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MAREK OŁDAKOWSKI

Powrót nad Bałtyk
Mijają Rocznice 10 lutego, obchodzone i 

wspominane w Kraju i na obczyźnie, 
Zaślubin z Morzem i powrotu nad Bałtyk.

Chcę tutaj przedstawić w skrócie 
powstanie idei Polski morskiej, a następnie 
budowę Polski morskiej.

Ideę Polski morskiej zaczęły głosić takie 
osobistości jak Bernard Chrzanowski, na 
którego nagrobku na Oksywiu słusznie 
umieszczono napis „Poruszył wiatr od 
morza”, czy Adolf Nowaczyński, 
pretendujący do tytułu „Odkrywcy Gdyni”. 
Było wielu innych, mało znanych, którzy 
poruszali idee Polski morskiej przed I wojną 
światową, ale już w tym śmieciu. 
Najważniejszą wszakże postacią wysuwającą 
się przed i ponad pozstałe jest 
powie ściopisarz Stefan Żeromski. Idea 
polskiego Pomorza podkreślana jest mocno w 
„Urodzie życia” w 1912 r., a następnie 
„Wietrze od morza”, powstałym w 1922 
roku. Twórczość Żeromskiego przypada w 
czasie narodzin idei Polski morskiej, a jego 
zgon w 1925 r. stał się jakby zamknięciem 
epoki idei Polski morskiej, po której już 
następował czyn, czyli początek budowy 
Polski morskiej.

W międzyczasie, to jest w latach 1919- 

25, znalazł się człowiek zafascynowany ideą 
Polski morskiej, obok daleko idących planów, 
chciał koniecznie coś zacząć robić. Był to 
admirał z byłej floty carskiej, Kazimierz 
Porębski, pionier wszystkich podstawowych 
działań nowożytnej Polski na morzu. Był 
ojcem chrzestnym Gdyni oraz niezłomnym 
obrońcą praw Polski w Gdańsku. W maju 
1919 r. został mianowany szefem 
Departamentu do spraw Morskich (DSM), a 
w styczniu 1922 r. szefem Kierownictwa 
Marynarki Wojennej (KMW). Jako szef DSM 
zaczął tworzyć ustawodawstwo morskie. Na 
jego rozkaz podniesiono 10 lutego banderę 
Mar. Woj. w Pucku. W maju 1920 r. wysłał 
inż. Tadeusza Wendę w celu ostatecznego 
wybrania miejsca oraz opracowania projektu 
budowy portu w Gdyni. Spowodował wydanie 
rozkazu Min. Spraw Wojskowych z dnia 
17.6.20 o utworzeniu Państwowej Szkoły 
Morskiej (PSM) w Tczewie, a w lipcu 1920 
r. kupno żaglowego okrętu szkolnego 
„Lwów”. Otwarcie uroczyste PSM w 
Tczewie nastąpiło 8 grudnia 1920 r. Jest to 
do dziś dzień Święto Wyższej Szkoły 
Morskiej (WSM) w Gdyni. W dniu 1.10.1922 
r. powstała w Toruniu Oficerska Szkoła Mar. 
Woj., przemianowana później na Szkołę 
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Podchorążych Mar. Woj. (SPMW). W ten 
sposób stał się Admirał jakby ojcem 
chrzestnym szkolnictwa morskiego w II RP, 
a jego pomnik stoi przy Alei Zjednoczenia.

Na skutek wielu nieporozumień i krytyk 
planów i postępowania Admirała, został on 
zmuszony do dymisji, która została przyjęta 
w maju 1925 r. Następcą jego mianowano 
dotychczasowego dowódcę Floty, a 
jednocześnie jego zastępcę, komandora 
Jerzego Świrskiego. Nowym dowódcą Floty 
został kom. por. Józef Unrug. Był on 
zastępcą Świrskiego już od września 1920 r., 
jako szef Sztabu Dowództwa Wybrzeża, 
przemianowanego później na Dowództwo 
Floty. Był wtedy kapt. mar. Od czasu 
zaczyna się bardzo długi okres współpracy 
tych dwóch ludzi, różniących się całkowicie 
pod względem charakteru i mentalności. Po 
roku 1925 odegrali oni czołową rolę w 
rozwoju, szkoleniu i organizacji Marynarki 
Wojennej. Ci dwaj oficerowie doskonale się 
uzupełniali i prawdopodobnie byli świadomi 
tego faktu. Świrski był organizatorem, 
koordynatorem i twórcą koncepcji, a nie 
dowódcą taktycznym. Nigdy nie dowodził 
żadnym okrętem. Unrug zaś był typowym 
oficerem liniowym o dużym stażu 
dowodzenia. W czasie I wojny światowej 
służył na sześciu okrętach podwodnych floty 
cesarskich Niemiec, jako zastępca dowódcy, 
dowódca okrętu podwodnego oraz dowódca 
flotylli okrętów podwodnych. Był odznaczony 
Krzyżem Żelaznym I i II klasy. Po klęsce 
Niemiec Unrug przyjeżdża do Polski w lipcu 
1919 r. i zostaje przyjęty do tworzącego się 
Wojska Polskiego w stopniu kapitana mar. 
Tak jak admirał Świrski położył ogromne 
zasługi jeśli chodzi o rozbudowę floty, tak 
admirał Unrug, jako dowódca Floty, położył 
ogromne zasługi w dziedzinie wyszkolenia i 
wdrażania morskiego ducha w ludziach z 
całego kraju, z których wielu widziało morze 
po raz pierwszy, dopiero po przybyciu do 
Gdyni. Jako wynik i ukoronowanie jego 
wysiłków, świadczy nie tylko długi okres 

obrony wybrzeża we wrześniu (1.9.1939- 
2.10.1939), ale może przede wszystkim 
chwała i poważanie jakie marynarze polscy 
uzyskali wśród najlepszych marynarek świata, 
podczas II wojny światowej na morzach i 
oceanach. Można jeszcze dodać, że w 
codziennym życiu floty w Gdyni przed 
wojną, pojawienie się Admirała powodowało 
nawet uczucie strachu, połączonego z 
ogromnym szacunkiem. Jak podało wielu 
współczesnych oficerów i marynarzy pod 
wszystkimi względami był po prostu 
niedoścignionym wzorem. Jego zachowanie 
się w niewoli było też wzorowe, a stało się 
legendą rozmawianie z Niemcami tylko przez 
tłumacza, a przecież znał język niemiecki 
doskonale. Spowodował też kupno szkunera 
żaglowego ORP „Iskra”, gdyż - jak pisał - 
„Marynarz nie wyrabia się przy ławce 
szkolnej, tylko na pokładzie okrętu przy kole 
sterowym, przy szotach żagli i wiosłach 
łodzi, przy dobrej i złej pogodzie, podczas 
dnia lub nocy w upale i mrozie... trzeba, 
żeby na małym żaglowcu pełniąc obowiązki 
prostego majtka przez szereg miesięcy oswoił 
się z falą i wiatrem, z ciężką pracą przy 
żaglach i bądź co bądź z chorobą morską”. 
Chodziło tu głównie o Szkołę Podchorążych, 
przyszłych oficerów marynarki wojennej. 
„Wokół postawy admirała Unruga w czasie 
wojny i w niewoli stworzono legendę. Trzeba 
przyznać, iż bardzo wysoko niósł on sztandar 
osobistej godności i narodowego honoru i na 
tę wysoką ocenę w pełni zasłużył” - pisze Z. 
Machaliński w swej pracy „Admirałowie 
polscy 1919-1950”. Zmarł we Francji, ale 
ostatnią wolą Amirała było, aby spocząć na 
Oksywiu, kiedy zaistnieją „odpowiednie 
warunki”. W PRL-u popularny nie był i 
właściwie aż do dzisiaj nie jest tak w Mar. 
Woj. jak i w Gdyni odpowiednio 
uhonorowany.

Jak już pisałem, budową portu w Gdyni, 
w trudnych warunkach i powoli, aż do roku 
1925, kierował inż. Tadeusz Wenda. Tak 
samo na polskim wybrzeżu działał Julian 
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Rummel, zasłużony w tworzeniu polskiej 
floty handlowej, od 1926 r. dyrektor „Żeglugi 
Polskiej”. W tymże roku ministrem 
przemysłu i handlu zostaje inż. Eugeniusz 
Kwiatkowski, realizator rozbudowy portu w 
Gdyni oraz floty handlowej. Jest 
zdumiewające, jak u tego inżyniera chemika 
sprawą najważniejszą stało się stworzenie 
morskiej Polski. W ciągu czterech lat jego 
urzędowania, sprawa budowy portu w Gdyni, 
jak i rozwoju marynarki handlowej, ruszyła 
szybko naprzód. W latach 1935-39, jako 
wicepremier i minister skarbu, nie tracił 
Kwiatkowski z oczu sprawy rozwoju Gdyni i 
floty handlowej. Pisze prof. Zygmunt Sójka 
w artykule „Myśl morska Eugeniusza 
Kwiatkowskiego”: „Należy on do tych 
nielicznych postaci zapisanych w historii 
naszego narodu, których znaczenie i ranga nie 
maleje w miarę upływu lat, lecz rośnie. Dziś 
uświadamiamy sobie coraz wyraźniej, że 
niemal wszystko, co oceniamy z perspektywy 
jako największe osiągnięcia przedwojennej 
Polski, było dziełem tego człowieka: Gdynia 
i polska flota handlowa, Centralny Okręg 
Przemysłowy, Stalowa Wola, Mościce, 
rozbudowa Warszawskiego Okręgu 
Przemysłowego, itd.” Trafnie przeto 
zauważył A. Romanowski w swej 
przedmowie do wydanej w 1990 r. książki 
Kwiatkowskiego pt. „W takim żyliśmy 
świecie”. „W całej naszej tysiącletniej historii 
nie było może nikogo, kto na polu 
gospodarczym zdziałałby tak wiele i tak 
mądrze w czasie tak krótkim”.

Najtrudniejszym chyba okresem życia 
Kwiatkowskiego, było objęcie stanowiska 
delegata Rządu dla spraw Wybrzeża w latach 
1945-48. W tym to czasie planuje utworzenie 
Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki 
Gdańskiej. Postulował utworzenie Wyższej 
Szkoły Handlu Morskiego, przeniesionej 
później do Sopotu jako WSE. Obok 
posiadającej bogatą tradycję PSM w Gdyni, 
widzi konieczność utworzenia drugiej takiej 
szkoły. W roku 1947 powstaje PSM w 

Szczecinie. Ponieważ ten bezpartyjny 
„sanacyjny” przedwojenny wicepremier i 
minister, w warunkach dominującego 
wówczas prymatu polityki nad ekonomią 
musiał upaść, na początku 1948 r. zostaje od
wołany ze stanowiska pełnomocnika rządu, 
odsunięty od wszelkich wpływów na sprawy 
gospodarki morskiej, w ogóle usunięty z 
Wybrzeża, wkrótce też przeniesiony na 
emeryturę w wieku lat 60. Mieszkał potem w 
Krakowie przez 26 lat. Znacznie później 
przyznano Kwiatkowskiemu tytuł doktora 
„honoris causa” Uniwersytetu Gdańskiego. W 
rok później, 1975, ochrzczono jego 
nazwiskiem jeden ze statków PLO. Na 50- 
lecie Gdyni na frontonie Dworca Morskiego 
umieszczono tablicę pamiątkową, a dopiero 1 
października 1994 r., w wyniku wieloletnich 
starań Towarzystwa Miłośników Gdyni, 
odsłonięto pamiątkowy pomnik na ul. 10 
lutego. Można powiedzieć, że pośmiertne 
zwycięstwo Eugeniusza Kwiatkowskiego 
polega na tym, że idzie się dalej 
konsekwentnie jego śladem.

Pamiętam jedną historyjkę, opowiedzianą 
mi w Gdyni, kiedy tam pływałem w latach 
60-tych. Bolesław Bierut wybrał się do Gdyni 
wraz z inż. Kwiatkowskim, aby zobaczyć 
postępy w pracach. Ktoś z otoczenia 
poinformował pracujących robotników, że 
jest tutaj towarzysz Bierut. Robotnicy 
pracowali dalej. Przyjechał też sanacyjny 
minister Kwiatkowski, dodał. Robotnicy 
przestali pracować i poodkrywali głowy.

Opracowane na podstawie:
„Admirałowie polscy 1919-1950” - 

Zbigniew Machaliński.
„Etapy budowy Polski morskiej” - 

Andrzej Piskozub.
„Myśl morska Eugeniusza 

Kwiatkowskiego” - prof. zw. dr hab. 
Zygmunt Sojka.

„Morski rodowód Gdyni” - Wystawa 
Luty 1994.
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HMS VENDETTA na otwarciu portu w Gdyni
Gdynia powstała z małych wiosek jak 

sama Gdynia, Chylonia, Cisowa, Grabówek, 
Kamienna Góra, Kolibki, Mały i Wielki 
Kack, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Redłowo i 
Witomino. Na Oksywiu już w połowie XIII 
wieku był kościół, a Gdynia jako parafia 
oksywska należała do tego kościoła. Wieś 
Gdynia została wymieniona po raz pierwszy 
w dokumencie w 1253, a w 1265 otrzymała 
przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. 
Od 1382 przez następne 400 lat Gdynia, 
należała do zakonu Kartuzów. W XV-tym 
wieku próbowano już tu budować okręty, a 
w XVII-tym, za panowania Władysława IV 
Wazy (1595-1648) w myśl pactów conventow 
zaprojetkowano budowę portu koło Oksywia, 
albo na Helu i floty wojennej, ale ponieważ 
Gdańsk nie zgodził się płacić cła za towary 
wywożone z Polski, królowi zabrakło 
pieniędzy na realizację swych planów. Wniósł 
sprawę swego sporu z Gdańskiem na sejm w 
1638, ale nie uzyskał tam poparcia. Król 
wybudował port na Helu we Władysławowie, 
ale 12 okrętów, które kupił lub przerobił na 
wojenne galeony, operujące systemem 
Kaperskim, po decyzji sejmu na niekorzyść 
króla, poszły w zapomnienie.

Na początku XIX wieku przebudowano na 
szosę drogę Gdańsk-Wejherowo-Lębork, a w 
1870 uruchomiono linię kolejową na tej samej 
trasie. Pomimo tego Gdynia ciągle była wsią 
rybacką i na przełomie XIX/XX wieku liczyła 
około 900 mieszkańców. W 1904 powstało w 
Gdyni małe kąpielisko morskie położone w 
rejonie obecnego Skweru Kościuszki.

Wielkie zmiany dla Gdyni przyszły razem 
z odzyskaniem niepodległości i uzyskaniem 
dostępu do morza. 28 XI 1918 Naczelnik 
Państwa, Józef Piłsudski (1867-1935), 
podpisał dekret o utworzeniu PMW. Traktat 
Wersalski, punkty 100-104, podisany 28 VI 

1919, stworzył nielogiczne Wolne Miasto 
Gdańsk, które politycznie przypominało 
starożytne Ateny lub Spartę, ale dał Polsce 
jej przyszłe okno na świat - Gdynię. Dostęp 
do morza był znikomy. Długość linii 
brzegowej bez Półwyspu Helskiego wynosiła 
72 km, a łącznie z obiema stronami półwyspu 
- 140 km.

10 II 1920 w Pucku Dziekan Frontu 
Pomorskiego, ksiądz Józef Wrycza (1884- 
1961) odprawił mszę św., a następnie 
Generał Józef Haller (1873-1960) w 
obecności Wice-Admirała Kazimierza 
Porębskiego (1872-1933), na znak ślubu 
Bałtyku z Polską wrzucił w morze jeden 
pierścień z dwóch danych mu przez ludność 
Gdańska. Noc Haller spędził w Gdyni we 
willi „Stella Maris”, która była własnością 
jednego emerytowanego księdza1). (Porębski 
miał mieszkanie służbowe w Warszawie, 
Żurawia 16/3, a w Gdyni był też gościem).

Polska musiała myśleć o budowie 
własnego portu, gdyż okręty PMW w lecie 
stały na redzie w Gdyni, a zimę spędzały na 
Holmie w nieprzyjaznym Gdańsku. Historia 
pokazała, że nie można było liczyć na 
Gdańsk w czasie wojny z Rosj Sowiecką, 
ponieważ dokerzy gdańscy odmówili 
wyładunku broni dla Polski. Flota handlowa 
też nie miała swojego portu.

23 IX 1922 Sejm uchwalił ustawę o 
budowie portu w Gdyni. Powołano 
konsorcjum polsko-francuskie korzystające z 
obcych kapitałów, a budowę powierzono 
firmie duńskiej. Autorem projektu portu 
gdyńskiego był inżynier Tadeusz Apolinary 
Wenda (1863-1948), a jednym z inicjatorów, 
który wybitnie przyczynił się do rozwoju 
Gdyni był inżynier Eugeniusz Felicjan 
Kwiatkowski (1888-1974)2 3.

Zbliżał się uroczysty dzień otwarcia portu
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gdyńskiego i władzom PMW chodziło o 
nadanie tej uroczystości międzynarodowego 
charakteru, co w tym czasie znaczyło jedno: 
obecność brytyjskich i francuskich okrętów. 
Polsko-angielska współpraca morska do tej 
pory nie układała się zbyt pomyślnie z 
powodów politycznych. Stosunki z Wielką 
Brytanią zaczęły się polepszać, bowiem 
przeciwnik polityki oddania Polsce Gdańska, 
Lloyd George (1888-1972) odszedł od władzy 
i rząd brytyjski uznał wschodnie granice 
Piski. 15 III 1923 konferencja ambasadorów 
w Genewie ostatecznie potwierdziła ten fakt, 
co w Polsce uznano za poparcie dla polityki 
premiera Władysława Sikorskiego (1881- 
1943). W Izbie Lordów Minister Spraw 
Zagranicznych, Lord Curzon (1859-1925), 
powiedział, że Polskę teraz oczekuje 
jaśniejsza przyszłość, czego nie można było 
przewidzieć parę lat temu.

W tych nowych warunkach politycznych, 
24 III 1923, polski poseł w Hadze, Józef 
Kwiatkowski, stosując się do instrukcji 
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
wystosował pismo do Brytyjskiego Attache 
Morskiego, w Holandii i Polsce, z siedzibą w 
Hadze, Captain Gerard Aylmer Wells (?- 
1943)4 pisząc: „Le Gouvernement de la 
Republique serait particulierement sensible si 
la marine de guerre de Sa Majeste Brittanique 
y serait representee pay Son Attache Naval a 
Varsovie, ainsi que, s’il, etait possible, par 
un detachement naval ou un batiment de 
guerre”. Kowalski również wyraził nadzieję, 
że Captain Wells osobiście przyjedzie na 
otwarcie portu w Gdyni5.

26 III 1923 Wells skontaktował się z 
Director of Naval Intelligence, Vice-Admiral 
Sir Maurice Swynfen FitzMaurice (1870- 
1927), prosząc jego o radę w udzieleniu 
Kowalskiemu odpowiedzi. 3 IV 1923 
FitzMaurice przesłał list Kowalskiego do 
Foreign Office, a sam uważał, że ponieważ 
Polska w dalszym ciągu znajdowała się pod 
wpływem Francji, a Anglia nie interesowała 
się dostatecznie jej sprawami, teraz nastąpił 

czas, aby wysłać jeden lekki krążownik do 
Gdyni, która wkrótce mogła się stać bazą 
PMW5,6.

5 IV 1923 polski attache wojskowy w 
Londynie, Ppłk Jerzy Bardziński6, 7, po 
powrocie z Polski osobiście udał się do 
brytyjskiej Admiralicji, gdzie został przyjęty 
przez Permanent Secretary Admiralicji, Sir 
Oswyn Alexander Ruthven Murray (1873- 
1936), którego poprosił o przysłanie jednego 
okrętu na uroczystość otwarcia portu 
gdyńskiego w obecności Prezydenta II RP, 
Stanisława Wojciechowskiego (1869-1953). 
10 IV 1923 Murray pisemnie odpowiedział 
Bardzińskiemu, że to będzie niestety 
niemożliwe. Powodów w liście do 
Bardzińskiego nie podano, ale w Admiralicji 
uważano, że dzień otwarcia portu, 29 
kwietnia, jest dla Atlantyckiej Floty 
niewygodny z powodu urlopów, a oprócz 
tego trzeba byłoby pokonać dystans 730 mil 
płynąc z Harwich do Gdyni5,6.

W każdy mrazie nie wyglądało to jako 
poważny powód do odmówienia przysłania 
okrętu do Gdyni i zarówno w Admiralicji jak 
i w Foreign Office sprawę tę w dalszym 
ciągu omawiano włącznie z udziałem Lorda 
Curzona. Szef Northern Department w 
Foreign Office, John Duncan Gregory (1878- 
1951), 17 IV 1923 wyjaśnił zmienioną 
postawę brytyjskiego rządu: „there have 
recently been distinct signs of a definite pro
British orientation in connection with the 
settlement of the Polish frontiers and their 
intervention on behalf of the Petrograd 
ecclesiastics this movement has received a 
fresh stimulus, with the result that distinctly 
friendly relations have at length been 
established between the two governments. It 
is considered that there are, if nothing else, 
considerable material advantages in 
maintaining these relations, and that it is most 
desirable that one of His Majesty’s ships 
should, if possible, be present at the 
forthcoming ceremony... At any rate a 
destroyer should be despatched to Gdynia”.
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W Foreign Office wiedziano już, że Francja 
wysyła dwa okręty5.

Admiralicja otrzymała nowe instrukcje z 
Foreign Office i 19 IV 1923 zdecydowano 
wysłać do Gdyni 1100t/ 1490t destroyer HMS 
VENDETTA pod dowództwem Lieutenant- 
Commander Hugh E. Raymond. Załoga 
VENDETTY składała się z 134 marynarzy i 
oficerów8. Captain Wells też otrzymał 
polecenie udania się na ceremonię. O zmianie 
swej decyzji, Foreign Office powiadomił 19 
IV 1923 brytyjskiego posła w Warszawie, 
Williama Grenfell Max-Mullera (1867-1945) 
i 20 IV 1923 Bardzińskiego w Londynie5. Z 
powyższego wyraźnie widać, że decyzja 
wysłania okrętu Royal Navy na otwarcie 
portu w Gdyni była polityczna, a 
równocześnie spodziewano się podpisania 
jakiejś umowy handlowej.

24 IV 1923 polski poseł w Londynie, 
Konstanty Skirmunt (1866-1951) w 
oficjalnym piśmie poprosił rząd brytyjski o 
przysłanie okrętu i powiadomił Lorda 
Curzona o planowanej wizycie 
Wojciechowskiego w Gdyni. Skirmunt nie 
wiedział wtedy, że już 23 IV 1923 o 16.15 
VENDETTA opuściła Portsmouth udając się 
przez Brunsbuttle do Gdyni5. Wizyta 
brytyjskiego okrętu posuwała się szybko i bez 
przeszkód naprzód.

26 IV 1923 VENDETTA zatrzymała się 
na Holmie i jej dowódca wydał przyjęcie dla 
oficerów Komendanta Piłsudskiego i 
torpedowców. Na tym przyjęciu był obecny 
brytyjski attache morski Wells i konsul w 
Gdańsku, Basil Homfray Fry (i884-?)9.

27 IV 1923 Polskie Dowództwo Floty z 
Pucka wysłało program uroczystości do 
dowódcy HMS VENDETTA:
0700 - polskie okręty zajmują swoje miejsce 
na redzie
0930 - przyjazd Prezydenta RP na dworzec 
gdański
na dany sygnał „G” z pokładu ORP 
KOMENDANT PIŁSUDSKI polskie okręty 
podnoszą bandery i flagi
Prezydent RP przybywa do portu 
1000 - msza św. na molo
po mszy św. Prezydent przybywa na 
KOMENDANT PIŁSUDSKI, a GENERAL 
HALLER wita Prezydenta 21-ną armatnią 
salwą
przyjęcie w Gdyni 
odjazd Prezydenta5.

28 IV 1923 załoga VENDETTY zwiedzała 
stocznię w Gdańsku, a o 16.45 destroyer 
przeszedł do Gdyni, gdzie o 18.10 
zakotwiczył a redzie. Nastąpiły wizyty i 
rewizyty załóg okrętów5.

Plan dyslokacji okrętów na redzie w Gdyni dnia 29 IV 19235:

ORP KASZUB
ORP MAZUR
ORP KUJAWIAK

ORP KRAKOWIAK

ORP LWÓW

ORP GEN. HALLER

ORP JASKÓŁKA 
ORP MEWA 
ORP CZAJKA

ORP RYBITWA

Fr. ALGERIEN

Fr. SAKALAVE

HMS VENDETTA

Fin. WAMBOLA

29 IV 1923 w Gdyni Prezydent 
Wojciechowski, w asyście swojej świty, 
włączając Porębskiego, złożył 

niezaplanowaną wizytę na ALGERIEN i 
HMS VENDETTA. Wojciechowski 
zauważył jak czysto był utrzymany okręt i 
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rozmawiał po angielsku z dowódcą i naval 
attache, co natychmiast wzbudziło zachwyt u 
Anglików. Uznali, że Wojciechowski wydaje 
sie być pro-angielski. Dowódca VENDETTY 
w swoim raporcie pisał: „The only change in 
the programme was the visit of the Polish 
President in person to the ALGERIEN and to 
VENDETTA. He was greatly impressed by 
the cleanliness of the ship and repeated his 
admiration to his Aide-de-Camp throughout 
his visit. The President was received at the 
Gangway and conducted below where he 
drank chamgagne and toasted the British 
Navy. He speaks a little English and appeared 
very pro-British”. Następnie Wells z 
oficerami Royal Navy był uroczyście 
przyjmowany w Komisariacie Rządu w Gdyni 
przez prezydenta miasta, co zrobiło na nich 
wielkie wrażenie. O 18.50 VENDETTA 
wróciła na Holm, a Captain Wells zeszedł z 
pokładu, ponieważ nie otrzymał odpowiedzi 
na swój telegram, czy ma się zostać na 
uroczystości 3-go maja5.
Gdynia szykowała się na obchody 3 maja, z 
czego ani Foreign Office ani Brytyjska 
Admiralicja nie zdawali sobie sprawy, 
ponieważ polscy dyplomaci ich o tym nie 
zawiadomili. Niestety było już za późno, a 
oprócz tego nie było w Gdańsku radiostacji, 
o czym też nikt nie wiedział. Faktem jest, że 
Lord Curzon sam zdecydował, że 
VENDETTA ma uczestniczyć w 
uroczystościach 3 maja w Gdyni i 30 IV 1923 
z jego polecenia Admiralicja starała się 
zawiadomić Konsula Fry o jego decyzji. 1 V 
1923 brytyjski ambasador w Berlinie, Lord 
Edgar Vincent d’Abernon (1857-1941) 
otrzymał telegram z Foreign Office, że 
VENDETTA dopiero przejdzie przez Kanał 
Kiloński w drodze powrotnej do Anglii 5 V 
1923. Konstanty Skirmunt wyraził 
zadowolenie i wdzięczność rządu polskiego w 
piśmie do Curzona za obecność okrętu Royal 
Navy w Gdyni już 2 V 1923, a tymczasem 
wypadki potoczyły się niezależnie od 
przyjaznych stosunków politycznych i 

morskich. Telegram był wysłany z Foreign 
Office w Londynie do konsula Fry w 
Gdańsku 30 IV 1923 o 17.51 i wyraźnie 
mówił: „VENDETTA is to remain for Polish 
celebrations on 3 May and then return to 
United Kingdom”. Tymczasem Anglicy na 
HMS VENDETTA, pozostający bez 
instrukcji, opuścili Holm 30 IV 1923 o 10.00, 
udając się do Chatham5. Rząd brytyjski 
wysłał wyjaśnienie do rządu polskiego za 
nieporozumienie, ale w tym czasie trudno 
było uzyskać dalsze poparcie Anglii w 
rozbudowie polskiej floty wojennej, ponieważ 
polityka brytyjska była nastawiona na obronę 
Imperium, popieranie Ligi Narodów i 
utrzymanie pokoju w Europie. W latach 20- 
tych Polska nie odgrywała w tej polityce 
wielkiego znaczenia.
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1 J. Haller, 10 Luty 1920, Marynarka 
Wojenna, Dokumenty i Opracowania, Londyn 
1968.
2 R. Mielczarek, The Major Organizational, 
Legal and Financial Problems Surrounding 
the Construction of the Port of Gdynia.
3 J. Nowak-Jeziorański, Człowiek ze złota 
(Eugeniusz Kwiatkowski), Tydzień Polski, 21 
IX 1996.
4 Captain G. A. Wells, RN, był Naval Attache 
w Polsce i Holandii od 1 II 1922 do 3 V 
1923.
5 PRO ADM 1/8633/261, April/May 1923. 
Crown Copyright Material reproduced with 
the permission of the Controller of Her 
Majesty’s Stationery Office.
6 Whitacker’s Almanack 1923, 1924.
7 Pierwszym polskim attache wojskowym i 
morskim w Londynie już od 9 XI 1919 był 
Ktr-Adm Wacław Kłoczkowski (1873-1930) 
(Z. Machaliński, Admirałowie Polscy 1919- 
1950, s. 132), a jego zastępcą był Ppłk Jerzy 
Bardziński z pułku Ułanów Krechowieckich. 
Po odejściu Kleczkowskiego w grudniu 1921 
Bardziński został wojskowym i morskim 
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attache i pełnił tę funkcję do grudnia 1923. 
Jego miejsce zajął Płk Roman Michałowski 
(1895-1974), który pozostał na tym 
stanowisku do 1945, z tym że od 1937 Kmd 
por Tadeusz Stoklasa (1896-1978) przejął 
obowiązki morskiego attache.
8 Conway’s All the World’s Fighting Ships 
1906-1921, s. 83.
9 Fry był konsulem brytyjskim w Gdańsku od 

9 IX-1919 do 28 V 1926.

I am grateful to the Public Record Office for 
allowing me to reproduce the quotations from 
their documents relating to the VENDETTA’s 
visit to Gdynia. I also wish to thank the 
Polish marine writers, Z. Machaliński and R. 
Mielczarek for sending me some of ±eir 
publications.

S.T. OLSZOWSKI

ZE WSPOMNIEŃ O STAŻU 
NA HMS KING GEORGE V

Część pierwsza: WYPAD NA LOFTY I TROPIENIE 
KRĄŻOWNIKÓW LINIOWYCH SCHARNHORST I GNEISENAU

Wstęp

Dzisiaj, kiedy potężne pancerniki i inne 
okręty liniowe zostały już prawie cakłowicie 
wyeliminowane z marynarek wojennych 
świata, dobrze jest przypomnieć sobie ten 
krótki, bo zaledwie sześciomiesięczny okres, 
kiedy P.M.W. była aktywnie choć tylko 
peryferialnie zaangażowana w tym dziele. 
Mam na myśli staż, jaki odbyli 
podchorążowie z Rocznika 1938-41 na 
dużych okrętach Royal Navy krótko przed 
ich promocją na oficerów. Taki przydział 
obowiązywał wtedy także w szkoleniu 
przyszłych oficerów Królewskiej Marynarki. 
A był to okres iście krytyczny w dziejach nie 
tylko W. Brytanii, ale także Europy, kiedy 
Royal Navy nie po raz pierwszy w historii 
miała odegrać decydującą rolę.
Pragnąc uczcić pamięć Kolegów, którzy w 
tragicznych lecz wiekopomnych 
okolicznościach zginęli na krążowniku 
liniowym HMS Hood, skoncentruję uwagę na 

morskim wydziale tego rocznika. W opisie 
wydarzeń z okresu mojego stażu na HMS 
King George V opieram się częściowo na 
zapiskach w ocalałym własnym dzienniku- 
pamiętniku, uzupełnionych z pamięci, jak 
również na historycznych faktach. Zarówno 
w samych zapiskach jak i w ich interpretacji 
mogą być pewne nieścisłości lub błędy - 
mam nadzieję, że niezbyt wielkie:
Szkolenie rocznika podchorążych zaczęte 
jesienią 1938 r. w Bydgoszczy i intensywnie 
kontynuowane pomimo wybuchu wojny i 
upadku Rzeczypospolitej, a po przedostaniu 
się do W. Brytanii prowadzone na bazie ORP 
Gdynia w Devonport, na polskich okrętach w 
bojowych warunkach, jak również na 
specjalistycznych kursach w lądowych 
bazach, dobiegło końca w lutym 1941 r. Za 
zgodą Brytyjskiej Admiralicji mieli teraz 
odbyć staż na dużych okrętach w czynnej 
służbie. Celem tego stażu było przede 
wszystkim zaznajomienie się z okrętem i 
utrzymanie odpowiedniego wyszkolenia 
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podług obowiązującego programu i pod 
nadzorem oficerów-instruktorów, no i 
wykazanie cech charakteru wymaganych od 
oficera. Po odbytym stażu każdy podchorąży 
miał otrzymać indywidualną ocenę, przez 
Dowódcę Okrętu wydaną i podpisaną, jaka 
miała stwierdzić wykazany stopień pilności, 
sprawności i wiedzy, i czy, w opinii 
dowódcy, kandydat nadaje się na oficera.
Trzeba tu także podkreślić wymaganie 
tężyzny ducha od kandydatów - wymaganie 
szczególnie istotne i konieczne w niezwykle 
ciężkiej sytuacji wojennej, w jakiej w tym 
czasie znaleźli się Brytyjczycy i ich nieliczni 
sprzymierzeńcy - wśród których byli Polacy. 
Germańska przemoc zalała prawie całą 
Środkową i Zachodnią Europę. We 
Wschodniej Europie dyktatorskie mocarstwa 
podzieliły się krajami lub ich 
zdemontowanymi częściami. Pozorny układ 
nie wytrzymał jednak długo, bo mniej więcej 
w połowie okresu w.w. stażu nastąpił 
hitlerowski napad na Sowiety i z 
początkowych sukcesów niemieckich dywizji 
pancernych wydawało się, że Niemcy 
zagarną europejską część Związku 
Sowieckiego. Z wejściem do akcji „Afrika 
Korps” gen. Rommla cała Północna Afryka 
wydawała się być mocno zagrożona, a przez 
to Kanał Suezki i Bliski Wschód z dostępem 
do arabskiej i perskiej ropy stały się 
niepewne jako konieczne zaplecze. Pomimo 
wspaniałego zwycięstwa tych „niewielu” 
pilotów myśliwskich - wśród nich także 
polskich, nad Luftwaffe poprzedniego lata, 
groźba inwazji tego kraju w dalszym ciągu 
była aktualna. Z zajęciem Norwegii i 
Zachodniej Francji Niemcy zyskali cenne 
bazy dla ich U-boatów i samolotów dalekiego 
zasięgu. Spotęgowało się topienie statków 
niosących dostawy żywności, surowców i 
materiałów wojennych, bez których W. 
Brytania nie mogła by kontynuować wojny. 
Tylko Royal Navy mogła zapobiec takiemu 
odcięciu dostaw i rzeczywistemu poddaniu się 
- ale kosztem ogromnych strat w żegludze i

HMS King George na postoju w Scapa Flow

zatopionych okrętów wojennych. Nadzieja, 
że Stany Zjednoczone znajdą się w wojnie po 
naszej stronie była bardzo nikła.
Grupa 28 podchorążych tego rocznika, z 
przydziałem na brytyjskie okręty bazowane w 
Scapa Flow, wyjechała z Devonport 27 lutego 
1941. Wczesnym rankiem następnego dnia 
miała okazję popatrzyć się na zniszczenia w 
centrum Londynu, spowodowane nocnymi 
nalotami bombowców niemieckich, 
trwających już od sierpnia ubiegłego roku; 
tudzież miała możność wczucia się w niedolę 
jego mieszkańców, koczujących w ciągu nocy 
w zatłoczonych stacjach kolejek 
podziemnych. Poprzez zaspy śniegu w 
Północnej Szkocji specjalny pociąg 
Admiralicji dotarł do Thurso w południe 1 
marca. Mała niespodzianka dla pięciu 
kolegów z przydziałem na ciężki krążownik 
HMS Suffolk; ich okręt odpłynął w 
międzyczasie do Greenock! Pozostałych 23 
zabrał mały statek i przez Pentland Firth 
przewiózł do Scapa. W zapadających 
ciemnościach powitała nas przecudna aurora 
borealis, jaka miała nam towarzyszyć w 
polarnych szerokościach geograficznych przez 
większość czasu. W przystani czekały 
okrętowe motorówki, żeby odwieźć nas na 
poszczególne okręty: pancerniki HMS King 
George V, HMS Nelson, HMS Rodney, 
HMS Queen Elizabeth, krążownik liniowy 
HMS Hood, oraz ciężki krążownik HMS
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Wspólne zdjęcie z bryt, midshipmenami pod lufami 14-cal. dział. Od lewej: Chmielewski, ja, 
midshipman West, Antoszewicz, midshipman St. Albin, Suchecki i S/Lt. Stephens(prezydent Gunroom).

Norfolk. Podobnie jak autor tego artykułu, z 
przydziałem na HMS King George V, 
niezawodnie wszyscy inni podchorążowie 
zostali bardzo mile przyjęci na brytyjskich 
okrętach, przymocowanych do tzw. beczek.

Wypad na Lofty

Niedziela, 2 marca 1941
Zaokrętowany krótko po północy. W 15 min. 
już w hamaku. Po śniadaniu katolickie 
nabożeństwo (bez księdza) w prowizorycznej 
kapliczce w hangarze. Mała grupa wiernych, 
wśród których jest także D.O., Captain 
Patterson. Godz. 13.00 odkotwiczenie i 
wyjście na Morze Północne wraz z 
pancernikiem HMS Nelson, krążownikami 
HMS Edinburgh i HMS Nigeria, oraz eskortą 
5 niszczycieli. Pod wieczór przez rozgłośnię 
ogłoszono cel wypadu: Osłona desantu w 
rejonie Loftów, do czego ma być użyte 

wojsko na dwóch „troopcarrierach” pod 
osłoną naszych niszczycieli.
Pogoda nie najgorsza, choć w miarę 
posuwania się na północ morze bardziej 
wzburzone, a tempertura spada.

3 marca
Posuwamy się szybkością, odpowiadającą 
staremu pancernikowi HMS Nelson, czyli 15 
węzł., w kierunku West Fiord. Nie 
zauważono jakiejkolwiek reakcji ze strony n- 
pla, okupującego Norwegię. Wieczorem 
krążowniki odchodzą z dużą szybkością, by 
przeprowadzić rekonesans fiordu.

4 marca
Wejście do fiordu. Pomyślne dokonanie 
desantu. Zniszczono instalacje portowe i 
jakieś statki. Z dużej odległości słyszeliśmy 
wybuchy i obserwowaliśmy unoszący się 
dym. Pod wieczór z powrotem załadowano
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HMS Nelson, widziany z rufy HMS King George, w wyprawie na Lofoty.

wojsko na troopcarriery. Wyruszamy w 
powrotną drogę. Przez cały dzień była 
wzmożona czujność na pomoście i na 
punktach obserwacyjnych; wygląda, że 
nieprzyjaciel, jak do tego czasu, nie okazuje 
chęci odwetu. Gdzie słynna Luftwaffe?
Wieczorem podchwycono komunikat radia 
niemieckiego. Wzmianka o naszym rajdzie 
twierdzi, że poturbowaliśmy tylko kilka 
norweskich statków rybackich.

5 marca
Około godz. 10.00 nadleciał niemiecki 
samolot zwiadowczy. Odpędzono go ogniem 
z dział kalibru 5.25 inch, jakich jest 8 po 
każdej burcie. „Diabeł” krążył potem 
dookoła zespołu lecz w dużej odległości od 
nas aż do godz. 15.00. Ilekroć próbował się 
zbliżyć, grzmiały działa średniego kalibru. W 
końcu jednak, korzystając z gęstych chmur, 
udało mu się podlecieć na bliską odległość, 
żeby chyba nas sfotografować. Nie rzucił 
bomb i szybo z powrotem schował się poza 

chmurę, zanim nasze działa zdążyły 
zareagować.

6 marca
Po południu powrót do Scapa Flow i 
przymocowanie się do beczki. Wieczorem 
brytyjska Admiralicja ogłosiła komunikat o 
naszym rajdzie w West Fiord, wymieniając 
następujące zadane Niemcom straty: 
Zniszczono 8 statków, w tym 10 000 T 
uzbrojony statek „Hamburg”. Wysadzono w 
powietrze składy materiału wojskowego, 
podpalono zbiornik ropy i przecięto sieć 
komunikacyjną. Zabitych po niemieckiej 
stronie: 1 oficer i 8 żołnierzy. Wzięto do 
niewoli około 250 Niemców i 10 Quislingow 
(norweskich kolaboratorów). Po naszej 
stronie nie było żadnych strat.

Końcowe uwagi
Choć ograniczona co do rozmiaru zadanych 
strat, ta operacja miała dość duże 
psychologiczne znaczenie biorąc pod uwagę,
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Z wypadu na Lofoty. Wieża rufowa z 4 działami 14 cal.; ponad nią wyrzutnie rakiet 
przeciwlotniczych, po lewej burcie HMS Nelson.

że zaledwie 8 miesięcy przedtem miało 
miejsce niechwalebne wycofanie się stamtąd 
alianckiego desantu. Z ujawnionych po wojnie 
dokumentów wynika, że głównym zadaniem 
tej operacji, nazwanej „Claymore”, było 
zniszczenie fabryki rybnego oleju. Okazało 
się także, że podczas tego rajdu zdobyto 
tajne dokumenty z patrolowca „Krebs”, 
dzięki którym kilka dni potem wykryto i 
wzięto do niewoli niemiecki statek 
meteorologiczny „Munchen”. Na nim 
znaleziono nieuszkodzony aparat kodowy 
„Enigma” oraz książki szyfrowe odnośnie 
nastawienia kodowych kółek w tym aparacie. 
Aczkolwiek zdobyty aparat był dość 
prymitywny (w porównaniu z późniejszymi, 
używanymi do komunikacji z U-boatami na 
Północnym Atlantyku), jego zdobycie okazało 
się być dość pomocne brytyjskim 
kryptologom w odkrywaniu klucza do nawet 
najbardziej zaawansowanych typów tej 
kodowej maszyny.

Tropienie krążowników liniowych 
Scharnhorst i Gneisenau
Po niespełna trzydniowym postoju na beczce 
w Scapa Flow, 9 marca o godz. 04.30, 
znowu w niedzielę, nastąpiło wyjście na 
Północny Altantyk wraz z pancernikiem HMS 
Rodney i 6 niszczycielami. Z podchwyconych 
transmisji radiowych wykryto przedarcie się 
krążowników liniowych Scharnhorst i 
Gneisenau na atlantyckie szlaki konwojowe. 
Naszym więc zadaniem było wytropić i 
zniszczyć korsarzy zanim oni zdążą zadać 
żegludze większe straty niż do tego czasu 
raportowane. Do południa, przechodząc na 
północ od Zachodnich Wysp Szkocji, byliśmy 
pod osłoną samolotów z Coastal Command, 
a wyszedłszy na otwarte przestworza 
Północnego Atlantyku położyliśmy się na 
kurs 270°. Po południu widoczność zmalała 
znacznie, a pod wieczór zapadła mgła, 
zmniejszając widoczność do 3 kabli, tak że 
trzeba było trzymać zapalone rufowe światła 
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nawigacyjne; pomimo tego posuwaliśmy się 
z szybkością 15 węzłów. Ogłoszono 
możliwość napotkania U-boatów i 
zwiększono czujność wacht. Niezwykle 
ciemna noc upłynęła jednakże bez żadnego 
incydentu. Następnego dnia, choć 
posuwaliśmy się przez cały czas we mgle, od 
czasu do czasu pokazywała się blada tarcza 
słońca. Krótko przed zachodem słońca 
wychodzimy z mgły i obserwujemy 
przecudny zachód słońca. Wiatr się podnosi. 
Rozwieramy szyk i zygzakujemy podług 
określonego szablonu, wykonując 
równoczesne zwroty. Przez noc wiatr ciągle 
się wzmaga, a morze się wzburza. Nad 
ranem siła wiatru 10 w skali Beaforta. Przez 
pokład przelewają się potężne fale, których 
bryzgi dochodą do górnego pomostu (20 m 
powżyej poziomu morza). Pancernik mocno 
się kołysze choć z niską częstotliwością. 
Odsyłamy niszczyciele do bazy w Islandii i 
zmieniamy kurs na 215°, żeby przybliżyć się 
do konwoju idącego ze Stanów 
Zjednoczonych pod ochroną ciężkiego 
krążownika HMS Norfolk i w razie potrzeby 
wzmocnić ich obronę.

12 marca
OKoło południa wiatr traci na sile, choć 
morze w dalszym ciągu mocno wzburzone. 
Pada gęsty deszcz, który ustaje pod wieczór. 
Krótko przed zapadnięciem zmroku zostajemy 

I zauważeni przez własny okręt podwodny
HMS Talisman, który wystrzelił rakiety 
rozpoznawcze, zanim został wykryty przez 
naszych obserwatorów. Dowódca udziela 
ostrej nagany całej obsadzie pomostu za brak 
czujności. Okazało się, że on wiedział o 
możliwości spotkania tego okrętu z 
otrzymanego sygnału, lecz nie powiadomił o 
tym pomostu. Pytanie: co robi tu własny o.p. 
w odległości 1200 mil od najbliższego lądu? 
Chyba także poszukuje korsarzy, dysponując 
stosunkowo małą szybkością i małym 
kręgiem obserwacji (lecz niską sylwetką). 
Niedługo po tym randezvous sygnałem z bazy 

otrzymujemy konkretne dane o pojawieniu się 
korsarzy w pobliskim rejonie. O północy 
HMS King George V zwiększył szybkość do 
24 węzłów, pozostawiając za rufą 
„człapiącego się” Rodneya.
Cały następny dzień, tj. 13 marca, upływa na 
bezskutecznym poszukiwnaiu niemieckich 
krążowników. Na dużej szybkości zataczamy 
wielkie łuki, żeby zwiększyć pole obserwacji. 
Morze w dalszym ciągu wzburzone, więc nie 
można użyć naszych maleńkich 
wodnopłatowców, typu Walrus, w celu 
dokonania obserwacji z powietrza, czyli 
popatrzenia się poza widnokrąg. Na dobitek 
złego, około południa zaczął padać gęsty 
śnieg, a temperatura znacząco się obniżyła.

14 marca
Lodowaty wiatr wieje wprost od Grenlandii. 
Na półotwartym górnym pomoście okropnie 
zimno; po 15-minutowej obserwacji na 
skrzydle pomostu skóra na twarzy jakby 
martwa. Spotykamy nie-eskortowany konwój, 
składający się z 40 statków, zdążający do W. 
Brytanii, a oprócz tego 2 statki państw 
neutralnych, których tożsamość sprawdzamy. 
Po pewnym czasie opuszczamy konwój i 
kładziemy się na kurs 270°, aby w Kanadzie 
nabrać paliwa, którego zapas na okręcie 
znacznie zmalał. Dowódca okrętu 
(prawdopodobnie w porozumieniu z bazą) 
podjął taką decyzję w nadziei, że znajdujący 
się na wschód pancernik Rodney, zdąży 
przyjść z pomocą konwojowi w razie 
zaatakowania go przez korsarzy. N.B. W 
rzeczywistości nadzieja ta okazała się płonna, 
bo konwój został mocno rozbity (16 statków 
zatopionych lub wziętych do niewoli) przez 
szybkie nowoczesne krążowniki, zanim 
starmomodny pancernik zdołał „doczłapać” 
się do rozbitego konwoju, a do wycofujących 
się z pola masakry „drapieżników” nie oddał 
ani jednego trafnego strzału.

15 marca
Cudna pogoda, błękitne niebo i gładka tafla 
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powierzchni morza; tylko lekkie podmuchy 
lodowatego wiatru od północy przesłaniają tą 
sielankę! O godz. 10.00 katapultujemy nasz 
mały samolot, który odlatuje w kierunku 
niezbyt już odległego lądu. Około południa 
nadlatują 2 samoloty z Kanadyjskiej Obrony 
Wybrzeża. Krążąc dookoła, chronią nas 
przed ewentualnym atakiem torpedowym 
zanurzonego U-boata. Po pewnym czasie 
przez lornetki zauważamy pokryte śniegiem 
pagórki Nowej Szkocji na amerykańskim 
kontynencie. Wymijamy statki, zdążające do 
tego samego portu, tj. Halifaxu i ignorujemy 
usiłowania eskortowania nas przez 
czterokominowy ex-amerykański 
kontrtorpedowiec. Wchodzimy do kanału 
wiodącego do portu. Widać biało-czerwoną 
flagę powiewającą na statku MS Batory, 
przycumowanego do bocznego mola. O godz. 
16.00 przycumowanie do głównego mola 
blisko starego pancernika HMS Ramillies. 
Witają nas rzesze cywilów i marynarze z 
pancernika. Wieczorem wyjście na ląd i 
zabawa aż prawie do rana.

Niedziela, 16 marca
Rano wyjście do lokalnego kościoła na 
nabożeństwo; przy wejściu, a jakże, trza 
płacić „wstępne”!
Po nabożeństwie przed kościołem czeka na 
„wiernych” oficer z naszego okrętu i każę 
natychmiast wracać na okręt. O godz. 11.30 
rzucamy cumy i wychodzimy szybko z portu. 
Powód tego szybkiego wyjścia: sygnał o 
topieniu alianckich statków przez niemieckich 
korsarzy niedaleko Nowej Funlandii. 
Eskortuje nas kanadyjski niszczyciel, który 
przy dość gęstej mgle staje się raczej zawadą 
dla nas. Zwiększamy szybkość do 25 węzłów 
i pozbywamy się eskorty. Obieramy kurs do 
miejsca meldowanego zatopienia ostatniego 
statku.
Jeszcze przed zapadnięciem zmroku 
otrzymujemy radiowy sygnał od HMS 
Rodney o nawiązaniu przez niego kontaktu 
wzrokowego z jednym korsarzem. Po kilku 

minutach traci kontakt z nieprzyjacielem, bo 
dysponuje zbyt małą szybkością. Określa 
przypuszczalny jego kurs jako 180°. Nasz 
nawigator kalkuluje kurs na przecięcie mu 
trasy. Zwiększamy szybkość do maksymalnej: 
blisko 30 węzłów. Za rufą góra spiętrzonej 
wody sięga wysokości circa 3 m, a rufa 
siada. Wśród oficerów i załogi zrozumiałe 
podniecenie.

17 marca
Zanim doszliśmy do przypuszczalnego 
miejsca spotkania korsarza, zapadła mgła. W 
dodatku podniósł się północny wiatr, a morze 
wzburzyło się do takiego stopnia, że nie 
można było katapultować naszych dwóch 
samolotów w celu przeprowadzenia 
powietrznej obserwacji.
Nie tracąc nadziei na wytropienie korsarza, 
pokrywamy wielką przestrzeń morza podług 
opracowanego planu, a morze jakby na złość 
coraz bardziej się wzburza.

18 marca
Wiatr ustał lecz widoczność w dalszym ciągu 
kiepska. Kontynuujemy poszukiwania 
korsarzy. Rodney doniósł, że wyratował 9 
rozbitków z niedawno zatopionego statku i że 
przerywa patrol, żeby udać się do Islandii po 
ropę.

19 marca
Nastało rozpogodzenie i wzrosła widoczność. 
W dalszym ciągu wykonywujemy „sweepy” 
lecz bez żadnego skutku. Wieczorem 
otrzymaliśmy transmisję radiową z bazy, 
informującą nas, że z podsłuchanych 
sygnałów i namiarów wynika, że krążownik 
liniowy Gneisenau znajduje się w odległości 
zaledwie 200 mil od nas. Co więcej, od 
strony Stanów Zjednoczonych podąża 
następny liczny konwój, który znajduje się w 
wielkim niebezpieczeństwie ze strony tego 
korsarza. Zwiększamy szybkość do 20 
węzłów i kładziemy się na kurs, żeby 
zagrodzić mu dostęp do kownoju.
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Przez całą noc jesteśmy w pierwszym stopniu 
gotowości bojowej do akcji, przekonani, że 
lada moment możemy spotkań nieprzyjaciela.

20 marca
Jeszcze przed świtem zarządzono alarm 
bojowy. W wielkim napięciu całej załogi 
świta poranek, widoczność wspaniała. 
Zwiększono ilość obserwatorów. Na 
pomoście nikt nie odrywa lornetki od oczu. 
Nie ma „drania”! Czyżby został ostrzeżony 
o naszej pułapce? Około południa na 
horyzoncie zauważamy konwój, składający 
się z 30 statków pod osłoną jednego 
krążownika pomocniczego. Dołączamy do 
konwoju, lokując się z tyłu za nim. Szybkość 
konwoju zaledwie 6 węzłów. Rozpoczyna się 
mozolna przeprawa w kierunku W. Brytanii. 
Niedługo potem do konwoju dołączył 
brytyjski okręt podwodny HMS Thunderbolt 
(który jako HMS Thetis zatonął przypadkowo 
podczas prób krótko przed wojną).

22 marca
Z bazy otrzymano sygnał, że korsarzami 
zdecydowanie okazały się być krążowniki 
liniowe Scharnhorst i Gneisenau, które 
obecnie znajdują się o wiele dalej na południe 
od nas i że w pogoń za nimi wyszły z 
Gibraltaru pancernik HMS Renown i 
lotniskowiec HMS Ark Royal. Następuje 
odprężenie i przejście do 4 stopnia 
gotowości. Dowódca wygłasza przemówienie 
przez rozgłośnię, w którym nie ukrywając 
prawdy o ciężkiej sytuacji wojennej, stara się 
podnieść załogę na duchu. Ale kiedy szale 
przechylą się wreszcie ku naszej stronie? 
(sentyment autora). Pogoda zmienna choć pod 
wpływem południowego wiatru czuć jakby 
wiosnę w powietrzu.

Niedziela, 23 marca
Znajdujemy się mniej więcej na środku 
Atlantyku. Na rufowym pokładzie odbyło się 
uroczyste nabożeństwo, odprawione przez 
poczciwego pastora protestanckiego. Bóg jest

Kostek i ja w wolnych chwilach, 
na rufie na morzu.

wszędzie i ten sam. Po nabożeństwie 
odśpiewano „God save the King”.
Pomimo 4-go stopnia gotowości odczuwa się 
zmęczenie, bo oprócz pełnienia wacht są inne 
zajęcia, zwłaszcza dla szkolących się 
midshipmanów. W dowód uznania ich trudów 
i starań dowódca przekazał prezydentowi 
„Gunroomu” (mesie dla młodych oficerów i 
midshipmanów) 3 butelki alkoholu!

28 marca
Krótko przed zachodem słońca pomocniczy 
krążownik i okręt podwodny HMS 
Thunderbolt opuszczają konwój. Po 
zapadnięciu zmroku, będąc już niby w 
bezpiecznym rejonie, zwiększamy szybkość 
do 17 węzłów i odchodzimy od konwoju, 
kierując się do bazy Scapa Flow.

29 marca
O godz. 05.00 przyszedł sygnał od Komodora 
konwoju, przez nas kilka godzin temu 
opuszczonego, że 3 statki zostały 
storpedowane i zatopione przez U-boata. O 
godz. 07.00 zarówno do nas jak i do konwoju 
dołączyły lokalne eskorty - niestety za późno 
w wypadku konwoju. Od nas wystartowały 
obydwa „Walrusy” w poszukiwaniu sprawcy 
zatopień - bez rezultatu.
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Niedziela, 30 marca
Przejście do 3-go stopnia gotowości ze 
względu na potwierdzoną obecność U-boatów 
w tym przybrzeżnym rejonie; eskorta 
niszczycieli dobrze się wywiązuje ze swego 
zadania. Pogoda się psuje, zwiastując 
bliskość Szkocji! Przelotne opady gradu.

31 marca
Rano ostrzelano bezludną wysepkę na 
północny-wschód od Cape Wrath w celu 
artyleryjskich ćwiczeń dla obsad 14-to 
calowych dział (może też w celu 
rozładowania frustracji, że te nie były użyte 
do właściwego zadania w tym rejonie!!). 
Godz. 14.00 powrót do Scapa Flow i 
stanięcie na beczce obok niedawno 
przybyłego siostrzanego pancernika HMS 
Prince of Wales.

Rozważania, Fakty i Domysły

Jak wynika z ujawnionych po wojnie 
dokumentów, wypad krążowników liniowych 
Scharnhorst i Gneisenau (zaopatrywane przez 
towarzyszące im statki Ermland i Uckermark) 
przeciwko brytyjskiej żegludze na 
atlantyckich szlakach trwał od początku 
lutego do 22 marca 1941 r. Wyjście z Kilonii 
miało miejsce 23 stycznia, a niezauważone 
przedarcie się przez strzeżony odcinek 
Denmark Strait nastąpiło nocą 3 lutego. 
Podług instrukcji wydanej przez admirała 
Readera ich głównym zadaniem było 
niszczenie statków handlowych, ale z 
unikaniem bojowego zaangażowania się z 
jednostkami Royal Navy, jeśli te 
dorównywały im siłą ognia, a w żadnym 
wypadku z okrętami dysponującymi 15- 
calowymi działami. Tak więc ich pierwsze 
zetknięcie się z konwojem blisko Nowej 
Funlandii 8 lutego „spaliło na panewce”, 
gdyż konwój był eskortowany przez stary 
pancernik HMS Ramillies, który posiadał 15- 
calowe działa. Zgodnie z powyższą 
instrukcją krążowniki wycofały się, nie 

zadawszy konwojowi jakichkolwiek strat. 
Dwa tygodnie potem w tym samym rejonie 
napotkały nieeskortowany konwój, zdążający 
do Stanów Zjednoczonych i zatopiły 3 statki 
i 2 ropowce. Potem ten zespół korsarzy 
wycofał się pod Wyspy Kanaryjskie, ale 
napotkawszy tam konwój eskortowany przez 
pancernik HMS Malaya znowu wycofał się 
bez zadania strat, choć usiłował naprowadzić 
na konwój U-boaty. Wróciwszy następnie do 
faworyzowanego szlaku W. Brytania-Halifax, 
korsarzom udało się znaleźć i rozbić konwój, 
jaki dwa dni przedtem spotkał lecz opuścił 
nasz pancernik, tj. HMS King George V, 
żeby nabrać ropy w Halifax. Wydaje się, że 
obecność HMS Rodney nie miała dużego 
wpływu na masakrę konwoju, do jakiej 
doszło w ciągu dwóch dni 15-16 marca. 
Najbardziej krytyczny czas dla konwoju był 
poranek 16 marca, kiedy podług relacji 
dwóch świadków niemiecki zespół „był 
otoczony statkami, jakie zobaczywszy 
Niemców, zaczęły się rozchodzić w różnych 
kierunkach”. W rezultacie masakry, w której 
współpracowały niemieckie statki 
zaopatrzeniowe, zostało zatopionych lub 
wziętych do niewoli 16 statków z tego 
konwoju. Reszcie udało się uciec poza zasięg 
dział korsarzy. Być może pojawienie się, 
choć mocno spóźnione, pancernika Rodney 
ocaliło inne statki od zagłady. Jest jednak 
pewne, że szybki powrót na arenę pancernika 
HMS King George V, po nabraniu ropy, 
ocalił następny konwój od podobnego losu. 
Nie mając dostępu do szczegółów całej tej 
operacji, zwłaszcza odnośnych wykresów 
trasowych, nie można w pełni ocenić 
taktycznych posunięć dowódcy zespołu, 
wiceadmirała Lutjens. Niewątpliwie okazał 
się być mistrzem w unikaniu potyczek z bryt, 
okrętami liniowymi. Można chyba założyć, 
że w pewnej mierze opierał się na 
taktycznym wywiadzie, gdyż w tym czasie 
kryptologiczna sekcja B. Dienst dość łatwo 
odszyfrowywała sygnały radiowe i było wielu 
agentów, którzy donosili o formowaniu się 
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konwojów, ich składzie i wyj ściu z portów na 
wschodnim wybrzeżu Północnej Ameryki. 
Niemiecka maszyna propagandowa w pełni 
wykorzystała osiągnięte sukcesy operacji 
„Weserilbung”, chełpiąc się 
niezaprzeczalnym faktem, że Royal Navy 
pomimo swej olbrzymiej wyższości liczbowej 
nie była w stanie zaangażować niemieckich 
krążowników, a cóż dopiero być zdolna je 
zatopić. To prawda, że bilans ich eskapady 
był nader przykry dla naszych sojuszników: 
18 statków zatopionych i 3 statki z całym 
ładunkiem zarekwirowane - łączna strata 
tonażu 115 622; poza tym była to zła wróżba 
na niedaleką przyszłość w obliczu groźby 
pojawienia się na atlantyckich szlakach 

konwojowych również super-pancerników 
Bismarck i Tirpitz. W rzeczywistości 
przyszłość miała się okazać o wiele bardziej 
korzystna niż to sobie wyobrażano. Okazało 
się, że na skutek długiego i ciągłego 
używania wysokoprężnych turbin parowych 
w operacji „Weserubung”, maszyny te na 
obydwu krążownikach wymagały 
gruntownego remontu. W dodatku po dotarciu 
do portu Brest te okręty zostały poddane 
skoncentrowanym atakom torpedowym i 
bombowym przez Royal Air Force, tak że 
nie były gotowe ani zdolne współdziałać z 
super-pancernikiem Bismarck i ciężkim 
krążownikiem Prinz Eugen w operacji 
„Rhineubung”.

TERESA SKINDER-SUCHCITZ

POLSKIE OKRĘTY INTERNOWANE W SZWECJI
Od czasu zawinięcia okrętów podwodnych do 
Szwecji we wrześniu 1939, (OORP „Sęp” - 
17go, „Ryś” - 18go, „Żbik” - 24go) i po 
przybyciu 20 września ORP „Wilk” do 
brzegów Szkocji, troską władz polskich w 
Londynie i w Paryżu, było wydostanie tych 
okrętów i doprowadzenie ich do portów 
brytyjskich. Attache morski, kmdr por. 
Tadeusz Stoklasa już 4 października zwrócił 
się do Admiralicji brytyjskiej z zapytaniem, 
czy okręty podwodne po ucieczce ze Szwecji 
miałyby przejść do Wielkiej Brytanii, czy 
działać na Bałtyku1. Ucieczka ORP „Orzeł” 
z internowania w Tallinie, jego 
trzytygodniowe patrole na Bałtyku, przejście 
przez zaminowany Sund, i zawinięcie do 
Szkocji 14 października, wywołały wśród 
młodszych oficerów internowanych w 
Vaxholmie podziw i chęć wzorowania się na 
tych wyczynach.
KMW w Paryżu, oraz kmdr por. Stoklasa 
zaczęli planować wydostanie okrętów 

podwodnych z, lub bez zgody władz 
szwedzkich. Stosunek władz brytyjskich do 
tego przedsięwziącia był bardziej 
powściągliwy. Admiralicja i Foreign Office 
obawiali się sprowokowania Rzeszy 
Niemieckiej do ataku na Szwecję pod 
pretekstem naruszenia neutralności przez 
dopuszczenie do ucieczki polskich okrętów. 
Zastępca brytyjskiego attache morskiego 
kmdra por. John Poland informował 
Admiralicję, że próbował wpłynąć 
uspokajająco na polskie załogi podniecone 
przybyciem „Orła” do Wielkiej Brytanii, 
gdyż obawiał się jakiegoś nierozważnego 
postępowania ze strony internowanych 
Polaków. Uważał on, że wydostanie się na 
własną rękę z Vaxholmu w południowo- 
wschodniej Szwecji jest niemożliwe, gdyż 
nieznane były drogi morskie marynarki 
szwedzkiej, a trasy używane przez statki 
handlowe były pilnie strzeżone. Jego zdaniem 
okręty podwodne powinny pozostać w 
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Szwecji na wypadek konfliktu zbrojnego na 
Bałtyku. W międzyczasie od mjra 
Brzeskwińskiego, attache wojskowego w 
Sztokholmie, potwierdzone sprawozdaniem 
por. mar. Łątkiewicza, po wizycie w 
Vaxholmie zaczęły napływać do KMW 
niepokojące raporty o niskim morale 
internowanych załóg. Szef KMW, kontradm. 
Jerzy Świrski wyznaczył kmdra Tadeusza 
Podjazd-Morgensterna na stanowisko attache 
morskiego w Sztokholmie, uważając, że 
posiada on odpowiedni autorytet pośród 
personelu. Zadanie kmdra Morgensterna było 
nie tylko dbać o utrzymanie gotowości 
bojowej, ale też czuwanie nad sytuacją 
polityczną i wykorzystanie pierwszej okazji 
do zarządzenia ucieczki. Miał on też 
dyskretnie przeprowadzić dochodzenia nad 
okoliczościami internowania okrętów 
podwodnych.
Pierwsze swoje sprawozdanie kmdr 
Morgenstern wysłał do kontradm. Swirskiego 
na początku stycznia 1940 r., trzy tygodnie 
po przyjeździe do Sztokholmu. Długi i 
szczegółowy raport zaczyna się od omówienia 
sytuacji politycznej. Morgenstern 
przestrzegał, że w danej chwili nawet 
sugestia możliwości opuszczenia portu przez 
okręty podwodne spowodowałaby negatywną 
reakcję Szwedów i mogłaby doprowadzić do 
zaostrzenia warunków internowania okrętów 
i załóg. Trzeba więc czekać na dogodniejszą 
chwilę aby poruszyć ten temat. Doszły do 
niego również wieści z Helsingfors, że 
Marszałek Mannerheim, naczelny dowódca 
wojsk Finlandii, wysunął sugestię użycia 
internowanych polskich okrętów do 
współpracy z flotą fińską, ale dopiero na 
wiosnę.
W raporcie opisany jest stan techniczny 
okrętów podwodnych. ORP „Sęp” był w 
dobrym stanie: pięknięcie tłumika zostało 
naprawione. Natomiast stan ORP „Ryś” był 
niezadawalający, gdyż wskutek uszkodzeń 

balastów ropowych przez bomby, okręt mógł 
zabrać tylko 20 ton ropy w zbiornikach 
wewnętrznych - co umożliwiłoby mu tylko 
dopłynięcie do Wielkiej Brytanii, ale bez 
żadnych rezerw paliwa. Stan ORP „Żbik” 
był na ogół dobry. Wszystkie trzy okręty 
wymagały jednak zwrotu części zabranych 
przez Szwedów przy internowaniu, bez 
których nie były zdolne opuścić portu.
Co do niektórych członków załóg, kmdr 
Morgenstern wyraził poważne zastrzeżenia. 
Odnosiło się to przede wszystkim do 
dowódców okrętów, o których pisał: 
Kmdr ppor. Salamon i Grochowski robią 
wrażenie nerwowo wyczerpanych. Nie 
odniosłem tego samego wrażenia w stosunku 
do kmdra ppor. Żebrowskiego, jednak sądzą, 
Że młodszy dowódca z większą inicjatywą i 
temperatmentem dawałby większą rękojmię 
powodzenia w czasie wojny2.
Morgenstern kończył raport prośbą o 
przyznanie członkom załóg dodatku do pensji 
ponieważ pełnią służbę na okrętach, a ich 
pobory były tak małe, że nie byli w stanie 
pomagać jak najskromniej rodzinom w kraju. 
Tempo wypadków w pierwszych miesiącach 
1940 roku ukulminowane 9 kwietnia 
niemiecka inwazją Danii i Norwegii, 
przyniosło władzom Marynarki Wojennej i 
internowanym załogom nadzieję, że ich 
bezczynność prędko się skończy i że będą 
mogli brać udział w wojnie na morzu wraz ze 
swymi towarzyszami walczącymi u boku 
Royal Navy.
Niemiecka inwazja Norwegii zagroziła też i 
Szwecji: ściśle przestrzegana neutralność 
mogła nie obronić jej przed inwazją. W 
pewnym więc stopniu nastąpiły zmiany w 
ustosunkowaniu się władz szwedzkich do 
internowanych okrętów. Zostały one 
przeholowane do Basenu Arsenału w 
Sztokholmie, bazy marynarki, gdzie były pod 
silną obroną przeciwlotniczą ale i też pod 
zwiększonym nadzorem. Przystąpiono do
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remontów i uzbrajania okrętów w torpedy i 
amunicję. Przez ten czas załogi zostały 
zakwaterowane na „Darze Pomorza” 
zakotwiczonym w pobliżu.
W tym okresie pełnym napięcia i nadziei, 
kontradm. Świrski zarządził stan pogotowia 
morskiego na okrętach podwodnych i 
odkomenderował dowódcę ORP „Wilk”, 
Bogusława Krawczyka do Sztokholmu. Kpt. 
mar. Krawczyk, odważny i doświadczony 
dowódca, który zdołał w bardzo trudnej 
sytuacji przeprowadzić swój uszkodzony 
okręt przez Sund i pomyślnie dotrzeć do 
Szkocji, miał już za sobą szereg patroli 
bojowych i miał służyć przykładem 
młodszym oficerom3. Oddając pod jego 
dowództwo ORP „Sęp”, kontradm. Świrski 
wyraził nadzieję, że przynajmniej jeden, i to 
najbardziej wartościowy okręt podwodny 
będzie szczęśliwie doprowadzony do portów 
brytyjskich.
Admiralicja interesowała się też losem 
polskich okrętów w Szwecji, ustalając swoje 
pierwszeństwa użycia tych jednostek: w 
wypadku przystąpienia Szwecji do wojny po 
stronie Aliantów. Okręty powinny przejść 
pod rozkazy szwedzkich władz morskich i 
działać na Bałtyku. Gdyby Szwecja uległa 
Niemcom, okręty powinny natychmiast wyjść 
na morze i podjąć wszelką możliwą akcję 
przeciwko Niemcom. Kontradm. Świrski 
zgadzał się z oceną Admiralicji, lecz 
przestrzegał kmdr Morgensterna:
Pan Komandor otrzyma opinię Admiralicji o 
postępowaniu naszych okrętów podwodnych. 
Stop. Ta opinia jest na ogół słuszna i 
powinna być wzięta pod uwagę dla Pana 
decyzji, ale... Pana formalnie nie obowiązuje. 
Stop*.
Świrski podkreślał, że ostateczna decyzja 
mogła być tylko pobrana przez władze 
morskie reprezentowane w Szwecji przez 
kmdra Morgensterna. Internowane okręty 
nigdy nie weszły pod dowództwo brytyjskie, 

więc Admiralicja mogła tylko doradzać, a nie 
rozkazywać. Największą troską władz 
polskich jak i Admiralicji, było 
niedopuszczenie do zagarnięcia tych trzech 
jednostek przez Niemców - lepiej niech 
miałyby zostać zniszczone niż znaleźć się w 
rękach wroga.
W połowie kwietnia wszelkie przygotowania 
do opuszczenia Sztokholmu - jawnie z 
pomocą szwedzką, lub bez niej zostały 
zrobione. Mapy pól minowych na zachodnim 
Bałtyku zostały dostarczone KMW przez 
admiralicję francuską jeszcze w grudniu 1939 
r. Kmdr Morgenstern skompletował stan 
załóg. Plan ucieczki był opracowany: 
naturalnie byłoby to bardzo niebezpieczne 
przedsięwzięcie, lecz Polacy uważali, że 
istniała możliwość powodzenia. Ze 
Sztokholmu do wyjścia na otwarte morze 
okręty miały trzy godzinny rejs wąskimi 
„skerrami”, poprzez dwa mocno strzeżone 
punkty, które trzeba by było negocjować w 
wynurzeniu. Łączność z okrętami podczas 
ucieczki została opracowana, włącznie ze 
specjalnym szyfrem; oraz ustalono sposób 
dostarczenia ropy na morzu. Części zabrane 
przez Szwedów, bez których wyjście na 
morze było niemożliwe, były w rękach 
ambasady polskiej, przesłane pocztą 
dyplomatyczną. Naczelny Wódz, gen. 
Władysław Sikorski, w dwóch telegramach 
wysłanych 17 kwietnia, rozkazywał aby kmdr 
Morgenstern w porozumieniu z Aliantami, 
podjął natychmiast akcję wyprowadzenia 
okrętów podwodnych i „Daru Pomorza” na 
Bałtyk5. Sytuacja nie była jednak tak prosta 
jak to oceniał gen. Sikorski. Szwedzi, 
przewidując próby opuszczenia Sztokholmu, 
zwiększyli swoją czujność. Wielka Brytania 
też odmówiła współpracy w tej akcji.
Kampania w Norwegii szybko zakończyła się 
zwycięstwem niemieckim i okupacją kraju. 
Nie doszło jednak do niemieckiej inwazji 
Szwecji, która przez cały ten okres zachowała 
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ścisłą neutralność. Stan pogotowia został 
odwołany 10 czerwca; a z końcem lipca kmdr 
ppor. Krawczyk powrócił do Szkocji. Załogi 
musiały zdać torpedy i amunicję do 
magazynów. Przystąpiono do pełnienia 
normalnej służby wachtowej - po 5 członków 
na każdym okręcie. Wśród załóg, które przez 
pół roku żyły nadzieją wyrwania się z 
internowania i ponownego udziału w 
działaniach wojennych - szczególnie silna 
była chęć zastąpienia ORP „Orzeł”, który 
zatonął z całą załogą na początku czerwca - 
wypadki te spowodowały gorzkie 
rozczarowanie, przygnębienie i obawę o 
przyszłość.
Szwedzi pomimo silnych nacisków 
niemieckich nie wydali im polskich okrętów, 
lecz zmieniono im miejsce zakotwiczenia: z 
Sztokholmu przeholowano je na jezioro 
Mallaren, gdzie warunki były bardzo 
uciążliwe. Dzięki staraniom kmdra 
Morgensterna, okręty zostały przeholowane 
najpierw do brzegów małej zasłoniętej wyspy 
Fallskor, a potem do Mariefeld, gdzie klimat 

i kwaterunek były dogodniejsze. Mariefeld, 
położony 80 km w głąb lądu, położył kres 
jakimkolwiek marzeniom opuszczenia 
Szwecji, szczególnie, że kontradm. Świrski 
surowo zabronił załogom jakichkolwiek prób 
ucieczki. Trzy polskie okręty podwodne 
zostały tam do końca wojny.

1 Artykuł jest oparty na dokumentach 
pochodzących: 1) z Public Record Office, 
Kew, Londyn, które są objęte Crown 
Copyright i są użyte za pozwoleniem 
Controller of Her Majesty’s Stationary 
Office, za co autorka składa mu 
podziękowanie. Wykorzystane są akta w 
zbiorach Admiralicji PRO ADM 116/40 i 
116/4064. 2) Z Instytutu Polskiego i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego dalej IPMS.
2 IMPS MAR. A.V. 9/3.
3 Kpt. mar. Bogusław Krawczyk dostał awans 
na Komandora podporucznika 3 V 1940 r.
4 IMPS MAR. A. 9/3. Telegram kontradm. 
Świrskiego z 26 IV 1940.
5 IMPS. A.IV. 4/2.

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

ORP ŚLĄZAK 
POWRACA DO WIELKIEJ BRYTANII

Tygodniowy postój w Algierze - od 1- 
go do 7-go kwietnia 1944 r. był zużyty na 
pożegnania, przekazania dowództwa Grup 
Eskortowych na Morzu Śródziemnym, 
nowoprzybyłemu z Wielkiej Brytanii, 
Komandorowi Ransome R.N., oraz na 
przygotowania do powrotu do 
Zjednoczonego Królestwa.

Niezwykłą przyjemność sprawił mi 
kierownik Polskiego Gimnazjum i Liceum 
w Algierze El Biar. Przybył on na okręt z 
delegacją uczennic i uczniów i doręczył 
cenny prezent w postaci księgi złożonej z 

opracowań jego wychowanków, na tematy 
morza, okrętów i marynarzy.

Odręcznie napisane opracowania 
składające się na księgę, zostały jednolicie 
i schludnie ułożone i ilustrowane 
artystycznie przez Francuza, Pana Andre 
Acquart - widocznie przyjaciela 
wykonawców księgi. Tytuł Księgi:

Walecznej Załodze 
Marynarzom i Oficerom 

Komandorowi Tymińskiemu 
„Ślązakowi”
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młodzież szkół polskich 
Gimnazjum i Liceum 

w Algierze El-Biar 1944

Mój nieżyjący już serdeczny kolega, 
od 1924 roku, ppłk Felicjan Mazurkiewicz 
(Cichociemny, zrzutek do Polski, uczestnik 
Powstania Warszawskiego), w swoich 
wspomnieniach wydanych w Polsce w 
książce zatytułowanej: „Lata chmurne, 
Lata dumne”, opisuje smutne dzieje 
żołnierzy polskich wszystkich stopni 
(niewątpliwie również rodzin 
wojskowych), którzy po kapitulacji Francji 
(22 VI 1940), nie mogąc ewakuować się 
do Wielkiej Brytanii, zorganizowanymi 
oddziałami, grupami lub w pojedynkę, 
przedostali się do Południowej Francji. Tu 
stworzono dla nich obozy, ale wszyscy 
pragnęli dołączyć do Polskich Sił 
Zbrojnych w Wielkiej Brytanii.

Nie było to rzeczą łatwą. Olbrzymia 
większość tych, co zapłacili 
przewodnikom, by ich przez Pireneje 
przeprowadzili do Hiszpanii - mając 
nadzieję na dojście do Gibraltaru, lub 
dostanie się pod opiekę Poselstwa 
Polskiego w Lizbonie - wylądowała w złej 
sławy obozie w Miranda del Ebro.

Inni planowali przedostać się drogą 
morską do Algieru lub Maroka, a stamtąd 
na zachodni brzeg Północnej Afryki i do 
Gibraltaru. Wiele z nich padło ofiarą 
przeróżnego rodzaju „rekinów”, którzy po 
zainkasowaniu sutego zadatku za 
przerzucenie ich na brzeg Północno- 
Afrykański, znikali. Jedna grupa żołnierzy 
polskich, złożona z około 50-ciu osób 
omalże zapłaciła życiem taki przerzut.

Jeden z uczestników tej „wyprawy” na 
dobrze opłaconym statku handlowym (zdaje 
mi się, że kapitan) Józef Wyganowski, w 
liście z Algieru, do wówczas jeszcze 
majora Felicjana Majorkiewicza, opisał jak 
kapitan statku, rzekomo celem ukrycia 
nielegalnych pasażerów przed kontrolą

Lord L. Mountbatten dekoruje Kmdr. por. R. 
Tymińskiego dowódcę ORP Ślązak.

niemiecką w Marsylii, zamknął ich w 
hermetycznie zamykanej chłodni, 
zapewniając, że natychmiast po wyjściu z 
portu, wypuści ich na pokład.

Tymczasem czas mijał, słychać było 
pracę maszyny, statek kołysał się na fali, a 
więc był już na morzu. Nikt chłodni nie 
otwierał, a tlenu zaczęło brakować. Czas 
upływał. Wątpliwości i domysły 
przerodziły się w pewność, że przemytnicy 
planowali brakiem tlenu w chłodni ich 
zadusić i ciała wyrzucić za burtę.

Wielu wpadło w rozpacz. Połowa 
straciła przytomność. Nieliczna grupa 
mocniejsza nie tyle na ciele co na duchu, 
znalazłszy w chłodni kawał żelaza, zaczęła 
wybijać dziurę w żelbetonowej grodzi 
chłodni. Będąc już u kresu wyczerpania, 
usłyszeli lekkie syczenie wdzierającego się 
świeżego powietrza. Byli uratowani.

Mimo tego rodzaju doświadczeń, 
przerzuty do Algieru trwały nadal.

Decydujący się na przedostanie się do 
Algieru nie brali pod uwagę faktu, że 
udawali się tam „w ciemno”, nie mając 
żadnych podstaw do egzystencji po 
wylądowaniu, ale liczyli na przedostanie 
się jakoś do Wielkiej Brytanii.

Jedna z grup wyczekująca, w wyniku 
puszczonej przez kogoś pogłoski, na brzegu 
algierskim na okręty brytyjskie, które 
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jakoby miały przetransportować ich do 
Gibraltaru, została zaaresztowana przez 
Francuzów.

Inna grupa złożona z około 100 
żołnierzy, została zakuta w kajdany i 
wysłana do więzienia w Colomb-Bechar.

Nie wiem jakimi drogami dostały się 
do Algieru rodziny wojskowe, które 
odwiedzaliśmy podczas postojów w 
Algierze, ale na pewno były one 
dramatyczne.

Opowiadały mi panie, że w drugiej 
połowie 1941 roku przyszła instrukcja od 
władz Vichy (niewątpliwie pod presją 
niemiecko-włoskiej Komisji Rozjemczej, 
niepodzielnie rządzącej francuską Afryką 
Północną), według której wszyscy Polacy 
liczący wtedy w Algierze ponad 200 osób 
- a więc również rodziny wojskowe z 
dziećmi - mieli być wywiezieni na południe 
Algierii, na pogranicze Sahary.

Nie dowiedziałem się, jaka organizacja 
charytatywna zdołała wywalczyć u władz, 
pozostawienie pań z dziećmi, którym 
przydzielono pomieszczenia w dzielnicy 
Algieru El Biar.

Żołnierze zostali odtransportowani do 
rejonu wyżej wymienionego Colomb- 
Bechar, oddalonego od Algieru około 1000 
kilometrów na Południowy Zachód.

Oficerów osadzono w prymitywnych 
mocno podniszczonych barakach, 
strzeżonych przez Tuaregów i Berberów.

Szeregowych (do których dołączyła 
pewna ilość oficerów) wysłano około 100 
kilometrów na Południe do Bechar, do 
otwartej Sahary i, jak katorżnikom w 
Rosji, kazano zbierać, przewozić i układać 
kamienie, na budującą się szosę, oraz na 
budujące się tory kolejowe.

Oczywiście, wszyscy byli strzeżeni 
przez uzbrojonych Arabów.

Warunki pracy i wegetacji były nie do 
zniesienia przez ludzi pochodzących z 
Europy. Temperatura na słońcu, według 
raportu wymienionego wyżej JÓzefa 
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Wyganowskiego, dochodziła do 46°C, 
potęgowana gorącym odbiciem od kamieni 
i piasku. Brak wody powiększał jeszcze 
bardziej cierpienia byłych Aliantów, 
zmuszonych do ciężkich robót.

O ucieczce mowy być nie mogło, 
właśnie z powodu niemożności 
zaopatrzenia się w wodę, nie mówiąc już 
o terenie pokrytym ruchomymi gorącymi 
piaskami i rozpalonych słońcem skałach. 
Rzadkie okazy były strzeżone przez 
Tuaregów. Za złapanie uciekającego Polaka 
władze francuskie płaciły 5 franków.

Ppłk Felicjan Majorkiewicz podaje, że 
od 7 grudnia 1941 r. do 4 września 1942, 
oficerowie polscy byli zamknięci w obozie 
koncentracyjnym w Mecherie (departament 
Oran), tak jak gdyby byli skazani za 
najcięższe przestępstwa kryminalne.

Niewątpliwie władze francuskie w 
Algierii drżały przed wspomnianą wyżej 
niemiecko-włoską komisją rozjemczą i 
robiły wszystko, aby nie narazić się 
zwycięskim Niemcom.

Sytuacja „Przerzutów” do Gibraltaru 
(i Wielkiej Brytanii) uległa znacznej 
poprawie dopiero w połowie 1942 roku.

23 lipca 1942 r. została zorganizowana 
w Gibraltarze (rok później przeniesiona do 
Algieru) Polska Misja Morska, która poza 
fasadą otwartej oficjalności, miała tajną 
„misję”, „ewakuacji obywateli polskich z 
terenów obcych”. Kpt. mar. Marian 
Kadulski zapoczątkował tę jednostkę jako 
„Placówkę Ewakuacyjną”, przemianowaną 
w lipcu 1942 r. na Polską Misję Morską i 
przejętą przez kdra ppor. pil. Karola 
T rzasko-Durskiego.

Misja ta posiadała dwa kutry 
porybackie, w kolorach i numerach 
rejestracyjnych przypominające rybackie 
kutry hiszpańskie, obsadzone przez załogi 
polskiej Marynarki Wojennej.

Szef Misji był w kontakcie z 
placówkami ewakuacyjnymi w krajach, w 
których ewakuacje obywateli polskich (i 
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niepolskich), były przygotowywane. (Vide 
Kronika S.M. Piaskowskiego, tom 3-ci, 
str. 48 i inne).

Polska Misja Morska na Morzu 
Śródziemnym została rozwiązana 1-go 
września 1944 r. po przeszło dwuletniej 
chlubnej operacji.

Rodziny Wojskowe z Algieru El Biar 
w drugiej połowie 1944 r. zostały 
przeniesione do Włoch.

Chcę ,tu zanotować, że spośród 
nieżonatych członków załóg polskich 
niszczycieli, odwiedzających od czasu do 
czasu Rodziny Wojskowe w El Biar por. 
mar. Jerzy Lipiński z ORP Garland, z 
grona około siedemnastu przystojnych i 
hożych panienek pojął za żonę pannę 
Krystynę Ziemba.

Jak to już wspomniałem w relacji z 
początkowego okresu służby ORP Ślązak 
na Morzu Śródziemnym, w Oranie 
mieszkała gościnna polsko-francuska 
rodzina państwa Gutowskich. Niestety nie 
pamiętam ich imion. Poznałem ich w 
czerwcu 1939 r., będąc w Oranie na ORP 
Iskra.

Pan Gutowski, chociaż nie mówił po 
polsku, był dumny z polskiego pochodzenia 
- pracował on w Oranie w banku. Był on 
potomkiem po kądzieli Sadyka Paszy 
(Michała Czajkowskiego). Córka Sadyka 
Paszy Michalina (z matki Francuzki), około 
1860 r. wyszła za mąż za znajdującego się 
wówczas w Turcji doktora Rudolfa 
Gutowskiego. Tę sympatyczną rodzinę 
(mieli małą ładną córeczkę) odwiedziłem 
kilkakrotnie podczas postojów ORP Ślązak 
w Oranie.

Pożegnalne wizyty złożyłem 
ambasadorowi RP Panu Kajetanowi 
Morawskiemu, konsulowi RP Panu 
Ullmanowi, wicekonsulowi Panu Juliuszowi 
Friedrichowi i jego Małżonce Pani Lenie.

Złożyłem także wizytę w Dowództwie 
Brytyjskim Morza Śródziemnego. Admirał 
Sir John Cunningham był we Włoszech.

Pożegnałem się z Szefem Sztabu rear adm. 
Dundas i innymi oficerami sztabu. 
Wszyscy oni wygłaszali swe uznanie i 
pochwały dla sprawności bojowej, 
operującym na Morzu Śródziemnym OORP 
Dzik, Sokół, Krakowiak i Ślązak.

Szef Wydziału Operacyjnego (Staff 
Oficer Operations) zaprosił mnie na 
kolację. Żegnając się wyraził swój żal, że 
„Ślązak” opuszcza Morze Śródziemne, 
kończąc słowami: „You have been the 
most efficient Senior Officer of Escort 
Groups”.

Muszę przyznać i podkreślić bardzo 
dobre stosunki, jakie miałem zarówno ze 
wszystkimi przełożonymi na Morzu 
Śródziemnym, jak i z podległymi mi 
dowódcami okrętów Royal Navy.

W przeddzień naszego wyjścia z 
Algieru, 7-go kwietnia 1944 r., otrzymałem 
sygnał od Dowódcy Morskiego Morza 
Śródziemnego, kopię którego podaj ę 
poniżej:

Ślązak (R) Krakowiak C IN C MED 
Capt. (H) 071103 April 7

SECRET BASEGRAM
ON YOUR LEAVING 
MEDITERRANEAN STATION, I WISH 
TO EXPRESS THE SATISFACTION I 
HAVE LONG FELT AT THE 
CONSISTENTLY GOOD WORK 
PERFORMED BY YOUR SHIP AND BY 
KRAKOWIAK AND TO 
CONGRATULATE YOU ON THE 
QUALITIES OF LEADERSHIP YOU 
HAVE SHOWN AS SENIOR OFFICER 
OF AN ESCORT GROUP. ŚLĄZAK 
AND KRAKOWIAK AND THEIR 
COMPANIES CAN BE JUSTLY PROUD 
OF THEMSELVES FOR A JOB WELL 
DONE, GOOD BYE AND GOOD LUCK 
TO YOU BOTH.

071103B APRIL.
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W odpowiedzi wysłałem do C in c 
MED, poniżej skopiowany sygnał:

TO: C IN C MED (R) KRAKOWIAK 
FROM: ŚLĄZAK

TOUR 071103B. I WISH TO THANK 
YOU ON BEHALF OF BOTH SHIPS 
FOR YOUR VERY KIND MESSAGE 
AND TO EXPRESS THE PRIDE WE 
FELT IN HAVING HAD THE HONOUR 
TO SERVE UNDER YOU FOR THE 
LAST YEAR.

080940 B April.

W dniu wyjścia z Algieru - 8 kwietnia 
1944 - rano przybył na OORP Ślązak i 
Krakowiak, stojące obok siebie, Szef 
Sztabu Dowódcy Morskiego Morza 
Śródziemnego Rear Adm. - Dundas (CinC 
znajdował się we Włoszech). Po 
przeglądzie załóg admirał wygłosił 
przemówienie, po którym pożegnał załogi 
polskim „Czołem marynarze”.

Tegoż dnia o godz. 1908 ORP Ślązak 
jako dowódca, razem z ORP Krakowiak i 
HMS Douglas, wzięły pod swoją osłonę 
okręt dowódczy HMS Bulolo oraz okręt 
transportu wojska HMT Letitia i wyszły z 
Algieru do Wielkiej Brytanii.

Wstąpiliśmy do Gibraltaru rano 10-go 
kwietnia, uzupełniliśmy zapasy i 11-go 
przed południem, w tym samym składzie, 
wyszliśmy na Atlantyk.

Ocean przywitał nas przyjemną 
pogodą. Kłębiaste chmurki ledwie się 
poruszały wysoko na tle niebieskiego nieba. 
Wiatr o skali 3 do 4 według skali Beauforta 
wiał z południowo-zachodniego kierunku, 
fala lekka - przypomniały mi omalże 
identyczne warunki pogody, kiedy w 
czerwcu, 1939 roku na ORP Iskra, pod 
pełnymi żaglami, wchodziliśmy z 
Atlantyku do Cieśniny Gibraltarskiej.

Tym razem idziemy w przeciwnym 
kierunku.

Nastawiliśmy szybkość 16 węzłów i 
zygzakując wzięliśmy kurs wzdłuż trasy 
odprowadzającej nas lukiem na Zachód od 
brzegów okupowanej Francji. Musieliśmy 
bowiem strzec się przed nalotami Luftwaffe 
oraz żeglować przez obszar Wschodniego 
Atlantyku, mniej naszpikowanego 
nieprzyjacielskimi okrętami podwodnymi.

14 kwietnia znajdowaliśmy się w 
przybliżonej pozycji około 500 mil 
morskich od SW od Lands End. Po 
południu, cztery mile na naszym prawym 
trawersie, zaobserwowaliśmy biały dymek, 
wydobywający się jak gdyby z powierzchni 
morza. Przy lekkim wietrze, z NW, dymek 
układał się na parę metrów w linii wiatru.

A więc był to niemiecki okręt 
podwodny idący w zanurzeniu na 
głębokości persyskopowej, ładujący swoje 
akumulatory przy pomocy Schnorkel’a. 
(Jest to bardzo praktyczne urządzenie 
pomysłu holenderskiego, zastosowane na 
niemieckich okrętach podwodnych w 1943 
roku, umożliwiające poruszać się okrętowi 
podwodnemu w płytkim zanurzeniu, przy 
użyciu motorów dieslowych zasilanych 
świeżym powietrzem przez rurę wdechową 
i wyrzucających spaliny przez rurę 
wydechową, wystające ponad powierzchnię 
morza. Ujemną stroną tego urządzenia 
były spaliny wydobywające się na 
powierzchnię wody jako dym, który 
zdradzał pozycję U-Boat’a, a także 
zasłaniał U-Boat’owi część horyzontu.

Miałem wielką ochotę zaatakowania 
podwodnego korsarza - ale zadaniem 
eskorty było bezpieczne doprowadzenie do 
Wielkiej Brytanii powierzonego jej 
konwoju. Idąc do ataku lub wysyłając do 
ataku jeden z okrętów eskorty 
uszczupliłbym osłonę konwoju na dłuższy 
okres czasu.

Z żalem więc zdecydowałem się 
zaniechać myśli o ataku i kontynuować 
naszą podróż. Powiadomiłem o tym HMS 
Bulolo.
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Równocześnie wysłałem meldunek do 
Dowództwa Morskiego Plymouth, podając 
pozycję U-Boat’u. Nie miałem 
wątpliwości, że skieruje samolot, aby się 
nim zajął.

Następnego dnia przed południem 
spotkały się z nami niszczyciele HMSS 
Hotspurt i Viscount, objęły eskortę nad 
HMT Letitia i poprowadziły ją do Clyde.

16 kwietnia rano, ORP Ślązak uzyskał 
kontakt podwodny. Wykonał atak, rzucił 
serię bomb głębinowych bez rezultatu. 
Kontakt zniknął.

Tegoż dnia po południu weszliśmy do 
Falmouth. Spędziliśmy tam wypoczynkową 
noc i rano 17 kwietnia wyszliśmy z HMS 
Bulolo i dotychczasowymi niszczycielami 
eskorty do Portland. Tam po południu 
zostawiliśmy HMS Bulolo razem z HMS 
Douglas, a sami, w towarzystwie ORP 
Krakowiak, wzięliśmy kurs na Devonport, 
gdzie tego samego dnia wieczorem 
ocumowaliśmy się przy nabrzeżu, kończąc 
tym formalnie przydział do Floty Morza 
Śródziemnego.

Post scriptum.

Pochwały i komplementy otrzymywane 
przeze mnie od dowództw i wyższych 
oficerów Royal Navy pod adresem ORP 
Krakowiak, Ślązak, Dzik i Sokół, za ich 
wybitny udział w operacjach Morza 
Śródziemnego w 1943/44 roku, 
przyjmowałem jako należne załogom tych 
okrętów od młodszych marynarzy do 
dowódców.

I rzeęzywiście, załogi nie tylko 
wymienionych okrętów, ale wszystkich 
polskich okrętów walczących pod 
operacyjnym dowództwem Royal Navy w 
czasie Drugiej Wojny Światowej dokładały 
dużo skutecznych starań, aby 
zaprezentować Polską Marynarkę z jak 
najlepszej strony.

Upłynęło prawie 53 lat od czasu 

ostatniego wyjścia ORP Ślązak z Morza 
Śródziemnego i pożegnania się z 
podległymi mi podczas kampanii 
1943/1944 niszczycielami Royal Navy.

Emerytowany Captain Royal Navy J. 
Kenneth Hamilton, który w 1943/44 w 
stopniu Lieutenanta R.N. dowodził HMS 
Cleveland i brał udział w akcjach i 
konwojach pod rozkazami ORP Ślązak, 
przypadkowo, na przyjęciu u wspólnych 
znajomych w Kent, Wielka Brytania, 
spotkał Państwa Balickich (por. mar. 
Franciszek Balicki jest członkiem 
Stowarzyszenia Mar. Woj. w Wielkiej 
Brytanii). Od Kolegi Balickiego dowiedział 
się, że żyję i zwrócił się do Funduszu 
Społecznego Stowarzyszenia Mar. Woj. z 
prośbą o mój adres.

Capt. Hamilton komentując walory 
dowódców niszczycieli Royal Navy na 
Morzu Śródziemnym w 1943/44 
zakonkludował:

„You were far and away the most 
effective commander...”

Tego rodzaju ocena osobistych zalet 
dowódczych, wypowiedziana przez 
podległego mi przeszło pół wieku temu 
dowódcy niszczyciela Royal Navy, a 
obecnie równego mi stopniem 
emerytowanego oficera Marynarki 
Królewskiej, nie neguję, sprawiły mi dużą 
satysfakcję.

Dla ścisłości historycznej pragnę 
jednak zanotować, że podobna ocena 
należna jest również innym polskim 
dowódcom Marynarki Wojennej, którzy 
mieli przywilej dowodzenia w akcjach 
bojowych, zespołami Royal i Alianckich 
Marynarek Wojennych. Że wymienię: kdra 
ppor. Tadeusza Gorazdowskiego, kdra 
ppor. Ludwika Lichodziejewskiego i kdra 
ppor. Konrada Namieśniowskiego.

Toronto, Kanada
listopad 1996 r. Romuald Nałęcz-Tymiński
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STEFAN BUJNIEWICZ

O.R.P. KRAKOWIAK - WSPOMNIENIA
Rok 1941 był dla Polskiej Marynarki 
Wojennej walczącej pod rozkazami 
brytyjskimi okresem dużego przyrostu 
jednostek pływających i to nowoczesnych 
okrętów wybudowanych przez miejscowe 
stocznie według potrzeb wciąż jeszcze 
rozszerzających się działań wojny na 
morzu.

Na O.R.P. Gdynia (ex. s/s 
Kościuszko), zakotwiczonym w Devonport 
jako baza szkoleniowa i koszary dla rezerw 
naszej floty panowało podniecenie i trwały 
ożywione dyskusje wśród marynarzy 
czekających na konkretny bojowy 
przydział. Niedawno, pod koniec 
października 1940 r., odeszła ostatnia już 
grupa marynarzy na nowy, duży 
niszczyciel, wybudowany w Szkocji dla 
Royal Navy jako H.M.S. Nerissa i 
przemianowany następnie na O.R.P. 
Piorun. Trzon jego załogi stanowili 
marynarze uratowani z zatopionego pod 
Narwikiem „Groma”. Wkrótce potem tj. 
pod koniec zimy 1940 r. rozeszły się 
słuchy, że niedługo mamy obsadzić jeszcze 
kilka innych nowych okrętów, co do 
których nie znaliśmy jeszcze bliższych 
danych.

Nim to jednak nastąpiło przeżyliśmy 
na O.R.P. Gdynia „Blitz” Devonportu, 
kiedy to przez 3 kolejne noce, bodajże 20, 
21 i 22 lutego setki samolotów niemieckich 
obrały sobie za cel tą właśnie, jedną z 
największych, bazę marynarki brytyjskiej. 
Nasze pływające koszary znalazły się w 
ciężkich opałach stanowiąc, z racji swej 
wielkości, doskonale widoczny obiekt dla 
celowniczych niemieckich bombowców. 
Toteż nic dziwnego, że bomby padały 
blisko, tak że zacumowany za naszą rufą 

do tej samej beczki trawler czy korweta 
brytyjska została trafiona i zatopiona. 
Dokładnie w miesiąc później, w marcu, 
Niemcy zbombardowali równie ciężko 
Plymouth, miasto i port sąsiadujące z 
Devonport i przylegające do niego, 
koncentrując się głównie na zabudowaniach 
miasta. Naloty trwały tylko dwie kolejne 
noce ale były przeprowadzone z ogromną 
siłą. Miasto pokryło się ruinami a ludność 
poniosła ciężkie straty.

Przebywałem w owym czasie na 
O.R.P. Gdynia po zmustrowaniu gdzieś w 
połowie lutego z O.R.P. Chasseur 11 i 
niecierpliwiłem się czekając na coś bardziej 
atrakcyjnego. Tą atrakcją okazał się 
budowany w stoczni Samuela White’a w 
Cowes (tej samej, która wybudowała na 
przedwojenne jeszcze zamówienie Rządu 
R.P. „Błyskawicę”) eskortowiec 
przeciwlotniczy początkowo przeznaczony 
dla marynarki brytyjskiej jako H.M.S. 
Silverton, a następnie, jeszcze na stoczni, 
przemianowany na O.R.P. Krakowiak o 
sygnale rozpoznawczym L 115.

Przybyłem na okręt wraz z grupą 
marynarzy w maju 1941, dołączając do 
właściwego trzonu załogi, która już 
wcześniej przebywała na okręcie 
przejmując od Stoczni poszczególne działy 
i nadzorując końcowy etap budowy. Wraz 
z naszym przybyciem rozpoczęło się 
codzienne szkolenie polegające na 
zapoznawaniu się z mechanizmami, 
urządzeniami i uzbrojeniem okrętu. Jeszcze 
tylko próby sprawnościowe, zdawczo 
odbiorcze napędu i mechanizmów, 
zdolności manewrowych, mocy maszyny i 
od razu do Scapa Flow na kilkutygodniowe 
pełne przeszkolenie bojowe.
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O.R.P. Krakowiak należał do tzw. 
„Hunt class destroyers” czyli do 
niszczycieli klasy myśliwskiej ale 
najwłaściwszym byłoby zaliczyć go do 
eskortowców przeciwlotniczych. Anglicy 
wybudowali długa serię tych raczej 
udanych okrętów, z których Polska 
Marynarka Wojenna otrzymała trzy. 
Pierwszym był Krakowiak następnie 
Kujawiak i Ślazak. Głównym ich 
przeznaczeniem była obrona 
przeciwlotnicza eskortowanych jednostek i 
obiektów pływających. Były więc 
uzbrojone w trzy podwójne działa 4-ro 
calowe w półwieżach obrotowych z 
możliwością podniesienia luf do kąta ok. 
80°, ponadto w typowo przeciwlotniczy 
czterolufowy tzw. pom-pom, 
szybkostrzelne działko o dużym polu 
rażenia i po jednym karabinie 
maszynowym wzoru Lewis, umieszczonym 
na skrzydłach pomostu bojowego (karabiny 
te zostały w okresie późniejszym zastąpione 
o wiele sprawniejszymi, szybkostrzelnymi 
działkami p-lot. kalibru 20 mm, wzoru 
Oerlikon). Oprócz tego „elki”, jak je 
popularnie nazywaliśmy, posiadały rufowe 
i burtowe wyrzutnie bomb głębinowych 
przeciw łodziom podwodnym. Torped 
okręty nie posiadały, co było zresztą 
zgodne z ich przeznaczeniem i stosunkowo 
niedużą, maksymalną prędkością tj. ok. 25 
węzłów.

Przeszkolenie w Scapa Flow było 
chyba udane gdyż stosunkowo szybko 
wysłano nas stamtąd do „linii”, co wszyscy 
przyjęliśmy z zadowoleniem, choćby tylko 
dlatego, że jedyną rozrywką tego odludzia 
było obserwowanie baranów pasących się 
na łagodnych stokach wzgórz. Poszliśmy 
więc do Devonport, który odtąd był naszą 
bazą. Była mniej więcej połowa czerwca 
1941, okres nasilającej się kampanii U- 
bootów oraz ciągle jeszcze groźnych 
nalotów lotnictwa niemieckiego. 

Otrzymywaliśmy więc różne zadania takie 
jak służba patrolowa na tzw. „zachodnich 
podejściach” (western approaches) i 
eskortowanie konwojów u południowo- 
zachodnich wybrzeży Anglii i Walii. 
Trafiały się również misje specjalne, 
ciekawsze, a niewątpliwie jedną z nich była 
eskorta ogromnego doku pływającego, 
zdolnego do przyjmowania, jak mówiono, 
nawet pancerników, który Anglicy 
zdecydowali przetransportować z 
Devonport do Szkocji w obliczu ciągłego 
zagrożenia portów południowych przez 
bombowce Luftwaffe.

Dokładnej daty nie pamiętam, ale była 
zdaje się pierwsza połowa lipca 1941 roku 
kiedy to w nocy opuszczaliśmy naszą bazę 
nie wiedząc jeszcze o co właściwie chodzi. 
Wkrótce sprawa się wyjaśniła. Już na 
redzie, w tzw. Plymouth Sound w 
poświacie księżyca zobaczyliśmy za nami 
zarysy potężnej konstrukcji, która po 
dokładniejszej obserwacji przez lornetkę 
okazała się być dokiem pływającym, 
holowanym przez bodajże 3 holowniki. 
Oprócz Krakowiaka w eskorcie były 
jeszcze 2 angielskie elki. Pogoda była 
prawie bezchmurna i bezwietrzna. Noc 
ciemna lecz widzialność doskonała toteż od 
razu uzmysłowiliśmy sobie skalę 
zagrożenia całego przedsięwzięcia. 
Byliśmy o pół godziny lotu od lotnisk 
nieprzyjaciela, usytuowanych w północno- 
zachodniej Francji oraz w operacyjnym 
zasięgu ścigaczy niemieckich, bazujących 
w tamtejszych portach. Spotkania tych 
szybkich jednostek i wywiązujące się z 
nimi potyczki na Kanale La Manche nie 
należały w owym czasie do rzadkości. Nie 
zdziwiliśmy się więc kiedy sygnał alarmu 
bojowego, na który obsadziliśmy wszystkie 
stanowiska, w ogóle nie został odwołany, 
aż do zakończenia naszej misji. Tak więc 
tkwiliśmy cały czas na swoich przydziałach 
bojowych czuwając, spożywając posiłki i 
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drzemiąc na zmianę.
Dziesiątki par oczu bez przerwy 

obserwowało horyzont i obszar powietrzny 
nad nim i nad okrętem. Nie wolno nam 
było dać się zaskoczyć. Trzeba dodać, że 
wówczas jeszcze nie było udoskonalonego 
radaru powierzchniowego ani p-lot, zdani 
więc byliśmy na własne zmysły. Pogoda 
zaś utrzymywała się bardzo dobra co z 
jednej strony łagodziło uciążliwość 
ciągłego pozostawania na stanowiskach 
bojowych, z drugiej jednak wymagało 
zaostrzenia czujności, gdyż 
niebezpieczeństwo ataku było większe w 
takich warunkach. Ale nikt nie narzekał. 
Ambicją wszystkich było wykonać zadanie 
jak najlepiej. Gdy nadszedł słoneczny dzień 
od lądu pojawiły się samoloty. Były to 
własne myśliwce w ilości 6-ciu maszyn 
typu zdaje się „Hurricane”, które, jak się 
niebawem wyjaśniło, stanowiły dodatkową 
dzienną eskortę doku. Rozdzieliły się na 
dwójki patrolowe i na zmiennych 
wysokościach zataczały kręgi wokół 
naszego drogocennego obiektu. I tak, 
zmieniając się wahadłowo z następnymi 
szóstkami w miarę potrzeby uzupełniania 
paliwa, towarzyszyły naszemu konwojowi 
codziennie aż do zmroku. Dla nas, przy 
pewnej monotonności naszego zadania 
stanowiło to nawet dodatkową atrakcję, 
jakby rozrywkę zwłaszcza wtedy gdy 
niektórzy z pilotów, chyba w niezupełnej 
zgodności z otrzymaną zapewne instrukcją, 
wykonywali różne ewolucje, bądź to 
markowali naloty na eskortujące okręty 
lecąc np. tuż nad wodą i podrywając swoje 
maszyny w ostatniej chwili, bądź 
wykonując skręt tuż przy burcie.

Szczególnie wyraźnie utkwił w mojej 
pamięci drugi dzień eskorty, kiedy 
znaleźliśmy się już na kursie północnym 
zbliżając się do Morza Irlandzkiego wtedy 
to bowiem w kolejnej szóstce myśliwców 
znalazły się samoloty z dobrze nam 

znajomą, biało-czerwoną szachownicą na 
osłonach silnika. Ucieszyliśmy się bardzo 
z tego niespodziewanego spotkania z 
naszymi rodakami, którzy już wówczas 
cieszyli sią zasłużoną sławą. Poczuliśmy 
się jakby ważniejsi, że oto wykonujemy 
ważną misję i jesteśmy obecni w tym 
wysiłku wojennym zarówno na wodzie jak 
i w powietrzu. Widocznie i oni od razu nas 
rozpoznali, ponieważ zaczęła się cała seria 
„popisów” zwłaszcza w pobliżu 
Krakowiaka. No cóż, dzień był piękny, 
bezchmurny i raczej małe 
prawdopodobieństwo zaskoczenia przez 
nieprzyjaciela więc pofolgowali sobie, bo i 
tak wlokący się z prędkością ok. 7 węzłów 
obiekt naszej eskorty ciągle był w pobliżu. 
Obserwowaliśmy więc jeden z naszych 
samolotów, który może o pół mili od nas 
wykonał właśnie rodzaj nurkowania na 
jakiś pozorny cel, by nisko nad wodą 
poderwać maszynę znowu do góry. I wtedy 
nastąpiło coś zupełnie nieoczekiwanego, 
coś co było tragicznym przerwaniem tak 
okazywanej radości życia. Samolot bowiem 
wzbił się na jakie 300 m i nagle 
usłyszeliśmy, że silnik przestał pracować. 
Było to bardzo wyraźne, gdyż wiadomo, 
że aby wyciągnąć maszynę w górę silnik 
musi pracować na najwyższych obrotach i 
jest bardzo głośny. A tu nagle cisza - 
myślałem w pierwszej chwili, że to może 
jakiś manewr pilota. Niestety jednak 
samolot od razu runął nosem w dół i 
przerażeni zobaczyliśmy jak uderzył niby 
pocisk o powierzchnię morza wybijając 
fontannę wody w powietrze. Natychmiast 
zwiększyliśmy obroty i możliwie 
maksymalną prędkością udaliśmy się na 
miejscu upadku. Pilot na pewno nie 
wyskoczył, nie miał po prostu czasu, 
zauważylibyśmy to zresztą, gdyż wypadek 
ten zdarzył się bardzo blisko, chyba nie 
dalej, niż o 1 milę od nas. Wkrótce 
doszliśmy do miejsca, gdzie myśliwiec 
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musiał pójść pod wodę. Na jej powierzchni 
unosiły się bowiem drobne szczątki 
powłoki samolotu. Miałem nawet przez 
jakiś czas taką smutną pamiątkę w postaci 
wyłowionego kawałka poszycia jakiejś 
części kadłuba. Ale nikt i nic poza tymi 
cząstkami nie wypłynęło. Zajęliśmy z 
powrotem naszą pozycję w osłonie doku w 
raczej smutnym nastroju, bo czuliśmy, że 
ta strata była jakby nieusprawiedliwiona. 
Na drugi dzień, po ok. 3-ch dobach eskorty 
zostaliśmy odwołani do bazy. Dok przejęły 
inne jednostki. Wiemy, że bez żadnych 
przygód dotarł do swojego nowego miejsca 
zakotwiczenia w Szkocji, bodajże w 
Greenock. A swoją drogą należy chyba 
uznać, że potrafili Anglicy doskonale 
strzec tajemnicy tego przedsięwzięcia. 
Fakt, iż przez cały czas tej operacji nie 
było ani jednego ataku na holowany, 
olbrzymi przecież, obiekt, wydaje się jasno 
tego dowodzić.

Głównym zajęciem O.R.P. Krakowiak 
w okresie lata 1941 było eskortowanie 
przybrzeżnych konwojów na trasie z portu 
Milford Haven w zachodniej Anglii do 
Yarmouth na Isle of Wight. Chodziło o 
utrzymanie ciągłości zaopatrzenia całego 
południa Anglii w niezbędne towary i 
materiały, których jakby rozdzielczym 
składem były właśnie porty usytuowane na 
bardziej osłoniętych i oddalonych od baz 
niemieckich we Francji odcinkach 
wybrzeża. Tak więc przemierzaliśmy ową 
trasę wielokrotnie w obie strony osłaniając 
każdorazowo gromadkę statków o 
stosunkowo niezbyt dużym, jak na owe 
czasy, tonażu. Szliśmy zwykle jakby w 
cieniu brytyjskich brzegów, aby w ten 
sposób zmniejszyć szansę ewentualnych 
niemieckich ataków. I tak wyspę Lundy 
położoną ok. 15 mil na zachód od brzegu 
angielskiego na wysokości równoleżnika 
51° szerokości północnej pozostawialiśmy 
zawsze po stronie morza. Była ona 

jednocześnie stałym i wyraźnym znakiem 
nawigacyjnym, miejscem w pobliżu 
którego zmieniało się kurs. Takim punktem 
orientacyjnym wszelako wyspa Lundy 
musiała być również dla smolotów 
nieprzyjacielskich, zwłaszcza nocą, jak 
tego dowiodło kilka naszych nocnych 
spotkań z Heinklami 115 właśnie w jej 
sąsiedztwie. Tak się złożyło, że pierwsze 
takie spotkanie i nasz pierwszy bojowy 
kontakt z nplem nastąpił w czasie 
eskortowania jak zwykle konwoju 
przybrzeżnego, akurat w drugą rocznicę 
wybuchu wojny, w dniu 1. września 1941 
roku. Była ciepła letnia noc, przejrzyste 
powietrze i dobra widzialność pomimo 
zalegających ciemności dzięki poświacie 
księżyca. Jedynie w czasie gdy zachodził 
on za nieliczne zresztą chmury robiło się 
bardzo ciemno i trzeba było mocno 
wytężać wzrok, aby możliwie skutecznie 
prowadzić obserwacje. Miałam wówczas 
wachtę na pierwszej nocnej zmianie 
pomiędzy 20 a 24 godziną i byłem w 
obsłudze działa nr 1 pod dowództwem mata 
B akowskiego. O ile dobrze pamiętam było 
około dziewiątej wieczorem kiedy ktoś 
pierwszy posłyszał w pobliżu samolot i 
zarządzono alarm. Dźwięki pracy jego 
silnika to były słyszalne to ginęły zupełnie 
i nie wiadomo było, gdzie się właściwie 
znajduje samolot oraz jakie ma zamiary 
jego pilot. W pewnym momencie ktoś go 
jednak wypatrzył pomimo zaległych akurat 
ciemności i według wskazówek 
obserwatora pierwszy przerwał ciszę nasz 
burtowy Lewis posyłając wiązki 
świetlistych pocisków w kierunku 
niemieckiej maszyny. Teraz już więcej par 
oczu dostrzegło nieprzyjaciela lecącego 
stosunkowo nisko wzdłuż kursu konwoju i 
od razu do ostrzału przyłączył się pom
pom oraz wszystkie trzy działa artylerii 
głównej. Ogień ten choć sprawiał wiele 
hałasu nie mógł być jednak skutecznym, 
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sylwetki samolotu nie było bowiem widać 
dość wyraźnie, a poza tym Niemiec przyjął 
dość sprytną taktykę lotu na niewielkiej 
wysokości, co zmuszało celowniczych do 
szybkiego obrotu podstawami dział, 
powodującego niemożność wstrzelenia się. 
Taka sytuacja powtarzała się kilkakarotnie, 
przy czym szczęśliwie udawało nam się 
dostrzegać nalatujący samolot za każdym 
jego nawrotem i, jak się wydaje, skutecznie 
zniechęcić go naszym ogniem do 
wykonania ataku na któryś ze statków. 
Kiedy wydawało się, że już jest po akcji 
bo usłyszeliśmy jakby oddalający się 
warkot jego silnika po czym nastała cisza, 
nagle został znów dostrzeżony. Zrobiło się 
akurat bardziej jasno wraz z ukazaniem się 
światła księżyca prawie w pełni i wówczas 
dowódca, komandor podporucznik Tadeusz 
Gorazdowski pierwszy spostrzegł go, jak 
schodził lotem ślizgowym wprost na nas od 
dziobu i od przeciwnej strony księżyca 

korzystając z faktu, że tu ciemność była 
większa. Widać wachta maszynowa pod 
kierownictwem kapitana Pierzchlewskiego 
i chorążego Kempy bardzo uważnie 
śledziła przekaźniki i polecenia z pomostu 
bojowego, bowiem manewr dowódcy 
zwiększenia obrotów do maksymalnych 
został natychmiast, nadzwyczaj sprawnie, 
wykonany. Poczuliśmy wyraźne drgnięcie 
kadłuba i przyspieszenie jego biegu. 
Niemal w tej samej chwili nad naszymi 
głowami rozległ się szum powietrza 
przecinanego przez nalatujący, jak się 
okazało, Heinckel 115. Tuż za rufą, jak 
nam koledzy z obsługi działa trzeciego 
zrelacjonowali, padły bomby dokładnie w 
ślad torowy „Krakowiaka”. To już była 
widoczna ostatnia próba Niemca bo więcej 
już się tej nocy nie pokazał. Taki był nasz 
obchód rocznicy wrześniowej - szkoda 
tylko, że nie udało nam się zapłacić mu 
jak trzeba.

ORP Krakowiak.
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Odbudowa Marynarki Wojennej w Polsce 
po II wojnie światowej.

ROZKAZ DZIENNY
SZEFA KIEROWNICTWA 

MARYNARKI WOJENNEJ NR 51

Londyn, dnia 19 września 1946 r.

Marynarze!

Po oddaniu na żądanie Admiralicji 
Brytyjskiej O.R.P. BŁYSKAWICA 28 
maja i po zwrocie Marynarce 
Brytyjskiej O.O.R.P. DZIK i SOKÓŁ 
w lipcu, dnia 24 września zwracamy 
władzom brytyjskim O.R.P. 
GARLAND, a dnia 28 września 
zwracamy O.O.R.P. KRAKOWIAK, 
ŚLAZAK, PIORUN, CONRAD i 
oddajemy przybyłe w 1939 r. z Polski 
O.O.R.P. BURZA i WILK.

Tym samym zamyka się pełna 
chwały księga istnienia naszej 
Marynarki Wojennej, jako siły zbrojnej 
polskiej na morzu.

Pozostajemy my, jej personel, 
pozbawieni Ojczyzny i naszych 
okrętów. W sercach naszych pozostanie 
ta pełna chwały przeszłość i dumna 
pamięć o naszych okrętach, które były 
dla nas częścią Ojczyzny i naszym 
domem.

WSTĘPNY FRAGMENT ROZKAZU.

Wejście na teren Polski w latach 1944-1945 
Armii Czerwonej a także ustalenia 
polityczne trzech mocarstw (USA, Wielkiej 
Brytanii i ZSRR) przyjęte w Teheranie, 

Jałcie i Poczdamie uzależniły nasze 
państwo na 45 lat od Związku 
Radzieckiego. To spowodowało, że do 
kraju nie powróciła w całości, działająca w 
czasie wojny u boku Brytyjczyków Polska 
Marynarka Wojenna. W Wielkiej Brytanii, 
Stanach Zjednoczonych Ameryki, Francji i 
w Kanadzie oraz Australii pozostało ponad 
85% z jej liczącego ponad 4000 osób 
personelu.

W powstałych w 1945 roku w Polsce 
w nowych warunkach granicznych (524 km 
dostępu do morza), politycznych, 
wojskowych i gospodarczych rozpoczęto 
ponownie tworzenie marynarki wojennej i 
wojskowego szkolnictwa morskiego. Do 
tego celu wykorzystano ocalałe w czasie 
wojny własne okręty - 2 niszczyciele, 3 
średnie okręty podwodne, 4 trałowce i 
szkolny żaglowiec ISKRA oraz przyznane 
Polsce decyzją Konferencji Poczdamskiej, 
w ramach reparacji wojennych, 23 okręty, 
które przekazał nam Związek Radziecki w 
kwietniu 1946 r.

Ponadto dla organizowanej floty 
zakupiono z demobilu wojennego 3 
amerykańskie trałowce, 14 barek 
desantowych typu LCT i 20 drewnianych 
kutrów desantowych typu KD. Trałowce 
wykorzystywano w latach 1948-1957 do 
usuwania min znajdujących się w naszej 
strefie odpowiedzialności na Bałtyku a 
barki i kutry desantowe do organizacji w 
latach 1951-1953 flotylli środków 
desantowych i szkolenia w latach 1951- 
1962 batalionu i pułku piechoty morskiej.

Tworzenie marynarki wojennej w 
zniszczonym kraju było zadaniem 
nadzwyczaj trudnym.

Brakowało specjalistów, a urządzenia 
portowe i obiekty koszarowe leżały w 
gruzach. W 1945 roku w Polsce 
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znajdowało się zdolnych do służby 60 
oficerów specjalistów morskich oraz około 
500 wyszkolonych przed wojną 
podoficerów zawodowych i prawie 1000 
marynarzy starszych roczników.

Organizowanie sił morskich w kraju 
podjęto w kwietniu 1945 roku. Na ich 
początkowej strukturze i zadaniach w 
znacznym stopniu zaważyły doświadczenia 
własne wyniesione z obrony wybrzeża w 
1939 roku oraz obserwacje dotyczące 
działań na i w rejonie Bałtyku prowadzone 
w I i II wojnie światowej a także 
ukształtowanie granicy morskiej.

Ogólnie jednak należy stwierdzić, że 
Marynarka Wojenna, podobnie jak 
pozostałe rodzaje sił zbrojnych w Polsce, 
rodziła się w ścisłym powiązaniu ze 
Związkiem Radzieckim opierając się 
przede wszystkim na jego pomocy 
sprzętowej i kadrowej. Wszystkie 
zamierzenia związane z jej rozwojem były 
następstwem uzgodnień dokonywanych 
między Naczelnym Dowództwem WP i 
Naczelnym Dowództwem Armii 
Czerwonej. Te względy spowodowały 
również przyjęcie przez Polskę radzieckiej 
strategii wojny morskiej, która do połowy 
lat pięćdziesiątych zakładała, że flota na 
morzach zamkniętych będzie spełniać 
funkcje pomocnicze w stosunku do wojsk 
lądowych. Miała ona prowadzić działania 
głównie w rejonach przybrzeżnych, 
wykorzystując w szerokim zakresie 
zagrody minowe, artylerię nadbrzeżną i 
lotnictwo. Do osłony zagród minowych i 
działań na liniach komunikacyjnych 
przewidywano użycie okrętów małej 
wyporności, ale o dużych możliwościach 
bojowych.

Przystępując do budowy własnych sił 
morskich, Naczelne Dowództwo WP 
przyjęło w tym względzie wzory 
radzieckie, przystosowane w miarę 
możliwości do warunków polskich.

* W maju 1945 roku zwrócono się do 
Związku Radzieckiego o pomoc kadrową, 
uzasadniając to brakiem własnych 
specjalistów, co zresztą było praktykowane 
w całym Wojsku Polskim. Władze 
radzieckie, mając na względzie własne 
interesy polityczne i wojskowe, chętnie 
przychyliły się do tych propozycji i 
skierowały do Polski Morską Misję 
Wojskową. Członkowie Misji wraz z 
oficerami Naczelnego Dowództwa WP 
opracowali stosowne dokumenty potrzebne 
do utworzenia Dowództwa Marynarki 
Wojennej - co stało się 7 lipca 1945 r. i 
rozpoczęcia formowania podległych mu 
jednostek.

Dowodzenie Marynarką Wojenną z 
powodu braku własnej kadry oficerskiej, 
ale także z uwagi na ówczesne warunki 
polityczne Naczelny Dowódca WP 
marszałek Michał Żymierski czasowo 
powierzył oficerom radzieckiej misji 
morskiej. Szef misji kontradmirał Mikołaj 
Abramów objął stanowisko dowódcy 
Marynarki Wojennej, a jego zastępca 
komandor Iwan Szylingowski został szefem 
Sztabu Głównego MW. Stanowisko 
zastępcy dowódcy MW do spraw 
politycznych objął również oficer radziecki 
kmdr Józef Urbanowicz.

Podjęte decyzje personalne zostały 
krytycznie przyjęte przez przedwojennych 
oficerów zarówno zamieszkałych w kraju 
jak i przebywających w tym czasie w 
Wielkiej Brytanii.

Oficerowie ci nie chcieli służyć w 
Marynarce Wojennej dowodzonej przez 
Rosjan. Ich postawa sprawiła, że w 
grudniu 1945 r. zwolniono oficerów 
radzieckich z zajmowanych w Marynarce 
Wojennej stanowisk kierowniczych a na ich 
miejsce wyznaczono przebywających w 
kraju oficerów polskich - specjalistów 
morskich. Obowiązki dowódcy Marynarki 
Wojennej z dniem 24 grudnia zostały po
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wierzone komandorowi Adamowi 
Mohuczemu, którego 1 marca 1946 r. 
mianowano kontradmirałem.

Przy Dowództwie MW pozostała od 
tej pory aż do października 1949 r. tylko 
dwuosobowa grupa radzieckich doradców 
wojskowych z kmdr. Iwanem 
Szylingowskim na czele. Odtąd aż do lipca 
1950 roku Marynarką Wojenną dowodzili 
i wywierali na jej rozwój decydujący 
wpływ oficerowie polscy wyszkoleni w 
latach 1921-1939.

W latach 1946-1949 w Dowództwie 
Marynarki Wojennej i Sztabie Generalnym 
WP zostały opracowane wstępne zadania i 
kierunki rozwoju Marynarki Wojennej oraz 
programy budowy wchodzącej w jej skład 
floty.

W dokumentach tych przyjęto, że 
zadaniem Marynarki Wojennej na wypadek 
zbrojnego konfliktu na zachodniej granicy 
państwa (tylko z tego kierunku 
spodziewano się wówczas zagrożenia 
granic) będzie obrona operacyjna wybrzeża 
Polski, działania przeciwdesantowe, 
utrzymanie linii komunikacyjnych z ZSRR 
i Szwecją oraz wewnętrznych pomiędzy 
bazami. Ponadto miała ona zapewnić 
panowanie w powietrzu w określonej 
przestrzeni i czasie w celu zabezpieczenia 
obrony baz, operacji floty i współpracy z 
nią. Obronę wybrzeża miały tworzyć 4 
ośrodki obrony stałej - obszary nadmorskie 
- sformowane w latach 1946-1949 i flota 
morska o wyporności 45 tys. ton 
zbudowana w latach 1947-1954.

W kwietniu 1948 roku opracowano 
nowy 20-letni perspektywiczny plan 
rozwoju Marynarki Wojennej obejmujący 
lata 1948-1968. Plan ten zakładał szeroką 
pomoc ZSRR w zakresie wyposażenia 
Marynarki Wojennej w odpowiednie 
okręty, sprzęt i uzbrojenie. Polska była 
zainteresowana importem z ZSRR okrętów 
podwodnych, samolotów przystosowanych 
do działań morskich, artylerii nadbrzeżnej 

oraz sprzętu łączności i radiolokacji, a 
także zakupem dokumentacji licencyjnej w 
celu podjęcia w kraju budowy okrętów 
niektórych klas oraz rozwinięcia produkcji 
wybranych typów uzbrojenia (bomb 
głębinowych, min morskich i trałów).

Przewodnia idea dwudziestoletniego 
planu rozwoju Marynarki Wojennej 
opierała się na ścisłej współpracy z Flotą 
Bałtycką ZSRR. Główną uwagę 
przywiązywano w nim do rozwoju silnego 
lotnictwa morskiego, małych i średnich 
okrętów podwodnych oraz jednostek 
nawodnych o wyporności do 1200-1500 t, 
a także artylerii nadbrzeżnej.

W końcowym okresie realizacji tego 
planu czyli w 1968 roku Marynarka 
Wojenna miała posiadać w swoim składzie 
Flotę o łącznej wyporności 44000 ton (9 
dozorowców, 42 ścigacze, 42 trałowce, 24 
kutry torpedowe i 18 okrętów 
podwodnych), lotnictwo morskie 
wyposażone w 332 samoloty, artylerię 
nadbrzeżną o łącznej liczbie 66 dział 
średniego kalibru, a także brygadę 
piechoty morskiej, kilka dywizjonów 
artylerii przeciwlotniczej oraz 
pododdziałów obserwacji i łączności.

Siły te miały wchodzić w skład 
wspomnianych już 4 obszarów 
nadmorskich, które miały stanowić oparcie 
dla okrętów wykonujących zadania w ich 
rejonie i być zdolne do samodzielnej 
obrony od strony morza i powietrza w celu 
stworzenia okrętom odpowiednich 
warunków do korzystania z ich portów. W 
razie zagrożenia od strony lądu obronę 
obszarów nadmorskich miały przejmować 
wojska lądowe.

Zasadniczym rejonem oparcia Floty 
miała być jej baza główna w Gdyni, czyli 
Gdyński Obszar Nadmorski, dlatego też 
główną uwagę zwracano na organizację 
jego obrony.

Przeprowadzone w lipcu 1948 roku 
konsultacje w Sztabie Generalnym Armii 
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Radzieckiej potwierdziły zasadność 
stanowiska Dowództwa MW w sprawie 
zadań i sposobów organizacji obrony 
Wybrzeża. Ustalono wówczas, że zadania 
obronne i zaczepne we własnej strefie 
operacyjnej Polska Marynarka Wojenna 
będzie wykonywała samodzielnie, 
natomiast poza tą strefą - we 
współdziałaniu z Flotą Bałtycką ZSRR. 
Udział PMW w koalicyjnych operacjach, 
na większą skalę, uzależniono od liczby i 
jakości okrętów, samolotów i uzbrojenia 
jednostek nadbrzeżnych wchodzących w jej 
skład. Te zasady użycia Polskiej 
Marynarki Wojennej obowiązywały aż do 
1989 roku.

W 1949 roku Marynarka Wojenna w 
Polsce posiadała w swoim składzie: 
Dowództwo i Sztab Główny oraz 
Kierownictwo Administr acyj no-T echniczne 
o stanie 355 żołnierzy i 129 pracowników 
cywilnych; Bazę Główną w Gdyni, którą 
kierowało Dowództwo MW: Flotę, w skład 
której wchodziły 33 okręty bojowe 
(niszczyciel, 3 okręty podwodne, 12 
ścigaczy op, 2 kutry torpedowe, 12 
trałowców, 3 dozorowce) i 50 
pomocniczych jednostek pływających. 
Lotnictwo w składzie 1 mieszanej eskadry 
samolotów śmigłowych w liczbie 32 
samolotów, 3 baterie stałej artylerii 
nadbrzeżnej - 130 mm; 14 stałych 
punktów obserwacji i łączności oraz 
batalionu łączności: Oficerską Szkołę 
Marynarki Wojennej - kształcącej 308 
podchorążych oraz Szkołę Specjalistów 
Morskich - szkolącą 870 elewów.

Personel Marynarki Wojennej składał 
się z 795 oficerów wśród których było: 
354 oficerów wyszkolonych przed wojną 
(w tym 150 specjalistów morskich) i 15 
oficerów skierowanych z Armii i Floty 
Radzieckiej (większość z nich w 1950 roku 
przyjęła obywatelstwo polskie).

Należy podkreślić, że ówczesna 
Marynarka Wojenna nie przedstawiała 

większej wartości bojowej - spełniała 
głównie zadania o charakterze 
szkoleniowym. Wchodząca w jej skład flota 
mogła wykonywać zadania tylko w rejonie 
Zatoki Gdańskiej i z uwagi na jej skład 
wymagała szybkiej i gruntownej 
modernizacji.

Stalinizacja w Polskiej Marynarce 
Wojennej

W drugiej połowie 1949 roku i w 
pierwszej połowie 1950 r. w Wojsku 
Polskim i Marynarce Wojennej dochodzi do 
gruntownych zmian personalnych a w ślad 
za tym również zmian w zakresie ich 
rozwoju i wykorzystania w warunkach 
zagrożenia wojennego. Jest to wynikiem 
ówczesnej sytuacji politycznej i wojskowej 
w ś wiecie ( utrudnienia radzieckie dla 
państw zachodnich w komunikacji lądowej 
i powietrznej do Berlina, powstanie NATO 
i wojna w Korei). Stan ten wykorzystują 
Rosjanie do rozwoju własnych zbrojeń i 
powodują, że czynią to samo również 
związane z nimi państwa Europy 
Wschodniej.

W listopadzie 1949 roku ministrem 
obrony narodowej w Polsce zostaje 
radziecki marszałek Konstanty 
Rokossowski. Wkrótce po tym ówczesny 
prezydent Polski Bolesław Bierut prosi 
Józefa Stalina o skierowanie do Polski na 
stanowiska dowódcze 130 radzieckich 
generałów i oficerów, w tym 6 do 
Marynarki Wojennej. 12 listopada 1949 
roku Dowództwo Marynarki Wojennej 
inspirowane przez Departament Personalny 
Ministerstwa Obrony Narodowej „prosiło” 
ministra Obrony Narodowej o skierowanie 
do jego dyspozycji kolejnych 27 oficerów 
radzieckich. Zasadnicza grupa 15 oficerów 
radzieckich przybyła do Marynarki 
Wojennej w marcu 1950 r. Wyznaczono 
ich głównie na stanowiska w Dowództwie 
Marynarki Wojennej, Oficerskiej Szkole
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Marynarki Wojennej oraz w zespołach 
okrętów i lotnictwa MW.

Od 11 lipca 1950 roku do 6 kwietnia 
1955 roku admirałowie radzieccy przejęli 
ponownie dowodzenie Marynarką 
Wojenną. Kolejno dowodzili nią: 
kontradmirał Iwan Szylingowski (10.07 do 
7.09.1950 r.), wiceadmirał Wiktor
Czerokow (7.09.1950 - 2.03.1953), 
kontradmirał Aleksander Winogradów 
(30.04.1953 - 6.04.1955).

W latach 1951-1955 wszystkie 
ważniejsze stanowiska w Marynarce 
Wojennej były obsadzane przez oficerów 
radzieckich. Łącznie od 1945 do grudnia 
1955 roku na stanowiskach dowódczych 
służyło w Marynarce Wojennej 97 
oficerów radzieckich w tym 4 admirałów i 
15 komandorów (kpt. I rangi), 16 spośród 
nich przyjęło obywatelstwo polskie i 
pozostało w Polsce.

Przybycie do Marynarki Wojennej po 
1950 roku licznej grupy oficerów 
radzieckich i przejęcie przez nich 
dowodzenia siłami morskimi w Polsce 
miało istotny wpływ na przyjęcie nowych 
planów operacyjnych w zakresie obrony 
Wybrzeża i zadań floty. Plany te oparto i 
dostosowano do radzieckiej doktryny i 
strategii wojennej. Nie zmieniając 
podstawowych zadań stojących przed 
Marynarką Wojenną, postawionych jej 
przed 1950 rokiem, uznano, że zasadniczą 
walkę w obronie Wybrzeża prowadzić 
będą siły wchodzące w jej skład na tzw. 
pozycjach minowo-artyleryjskich, czyli w 
rejonie zagród minowych i w zasięgu 
skutecznego ognia artylerii nadbrzeżnej. 
Stąd rozwojowi artylerii nadbrzeżnej oraz 
systemowi obserwacji i łączności a także 
siłom minowo-trałowym w latach 1950- 
1956 poświęcono najwięcej uwagi. W 
tamtych latach pod kierownictwem 
oficerów radzieckich zbudowano w Polsce 
powiązany z radzieckim cały system 
obrony Wybrzeża. W jego skład wchodziły 

batalionowe i kompanijne rejony obrony 
(BRU i KRU), punkty obserwacji 
technicznej i łączności (POiŁ) MW oraz 
stałe baterie artylerii nadbrzeżnej (BAS). 
Do obsługi i wykorzystania tych urządzeń 
wyszkolono odpowiednie zespoły oficerów, 
podoficerów i marynarzy we własnych i 
radzieckich szkołach i ośrodkach szkolenia. 
Przygotowano też Sztab Główny MW oraz 
sztaby zespołów morskich i jednostek 
nadbrzeżnych do realizacji stawianych im 
zadań. Oczywiście, że zadania te służyły 
wówczas w znacznej mierze bardziej 
interesom Związku Radzieckiego aniżeli 
Polski.

W 1953 roku zostały zawarte nowe 
porozumienia wojskowe między rządami 
Polski i ZSRR w sprawie wykorzystania w 
Wojsku Polskim oficerów radzieckich. 
Dotyczyły one zwolnienia oficerów 
radzieckich ze stanowisk dowódczych w 
Wojsku Polskim i zastępowania ich 
instytucją radzieckich doradców 
wojskowych.

6 czerwca 1953 roku rząd polski na 
wniosek marszałka Konstantego 
Rokossowskiego zdecydował, że 
począwszy od połowy 1954 roku w 
Marynarce Wojennej będzie pełniło służbę 
21 radzieckich doradców wojskowych.

W oparciu o tą decyzję 5 lutego 1954 
roku w Dowództwie Marynarki Wojennej 
został opracowany plan zamiany na 
stanowiskach dowódczych oficerów 
radzieckich oficerami polskimi, którym 
zamierzano przydzielić do pomocy w 
dowodzeniu radzieckich doradców 
wojskowych.

W kwietniu 1954 roku przybyła do 
Marynarki Wojennej pierwsza grupa 
radzieckich doradców wojskowych. 
Łącznie w 1954 roku przybyło ich 11, a w 
1955 roku 9. Ogółem w latach 1954/1957 
na stanowiskach radzieckich doradców 
wojskowych przebywało w Marynarce 
Wojennej 20 oficerów.
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Ogółem w latach 1944-1957 na 
oficerskich stanowiskach etatowych oraz na 
stanowiskach radzieckich doradców 
wojskowych pełniło służbę w Marynarce 
Wojennej 118 oficerów skierowanych do 
niej z Armii Radzieckiej.

Mając na względzie fakt, że w tym 
okresie w jednostkach Marynarki Wojennej 
pełniło służbę ogółem około 3500 oficerów 
- skierowani do niej oficerowie radzieccy 
stanowili 3,3% tego stanu. Zajmowali oni 
jednak stanowiska kierownicze i jak już 
podkreślano wywierali zasadniczy wpływ 
na rozwój i działalność Marynarki 
Wojennej w Polsce w 1945 roku i w latach 
1950-1955.

Kierowani do Marynarki Wojennej 
oficerowie radzieccy - wywodzili się z 
różnych grup narodowościowych, 
najwięcej było Rosjan około 60%, 
Ukraińców i Polaków po około 15% i 
Żydów około 5%. Średnia wieku tych 
oficerów wynosiła około 28 lat.

Zdecydowana większość oficerów 
radzieckich była dobrze pod względem 
zawodowym przygotowana do 
wykonywania obowiązków na 
zajmowanych przez nich stanowiskach. 
Wielu z nich znało również dobrze język 
polski, co znacznie pomagało im w 
wykonywaniu ich obowiązków.

Patrząc na ich działalność obiektywnie 
należy podkreślić, że w tamtym czasie 
wnieśli oni, bo inaczej być nie mogło swój 
znaczy udział w rozbudowę i modernizację 
Marynarki Wojennej w latach 1949-1956.

Zarazem ci admirałowie i oficerowie 
aktywnie uczestniczyli w procesie 
stalinizacji i rusyfikacji Polskiej Marynarki 
Wojennej. Objęcie stanowiska dowódcy 
Marynarki Wojennej przez kontradmirała 
Wiktora Czerokowa zapoczątkowało 
upodobanie pod względem organizacyjnym 
organów dowodzenia i jednostek sił 
morskich w Polsce do struktury flot 
radzieckich. Wkrótce też zmieniono polski

na radziecki Regulamin Służby Okrętowej. 
W wyniku tych zmian dokonanych pod 
niewątpliwym wpływem oficerów ■ 
radzieckich następowało gwałtowne 
odchodzenie w Marynarce Wojennej 
(podobnie jak w całym WP) od 
patriotycznych tradycji narodu i oręża 
polskiego w procesie wychowania kadry i 
marynarzy oraz podjęto likwidację 
zwyczajów wojskowych ukształtowanych w 
II Rzeczypospolitej. W to miejsce
wprowadzano wzory przenoszone z Armii 
i Floty Radzieckiej jak np. karanie 
oficerów aresztem a żołnierzy więzieniem 
za samowolne oddalenia tzw. polskie , 
urlopy, paradne musztry i radzieckie wzory 
umundurowania kadry i marynarzy. Wielu 
radzieckich oficerów hołdowało zasadom 
pruskiej dyscypliny, zupactwa i 
grubiańskiego stosunku do podwładnych.

Wszystkie te fakty na długie lata 
zaciążyły na psychice kadry i marynarzy i 
stały się powodem ich gwałtownego 
odreagowania w październiku 1956 roku, 
kiedy to domagano się odejścia z 
Marynarki Wojennej radzieckich doradców. 
Domagano się też powrotu do służby 
pokrzywdzonych oficerów polskich.

W tym miejscu należy podkreślić, że 
w latach 1945-1955 różnym formom 
stalinowskich represji (aresztowania, 
zwolnienia z wojska) zostało poddanych w 
Marynarce Wojennej w Polsce około 400 
żołnierzy zawodowych (w tym 230 t 
oficerów) i około 250 marynarzy i 
podoficerów służby zasadniczej. Z tej 
liczby 5 oficerów rozstrzelano, a 2 zmarło 
w więzieniu.

Rozwój Polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1956-1989

Odejście oficerów radzieckich i 
przejęcie dowodzenia Marynarką Wojenną 
przez oficerów polskich spowodowało 
zmiany w jej organizacji, zasadach
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szkolenia personelu oraz stawianych jej 
zadaniach. Zmiany te miały miejsce 
również ze względu na ówczesne 
odprężenie w stosunkach 
międzynarodowych, w wyniku czego 
przeprowadzono w Polsce trzy kolejne 

' redukcje sił zbrojnych. Wpłynęły na nie 
także decyzje dotyczące przyjęcia 
Niemieckiej Republiki Federalnej do 
NATO i utworzenia z udziałem Polski 
Układu Warszawskiego.

Zasadniczym celem przeprowadzonej 
wówczas reorganizacji lub zmiany struktury 
sił morskich było zwiększenie stanu 
liczebnego załóg okrętów i specjalistów w 
jednostkach liniowych przy równoczesnym 
znacznym zmniejszeniu stanu jednostek 
szkolnych, zaopatrzenia oraz obsługi.

Po zrealizowaniu tych zamierzeń, co 
miało miejsce głównie w 1957 roku, 
Marynarka Wojenna stała się bardziej 
sprawnym i operatywnym związkiem 
operacyjnym, zdolnym do wykonywania 
samodzielnie na morzu stawianych jej 
zadań w zakresie obrony Wybrzeża. 
Pozostałe zadania w tym zakresie przejęły 
wojska lądowe i lotnictwo.

W późniejszych latach przejęto, że w 
1956 roku zakończył się trwający od 1945 
r. proces formowania Marynarki Wojenej 
jako rodzaju Sił Zbrojnych.

W połowie 1956 roku licząca 16000 
osób personelu Marynarka Wojenna (w tym 

u prawie 2400 oficerów) składała się z 
Dowództwa i wchodzących w jego skład: 
Sztabu Głównego, Kwatermistrzostwa, 
Szefostwa Techniki i Uzbrojenia oraz baz 
morskich w Gdyni wraz z Helem i w 
Świnoujściu. W ich skład wchodziło: 11 
baterii stałej artylerii nadbrzeżnej 
uzbrojonych w 4 działa 152 mm, 8 dział 
100 mm i 32 działa 130 mm, Brygada 
Okrętów Podwodnych (1 średni OP-ORP 

, SĘP i 6 małych rosyjskich OP projektu 
XV-bis), dywizjon niszczycieli - 4 okręty, 
w tym 2 wydzierżawione z ZSRR, 

dywizjon ścigaczy i dozorowców - 8 
okrętów, dywizjon trałowców - 7 okrętów, 
dywizjon kutrów trałowych - 7 kutrów i 
flotylla barek desantowych typu LCT - 16 
barek i 12 kutrów.

Ponadto Marynarka Wojenna posiadała 
mieszaną dywizję lotnictwa wyposażoną w 
43 samoloty odrzutowe MIG-15, 5 
samolotów bombowych IŁ-28 i 24 
samoloty tłokowe IŁ-10 oraz dwa Rejony 
Obserwacji Technicznej i Batalion 
Łączności.

Szkolenie oficerów dla potrzeb floty - 
prowadziła utworzona w 1955 roku na 
bazie Szkoły Oficerskiej - Wyższa Szkoła 
Marynarki Wojennej, w której nauka trwała 
4 lata i 6 miesięcy, a jej absolwenci 
otrzymywali tytuły inżynierów i magistrów 
inżynierów. Specjalistyczne i akademickie 
szkolenie oficerów - specjalistów morskich 
od 1954 roku prowadzono w radzieckich 
szkołach i akademiach morskich, gdzie do 
1989 roku pełne 3 i 4-letnie studia 
akadmickie oraz kursy operacyjne 6- 
miesięczne, roczne i dwuletnie ukończyło 
ponad 500 oficerów. Specjalistów dla 
jednostek artylerii, lotnictwa, łączności 
oraz służb kwatermistrzowskich szkolono 
w polskich szkołach oficerskich i 
akademiach wojskowych. W 1989 roku 
tylko jedna trzecia oficerów pełniących 
służbę w Marynarce Wojennej (na ogólny 
stan 3300) było absolwentami Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej lub istniejącej 
od 1987 roku Akademii Marynarki 
Wojennej.

W latach 1957-1989 nastąpił dalszy 
rozwój Marynarki Wojennej. Odbywał się 
on już bez oficjalnych doradców 
radzieckich, ale nadal pod wpływem 
decyzji podejmowanych w ramach Układu 
Warszawskiego. W tym czasie nastąpił 
wyraźny rozwój współpracy i 
współdziałania na Bałtyku flot Polski, 
Związku Radzieckiego i Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej. W latach 1957- 
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1960 zapoczątkowano modernizację 
techniczna okrętów w oparciu o krajowy 
przemysł stoczniowy i dalsze dzierżawienie 
okrętów od Związku Radzieckiego. W 
stoczniach krajowych zbudowano w tym 
czasie 12 trałowców bazowych i 24 rzeczne 
kutry trałowe oraz przystąpiono do budowy 
okrętów desantowych typu „Północny” i 
kutrów torpedowych typu „Szerszeń”. Od 
Związku Radzieckiego wydzierżawiono 
dwa niszczyciele - GROM i WICHER oraz 
8 ścigaczy OP i 19 kutrów torpedowych 
proj. 183.

Zasadnicze decyzje, dotyczące 
dalszego rozwoju i zadań Marynarki 
Wojennej, obowiązujące aż do 1989 roku, 
zostały podjęte przez Kierownictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej PRL w 
uzgodnieniu z radzieckim Dowództwem 
Układu Warszawskiego w 1961 i 1962 
roku. Decyzje te dotyczyły: 1) 
sformowania w Polsce dwóch flotylli 
obrony wybrzeża: 8 - w Świnoujściu i 9 - 
w Helu - co nastąpiło w maju 1965 roku; 
2) wyłączenia z MW lotnictwa 
myśliwskiego, artylerii przeciwlotniczej i 
piechoty morskiej oraz 3) wprowadzenia na 
uzbrojenie sił morskich 12 zakupionych w 
ZSRR kutrów rakietowych typu „Osa” oraz 
dwóch wydzierżawionych wyrzutni 
rakietowych ziemia-woda typu „Sopka” i 4 
średnich okrętów podwodnych projektu 
613.

Dowódcom flotyll obrony wybrzeża 
podporządkowano siły trałowe (po jednym 
dywizjonie trałowców bazowych i 
dywizjonie kutrów trałowych) oraz 
artylerię nadbrzeżną.

Siły te miały uczestniczyć w 
bezpośredniej obronie wybrzeża i baz 
morskich oraz zabezpieczać przybrzeżne 
linie komunikacyjne.

Pozostałe jednostki Marynarki 
Wojennej, zaliczone do sił operacyjnych, a 
mianowicie: Brygadę Kutrów Rakietowych 
i Torpedowych (19 KT i 12 KR), Brygadę 

(dywizjon) Okrętów Podwodnych (4 op), 
Dywizjon Niszczycieli - (3 Ni), Brygadę 
Okrętów Desantowych (24 okręty 
desantowe i 18 kutrów) oraz pułk lotnictwa 
myśliwsko-szturmowego uzbr. w 48 
samolotów Lim-6, podporządkowano 
bezpośrednio dowódcy MW i wydzielono 
do Sił Połączonej Floty Bałtyckiej, którą 
dowodziło Dowództwo Floty Bałtyckiej 
ZSRR. Siły te miały uczestniczyć w 
zwalczaniu sił morskich państw NATO w 
środkowej części Bałtyku, a okręty 
desantowe w operacji desantowej 
wspierającej wojska frontu nadmorskiego. 
Ponadto Marynarka Wojenna PRL była 
odpowiedzialna za zorganizowanie ńa czas 
wojny systemu bazowania dla własnych i 
sojuszniczych okrętów.

Dla systematycznego odnowienia sił 
floty uruchomiono w Polsce budowę 
niektórych okrętów bojowych oraz okrętów 
specjalnych i pomocniczych jednostek 
pływających. Uzbrojenie i środki łączności 
dla budowanych okrętów importowano z 
ZSRR. W latach 1954-1980 Stocznie 
polskie zbudowały dla Marynarki Wojennej 
PRL i Wojsk Ochrony Pogranicza 300 
okrętów i pomocniczych jednostek 
pływających o łącznej wyporności ponad 
80 000 ton. W tym było: 24 trałowce 
bazowe, 33 kutry trałowe, 8 kutrów 
torpedowych, 22 ścigacze op, 24 okręty 
desantowe, 18 kutrów desantowych oraz 
dwa okręty szkolne, 2 okręty ratownicze i 
2 okręty rozpoznawcze. W tym samym 
czasie zakupiono lub wydzierżawiono od 
Związku Radzieckiego 53 okręty.

W ramach porządkowania organizacji 
Marynarki Wojennej w 1968 roku w 
Dowództwie MW stworzono jednolity 
organ kierowania zaopatrzenia sił morskich 
pod nazwą: Szefostwo Służb Technicznych 
i Zaopatrzenia DM W, zaś w 1971 roku z 
podporządkowanych dotychczas dowódcy 
MW sił operacyjnych utworzono 3 Flotyllę 
Okrętów i przejęto od Wojsk Ochrony
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Pogranicza Morską Brygadę Okrętów 
Pogranicza.

W 1989 roku Marynarka Wojenna 
posiadała około 21 000 osób personelu, w 
tym prawie 3500 oficerów, 800 chorążych 
i ponad 3000 podoficerów zawodowych. 
Na uzbrojeniu marynarki znajdowały się 
m.in. 263 okręty i pomocnicze jednostki 
pływające, w tym: 71 okrętów bojowych 
(12 kutrów, 4 małe okręty oraz 1 
niszczyciel - uzbrojone w rakiety), 92 
okręty i kutry specjalnego przeznaczenia, 
113 pomocniczych jednostek pływających 
o łącznej wyporności 85 256 ton. 
Dowództwo MW miało 62 poddźwiękowe 

t samoloty Lim-2, Lim-5 i Lim-6 bis, 
wszystkie produkcji krajowej. W latach 
1955-1984 dowodzili Marynarką Wojenną 
polscy admirałowie: wiceadmirał Zdzisław 
Studziński (1955-1956 i 1958-1969), 
kontradmirał Jan Wiśniewski (1956-1957), 
admirał Ludwik Janczyszyn (1969-1986) i 
wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk (1986- 
1990) i admirał Romuald A. Waga (1990- 
1996). Obecnie Marynarką Wojenną 
dowodzą: dowódca - wiceadmirał Ryszard 
Łukasik i Szef Sztabu - kontradmirał 
Jędrzej Czajkowski.

Referat opracowano na podstawie prac:

1. Czesław Ciesielski, Walter Pater, 
Jerzy Przybylski, Polska Marynarka 
Wojenna 1918-1980, Wydawnictwo 
Bellona, Warszawa 1992, s. 127-386.

2. Jerzy Przybylski: Marynarka 
Wojenna PRL w latach 1956-1980, 
Studium historyczno-wojskowe, Zeszyty 
Naukowe AMW, nr 96, Gdynia 1988.

3. Jerzy Przybylski: Rozwój 
Marynarki Wojennej i jej rola w obronie 
Wybrzeża w latach 1949-1956, maszynopis 
pracy doktorskiej, Warszawa 1979 
(Biblioteka AON - Warszawa).

4. Dokumenty pochodzą z Centralnego 
Archiwum Wojskowego w Warszawie oraz 
Archiwum Marynarki Wojennej w 
Wejherowie.

Prof, dr hab. Jerzy Przybylski 
dr Wincenty Karawajczyk 

dr Bogdan Zalewski 
(Akademia Marynarki Wojennej)
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LISTY DOWÓDCY MARYNARKI WOJENNEJ
Dowódca Marynarki Wojennej
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Pan kpt. mar w st. spocz.
Konstanty Okołów-Zubkowski 
Prezes Funduszu Społecznego 

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w Londynie 

Szanowny Panie Prezesie!

Najserdeczniej dziękuję za przesłanie mi życzenia oraz gratulacje z okazji objęcia stanowiska 
Dowódcy Marynarki Wojennej RP. Nie ukrywam, że nie tylko odebrałem je bardzo mile, ale wręcz 
wzruszyłem się okazanymi mi dowodami życzliwości i pamięci ze strony moich Rodaków na 
Zachodzie.
Wysoce je sobie cenię, czuję się zaszczycony i przyjmuję jako wyraz zaufania do mojej osoby, a 
także wsparcia w wypełnianiu powierzonych mi obowiązków - na chwałę Biało-Czerwonej oraz całej 
naszej wielkiej, rozsianej po świecie, Rodziny.
Jednocześnie mam honor i przyjemność prosić Pana Prezesa i wszystkich członków Funduszu o 
przyjęcie wyrazów najwyższego poważania, jak również najlepszych życzeń wszelkiej pomyślności. 
Łączę nadzieję na wiele interesujących i owocnych kontaktów między nami dla dobra 
Rzeczypospolitej i Jej obronności na morzu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Łukasik 

wiceadmirał
Gdynia, kwiecień 1996

Dowódca Marynarki Wojennej Gdynia, 4 czerwca 1996
Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Kmdr ppor. w st. spocz.
Andrzej Kłopotowski

Szanowny Panie Komandorze!

Mam wielki honor i niekłamaną przyjemność złożyć najlepsze gratulacje z okazji powołania 
Pana Komandora przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na członka Kapituły Orderu Wojennej 
Virtuti Militari.
Przyznanie tego zaszczytu jest wyrazem wielkiego uznania oraz szacunku dla żołnierskich i 
obywatelskich zasług poniesionych dla Ojczyzny, zarówno w czasie wojny, jak i wytrwałej służby 
dla Niej, choć z dala od Niej, w czasie pokoju. Zasługują na niego jedynie ludzie o najwyższych 
walorach moralnych, nieskazitelnym charakterze, służący wiernie Polsce, ze wszystkich sił, zwłaszcza 
wtedy, gdy nie politycy rozstrzygali o losach narodu, lecz decydowali o nich żołnierze. Ich męstwo 
i patriotyzm, hart ducha i poczucie obowiązku były zawsze w cenie. Te cechy bowiem pożwoliły 
przetrwać polskiemu państwu i narodowi trudne chwile, których nie szczędziła nam historia. I są w 
cenie do dzisiaj.
Jako dowódca Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej gorąco Panu Komandorowi dziękuję 
za wszystko, co Pan uczynił dla Polski i marynarskiego munduru. Jestem bardzo dumny, że w 
Kapitule Orderu Wojennej Virtuti Militari zasiada oficer Marynarki Wojennej RP.
Życzę Panu Komandorowi wielu sił i zdrowia, jak również sukcesów w podejmowanych działaniach 
i pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku

Ryszard Łukasik 
wiceadmirał
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ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI

POD BOMBAMI
Wojenne losy ORP SOKÓŁ

Malta - marzec 1942

„...Bombardowanie, walka i zwycięstwo 
polskiego okrętu podwodnego ORP 
SOKÓŁ stanowią, rzadko spotykany w 
historii wojen, przykład niezrównanej 
odwagi i brawury zaprezentowanej przez 
jego dowódcę, oficerów i załogę w 
zmaganiach z niemieckim lotnictwem”.
(I Lord Admiralicji admirał Max Horton)

***

ORP SOKÓŁ, pod dowództwem 
komandora podporucznika Borysa 
Karnickiego, po trzytygodniowym patrolu, 
wszedł 17 marca do portu La Valletta, aby 
o świcie zacumować w Lazaretto, bazie 
okrętów podwodnych 10. flotylli. Malta 
budziła się ze snu po czterogodzinnej 
przerwie od ostatniego nalotu niemieckiej 
Luftwaffe.

Byliśmy wszyscy bardzo zmęczeni. 
Burzliwa - o tej porze roku - pogoda na 
Morzu Śródziemnym, pełna sztormów, nie 
przyniosła nam sukcesu bojowego, poza 
szczęśliwym dla okrętu wyjściem cało 
spod ciężkiego ataku ścigaczy i 
sześćdziesięciu bomb. Nie odnieśliśmy 
żadnych szkód ale sześciogodzinna 
ucieczka poważnie nadszarpnęła nasze 
nerwy. Stąd nawet możliwość zejścia na 
ląd i spotkania tam z przyjaciółmi oraz... 
dziewczynami nie cieszyły, chociaż 
przecież powinny. Do tego jeszcze 
czekała nas niemiła perspektywa kolejnych 
bombardowań, które raz już, przed 
wyjściem na patrol, przeżyliśmy.

Po zacumowaniu przystąpiliśmy do 
rutynowych zajęć - wyładowania torped, 
przygotowania do dwutygodniowego 
postoju w porcie - i jakże utęsknionej - 
kąpieli w gorącej słodkiej wodzie i 
pachnącym mydle. Niestety, okazało się 
ono zbyteczne, bowiem marzenia i 
mżonki lądowe rozwiały się szybko wraz 
z ogłoszeniem przez dowódcę flotylli 
zakazu wyjścia na ląd dla wszystkich 
załóg okrętów podwodnych. Koncentracja 
niemieckich i włoskich sił powietrznych 
na Sycylii zwiastowała jeszcze silniejsze 
ataki na wyspę, na której zaczynało 
brakować amunicji i żywności. Malta 
leżała - prawie dosłownie - w gruzach. 
Poniesiono duże straty w ludziach, 
okrętach, statkach transportowych, 
urządzeniach portowych. Ludność cywilna 
chroniła się wkopując głęboko w miękką 
skałę maltańską, wychodząc ze schronów 
tylko między nalotami.

Niedługo czekaliśmy na dźwięk syren 
zapowiadaj ący kolejny nalot.

SOKÓŁ „grzeje” tysiącami pocisków 
z karabinów maszynowych. Grzmią setki 
dział. Zatrzęsła się wyspa. Rozkołysał się 
okręt na fali od rozrywających się w 
wodach zatoki bombach.

Nalot skierowany na główny port, 
cumujące tam okręty, doki i składy 
amunicji, kładzie także w gruzach część 
La Valetty wraz z pięknym gmachem 
opery. Znów giną setki ludzi...

Baza naszej flotylli tym razem 
ocalała. Wiemy jednak, że szczęście nie 
może trwać wiecznie.

W myśl zasady, że bomby nigdy nie 
spadają w te same miejsca - SOKÓŁ 
zostaje przesunięty do portu głównego,
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Załoga ORP Sokół.

który solidnie ucierpiał podczas nalotu. 
Stojąc na beczce czujemy się jakoś 
bezpieczniej, mając większe pole ostrzału 
oraz mogąc łatwo uwolnić się od niej - w 
razie potrzeby. Widoki wokół nas tyleż 
ciekawe, co przerażające - ruiny 
budynków portowych, maszty zatopionych 
statków oraz sterczące kadłuby okrętów.

Nie zdążyliśmy nawet zjeść posiłku, 
gdy - po upływie niecałych czterech 
godzin od ostatniego nalotu - poderwał 
nas sygnał alarmu powietrznego. Nalot, 
nie tak gwałtowny jak poprzedni, okazał 
się mimo to zgubny w skutkach dla 
naszego okrętu. Trudno dziś dociec, czy 
przypadek sprawił to, czy też widok biało- 
czerwonej bandery, niemniej trzy 
bombowce niemieckie, nurkując na 
SOKOŁA, zrzuciły bomby. Rozrywając 
się blisko burt okrętu wyrzuciły w górę 
słup wody, na które SOKÓŁ zdawał się 
wdrapywać, stając niemal dęba, to znów 
zapadał się w głębiny wodnych kraterów.

Dzielny nasz okręt, mimo poważnych 
uszkodzeń, utrzymał się jednak na 
powierzchni i przechylony na burtę, w 
kompletnej ciemności, konał.

Krzyki załogi oraz odgłosy 
wydawanych rozkazów przez głośniki 
zdawały się być krzykiem o pomoc, która 
znikąd nadejść nie mogła. Włączone 
światła awaryjne pozwoliły ocenić ogrom 
zniszczeń. Nie było kawałka szkła, które 
nie zostało stłuczone. Nie było takiej 
baterii, która by ocalała. Gryząco-trujący 
dym wypełniał wnętrze okrętu. Nawet 
„skrzydła” okrętu - w postaci sterów 
głębokości - zwisały bezradnie, wyrywane 
ze swych „stawów”. Z trudem udało nam 
się - po odwołaniu alarmu - powrócić o 
własnych siłach (na nieuszkodzonych 
dieslach) do bazy Lazareto.

Nie odbyło się to bez dalszych 
„przygód”. Przy zapadającym już zmroku 
i prawie u wejścia do portu, 
niezauważony, mimo dzisięciu ludzi na 
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pomoście, samolot wywiadowczy, lecąc 
nisko nad wodą, otworzył ogień, 
dziurawiąc w kilkunastu miejscach kiosk 
SOKOŁA, a setki pocisków z karabinów 
maszynowych przeszyły burty. Nikt nie 
zginął ani nie został raniony spośród 
załogi, która na rozkaz dowódcy, leżała 
plackiem na pokładzie.

Jeden tylko gruby Olek, nie słuchając 
rozkazu „Padnij!”, rzucił się głową w dół 
do włazu, grzęznąc tylną częścią ciała i 
uniemożliwiając ucieczkę pozostałym. 
Opatrzność pokarała go jednak za to. Kula 
nieznacznie raniła jego sterczące nogi. Nie 
krzycz Olek - uspokajali go koledzy. 
Masz szczęście, że w nogi, a nie 
między...”

Rano specjalna komisja stwierdziła 
niemożność naprawy okrętu w miejscowej 
stoczni, a zdemoralizowana ekipa 
robotników dokowych wręcz odmówiła 
pracy na „cuchnącym” okręcie alianckim. 
Groziło nam zdjęcie załogi z okrętu i 
wycofanie z dalszych działań bojowych 
10. flotylli. Zaprotestowalis'my z całą 
mocą i postanowilis'my przeprowadzić 
niezbędny remont własnymi siłami, jeżeli 
tylko dostaniemy części zamienne i nowe 
baterie. Długo trwały pertraktacje z 
Admiralicją zanim, przekonana o 
determinacji załogi i jej woli dalszej walki 
o okręt, wyraziła zgodę na nasz plan. 
Dobry duch najwidoczniej czuwał nad 
nami.

Dowódca decyduje się położyć okręt 
na dnie głębokiej zatoki portowej, aby w 
spokoju - przed nalotami - doprowadzić 
SOKOŁA do idealnego porządku i 
czystości. W odblaskach światła nikłych 
żarówek oświetlenia awaryjnego, 
zmęczona i słaniająca się na nogach 
załoga, z bladymi twarzami i ciemno 
podkrążonymi oczyma, wygląda niczym 
stado lemurów. Pełni zapału

Od lewej: Ppor. mar. T. Bernas, Kpt. mar. B. 
Karnicki, bryt, oficer łącznikowy, Ppor. mar. 
A. Kłopotowski, Kpt. mar. B. Romanowski.

wykrzesujemy ostatnie siły do wykonania 
nowego zadania.

Nocą wynurzamy się z trudem, bez 
działających sterów głębokości, aby 
znaleźć w małej portowej zatoczce nową 
kryjówkę, między dziesiątkami na wpół 
zatopionych barek i kutrów rybackich. 
Znajdujemy tam masę poszarpanych sieci, 
gałęzie drzew, liście i inne brudy 
wyrzucone przez morze, którymi 
maskujemy kadłub zranionego SOKOŁA.

Ku naszej radości dowiedzieliśmy się, 
że nadano szyfrogram do Anglii i 
Aleksandrii z długą listą części 
zamiennych. Dostarczą nam je okręty 
podwodne, będące jedynym bezpiecznym 
środkiem transportu.

Produkcja części zapasowych we 
własnym warsztacie okrętowym postępuje 
bardzo szybko i sprawnie. Załoga 
podzielona na wachty morskie pracuje 
dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ma 
nawet czas na sen, wypoczynek i wyjście 
na ląd, aby ucałować dziewczyny - nie 
zdradzając przy tym naszego miejsca 
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postoju na cmentarzysku zatopionych 
kutrów. Jedyny tylko szef maszyn, 
chorąży „kurcze pieczone” Rybicki zdaje 
się nie spać, czuwając nad wszystkimi 
wachtami. Z dnia na dzień widać, jak 
SOKÓŁ liżąc rany podnosi „skrzydła” do 
planowanego przejścia do Anglii.

Dowiadujemy się z radia o ciągłych 
nalotach i stratach wśród ludności 
cywilnej, o strąconych samolotach - sto 
siedem w ostatnim miesiącu. 
Stowarzyszenia dobroczynne wydają 
dziennie sto siedemdziesiąt tysięcy porcji 
zup głodującym mieszkańcom Malty.

Otrzymujemy przykrą informacją o 
naszym mieszkaniu na lądzie, 
zbombardowanym w ostatnim nalocie. 
Tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi 
okoliczności, kilku naszych oficerów 
uniknęło niechybnej śmierci. Opuścili je 
na rozkaz stawienia się w bazie okrętów, 
aby uczestniczyć w ważnym spotkaniu 
dowódcy flotylli. Po zejściu na ląd 
obejrzeliśmy jego zgliszcza. Leżało teraz 
pod zwalonymi dwoma piętrami budynku. 
Ani śladu po naszym dobytku i 
pamiątkach. Na samym szczycie gruzów, 
w blasku słonecznym, coś jasnego rzuciło 
się nam w oczy - nie do uwierzenia, 
chyba dobry duszek położył tam nie 
uszkodzony krzyż Virtuti Militari naszego 
dowódcy, Borysa. Zanieśliśmy ten dar 
Karnickiemu i uwierzyliśmy, że szczęście 
nie opuści nas nigdy.

W bazie przyłapał nas następny nalot. 
Tym razem bomby posypały się na nasze 
głowy. Dwie tonówki wybuchając na 
małym skrawu ziemi przy wyjściu z mesy 
rzuciły mnie podmuchem ze schodów. 
Jedna z nich zniszczyła część mesy 
oficerskiej. Zginął dowódca greckiego 
okrętu podwodnego oraz czterech innych 
oficerów. Byli ranni. Nie wiedziałem, co 
działo się ze mną. Dopiero głos Tadzika 
przywołał mnie do przytomności. 

Wyczołgując się z głębokiego krateru 
czyściłem mundur oraz wycierałem twarz 
z pyłu i krwi cieknącej z uszu.

Los nie oszczędził jednak naszego 
młodego marynarzyka. Bomba rozerwała 
go na drobne kawałki. Jego nogi, ręce oraz 
inne części ciała musieliśmy zbierać z 
ulicy i okolicznych dachów. 
Pochował is'my go na cmentarzyku 
maltańskim, zamiast we Francji, gdzie się 
urodził, ani też w Polsce, za którą zginął 
jako ochotnik na okręty podwodne.

Na początku kwietnia 1942 r. 
uradowany dowódca flotylli powiadomił 
nas, że transport części zapasowych został 
dostarczony przez dwa okręty podwodne.

Już tylko kilka dni dzieliło nas od 
planowanego opuszczenia kryjówki i 
wyjścia do Anglii na długi remont. Po 
jego zakończeniu mieliśmy powrócić do 
La Valetty i odbyć drugą z kolei kampanię 
na Morzu Śródziemnym.

Żegnani przez dowódcę flotylli, pod 
ukrciem ciemnej, burzliwej nocy, w 
towarzystwie angielskiego niszczyciela 
opuszczamy Maltę przechodząc przez 
ściśle tajne przejścia w polach minowych. 
Nie spostrzeżeni przez nieprzyjaciela 
dochodzimy ma powierzchi o własnych 
siłach do Gibraltaru i po zaopatrzeniu w 
paliwo udajemy się w dalszą drogę do 
Anglii. Wejście do portu pokazało, jak 
wysoko został oceniony nasz wysiłek 
uwieńczony sukcesem. Okręty wojenne w 
paradzie burtowej, z załogami na 
pokładach, witały nas opuszczając bandery 
w salucie.

Na molo stanęła kompania honorowa 
wraz z dowódcą bazy okrętów 
podwodnych w Portsmouth. Orkiestra 
Royal Navy odegrała nasz hymn 
narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
Łzy toczyły się nam po twarzach, a gardło 
ściskało trudne do opisania uczucie 
radości z odniesionego zwycięstwa.
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ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI

OSZUKAĆ ŚMIERĆ

Wojenne losy ORP SOKÓŁ

Nieraz zastanawiałem się, jak wielu 
innych podwodników, dlaczego 
zglosilis'my się na ochotnika do służby w 
Marynarce Wojennej na okrętach 
podwodnych. Nie znalazłem do 
dzisiejszego dnia logicznego 
wytłumaczenia. Może dlatego, że służba 
była inna. Noc była naszym życiem, a 
dzień służył do spania. Przy małej stawce 
- a było nią tylko własne życie, my 
byliśmy natomiast zbyt młodzi, by nam na 
nim zależało - mogła trafić się duża 
wygrana, sukcesy i szybka kariera 
marynarska. Nie mówiąc o pewnych 
drobiazgach, które niech lepiej zostaną 
sekretem podwodników.

W decyzji nie było brawury; była 
raczej bojaźń podwodnika przed 
nawodnikiem. Gdyby nawodnicy 
wiedzieli, jak boją się ich podwodnicy, to 
nie bałby się jeden drugiego. Ale przez 
wzajemną bojaźń został zachowany 
szacunek nawodników do podwodników, 
jak i podwodników do nawodników.

Początek nie był łatwy. Nowy 
dowódca, jak sądziłem, był bardzo srogi. 
Wydał mi się bardzo stary. Musiał już 
mieć ponad 30 lat. Nie wiedziałem, kiedy 
się śmiać z jego dowcipów a kiedy 
mówić: tak jest, panie kapitanie!

Pierwsze zetknięcie z okrętem 
podwodnym było potworne. Ten, kto 
wymyślił coś podobnego, musiał być 
geniuszem. Na tak małej przestrzeni 
zmieszczono wszystko: torpedy, składy 
amunicji i żywności, setki rur i tysiące 
zaworów, zbiorniki, maszyny, diesle, 

motory, baterie. Tylko zapomniał o 
jednym: miejscu dla trzdziestki ludzi 
załogi, którzy tam mieli żyć, oddychać i 
może nawet umierać. Pomyślał też o 
dwóch umywalkach. Obydwie z bieżącą 
wodą wprost zza burty, by mydło się nie 
mydliło.

Patrole były długie i w większości 
bez wrażeń i historii. Tylko szum 
motorów w czasie dnia był naszą muzyką 
do snu a huk diesli w nocy zagłuszał 
możliwości porozumiewania się ludzkim 
głosem.

Mimo wysików kucharza, jadaliśmy 
źle. Cztery fajerki nie wystarczały na 
przygotowanie posiłku w czasie
sztormowych nocy dla trzydziestu
zgłodniałych majtków. A surowce, po 
kilku tygodniach pobytu w morzu,
świeżością nie grzeszyły.

Mieliśmy patrole pełne sukcesów, 
SOKÓŁ wraz z DZIKIEM zatopił ponad 
czterdzieści jednostek nieprzyjacielskich. 
Anglicy nazywali nasze okręty „terrible 
twins”. Admiralicja oceniała nasze 
powodzenia jako szczyt brawury polskich 
dowódców, oficerów i załóg.

O tym wszystkim niech mówią karty 
historii. Większość tego wojennego czasu 
w morzu to była nicość. Towarzyszła nam 
tylko zaciekość fal tłukących o kadłub 
okrętu a część załogi nawet widzieć ich 
nie mogła pełniąc swą służbę podwodną. 
Nie dla nich było światło dzienne ani 
nocne gwiazdy na niebie.

O patrolach bez bomb głębinowych i 
torped jeszcze opowiem.

Często się słyszało o zdolnościach 
naszych aliantów do wygrywania walk do
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ORP Sokół wchodzi do portu.

ostatniego cudzoziemca. SOKOŁOWI też 
to się zdarzyło. Ze względu na wielką 
tajność rozkaz ów patrolowych, zalakowane 
koperty otwierało się na pokładzie już po 
wyjściu z portu.

Przy otwarciu koperty byli obecni 
dowódca, zastępca dowódcy i szef 
maszyn, stary wilk morski znany 
powszechnie jako „kurczę pieczone”.

Przedziwny był to rozkaz. Brzmiał 
następująco: „przejść maksymalnie 
możliwą szybkością nie atakując 
nieprzyjaciela. W razie spotkania (dążyć 
do pozycji) x, zanurzyć się na głębokości 
200 stóp i kursem 90° przejść między 
Wyspami Kitira i Atikitira przez kanał 
Kitiraje, łączący Morze Egejskie z 
Jońskim. Wynurzyć się i zameldować 
pozycję wynurzenia”.

— Kurczę pieczone - powiedział szef 
maszyn. Zaległa długa cisza. Wszystko 
już było jasne: mamy przejść pod polem 
minowym?

— Wreszcie nas dostali - mówi z.d.o.
— Czas przejścia - pięć godzin - 

wtrąca nawigator.
— Przejdziemy, bo jesteśmy 

szczęśliwi - mówi dowódca. - Gorsze dla 
nas jest jednak nadanie sygnału, bo cały 
świat będzie wiedział o naszej pozycji 
wynurzenia.

Zasępiły się twarze załogi, 
poinformowanej o zadaniu przejścia pod 
minami.

— Jeżeli przejdziemy - myślał 
głośno nawigator kreśląc nakazane kursy 
- wszystkie następne okręty będą chodzić 
naszym kursem oszczędzając 600 mil 
morskich w dojściu do sektora i tysiące 
ton paliwa. A jeżeli nie - też niewielka 
strata. Jeden polski okręt poszedł na dno, 
friend lost. Będzie też duże pijaństwo w 
bazie a następne okręty będą chodzić, jak 
zawsze, dookoła Krety.

Po pięciu godzinach marszu 
nakazanym kursem i głębokością nadszedł
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SOKÓŁ w Gibraltarze w 1944r.

niezwykle oczekiwany sygnał wynurzenia.
Odpowiedź na nasz sygnał przyszła 

natychmiast: Congratulations! Well done! 
Please return to your patrol position Cpt 

Sumbarmine Flotilla.
Napięte nerwy załogi i zgrzyt lin o 

kadłub już minęły! Przed nami roztacza 
się piękne i równe jak tafla Morze 
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Egejskie z dziesiątkami wysp i wysepek, 
które nieraz atakowali śmy w nocy, gdy w 
blaskach księżyca braliśmy je za wielkie 
okręty.

Wachtowy niewiele czasu dał na 
odpoczynek, odprężone nerwy, meldując 
coś na horyzoncie.

Pełną szybkością dochodzimy, 
wynurzając się niemal pod burtą 
przedziwnego kutra. Tak przynajmniej 
wyglądał przez peryskop. Był pełen 
biegających po pokładzie ludzi i kaemów 
wzdłuż całej burty. Po wynurzeniu 
lornetka już nie była potrzebna. Ponad 
burtą wystają... długie ośle uszy a na 
pokładzie rozpaczliwie biegają kobiety i 
dzieci, rzucają się na kolana, wymachują 
rękami i coś krzyczą w naszym kierunku. 
Trudno zresztą im się dziwić.

Załoga desantowa sprawdziwszy 
zawartość kutra podobnie nic nie znalazła 
poza czterdziestu parami oślich uszu i 
ładnymi Greczynkami. Nawet sucharów i 
wody już nie miały. Po zaopatrzeniu ich 
w prowiant zanurzyliśmy się przed 
nadlatującym samolotem. Było nam żal 
Greczynek jak i osiołków, dla których nie 
mieliśmy żadnego pożywienia.

Nie dostaliśmy jednak pochwały od 
admirała po powrocie do bazy. Rozkaz 
brzmiał twardo: „topić wszystko, co pływa 
po morzu”.

Dzisiaj rad jestem, że nasza 
znajomość angielskiego nie była 
precyzyjna. Dzięki temu może do dziś 
Greczynki wspominają polski okręt i jego 
marynarzy.

Do końca patrolu już nic się nie 
działo. Czuliśmy się bardzo zmęczeni. 
Trudno powiedzieć, czy wpływał na to 
brak torped i bomb głębinowych, czy 
morze jak jezioro. W czasie bezchmurnych 
nocy przypominaliśmy sobie konstelacje 
na niebie, zakładając się o wiarygodność 
nazw gwiezdnych, które od czasów 

szkolnych uciekły już nam'z pamięci.
Marzyliśmy o kąpieli w słodkiej 

wodzie w naszym nowo wynajętym 
mieszkaniu. Myśleliśmy o dobrym 
jedzeniu podanym na półmiskach i białych 
obrusach. Cieszyliśmy się na ponowne 
zobaczenie naszych maltańskich 
przyjaciół, którzy byli zawsze dla nas mili 
i Maltanek, które mimo swoich krzywych 
nóżek jeszcze milsze.

Do mieszkania przyszliśmy nieco 
wcześniej, niż sprzątająca przyjęta przed 
wyjściem w morze mogła się spodziewać. 
Była to rosła Maltanka z włosami 
zrobionymi na blond, modnie 
zwichrzonymi. Chochoł ją nazywaliśmy. 
Miała sprzątać, gotować i opiekować się 
nami.

Na schodach siedziało dwóch 
Amerykanów palących papierosy. W 
salonie następnych czterech. Nasz gin 
wypity. Szukamy Chochoła po 
mieszkaniu. Znaleźliśmy wreszcie: zajęta! 
Wściekli wracamy do bazy bez 
wymarzonej kąpieli, wyrzuciwszy przed 
wyjściem oburzone towarzystwo wraz z 
Chochołem. Tam dowiadujemy się o 
zdolnościach naszego Chochoła. „Lokal” 
miał być zamknięty przed naszym 
powrotem. Tylko Chochoł miał błędne 
informacje o terminie naszego powrotu. 
Tajność patroli miała też swoje dobre 
strony...

Bombardowanie Malty wzmagało się 
z miesiąca na miesiąc. Odpoczynki między 
patrolami stawały się coraz bardziej 
uciążliwe. Co trzy godziny z niemiecką 
precyzją setki samolotów nadlatywały nad 
tę maleńką wysepkę. Duże straty w 
okrętach. SOKÓŁ, ciężko uszkodzony 
bombami lotniczymi oraz ostrzelany z 
działek nurkujących samolotów, broni się 
przed kompletnym zniszczeniem. Załoga 
pod osłoną sieci i gałęzi naprawia 
maszyny, łata dziury, wymienia 
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potłuczone i spalone baterie. Doki ciężko 
uszkodzone, a warsztaty zbombardowane. 
Zdemoralizowani robotnicy portowi 
odmawiają pomocy polskiej załodze.

Przez miesiąc trwały zmagania 
krwawiącego SOKOŁA z nurkującymi na 
niego bombowcami. Zdawało się 
niemożliwością znalezienie miejsca, które 
wkrótce nie zostałoby wykryte. Dziesiątki 
bomb padało wokoło, zadając znów 
następne rany. Nie mogły jednak 
zniszczyć morale załogi. SOKÓŁ 
zwyciężył raz jeszcze i o własnych siłach 
przyszliśmy do Anglii na dalsze remonty.

Admirał Max Horton napisał w swej 
książce o bombardowaniach SOKOŁA 
jako o jednej z piękniejszych epopei 
wojennych, gdzie brawura i determinacja 
załogi będzie przykładem dla przyszłych 
kadr podwodników.

Wracamy z patrolu. Wszystkie 
torpedy - poza jedną - wystrzelone a 
cztery transportowce - pełne 
ewakuowanych wojsk niemieckich - 
zatopione.

Kiedy morze się paliło i wraz z 
setkami palących się ciał zdawało zapadać 
w głębiny, by znów wzróść na wybuch 
naszych torped, zapadaliśmy w jakiś sen 
letargiczny pomiędzy wachtami, słysząc 
przerażające ludzkie głosy, budzące do 
kolejnej wachty.

Odpoczywalis'my pełni dumy, która 
zdawała się rozsadzać nam piersi.

Przed wejściem do portu spotkaliśmy 
angielski okręt podwodny, który podobnie 
jak i my wracał z patrolu. O świcie 
otrzymujemy sygnał z bazy o 
zauważonym nieprzyjacialskim okręcie 
podwodnym blisko wejścia do portu. Nie 

minęło wiele czasu, gdy nasz Anglik 
sygnalizuje zauważony peryskop. Podając 
namiar odchodzimy, odchylając się całą 
mocą silników.

— Nie mam torped - nadaj ę 
światłem.

— Good luck! - otrzymałem w 
odpowiedzi.

Zaspany dowódca zanurza okręt, 
wpatruje się przez peryskop w podanym 
namiarze. Podsłuch nic nie melduje. 
Podchodzimy bliżej.

— Jest! - krzyczy uradowany 
dowódca.

Ostatnia torpeda szarpnęła okrętem 
opuszczając wyrzutnię. Czekamy na 
wybuch. Na dużej głębokości, jak zwykle 
po ataku. Sekundy płyną. Nie ma 
wybuchu! Torpeda chybiła.

Powrót na peryskopową. 
Nieprzyjaciel nie zmienił tyktyki. 
Peryskop podnosi się i chowa. Podnosi się 
i znika. Tylko namiar się nie zmienia. 
Wściekły dowódca zarządza wynurzenie 
okrętu.

Podchodzimy pełną szybkością do 
atakowanego peryskopu...

— Oficer wachtowy! Podnieść tę 
miotłę! Będzie dobra do mycia pokładu!

Do portu weszliśmy pełni chwały, 
pod piracką banderą z czterema nowymi 
paskami po zatopionych statkach. 
Entuzjazm był duży. Wypito całą masę 
ginu - nie tylko na poczet naszych 
sukcesów, ale i za uratowanie naszego 
towarzysza od możliwego ataku ze strony 
sygnalizowanego wrogiego okrętu i 
wejścia do portu.

Tak mówi historia pisana. Należy 
zatem w nią wierzyć.
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BJORN BRATBAK

OKRĘTY PODWODNE NA DNIE MORZA
tłumaczyli z norweskiego: Ewa i Wojtek Kauczyńscy

Od blisko piętnastu lat Oljedirektoratet’ 
jest z urzędu odpowiedzialny za 
oczyszczanie dna morskiego na Morzu 
Północnym. W okresie tym dokonano wielu 
interesujących odkryć na dnie morza wśród 
których były także wraki zatopionych 
statków. Każdy wrak kryje w sobie tragiczne 
i często niedopowiedziane do końca historie 
o strachu, cierpieniach, wdowach i 
gromadkach dzieci pozbawionych ojców. 
Często jednym oznaczeniem wraków są 
tylko symbole naniesione na mapach 
morskich. To co prawdopodobnie wzbudza 
największe zainteresowanie wśród grupy 
entuzjastów śledzących odkrycia 
dokonywane przez Oljedirektoratet w czasie 
oczyszczania dna morskiego i zaostrza ich 
pragnienie wyjaśnienia tajemnic - to 
znalezione zatopione okręty podwodne. 
Wydaje się, że to właśnie okręty podwodne 
trafiają najbardziej w ludzkie oczekiwanie i 
zapotrzebowanie na wiarę w istnienie czegoś 
mistycznego i tajemniczego. Tak się składa, 
że prawdopodobnie niewiele innych 
wydarzeń potrafi wzbudzić tak duże 
zainteresowanie masowych środków 
przekazu jak właśnie informacje o 
nieznanych okrętach podwodnych 
znalezionych na norweskich, a także dla 
ścisłości, na szwedzkich wodach 
terytorialnych.

Latem 1993 roku ponownie natrafiono 
na wrak okrętu podwodnego, tym razem na 
zachód od Egersundu, na głębokości 180m.

W ten sam sposób jak przy poprzednich 
odkryciach wraków okrętów podwodnych, 
nawiązano ponownie kontakt z specjalistami 
od okrętów podwodnych z marynarki 
wojennej w Bergen i z Muzeum Marynarki 
Wojennej w Horten. Dyrektor muzeum, 

komandor kapitan Steinar Sandvoid oraz 
komandor kapitan Hakon Smebol, obydwaj 
z długim doświadczeniem ze służby na 
okrętach podwodnych, przeprowadzili studia 
nakręconego pod wodą filmu oraz 
zgromadzili odpowiednią dokumentacj ę 
techniczną. Dość szybko stało się jasne, że 
znaleziony wrak jest najprawdopodniej 
polskim okrętem ORP „Orzeł”, albo 
holenderskim „0-22”. ORP „Orzeł” zaginął 
w czasie patrolu między Szkocją, norweskim 
wybrzeżem i duńskim półwyspem Jylland 
pod koniec maja lub na początku czerwca 
1940 roku, podczas gdy „0-22” zaginął w 
czasie patrolu wzdłuż norweskiego 
wybrzeża w listopadzie 1940 roku.

Czy to jest ORP „Orzeł”?

Duże prawdopodobieństwo, że 
znaleziony wrak jest polskim okrętem 
podwodnym ORP „Orzeł” wzbudziło 
napięcie i oczekiwanie. Dzieje „Orła” 
zajmują szczególne miejsce w sercach 
Polaków, ale okręt ten odgrywa również 
znaczącą rolę w wojennych dziejach 
Norwegii. To właśnie ORP „Orzeł” zatopił 8 
kwietnia 1940 roku niemiecki transportowiec 
„Rio de Janeiro” w okolicy Lillesand dając 
tym samym Norwegom wyraźne ostrzeżenie 
o mogącej nastąpić niemieckiej inwazji.

ORP „Orzeł” został zaprojektowany 
przez polskich inżynierów i zbudowany w 
holenderskiej stoczni. Pieniądze na budowę 
tego okrętu, ocenianego wówczas jako 
najlepszy i najlepiej uzbrojony okręt 
podwodny, zostały częściowo zebrane przez 
polskie społeczeństwo w ramach 
dobrowolnych darów. Okręt został 
zwodowany 15 stycznia 1938 roku. Załogę



Nr 180 NASZE SYGNAŁY Str. 51

miało stanowić 62 marynarzy, a na 
wyposażeniu było 12 wyrzutni torpedowych, 
jedno działo typu Bosfors (105 mm), dwa 
sprzężone działka przeciwlotnicze 40 mm 
chowane w kadłubie i jeden podwójny 13,2 
mm karabin maszynowy typu Hotchkiss.

Wkrótce po wodowaniu odwiedził ORP 
„Orzeł” po raz pierwszy Norwegię. W 
listopadzie 1938 roku zawinął do Horten, 
gdzie zamierzano przeprowadzić pomiary 
prędkości okrętu na mili pomiarowej będącej 
w dyspozycji norweskiej Marynarki 
Wojennej. Wizyta ta wzbudziła 
zainteresowanie i znalazła odbicie w prasie. 
Wspomniano przy tym, że okręt ma 1100 
ton wyporności i może osiągnąć prędkość 20 
węzłów. Poza próbami prędkości 
przeprowadzono także próby wytrzymałości 
przy dużym zanurzeniu.

W chwili wybuchu drugiej wojny 
światowej, gdy 1 września 1939 roku 
Niemcy napadły na Polskę, ORP „Orzeł” 
znajdował się w swojej bazie w Gdyni. Po 
pierwszym niemieckim nalocie na bazę 
marynarki na Oksywiu, „Orzeł” rzucił cumy 
i ruszył do wcześniej wyznaczonego rejonu 
patrolowania na Bałtyku. W ciężkich 
warunkach i w obliczu ciągłego zagrożenia 
ze strony niemieckiego lotnictwa, trałowców 
i okrętów patrolowych, ORP „Orzeł” 
zmuszony był przez większość czasu 
przebywać w zanurzeniu na dużych 
głębokościach. Tylko pod osłoną głębokiej 
nocy mógł próbować wyjścia na 
powierzchnię, ale bogowie pogody także 
stali po niemieckiej stronie. Była pełnia 
księżyca i dobra widoczność, tak że ryzyko 
wykrycia okrętu było duże. Połączenie 
radiowe z bazą w Gdyni zagłuszane było 
przez Niemców a po jakimś czasie łączność 
została zupełnie zerwana. Załoga okrętu 
zaczynała być zmęczona i niewyspana, a w 
jakiś czas później dowódca okrętu i jeden z 
członków służby medycznej poważnie się 
rozchorowali. Dowódca „Orła” miał 
wówczas za sobą dwunastodniowe czuwanie 

dniem i nocą nad bezpieczeństwem swojego 
okrętu. Podjęto dlatego decyzję o 
skierowaniu okrętu do Tallinna w neutralnej 
Estonii w celu uzyskania pomocy lekarskiej.

Wieczorem 14 września ORP „Orzeł” 
przybył na redę Tallinna. Kapitan i chory 
członek służby medycznej zostali 
następnego dnia rano przetransportowani do 
szpitala w mieście. Estońskie władze 
portowe poleciły okrętowi zacumowanie w 
porcie. Polacy poinformowali, że chcieliby 
opuścić port w ciągu 24 godzin i że ich 
zawinięcie jest zgodne z prawem 
międzynarodowym, z czym władze estońskie 
się zgadzały.

W porcie przebywał wówczas niemiecki 
statek handlowy. Gdy polski okręt podwodny 
z powiewającą banderą wszedł do portu, 
flaga na niemieckim statku została 
ściągnięta. Niemcy nie chcieli drażnić 
polskiej załogi, która musiała żywić silną 
nienawiść do nieprzyjaciela, który napadł na 
ich kraj.

Od razu rozpoczęto prace ulepszeniowe 
na jednostce, zamówiono świeży prowiant i 
wodę. Okręt był gotów do opuszczenia portu 
piętnastego wieczorem. Gdy zameldowano o 
tym władzom portowym, zastępca dowódcy 
„Orła”, który w tym czasie objął dowodzenie 
jednostką, został wezwany do pełniących 
straż estońskich oficerów marynarki 
wojennej i poinformowany, że okręt może 
opuścić port nie wcześniej niż za sześć 
godzin. Estończycy odwoływali się do 
międzynarodowego prawa, które ustalało, że 
powinno być minimum sześć godzin przerwy 
między statkami państw w czasie wojny 
opuszczającymi ten sam port. Niemiecki 
statek handlowy zgłosił gotowość wyjścia w 
morze i dlatego polska jednostka musi teraz 
poczekać. Fakt, że na statku niemieckim nie 
widać było żadnych oznak świadczących o 
gotowości do opuszczenia portu wzbudził 
niepokój polskiej załogi i zaczęto 
podejrzewać, że coś niedobrego może się 
wydarzyć. Bez uprzedzenia, na miejsce, 



Str. 52 NASZE SYGNAŁY Nr 180

gdzie zacumowany był „Orzeł”, przybył 
estoński oddział wojskowy. Na okręcie 
umieszczono estońskich strażników, a 
dowódca jednostki poinformowany został, że 
rząd estoński podjął decyzję o internowaniu 
„Orła” i jego załogi.

Niezależnie od tego, że estończycy 
umieścili strażników na pokładzie Orła i na 
nabrzeżu, zażądali również by cała broń i 
torpedy usunięte zostały z okrętu 
podwodnego. Podczas rekwirowania map 
okrętowych nowemu dowódcy okrętu udało 
się spalić tajne dokumenty i księgi szyfrowe.

Powodem nieprzyjaznego zachowania 
się Estończyków i złamania przez nich 
międzynarodowego prawa była presja 
wywarta na rząd estoński przez niemieckiego 
ministra w Tallinnie. Akurat w tym samym 
czasie wojska niemieckie były w trakcie 
osiągnięcia zwycięstwa nad armią polską i 
zdobycia kontroli nad większą częścią 
Polski. Od wschodu Armia Czerwona 
przygotowywała się do zadania ciosu w 
plecy ciężko napieranym wojskom polskim. 
Rosyjski atak zaczął się 17 września. 
Haniebne internowanie przez Estończyków 
„Orła” należy więc widzieć w świetle 
powyższej sytuacji.

Ucieczka z Tallinna

Nowy dowódca „Orła”, 33-letni Jan 
Grudziński i jego załoga byli zarówno 
bezradni jak i wściekli. Rozpoczęli od razu 
rozpatrywać możliwości ucieczki. Prace przy 
demontażu torped i rozbrajaniu dział tak, by 
nie nadawały się do walki trwały przez cały 
następny dzień. Gdy tylko zamki z dział 
„Orła” zostały przez Estończyków usunięte, 
na niemieckim statku handlowym, który nie 
opuścił portu, załopotała wciągnięta na maszt 
flaga ze swastyką. Polacy udając, że 
współpracują z estońskimi oficerami 
kierującymi pracami przy demontażu 
uzbrojenia okrętu podwodnego, sabotowali 
jednocześnie przez cały czas ich prace jak 

tylko potrafili. Gdy ostatnie torpedy miały 
być wciągnięte na ląd, uszkodzony został 
dźwig, którego jedna z lin została odcięta. 
Jeden z oficerów „Orła” udając, że łowi 
ryby, zmierzył głębokość w basenie 
portowym i przy wyjściu. Szef maszynowni 
uratował najważniejsze części silnika 
okrętowego, które Estończycy chcieli 
zdemontować, mówiąc, że najpierw musi się 
je oczyścić i zakonserwować. Jeden z 
marynarzy podcinał prawie zupełnie cumy 
okrętowe. Estończycy niczego nie 
podejrzewali. Oficer estoński kierujący 
całością prac obiecał Polakom, że będzie im 
dobrze w obozie jenieckim. Uważał, że 
powinni być zadowoleni, że wojna już się 
dla nich skończyła.

Aby nie wzbudzać podejrzeń, załoga 
polskiego okrętu udała się na nocny 
spoczynek o normalnej porze, jednakże o 
godzinie drugiej w nocy 18 września rozległ 
się cichy alarm. Dwóch estońskich 
strażników zostało obezwładnionych i 
zabranych na pokład „Orła”. Główny kabel 
zasilający okręt w prąd z lądu został odcięty 
tak, że cały port zaległy ciemności, na 
„Orle” uruchomiono silniki, a mocno 
nadcięte cumy odcięto do końca. W 
momencie, gdy „Orzeł” wychodził z portu 
otwarto do niego ogień. Okręt stracił 
drogocenny czas, gdyż musiał się wycofać 
wszedłszy na mieliznę, jednakże wyszedł z 
portu bez uszkodzeń. W chwili, gdy baterie 
lądowe otworzyły do niego ogień był już na 
tak głębokiej wodzie, że mógł się zanurzyć. 
ORP „Orzeł” ponownie został zdany na 
własne siły w działaniach na Bałtyku. Był 
bez uzbrojenia i map, a dodatkowo stanowił 
w jeszcze większym stopniu niż poprzednio 
prestiżowy cel dla niemieckiej marynarki 
wojennej.

Zuchwała ucieczka wzbudziła 
zainteresowanie na całym świecie. Gazeta 
„Stavanger Aftenbald” już następnego dnia, 
19 września 1939 r„ poinformowała swoich 
czytelników o tym, że polskiej łodzi 
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podwodnej „Orzeł””, która przez parę dni 
była internowana w Tailinnie, udało się 
uciec z portu mimo ostrzelania jej przez 
baterie portowe. Gazeta poinformowała 
również, że ucieczka okrętu pociągnęła za 
sobą usunięcie ze stanowisk admirała, 
głównodowodzącego marynarką wojenną 
Estonii oraz szefa sztabu.

Ucieczka „Orła” miała mieć również 
inne poważniejsze następstwa dla Estonii i 
jej mieszkańców. Przywódcy radzieccy 
uznali ucieczkę okrętu podwodnego za 
pretekst do interwencji w Estonii i 
oświadczyli, że wypadek ten był dowodem 
na to, że kraj nie potrafi sam utrzymać 
swojej neutralności. Dnia 19 września w 
Moskwie wezwany został do Mołotowa 
estoński minister, którego poinformowano, 
że skoro Estonia nie jest w stanie sama 
utrzymać swojej neutralności zmuszona jest 
za nią to zrobić radziecka marynarka 
wojenna. Tego samego wieczoru jednostki 
sowieckiej floty ustawiły się demonstracyjnie 
wzdłuż wybrzeża Estonii na całej jego 
długości. Kilka dni później do Moskwy 
wezwano estońskiego ministra spraw 
zagranicznych. Został on przyjęty przez 
Mołotowa i Mikojana. Nawiązali oni do 
ucieczki „Orła” i zażądali podpisania paktu 
wojskowego między Związkiem Radzieckim 
i Estonią. Zgodnie z tym paktem Związek 
Radziecki miałby prawo do założenia baz 
lotniczych i morskich na terytorium Estonii. 
Estończycy czuli się zmuszeni do 
zaakceptowania radzieckich żądań. Dnia 2 
października 1939 roku wjechał do Estonii 
pierwszy pociąg z radzieckimi komisjami 
wojskowymi. Estonia wpadła w sidła Stalina.

W czasie, gdy to wszystko się 
rozgrywało, „Orzeł” płynął przez Bałtyk. 
Dwóch strażników estońskich, mimo ich 
energicznych protestów, wsadzono u 
Wybrzeży Gotlandii do jedynej będącej na 
wyposażeniu statku składanej łodzi. Z 
wiadomości radiowych mogli Polacy 

dowiedzieć się o nadal trwających walkach 
w ich ojczyźnie, o radzieckim najeździe ze 
wschodu, o upadku Warszawy, o 
przymusowej ucieczce polskiego rządu i 
naczelnego dowództwa za granicę do 
Rumunii. Na przekór tym wszystkim złym 
wiadomościom z ojczyzny, dowódca okrętu 
i załoga zadecydowali, że nadal będą 
prowadzić walkę i że najlepszym 
rozwiązaniem będzie dotarcie do Anglii i 
przyłączenie się do angielskiej marynarki.

Po pełnej niebezpiecze ństw żegludze 
poprzez cieśniny duńskie, ocierając się o 
niemieckie okręty, dotarł „Orzeł” na Morze 
Północne i przybliżył się do wybrzeży 
Anglii. Nadany z okrętu zwięzły komunikat 
radiowy mówiący o sytuacji i pozycji „Orła” 
został odebrany przez Anglików o 6-tej rano 
14 października. Anglicy wysłali niszczyciel, 
aby eskortował „Orła” do portu Rosyth. W 
raporcie Brytyjskiej Admiralicji 
sporządzonym po inspekcji na pokładzie 
„Orła” napisano między innymi:

„Orzeł” arrived looking smart and 
clean, with her crew in excellent health and 
spirit. Apart from the suspected damage to 
the duck keel and bow torpedo tube caps 
sustained on grounding, she has minor 
defect only. Her entire personnel are eager 
for war service with a British Flotilla.
(„Orzeł” przybył wyglądając elegancko i 
robiąc wrażenie zadbanego, z załogą we 
wspaniałej formie fizycznej i psychicznej. Za 
wyjątkiem prawdopodobnych zniszczeń 
stępki tunelowej i pokrywy na dziobowych 
wyrzutniach torped powstałych w czasie 
wejścia na mieliznę, okręt ma tylko drobne 
uszkodzenia. Cała jego załoga pała zapałem 
do wojennej służby razem z Brytyjską 
Flotą).

Udana ucieczka wzbudziła duże 
zainteresowanie. Dowódca okrętu 
odznaczony został wysokiej rangi orderem 
polskim Virtuti Militari i brytyjskim 
Distinguished Service Order. Na okręcie 
podwodnym złożył wizytę polski premier i 
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głównodowodzący generał Władysław 
Sikorski, a nieco później król angielski Jerzy 
VI. Winston Churchill stwierdził, że „the 
young Polish Navy had distinguished itself’ 
(„młoda Polska Marynarka Wojenna 
wyróżniła się”) oraz, że „the escape of the 
submarine Orzeł is an epic” („ucieczka 
okrętu podwodnego ’Orzeł’ to epopeja”). 
Nawet goebelsowska propaganda, która 
miała za swój pierwszoplanowy cel 
przedstawić Polaków w najgorszym świetle, 
skomentowała ucieczkę z pewnego rodzaju 
podziwem w głosie.

Na patrolach wzdłuż wybrzeża Nowergii

Załoga „Orła” była jednak najbardziej 
zainteresowana tym, aby jak najszybciej 
wyjść w morze i podjąć walkę z Niemcami. 
Po zakończeniu najbardziej nieodzownych 
remontów i uzupełnieniu zapasów, ale zanim 
zdołano uzyskać brakujące zamki do dział, 
wyszedł „Orzeł” 10 grudnia w swój pierwszy 
eskortowy i patrolowy rejs pod rozkazami 
angielskimi, ale pod polską banderą. W 
c|ągu zimy i wiosny 1940 roku okręt trzymał 
wiele zadań, w większości w pobliżu 
wybrzeża norweskiego. W końcu grudnia 
eskortował on konwój z Bergen na 
Szetlandy, a w marcu patrolował w pobliżu 
Stavanger przy wylocie Jossingfiordu, aby 
zapobiec wyjściu „Altmarka” w morze. Na 
początku kwietnia był na patrolu wzdłuż 
wybrzeża norweskiej krainy Sorland. 
Właśnie w czasie tego patrolu przed 
południem 8 kwietnia wachtowi z „Orła” 
dostrzegli niemiecki statek „Rio de Janeiro” 
w pobliżu wyspy Justoy koło Lillesand.

Na okręcie wywieszono sygnał 
rozkazujący, aby „Rio de Janeiro” zatrzymał 
się i przysłał łódź z dokumentami statku. Na 
„Rio de Janeiro” nie było widać żadnego 
znaku, że podporządkował się rozkazowi i 
dopiero, gdy z „Orła” oddano przed dziób 
salwę ostrzegawczą z karabinu 

maszynowego, statek zwolnił. Działa na 
„Orle” nadal nie miały zamków, które 
zostały usunięte przez Estończyków we 
wrześniu 1939 roku. Spuszczanie łodzi na 
wodę przez „Rio de Janeiro” trwało długo i 
Polacy zarejestrowali w tym czasie, że z 
niemieckiego statku nadano komunikat 
radiowy do samolotu z prośbą o pomoc. 
Polski dowódca wydał rozkaz, aby opuścić 
„Rio de Janeiro” ponieważ statek zostanie 
storpedowany za 5 minut. Ale dopiero, gdy 
odpalono torpedę, zauważono reakcję na 
pokładzie „Rio de Janeiro”. Nagle zaroiło się 
na nim od umundurowanych ludzi i wielu z 
nich zaczęło skakać do wody. Torpeda 
trafiła, ale nie uczyniła poważnych 
uszkodzeń. Gdy na „Orle” zauważono 
zbliżający się samolot odpalono w kierunku 
„Rio de Janeiro” kolejną torpedę. Gdy druga 
torpeda trafiła nastąpiła silna eksplozja, 
niemiecki statek przełamał się i zatonął.

Samolot, który nadleciał nie był 
niemieckim, ale norweskim. F-332, 
dowodzonym przez porucznika Reidara 
Kristiana , Hansena. Wkrótce przybyły 
norweskie jednostki z pomocą i przewiozły 
rozbitków i wyłowione zwłoki do Lillesand, 
Ny Hellesund, Marvika i Kristiansand. 
Niemieccy żołnierze wyjaśnili, że byli w 
drodze do Bergen, aby pomóc Norwegom 
przeciwko Anglikom.

„Orzeł” kontynuował swoje rejsy 
patrolowe wzdłuż norweskiego wybrzeża. 
Dnia 2 maja przebywał w okolicach 
okupowanego przez Niemców Bergen i 
zaobserwował tam światła reflektorów i 
ogień z dział przeciwlotniczych. Okręt 
podwodny kontynuował swój patrol i dnia 4 
maja zameldował o czterech niemieckich 
trałowcach w pobliżu mierzei Jaren. Niemcy 
zaobserwowali nieprzyjacielski okięt 
podwodny operujący w pobliżu wybrzeża. 
Dlatego też niemiecka komendantura 
Hafenkommandant Stavanger zameldowała 2 
maja, że zaobserwowano zanurzony okręt 
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podwodny koło Feistein. Był to 
prawdopodobnie „Orzeł”, którego Niemcy 
wypatrzyli.

Dnia 23 maja „Orzeł” wypłynął z 
Rosyth na patrol, który miał się okazać jego 
ostatnim rejsem. Zadaniem jego było 
patrolowanie akwenu pomiędzy Norwegią i 
Danią, a po pewnym czasie przemieścić się 
miał nieco na północ. Od opuszczenia przez 
„Orła” Rosyth 23 maja o godzinie 11 
wieczorem, nie otrzymano już od niego 
żadnego potwierdzenia odbioru nowych 
rozkazów. Zgodnie z otrzymanym rozkazem 
powinien był „Orzeł” powrócić do Rosyth 
dnia 8 czerwca przed południem. Okręt 
jednak nie powrócił. Dnia 17 czerwca 
Brytyjska Admiralicja ogłosiła, że „Orła” 
należy uważać za straconego, a wraz z nim 
63 osobowa załogę: 61 Polaków i 2 
Anglików.

Dnia 17 maja 1992 roku odsłonięto w 
parku miejskim w Lillesand tablicę 
upamiętniającą „Orła” i zatopienie przez 
niego „Rio de Janeiro”. Dnia 17 maja 
następnego roku przybył z oficjalną wizytą 
do Lillesand dozorowiec „Metalowiec” i 
okręt ratowniczy „Piast”. Oficerowie i 
marynarze wzięli udział w obchodach 
norweskiego święta narodowego i złożyli 
wieńce pod tablicą pamiątkową. Podczas tej 
wizyty doszło do kłopotliwego zajścia, gdy 
życzliwi Norwegowie w dobrej wierze 
rozpoczęli zbiórkę pieniężną dla polskich 
gości, u których, jak sądzili, było krucho z 
pieniędzmi. Dla Polaków było to zarówno 
obraźliwe jak i poniżające oraz trudne do 
zaakceptowania. Całą sprawę udało się w 
końcu rozwiązać przekazując zebrane 
pieniądze na szpital w Polsce.

Analizowanie materiałów filmowych

Specjalne miejsce „Orła” w polskiej i 
norweskiej historii marynarki wojennej 
spowodowało, że serca biły szybciej 

zarówno zaangażowanym ze strony 
Oljedirektoratet oficerom marynarki 
wojennej jak i prywatnym entuzjastom, z 
którymi nawiązano kontakt, gdy nakręcony 
materiał filmowy miano rozszyfrować. 
Gdyby okazało się, że jest to wrak „Orła” 
byłoby to sensacją w historii marynarki. 
Informacje zawarte na taśmie video i inne 
okoliczności wokół zaginięcia „Orła” nie 
wykluczały w pierwszym momencie 
możliwości, że jest to wrak polskiej łodzi 
podwodnej.

Dzięki uprzejmości i znacznej pomocy 
ze strony Instytutu Polskiego i Muzeum im. 
Sikorskiego w Londynie, pana R.M. 
Copock’a z brytyjskiego departamentu 
obrony i The Royal Navy Submarine 
Museum w Gosport otrzymano zdjęcia i 
informacje o wchodzących w rachubę dwóch 
okrętach: ORP „Orzeł” i „0-22”. Do 
Holendrów trudno było dotrzeć. Holenderski 
attache wojskowy w Oslo był nieosiągalny 
przez telefon, a kilka prób dotarcia do 
holenderskich władz marynarki nie powiodło 
się. Bezpośredni telefon do Den Helders 
Marinemuseum, holenderskiego Muzeum 
Marynarki Wojennej zadziałał. Podporucznik 
do specjalnych poruczeri z Rezerw 
Królewskiej Holenderskiej Marynarki (Royal 
Dutch Naval-reserve), Leon Homburg 
zareagował entuzjastycznie na drugim końcu 
linii telefonicznej. Od tego momentu nie 
było już żadnych trudności z uzyskaniem 
pomocy z Holandii. Porucznik Homburg w 
przeciągu krótkiego czasu dostarczył rysunki 
konstrukcyjne dwóch aktualnych okrętów, 
fotografie z okresu ich budowy i wodowania 
oraz zdjęcia „0-22” z jego pobytu w Szkocji 
w 1940 roku. Dzięki pomocy i uczynności 
porucznika Homburga oraz dokumentom i 
informacjom, które dostarczył, strona 
norweska mogła z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że wrak 
jest bądź „Orłem”, bądź „0-22”.

Z uwagi na to, że wiadomości o 



Str. 56 NASZE SYGNAŁY Nr 180

znalezisku mogłyby przywołać przykre 
wspomnienia w gronie rodzin zaginionych 
marynarzy, Oljedirektoratet postanowił, że 
zebrane informacje nie zostaną 
opublikowane zanim wrak nie będzie 
ostatecznie zidentyfikowany. Stanowisko to 
podzielali i respektowali również oficerowie 
norweskiej marynarki wojennej 
zaangażowani w sprawie. Było również 
jasne, że dla ustalenia z całą pewnością, 
który to jest okręt, konieczne będzie 
prawdopodobnie parokrotne sfilmowanie 
wraka i wciągnięcie do współpracy przy 
identyfikacji dwóch aktualnych ekspertów 
marynarki.

Dzięki osobistym znajomos'ciom z 
oficerami z Polskiej Marynarki Wojennej 
łatwiej było tam przekazać informacje. W 
trakcie wizyty w bazie marynarki wojennej 
w Gdyni dostarczono nagrany film oraz 
dokumentację, które następnie wspólnie 
obejrzano w gronie przedstawicieli z 
Polskiego Muzeum Marynarki Wojennej i 
dowództwa Marynarki Wojennej. Dowódca 
Polskiej Marynarki Wojennej, wiceadmirał 
Romuald Waga, wykazał tak duże 
zainteresowanie sprawą, że wygospodarował 
w swoim napiętym harmonogramie trochę 
czasu, aby posłuchać informacji dotyczących 
odnalezionego wraka i przestudiować 
rysunki i fotografie. Podkreślił znaczenie 
jakie ma „Orzeł” dla historii Polskiej 
Marynarki Wojennej i obiecał, że zleci 
swoim ekspertom przeprowadzenie badań. 
Dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w 
Gdyni, komandor dr Zbigniew 
Wojciechowski otrzymał zlecenie kierowania 
niezbędnymi pracami.

Ze strony polskiej, jak też holenderskiej 
marynarki nie było więcej żadnych 
wiadomos'ci. Wyglądało więc na to, że 
informacja o odnalezieniu wraka ugrzęzła w 
wojskowej biurokracji we wszystkich trzech 
marynarkach, choć w rzeczywistości tak nie 

było. Nie tylko Holendrzy wykazali duże 
zainteresowanie znalezionym wrakiem i 
utworzyli specjalną grupę ekspertów w celu 
wyjaśnienia czy to może być „0-22”, ale 
również Polacy pracowali nad tą sprawą, 
gdy niespodziewany zbieg okoliczności 
wpłynął na przyspieszenie badań.

Prasa polska na tropie

W drugiej połowie 1993 roku 
prowadzone były pertraktacje pomiędzy 
polską i holenderską marynarką w celu 
ustalenia zasad współpracy. W lutym 1994 
roku przebywali z wizytą w Gdyni wyżsi 
oficerowie Holenderskiej Marynarki 
Wojennej z zamiarem doprowadzenia 
rozmów do końca. 14 lutego odbyła się w 
Głównej Kwaterze Marynarki Wojennej w 
Gdyni konferencja prasowa z udziałem 
dowódcy Polskiej Marynarki Wojennej jak i 
holenderskich oficerów. Konferencja 
prasowa miała dotyczyć porozumienia o 
współpracy, ale nieoczekiwanie pewien 
dziennikarz z „Gazety Morskiej” zadał 
prawdopodobnie całkowicie 
nieprzygotowanemu admirałowi Wadze 
pytanie: czy to jest prawdą, że odnaleziono 
wrak „Orła” na dnie Morza Północnego? 
Admirał odpowiedział, że rzeczywiście 
marynarka otrzymała od Norwegów taśmę 
video, ale jak dotychczas nie ustalono jaki to 
jest okręt. Dodał również, że może dzięki 
nawiązanej współpracy z Holendrami, będzie 
możliwe dokładniejsze zbadania wraka. Nie 
jest wiadome w jaki sposób oficerowie 
holenderskiej marynarki skomentowali to 
pytanie. Następnego dnia „Gazeta Morska” 
wydrukowała duży artykuł, w którym 
podano, że na Morzu Północnym znaleziono 
prawdopodobnie wrak okrętu podwodnego 
„Orzeł”, choć nie zostało to jeszcze z całą 
pewnością potwierdzone. Wiadomość dotarła 
do Warszawy i została powtórzona przez 
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Polskie Radio i największe ogólnopolskie 
gazety. Warszawska gazeta o dużym 
nakładzie, „Życie Warszawy”, w swoim 
sobotnio-niedzielnym wydaniu z 5/6 marca 
wydrukowała z tej okazji na pierwszej 
stronie pięcioszpaltowy artykuł. To wywarło 
prawdopodobnie presję na Polską Marynarkę 
Wojenną, aby przyspieszyć prace nad 
studiowaniem dokumentacji.

Pojawiła się nawet propozycja, aby 
rozpocząć zbiórkę pieniędzy na 
sfinansowanie dokładniejszego zbadania 
wraka i jego ewentualnego podniesienia. 
Sprawa zaczęła być paląca dla Polskiej 
Marynarki. Również do Norweskiej 
Ambasady w Warszawie zaczęły napływać 
zapytania dotyczące znalezionego okrętu 
podwodnego.

W czasie gdy rosła presja społeczna, 
Polska Marynarka Wojenna przestudiowała 
gruntownie film video wraz z dokumentacją. 
W końcu marca zwołano zebranie w 
Głównej Kwaterze Marynarki Wojennej w 
Gdyni. Spotkanie to prowadził kontradmirał 
Jędrzej Czajkowski, który sam przez 17 lat 
pływał na okrętach podwodnych. Na 
zebraniu byli również: Marek Blus - 
dziennikarz, który na lutowej konferencji 
prasowej zadał wiceadmirałowi Wadze 
pytanie o znaleziony wrak, inżynier Adam 
Śmigielski - pracownik stoczni Marynarki 
Wojennej, Marek Twardowski - ekspert z 
Muzeum Morskiego w Gdańsku i redaktor 
Aleksander Gosk pracujący zarówno w 
telewizji jak i „Gazecie Morskiej”. Po raz 
pierwszy Marynarka Wojenna udostępniła 
nagrane video osobom cywilnym i 
ekspertom. W czasie wyświetlania filmu 
kontradmirał J. Czajkowski komentował film 
i wskazywał na detale, które świadczyły, że 
znaleziony wrak nie może być „Orłem”. 
Uważał, że pokazane uszkodzenia kadłuba 
oraz fakt, że włazy były zamknięte wskazują 
na to, że okręt zatopiony został przez bomby 

głębinowe. Obecni na spotkaniu cywilni 
eksperci byli również zgodni, że to nie jest 
„Orzeł”, ale najprawdopodobniej holenderski 
„0-22” o którym wiedzieli, że został 
zotopiony przez dwa niemieckie okręty 8 
listopada 1940 roku. Admirał zakończył 
spotkanie apelem do obecnych 
przedstawicieli prasy i telewizji, aby sprawę 
naświetlać w sposób niewzbudzający 
niepotrzebnych nadziei na to, że może to 
być „Orzeł”.

Sprawa wzbudziła wielkie 
zainteresowanie w Polsce. Na spotkaniu 
Klubu Oficerów Okrętowych Podwodnych w 
Gdyni w dniu 28 maja odnalezienie wraka i 
jego identyfikacja były głównymi tematami 
zebrania. Oljedirektoratet zezwolił na 
pokazanie nagrania video w czasie tego 
spotkania, jak również wyświetlenie go w 
polskiej telewizji. W Ministerstwie Obrony 
Narodowej sprawa ta weszła również na 
porządek dzienny. W połowie maja Polska 
Ambasada w Oslo otrzymała z Warszawy 
polecenie zebrania informacji dla Ministra 
Obrony Narodowej.

Po stronie norweskiej prace nad 
analizowaniem nagrania video były dalej 
kontynuowane przez entuzjastów historii 
wojen na morzu: Knuta Sivertsena w 
Trondheim, Oisteina Berge w Stavanger i 
Wojciecha Kauczyriskiego w Trondheim. W. 
Kauczyński, który jest dr. inż. w zakresie 
hydromechaniki okrętu pracuje jako 
naukowiec w Norweskim Okrętowym 
Instytucie Badawczym MARINTEK w 
Trondheim. Jest on z pochodzenia Polakiem. 
W czasie swojej służby wojskowej 
odbywanej częściowo w Polskiej Marynarce 
Wojennej zetknął się on z bliźniakiem 
„Orła”, okrętem podwodnym ORP „Sęp” i w 
związku z tym miał szczególne kwalifikacje 
do analizowania nagrania video. Jego 
szczegółowy i obiektywny raport 
przedstawiony został na początku kwietnia.
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W podsumowaniu stwierdził, że nie jest to 
„Orzeł”, ale najprawdopodobniej holenderski 
„0-22”.

To jest „0-22”!

Na początku marca dowódca 
Holenderskiej Służby Okrętów Podwodnych 
poinformował Oljedirektoratet, że Holendrzy 
doszli do wniosku, iż wrak jest „0-22” i że 
marynarka poda to do wiadomości w 
przeciągu dwóch miesięcy. Poprosił również, 
aby Oljedirektoratet nadal trzymał te 
informacje w tajemnicy, z uwagi na 
szacunek dla rodzin zaginionych. 14 
kwietnia Oljedirektoratet otrzymał kolejną 
informację od dowódcy Holenderskiej 
Służby Okrętów Podwodnych. 
Zakomunikował on, że 19 kwietnia zostanie 
w Holandii wydany komunikat prasowy z 
wiadomością o odnalezieniu wraka wraz z 
podaniem okoliczności temu towarzyszących.

Wiadomość o odnalezieniu wraka „O- 
22” została podana 19 kwietnia przez 
holenderskie środki masowego przekazu i 
była na czele informacji w gazetach, radio i 
telewizji. „0-22” został zwodowany 20 
stycznia 1940 roku, ale nie był do końca 
uzbrojony, gdy 10 maja Holandia została 
wciągnięta do wojny. Okręt podwodny 
razem z innymi jednostkami z Holenderskiej 
Marynarki przepłynął do Anglii, aby tam 
razem z angielskimi, polskimi i norweskimi 
okrętami kontynuować walkę do zakończenia 
wojny. „0-22” został szybko przysposobiony 

do walki, a zanim wyszedł z Dundee w swój 
ostatni rejs, miał już za sobą cztery patrole 
na Morzu Północnym. W czasie tego 
ostatniego rejsu miał za zadanie patrolować 
koło norweskiego wybrzeża, między 
Skudesnes i Lista. Dowódcą okrętu był 
porucznik J.W. Ort, a załoga okrętu składała 
się z 45 osób, w tym trzech z brytyjskiej 
marynarki. Po opuszczeniu przez okręt 
Dundee 5 listopada 1940 roku nie otrzymano 
już od niego żadnego radiowego sygnału i 
gdy nie powrócił w wyznaczonym terminie, 
tj. do 21 listopada, został uznany za 
zagininy. Miejsce, w którym znaleziono 
wrak uznane za grób wojenny.

Dla polskich rodzin po zaginionych 
błędna informacja, jaka zobaczyła światło 
dzienne, przyniosła ból i niepotrzebne 
przypomnienie tragedii jaka rozegrała się 54 
lata temu. Apel polskiego kontradmirała J. 
Czajkowskiego do prasy o ostrożność 
przyszedł za późno. Jego nadzieja, że 
również „Orzeł” może kiedyś zostanie 
odnaleziony podzielana jest przez 
wszystkich, którzy wykazują zainteresowanie 
historią marynarzy i ich wkładem w czasie 
drugiej wojny światowej.

* Biuro kontroli morskiej z siedzibą w 
Stavanger, pracujące głównie dla firm 
poszukujących ropy i gazu na szelfie 
norweskim; odpowiednik polskiego Urzędu 
Morskiego.

Taką błędną nazwę wymieniono w 
gazetach.



Nr 180 NASZE SYGNAŁY Str. 59

JERZY TUMANISZWILI

KOMANDOR WOJCIECH ROMAN FRANCKI
Dnia 6 lipca br. zmarł w Australii 

komandor Wojciech Roman Francki, jeden z 
kilku pozostałych przy życiu 
najwybitniejszych dowódców polskiej 
Marynarki Wojennej.

Jako były oficer, który miał zaszczyt 
służby pod jego rozkazami i w celu oddania 
mu publicznego hołdu za wspaniałe 
dowodzenie polskimi niszczycielami w 
drugiej wojnie światowej, dzielę się krótką 
wojskową biografią i osobistymi 
wspomnieniami.

Wojciech Francki urodził się w 
Warszawie 17 kwietnia 1903 r. Jako 16-letni 
uczeń wstępuje na ochotnika do wojska i w 
wojnie z bolszewikami bierze udział w 
bitwie o Warszawę. Po zakończeniu działań 
wojennych został przeniesiony do 
formującego się sztabu Marynarki Wojennej 
przy ministerstwie Wojska w Warszawie.

W listopadzie 1923 r. Francki zostaje 
przyjęty do oficerskiej szkoły Marynarki 
Wojennej w Toruniu. Po pomyślnym 
zakończeniu studiów w 1924 r. otrzymał 
szlify oficerskie ppor. marynarki wojennej.

W kilka lat później, por. Wojciech 
Francki zostaje wyróżniony przydziałem do 
francuskiej Morskiej Szkoły Artylerii, którą 
ukończył wzorowo.

19 kwietnia 1938 r. awansuje na 
komandora, a w rok później zostaje dowódcą 
szkolnego okrętu ORP „Wilia”, który 
wkrótce wyrusza w podróż zagraniczną z 
oddziałem podchorążych i marynarzami 
kusów sygnalizacji i palaczy.

Wybuch wojny zastaje „Wilię” i 
Franckiego w Casablance. Do tego portu 
schronił się również okręt szkolny „Iskra”, 
trzy masztowy szkuner z drugim oddziałem

Kmdr. por. Wojciech Francki.
podchorążych tego samego rocznika. Tam, 
w Casablance, formuje sią oddział 
wydzielony, którego załoga pod 
dowództwem Franckiego, poprzez Francję, 
dostaje się do Anglii w końcu listopada 1939 
roku.

***

Już w pierwszym dniu wojny trzy 
polskie niszczyciele „Błyskawica”, „Grom” 
i „Burza” znalazły się w Wielkiej Brytanii i 
z dniem wypowiedzenia wojny 3 września 
zostały taktycznie przydzielone do 
królewskiej floty. Dwa okręty podwodne 
powiększyły wkrótce polską flotę: W.B. 
ORP „Wilk” przedarł się do szkockiego 
portu Rosyth 20 września, a legendarny 
„Orzeł”, który zelektryzował świat swoją 
brawurową ucieczką z Tallina, 12 
października wszedł do tego samego portu. 
Te polskie okręty administracyjnie podlegały 
kierownictwu Marynarki Wojennej w 
Londynie. W przewidywaniu wieloletniej 
wojny zorganizowano ośrodek rekrutacyjny 
i szkoleniowy w Plymouth. Tam też 
skierowano oddział komandora Franckiego.
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***

W połowie grudnia zaokrętowano 
Franckiego na stanowisko zastępcy dowódcy 
ORP „Burza”, na którym pływałem jako 
drugi oficer broni podwodnej.

Polskie niszczyciele wchodziły w skład 
pierwszej flotylli bazującej w porcie 
Harwich, położonym na wschód od ujścia 
Tamizy. Chociaż był to okres zamrożonej 
aktywności bojowej na lądzie i w powietrzu, 
bynajmniej nie dotyczyło to sytuacji na 
morzu. Nieprzyjaciel zaskoczył aliantów 
miną magnetyczną: ginęły, tonęły statki i 
okręty zdążające czy też wychodzące z 
Tamizy do Kanału La Manche.

Służba okrętów naszej flotylli była 
uciążliwa i niebezpieczna i miała podwójny 
charakter: defensywny - w ochronie statków 
i ofensywny - w celu wykrywania i 
zniszczenia jednostek nieprzyjaciela, które 
bezkarnie stawiały pola minowe pod naszym 
nosem.

Na każdym niemal patrolu byliśmy 
świadkami dramatów tonących statków. 
Ginęły również niszczyciele naszej flotylli. 
Jeden z nich HMS „Gypsy” na naszych 
oczach zatonął na minie właściwie nam 
przeznaczonej, bo natknął się na nią w 
naszym śladzie torowym.

Komandor Francki szybko zapoznał się 
z zawiłoścami służby w angielskim zespole 
i bez specjalnego trudu objął dowodzenie 
„Burzą” 16 lutego 1940 roku przejmując to 
stanowisko od komandora Stanisława 
Nahorskiego, przeniesionego na 
„Błyskawicę”.

W kilka dni później kmdr. Francki 
przeżywa chrzest dowodzenia. Patrolując na 
trasie na wschód od ujścia Tamizy, w 
mglistej i słabej widoczności natknęliśmy się 
na wpół wynurzonego u-boota (niemiecki 
okręt podwodny). Francki ruszył do ataku, 
zwiększając szybkość i zarządzając alarm 

bojowy. Niemiec szybko uciekał, zanurzając 
się i znikając z powierzchni wody. 
Rzuciliśmy dwie serie bomb głębinowych, 
które wybuchając pod wodą wznosiły 
fantastyczne fontanny i tak wstrząsały 
„Burzą”, że na rufie w mesie oficerskiej 
popękały lustra, a żarówki powylatywały z 
nasadek. Nie mieliśmy żadnej wątpliwości, 
że albo poważnie uszkodzilis'my, a może 
nawet zatopiliśmy wrogi okręt podwodny, bo 
na tej płyciźnie nie było miejsca ucieczki.

W końcu kwietnia przerzucono nasze 
okręty na wody północnej Norwegii, gdzie 
trwały walki o port Narwik. W tej kampanii 
„Błyskawica”,! „Grom” działały jako 
nawodne baterie artylerii, ostrzeliwując 
pozycje niemieckiej piechoty, zadając im 
poważne straty. Natomiast „Burzę” 
używano do najrozmaitszych zadań.

4 maja ORP „Grom”, nękając pozycje 
wroga w pobliżu Narwiku, został trafiony 
bombą, która spowodowała eksplozję głowic 
torpedowych. Okręt szybko zatonął wraz z 
60 członkami załogi. Rozbitków 
przewieziono na pancernik HMS 
„Resolution”. Polecono Franckiemu 
przewiezienie ich na okręt szpitalny stojący 
w sąsiednim fiordzie. W kilka dni po tym 
smutnym przeżyciu, z radością witaliśmy 
rodaków z Brygady Podhalańskiej 
lądujących w Harstad.

W tych niezwykle urozmaiconych 
zadaniach i codziennych nalotach kmdr 
Wojciech Francki pozyskał nasze pełne 
zaufanie i szacunek. Imponowała nam jego 
niezmordowana żywotność i energia, jego 
optymizm udzielał się wszystkim, soczysty 
język dodawał animuszu. W czasie nalotów 
groził pięścią, przeklinając gwarą 
marynarską. Naigrywał się z celowniczych 
wroga, a głos miał potężny. Mówiono, że 
jak na nadbrzeżu w Gdyni wydawał 
komendy odcumowania, słychać go było na 
Oksywiu. W stosunku do oficerów 
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francuskich, których językiem władał biegle, 
odnosił się z pobłażaniem starszego brata. 
Brytyjskich oficerów wojsk traktował z 
lekceważeniem oficera Królewskiej 
Marynarki.

10 maja pożegnaliśmy przyjaciół z 
Brygady Podhalańskiej, życząc im 
powodzenia oraz z „Błyskawicą” i statkami 
konwoju, który osłanialiśmy, ruszylis'my do 
Scapa Flow. W tym samym dniu Niemcy 
rozpoczęli ofensywę na zachodnim froncie.

Po kilkudniowym odpoczynku w Scapa 
Flow wróciliśmy do Harwich i do zespołu 
pierwszej flotylli. Teraz patrole nabrały 
nieco innego charakteru. W Europie wrzała 
wojna. Niemcy szybko posuwali się naprzód. 
Przypomniała się przepowiednia generała 
Szyszko-Bohusza, który w rozmowie w 
naszej mesie powiedział: ,jak zaatakują, 
podobnie jak we wrześniu w Polsce, przejdą 
się przez obronę Francuzów, jak nóż przez 
masło”.

24 maja skierowano nas do Dover. 
Dowódcę wezwano do admiralicji. Wrócił 
podniecony i natychmiast dał rozkaz 
odcumowania. Pełną szybkością wzięliśmy 
kurs na francuski port Calais. Podobno 
wywiad meldował o zmotoryzowanej 
kolumnie wroga posuwającej się szosą w 
kierunku Calais. Na redzie czekały na nas 
dwa niszczyciele HMS „Vimiera” i HMS 
„Wessex”. Pogoda była słoneczna, morze 
spokojne.

Nie tracąc czasu dowódca zespołu na 
„Vimierze” zarządził szyk torowy i kursem 
równoległym do wybrzeża ruszyliśmy na 
wschód. Zbliżając się do lądu zauważyliśmy 
na szosie jednostki kolumny 
zmotoryzowanej. Motocykle, ciężarówki, 
samochody pancerne, czołgi, itp. Francki 
zarządził alarm bojowy i rozkazał 
skierowanie dział na nieprzyjaciela. 
Dalmierzysta meldował odległość 5500 m. 
Oficer artylerii przekazał dane i elementy 

strzelania do konżugatora, a po otrzymaniu 
meldunku: „artyleria gotowa”, rozkazał: 
„ognia!”. Z czterech dział 130 mm rzygnęło 
ogniem. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy 
wybuchu pierwszej salwy. Wznoszące się 
dymki na stromym wybrzeżu wskazywały, 
że strzały były za krótkie. Pociski nie 
dosięgnęły szosy. Następne nasze salwy, jak 
również okrętów brytyjskich znalazły cel. 
Oczom własnym nie wierzyłem widząc 
palące się ciężarówki i panikę na szosie. 
Motocykle szybko gdzieś się pochowały, 
czołgi zjeżdżały w pole, paliły się 
samochody, żołnierze biegali, kryjąc się w 
przydrożnych rowach.

Po krótkim czasie od strony lądu 
wysoko na niebie zauważyć można było 
dużą formację samolotów. Leciały wyraźnie 
w naszym kierunku. Przez czas pewien 
łudziliśmy się, że to własne myśliwce, 
obiecane nam do osłony, ale złudzenia 
szybko się rozwiały na widok czarnych 
krzyży niemieckich bombowców. Dowódca 
zespołu sygnalizował rozwiązanie szyku, 
zaprzestanie ostrzeliwania szosy i przejście 
na indywidualną obronę przeciwlotniczą. 
Mieliśmy tylko dwa działka kalibru 40 mm 
i dwa podwójne ciężkie karabiny 
maszynowe kalibru 13.2 nie licząc kilka 
karabinów maszynowych 7.2 mm. Trudno to 
było nazwać silną obroną przeciwlotniczą.

Francki szykował się do pojedynku z 
Niemcami zarządzając podniesienie galowej 
bandery. „Niech psubraty wiedzą z kim mają 
do czynienia”. Powiadomił maszynownię o 
zbliżającym się nalocie, zwiększył szybkość 
do 24 węzłów. Tymczasem formacja 
bombowców, precyzyjnie, jak na 
manewrach, podzieliła się na trzy eskadry i 
zataczając szerokie koło kierowała się na cel. 
W grupie nas atakującej naliczyłem dziewięć 
nurkujących bombowców typu stukas. Na 
okręcie powstał rwetes kanonady działek i 
szczekaniny karabinów maszynowych. 
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Dowódca rzucał rozkazy zmieniając kurs, 
zygzakiem utrudniając Niemcom celowanie. 
W krwi mrożącym ryku spadających bomb 
zobaczyłem słup ognia i dymu nad jednym 
z brytyjskich okrętów. Później 
dowiedzielis'my się, że HMS „Wessex” 
został trafiony jedną z pierwszych bomb, 
która wpadła przez komin do kotłowni, 
powodując potworny wybuch. Zatonął w 
kilka minut.

Samoloty tej grupy skierowały się w 
naszą stronę. HMS „Vimiera” też spowijał 
czarny dym. Atakujące go stukasy dały mu 
spokój. W drugiej fali ataku 27 stukasów 
rzuciło się na „Burzę”. Niemcy atakowali z 
różnych stron, jeden za drugim. Nurkowali 
nisko, a po zrzuceniu bomb ostrzeliwali 
pokład i pomost z karabinów maszynowych. 
Francki manewrował unikając trafienia. 
Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i 
pamiętając o eksplozji głowic torpedowych 
na „Gromie”, zarządził wystrzelenie torped 
i zabezpieczenie bomb głębinowych. Ryczały 
bomby spadające do wody, a bliskie 
wybuchy wstrząsały okrętem potężnie. 
Zwalały nas z nóg. Na pomoście powypadały 
okna: żyrokompas, telefony i automaty 
zacięły się i przestały funkcjonować. Zacięły 
się również vickersy - działka 40 mm i w 
tej fazie bitwy jedyną bronią obronną były 
karabiny maszynowe. Najlepiej spisały się 
hotchkisy. Na jednym z nich kierował 
ogniem starszy marynarz Olko, a na drugim 
- starszy marynarz Stankiewicz. Olko 
przyczepił się do jednego stukasa i nie 
spuszczając go ani na chwilę z oczu, 
wpakował serię w nisko lecący samolot, 
który zaczął dymić i wpadł do wody. 
Stankiewiczowi też się udało strącić jeden, 
który dymiąc leciał w stronę wybrzeża.

Potężny wstrząs i nieludzki, ogłuszający 
ryk uchodzącej pary z komina znamionował 
trafienie. Ale gdzie? Co się stało z 
kotłownią? Dlaczego maszyny stanęły?

•■0

Dowódca złapał mnie za ramię i krzyczał do 
ucha: „leć na pokład, dowiedz się co się 
stało!” Zleciałem po schodkach na spardek, 
na pokład i pobiegłem w stronę luku 
maszynowni. Oficer mechanik stał 
umorusany, spocony, z czapką jak zwykle na 
bakier. „Co się stało?” - wrzasnąłem, by 
przekrzyczeć ryk uchodzącej pary. „Zawór 
bezpieczeństwa nawalił... para uchodzi... 
postaramy się ją podnieść... może pół 
godziny... może dłużej... nie wiem...” - 
informował.

W drodze powrotnej na pomost 
spotkałem zastępcę, który zatrzymał mnie: 
„melduj dowódcy, że okręt nie tonie, nie ma 
zabitych... dziury są na dziobie, lecę tam 
zbadać sytuację...” Okręt stał na dryfie. 
Maszyny nie pracowały. Dym i opary z 
komina zaćmiły słońce. To chyba nas 
uratowało. Niemcy odlecieli sądząc, że okręt 
tonie. A kiedy maszyniści uporali się z 
zaworem bezpieczeństwa, zapanowała cisza. 
Dowódca zdjął czapkę i chustką ocierał pot 
z twarzy. Zastępca wszedł na pomost 
meldując, że dwie bomby trafiły w pokład 
na dziobie i przebijając go wybuchły pod 
stępką, rozrywając burtę i zatapiając dwa 
pomieszczenia. Nikogo tam nie było. Grodź 
wodoszczelna zatrzymała napór wody, ale 
trzeba ją zabezpieczyć belami. Nie ma na 
okręcie zabitych i tylko jeden lekko ranny 
marynarz.

Francki zapalił papierosa. Obawiał się 
powrotu Niemców. Kazał nadać pilną 
depeszę radiową o osłonę własnych 
myśliwców. Kiedy po dłuższym czasie 
zameldowano o uruchomieniu maszyn okręt 
kręcił się w kółko, nie reagując na pracę 
maszyn. Rozbity dziób hamował posuwanie 
się naprzód. Trzeba było przerzucić maszyny 
na wstecz i płynąć tyłem (rufą). Zamiast 
Niemców przyleciały dwa myśliwce i pod 
ich ochroną jak również „Vimiery”, która 
była nieuszkodzona, po wielu godzinach 
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dowlekliśmy się do portu. „Burza” 
wymagała kompletnego remontu, a załoga 
odpoczynku.

Komandor Francki nie powrócił już na 
„Burzę”. Po urlopie przeniesiony został na 
„Błyskawicę”, z którą wziął udział w Bitwie 
o Atlantyk, osłaniając i broniąc atlantyckich 
konwojów aż do 1943 roku. 3 maja 1942 
awansowany został na komandora 
porucznika. W kwietniu 1943 dowodził 
przez krótki czas najnowszym i największym 
niszczycielem ORP „Orkan” oddanym 
Polakom na czas wojny. W maju tego roku 
zszedł na ląd obejmując komendę ośrodka 
Marynarki Wojennej „Północ” z siedzibą w 
Grenock (Szkocja). 1 września został 
komendantem Szkoły Podchorążych w 
Plymouth. W końcowej fazie działań polskiej 
floty w Wielkiej Brytanii wraca na 
„Błyskawicę” 25 października 1945 roku, 
aby przekazać ją władzom brytyjskim w dniu 
28 maja 1946 r.

Po demobilizacji komandor Francki z 
żoną i trojgiem dzieci osiedlił się 
początkowo w Nowej Zelandii, a w ostatnich 
latach swego życia w Australii.

W zeszłym roku nowy żaglowiec ORP 
„Iskra”, okręt szkolny Marynarki Wojennej 
odbył podróż dookoła świata. W 
październiku zawitał do Sydney. Tam odbyło 
się wzruszające spotkanie podchorążych z 
legendarnym 92-letnim komandorem. 
Wręczono mu medale pamiątkowe i kordzik 
oficera Marynarki Wojennej. Admirał 
Romuald Waga, ówczesny dowódca 
Marynarki Wojennej opisując to wydarzenie 
w Przeglądzie Morskim (grudzień 1995) tak 
zakończył: „Podjęte starania o nadanie 
komandorowi Franckiemu stopnia 
kontradmirała miały pełne uzasadnienie i nie 
budziły najmniejszej wątpliwości, że na 
takie wyróżnienie zasługuje”.

Żałuję, że zasługi te nie zostały jednak 
jak dotąd należycie ocenione przez obecne 
władze niepodległej Polski.

ORP Błyskawica.
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Premier J. Savage i Anna Guzdzioł. Dr Władysław Guzdzioł.

Tylko wtajemniczeni wiedzą gdzie jet PORT HAWKESBURY ale i tam mieszkaj ą ex- 
marynarze obu płci.

Przede mną leży „The Scotia Sun” gazeta kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja, w 
której na 3 stronach opisują przyjęcie przygotowane dla Państwa Guździoł. Doktór 
Władysław Guździoł przeszedł na zasłużoną emeryturę i wdzięczne miasto Port Hawkesbury 
zorganizowało huczne przyjęcie dla Państwa Guździoł. Koledzy i koleżanki z ORP „Bałtyk” 
w Okehampton pamiętają dr. Guździoła, który „porwał” Wrenkę Annę Thom, z którą 
wyemigrował do Kanady i ostatecznie osiedlił się w Port Hawkesbury. Pani Anna zaskarbiła 
sobie duże uznanie wśród ludności Port Hawkesbury, czego dowodem było wręczenie 
specjalnego prezentu przez premiera N.S. John Savage. A dr Guździoł został wybrany do 
grupy najbardziej zasłużonych doktorów Prowincji Nowej Szkocji.

Gratulujemy Państwu Guździoł ich wspaniałych osiągnięć a Monice Kawemińskiej 
dziękujemy za to, że podzieliła się tak miłymi wiadomościami, bo to Ona udostępniła tę 
„tajemnicę”.

K. Okołów-Zubkowski
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K. DOMAŃSKI

JERZY RACZYŃSKI

O istnieniu Jurka Raczyńskiego 
dowiedziałem się z miejscowej gazety, 
„Evening Chronicle”. New Orleans Jazz Club 
zawiadomił o jakimś koncercie i jednocześnie 
podał do wiadomości, że jego kierownikiem 
jest J. Raczyński. Następnym razem usłyszałem 
jego nazwisko po meczu między drużyną 
polskich żużlowców a zespołem angielskim: 
Jurek zapraszał polskich motocyklistów do 
klubu jazz’owego. Było to pod koniec lat 
szcześćdziesiątych lub na początku lat 
siedemdziesiątych. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności, w tym samym czasie, ja 
odnowiłem swoje zainteresowanie jazz’em - 
zapomnianą muzyką mojego dzieciństwa. Nie 
pamiętam, jak to się stało, ale poznałem Jurka 
i stałem się regularnym bywalcem jego klubu. 
Nasza znajomość, z czasem, przerodziła się w 
przyjaźń. Mieliśmy ze sobą dużo wspólnego: 
Obydwaj służyliśmy w marynarce wojennej; 
pochodziliśmy z Warszawy i, co było raczej 
ciekawe, że nasi rodzice znali się w czasach 
przedwojennych, obracając się w tym samym 
środowisku artystów scenicznych.

Jurek urodził się 21 kwietnia 1922 roku w 
Warszawie. Chodził początkowo do 
francuskiego przedszkola, a potem do szkoły 
powszechnej. Wysiłki rodziców umieszczenia 
Jurka w gimnazjum spełzły na niczym: Jurek 
nie był zainteresowany w akademickiej 
karierze, jak również nie imponowały mu 
osiągnięcia socjalne. Wiedział on dokładnie, 
czym chciał być: marynarzem lub lotnikiem. W 
roku 1935, dzięki pomocy ze strony swego 
ojca chrzestnego, oficera loii.ictwa, zaczął 
naukę w szkole technicznej przy 1 pułku 
lotniczym na Okęciu. Nadeszła wojna i Jurek 
znalazł się w oblężonej Warszawie. Jurek był 
zawsze bardzo patriotyczny, a będąc jeszcze do 
tego człowiekiem czynu, próbował dostać się 
do wojska. Udało się. Został przyjęty do 
zapasowego szwadronu kawalerii, który 
stacjonował przy ulicy Bagateli. Został 
wyekwipowany od stóp do głów. W dniu 
poddania się Warszawy szwadron znajdował

Jerzy Raczyński

się na Bielanach. Po ostatniej zbiórce 
członkowie jego się rozeszli i Jurek, w pełnym 
ekwipunku, wrócił konno do swego domu w 
centrum Warszawy. Nikt go nie zatrzymał, 
chociaż po mieście plątały się patrole 
niemieckie.

Władze niemieckie zarejestrowały Jurka 
jako pracownika w warsztatach lotniczych. 
Początkowo zostawili go w spokoju, ale z 
czasem zaczęli nalegać, żeby tam się 
zameldował. Jurek nie miał najmniejszej 
ochoty, aby pracować dla niemieckiej maszyny 
wojennej i, gdy w kwietniu 1940 roku 
otrzymał kategoryczne zadanie zgłoszenia się 
do pracy, zdecydował, że z Polski należy 
uciec. Dokładnie 21 kwietnia (jego urodziny - 
uważał ten dzień za szczęśliwy) poszedł do 
jednego ze swoich kolegów szkolnych. 
Rozmowa między nimi była bardzo krótka:
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— Józiu, ja uciekam z Polski - 
powiedział Jurek.

— Kiedy?
— Dzisiaj.
— No to chodź.
Jurka przyjaciel założył płaszcz i w parę 

minut później znaleźli się na ulicy. Nie mieli 
żadnych konkretnych planów; nie byli 
przygotowani do długiej podróży; byli pewni 
tylko jednej rzeczy: kierunek na południe. Na 
Dworcu Głównym sprzedano im bilety do 
Krakowa, co było niesamowite, bo Polakom 
nie wolno było podróżować w tym kierunku. 
W Krakowie zaczęła się ich długa i 
początkowo dość skomplikowana, piesza 
wędrówka (przejście granicy słowackiej koło 
Krościenka), która zakończyła się w 
Koszycach. Tam zajął się nimi Polski 
Czerwony Krzyż. Następnymi etapami były: 
Budapeszt, Zagrzeb, Belgrad i Split. Ze Splitu 
Jurek napisał odpowiednio zredagowaną 
pocztówkę do swej matki. Była to pierwsza 
wiadomość, jaką jego matka otrzymała po jego 
„zniknięciu” z Warszawy. Ze Splitu, drogą 
morską na SS Warszawa, dostał się do Beirutu 
w Syrii.

3 maja 1940 roku Jurek zostł przydzielony 
do pułku artylerii lekkiej w Brygadzie 
Karpackiej. Z Syrii Brygada została 
przeniesiona do Palestyny i w roku 1941 brała 
udział w obronie Tobruku. Tam, w dniu 15 
października, Jurek został ranny. 21 czerwca 
1942 roku opuszcza Egipt jako członek eskorty 
jeńców niemieckich do USA. 18 sierpnia 
przybywa do Wielkiej Brytanii i zgłasza się do 
Marynarki Wojennej. Od 13 września do 18 
marca 1943 roku pływa na ORP GARLAND. 
6 lipca, po powrocie ze Szkocji, zostaje 
przydzielony do Obozu Szkolnego Mar. Woj. 
17 sierpnia zostaje zaokrętowany na ORP 
DRAGON. 6 października otrzymuje 
specjalność artylerzysty. DRAGON bierze 
udział w Inwazji; Jurek pełni funkcję 
zamkowego przy jednym z dział. 13 lipca 1944 
roku zostaje wyokrętowany z DRAGONA. Od 
4 października do 12 sierpnia 1945 roku jest 
zaokrętowany na ORP CONRAD. Po zejściu z 
CONRADA zostaje przydzielony do RN Fleet 
Air Arm Station w Anthom. 17 marca 1947 
roku zostaje przyjęty do PKPR.

Jego kariera cywilna - osiedlił się w 
Newcastle upon Tyne - obejmowała: górnik 
(szybko osiągnął pozycję tzw. deputy - 
używanie materiałów wybuchowych), 
właściciel prosperującego zakładu „Fish and 
Chips”, kierownik wyżej wspomnianego New 
Orleans Jazz Clubu; kierownik jednego z 
miejscowych pub’ów, kierowca w firmie 
dostaw expresem i, w końcu, tłumacz w firmie 
Bonas, Sunderland, eksportującej maszyny 
tkackie do Polski. To ostatnie zajęcie nie było 
takie łatwe, jakby się to wydawało: pewna 
znajomość techniczna była konieczna i Jurek 
korzystał z każdej okazji, żeby się uczyć; 
tłumaczenie też nie było takie łatwe, 
wymagało znajomości słownika technicznego.

• W związku z tą pracą Jurek bardzo często 
jeździł do Polski, a w Anglii zajmował się 
polskimi technikami. W roku 1987 przeszedł 
na emeryturę, ale w dalszym ciągu był do 
dyspozycji (w charakterze doradcy) swojej 
firmy, w której cieszył się wielkim 
szacunkiem.

Jurka pierwsze małżeństwo, zawarte w 
czasie gdy służył w marynarce, zakończyło się 
rozwodem, ale pozostało mu z niego córka i 
syn. W roku 1970 (21 kwietnia - jego 
szczęśliwy dzień) ponownie ożenił się i 
małżeństwo to trwało do jego śmierci.

Na samym początku roku 1996 Jurek 
zaczął chorować i w marcu było już wiadomo, 
że stan jego zdrowia nie ma szansy na 
poprawę - rak. W ciągu ostatnich dwóch 
tygodni jego życia odwiedzałem go regularnie 
w szpitalu. Jurek wiedział, że umiera, ale 
akceptował to jako rzecz zupełnie normalną. 
Cierpiał - bóle nawiedzały go regularnie - ale 
się nie skarżył. Na parę dni przed śmiercią 
spędziłem z nim parę godzin. Odchodząc, 
powiedziałem mu, źe zobaczę się z nim 
następnego dnia. Jurek odpowiedział: „OK... 
Aha, gdyby coś się ze mną stało, to Danusia 
(jego żona) cię zawiadomi”. „Jutro tu będę”, 
powiedziałem, bo co innego mogłem 
powiedzieć, żeby nie brzmiało banalnie. 
Następnego dnia był nieprzytomny. Zmarł 27 
maja o czwartej rano. Pogrzeb odbył się 31 
maja i w czasie Mszy żałobnej przypadł mi 
przywilej czytania lekcji.
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ZJAZD UCZESTNIKÓW RAJDU NA DIEPPE

Parę słów ze Zjazdu, który był bardzo udany. Jak było ustalone przez telefon wysyłam 
rachunek za poppy wreath (insygnia Polish Naval Association), który złożyłem na pomniku 
tablicy Pierwszej Flotylli w Dieppe. 19-go sierpnia 1996 obchodzono 54-tą Rocznicę Rajdu 
na Dieppe i dekorowania siostry Agnes-Marie Valois krzyżem la Croix de Chevalier de la 
Legion D’honneur.

Siostra, która pracowała w szpitalu i pielęgnowała wszystkich rannych podczas tego 
Rajdu bardzo była zadowolona, że Polacy byli reprezentowani, i ja i Żona byliśmy dumni 
znaleźć się między nimi. Obecny był też Polski Konsul Generalny z Paryża Piotr Korybut- 
Kotulewski.

Z poważaniem Franek i Irena Rumińscy
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POLSKIE „WRENKI”
Ostatnią jednostką Wojskowej Służby Kobiet utworzoną w ramach PSZ na Zachodzie w 
lipcu 1944 roku była PMSK (Pomocnicza Morska Służba Kobiet). Było ich razem w czynnej 
służbie 186. Na załączonym zdjęciu z 1946 roku brakuje niestety nazwisk. O ile ktoś 
rozpozna niektóre Wrenki, proszę bardzo o podanie do Redakcji „Naszych Sygnałów”.

Rear Admiral James P. Perowne OBE Flag 
Officer Submarine na pokładzie HMS 
President z Cz. Zielonką 03.11.96 z okazji 
ANNUAL MEMORIAL SERVICE at the 
NATIONAL SUBMARINE WAR 
MEMORIAL VICTORIA EMBANKMENT 
on Sunday 3rd November 1996.
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KONSTANTY OKOŁO W-ZUBKOWSKI

ZARYS DZIAŁALNOŚCI SMW 
W DRUGIEJ POŁOWIE TEGO ROKU

Druga połowa roku rozpoczęła się 
dwutygodniowym pobytem w Warszawie i w 
Gdyni, gdzie miałem miłe spotkanie z nowym 
dowódcą Mar. Woj. wiceadmirałem R. 
Łukasikiem w Dowództwie Floty oraz 
komendantem Akademii Mar. Woj. kdr. A. 
Komorowskim. Oba spotkania były 
nacechowane serdecznością, nie mówiąc już 
o gościnności. Pobyt w Gdyni jest zawsze 
bardzo przyjemny. Państwo Kłopotowscy 
robili wszystko aby czas mijał przyjemnie. 
Spotkanie z grupą kolegów jak kdr. E. 
Pappelbaum, Z. Kowalski, J. Ochman, A. 
Guzowski oraz K. Grabę, Z. Mossakowski i 
G. Plewako należą do wyjątkowych. Szkoda 
może, że to się nie zdarza częściej, chociaż 
może to i lepiej, bo się je bardziej docenia.

Z. Mossakowski ułożył sobie życie 
dosyć ciekawie, ponieważ spędza sześć 
miesięcy w roku w Belgii a pozostałe sześć w 
Polsce, odwiedzając kolegów, znajomych a 
może i znajome.

Złożyłem wizytę pani Małgorzacie 
Czerwińskiej, od której dostałem „ostatnie 
wiadomości” dotyczące pracy Jej i dr. J. 
Sawickiego pt. „Kadry Morskie 
Rzeczypospolitej” tom II - Marynarka 
Wojenna. Szczerze doradzam nabycie, czy też 
dostanie tej książki - to jest wynik ogromnej 
pracy, owszem są błędy i niedociągnięcia, ale 
gdzie ich nie ma. Krytykować łatwo, tutaj 
trzeba docenić naprawdę Syzyfową pracę 
Państwa Czerwińskich, dr. J. Sawickiego no i 
całego zespołu, który doprowadził do 
realizacji tego dzieła. Takiej obszernej pracy 
o Mar. Woj. Drugiej RP jeszcze nic było.

Kancelaria utrzymywała kontakty z 
kolegami. Niestety nie odbyło się bez 
pogrzebów, ale już na mniejszą skalę. Aby 
zachować równowagę w podróżach, w 

połowie września, pod naciskiem żony, 
pojechaliśmy odwiedzić znajomych w Stanach 
i przyjaciół w Kanadzie. W Ottawie odebrał 
nas na lotnisku Jurek Dobrodzicki, z którym 
spędziliśmy następne dziesięć dni, dołączył 
Oskar Gliński, a z lokalnych mieszkańców 
Ottawy Jurek Straszak i Monika Kawernińska, 
której sztuka gotowania poprawia się i 
udoskonala z roku na rok. Rozmowom nie 
było końca i tak od dziewiątej rano do 
jedenastej wieczorem „rozwiązywaliśmy 
problemy życiowe” i jeżeli ktoś sądzi, że 
wyczerpaliśmy tematy, to się niestety myli - 
stale coś nowego czy starego przychodziło na 
myśl. Czas niestety przeleciał bardzo szybko 
no i znowu samolot i do domu i innych 
problemów niezbyt zawiłych. Nasz kolega kdr 
A. Kłopotowski został powołany przez 
Prezydenta RP do Kapituły Orderu Virtuti 
Militari i chociaż chwilowo to bardzo 
uciążliwa praca, w tym dużo wyjazdów do 
Warszawy, ale to chyba pomaga go trzymać w 
dobrej formie pomimo narzekania od czasu do 
czasu.

Książka, o której już wspominałem 
dotarła do Londynu i do niektórych odbiorców 
po drugiej stronie Atlantyku. Kolega Ziutek 
Suchecki, który niestety wylądował w szpitalu 
mając problemy sercowe przekazuje 
najserdeczniejsze życzenia dla Kolegów i 
znajomych.

Mnie pozostaje życzyć wszystkim w 
imieniu własnym i Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej - Funduszu Społecznego 
Najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne i 
Noworoczne dla wszystkich Koleżanek i 
Kolegów. My o Was pamiętamy i mamy 
wspaniałe dowody Waszej pamięci.
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Z ŻYCIA KOŁ
PRZESŁANIE OD REDAKCJI

Nie potrzebują chyba wyjaśniać, że 
wszystkich otrzymanych prac i wspomnień 
nie jestem w stanie zamieszczać w NS, a 
także chcę przeprosić za dokonywane skróty 
oraz według mnie konieczne skreślenia. 
Niektóre otrzymane prace będą przeniesione 
do następnego numeru NS. Chciałbym też 
zwrócić uwagę na dwa wyjątkowe, rzec 
można, dzieła wydane przez Wyższą Szkołę 
Morską w Gdyni pod redakcją dr. J.K. 
Sawickiego. Kadry Morskie Rzeczypospolitej 
- Tom I - Polska Marynarka Handlowa - 
1944. Kadry Morskie Rzeczypospolitej - 
Tom II - Polska Marynarka Wojenna - 
1996. Pomimo nieuniknionych usterek, 
mając na uwadze wielkość obu domów (Tom 
I ponad 400 stron i Tom II prawie 700 
stron), trzeba uznać ogrom wykonanej pracy 
włożonej w te naprawdę unikalne dzieła. Z 
mieszanymi natomiast uczuciami można 
przyjąć wydaną w 1995 roku książkę Prof. 
Cz. Ciesielskiego „Twórcy Polskiej 
Marynarki Wojennej (1918-1951)”. Zabrakło 
w niej dowódców, specjalistów i 
wykładowców z okresu, który Jerzy Pertek 
nazwał „Wielkie Dni Małej Floty”, dni w 
których wojenna chwała PMW rodziła się i 
przechodziła do historii. Jedynym wyjątkiem 
jest kdr. ppor. Bolesław Romanowski, który 
się w książce znalazł, ale zdaje się na 
innych przesłankach. Zabrakło moim 
zdaniem takich nazwisk jak Dzienisiewicz, 
Pławski, Hryniewiecki, Francki, Tymiński, 
Karnicki, Koziołkowski na początek listy, 
nie mówiąc już o zasłużonych 
wykładowcach jak Kownacki lub Sukiennik, 
oficer radarowy floty.

Jak się bierze pod uwagę tylko tych, 
którzy ówcześnie znajdowali się w krjau, 
może też dziwić brak admirałów 
radzieckich, którzy w polskich mundurach 
przeorganizowywali na model radziecki 
Marynarkę Wojenną i którzy nią dowodzili 

w latach od 11 lipca 1950 roku do 6 
kwietnia 1955 roku a podobno byli dobrymi 
fachowcami.

OBIADY CZWARTKOWE

Mimo zmniejszającej się liczby 
weteranów Polskiej Marynarki Wojennej 
obiady czwartkowe dalej się odbywają. 
Odbyły się w dniach: 8 sierpnia, 12 
września, 10 października, 14 listopada oraz 
12 grudnia poprzedzone zebraniem Zarządu 
oraz opłatkiem z lampką wina i whisky. 
Wszyscy składali sobie życzenia świąteczne 
i noworoczne a do obiadu zasiadł cały długi 
stół (23 osoby) włączając w to gości 
historyków współpracujących ze 
Stowarzyszeniem, aktywnie badających 
dzieje Marynarki Wojennej głównie w czasie 
wojny. Chodzi tu o dr. T. Kondrackiego i dr. 
Z. Wawer.

ZEBRANIE ZARZĄDU

Po odczytaniu sprawozdania z 
ostatniego zebrania (30.5.1966) oraz 
sprawozdaniu skarbnika, Komisji Opieki i 
Sekretarza przystąpiono do omawiania 
planów rozdziału Funduszu Welfare Fund 
przy ostatecznym rozwiązywaniu 
Stowarzyszenia. W wolnych wnioskach 
najważniejszym tematem okazał się problem 
sprowadzenia i pochówku na Oksywiu 
admirałów J. Unruga oraz J. Świrskiego. 
Prezes poinformował, że Marynarka 
Wojenna obiecuje dużą pomoc 
organizacyjną, przewozu prochów itd. ale nie 
pomocy finansowej. W związku z tym 
Prezes poinformował, że jest w kontakcie 
listownym z synem admirała Unruga, a 
komandor Busiakiewicz obiecał wybadać 
cenę ekshumacji i spopielenia prochów 
admirała Świrskiego oraz zaproponował, 
przyjęty przez aklamację, wniosek o 
zbieraniu funduszów na ten cel.
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Stowarzyszenie Marynarki Wojennej
Polish Naval Association

12.11.96
WPan Redaktor 
„Nasze Sygnały” 
14, Collingham Gdns, 
London SW5 2HT

Szanowny Kolego Redaktorze,

Działalność Koła SMW Szkocja 
w drugim półroczu 1996 roku.

Sztandar Stowarzyszenia nie tylko jest dumą naszego Koła. Nakłada także obowiązki 
organizacyjne otwierające drogę do współpracy, poza kręgiem czysto polskim, z 
kombatanckimi organizacjami szkockimi. W ub. półroczu braliśmy ze Sztandarem udział w 
następujących uroczystościach:

Czerwiec 23. w Culzean Castle.
Lipiec 14. w Paisley Abbey.
Sierpień 18. Święto Żołnierza w kościele św. Szymona, po czym na zaproszenie N.V.A. 

przy Normandy Veteran Assn. Pomniku w Kelvingrove Parku, po czym w City Chambers 
(magistracie) w Glasgowie.

Wrzesień 1. W rocznicę wybuchu II wojny światowej i przybycia kontrtorpedowcdw 
Burzy, Błyskawicy i Gromu do bazy Royal Navy w Szkocji.

Wrzesień 8. W Kilwinning na poświęceniu repliki Śztandaru Royal British Legion 
Scotland.

Wrzesień 15. The Battle of Britain, RAFA w Prestwick i złożenie wieńca pod 
Pomnikiem Żołnierza Polskiego w „Stonegarth” RAFA. Prestiwck.

Październik 27. W Blantyre na zaproszenie Royal Marines Association.
Listopad 2. Na zaproszenie Joint Ex-Services Association braliśmy udział w Garden 

Festival w Hamilton.
Listopad 3. Jak wyżej braliśmy udział w Festival of Remembrance w Town Hall w 

Hamilton.
Listopad 9. Msza św. w rocznicę Niepodległości (zamówiona przez Koło SMW) w 

kościele św. Szymona w Glasgowie.
Listopad 10. Na zaproszenie Prestwick Community Conucil braliśmy udział w 

Remembrance Day przy War Memorial w Prestwick. Następnie złożyliśmy wraz z miastem 
i org. szkockimi wieńce pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego w „Stonegarth” Prestiwck.

M. Zawada
Prezes
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Otrzymaliśmy list zaadresowany do Sekretarki* Funduszu Społecznego' Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej, którego fragment poniżej zamieszczamy:

POLISH NAVY VETERANS ASSOCIATIONTEL: 663518 "PLYMOUTH BRANCH" 
1, NAPIER TERRACE 
MUTLEY.
PLYMOUTH

..."Przy okazji załączniki do wiadomości, że Stowarzyszenie Plymouth jest nadal aktywne 
i że może list Flag Officer Sea Training Rear Admiral PM Franklyn MVO zasługuje na 
umieszczenie w Naszych Sygnałach.”...
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Przyjemnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego, zdrowego i 
radornego Nowego Roku 1997 dla Całej Braci Marynarskiej

ślą
Wanda i Tadeusz Lesiszowie

* * *

Przesyłam pozdrowienia z Zakopanego oraz życzenia miłych Świąt Bożego Narodzenia i 
szczęśliwego Nowego Roku. Cieszę się bardzo z ustaleń jakie zapadły w dniu 30.V.96 
(Nasze Sygnały Nr 79) związanych z dalszym funkcjonowaniem kancelarii i wydawaniem 
"Naszych Sygnałów" łącznością z kolegami po świecie. Całemu zespołowi życzę dużo sił 
i dobrego zdrowia.

Eugeniusz Biliński 
Zakopane, grudzień 1996.
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Yacht Klub w Gdyni. Od lewej: Mossakowski, Barbara Kłopotowska, A. Kłopotowski i 
Antonina (Tota) Zubkowska.

Lipiec 1996

Na tarasie Yacht Klubu w Gdyni. Od lewej A. Kłopotowski, K. Grabę, A. Guzowski, 
Pappelbaum, Kowalski i Ochman.

Lipiec 1996
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RYSZARD KIERSNOWSKI

WIZJA BOSMAMA
Na okręcie od rana 
Ciągle słychać bosmana, 
Bez potrzeby cholernie się drze, 
Choćbyś ręce poranił, 
Bosman zawsze cię zgani 
„To”... powiada... „zrobione jest źle”

„Jeszcze raz czyścić działo!
Co się chłopcy wam stało?
Jak do kotła to każdy się pchnie, 
To nie balia! Nie niecka!
Trzeba wiedzieć od dziecka, 
Że to okręt wojenny R.P.”

Czasem jednak się zdarza, 
Że się bosman rozmarza, 
Każdy dobrze bosmama już zna...!
Gdy ktoś tylko poprosi 
Swą harmonię przynosi, 
Siada w kącie na rufie i gra...

Zapytajcie go tylko,
O czym myślał przed chwilką, 
Czemu nagle pojaśniał mu wzrok, 
„Hej bo w Gdyni”... odpowie... 
„Będę chodził na głowie!
Tak mi jakoś podpada ten rok!”

Bosman cwany jegomość, 
Ale skąd ta wiadomość? 
Wśród załogi odezwie się głos. 
A on na to: „nie pytać
Łbem kapować, z gwiazd czytać 
Marynarski solidny mieć nos!”

„Niechaj każdy nos przetrze
I stanąwszy na wietrze
Niech odetchnie głęboko... ot tak!
Bo jak w Boga wciąż wierzę 
Pachnie polskim wybrzeżem.
A to ważny, szczęśliwy jest znak.”

„To wam jedno wyłożę, 
że kto zbratał się z morzem, 
To na zawsze. Do końca. Po grób.

Wróg swe siły przecenia, 
Nikt nie wydrze pierścienia, 
Które Polsce z Bałtykiem dał ślub.”

„Przy pierścieniu są straże, 
Polska brać! Marynarze!
Na dnie morza znaleźli swój dom, 
Są tam groźne i ciche 
GRYF, KUJAWIAK i WICHER, 
JASTRZĄB, ORZEŁ i ORKAN i GROM”

„Czy daleko, czy blisko, 
to nie ważne jest wszystko, 
Każdy kurs nas prowadzi na cel. 
Kiedy wiatr się przyczyni...
Dopłyniemy do Gdyni!
Z.Atlantyku już widać nasz Hel.”

Bosman skończył. Wiatr ścichł.
Aż tu nagle... do licha!
Coś srebrzyście zabłysło we mgle...
„Baczność!”... krzyknął... „przy działach” 
Poznał Ją. Polska stała 
Na pokładzie okrętu R.P.

MICHAł HŁASKO

TEN OSTATNI
Coraz bardziej nas ubywa, 
i ten proces nie ustanie, 
aż nadejdzie taki moment, 
tylko jeden z nas zostanie.

Ten ostatni mohikanin 
misję będzie miał niemałą, 
przekazywania spuścizny 
jemu w rękach pozostałą.

Jakiż będzie to dorobek?
Czym on będzie dysponował? 
Bardzo musi on uważać, 
żeby skarb się nie zmarnował.

Komu odda myśli nasze? 
W czym zawarte one będą? 
Jakie przyjmie ich poddasze? 
Zakiełkują, czy też zwiędną?
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI 
WPŁACILI:

J. Anczykowska £20.00
L. Antoszewicz £25.00
F. Balicki £50.00
W. Barteluk £10.00
L. Bentkowska Can.$50.00
Pani I. Bernas Can.$50.00
A. Biskupska £20.00
C.K. Boreyko US$100.00
Mrs M. Bramwell £25.00
R. Brant-Bratkowski £20.00
G. Brzeskwiriski £25.00
B. Buceń-Berliński Can.$20.00
B. i J. Busiakiewiczowie £25.00
A. Cardew-Kiedziuch £30.00
W. Choroszewski £20.00
Z. Chmielewski £25.00
P. Cieślak US$25.00
Pani J. Collins Can.$25.00
J. Dobrodzicki Can.$l 00.00
K. Domański £20.00
W. Domżalski £25.00
J. Drozd £20.00
R. Dulla £25.00
A. Dytnerski Can.$50.00
W. Fara US$50.00
B. Fornal £10.00
J. Gajda • £10.00
P. Galla £6.00
L. Gliniecki £15.00
O. Gliński Can.$50.00
F. Grams £25.00
H. Gryko £20.00
A. Guzowski US$75.00
A. Heczko US$10.00
M. Hłasko £25.00
C.K. Howard-Grocholski £25.00
Z. Jagusiewicz £15.00
F. Jasłowski Can.$25.00
K. Jeliński US$10.00
J. Junosza-Stępowski £10.00
F. Kaczmarek £10.00
M. Kadulski US$30.00

J. Karnicka 
F. Karpiński 
M. Kawerniriska 
D. Katarzyńska 
F. Kendrick-Keidrowski 
J. Klamt 
A. Kłopotowski 
H. Kołodyriski 
E. Kostyniuk 
A. Kowalczyk 
K. Kowalski 
E. Kotecki
J. Krajewski
T. Kubiakowski 
H. Kuczwalski 
W. Kuduk
L. Kwapiszewski
Koło SMW - New York 
Koło SMW - Kanada 
J. Ladrowski 
W.M. Lasek 
T. Lesisz 
M. Lichwa 
Z. Łopuch 
Mrs J.H. Lubelfeld 
T. Łubieński 
B. Maciejewski 
K. Malawski 
B. Malinowski 
K. Mayer 
S. Mazur
Pani K. Minkiewicz
W. Morgan
S. Muszyński
U. Nagrodzka
M. Nagurska
J. Ogonowski
J. Olszewska 
J.P. Olszewski 
L. Ostrowski 
S. Olszowski 
L. Ostrowski 
W. Pacewicz 
T. Paczkowski 
S. Pappius

£30.00 
£50.00
Can.$50.00 
£15.00 
$10.00 
£20.00 
£50.00
US$20.00 
£20.00 
£10.00 
£20.00
US$50.00 
£100.00 
£5.00 
£10.00 
US$100.00 
£10.00
US$200.00 
£200.00 
£20.00 
£25.00 
£15.00 
£10.00
US$100.00 
US$100.00 
£60.00 
£5.00 
£25.00 
US$20.00 
US$25.00 
US$100.00 
£25.00 
£8.00 
£20.00 
US$25.00 
£10.00 
£25.00 
£100.00
US$10.00 
£25.00 
£30.00 
£25.00
US$40.00 
£20.00
Can.$50.00
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A.S.M. Piaskowscy £10.00
US$20.00
K. Piątkowski £10.00
Mrs J.P.H. Petrulewicz £40.00
(in memory of late husband Wacław)
Pietrzak £5.00
M. Piotrowska £20.00
R.Z. Plezia £20.00
J. Prałat £15.00
W. Proksa Can.$15.00
Pani Z. Proszek £10.00
Z. Pudlicki £30.00
Mr P. Radomski £30.00
B. Ragus £8.00
M. Rogers-Brzezinski £5.00
T.F. rowiński US$25.00
I. i F. Rumińscy £10.00
Z. Sadłowska Can.$50.00
M. Sawicki £10.00
W. Sągajłło £20.00
Capt. W.W. Sheppard £10.00
Z. Siedlaczek £20.00
K. Siemaszko £20.00
J. Smoczyński £10.00
H. Sójka £10.00
F. Sorówka £75.00
H. Stankiewicz US$16.00
W. Stankiewicz £10.00
J. Stawnik-Słowikowski £25.00
J. Stein £20.00
J. Straszak Can.$50.00
H. Strenger £20.00
Mrs A. Stróżniak US$150.00
J. Suchenek-Suchecki £20.00
W.J. Szczepański £25.00
Z. Szembek £30.00
Z. Szmydt £20.00
Z. Szopis £5.00
J. Szramik £25.00
D. Thornhill £15.00
B. Thomson £10.00
Pani W. Troman £20.00
J. Trzebiatowski £20.00
J. Tumaniszwili US$25.00
J. Tutko Can.$20.00
Mrs J. Uniechowska US$25.00
M. Wasilewski-Miles US$30.00
F. Wizła £20.00

S. Wolff £30.00
W. Wołczek US$25.00
T. Woszczyriski £10.00
I. Wrońska £10.00
C. Yorke £10.00
A. i C. Zielonka £10.00
K. Zubkowski £25.00
C. Zygmunt £50.00
P. Żelazny US$50.00
W. Żurawski £10.00

NA FUNDUSZ „NASZYCH SYGNAŁÓW 
WPŁACILI:

A. Cardew-Kiediuch £10.00
1., Grochowska £5.00
Koło SMW Kanada £30.00
K. Kowalski £5.00
H. Kuczwalski £5.00
J.P. Olszewski US$10.00
H. Mocige
(od koła SMW Francja)

Fr200.00

J.P. Olszewski US$10.00
W. Proksa Can.$15.00
L. Różańska-Kurowska £10.00
Z. Sadłowska Can.$55.00
W. Szlichciński Can.$15.00
Z. Szmydt £10.00
J. Tutko Can.$10.00
M. Wasilewski-Miles £30.00
A. i C. Zielonka £10.00

NA FUNDUSZ SMW PŁACILI:

E. Kurtol US$100.00
K. Kowalski £5.00
Pani W. Troman £20.00
(w pamięci śp. W. Krzyżanowskiego)

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 
23 grudnia 1996 r.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

• 17.7.1996 zmarł w Harrold Hill, Anglia, st. mar. rez. Bolesław Puchalski.
• 8.8.1996 zmarł w Hove, Anglia, por. mar. Jerzy Hobot. Przeżył 75 lat.
• 25.8.1996 zmarł (na serce) w szpitalu w High Wycombe bosman Piotr Dawidziuk 

zamieszkały w Chalfont St. Giles. Przeżył 76 lat.
• 6.9.1996 zmarł w szpitalu w Londynie st. mar. rez. Ryszard Słoń.
• 23.10.1996 zmarł nagle w Mericourt, Francja, mat. Franciszek Faliński - skarbnik Koła 

Byłych Marynarzy we Francji. Długoletni członek Koła SMW Francja od założenia tgo 
Koła. Przeżył 74 lata.

• 25.10.1996 zmarł nagle w Chessington, Anglia, Ryszard Jedyński, wieloletni członek, 
sekretarz i prezes Związku Polskich Oficerów Marynarki Handlowej w Londynie, przez 
żonę związany również z Marynarką Wojenną. Przeżył 82 lata.

• 5.11.1996 zmarł w Londynie mat. Stanisław Szychowski. Służył na ORP Błyskawica. 
Przeżył 74 lata.

• 9.11.1996 zmarł po długiej chorobie w Launceston, Corwall, st. bosman Józef Broczek. 
Długoletni członek Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Marynarki Wojennej. Służył na 
ORP Błyskawica. Został pochowany na cmentarzu w Launceston, Corwall.

• 16.11.1996 zmarł w Marcq-En-Baroeul, Francja, por. mar. Kazimierz Mochnacki. Przeżył 
76 lat.

• 25.11.1996 zmarł w Białymstoku st. mar. Eugeniusz Orzechowski. Służył na ORP Piorun.
• 3.12.1996 zmarł w Colchester, Anglia, bosman Czesław Wróbel.
• 8.12.1996 zmarł nagle w Plymouth bosmanmat Zygfryd Pusiak. Długoletni członek 

Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Marynarki Wojennej w Plymouth.
• 10.12.1996 zmarł w Nursing Home w Hove, Anglia, mat. Władysław Burkowski (Burko). 

Członek Koła SMW-Brighton.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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