodę wskutek wściekłego bicia fali o brzeg. 
Rozległa się dramatyczna komenda „prawo 
na burtę”, dodano obrotów i Chasseur, na 
szczęście posłusznie, wykonał zwrot.

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI.

Wejście do portu było tuż, tuż. Odczuliśmy 
ogromną ulgę, kiedy osiągnęliśmy wreszcie 
upragnione schronienie.

Jestem przekonany, że gdyby nie w 
ostatniej chwili dostrzeżony brzeg to kuter 
nasz niechybnie zostałby roztrzaskany o 
skały a dla załogi nie byłoby szansy ratunku.

Ńastępnego dnia pogoda poprawiła się 
na tyle, że mogliśmy przejść do naszego 
właściwego miejsca postoju, do Dartmouth. 
Wieczorem u „Babci”, w barze pod 
„Siedmioma Gwiazdami” wypito nieco 
więcej niż zwykle.

JESZCZE NIECO WSPOMIEŃ.
Wspomnienie Kol. Edmunda 

Pawłowskiego z 15-letniej służby w 
Marynarce Wojennej (N.S. Nr. 177), 
przywołał również moje wspomnienia z tej 
służby, a specjalnie w związku ze sportem i 
„Radzikami”.
W 1932 r., jako por. mar. z przydziałem 
początkowo do artylerii, (por. mar. Wojciech 
Francki I of. art.), a później do Broni 
Podwodnej (por. mar. Łuszczkiewicz), byłem 
zaokrętowany na ORP Wicher. Ponieważ 
miałem ukończony kurs Wychowania 
Fizycznego — D-ca okrętu kdr. por. Tadeusz 
Podjazd Morgenstern, powierzył mi 
dodatkową funkcję oficera sportowego 
okrętu.

Nawet bez kursu, wychowanie fizyczne 
z Mar. Woj. zawsze mnie interesowało i z 
przyjemnością poświęcałem mu dużo mego 
czasu wolnego.

W Marynarce Wojennej w tym czasie 
wychowanie fizyczne nie było jeszcze 
należycie uregulowane, ale mieliśmy 
doroczne mistrzostwa lekkoatletyczne, regaty 
wiosłowe i żaglowe, czasami strzelanie i 
sporadycznie zawody piłki nożnej. 
Indywidualnie, istniały nieoficjalne jeszcze 
wówczas dyscypliny, jak boks pod moim 
kierownictwem, zapasy pod bosmanem 
Bełdzińskim i Michałem Kałkiem, oraz 
podnoszenie ciężarów i pokazy siłowe, z 

matami; Weberem i Stanisławem Radwanem 
na czele.
Akurat zbliżały się Mistrzostwa 
lekkoatletyczne Floty. Przygotowując do 
zawodów drużynę lekkoatletyczną „Wichra” 
do zawodów w biegu na 100m wyłoniłem 4- 
ch reprezentantów w osobach czterech 
radiotechników: Franka Graczyka, „Mięcia” 
Maciejewskiego, Brunona Wałaszewskiego i 
do tej pory byłem pewien, że zespół ten 
kompletował Kol. Edmund Pawłowski. Skoro 
jednak w swoim wspomnieniu nie podaje on 
swego zaokrętowania na „Wichrze” — muszę 
się mylić co do czwartego sprintera z tego 
okrętu. Był to jednak na pewno też 
„Radzik”.
W każdym bądź razie, „Radzicy” „Wichra”, 
w Mistrzostwach Floty 1932 w biegu na 100 
m, zajęli pierwsze cztery miejsca i 
oczywiście, w sztafecie 4 x 100 m, bez trudu 
zdobyli mistrzostwo.
Ponadto, Brunon Wałaszewski (zwany 
„Walasiem”), zajął w pchnięciu kulą albo 
pierwsze, albo też drugie miejsce.
„Wicher” miał dobrą drużynę piłkarską i 
niezłą drużynę lekkoatletyczną.
Kiedy w tymże 1932 roku, ORP Wicher 
przybył na okresowy remont do stoczni w 
Libawie (z Gdańskiem mieliśmy kłopoty), 
miejscowe kluby sportowe wyzwały nas do 
meczu lekkoatletycznego i w piłce nożnej.
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W meczu lekkoatletycznym, dzielnie 
stawialiśmy czoła reprezentacji Libawy. 
Przegraliśmy nie kompromitujące. Czwórka 
naszych „Radzików” święciła tryumfy w tych 
zawodach.

W piłce nożnej, ligowa drużyna Libawy, 
osiągnęła zwycięstwo zaledwie 1:0. 
Bohaterem drużyny „Wichra”, był 
maszynista st. mar, Bolesław Janus. Grał on 
na obronie i po mistrzowsku likwidował 
zakusy ataku „Libawczyków” na naszą 
bramkę.

Bolek Janus pochodził z Krakowa. 
Oprócz piłki nożnej był on bardzo dobrym 
bokserem wagi średniej/półciężkiej. Po 
wojnie osiadł w Buffalo U.S.A., gdzie 
odszedł na Wieczną Wachtę 1-go sierpnia, 
1992 r. -

Z Kol. Edmundem Pawłowskim - Szefem 
radiostacji (jest ostatnio w Londynie), w 
czasie II Wojny Światowej, spotkaliśmy się 
na ORP Błyskawica w 1940 r., biorąc udział 
w bitwie o Narwik i ewakuacji Dunkierki, po 
tym w 1941/42, na tym samym okręcie w 
konwojach atlantyckich i islandzkich.

W obsadzie „Błyskawicy” w tym czasie 
byli również doskonali radiotechnicy: Bohdan 
Bucen-Berliński i Jerzy Senderacki. Obaj 
mieszkają w Kanadzie i są członkami 
S.M.W. Kanada.

Wspominany poprzednio „Wałaś” 
Wałaszewski, na początku wojny, w 
Coetquidan — Francja — ukończył wojskową 
Szkołę Podchorążnych, walczył w Pierwszej 
Dywizji Pancernej, kończąc wojnę w stopniu 
porucznika. Mieszka obecnie w Polsce.

Nie wiem, gdzie losy poniosły „Mięcia” 
Maciejewskiego. N.B. było mu inaczej na 
imię, ale „Miecio” przylgnęło do niego.

Franek Graczyk, jeżeli dobrze 
pamiętam, przebywał przez pewien czas w 
Argentynie. Na Wieczną Wachtę odszedł w 
U.S.A w 1984 roku (N.S. Nr. 154).

Nie pamiętam, w jakim okresie Kol. 
Pawłowski był wyokrętowany z ORP Conrad 
i nie wiem, w której jednostce Mar. Woj. 
zgłosił się do powrotu do P.R.L.

Z ORP Conrad, jeśli się nie mylę, na 
powrót do Polski zgłosiło się 27-miu 
członków załogi. Przed wyokrętowaniem, 

zaprosiłem ich do mego salonu na 
pożegnalny cocktail.
Życząc im szczęścia wspomniałem, że w 
Polsce muszą być przygotowani na ciężką a 
solidną pracę, gdyż będąc zrujnowaną przez 
wojnę i okupację, Polska, niezależnie od 
reżymu, potrzebuje solidnych rąk do pracy. 
W wiele lat później, kiedy byłem na 
Bahamach, otrzymałem list z Polski od 
byłego członka załogi „Conrada”, mata 
maszynisty Henryka Vogta, w którym, 
nawiązując do pożegnania przeze mnie jego 
i jego kolegów odjeżdżających do Polski, 
przypomniał o mojej radzie do bycia 
przygotowanymi do „ciężkiej pracy”. Napisał 
mniej więcej tymi słowy: „..... wziąłem do
serca radę Pana Komandora, pracowałem 
ciężko i solidnie i teraz jestem Vice- 
Ministrem w Departamencie Budownictwa”. 
Na korzyść nie żyjącego już Henryk Vogta 
chcę zaznaczyć, że miał on dobre 
wykształcenie techniczne, zdaje mi się, że ze 
Szkoły Technicznej Wawelberga w 
Warszawie.
W S.M.W. Koło Kanada, jednym z członków 
założycieli Koła, był „Radzik” mat. rez. 
Wacław Leszczyński. Po zwolnieniu z niewoli 
sowieckiej, pływał na ORP Burza, Był to z 
gruntu dobry człowiek i uczynny kolega. 
Wydał własnym sumptem dwie książki 
zatytułowane: „Ostatnia przysługa latarni” i 
„Ludzie naszego Wybrzeża”. Odszedł na 
Wieczną Wachtę w 1991 r.
Mamy jeszcze w Toronto dwóch byłych 
radiotechników. Należącego do ŚMW 
Kanada Kol. Mieczysława Cieszańskiego i 
niezrzeszonego Kol. Franciszka Kilińskiego. 
Obaj ci Koledzy, oraz wspomniany wyżej 
Kol. Stanisław Pawłowski, w czasie II Wojny 
Światowej mieli przydziały do Ambasad R.P. 
akredytowanych przy rządach państw 
zaprzyjaźnionych — utrzymując swoje 
ambasady w łączności ze światem, a w 
pierwszym rzędzie z Rządem R.P. w 
Londynie.

Romuald Nałęcz-Tymiński, 
Toronto, Ontario, Kanada, 
Kwiecień. 1996 roku.



Nr 179 NASZE SYGNAŁY Str. 49

KONSTANTY OKOŁOW-ZUBKOWSKI

ZARYS HISTORII SMW
Idea założenia SMW, pierwotna nazwa była 
Samopomoc Mar. Woj., powstała w 
momencie kiedy został przesądzony los 
Polskich Sił Zbrojnych po zakończeniu II 
Wojny Światowej.

Naczelne władze zdawały sobie sprawę, 
że członkowie Pol. Sił Zbrojnych znajdą 
się w trudnej sytuacji życiowej. Słaba 
znajomość języka, konkurencja ze 
zdemobilizowanymi marynarzami, 
żołnierzami i lotnikami brytyjskimi o 
każdą posadę stworzą swoistą sytuację. 
Trzeba jakoś zorganizować się i wspólnie 
działać. Kierownictwo Mar. Woj. rozkazem 
N3/ tj. z dnia 23 stycznia 1946 powołało 
Stworzenie ośrodków przeszkolenia 
zawodowego.

Pierwsze ośrodki stworzono w 
Komendzie Morskiej Północ oraz obóz 
Okehampton (ORP Bałtyk) ORP Conrad i w 
obwodzie PMSK Woodford Green. W tym 
samym czasie powstała idea stworzenia 
Organizacji koleżeńsko-społecznej, która 
przejmie dalszą pracę po rozwiązaniu 
Marynarki Wojennej. Powstają pierwsze 
koła lokalne: Londyn, Woodford Green, 
Bowling, Burza, Błyskawica, Brighton, 
Conrad, Bałtyk, Dzik, Sokół i Baza 
Okrętów Podwodnych, Krakowiak, 
Garland, Plymouth, Piorun i Ślązak.

W dniach 25-27 kwietnia 1946 zostaje 
zwołany Zjazd delegatów powstałych Kół 
do domu Wypoczynkowego Mar. Woj. w 
Brigton (36 delegatów). Na 
przewodniczącego Zjazdu został wybrany 
kmdr. por. Bohdan Wroński.

Zjazd postanowił:
1. Uchwalenie Statutu Organizacji.
2. Ustalenie wytycznych dla Zarządu.
3. Wybór władz zarządu.
4. Wybór Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalenie składek członkowskich.

Główne postanowienia:
a) Organizacja nosi nazwę „Stowarzyszenia 
Samopomocy Mar. Woj.”
b) Stowarzyszenie jest Organizacją 
Społeczno-Koleżeńską stojącą na gruncie 
suwerenności i niepodległości.
c) Celem Stowarzyszenia jest wzajemna 
pomoc, współpraca i opieka oraz 
utrzymanie więzi ideowej i tradycji Mar. 
Woj.

Został wybrany pierwszy Zarząd S.M.W. 
Prezes: Kmdr por. K. Namieśniowski 
Wiceprezes: Kmdr por. B. Wroński 
Sekretarz : Kmdr. ppor. J. Koziołkowski 
Z-ca Sekretarza: Por. mar. J. Rewkiewicz 
Skarbnik: Kpt. mar. S. Szajna 
Z-ca Skarbnika: Kpt. mar. J.B. Lutyk 
Członkowie: Kmdr ppor. W. Przygocki 
Kmdr ppor. T. Jekiel
St. Bosman J. Jendroszczyk
St. mar Król
St. mar. Kubala

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Kmdr E. Pławski 
Członkowie:Kmdr. por. A. Trzyna 
Bosman M. Tatary no wicz
Bosman R. Madej
Urzędnik cyw. Nosowicz

Podczas zjazdu działały Komisje wybrane 
przez Zjazd:
1) Komisja Statutowo-Organizacyjna
2) Komisja Budżetowa
3) Komisja Informacyjna
4) Komisja Rozmieszczeniowa

Komisje postawiły szereg dezyderatów i 
wniosków do wykonania. Ustalono składkę 
w wysokości 1 sh. 6 p. To były początki i 
z biegiem czasu i z postępującą emigracją 
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i rozmieszczeniem powstają Koła Lokalne 
jak Londyn, Plymouth, Brighton, Glasgow, 
Manchester a poza Anglią Koła w New 
York, Buenos Aires, Francja, Kanada i 
Chicago.

W dziale zatrudnienia pracowali: 
Kmdr. Namie śniowski, Kpt. mar. 
Jaraczewski, Kpt. mar. Szabunia, Kpt. mar. 
Bartosik, inspektorka E. Miszewska i Kpt. 
mar. Iwaszkiewicz. Dział Ogólno- 
Organizacyjny Por. mar. M. Hrynkiewicz- 
Moczulski.
7 sierpnia 1947 wyszedł pierwszy numer 
„Nasze Sygnały”.
W 1947 roku został otwarty pierwszy Klub 
i Hostel.
W tym pierwszym okresie szaloną pracę 
włożyli: Por. mar. W. Nadratowski, Kmdr. 
K. Namieśnikowski i Kdr. J. Busiakiewicz, 
którzy swoją niezmordowaną pracą, 
optymizmem i dosłownie uporem zbudowali 
pierwsze zręby. Należy też wymienić: H. 
Wójcik, Z. Siemaszko, E. Liber, T. 
Hermaszewski, Julia Mackus, K. Gidziński, 
Z. Łopuch, S. Wolff, S. Traszko, F. 
Wizła, W. Krzyżanowski, T. Budzyński, S. 
Olszewski, J. Chojnowski.
Powstała Komisja Imprez w której 
pracowały:
Panie: B. Busiakiewicz, E. Fara, I. 
Glińska, M. Hrynkiewicz-Moczulska, E. 
Hoyer, J. Karnicka, M. Kuhn, Z. 
Kleczyńska, B. Kłopotowska, M. 
Korytowska, J. Mackus, E. Minkiewicz, I. 
Bernas, A. Ponikiewska, J. Tymińska, H. 
Wójcik i I. Wrońska.
Tej oddanej grupie przewodniczył Kmdr. 
W. Łomidze.
Prace S.M.W. zacznają przynosić dobre 
rezultaty. Kupujemy i sprzedajmy domy 
powiększając dorobek. W 1956 dochodzimy 
do szczytu osiągnięć — otwieramy dom i 
klub nad Tamizą — prawie dostęp do 
morza.

Stowarzyszenie przestało raczkować i 
zaczęło się rozwijać. Są szumne bale, 
spotkania, akademie. Coraz większa ilość 

pionierów emigruje, dołączają nowi. Walne 
Zjazdy wyznaczają kierunek prac. 
Przychodzi rok 1961 i Samopomoc 
zamienia się na Stowarzyszenie.
Prezesami byli:
1946-1949 Kmdr. por. Konrad 
Namie śniowski
Po wyjeździe kmdr. Namieśniowskiego do 
Kanady obowiązki prezesa przejął Kmdr. 
Jan Busiakiewicz.
1949-1950 Kmdr. Tadeusz Podjazd 
Morgenstern.
1950-1951 Kmdr. por. Bohdan Wroński. 
1951-1961 Mec. Władysław Nadratowski. 
Sekretarze Samopomocy:
1946 Kmdr. ppor. Jerzy Koziołkowski. 
1946-1947 Kpt. mar. Bogumił Żurawski. 
1947-1948 Kpt. mar. Mariusz Hrynkiewicz- 
Moczulski.
1948-1949 Młodsza Inspektorka Ewa 
Miszewska.
1949-1961 Kmdr. ppor. Jan Busiakiewicz. 
Skarbnik:
1946-1947 Kpt. mar. S. Szajna
1947-1961 Kmdr. ppor. Jan Busiakiewicz.
Poprawa sytuacji majątkowej S.M.W. 
pozwoliła rozpocząć pomoc kolegom. 
Zaczęto wysyłać paczki ubraniowe i 
żywnościowe, a po tym zasiłki pieniężne. 
Powstała Stała Komisja Opieki, która 
korzystała z zapisu testamentowego Kpt. 
mar. Juliusza Ginsberta, do którego 
dochodziły inne fundusze z darowizn. Tu 
należy się podziękowanie dla wszystkich, 
którzy poświęcili swój czas i pracę. 
Wymienię tylko kilka nazwisk jak panie 
Kleczyńska, Wójcik, Jabłońska, Mackus, 
Pitułko, Busiakiewicz, a koledzy: Wolff, 
Bednorz, Gryko, Wizła, Traszko, Brzózka 
i Kuczwalski.
Władze Stowarzyszenia:
Prezesi:
1961-1969 Mec. Władysław

Nadratowski
1969-1971 Kmdr. por. Bohdan Wroński 
1971-1975 Kmdr. ppor. Bolesław

Markowski
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1975-1976 Por. mar. Tadeusz
Budzyński

1976-1978 Kmdr. por. Bohdan Wroński 
1978-1981 Kmdr ppor. Jan

Busiakiewicz
1981 Kpt mar. Konstanty

Okołów-Zubkowski 
Sekretarze:

1961-1971 Kmdr. Jan Busiakiewicz
1971-1981 Kmdr. Brunon Jabłoński
1981-1982 Kmdr. Bohdan Wroński
1982-1985 Kmdr. Borys Karnicki
1985-1986 Kpt. mar. Andrzej

Jaraczewski
1986-1996 Por. mar.Wiesław

Krzyżanowski
1996 Kpt. mar. Marek Ołdakowski 

Skarbnik:
1961-1992 Kmdr. Jan Busiakiewicz
1992-1995 Hieronim Gryko
1995 Stanisław Traszko

W 1992 roku nastąpiło uproszczenie 
istnienia Organizacji. Fundusz Społeczny 
przejął gro obowiązków. To zaoszczędziło 
płacenia kapitał gain tax — około £50.00. 
Spieniężyliśmy domy i Stowarzyszenie żyje 
z odsetek bankowych. Podczas 
największego rozwoju Stowarzyszenie miało 
trzy domy i jeden jacht. Po spieniężeniu 
zasobów mamy obecnie:

£ 297.182.00 Fundusz Społeczny
£ 5.333.00 S.M.W.

£ 302.515.00 Sumarycznie. Nie najgorsza 
sytuacja jeżeli się zważy, że zaczęliśmy z 
niczym.
Nasza pomoc świąteczna przeszła £7.000 — 
gro idzie do Kraju.
Myślę, że możemy być dumni z naszych 
osiągnięć, a tym którzy do tego przyczynili 
się należy powiedzieć — DZIĘKUJEMY.

PROTOKÓŁ
KOMISJI REWIZYJNEJ S.M.W. I WELFARE FUND

Komisja Rewizyjna w składzie: F. Balicki, S. Traszko, C. Zielonka i S. 
Kmiecik odbyła zebranie w dniu 11 kwietnia 1996.

Po zapoznaniu się i omówieniu szczegółów gospodarki S.M.W. i Welfare 
Fund za ostatni okres sprawozdawczy — Komisja stwierdza — że wykonanie 
zaleceń ostatniego Walnego Zjazdu oraz dysponowanie naszym majątkiem przez 
Zarząd Główny Powierników Welfare Fund — było prawidłowe i zgodne z 
ustalonym programem.

Wobec powyższego Komisja składa formalny wniosek o udzielenie 
absolutorium Powiernikom Welfare Fund i kancelarii S.M.W. z 
podziękowaniem za włożoną pracę.

F. Balicki 
Przewodniczący Komisji 

oraz członkowie Komisji:
S. Traszko, 

C. Zielonak, 
S. Kmiecik



Str. 52 NASZE SYGNAŁY Nr 179

KONSTANTY OKOLOW-ZUBKOWSKI

ZARYS DZIAŁALNOŚCI SMW 
W PIERWSZEJ POŁOWIE TEGO ROKU

Początek roku 1996 nie należał do 
„udanych”. W styczniu nasz redaktor 
wylądował w szpitalu i musiał zrezygnować 
z zamierzonego odwiedzenia ORP ISKRA, 
które miało mieć miejsce 4 lutego. Wizyta 
ORP ISKRA była raczej dużym fiaskiem — 
wszystko przewidzieli z wyjątkiem 
przeciwnych wiatrów, a już przed tym były 
porobione plany witania ISKRY w Gdyni 
10 lutego 1996, a więc żeby tam zdążyć na 
czas wizyta w Anglii — Portsmouth została 
ściśnięta na parę godzin. Tylko na wzięcie 
wody i paliwa. Musieliśmy odmówić 
autobus no i rozczarować 49 osób 
zgłoszonych na „wycieczkę”.

10 lutego obchodziliśmy tradycyjną 
rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. O 
11.00 nabożeństwo w kościele 
„Garnizonowym”, a potem obiad w 
restauracji „Pilot” (dawna nazwa 
„Navigator”) z dobrą frekwencją bo 48 
osób. Tą okazję wykorzystaliśmy na drugą 
celebrację — 89-lecie naszego 
Londyńskiego Seniora Komandora Jana 
Busiakiewicza, któremu na szczęście 
zdrowie, humor i zdrowy rozsądek dopisuje 
i aby tak było dalej.

28 lutego admirał Romuald A. Waga 
zdał obowiązki Dowódcy Mar. Woj. 
wiceadmirałowi Ryszardowi Łukasik. 
Wszystko na to wskazuje, że miłe stosunki 
będą utrzymywane tak jak w latach 
poprzednich. Wiceadmirał Łukasik zaraził 
się tak samo miłym bakcylem jak adm. 
Waga i reszta ich otoczenia.

11 marca doszło do miłego spotkania 
dziewięciu kapitanów. W przyjemnej 
atmosferze przy obiedzie i kieliszku 
odszukali się: L. Antoszewicz, R. Dulla, 
K. Okołów-Zubkowski, S. Olszowski, M. 
Ołdakowski, A. Ponikiewski, J. Suchenek- 

Suchecki, J. Wańkowski i M. Wasilewski. 
Ten ostatni przyjechał ze Szwajcarii aby 
celebrować 50-lecie małżeństwa S. 
Olszowskiego, którego był drużbą w 
tamtych zamierzchłych czasach.

5 stycznia odwiedziła Londyn Irena 
Bernas, a 20 marca druga „kanadyjka” 
Monika Kawer- nińska. Spotkanie tych 
dwóch uroczych Pań jest zawsze wielką 
frajdą a im też pewno jest przyje- mnie 
spotkać starych znajomych, bo przecież by 
inaczej nie zdradzały swojej obecności na 
tym terenie.

15 kwietnia zmarł nasz nieodżałowany 
Wiesław Krzyżanowski, który był 
synonimem „Naszych Sygnałów” i 
sekretariatu. Na pewno będziemy czuli jego 
brak i w kancelarii i przy stoliku 
brydżowym lub obiadach czwartkowych.

Od 4-6 maja br. odbył się Zjazd 50-lecia 
Powstania SMW. Zjazd był w Henley-On- 
Thames w lokalach Fawley Court. W 
serdecznej atmosferze w pięknie położonej 
miejscowości zjechało się 84 osoby aby 
wspólnie spędzić te kilka dni. Mieliśmy 
miłych gości z Gdyni — Komendanta 
Akademii Mar. Woj. z żoną i redaktora 
„Bandery”. Ich obecność była tym 
ogniwem łączności Weteranów z młodym 
pokoleniem — bardzo to sobie cenimy. 
Otrzymaliśmy życzenia od kolegów z 
całego świata, którym los nie dał być z 
nami. Gdynia z dowódcą Mar. Woj. na 
czele nadesłała listy. Wszystko to zostało 
odczytane podczas Zjazdu. Zjazd już poza 
nami, a teraz niestety smutne sprawy jak 
pogrzeby etc.

Ostatnie dni przyniosły odejście na tą 
wieczną wachtę Mariusza Hrynkiewicz- 
Moczulskiego i Kolegi Jerzego 
Lisowskiego. Londyn pustoszeje! Tak jak 
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zacząłem mam nadzieję, że druga połowa 
roku 1996 poprawi się i będzie mniej tych 
smutnych spraw. W międzyczasie udało się 
dokooptować Marka Ołdakowskiego na 
Sekretarza i Redaktora „Naszych 
Sygnałów” i będziemy się starali prowadzić 
kancelarię i łączność z Kolegami, 
Koleżankami i Sympatykami rozsianymi po 
ś wiecie.

30-go maja 1996 odbyło się zebranie 
Zarządu Głównego/Komitetu Powierników 
PN AWF na którym byli obecni: F. Balicki, 
J. Busiakiewicz, J. Karnicka, M. 
Ołdakowski, S. Traszko, F. Wizła, C. 
Zielonka i K. Zubkowski.

Podczas zebrania były omawiane sprawy 
związane z dalszym funkcjonowaniem 
kancelarii, wydawaniem „Naszych 
Sygnałów”, łącznością z kolegami po 
świecie. Obszernie dyskutowano warianty 
zakończenia działalności 
Stowarzyszenia/Welfare Fund z troską 
racjonalnego rozdziału funduszy w 
końcowej fazie działalności PN AWF. 
Postanowiono utrzymać dotychczasowy 
sposób działania przez następne dwa do 
trzech lat — biorąc pod uwagę możliwości 
kooptacji pozostałych członków do tej 

- pracy.

LISTA OBECNYCH NA ZJEŹDZIE Z OKAZJI 50-LECIA ISTNIENIA 
SMW W FAWLEY COURT OD 4-6 MAJA 1996

Barteluk Władysław
Bednarz Jan z żoną
Białas Maria
Blumel Józef z Francji
Burgiel Lucia
Busiakiewicz Jan
Cardew (Kiedziuch) Antoni
Faliński Franciszek z Francji
Fornal Bolesław z żoną
Gajda Jan z żoną
Grams Franciszek z żoną
Guzowski Andrzej z USA
Harris-Clarke (Krzywoszyński)
Janusz z żoną
Jaszkiewicz Tadeusz z USA
Jarzębski Edward
Karpiński Feliks z Francji
Kendrick-Keidrowski Feliks
Komorowski Antoni z żoną — z Polski
(D-ca Akademii Mar.Woj.)
Lesisz Tadeusz z żoną (Prezes Koła SMW
Manchester)
Lapawa Ferdynand z Francji
Michałowski Józef z żoną z Francji

Mocige Henryk z Francji (Prezes Koła 
SWM Francja)
Nowak Władysław z żoną — z Francji
Obertyńska Gabriela
Ogonowski Józef
Olszowski Stanisław
Ołdakowski Marek
Ostrowski Leszek
Paczkowski Teofil z pielęgniarką
Plewa Jan z Francji
Plezia Zbigniew z dwiema paniami
Polański Ryszard z żoną
Prałat Jan
Pudo Zdzisław z Francji
Rumiński Franciszek z żoną
Sawicki Mikołaj z żoną
Sorowka Franciszek
Stankiewicz Witold
Suchenek-Suchecki Józef
Traszko Stanisław z żoną
Wasilewski (Miles) Mieczysław ze
Szwajcarii
Wąsiewski Józef z Polski (Redaktor 
Naczelny „Bandery”)
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Wizła Florian z żoną
Włodaryczk Józef
Wojciechowicz Antoni
Wróbel Czesław z żoną
Yorke (Dobersztyn) Czesław z żoną
Zawada Mieczysław (Prezes Koła SWM
Glasgow)

Nr 179

Zdrojewski Zygmunt z' żoną (Sekretarz 
Koła SMW Glasgow)
Zielonka Czesław z żoną
Zubkowski Konstanty (Prezes SMW
Londyn)
Zygmunt Czesław z żoną
Żurawski Władysław
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Z okazji 50-lecia założenia Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, wszystkim 
uczestnikom, odbywającego się w dniach 4-6 maja 1996 roku w Fawłey Court, 
Koleżeńskiego Zjazdu Marynarzy, szczególnie Kombatantom Polskiej Marynarki Wojennej 
w Wielkiej Brytanii i Ich Rodzinom, składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dobrego 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Za Komitet Redakcyjny i Redakcję
„Przeglądu Morskiego”

Redaktor Naczelny
„Przeglądu Morskiego” 

kmdr. por. mgr Walter Pater

Najlepsze życzenia: 
ze wszech miar pomyślnego spotkania zjazdowego, koleżeńsko-rodzinnej, 

wręcz braterskiej atmosfery, wielu ciekawych wspomnień ze służby w PMW, 
pełnej realizacji szczytnych celów Waszego Stowarzyszenia 

oraz i nade wszystko dużo zdrowia i szczęścia osobistego w życiu

Z upoważnienia. 
Zarządu Głównego SOMW RP 

wiceprezes 
Zarządu Głównego SOMW RP 

kmdr w st. spocz. Mieczysław Serafin
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CELINA TARNAWSKA-BUSZA

MARIUSZ HRYNKIEWICZ-MOCZULSKI

Komandor Mariusz Hrynkiewicz- 
Moczulski odszedł od nas po ciężkich 
cierpieniach, 21 maja 1996 r. Urodził się 
24 października 1904 r. w Warszawie. Od 
bardzo wczesnej młodości działał na rzecz 
niepodległości Polski.

Był członkiem tajnego polskiego 
harcerstwa w okresie 1. wojny światowej, 
ochotnikiem w kampanii 1920 r., 
współpracownikiem Ligi Morskiej i 
Rzecznej, pierwszym bosmanem Yacht 
Clubu Polski, absolwentem Wydziału 
Nawigacyjnego Państwowej Szkoły 
Morskiej w Tczewie, kierownikiem i 
współtwórca Ośrodka Magne ty czno- 
Obserwacyjnego na Helu, szefem służby 
meteorologicznej, obrońca Helu w 
kampanii 1939 roku. Przebywał w 
niemieckim obozie koncentracyjnym, brał 
udział w Powstaniu Warszawskim, po 
którym przebywał jako jeniec wojenny w 
Landsdorf i Murnau.

Mariusz Hrynkiewicz-Moczulski 
zasłużył się jako współtwórca 
samopopocy Marynarki Wojennej i 
członek zarządu Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej. Był też honorowym 
członkiem Związku Polskich Oficerów 
Marynarki Wojennej i wielokrotnym 
fundatorem POSK-u, Teatru POSK-u i 
Biblioteki Polskiej w Londynie oraz 
tablicy ku czci polskich więźniów 
niemieckiego obozu koncentracyjnego na 
Alderney. Wraz z doktorem Witem 
Tarnawskim założył Klub Miłośników 
Conrada oraz Joseph Conrad Society, 
którego był do śmierci honorowym 
prezesem.

Komandor Hrynkiewicz-Moczulski 
niestrudzenie opiekował się prezydentowa 
Zaleska i załatwiał wszystkie jej sprawy. 
Starał się w ogóle pomagać 
potrzebującym, w czym dzielnie wspierała 
go jego żona Maria. Po jej odejściu 
komandor załamał się. Nie mógł pogodzić 
się z utrata żony z która przeżył ponad 
60 lat!

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

26.05.1995 zmarł w Douai — Francja mat Jan Wielgosz. Wieloletni członek Koła 
SMW Francja.
2.08.1995 zmarł w Donnville, Ont. — Kanada mat Bolesław Jarzyna (ORP DRAGON, 
Operacja NEPTUNE). Wieloletni i zasłużony członek Koła SMW Kanada.
22.10.1995 zmarł w Doylestown — USA st mar Maksymilian Nilkarz „MAX” — 
Ochotnik z Ameryki. Wieloletni i zasłużony działacz polonijny w USA.
19.11.1995 zmarł w North York, Ont. — Kanada kmdr ppor Tadeusz Bernas. Kawaler 
Order Virtuti Militari. Pływał na okrętach podwodnych. Ostatni D-ca ORP SOKÓŁ. 
Przeżył 77 lat.
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4.12. 1995 zmarł w Brooklin - Kanada bosmanmat Piotr Walendzewicz, weteran walk 
ORP Błyskawica i ORP Garland.
9.12.1995 zmarł w Plymouth — Anglia bosmanmat Michał Koch. Przeżył 78 lat.
9.12.1995 zmarł w Karczewie — Polska b. lotnik Roman Lebiedziński, mąż koleżanki 
z PMSK p. Marii Lebiedzińskiej.
12.12.1995 zmarł w Polsce kpt mar Józef Maria Sas-Biliński. Redaktor naczelny „Orła 
Białego”. Przeżył 74 lata.
14.12.1995 zmarł w Częstochowie — Polska (na serce) st mar Marian Ginda. Przeżył 
74 lata.
19.12.1995 zmarł w Oignies — Francja mat Franciszek Budny. Wieloletni członek 
Koła SMW Francja.
22.12.1995 zmarł w Gdańsku — Polska, kpt mar Edward Chybiński (Intendent w 
Nowym Porcie w Gdańsku).
23.12.1995 zmarł w Sains en Gohelle — Francja st mar Henryk Mendy. Wieloletni 
członek koła SMW Francja.
W grudniu 1995 zmarła po długiej chorobie w Łodzi w Polsce Koleżanka Maria 
Pachocińska — III oficer PMSK.
31.01.1996 zmarł po długiej chorobie w Nashlee Nursing Home — Anglia, kpt mar 
Stefan Reszitny. Przeżył 77 lat.
2.02.1996 zmarła w Kanadzie p. Janina Jaruzalska. Honorowa członkini Koła SMW - 
Kanada.

2.02.1996 zmarła w Cala Bruch — Menorca pani Joyce Jeny-Jendroszczyk wdowa po 
bosmanmacie Jerzym Jendroszczyku.
27.02.1996 zmarł w Chateauneuf les Martigues — Francja mat Jan Dolny. Wieloletni 
członek Koła SMW Francja.
29.02.1996 zmarł w Plymouth — Anglia st mar Antoni Gawron. Przeżył 75 lat.
3.03.1996 zmarł w Middelburgu — Holandia st mar Szczepan Poważa. Przeżył 72 
lata.
7.03.1996 zmarła w Londynie — Anglia pani Zofia Podjazd-Morgenstern wdowa po 
śp. admirale Tadeuszu Podjazd-Morgenstern.
7.03.1996 zmał w Colchester — Anglia bosmanmat Mieczysław Bierowiec. (BURZA, 
KRAKOWIAK, ŚLĄZAK).
7.03.1996 zmarł w Toronto - Kanada bosmanmat Bronisław Linka (Ochotnik z Francji) 
uczestnik w walkach ORP Błyskawica.
12.03.1996 zmarł w Leyton Buzzard, Beds. — Anglia bosmanmat Tadeusz Czerwiński.
(Pływał na okrętach podwodnych M.W.)
13.03.1996 zmarł (na serce) w Marsylii — Francja st mar Tadeusz Kotarba. Członek 
Koła SMW Francja.
17.03.1996 zmarł w Polsce po ciężkiej chorobie mat Józef Kubański, poprzednio 
zamieszkały w Hove — Anglia.
15.04.1996 zmarł w Londynie — Anglia por mar Wiesław Krzyżanowski (RIBA).
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Długoletni honorowy sekretarz Zarządu Głównego SMW. Niestrudzony redaktor 
„Naszych Sygnałów”. Przeżył 75 lat.
21.05.1996 zmarł po ciężkiej chorobie w Londynie — Anglia kpt mar Mariusz 
Hrynkiewicz-Moczulski.
24.05.1996 zmarł po ciężkiej chorobie w Londynie — Anglia ppor mar Jerzy 
Lisowski. Wieloletni członek Zarządu Głównego SMW. Przeżył 72 lata.
25.05.1996 zmarł w Swindon — Anglia st bosman Bronisław Karczewski.
27.05.1996 zmarł w Chester — Le — Street Co. Durban — Anglia st mar Jerzy 
Raczyński.
06.07.1996 zmarł w Sydney - Australia Kmdr. Wojciech Francki Senior Oficerów 
Marynarki Wojennej. Jeden z najdzielniejszych i najbardziej zasłużonych dowódców 
niszczycieli BURZA, BŁYSKAWICA i ORKAN. Wybitny oficer cieszący się wielką 
popularnością w Marynarce Wojennej. Przeżył 93 lata.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Zamiast kwiatów na trumnę Kolegów: śp. E. Liber i śp. W. Krzyżanowski przekazano 
dotacje w łącznej wysokości £205.- na Sue Ryder Foundation.

KRONIKA STOWARZYSZENIA

NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI F. Karpiński ......................... £15.00
WPŁACILI: M. Kawernińska................... Can$50.00

J. Kneba................................ £50.00
M. Białowski-Benett ...........£50.00 Śp. W.M. Koch — w zapisi
K. Bilicki................................. Can$20.00 testamentowym .................... £200.00
P. Cieślak ...........................US$20.00 Koło S.M.W. Kanada .... £430.00
Mrs B. Clements ................ £10.00 Koło S.M.W. New York . . US$200.00
B. Danielewicz ...................£30.00 Z. Łopuch ............................ US$100.00
Mr. A. Danieli..................... £20.00 S. Mazur ............................... US$100.0
Cpt. J.K. Hamilton............. £25.00 J. Michałowski .................... FR100.00
J. Hedinger...........................£10.00 K. Mochnacki ....................... £25.00
M. Hłasko ...........................£10.00 Mrs. J.P.H. Pietrulewicz — inmemory of
J. Hołub............................... Can$20.00 late husband Wacław. £50.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski . £15.00 W. Pacewicz.......... US$35.00
K. Grabę ............................ US$25.00 Pani Z. Proszek........ £5.00
F. Kaczmarek ......................£10.00 T. Rowiński .......................... US$25.00
B. Karczewski..................... £10.00 J. Rudzki............... US$50.00
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Z. Sadłowska........................ US$50.00 J. ^Smoczyński............. : . . . £15.00
K. Siemaszko ..................... £20.00 A. Szostak ............................ £15.00
Pani B. Skiba ..................... Can$20.00 J. Tutko....................... Can$10.00
H. Stankiewicz.................... US$15.00 M. Weston (Tatarynowicz) . £10.00
W. Stankiewicz ...................£10.00 J.E. Wielusiewicz....... Can$20.00
J. Straszak ...........................Can$20.00 T. Woszczyński............ £10.00
Mrs. A. Stróżniak ............. US$150.00 Pani K. Ziętak............... £10.00
Dr W. Szlichciński............. US$15.00 Pan S. Ziętak ....................... £5.00
A. Szostak ...........................£10.00 K. Żmijewski ...................... £20.00
W. Szlichciński ...................£25.00 Koło Byłych Marynarzy — Francja
Mr. D.A. Thornhill............. £15.00 FFR350.00
J.E. Wielusiewicz.................. Can$200.00
I. Wrońska..........................£10.00 NA FUNDUSZ SMW wpłacili:
Z. Xiężopolski........................ US$25.00 Mrs. B.K. Clements .............. £10.00

F. Grams.............................. £20.00
NA FUNDUSZ ,NASZYCH SYGNAŁÓW” S. Włodarczyk........................ £20.00
WPŁACILI: Mme Joy Bates ................... £25.00 (as

a modest tribute to Olek Aleksander
Pani I. Bernas ..................... £77.00 Wilczyński)
A. Cardew (Kiedziuch) . . . £10.00
W. Cygan............................. £10.00 NA TABLICĘ MAR. WOJ. W
K. Domański........................ £10.00 KOŚCIELE W MANCHESTER
Pani I. Grochowska ...... £5.00 WPŁACILI:
J. Harris-Clarke (Krzywoszyński)£10.00
J. Hedinger..........................£10.00 T. Hajok .............................. £5.00
Pani M. Holubinka............. £5.00 S. Olszowski......................... £20.00
F. Karpiński ........................ £50.00 E. Opeldujs............................ £5.00 (po
T. Kawalec...........................£20.00 raz drugi)
E. Kostyniuk.......................£20.00 J. Pruski ............................. £10.00
J. Krajewski .......................£30.00 E. Rusinek............................ £10.00
Koło SMW Kanada............. £30.00
K. Kowalski .......................£10.00 DARY NA WYDATKI ZJAZDOWE Z
M. Lichwa...........................£10.00 OKAZJI 50-LECIA ISTNIENIA SMW
F. Morris............................ £10.00 wpłacili:
K. Mrożek...........................£10.00
K. Pronobis ........................ FFR100.00 F. Balicki.............................. £20.00
J. Rudzki............................ US$50.00 S. Pappius ..................... Can$50.00
Pani Z. Sadłowska ............. US$50.00

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 10 czerwca 1996 r.
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FOR ENGLISH SPEAKING FRIENDS

THE POLISH SUBMARINE ORZEŁ ESCAPED 
FROM INTERNMENT AND WENT ON 

TO FIGHT THE GERMANS AGAINST LONG ODDS

by Wilfred P. Deac

San Paulo 6/01196

Dear Mr Ołdakowski,

A friend who subscribes to „World War 
IT magazine sent me a copy of the 
enclosed article from the July 1996 issue. 
I also sent a copy to Mr. Krawczyński.

Sincerely
Don Banas

It was close to 3 a.m. when two shadowy 
figures overpowered the guard atop the 
conning tower of the moored submarine. 
In the control room below, a second 
guard found himself staring into the 
muzzle of a revolver. Soon both were 
bound and gagged.

An ax-wielding seaman meanwhile 
severed the electrical cable of the nearest 
searchlight and the telephone wires. Next 
came the mooring cables, which already 
had been surreptitiously sawed half 
through. Her dual electric motors 
humming, the submarine moved away 
from the dock. The high-bowed, nearly 
1,500-ton vessel slipped stealthily toward 
the outer harbour — and ran aground on 
a mudbank.

Lieutenant Commmander Jan Grudziński 
ordered one set of air tanks flooded and 
another blown, then requested full motor 
power. Grudziński had no sooner called 
for power to be switched to the twin-shaft 
Sulzer diesels than sirens screamed, 
searchlights stabbed through the darkness 
and gunfire erupted.
The dramatic escape of the Polish 
submarine Orzeł (Eagle) came 17 days 

-after Adolf Hitler triggered World War II 
by invading Poland on September 1, 
1939, and barely 20 months after her own 
launching. Built by public subscription, 
Orzeł was one of two submersibles 
ordered from Dutch shipyards by Poland 
as part of an effort to create a navy strong 
enough to defend the nation’s 90-mile 
long coastline.
On September 8, Orzeł left the Gulf of 
Danzing for the open Baltic. So far, the 
submarine’s luck had held Bombs and 
depth charges had been evaded. Orzeł had 
narrowly escaped a German trap by 
running through a minefield without 
hitting anything more dangerous than two 
mine mooring cables. Now a blanket of 
bad luck seemed to enshroud the boat. 
The captain, Commander Kloczkowski, 
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feel seriously ill; typhus was suspected. 
Grudziński, his executive officer, took 
over. Four days later, on the 12th, the 
Nazi advance forced the evacuation of 
Gdynia, on the Gulf of Danzing, and its 
naval base. Next, mechanical problems 
befell the submarine. Finally, repair needs 
and the captain’s worsening condition 
forced Orzeł to seek a neutral port. Her 
prow turned northeastward toward the 
Gulf of Finland.

The castle-and-tower-dominated 
medieval skyline of Tallinn, capital of 
Estonia, hove into view on September 15. 
Overtly friendly, the Estonians escorted 
Orzeł into the port’s naval facilities. 
Kleczkowski was taken away in an 
ambulance. Repairs on the submarine 
began.

More influenced by pressure from the 
then allied Nazis and Soviets than by 
international law, the Estonians informed 
Grudziński that his command was to be 
interned. While the Polish officers 
objected and argued, soldiers boarded the 
submarine to disarm her.

The appearance of the British 
Embassy’s naval attache boosted morale. 
Although guards prevented him from 
boarding Orzeł, the official managed to 
slip his calling card to a Polish sailor. On 
the reverse side was written „Good luck, 
God bless you”. Another arrival was 
more ominous — a truckload of workers 
sent to extract the torpedoes. Some 
accounts say 15 or 16 torpedoes already 
had been disarmed and transferred to the 
truck when Grudziński, engineered a 
breakdown of the hoisting machinery. 
Other reports, probably more accurate, 
indicate that with 14 torpedoes removed,

Six remained in the stern tubes on 
September 17.
Tense with anticipation, the sailors made 
preparations for then breakout. Midnight, 
the time selected, came. But so did an 
Estonian officer on an unexpected visit. 
Any suspicions he may have harboured 
were allayed. Nearly three hours late, 
Grudziński gave the nod to overpower the 
two onboard guards, and Orzeł fled. She 
lay on the seabed throughout the 18th, 
and that evening Grudziński decided it 
was safe to set a southwesterly course for 
the Swedish island of Gotland. There the 
overpowered guards could be released 
before the boat went on toward the Polish 
coast.
Orzeł returned to a war that had worsened 
for Poland. The Soviet Union had 
followed Germany’s invasion with one of 
its own. Grudziński, relying on 
improvised nagivational aids, pursued a 
lonely mission in the northern sea even 
after Poland’s last major army units 
collapsed on October 3. Influenced by a 
radio report that the Polish submarine 
Wilk had been welcomed by the British, 
and determined to avoid internment, the 
crewmen all agreed to go on fighting 
Germany at Britain’s side.
Once back in fighting trim, Orzeł w< ; 
assigned to the Royal Navy’s 2nd 
Submarine Flotilla in time to contest 
German invasion of Norway. On April 3, 
1940, the first ships of Weseriibung 
(„Weser Exercise,” the invasion of 
Denmark and Norway) left their German 
ports.
Weserubung called for unescorted 
merchant ships disguised as normal 
shipping to sail ahead for the faster 
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warships so as to be in position when the 
invasion of Norwegian harbours came 
early on the 9th. One of those 
merchantmen was the tail-funnelled, 
black-hulled Rio de Janeiro, originally a 
liner carrying passengers travelling 
between Europe and Latin America.

On the morning of April 8, the paths 
of Orzeł and Rio de Janeiro converged in 
the Skagerrak just off Norway’s southern 
town of Lillesand. Grudziński ordered the 
submarine, which had been cruising at 
periscope depth, to the surface to 
challenge the merchant ship. Instead of 
heaving to as the Polish captain 
instructed, the German transport increased 
speed and turned shoreward in a futile 
attempt to reach neutral water. Grudziński 
was watching the suspiciously slow 
approach of a boat lowered by the now
stopped ship when he learned that the 
merchantman was sending out messages. 
But when a demand flashed from Orzeł to 
abandon ship, no visible reaction came 
from Rio de Janeiro.

Five minutes after noon, Grudziński 
ordered a torpedo fired. It missed. With 
the second, Orzeł became the first Polish 
’warship to make a successful torpedo 
attack in the war. The transport’s decks 

■fame alive with Wehrmacht soldiers as 
Steam and smoke rose to form a shroud 
above the vessel. The submarine 

submerged to circle the listing Rio de 
Janeiro. When the steamer showed no 
sign of sinking, Grudziński let loose a 
third torpedo. It exploded against the 
transport’s side, broke her back and sent 
her to the bottom.
German high command fears that 
Weserubung had been compromised were 
needless. News of the incident had to be 
bucked up Norway’s bureaucratic ladder 
to officials in the capital of Oslo before it 
was taken seriously, too late to do much 
more than trigger a last-minute limited 
alert.
When Hitler’s forces invaded the Low 
Countries and France on May 19, 1940, 
all Allied undersea craft in Norwegian 
waters, except Orzeł, one French and two 
british boats, were shifted southward in 
case the Germans decided to support their 
latest ground offensive with naval units. 
Sometime during the first week of June, 
the Polish submarine simply disappeared. 
Although the cause never was determined, 
it is believed that Commander Grudziński 
and his five officers and 49 crewmen fell 
victim to a mine in the Skagerrak.
Orzeł and her crew were among the first 
during the conflict to show — in a most 
graphic way and against overwhelming 
odds — that while the Nazis could 
conquer a country, they could not conquer 
the spirit and determination of its people.
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