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Dowódcy września / Jerzy Pertek
HISTORIA

Niewola admirała Unruga
Pobyt dowódcy floty wojennej kon

tradmirała Józefa Unruga w niemieckiej 
niewoli stanowi z różnych względów 
szczególną kartę w oflagowych dziejach 
polskich jeńców wojennych. I nie chodzi tu 
wcale o to, że Unrug dostał się do niewoli 
jako jedyny przedstawiciel Marynarki 
Wojennej obok 50 generałów “lądowych ” — 

jeśli tak można powiedzieć, reprezentu
jących różne bronie i służby Wojska 
Polskiego. Rzecz w czym innym. Z racji 
pełnionej przez 15 lat funkcji dowódcy pol
skiej floty Unrug był dobrze znany w 
międzynarodowych kołach morskich, a 
wśród ludzi morza wytwarza się szczególne 
poczucie swoistej wspólnoty, więzi 
wykraczającej poza granice państwowe i 
podziały narodowe. Był on też niezmiernie 
popularny wśród tej części naszego 
społeczeństwa, która mieszkała na 
Wybrzeżu, cieszył się ogromnym mirem 
swych podwładnych, i to zarówno oficerów 
marynarki, jak i szeregowej, granatowej 
braci.

Niemcy doskonale o tym wiedzieli, i gdy 
wybuchła wojna we wrześniu 1939 roku, 
jednym z ich pierwszoplanowych celów na 
Wybrzeżu było wzięcie Unruga do niewoli 
(Znane są sceny z walk na Kępie 
Oksywskiej, gdy pierwsze pytanie 
zadawane branym do niewoli polskim jeń
com było: - Wo ist Unrug? - Gdzie jest 
Unrug?) Odbicie tego znajdowało się także 
w codziennych komunikatach wojennych, 
wydawanych przez niemieckie naczelne 
dowództwo. Chociaż komunikaty te już od 
5 września przynosiły informacje o 

rozbitych i wziętych do niewoli polskich 
dywizjach, a potem coraz większych 
zgrupowaniach i armiach, to jednak tylko 
trzykrotnie wymienione zostały nazwiska 
ujętych polskich dowódców: w komunika
cie z 23 września - gen. Bortnowskiego, 
wziętego ze sztabem dwa dni wcześniej, w 
komunikacie z 2 października - kontradmi
rała Unruga na Helu i z 6 października - 
generała Kleeberga pod Kockiem.

Józef Michał Hubert Unrug 
pochodził z dawna osiadłej w Polsce i grun
townie spolszczonej rodziny niemieckich 
baronów, której jedna linia osiadła w 
Poznańskiem, a druga w Krakowskiem. 
Jeden z jego stryjecznych dziadów zginął w 
okresie Wiosny Ludów w powstaniu w 
ówczesnym Polskim Księstwie 
Poznańskim, drugi - podczas Powstania 
Styczniowego. Ojciec, Tadeusz, był ofi
cerem, a potem generałem kawalerii armii 
pruskiej, matka - hrabina Izydora Biinau - 
rodowitą Saksonką, kuzyn ojca, Antoni, 
pułkownikiem niemieckiej kawalerii, który 
potem służył w Wojsku Polskim i został 
tytularnym generałem Brygady.

Kiedy jako młodzieniec postanowił 
życie swe związać z morzem, chociaż 
rodzinne tradycje wojskowe były 
kawaleryjskie, przyszło mu służyć w 
cesarskiej flocie wojennej, a podczas I 
wojny światowej na okrętach podwodnych. 
Na wieść o odrodzeniu się państwa pol
skiego ówczesny Kaptanleutnant Joseph 
von Unruh ani chwili nie zastanawia się, 
gdzie jest jego miejsce. Wiosną 1919 roku 
zgłosił się w Warszawie do służby w
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Kontr. Adm. J. Unrug i Kmdr. Dypl. Marian Majewski na wspólnej fotografii 
z oficerami wojska w obozie jenieckim

Wojsku Polskim i otrzymał przydział do 
departamentu Spraw Morskich, gdzie został 
zatrudniony przy opracowywaniu regulam
inów służby okrętowej dla nie istniejącej 
jeszcze - wobec braku dostępu do morza - 
floty. Skierowany pod koniec tego roku do 
Gdańska, gdzie miał przejąć od władz 
niemieckich nadbrzeżne latarnie i inne 
obiekty hydrograficzne i nawigacyjne, miał 
spotkanie, które potem przeszło do legendy, 
w jaką z biegiem czasu zaczęło obrastać 
życie i działalność późniejszego dowódcy 
floty. Komendant niemieckiego garnizonu, 
któremu poszedł złożyć kurtuazyjną wizytę, 
przedstawił się: “General von
Małachowski”, na co usłyszał w 
odpowiedzi: “kapitan Unrug”.

We wszystkich późniejszych kon
taktach z Niemcami i to kontaktach urzę
dowych bądź służbowych, gdyż na gruncie 
towarzyskim ich nie utrzymywał, był kon
sekwentnym patriotą, nie używającym języ
ka niemieckiego. Tak samo postępował 

podczas rozmów po kapitualcji Helu, a 
kiedyś w niewoli, na uwagę któregoś z 
niemieckich rozmówców, iż nie używa 
doskonale sobie znanego języka, oświad
czył, że po niemiecku zapomniał mówić 
dnia 1 września 1939 roku.

Niemcy nie ustawali w wysiłkach, 
aby admirała przeciągnąć na swoją stronę, i 
jako byłego pruskiego poddanego, i jako 
byłego oficera cesarskiej Kriegsmarine, 
człowieka nie tylko mającego w swych 
żyłach krew niemiecką, i noszącego 
niemieckie nazwisko, ale i spokrewnionego 
czy spowinowaconego z wieloma wybitny
mi przedstawicielami wpływowych 
niemieckich rodów. Niektórzy też jego 
niemieccy krewni czy powinowaci, głównie 
zapewne ze strony matki, przyjeżdżali do 
oflagu, aby przekonać go o tym, jak 
“powinien postąpić”. Byli wśród nich także 
hitlerowscy dostojnicy, obiecujący 
Unrugowi zwolnienie z niewoli i czysto 
niemieckie (urdeutsche) papiery, włączenie 
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z obywatelstwem III Rzeszy, i 
odpowiadające jego kwalifikacjom 
stanowisko.

- O, głupi! - powiedział kiedyś 
Unrug do jednego ze swych polskich 
podwładnych. - Tym Niemcom się 
zdawało, że duszę można zmienić!

Odwiedzających go i nagabujących 
niemieckich krewnych bądź powinowan- 
tych admirał unikał, a kiedy już był zmus
zony do spotkania się z nimi, rozmawiał - 
bez podania ręki - jedynie po angielsku 
bądź - korzystając z pośrednictwa tłumacza 
- po polsku. Podobnie zresztą postępował z 
niemieckimi komendantami obozów jeniec
kich. Generałowi von Puttkamerowi, który 
rzekł do Unruga: A Pan, Admirale, na 
niewłaściwego konia postawił, 
odpowiedział krótko: - Gra się jeszcze nie 
skończyła.

Lata niewoli Unrug spędził w sześ
ciu obozach jenieckich. Były to oflagi: X B 
w Nienburgu koło granicy holenderskiej, 
XVIII C w austriackim miasteczku Spittal 
an der Drau, w nowo zbudowanym dużym 
obozie II C w pomorskim Woldenbergu 
(dziś Dobiegniew), w specjalnych obozach 
VIII B w dolnośląskiej miejscowości 
Silberberg (dziś Srebrna Góra) i IV C w 
saksońskim zamku Colditz, wreszcie w 
innym wielkim obozie VII A w bawarskiej 
miejscowości górskiej Mumau.

Pierwsze dni w niewoli admirał 
Unrug spędził wraz z oficerami marynarki 
w budynku Państwowej Szkoły Morskiej w 
Gdyni i razem z nimi przewieziony został 
do Nienburga. Pobyt tam był krótki, trwał 
niewiele ponad miesiąc. Kiedy zapadła 
decyzja przetransportowania około tysiąca 
jeńców, a wśród nich stu oficerów marynar
ki, do innego obozu i 9 listopada 1939 roku 

nastąpiła zbiórka do wyjazdu, Niemcy 
zamierzali Unruga pozostawić na miejscu. 
Tymczasem “podczas zbiórki - jak wspom
ina kmdr Julian Czerwiński - wyszedł z 
walizką i oświadczył, że jedzie razem z ofi
cerami, z którymi walczył na Helu. Niemcy 
nie wiedzieli, co z tym począć - transport 
był gotowy; podstawiono więc dla Unruga 
wagon osobowy, dołączono do pociągu 
towarowego z transportem...”

Tak więc admirał znalazł się ze 
swymi oficerami w górskiej miejscowości 
Spittal nad Drawą w austriackiej prowincji 
Karyntia. Z półrocznego pobytu Unruga w 
tym obozie warte są wspomnienia trzy 
ślady, pozostałe w pamięci współuczest
ników niewoli w oflagu.

Jeden z nich to fakt, że admirał - 
mimo swej nieprzystępności i utrzymy
wanego w życiu, a zwłaszcza w służbie, 
dystansu do ludzi - chętnie przebywał w 
gronie swych podwładnych. Zostało to 
uwidocznione na zdjęciu, chyba jedynym z 
zachowanych, a może w ogóle istniejących, 
na którym Unrug sfotografował się nie z 
generalicją czy oficerami sztabowymi, ale 
właśnie z niskimi stopniem i młodymi 
wiekiem, co zresztą nie zawsze szło ze sobą 
w parze (mowa tu m.in. o podporucznikach 
rezerwy).

Oprócz tego zdjęcia z pobytu admi
rała Unruga w oflagu w Spittal nad Drawą 
upamiętniają m.in. dwa przekazy 
drukowane. Jeden pochodzi od poz
nańskiego gimnazjalnego profesora 
geografii (a po wojnie znanego kompozyto
ra, dyrygenta i muzykologa), ppor. rez. dr. 
Jerzego Młodziejowskiego, który wspomi
nając okres niewoli tak napisał o obo
zowych kontaktach z oficerami Marynarki 
Wojennej:
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odbudowy Polskiej Marynarki w niepod
ległej Polsce. Wszakżeż ja jestem już stary 
i nie wiadomo, czy powrócę do Ojczyzny, 
lecz wy młodzi powinniście, i nie wolno 
wam teraz lekkomyślnie narażać życia...”

W oflagu w Spittal admirał Unrug 
przebywał do końca maja 1940 roku. Potem 
został przewieziony do oflagu II C w 
Woldenbergu.

W Woldenbergu przebywała w tym 
czasie znaczna większość, gdyż ponad trzy 
czwarte polskich oficerów marynarki, 
spośród pędzących jeniecki żywot. Przyjęty 
entuzjastycznie przez swych podwładnych, 
admirał sądził, że już do końca niewoli 
pozostanie wśród swych oficerów i było to 
zapewne największe z jego życzeń w tych 
ciężkich dla nich wszystkich latach. 
Niestety, tak się nie stało. Niemcy wiedzieli 
o tym, że admirał najchętniej spędziłby 
okres niewoli wśród swych podwładnych i 
dlatego też wkrótce podjęli decyzję 
wysłania go do innego obozu. Pomimo jego 
protestu i życzenia, aby mógł pozostać w 
Woldenbergu, Niemcy z całą zapewne 
satysfakcją odmówili mu tego odpłacając 
się za jego niezmiennie negatywny do nich 
stosunek. Konsekwentnie bowiem odrzucał 
wszelkie próby przekabacenia go na 
“urdeutscha” i nie krył swej do Niemców 
wrogości. Dlatego też właśnie teraz podjęli 
decyzję skierowania go do obozu specjal
nego VIII B w Silberberg, gdzie w fortach 
Spitzberg i Hohenstein przebywali jeńcy 
szczególnie nieprzyjaźnie nastawieni do III 
Rzeszy.

W obozie specjalnym VIII B prze
bywali także inni oficerowie marynarki, jak 
komandorowie dyplomowani Stefan 
Frankowski i Marian Majewski, nie 
mówiąc o młodszych stopniem. Było tam

Przewiezieni ze środka Niemiec do 
Karyntii - dzieliliśmy twarde łoże i zadru- 
towaną przestrzeń z kolegami - marynarza
mi. My zielono umundurowani »zające« - 
czuliśmy się cokolwiek onieśmieleni na pół 
cywilnym ubiorem tych bałtyckich ludzi. 
Oficeria wojsk lądowych, to coś całkiem 
innego, niż zawsze doskonale wychowani 
dżentelmeni marynarki. Nie napadam na 
»braki« u lądowców, ale ci komandorzy 
byli jednak dla nas imponujący. Gdy admi
rał Unrug wyszedł na obozowy spacer w 
towarzystwie kilku komandorów - szedł z 
nimi jakiś niewytłumaczony majestat”.

Po kilku tygodniach pobytu w aus
triackiej miejscowości górskiej nad Drawą, 
która to rzeka płynie w kierunku niedalekiej 
Jugosławii, duża grupa kilkudziesięciu ofi
cerów marynarki zaczęła czynić przygo
towania do ucieczki. Było to w styczniu 
1940 roku. W istniejących warunkach 
(zima, mróz, górski teren pokryty śniegiem) 
próba realizacji tego przedsięwzięcia nie 
miała wielkich szans powodzenia. 
Rozumiał to doskonale Unrug, do którego 
oficerowie zwrócili się o radę i zgodę na 
podjęcie próby ucieczki. Tymczasem admi
rał zdecydowanie przeciwstawił się temu 
zbyt ryzykanckiemu, jego zdaniem, 
planowi. Jak wspominał po wojnie kmdr 
por. Robert Kasperski, zebranym w baraku 
oficerom Unrug powiedział:

“Wszakżeż* zdecydowałem się na 
poddanie Helu tylko dlatego, iż wierzę, że 
ta wojna zmieni się w wojnę światową i że 
my ją wygramy, bo inaczej bronilibyśmy 
Helu do końca, do ostatniego żołnierza. 
Wszakżeż, kalkulowałem w ten sposób, że 
dwadzieścia pięć procent składu 
osobowego floty może zginąć w tej wojnie, 
reszta musi zostać, bo będzie potrzebna do
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też dwóch generałów, Tadeusz Piskor i 
Juliusz Drapella. Pierwszy z nich był 
najwyższy rangą jako generał dywizji, a do 
obozu specjalnego został skierowany w 
odwet za udział w uroczystości urządzonej 
przez jeńców w oflagu VII A w Murnau w 
Bawarii, w dzień ówczesnego święta 
niepodległości, 11 listopada 1939, podczas 
którego Piskor wygłosił patriotyczne 
przemówienie.

W obozie Spilberberg gen. Piskor 
przebywał w forcie Spitzberg, a Unrug, 
który przybył później, gdy tamten fort był 
już przepełniony, został z innymi jeńcami 
skierwoany do fortu Hohenstein. Towarzysz 
jenieckiej niedoli Unruga z fortu 
Hohenstein ówczesny podporucznik i autor 
książeczki o obozie w Colditz, Kazimierz 
Sławiński, tak wspomina admirała:

“Unrug był człowiekiem oschłym, 
szorstkim, z nikim nie utrzymywał 
bliższych stosunków i na ogół nie 
prowadził żadnych rozmów. Nie miał sym
patii i antypatii. Zaliczał się do ludzi, 
którzych można nie lubić, ale bezwzględnie 
należy szanować. Należało go szanować za 
jego prawość charakteru i twarde, nieprze
jednane stanowisko wobec Niemców”.

Do wypowiedzi tej warto dodać 
krótki komentarz. To prawda, że Unrug był 
człowiekiem niewzruszonych zasad i 
surowych obyczajów, dużo wymagającym 
od podwładnych, nie pobłażającym ich 
wybrykom i przejawom braku dyscypliny. 
Dlatego był postrachem dla niekarnych i 
niedbałych w służbie. Był jednak bardzo 
sprawiedliwy, a w swej pozornej oschłości 
życzliwy dla podwładnych, zarówno ofi
cerów, jak i szeregowych, którzy mogli 
zawsze na niego liczyć, kiedy wbrew 
pozorom racja była po ich stronie. Stąd też 
stanowił dla nich najwyższy autorytet i 

cieszył się powszechnym szacunkiem. Na 
opinię Sławińskiego (“oschły, szorstki”, nie 
utrzymujący bliższych stosunków, nie 
prowadzący żadnych rozmów), odnoszącą 
się do pobytu Unruga w Hohenstein, trzeba 
też patrzeć z punktu widzenia ówczesnego 
złego stanu zdrowia admirała, który cierpiał 
wtedy (podobnie jak we wrześniu 1939 
roku) na bardzo dokuczliwą, rozległą 
łuszczycę, a ta w warunkach przebywania 
w wilgotnym forcie szczególnie dotkliwie 
musiała mu się dawać we znaki. Nie ulegało 
też wątpliwości, że skierowanie chorego 
admirała do obozu specjalnego było ze 
strony Niemców swoistą szykaną wobec 
tego nieprzejednanego jeńca.

Na początku listopada 1940 roku 
kilkudziesięciu polskich oficerów oflagu 
VIII B zostało przewiezionych z fortów 
Spitzberg i Hohenstein do innego obozu 
specjalnego, oflagu IV C ulokowanego w 
starym zamku Colditz. Oprócz niego w 
skład obozu wchodziły współcześnie 
wybudowane bloki mieszkalne dla 
niemieckiej straży, miały lasek i drewnianą 
strzelnicę z ogródkiem. Całość, okolona 
zasiekami i drutami, leżała nad rzeką 
Muldą. Krótko po głównej grupie jeńców, 
do Colditz Niemcy przywieźli kilkunastu 
Anglików, potem dwudziestu kilku 
Francuzów, a pod koniec listopada 11 pols
kich oficerów, niedoszłych uciekinierów z 
oflagu IIA w Prenzlau. Takie były początki 
międzynarodowego obozu w Colditz, w 
którym później znaleźli się jeszcze ofi
cerowie holenderscy, belgijscy, wreszcie 
zaś jugosłowiańscy. Jeńcy poszczególnych 
narodowości tworzyli kompanie, przy 
czym oficerów belgijskich Niemcy 
skierowali do kompanii francuskiej, 
jugosłowiańskich zaś - do polskiej.
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Tak pisze cytowany już Kazimierz 
Sławiński, na początku 1941 roku powstał 
w obozie (w innych obozach przypuszczal
nie także) konflikt pomiędzy niemiecką 
komendanturą a polskimi jeńcami na tle 
korespondencji, a konkretnie - listów 
wysyłanych przez oficerów do kraju. 
Początkowo były one adresowane: 
“Polska” lub “Polen”. Potem, w związku z 
wcieleniem części polskich ziem 
(Pomorza, Wielkopolski i Śląska) do 
Rzeszy i utworzeniem Generalnego 
Gubernatorstwa, Niemcy przez jakiś czas 
tolerowali podawanie kraju przeznaczenia 
jako Polen dla nowo utworzonego GG, 
potem wszakże nakazali umieszczanie 
adresu niemieckiego: np. dla Warszawy - 
Warschau Generalgouvernement. 
Interwencja i protest generał Piskora nie 
dały rezultatu. Zwrócono się o radę do 
Unruga, a ten zaproponował, aby 
adresować: Warschau - Warszawa ZZ 
Generalgouvernement. Literki ZZ 
oznaczały zur Zeit, czyli: do czasu, i aż 
dziw bierze, że Niemcy nie rozszyfrowali 
tego powszechnie u nich stosowanego 
skrótu (chociaż pisanego z.Z.) i nowy adres 
zaakceptowali.

W Colditz admirał Unrug przeby
wał jeszcze trzy-cztery miesiące. W 
październiku (?) 1941, po blisko rok 
trwającym pobycie w tym specjalnym 
obozie, żostał skierowany do oflagu VII A 
w Murnau, gdzie w tym czasie była 
zgrupowana ogromna większość polskich 
generałów. I tam jeniecka odyseja Unruga 
dobiegła końca, gdyż pozostał w Murnau 
aż do chwili wyzwolenia obozu przez 
wojska amerykańskie, co nastąpiło 29 
kwietnia 1945 roku. Udał się wówczas via 
Paryż do Londynu, gdzie objął stanowisko 
I zastępcy szefa Kierownictwa Marynarki 

Wojskowej, wiceadmirała Świrskiego. 
Otrzymał później awans na wiceadmirała i 
został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari IV klasy. “Zachowanie się admi
rała Unruga w niewoli stworzyło dookoła 
Jego osoby legendę.

Nie tylko marynarze, ale żołnierze 
armii lądowej, nie tylko swoi i obcy 
współtowarzysze niewoli, ale nawet wro
gowie podziwiali postawę tego żołnierza- 
rycerza, który w chwilach powodzenia 
okazywał wielkoduszność, a w czasie klęs
ki trzymał wysoko sztandar osobistej god
ności i narodowego honoru”.

Do tych słów wypowiedzianych 
podczas pogrzebu Józefa Unruga (zmarł w 
1973 r.) przez komandora Bohdana 
Wrońskiego (w latach trzydziestych jego 
adiutanta, czyli - jak go wtedy nazywano - 
oficera flagowego Dowódcy Floty) można 
dodać, iż wieści o postawie admirała w 
okresie niewoli dotarły rychło - mimo 
dużej odległości i obozowych drutów - do 
okupowanego kraju. Wywołały u wszyst
kich, którzy się o tym dowiedzieli, uczucie 
uznania i podziwu dla postawy tego 
niezłomnego duchem człowieka. Nie 
będzie też dalekie od prawdy twierdzenie, 
iż wieść o zachowaniu się admirała w 
niewoli ukształtowała się w okupowanym i 
umęczonym kraju w legendę, że krzepiła i 
zachęcała do wytrwania, na wzór tego, 
który ani przez chwilę nie zwątpił w słowa 
wypowiedziane do swych podwładnych w 
obliczu kapitulacji Helu:

“Nadejdzie chwila, gdy po ukończ
onej wojnie defilować będziecie nie tylko 
w Warszawie, ale i w Berlinie

Jerzy Pertek
* ’’Wszakżeż” - było to ulubione, 

’’niekontrolowane” powiedzonko Unruga, 
którym często rozpoczynał zdanie.
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ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI

OSTATNIA DROGA KMDR. 
WOJCIECHA FRANCKIEGO

6 lipca 1996 r. w dalekiej Australii w 
Lane Cove zmarł w wieku 93 lat nestor 
Polskiej Marynarki Wojennej kmdr 
Wojciech Roman Francki. Był jednym z 
najbardziej zasłużonych dowódców i 
wychowawców marynarskich pokoleń, a 
jednocześnie najstarszym z żyjących ofi
cerów. Podwładni do dziś pamiętają jego 
troskę i zrozumienie oraz wyjątkową pros
tolinijność i szczerość. Chociaż po 
zakończeniu II wojny światowej zamieszkał 
z dala od kraju, nigdy nie zerwał związków 
z Polską. Aktywnie działał w organizacjach 
kombatanckich i emigracyjnych. Do końca 
zachował polskie obywatelstwo.

Zgodnie z ostatnim życzeniem 
Zmarłego po niemal 60 latach powrócił na 
wieczny spoczynek do ojczyzny. 20 stycznia 
br. na Cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie zebrała się najbliższa rodzina z 
synem Maciejem i córką Janinąl, oficjalne 
delegacje, przyjaciele i koledzy z mary
narskiej służby, aby po raz ostatni pożegnać 
Komandora.

Uroczystości żałobne z wojskową 
asystą honorową rozpoczęły się w samo 
południe w powązkowskim kościele pod 
wezwaniem św. Boromeusza. Na katafalku, 
okrytym ostatnią wojenną banderą ORP 
“Błyskawica” i kwiatami, obok urny z 
prochami spoczęła szabla oficerska, odz
naczenia i kapelusz stosowany. Po mszy św. 
nastąpiła ceremonia pogrzebowa. Z honora
mi wojskowymi złożono szczątki do rodzin
nego grobowca. W imieniu Dowództwa 

Marynarki Wojennej pożegnał Zmarłego 
kmdr dypl. Bogdan Kurzyca. Grób kmdr. W. 
Franckiego spowiły liczne wieńce i 
wiązanki kwiatów, w tym m.in. od rodziny i 
kolegów, Dowództwa MW, Akademii MW, 
Muzeum MW i załogi ORP “Błyskawica”, 
Stowarzyszenia Oficerów MW RP z Gdyni, 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej z 
Londynu z Prezesem K.O. Zubkowskim na 
czele oraz Attachatu Wojskowego 
Ambasady Wielkiej Brytanii.

Kmdr Wojciech Roman Francki 
urodził się 17 kwietnia 1903 r. w Warszawie. 
Od najmłodszych lat wychowywany był w 
duchu patriotycznym. Jako licealista w 1919 
r. ochotniczo wstąpił do 5 pułku piechoty 
Legionów. Podczas wojny polsko-radzie
ckiej przeszedł cały szlak bojowy od Kanału 
Berezyńskiego do Warszawy i z powrotem, 
aż do Wilna tym razem jako dowódca plu
tonu w Grupie Operacyjnej gen. Lucjana 
Żeligowskiego. Za wykazane męstwo i 
odwagę na polu bitwy otrzymał awans na 
kaprala i pierwszy Krzyż Waleczny.

Po zakończeniu działań wojennych z 
początkiem 1921 r. przydzielono go do 
Departamentu dla Spraw Morskich. 
Wkrótce eksternistycznie zdał maturę i w 
1923 r. wstąpił najpierw do Szkoły 
Podchorążych Piechoty w Warszawie, a 
potem do toruńskiej Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej. W październiku 1927 
r. został mianowany podporucznikiem 
marynarki w korpusie morskim ze 
starszeństwem z dniem 15.08.1927 r. (7
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lokata). Pierwsze stanowisko służbowe 
otrzymał we Flocie jako oficer wachtowy 
szkolnego transportowca ORP “Wilia”. W 
latach 1928-1929 był dowódcą Grupy 
Motorówek i Dywizjonu Bojowego Flotylli 
Pińskiej. Tam dał się poznać jako wzorowy 
dówdca. W sierpniu 1929 r. otrzymał pierw
szy awans. Niebawem wyróżniającego się 
młodego oficera skierowano do Ecole des 
Officiers Canoniers w Toulonie. W 1931 r. 
po uzyskaniu specjalności artylerzysty 
morskiego wykładał na pierwszym Kursie 
Oficerów Artylerii Morskiej (KOAM). 
Prowadził ze słuchaczami zajęcia z wiedzy 
o celowaniu i przyrządach celowniczych.

W ciągu następnych 3 lat pełnił 
coraz bardziej odpowiedzielne funkcje: I 
oficera artylerii na niszczycielu “Wicher”, a 
po awansie na kapitana mar. (1.01.1934) 
samodzielnie dowodził kanonierką 

“Komendant Piłsudski” i szkolnym okrętem 
artyleryjskim “Mazur”.

W maju 1935 r. szef Kierownictwa 
Marynarki Wojennej kadm. Jerzy Świrski 
powierzył mu stanowisko kierownika 
Referatu Broni Szefostwa Artylerii i 
Uzbrojenia w Warszawie. Po nabyciu prak
tyki przeszedł do Dowództwa Floty w 
Gdyni-Oksywiu na flagowego oficera arty
lerii. Za osiągnięcia w służbie, dekretem 
prezydenta RP z 12.03.1938 r. otrzymał 
stopień kmdr. ppor. Po upływie roku 
ponownie przyjął dowodzenie ORP “Wilia”. 
9 lipca 1939 r. udał się w podróż szkolną z 
podchorążymi średniego rocznika Szkoły 
Podchorążych MW w Bydgoszczy.

Wybuch II wojny światowej zastał 
ich w Casablance skąd przez Maroko i 
Francję przedostali się do Wielkiej Brytanii. 
W Plymouth wszystkich zaokrętowano na 
pływającą bazę ORP “Gdynia” (S.S.
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“Kościuszko”). Dowódcą Oddziału 
Wydzielonego MW grupującego pod
chorążych, kursantów i załogi OORP 
“Wilia” i “Iskra” był kmdr ppor. W. Francki.

19.12.1939 r. przyjął obowiązki 
z.d.o., a 19.02.1940 r. dowódcy niszczyciela 
“Burza”. Na tym okręcie brał udział w kam
panii norweskiej oraz w walkach pod Calais, 
gdzie wspierał ogniem artyleryjskim 
ewakuację wojsk alianckich. Za zwycięski 
bój z niemieckimi bombowcami i ura
towanie uszkodzonego przez bomby okrętu 
Francki otrzymał po raz drugi Krzyż 
Walecznych.

W czerwcu 1940 r. pełnił zastępczo 
za kmdr. ppor. Stanisława Nahorskiego 
obowiązki dowódcy ORP “Błyskawica”, by 
z powrotem powrócić na ORP “Burza”. Od 
października 1940 r. już na stałe dowodził 
“Błyskawicą”. W tym okresie nastąpiło 
przezbrojenie okrętu oraz sławna obrona 
miasta Cowes na wyspie Wight (5 maja 

1942 r.) za co otrzymał trzeci Krzyż 
Walecznych oraz wysokie brytyjskie odz
naczenie. Distinguished Service Cross.

Wkrótce nowoawansowanego 
komandora por. W. Franckiego skierowano 
na kilkumiesięczną praktykę do Sztabu 
Western Approches (służba minowo- 
trałowa) a w lipcu do Biura Studiów KMW 
w Londynie. Na przełomie lat 1942-1943 
odbył niedługi staż w lotnictwie morskim 
(Coastel Command) wykonując loty 
patrolowe m.in. nad Zatoką Biskajską. Po 
powrocie w kwietniu i maju 1943 r. doraźnie 
dowodził najnowszym polskim niszczy
cielem ORP “Orkan” w zastępstwie 
urlopowanego kmdr. por. Stanisława 
Hryniewieckiego.

Kolejnym etapem jego służby było 
przyjęcie prestiżowej funkcji komendanta 
Komendy Morskiej “Północ” w Greenock z 
równoczesnym dowodzeniem I 
Dywizjonem Kontrtorpedowców. Krótko
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kierował Obozem Szkolnym MW w 
Bickleigh, by od 15 września zostać komen
dantem przeniesionej do tej miejscowości 
Szkoły Podchorążych MW i Szkoły 
Podchorążych Rezerwy MW po kmdr. ppor. 
Zbigniewie Wojewódzkim. Niebawem 
przejął w swoje ręce największą lądową 
bazę PMW zwaną ORP “Bałtyk” w 
Okehampton wraz z wyżej wymienionymi 
szkołami. Z tego okresu wszyscy pamiętają 
go jako oddanego i wyrozumiałego 
przełożonego, okazującego wiele serca 
podwładnym.

Już po zakończeniu działań wojen
nych we wrześniu 1945 kierował 
Pomocniczym Urzędem do Spraw 
Oficerów. W następnym miesiącu szef 
KMW powierzył mu dowodzenie ORP 
“Błyskawica”. Był jedynym oficerem, który 
po raz trzeci dostąpił tego zaszczytu. 
Niszczyciel brał udział w znanej operacji 

alianckiej pod kryptonimem “Deadlight” 
(zaciemnione światło) zatapiania 
poddających się niemieckich okrętów pod
wodnych oraz w zabezpieczeniu trałowania 
pól minowych u wybrzeży Norwegii. Będąc 
jego ostatnim wojennym dowódcą 
28.05.1946 r. w Rosyth przekazał okręt bry
tyjskiej Admiralicji.

Po zdaniu “Błyskawicy” Francki 
został komendantem Obozu 
Demobilizacyjengo pod Salisbury. Tu 1 
września 1946 r. otrzymał stopień komando
ra. W kwietniu 1947 r. wstąpił do Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. 
Służbę w PMW zakończył w 1948 r.

Po demobilizacji sprowadził rodzinę 
do Anglii. Nie wierząc w pokój na konty
nencie europejskim zdecydował się wyemi
grować do Nowej Zelandii. Osiedlił się pod 
Auckland, gdzie ciężko pracował jako 
robotnik w pobliskim kamieniołomie.
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Później prowadził ogrodnictwo a żona Irena 
z Grzymałów-Siedleckich dorabiała szy
ciem. Przez 18 lat pobytu w Nowej Zelandii 
nie miał możliwości podjęcia pracy w 
swoim zawodzie. Dopiero po przeniesieniu 
się w 1967 r. do Forestville pod Sydney w 
Australii jeszcze przez 10 lat pływał na 
statkach szwedzkich, norweskich i 
amerykańskich. Był dumny z wychowania i 
wykształcenia dzieci. Pierwszy syn 
Bartłomiej urodzony w 1930 r. został profe
sorem mikrobiologii, drugi Maciej ur. w 
1935 r. inżynierem drogowym, a córka 
Janina (Lula) pedagogiem.

Komandor Wojciech Francki po 
przejściu w 1973 r. na emeryturę aktywnie 
uczestniczył w pracach organizacji poloni
jnych i kombatanckich w tym m.in. 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w 
Londynie. Napisał kilka artykułów do pisma 
tegoż Stowarzyszenia “Nasze Sygnały”. 
Utrzymywał kontakty listowne z krajem 
między innymi z Muzeum MW. Zaproszony 
w 1987 r. na obchody 50-lecia ORP 
“Błyskawica” nie mógł przyjechać do kraju 
ale napisał do uczestników zjazdu 
koleżeńskiego serdeczny list, który został 
publicznie odczytany.

Mimo podeszłego wieku w 1988 r. 
osobiście witał w Sydney polski żaglowiec 
“Dar Młodzieży”.

Po ponad 70-letniej służbie i pracy 
dla Ojczyzny w dowód uznania w 1991 r. 
prezydent RP odznaczył kmdr. Wojciecha

■’U

Franckiego Krzyżem Komandorskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej.

U schyłku życia jego marzenia, aby 
jeszcze raz dotknąć stopami pokładu pol
skiego okrętu wojennego spełniły się. 15 
października 1995 r. podczas rejsu dookoła 
świata żaglowca szkolnego Akademii MW 
ORP “Iskra” i pobytu barkentyny w Sydney 
spotkał się na niej z dowódcą Marynarki 
Wojennej adm. Romualdem A. Wagą. 
Spotkanie stało się okazją do wręczenia 
kordzika oficerskiego z dedykacją i przyz
nanych wcześniej medali pamiątkowych. 
Podchorążowie z ogromnym zaintere
sowaniem słuchali ciekawych wspomnień 
Komandora.

Odszedł na wieczną wachtę jeden z 
najbardziej zasłużonych i łubianych ofi
cerów Polskiej Marynarki Wojnnej.

Cześć Jego Pamięci!

1 Żona Irena nie przybyła do Warszawy 
ze względu na stan zdrowia.

2 Po uroczystościach żałobnych
najbliższa rodzina przekazała cenne 
pamiątki po kmdr. W. Franckim do zbiorów 
Muzeum MW, w tym mundur wieczorowy, 
szablę oficerską, kapelusz stosowany, , 
wszystkie odznaczenia, miniaturki i baretki 
odznaczeń, dokumenty, zdjęcia oraz ostatnią 
wojenną banderę, proporzec i znak dowódcy 
ORP “Błyskawica”.
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M. BARBARA PIECHOWIAK

WIERNA SŁUŻBA OJCZYŹNIE - 
OPUŚCIŁ NAS BOSMANMAT 

JERZY OBUCHOWSKI
Z grona polskich marynarzy 

walczących o Polskę na obczyźnie odszedł 
na wieczną wartę jeden z nielicznych już z 
pierwszych jej obrońców - i - jakże 
nielicznych - spośród tych, którzy wrócili 
do Ojczyzny.

Urodził się 2 listopada 1919 r. w 
Stomerze na Łotwie, z ojca Stanisława i 
matki Zenaidy Zaudałowej, zmarł 2 stycznia 
1990 r. w Poznaniu. Jego życie było barwne 
i pełne sprzeczności, tak jak on sam, prawy, 
odważny, społecznik i patriota. Może zbyt 
bezkompromisowy dla siebie i innych.

Od 1920 r. wraz z rodziną mieszkał 
w Białymstoku, gdzie ukończył szkołę 
powszechną i 3-letnią szkołę rzemieślniczo- 
handlową, będąc sekretarzem Ligi Morskiej 
i Samorządu Szkolnego. Ukończył roczny 
kurs silników lotniczych w Junackich 
Hufcach Pracy w Warszawie. Przed 
wybuchem wojny służył w lotnictwie 
(szkolny batalion w Świeciu - armia 
“Pomorze”); wycofując się, walczyli z 
Ukraińcami. Ze zgrozą wspominał okru
cieństwa wojny, nie tylko jednej ze stron. 
Wzięty do niewoli, przebywał m.in. w 
obozie w Starobielsku. Tam 28 sierpnia 
1941 r. usłyszał ów słynny dekret o utworze
niu wojska polskiego; przydzielony do 5-tej 
Dywizji, której żołnierze rozpoczynali 
słynną trasę lądowo-morską z 
Krasnowodzka do Anglii przez Bombaj i 
Afrykę południową. Pragnąc od razu wal
czyć, J.O. zaciągnął się jako maszynista, 
latem 1942 r., na ORP “Burzę”. Kpt. F.

Pitułko, jako fachowca, zatrzymał go na tym 
okręcie, ORP “Orkan” natomiast, na który 
otrzymał przydział zatonął (niemiecka tor
peda akustyczna) koło Islandii. M.in. 
“Burza” na czele konwoju zatopiła w lutym 
1943 r., co było wydarzeniem, niemieckiego 
U-boata na powierzchni morza koło Nowej 
Funlandii. W końcu 1943 r. zaczął pływać 
na “Błyskawicy”, ukochanym przez siebie i 
najszybszym we flocie polsko-brytyjskiej 
okręcie. To uratowało mu kolejny raz życie 
w czasie akcji na kanale La Manche. Jego 
okręt brał udział w akcji zdobywania konty
nentu. Jako maszynista, gdyby okręt trafił 
torpedą, nie miałby szans: od pokładu 
dzieliłyby go trzy piętra okrętu. Po zdaniu 
Brytyjczykom “Błyskawicy” był jeszcze 
kilka miesięcy, do sierpnia 1946 r., na 
krążowniku “Conrad”.

Po demobilizacji, w obozie dla prze
siedleńców do Polski, przyjął oferowany mu 
“zawód morski”, pływając w brytyjskiej 
marynarce handlowej. Został członkiem 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

Jego życie stało się trudne w 
pojałtańskiej rzeczywistości. Nie chciał 
zostać na obczyźnie i w 1976 r. powrócił. 
Postanowił osiedlić się w Poznaniu, gdzie 
wcześniej, 3 lipca 1971 r., poślubił Zofię 
Lewandowską (pochodzącą z Koła i NB 
krewną mego ukochanego ojczyma). 
Założył więc rodzinę w Poznaniu, tak 
znanym z patriotycznych tradycji i 
związanym, poprzez Zakłady H. 
Cegielskiego, z morzem. W dziale silników 
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okrętowych pracuje już 20 lat i mój brat 
Zdzisław. Jerzy Obuchowski podjął pracę 
jako magazynier w HCP i oddał się swej 
społecznikowskiej pasji, zarówno w miejscu 
pracy walcząc z marnotrawstwem i zaj
mując się usprawnieniami w magazynie, jak 
i w związkach zawodowych. Swoją pasję 
społecznika i patrioty przejawił już na 
wychodźstwie w Wielkiej Brytanii, gdzie 
należał do Polskiego Klubu Olimpijskiego i 
Polskiego Funduszu Olimpijskiego (którego 
złotą odznakę otrzymał w 1966 r.). PFO 
powstał w 1963, a w 1967 - Zagraniczny 
Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego', 
w Warszawie. Czyny J. Obuchowskiego 
(był ofiarnym członkiem tych organizacji) 
świadczyły, że potrafił wznieść się ponad 
istniejące podziały polityczne.

W Zakładach H. Cegielskiego był 
członkiem założycielem NSZZ (nowych, 
niezależnych związków zawodowych), a 
potem członkiem związkowego koła ren
cistów i emerytów (od 1986). Od 1976 był 
również czynnym członkiem ZBOWiDu - 
koło Jeżyce. Ci, którym załatwił bezintere
sownie tyle niecierpiących zwłoki bytowych 
spraw będą pamiętać jego działalność. Od 
września 1993 r., mimo ciężkiej choroby i 
następnie amputacji nogi, pracował jeszcze 
jako członek Zespołu Weryfikacyjnego 
Pełnomocnika Urzędu do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych w 
Zarządzie Wojewódzkim Związku 

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.

Został wielokrotnie odznaczony, w 
tym za udział w wojnie Medalem Morskim 
“War Medal”, “Atlantic Star”, a w 1990 r., 
Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski; w 
Poznaniu za pracę społeczną otrzymał m.in. 
Odznakę Honorową Miasta Poznania.

W czerwcu 1993 r. spotkał się ze 
swymi kolegami na Światowym Zjeździe 
Marynarki Wojennej. Jako współzałożyciel 
Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum- 
“Błyskawica” i ofiarodawca swych 
pamiątek, był wraz z W. Mordasiewiczem 
pierwszym z ofiarodawców na rzecz pow
stałego muzeum. Do ostatka swych trud
nych dni przyjmował wizyty swych 
towarzyszy walki i pracy społecznej. Nikt 
zaś go tak nie potrafił “rozluźnić” jak 
Władek Żurawski z Londynu i nikt tak nie 
podniecać do dyskusji, jak Alfred 
Piechowiak, obecnie z Poznania. Czytał 
oraz interesował się żywo swym 
ukochanym okrętem - muzeum, historią 
wojen, marynarki, swego Stowarzyszenia w 
Londynie.

Był często “Don Kichotem polskoś
ci”, pełnej podziałów oraz uprzedzeń, 
podobny mu ze względu na szczupłość oraz 
wytrzymałość na troski i cierpienia. Może 
dlatego nie pozwolił zadbać o siebie 
zatroskanej tym żonie i rodzinie. A mógłby 
jeszcze tak wiele zrobić.
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MARIUSZ BOROWIAK
OSTATNIA DROGA

MATA OSUCHOWSKIEGO
6 maja br., jako jedyny przedstawiciel 

prasy, brałem udział w uroczystości 
morskiego pogrzebu mata (przed kilku laty 
admirał Kołodziej szyk awansował go do 
stopnia bosmanmata) Jerzego 
Obuchowskiego, który w latach ostatniej 
wojny służył na niszczycielach BURZA i 
BŁYSKAWICA oraz krążowniku CON
RAD.

Tegoż dnia, o godzinie 11.40, kuter raki
eto wo-artyleryjski ORP GROM zastopował 
maszyny po wyjściu z Zatoki Gdańskiej, na 
pozycji -54°32,0,N i 18°56,8’E. Banderę i 
proporzec dowódcy flotylli opuszczono do 
połowy masztu. Ostatnią wolą mata Jerzego 
Obuchowskiego było, by jego prochy 
spoczęły na dnie ukochanego Bałtyku.
Od lewej A Piechowiak, p. Obuchowska, 
M Borowiak

Pogrzeb mata Obuchowskiego - ostatni 
moment przed oddaniem morzu prochów 
w Zatoce Gdańskiej

W dziejach naszej powojennej floty jest 
to dopiero drugi taki przypadek (15 wrześ
nia 1991 roku prochy kmdr. por. Włodz
imierza Łoskoczyńskiego spoczęły na dnie 
Zatoki Gdańskiej pozycja 54°34,2’E i 
18°30,l’N).

Dzięki życzliwości i osobistemu zaan
gażowaniu wiceadmirała Ryszarda Łukasi
ka, dowódcy Polskiej Marynarki Wojennej, 
doszło do tego uroczystego pogrzebu 
morskiego. Ów fakt jest o tyle godny odno
towania, iż tenże członek granatowej braci 
był jednym z wielu bezimiennych, który 
walczyli i ginęli na morzach w latach 
drugiej wojny światowej.

Sama uroczystość, przy zachowaniu 
morskiego ceremoniału, miała przebieg 
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niezwykle podniosły. Cała załoga GROMA 
- co później wielokrotnie podkreślała 
wdowa po macie, p. Zofia Obuchowska - 
potrafiła w sposób znany tylko w Marynarce 
Wojennej upamiętnić osobę śp. męża. Ona 
sama, przejęta ceremoniałem, nie była w 
stanie do końca wyrazić słów podziękowa
nia. Raz jeszcze przeżyła chwilę 
wzruszenia, gdy w imieniu dowódcy kutra 
wojnnego przekazano, na jej ręce, mapę 
morską z naniesionym zapisem miejsca 
pochówkku i banderę ORP GROM.

Cały przebieg uroczystości pogrze
bowych został uwieńczony na taśmie fil
mowej. Jest to unikalny zapis wydarzenia 
historycznego.

Jerzy Obuchowski zmarł 2 stycznia 
1997 roku w Poznaniu. Na wykonawcę swej 
ostatniej woli wyznaczył Alfreda 
Piechowiaka, byłego marynarza z niszczy
cieli ORP GARLAND. On także po latach 
spędzonych w Oxfordzie i Londynie wrócił 

■ do wielkopolskiego Poznania.

ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI

POŻEGNANIE KPT MAR. 
GUSTAWA PLEWAKO

W dniu 12-go czerwca zmarł kpt. mar. 
GUSTAW PLEWAKO po długich cierpieniach. 
Został pochowany z pełnymi honorami

Marynarki Wojennej na cmentarzu Oksywskim. 
Jako Jego dowódca na okręcie podwodnym 
ORP DZIK pożegnałem młodszego kolegę 

słowami:
... z potem juz stale tylko uciążliwa morska służba. Nękające monotone 
konwoje, wyczerpujące napięcie czuwania i stałej gotowości do walki... 
Drugi od prawej p.por. G. Plewako

“Gustaw 
Plewako odszedł 
od nas, przyjaciel 
lat młodzień
czych oraz cza
sów służby na 
okrętach 
Marynarki 
Wojennej od 
początku do 
końca wojny 
1939-1945.

Jako 
podchorąży, 
odbywając prak
tykę na okrętach 
angielskich: 
PANCERNIKU,
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QUEEN ELIZABETH i lotniskowcu FORMI
DABLE w roku 1942 i po niemal tragicznej 
eskorcie konwoju z dostawą broni i amunicji do 
Murmańska był lekko ranny na ORP GAR- 
LANDZIE w czasie walki z nalotami niemiec
kich samolotów, kiedy ORP GARLAND 
poniósł duże straty w załodze, ale udało mu się 
szczęśliwie powrócić z Rosji do Anglii.

Gustaw zgłosił się na ochotnika na 
okręty podwodne, zostając przydzielony jako 
oficer nawigacyjny na ORP DZIK, na którym 
służył dzielnie do końca wojny.

Wspominając Go dzisiaj jako bardzo 
dzielnego i obowiązkowego oficera, i 
równocześnie pełnego humoru, młodego 
kolegę, na którego zawsze mogłem liczyć, w 
najgorszych momentach ataków bombami 
głębinowymi, kiedy byłem jego dowódcą.

Za swą odwagę i umiłowanie swej pod
wodnej służby, odznaczony trzykrotnie 
krzyżem walecznych oraz trzykrotnym 
medalem morskim.

Orkiestra i kompania honorowa
Marynarki Wojennej

Po powrocie do kraju w roku 1948 nie 
dane mu było służyć w Marynarce Wojennej. 
Gustaw nie porzucił jednak morza, które 
ukochał i jako kapitan statków handlowych 
przepływał ponownie morza i oceany świata aż 
do wieku emerytalnego.

Odszedłeś teraz Guciu od nas kochany, 
ale pamięć o Tobie nigdy nie zaginie.”

Na cmentarzu przemawia kmdr. A.Kłopotowski
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BJORN BRATBAK
Stavanger - Norwegia

WRAK OKRĘTU ORP ’’GROM”
W lecie 1996 r norweskie Pań

stwowe Przedsiębiorstwo ds. Kontroli nad 
Zanieczyszczeniami (Statens foruren- 
sningstilsyn, w skrócie: SFT)
przeprowadziło badanie 12 wraków, 
okrętów pochodzących z okresu wojny, 
leżących wzdłuż norweskiego wybrzeża, w 
tym również wraka polskiego niszczyciela 
ORP “Grom”. Badanie to było wykonane w 
ramach rejestrowania potencjalnych niebez
pieczeństw zanieczyszczenia środowiska 
przez okręty zatopione na norweskich 
wodach przybrzeżnych. W rejestrze SFT 
znajduje się razem aż 2109 wraków statków 
o tonażu większym niż 100 BRT i zbu
dowanych po 1914 r. Stan 13 wraków został 
przebadany w 1993 r., zaś w 1996 r. zbadano 
12 następnych. Badanie zostało 
przeprowadzone przez norweską firmę Stolt 
Comex Seaway A/S z siedzibą w Haugesund 
(Norwegia) i wykonane przy pomocy zdal
nie sterowanego pojazdu podwodnego typu 
Sea Hawk. Raport z tego badania jest już 
dostępny.

ORP “Grom” leży we fiordzie 
Rombaken na północ od Narwiku. 
Niszczyciel został zbombardowany w dniu 
4 maja 1940 r. i zatonął w bardzo krótkim 
czasie. Niszczyciel rozpadł się na dwie częś
ci. Część dziobowa leży dnem do góry, pod
czas gdy część rufowa leży na swojej prawej 
burcie niedaleko od lewej burty części 
dziobowej.

Maksymalna głębokość w okolicach 
wraka wynosi 105 m. Dno morskie jest 

piaszczyste z nielicznymi kamieniami. Dno 
ma nachylenie 15-16 stopni.

Części okrętu są nieco zakopane w 
piasku. Mimo, że okręt przełamał się na 
dwie części i że brak około 16 m z partii 
środkowej, to jednak kadłub okrętu jest w 
dobrym stanie jak podało SFT w swoim 

■ raporcie. Takie elementy jak relingi, maszty 
wraz z antenami, nawiewniki itp. są w 
stanie, który nie wskazuje na daleko 
posunięty proces korozji morskiej. W rapor
cie założono, że brakujące części najpraw
dopodobniej zostały wysadzone w powi
etrze po trafieniu bombą. Miejsce trafienia 
nosi znamię silnej eksplozji wraz z 
powykręcanymi i powyginanymi płytami 
poszycia. Część rufowa wydaj e się 
nieuszkodzona i zarówno ster, śruby jak i 
wsporniki wałów śrubowych są na miejscu.

Za pomocą ultradźwięków prze
badano grubość płyt poszycia w dwóch 
miejscach. Najcieńsza zmierzona grubość 
płyt poszycia wynosiła ok. 6.45 mm. W 
raporcie podano, że wrak “Groma” może 
maksymalnie zawierać 135 ton ciężkiego 
oleju. Wydaje się jednak mało praw
dopodobne, żeby olej mógł zacząć prze
ciekać z wraka przed upływem 20-30 lat. W 
raporcie zalecono również, aby utrzymać 
zakaz nurkowania wokół wraka i 
wchodzenia do niego z uwagi na amunicję, 
która nadal znajduje się w części dziobowej 
jak i rufowej.

Specjalnie przygotowane nagranie 
video z badań wraka wraz z obszernym 
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raportem przesłane zostały do Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

Po raz pierwszy wrak “Groma” prze
badany został w dniu 6 października 1986 r. 
za pomocą miniaturowego okrętu podwod
nego sterowanego ze statku “Benjamin” 
będącego w służbie Norweskiej Królewskiej 
Marynarki Wojennej. W czasie tej operacji z 
mostka “Groma” zdjęto kolumnę z kom
pasem*. Jest ona obecnie wystawiona w 
Muzeum Wojennym w Narwiku.

ORP “Grom” został zatopiony około 
godziny 8 rano w dniu 4 maja 1940 roku 
przez jedną bombę zarzuconą z niemieck
iego samolotu typu Heinkel 111. Samolot 
był pilotowany przez niemieckiego 
porucznika Gerda Korthalsa. Załoga 
samolotu została później odznaczona 
krzyżem żelaznym 1-szej klasy. Samolot ten 
należał do 2-go oddziału grupy bojowej 100 
stacjonującej na lotnisku Vaernes kolo 
Trondheim.

W wyniku zbombardowania życie 
straciło 59 polskich marynarzy. Na placu 
Groma w Narwiku został w 1979 r. postaw
iony przez rząd Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej potężny pomnik. W 1990 r. we 
wnętrzu Muzeum Wojennej w Narwiku 
odsłonięto płytę pamiątkową z nazwiskami 
wszystkich, którzy stracili życie przy 
zatonięciu “Groma”. Płyta ta została ufun
dowana przez Polaka Tadeusza Głowa
ckiego, radiooficera na ORP “Grom” w 
1939 r., żyjącego na emigracji, ostatnio w 
Sztokholmie.

Ilustracje:
1. .Szkic pokazujący z góry część 
dziobową i rufową wraka okrętu ORP 
“Grom”.

2. Szkic pokazujący lewą burtę 
dziobowej części wraka ORP “Grom”.
3. Mapa BeisĘorden koło Narwiku.

Wprowadzenie tłumacza:

57 lat temu - 4 maja 1940 r. na 
fiordzie koło Narwiku zatonął polski 
niszczyciel ORP “Grom”. Przed wybuchem 
II wojny światowej była to chluba i duma 
naszej małej floty wojennej. Zbudowany w 
Anglii w ramach polsko-angielskiej 
współpracy (dostawy wyposażenia z Polski 
stanowiły ok. 35% wartości okrętu) był on 
w swoim czasie najnowocześniejszym i 
najszybszym okrętem tej klasy na Bałtyku. 
W przededniu wybuchu wojny odesłano go, 
wraz O.R.P. BURZA I BŁYSKAWICA (w 
ramach tzn planu “Pekin”), do Anglii 
uważając, że nasza flota nie ma naj
mniejszych szans, aby stawić samotnie 
czoła na Bałtyku potężnej niemieckiej 
flocie. Służba ORP “Grom” w Anglii była 
jednak dość krótka — zaledwie 8 miesięcy. 
Wysłany na wody norweskie zatonął w prze
ciągu zaledwie stu kilkudziesięciu sekund 
wraz z częścią załogi po zbombardowaniu 
go przez niemiecki samolot.

Mimo, że epizod ten wydarzył się na 
oczach wielu ludzi (żyjących jeszcze wiele 
lat po wojnie) i że istnieją dokumenty i 
spisane relacje naocznych świadków - nadal 
jednak co jakiś czas pojawiają się różnego 
rodzaju spekulacje co do przyczyn zatonię
cia ORP “Grom”.

W ubiegłym roku przebywała w 
Narwiku grupa płetwonurków z 
Akademickiego Klubu Podwodnego 
“Warszawa” z zamiarem dokonania 
oględzin wraka “Groma”. Z nieznanych 
bliżej przyczyn nie wystąpili oni do kompe-
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tentnych władz norweskich o uzyskanie 
zgody na nurkowanie wokół tego wraka i 
musieli wrócić z niczym do kraju. Efektem 
ich podróży był jednak artykuł Jacka 
Kurzatkowskiego opublikowany 26 czerwca 
ub.r. w “Dzienniku Poznańskim”. Autor 
przytacza w tym artykule różnego rodzaju 
fantastyczne teorie (jaknp., że “Grom” zato
piony został przypadkowo przez aliantów), 
aby udowodnić, że coś z tym wrakiem jest 
nie w porządku i że Norwegowie nie chcą 
dopuścić Polaków, aby sami go przebadali.

Po opublikowaniu tego artykułu, 
który obarczał norweskie instytucje i urzędy 
morskie różnymi podejrzeniami p. Bjom 
Bratbak przesłał poznańskiej gazecie 
szczegółowe wyjaśnienie wraz z rezultatami 
ostatnich oględzin wraka. Z niewiadomych 
przyczyn (jak widać nie tylko norweskie 
gazety nie lubią publikować rzeczowych 
sprawozdań p. Bratbaka) wyjaśnienia tego 
nie wydrukowano - woląc widocznie 
karmić czytelników wątpliwymi sensacjami.

Jak różne są spekulacje wokół wraka 
tego okrętu wystarczy przytoczyć fakt, że w 
1959 r., rzetelny skądinąd polski pisarz i his
toryk morski, Jerzy Pertek napisał: “...po 

wojnie wrak okrętu wydobyty został przez 
Norwegów i pocięty na złom...” (J. Pertek: 
“Niszczyciele “Grom” i “Błyskawica”, 
Wyd. Morskie 1959). Tą samą, fantazyjną 
wiadomość powtórzył w 1989 r. drugi niem
niej znany polski marynista Jan Powiwoński 
w swojej książce “Flota spod biało-czer
wonej” (opublikowanej przez Naszą 
Księgarnię w 1989 r.) kończąc opis dziejów 
“Groma” w ten sposób: “...wrak po wojnie 
pocięty przez Norwegów na złom...”

Jest rzeczą wprost szokującą, że 
dwaj słynni polscy pisarze marynistyczni i 
kronikarze polskiej floty przytaczają takie 
wiadomości i to na dodatek w czasie, gdy 
Norwegowie publikują raporty z badań 
wraka ORP “Grom” leżącego nadal na dnie 
morskim i przekazują wydobyte elementy z 
jego wyposażenia do muzeum w Narwiku.

Być może fachowy raport o wraku 
przygotowany przez p. Bratbaka przekona 
wszystkich, że wrak ORP ’’Groma”, a 
zarazem grób wojenny naszych marynarzy 
nadal istnieje i że to niemiecki samolot był 
jedyną przyczyną tego tragicznego zato
pienia.
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S.T. OLSZOWSKI

NIEUDANY WYPAD KORSARSKI 
PANCERNIKA BISMARCK I

KRĄŻOWNIKA PRINZ EUGEN.
OPERACJA RHINUBUNG

1. WSTĘP

56 lat temu w ciągu czterech dni roze
grała się jedna z najbardziej fascynujących 
akcji

morskich II wojny świtowej, w której 
wzięło udział ponad 50 okrętów Royal Navy 
przeciwko dwom potężnym jednostkom 
Kriegsmarine: superpancernika Bismarck i 
ciężkiego krążownika Prinz Eugen. Celem 
planowanego wypadu niemieckich okrętów 
było zniszczenie jak największej liczby 
transportowców na atlantyckich szlakach 
konwojowych i odcięcie dostaw do W. 
Brytanii, głównie od Stanów 
Zjednoczonych i Kanady. Ich rejs miał 
trwać kilka miesięcy, dla zapewnienia czego 
była przygotowana sieć niemieckich 
statków zaopatrzeniowych/ropowców oraz 
kutrów meteorologicznych. Dzięki dobremu 
wywiadowi i przezornym pociągnięciom na 
taktycznej szachownicy przez Brytyjskie 
Dowództwo, korsarskie zamierzenia nie 
dopięły celu, ale doszło do wymiany ognia 
największego (wtedy) kalibru dział legen
darnych już dziś okrętów liniowych z trag
icznymi konsekwencjami dla obydwu stron.

Przysłowiowe szczęście uśmie
chnęło się najpierw jednej, a potem drugiej 
stronie. W niezwykle ciężkich warunkach 
atmosferycznych załogi okrętów i piloci z 

lotniskowców dokonali godnych podziwu 
wyczynów ofiarnej służby i męstwa — tak 
jakby sam wynik wojny od nich miał 
zależeć, co, być może, miało pewne uzasad
nienie. Dużą też rolę odegrała zwykła przy
padkowość (zrządzenie losu?) i ludzka 
omylność - nawet na najwyższym szczeblu 
dowodzenia u obydwu stron.

Jako jeden z uczestników tej akcji na 
pokładzie brytyjskiego pancernika HMS 
King George V pragnę tu przedstawić swoje 
przeżycia i odczucia. W celu naświetlenia 
całości tej akcji będę posługiwał się faktami 
i analizami, zaczerpniętymi z wiarygodnych 
źródeł, które cytuję na końcu tego artykułu.

2. PRZYGOTOWANIA W SCAPA FLOW

Nazajutrz po powrocie z tropienia 
krążowników liniowych Scharnhorst i 
Gneisenau, tj. 1 kwietnia 1941 r., zaokrę
tował się na HMS King George V, 
najnowszym wtedy brytyjskim pancerniku, 
Główno-Dowodzący Home Fleet, Admirał 
Jack Tovey, wraz z całym swoim sztabem. 
56-letni Admirał, choć niski wzrostem, 
wzbudzał szacunek i zaufanie u 
podwładnych. Jako wielce doświadczony i 
wysoce wykwalifikowany oficer nie wahał 
się sprzeciwiać w dziedzinie strategii 
morskiej nawet samemu permierowi 
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Churchillowi. Z jego przybyciem nastały 
faktyczne zmiany w rutynie okrętowej oraz 
w celowości i intensywności ćwiczeń, 
których nacisk był przede wszystkim na 
artyleryjską sprawność i doskonałość. Toteż 
z prawie monotonną regularnością odby
wały się dzienne i nocne ćwiczenia na 
zachód od Wysp Orklandzkich - indywidu
alne i zespołowe - przeplatane strzelaniną z 
różnego kalibru dział, od której nerwy były 
napięte jak struny. Nawet gdy się stało na 
beczce w Scapa Flow, specjalistyczne 
zespoły ćwiczyły ad inifmitum. Wtedy też 
korpulentny Z.D.O. co najmniej raz na dzień 
pędził przez cały okręt, od dziobu do rufy - 
a za nim ledwo mu nadążający bosman 
okrętowy - sprawdzając porządek i czystość

Admirał J. Tovey, C.-in-C, Home Fleet, na 
pokładzie HMS King George V

na każdym pomieszczeniu i w każdym 
schowku.

Choć wymagania sprawności i 
dyscypliny mogły wydawać się zbyt ostre, 
nie zabrakło okazji i czasu na odprężenie 
się. Były wyjazdy na ląd, choć tam trudno 
było znaleźć jakiś żywy obiekt zaintere
sowania oprócz owiec! Raz tylko przyjechał 
artystyczny zespół ENSA, a świetlica w 
“beczce śmiechu” na lądzie została 
wypełniona po swe korugowane boki 
“matrosami” ze wszystkich okrętów - 
dużych i małych. Pobudzona tym artysty- 

'■ cznym objawieniem, nasza “piątka” z KGV 
postanowiła wykształcić się na śpiewaczą 
(raczej niż artyleryjską) grupę. Przeto pod 
egidą Ziutka Sucheckiego nauczyliśmy się 
śpiewać, o dziwo na cztery głosy (piątego 
już nie dało się “wyciągnąć”). W rezultacie 
wystąpiliśmy przed mikrofonami rozgłośni 
okrętowej, żeby odśpiewać stare polskie 
“szlagiery”: “Czerwony pas”, “Żal za 
dziewczyną, za zieloną Ukrainą”, “Za 
Niemnem” i coś jeszcze na bis. Zaletą 
takiego wykonania koncertu było to, że nie 
byliśmy skazani na euforię audytorium. 
Sądzę, że gdyby nie Bismarck, 
wystąpilibyśmy może jeszcze nie raz.

Potem, dokładnie 25 kwietnia, 
zdarzyły się moje 21-sze urodziny. Jako 
Ślązak jestem przyzwyczajony do 
obchodzenia uroczystych urodzin; a tamte 
były specjalne - może ostatnie. Więc 
zaprosiłem na wieczorne spotkanie 
kolegów-stażystów ze wszystkich okrętów, 
które były w zasięgu lampy sygnałowej, jak 
również angielskich midshipmanów z KGV. 
Nie liczyłem ilu było wszystkich razem 
(zresztą to nie ważne), ale śpiewania “Sto 
lat” i picia było wiele, chyba zbyt wiele, 
zwłaszcza tego drugiego, bo przez ten jeden 
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wieczór został przekroczony i to niejed
nokrotnie mój cały podchorążowski przy
dział alkoholu na czas trwania stażu; o czym 
niewyrozumiały, trzeba przyznać, podoficer 
mesowy za pośrednictwem prezydenta gun- 
roomu powiadomił Dowódcę Okrętu. 
Następnego dnia, pielęgnując lekkiego 
“katza”, zameldowałem się u wodza, 
Captain Patterson. Okazało się, że nie 
powiadomiono dowódcę, że to były 21-sze 
urodziny młodego midshipmana, a “Kings 
Regulations” w tamtych czasach takiej 
ewentualności nie obejmowały. Więc 
sprawa została umorzona, a honor ocalony.

Zaś 3-go maja z okazji święta naro
dowego Amirał Tovey zarządził podniesie
nie małej gali banderowej na wszystkich 
okrętach w Scapa Flow na cześć Polski. Co 
więcej, wraz z całym swoim Sztabem i 
Dowódcą Okrętu, przyjął wszystkich pols
kich podchorążych (których okręty w tym 
dniu znajdowały się w Scapa) na lampkę

wina w swoim admiralskim apartamencie. 
Następnie zaproponował wykonanie wspól
nej fotografii, której kopię z własnoręcznym 
podpisem Admirała otrzymał każdy pod
chorąży. Wzmianka o tej uroczystości i 
reprodukcja tej fotografii znajduje się w Nr 
154 Naszych Sygnałów. Chciałbym tu 
dodać, że inicjatywa uczczenia naszego 
święta Narodowego została powzięta przez 
samego Admirała, o czym powiadomił mnie 
jego adiutant. Następnego dnia, czyli w 
niedzielę 4 maja, koledzy stażyści z 
pancernika HMS Rodney zaprosili nas z 
KGV na obiad w mesie oficerskiej. Podczas 
tego obiadu sprawiono nam wszystkim miłą 
niespodziankę: odbiornik radiowy transmi
tował na cały okręt nagrane przez BBC 
pamiętne przemówienie premiera 
Churchilla na cześć Polski z okazji święta 
narodowego. W tym przemówieniu on 
porównywał nasz Kraj do przybrzeżnej 
skały, którą od czasu do czasu pokrywają 

Admirał J. Tovey oraz Captain W. Patterson, C.O HMS King George V (po lewej Admirała) 
wraz ze sztabem. Okazja: Przyjęcie polskich podchorążych z racji Święta Narodowego
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morskie fale, ale która zawsze wyłania się 
spod wody. Po wszystkim, co nas do tego 
czasu spotkało ze strony pozornie bardzo 
nam życzliwej Marynarki Królewskiej, 
byliśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. 
Niedługo mieliśmy się przekonać o jej 
bojowej tradycji i jej etosie, ale również o 
nieodwracalnych zmianach, jakie musiały 
zajść, a tym samym podważyć nasze 
nadzieje.

Zaraz po tych uroczystościach zawi
tał do bazy krążownik liniowy HMS Hood, 
odwołany z patrolu w pobliżu Islandii. Po 
raz pierwszy od rozpoczęcia stażu mieliśmy 
okazję spotkać się z czterema serdecznymi 
kolegami, którzy na nim odbywali staż, bo 
do tego czasu zadania naszych okrętów nie 
pokrywały się z sobą. Dowiedzieliśmy się, 
że ich okręt niedawno był zremontowany w 
Rosyth, dokąd przy tej okazji przyjechał 
Król George VI, aby załogę podnieść na 
duchu, bo ich okrętowi głównie przypadłe w 
udziale wykonanie ultimatum na francuskiej 
flocie w Mers-el-Kebir poprzedniego lata. 
Przy tej okazji polscy podchorążowie zostali 
indywidualnie przedstawieni Królowi. 
Mieliśmy wiele do przekazania sobie, gdyż 
nasze dotychczasowe doświadczenia różniły 
się znacznie, a przy tej okazji poznać innego 
typu okręt liniowy. Moje pierwsze wrażenie 
było, że Hood był przytłaczająco potężny i 
jakby bezduszny. Przeraziła mnie wiado
mość, że każdy z naszych stażystów jest 
przydzielony do jednej głównej wieży. 
Porównując okrętowe plotki, zgodziliśmy 
się z sobą, że zanosi się na konfrontację z 
niemieckimi okrętami liniowymi i to w 
niedługim już czasie. Wystarczyło wziąć 
pod uwagę częste wizyty niemieckich 
samolotów zwiadowczych. Nie wiem 

czemu, ale nasze rozmowy wydawały się 
być raczej ponure.

Silna rywalizacja pomiędzy naszymi 
dwoma okrętami o tytuł Mistrza Floty 
doprowadziła do meczu piłkarskiego 
pomiędzy drużynami reprezentującymi ofi
cerów i midshipmanów spośród ponad 90 na 
każdym okręcie, choć jako bramkarzowi 
naszej tj. KGV drużyny, wydawało mi się, 
że niektórzy z przeciwników zbyt dobrze 
zagrywali jak na oficerów! Pomimo hero
icznych wyczynów wpuściłem jednego gola 
- ku uciesze kolegów z Hooda, ale mecz 
zakończył się honorowym remisem 1:1. Za 
moje sińce i odrapania nie dostawłem nic 
lepszego niż butelkę wina!

Nasze ostatnie spotkanie z kolegami 
z Hooda miało miejsce na ich okręcie w 
niedzielę 18 maja - w dniu, w którym 
Bismarck i Prinz Eugen opuściły Gdynię w 
celu rozpoczęcia operacji Rhinubung. Choć 
ten fakt nie był nam wiadomy, atmosfera na 
okrętach w Scapa Flow była już dość pod
niecona, tak że to, niestety już ostatnie, z 
nimi spotkanie nie było zbyt udane, tym 
więcej, że zaszła pewna nieprzyjemna 
sprawa, pośrednio nas wszystkich 
dotycząca. Ale o tym historia nic się nie 
dowie!

Jeszcze przedtem widzieliśmy się z 
kolegami z Rodney, którego czekał rejs z 
konwojem poprzez Atlantyk i remont w 
amerykańskiej stoczni. Przynajmniej takie 
były pierwotne plany.

3. TRAGEDIA HOOD’A I POŚCIG ZA 
BISMARCKIEM

Z odwołania krążownika liniowego 
HMS Hood do Scapa Flow można by 
wywnioskować, że od czasu wizyty Hitlera 
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w Gdyni 5 maja 1941 r., Admiralicja 
Brytyjska wiedziała o ambitnych planach 
Admirała Raedera, do zrealizowania 
których ponownie został zaangażowany 
Vice Admirał Lutjens. Zaokrętował się on 
na superpancemiku Bismarck już w dwa 
tygodnie po powrocie z bardzo udanej 
wyprawy korsarskiej krążowników li
niowych Schamhorst i Gneisenau. Było 
naszym wielkiom szczęściem, że te 
krążowniki nie były zdolne wpółpracować z 
Bismarckiem, a siostrzany superpancernik 
Tirpitz nie osiągnął jeszcze wymaganego 
stopnia gotowości bojowej.

W miarę raportowanego postępu 
Bismarcka przez Skaggerak do fiordu 
Grimstad, wśród załóg okrętów w Scapa 
Flow wzrastało napięcie, szczególnie gdy 
rano 21-go maja została zarządzona dwu
godzinna gotowość do wyjścia w morze. 
Krótko przed północą tego samego dnia 
krążownik liniowy Hood i pancernik Prince 
of Wales (najnowszy pancernik we flocie 
lecz zaledwie miesiąc w czynnej służbie) 
otrzymały rozkaz wyjścia wraz z eskortą 6 
niszczycieli i zajęcia strategicznej pozycji 
na południe od Islandii. Nie spałem jeszcze, 
więc razem z innymi “insomniakami” 
wyszedłem na rufowy pokład, żeby obser
wować historyczne wyjście tego zespołu. 
Pomimo brzydkiej pogody i panujących 
półciemności łatwo było rozpoznać majes
tatyczną sylwetkę Hooda, posuwającego się 
w kierunku zachodniego wyjścia i 
niknącego na tle wyspy Hoy. Za nim 
podążał nieco mniej widoczny Prince of 
Wales.

Rano przez rozgłośnię 
dowiedzieliśmy się oficjalnie o mocnym 
prawdopodobieństwie usiłowania wyjścia 
na Atlantyk superpancemika Bismarck i jed

nego ciężkiego krążownika, dotyczczas 
jeszcze nie zidentyfikowanego. Podniecenie 
wrastało z każdą upływającą godziną, a 
pogoda ciągle się pogarszała - tak jakby 
chciała asystoswać korsarzom w ich 
przedarciu się na Atlantyk przez jedno z 
trzech możliwych przejść. Dopiero późnym 
wieczorem 22 maja, gdy wyjście korsarzy z 
Grimstad zostało zdecydowanie stwier
dzone przez samolot zwiadowczy 
(operujący prawie na ślepo w niebez
piecznych warun-kach topograficznych), 
Admirał Tovey podjął decyzję wyjścia resz
ty floty, tj. jego flagowego pancernika King 
George V, lotniskowca Victorious, krążown
ików Galatea, Hermione, Kenya i Aurora 
oraz 7 niszczycieli jako eskortę. Na północ 
od wysp Hebrides miał dołączyć pancernik 
Repulse. Gdy posuwając się na zachód w 
ciągle brzydkiej pogodzie zostawiliśmy za 
rufą wyspy Orkney, zachodnia połać nieba 
przed nami nabrała rażąco czerwonego 
odcienia. Oby to nie było złą wróżbą dla 
nas. Radość z powodu wyjścia na otwartą 
przestrzeń Atlantyku była dość spontaniczna 
nawet u starszych z załogi, a odprężenie od 
prawie więziennych warunków egzystencji 
przez te ostatnie tygodnie wzbudziło atmos
ferę oczekiwania czegoś wzniosłego. Tym 
razem nie ujdzie im gładko topienie naszych 
statków w konwojach na Atlantyku, których 
w tym czasie jest jedenaście, a w jednym z 
nich jest około 20 000 żołnierzy.

Gdy Admirał Tovey zarządził wyjś
cie całej floty i odpowiednie strategiczne 
rozstawienie poszczególnych jednostek, nie 
wiedział, oczywiście, którędy korsarze będą 
starali się przedostać na Atlantyk i czy w 
ogóle opuścili norweskie fiordy, aczkolwiek 
z raportu samolotu było wiadomo, że w 
fiordzie Grimstad już ich nie było. Wykrycie 
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korsarzy nastąpiło dopiero 23 maja o godz. 
1922 GMT w cieśninie Denmark Strait 
(pomiędzy Islandią i Grenlandią) przez 
patroloujący tam krążownik HMS Suffolk. 
Od tego momentu, prawie przez cały czas, 
ruch korsarzy był śledzony z początku przez 
jednego a potem dwóch krążowników, bo 
dołączył krążownik HMS Norfolk - 
głównie przy użyciu niezbyt jeszcze 
doskonałego w tym czasie radaru na 
Suffolku, operującego na granicy zasięgu 13 
mil (podobny radar na Norfolku został 
zniszczony ogniem artyleryjskim jednego z 
korsarzy). Dane o nieprzyjacielu były 
przekazywane drogą radiową dowódcom 
dwóch zespołów okrętów brytyjskich, 
idących na przecięcie kursu korsarzy. W 
momencie wykrycia nieprzyjaciela zespół 
Hood i Prince of Wales był odległy o około 
300 mil. Od północy o godz. 0400 pełniłem 
wachtę na pomoście nawigacyjnym, kiedy 
napływały sygnały o tropieniu przez nasze 
krążowniki niemieckich okrętów, które 
starały się wydostać z pułapki, głównie przy 
użyciu dużej szybkości, by wypłynąć z 
wąskiej cieśniny na otwarte wody Półno
cnego Atlantyku. Na naszym pomoście 
obliczano, że jeśli nieprzyjacielskie okręty

Bezpieczni pod lufami 14 cal. dział HMS

będą posuwały się jak dotychczas, to Hood i 
Prince of Wales powinni zagrodzić im drogę 
około godz. 0800 tego dnia (okręty, które 
nie były w kontakcie z nieprzyjacielem 
zazwyczaj nie podawały swej pozycji). W 
takim przekonaniu po wachcie wsunąłem 
się do hamaka i szybko zasnąłem. Po paru 
godzinach obudziło mnie dziwne ożywienie 
wśród brytyjskich midshipmanów na wspól
nym pomieszczeniu, gdzie się rozwijało 
hamaki. Zapytawszy jednego o powód dzi
wnego nastroju, dowiedziałem się, że 
“Hood” zginął”. Nie mogąc dać wiary 
swoim uszom, myślałem że śpię jeszcze. Ale 
powoli okropna prawda przesiąknęła moją 
świadomość: ten olbrzymi Hood, duma i 
chwała Royal Navy, został tak szybko zato
piony. Jakżesz to? Co z jego załogą? A co z 
moimi kolegami? W oczach wyobraźni 
widzę ich młode buzie. Wraz ze 
współstażystami przenoszę się do gun- 
roomu. Tam nasi brytyjscy współtowarzysze 
podobnie, jak my, są wprost zaszokowani. 
Wyraźnie unikają kontaktów wzrokowych. 
Nikt nie ma ochoty zasiąść do śniadania. 
Chyba śniadania tego dnia nie było. Po 
pewnym czasie doszły nas bardziej 
konkretne wiadomości, podług których w 
bitwie, która trwała tylko 18 minut, nie tylko 
Hood zginął od wybuchu komór amuni
cyjnych po trzeciej salwie Bismarcka, ale 
także Prince of Wales został uszkodzony do 
tego stopnia, że musiał się wycofać z bitwy. 
Przychodzą dalsze sygnały, z których wyni
ka, że niemieckie okręty, zamiast ścigać 
uszkodzony pancernik, żeby go wykończyć, 
kontynuuje poprzedni kurs i że w dalszym 
ciągu są śledzeni przez krążownik Suffolk i 
Norfolk.

HMS Hood zginął w pozycji 
63°20’N; 31°50’W. Na nim z 1419 załogi 



Nr 181 NASZE SYGNAŁY Str. 31

uratowało się tylko 3. Zginęli także polscy 
podchorążowie. HMS Prince of Wales został 
trafiony 4-ma 15 cal. i 3-ma 8 cal. pociska
mi. Zginęło 11 a było rannych 9. Gdy ta 
tragiczna akcja została rozegrana u wylotu 
Denmark Strait na Północny Atlantyk, 
zespół okrętów pod dowództwem Admirała 
Tovey znajdował się około 400 mil na 
wschód. Na temat przyczyn tragedii Hooda i 
taktycznych błędów rzekomo popełnionych 
przez dowódcę zespołu, Vice Admirała 
Hollanda, ukazało się kilka fachowych 
dociekań. Nie zamierzam ich tu przekazy
wać lub ewaluować. Pragnę jedynie nad
mienić, że na ten temat było wiele debat na 
flagowym okręcie i że często powtarzanym 
zarzutem był pośpiech, z jakim bitwa 
została wszczęta w taktycznie i balistycznie 
niekorzystnej sytuacji dla brytyjskiej strony. 
Z tego punktu widzenia Admirał Tovey 
okazał się być mistrzem w ostatecznej 
rozprawie. Jednakże Bismarck nie wyszedł 
nieuszkodzony z pierwszego starcia, bo 
został trafiony trzema ciężkiego kalibru 
pociskami (prawdopodobnie z 14 cal. dział

Prince of Wales), z których jeden 
spowodował znaczną stratę paliwa, a przez 
to zredukował szybkość i zasięg jego 
działania. Z tych i innych powodów Vice 
Admirał Liitjens zdecydował się zaniechać 
korsarskich planów i wrócić do jednej z baz 
we Francji. Tak więc można się 
“pocieszyć”, że nawet gdyby Bismarckowi 
udało się wrócić do portu z tej wyprawy, 
“poświęcenie” się Hooda nie byłoby 
daremne, gdyż unicestwiło już główny cel 
operacji Rhiniibung. Ale nikt nie pragnął 
takiego pocieszenia! Pogoń za 
Bismarckiem, w której wziął udział także 
ORP Piorun, trwała przez następne 2 i pół 
doby i odbyła się w niezwykle trudnych 
warunkach. Cała ta operacja, od początku do 
końca, była próbą wytrzymałości pod 
każdym względem dla setek, jeśli już nie 
tysięcy, młodych marynarzy. Nawet dla 
doświadczonych i zaprawionych w 
“sztukach morskich” ona musiała być 
pewnego rodzaju konfrontacją z nagą i brzy
dką rzeczywistością, która wymagała 
tężyzny charakteru.

Pancernik KGV oddaje salvę do palącego się Pancernika Bismarck
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Przez pierwszą dobę krążownik 
Suffolk (będący stale pod groźbą 
artyleryjskiego ognia) utrzymywał kontakt z 
nieprzyjacielem przy pomocy radaru, ope
rującego na granicy swego zasięgu (13 mil). 
W tej fazie dwa pancerniki, King George i 
Repulse, idący na przecięcie kursu, zbliżały 
się żeby stoczyć bitwę. Pod wieczór samolo
ty torpedowe z lotniskowca Victorius (który 
podszedł na bliższą odległość) 
przeprowadziły prawdopodobnie
nieskuteczny atak na Bismarcka. W nocy 
24/25 maja Bismarckowi udało się 
wymknąć spod radarowej wiązki przez spry-’', 
tnie wykonany manewr, a krążownikowi 
Prinz Eugen uciec w południowym kierunku 
przez zwiększenie szybkości. Admirał 
Liitjens przez przerwanie ciszy radiowej 
nieopatrznie zdewaluował korzyść z 
wymknięcia się spod radaru, ale przez 
niezbyt racjonalne interpretowanie mylnie 
naniesionych namiarów radiowych pogoń 
za Bismarckiem została skierowana w 
“pusty” rejon. Gdy pomyłka została odkry
ta, ścigający znaleźli się przeszło 100 mil z 
tyłu za ściganym, dysponującym ciągle 
jeszcze zbyt dużą szybkością. W tej sytuacji 
jedynie “cud” mógł zapobiec ucieczce 
Bismarcka do Brestu. Tym cudem miał się 
okazać wybuch torpedy rzuconej przez jed
nego z 15-tu starych, dwu-płatowych 
samolotów typu Swordfish z lotniskowca 
Ark Royal późnym wieczorem 26 maja. 
Gdyby nie ta, jedna szansa na milion, 
doszłoby chyba do zaniechania pogoni, 
gdyż następnego ranka Bismarck byłby już 
w odległości 300 mil od Brestu, czyli w 
łatwym zasięgu niemieckiego lotnictwa 
bombowego. Zresztą pozostał zapas ropy na 
flagowym okręcie tak jak i innych nie poz
woliłby na kontynuowanie tak ryzykownej
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operacji. Wybuch torpedy w nieopancer- 
zonej rufie Bismarcka spowodował 
uszkodzenie jednej śruby i urządzenia 
sterowego, jak również zacięcie się stem. 
Pomimo wszelkiego rodzaju sposobów, 
użytych przez ich mechaników i nurków, 
oraz nadludzkich wysiłków, Niemcom nie 
udało się usunąć awarii stem, przez co okręt 
stracił sterowność; poza tym jego szybkość 
spadła do około 10 węzłów. Pełniłem 
wachtę na pomoście, kiedy przyszedł pierw
szy sygnał od jednego z samolotów, w 
którym lotnik dość podekscytowanym 
głosem donosił, że po wybuchu torped 
Bismarck jakby zataczał luk. Potem 
przyszedł sygnał od lotniskowca, bardziej 
sprecyzowany a potwierdzony niedługo 
potem przez krążownik Sheffield, że 
Bismarck stracił sterowność i że posuwa się 
małą szybkoścuią  jakby w naszym kierunku. 
Z początku była lekka konsternacja na 
pomoście, a potem spontaniczna radość, gdy 
ktoś dał upust swym uczuciom i krzyknął 
“Got you”. Radosna wiadomość o szczęśli
wym powstrzymaniu Bismarcka od ucieczki 
- na razie na pewien tylko czas (bo nie 
można było wykluczyć usunięcia usterki 
przez załogę, albo w ostateczności usiłowa
nia sterowania przy pomocy nieuszko
dzonych śrub) - szybko rozeszła się po 
okręcie. Choć wzrosła nadzieja na niedo
puszczenie do ucieczki Bismarcka, trzeźwa 
realizacja, że cokolwiek nas czeka, nie 
będzie łatwą przeprawą, temperowała 
początkowe uniesienie dobrego humoru. 
Przecież przeciwnik ma nowoczesną arty
lerię i system kontrolny, które tak dobrze 
zdały egzamin w starciu z naszymi jednos
tkami u wylotu z Denmark Strait. 
Naprawiony przez załogę HMS Prince of 
Wales gotów jest nam pomóc, a wierny 
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towarzysz HMS Rodney, oddetaszowany do 
konwoju, dołączył do nas dziś pod wieczór. 
On jest co prawda stary i “rozklekotany” 
(dlatego był wysłany z konwojem do 
Stanów Zjednoczonych, by tam ulec grun
townemu remontowi), ale on jest 
wyposażony w 9 dział 16 cal. A to coś 
znaczy!

4. OSTATNIA BITWA BISMARCKA

Kiedy zapadły ciemności 26 maja, 
rozwinął się prawdziwy atlantycki sztorm z 
północnego zachodu i nawet na dużym okrę
cie taki jak nasz pancernik zaczęło dość 
mocno rzucać. Raporty od 5 niszczycieli 
pod dowództwem Philipa Viana (Cossack, 
Sikh, Zulu, Maori i Piorun), które późnym 
wieczorem weszły do akcji, oraz krążowni
ka Sheffield, który należał do zespołu z lot
niskowcem Ark Royal, sugerowały że 
Bismarck nie był zdolny dokonać napraw, 
aby wznowić kurs na Brest. Przeto wraz z 
pancernikiem Rodney redukujemy szyb
kość, żeby zgodnie z planem Admirała 
podejść do Bismarcka i rozpocząć akcję 
rano następnego dnia.

Byłem dość podekscytowany i nie 
chciało mi się spać. Oprócz normalnych 
wacht na pomoście przebywałem tam też 
nadprogramowo - może zbyt często, ale nikt 
nie robił mi wyrzutów z tego powodu. Po 
kolacji założyłem czystą bieliznę, bo taki 
był zwyczaj w Królewskiej Marynace w 
celu uniknięcia zakażenia w razie 
odniesienia ran. Starałem się nie myśleć o 
takiej ewentualności, ale na wszystko trzeba 
było być przygotowanym. Krótko przed 
północą zaczęły przychodzić meldunki od 
niszczycieli, które usiłowały wykonać ataki 
torpedowe na Bismarcka w tak diabelsko 

trudnych warunkach. Z meldunków wyni
kało, że spotkały się z silnym ogniem 
zaporowym. Bałem się, że małemu 
Piorunowi może się stać coś złego, ale 
okazało się, że on miał trudności z 
odnalezieniem Bismarcka po wymianie z 
nim ognia w pierwszej fazie zaangażowania. 
Widocznie byliśmy zbyt daleko od miejsca 
starć, bo nie było ani słychać odgłosów 
wybuchów ani widzieć wybłysków dział. 
Co prawda widoczność była bardzo ograni
czona a pułap chmur niski. Być może, w 
obawie że KGV i Rodney mogły się znaleźć 
zbyt blisko “rozwścieczonego” Bismarcka i 
uganiających się wokół niego niszczycieli, 
Admirał Tovey nakazał poszczególnym z 
nich, będącym w kontakcie z nieprzyja
cielem, strzelać pociski oświetlające ponad 
Bismarckiem w regularnych odstępach 
czasu. Z drugiej strony, to mógł być prosty 
“figiel”, zmierzający do dalszego rozstroje
nia nerwów u zmęczonej załogi Bismarcka 
w przeddzień ostatecznej rozprawy! A pro
pos dokładności w określeniu pozycji okrę
tu na pełnym morzu z dala od lądu: W tam
tych czasach poza tzw. nawigacją 
obliczeniową, która nawet z użyciem naj
dokładniejszych instrumentów plus 
wszelkiego rodzaju poprawek z różnych 
pomocy nawigacyjnych, nigdy nie dawała 
absolutnej pewności, była tylko nawigacja z 
obserwacji ciał niebieskich. Przy złej 
pogodzie, jaka panowała od samego wyjścia 
ze Scapa, korzystanie z tego sposobu było 
mocno utrudnione, tak że dokładność w 
określeniu (własnej) pozycji przy pomocy 
tego rodzaju (matematycznej) nawigacji też 
była dość ograniczona. Niewątpliwie w 
określonych pozycjach okrętów w pobliżu 
Bismarcka były pewne “błędy” - ściśle 
niepewności. Nam na górnym pomoście 
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KGV, nie zaznajomionym w taktycznym 
rozumowaniu Admirała, wydawało się, że to 
właśnie skutkiem takiej niepewności w 
określeniu naszej pozycji względem dom
niemanej Bismarcka (a przekazanej przez 
kogoś względem niepewnej własnej), 
nastąpiło opóźnienie w rozpoczęciu bitwy. 
Wszystko wskazuje jednak na to, że to 
opóźnienie było taktycznym posunięciem 
Admirała i że do naszej konfrontacji doszło 
zgodnie z dobrze przemyślanym planem i 
bez żadnego pośpiechu.

Od pewnego czasu byliśmy już w 1- 
szym stanie gotowości, tj. alarmie bojowym.’: 
Mój przydział był na górnym, pół
otwartym, nieopancerzonym pomoście, 
zwanym “compass platform”, jako “mid
shipman of the watch” i jako taki 
podlegałem oficerowi wachtowemu, czyli 
wykonywałem jego zlecenia. Normalnie nie 
opuszczałem pomostu, chyba że okolicznoś
ci tego wymagały, jak na przykład wzmoc
nienie obserwacji. Do mnie także należało 
wpisywanie zdarzeń do dziennika zdarzeń - 
oficer wachtowy miał własny.

W alarmie bojowym Dowódca był 
stale na pomoście i dowodził okrętem, czyli 
wydawał rozkazy, nawet jeśli był obecny 
Admirał. Miejscem przebywania Admirała 
(i jego Sztabu) normalnie była opancerzona 
wieża bezpośrednio pod pomostem. W jej 
burtach były wąskie wycięcia do 
obserwacji.

O godz. 0730 GMT Nawigator Floty 
określił odległość do jeszcze niewidocznego 
Bismarcka na około 25 mil w kierunku ESE. 
Wraz z pancernikiem HMS Rodney w 
odległości około 1 mili po naszej lewej bur
cie, posuwaliśmy się na zbliżenie do 
nieprzyjaciela. O godz. 0820 prawie przed 
dziobem zauważyliśmy krążownik HMS 

Norfolk, który przy pomocy silnego reflek
tora podał nam odległość i namiar od nas do 
Bismarcka: 16 mil, SE. Po czym szybko 
wycofał się w północnym kierunku. W 
porozumieniu z Rodneyem dostosowaliśmy 
kurs, aby idąc szykiem czołowym, w 
odległości około 1 mili od siebie (Rodney 
po naszej lewej burcie) mieć Bismarcka 
przed dziobem. O godz. 0843 nagle jakby 
spoza chmury wyłonił się, dokładnie przed 
dziobem, superpancernik Bismarck, który 
obserwowany przez lornetkę z dużym pow
iększeniem wyglądał bardzo imponująco. 
Doświadczyłem lekkiego dreszczu. On 
szedł prawie kontrakursem, ale wkrótce 
zaczął odchylać się w prawo. Odległość szy
bko maleje. O godz. 0847 z odległości około 
22 łan pierwszy Rodney oddaje salwę z 
dwóch wież (6 dział). Grzmot, odbity od 
naszego kadłuba, zrobił wrażenie uderzenia 
potężnego młota. Teraz wszystkie oczy na 
pomoście są zwrócone w kierunku dowód
cy. Po minucie Captain Patterson, stojący z 
przodu pomostu, zwraca się do stojącego 
obok niego I Oficera Artylerii i łagodnym 
głosem mówi: “Well, Guns, Open Fire”, po 
czym dyskretnie wykonuje znak krzyża na 
swej piersi. ‘Guns’ przez telefon przekazuje 
rozkaz otwarcia ognia jego podkomendnym. 
Za małą chwilę słyszymy charakterystyczne 
“ding ding” ostrzegawczego dzwonka, a 
potem jednocześnie piekielny grzmot, pod
much i tąpnięcie pomostu. To sześć dział 
(czteiy z wieży A i dwa z wieży B) jed
nocześnie oddało strzały. Choć do strzałów 
z pojedynczych dział byliśmy przyzwycza
jeni z artyleryjskich ćwiczeń, sądzę, że nikt 
na pomoście nie doświadczył przedtem 
równoczesnego wystrzału z 6 dział. Zanim 
zorientowałem się co do sytuacji na pomoś
cie, jestem pewien, że patrząc się w momen
cie wystrzału wzdłuż linii mocno podnie-
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sionych luf, dostrzegłem ponad kłębiącą się 
chmurą dymu 6 szybko “uciekających” i 
niknących pocisków. Na pomoście wielkie 
ożywienie. Po mojej lewej stronie Oficer 
Sztabowy, który przed wystrzałem stał obok 
wziernika na “plotting table” w admiralskiej 
wieży, leży na podłodze, a obok niego ścię
ty u podstawy wziernik. Instynktownie pod
niosłem go na nogi, nic mu nie brakowało. 
Oprócz ściętego wziernika jest kilka innych 
usterek - między innymi repetytor 
żyrokompasu zerwany ze swego pod
wieszenia. Wszystkie papiery wyfrunęły, a 
luźne rzeczy porozrzucane po podłodze. 
Zanim zdążyłem odnotować (dziwnymi 
hieroglifami) to pierwsze wydarzenie, 
słyszę, że Bismarck otworzył ogień z dwóch 
przednich wież (4 15 cal. działa). Teraz to 
pełne emocji czekanie - jakby na wyrok 
sądu! Kogo on uznał za lichszego przeciw
nika, żeby się z nim wpierw rozprawić? Po 
okropnie długim (wydawało się) czasie 
przybyła odpowiedź w formie 4 wysokich 
fontann białej wody, na razie jeszcze bez
piecznie odległych od dziobu Rodneya. 
Zanim Bismarck wstrzela się w niego, nasi 
artylerzyści muszą wyrządzić mu jak 
największe zniszczenia. Rozpoczyna się 
wielka kanonada, tym większa, bo nasz 
dowódca dostosowuje kurs, aby wprowa
dzić do akcji rufową wieżę z 4-ma działami. 
Widać wyraźnie, że nasze salwy są coraz 
bardziej celne, ale wychodzi na jaw prob
lem, który doświadczył Prince of Wales w 
bitwie z Bismarckiem (a potem także Duke 
of York w bitwie z Scharnhorstem), 
mianowicie, awarie urządzeń do kierowania 
działami. Niektóre działa muszą być 
wyłączone by dokonać napraw, co 
zmniejsza liczbę aktywnych dział do 
prowadzenia bombardowania. Sytuacja się 

pogarsza. Są narady z Admirałem, ale KGV 
kontynuuje swe zadanie. Obserwuję 
naszego towarzysza, wydaje się, że on jest w 
“opałach”. Podobno Bismarck już w trzeciej 
salwie otrzymał nakrycie, ale gdyby nawet 
Rodney doznał jakiegoś uszkodzenia, on 
oddaje salwę za salwą, zygzakując 
odpowiednio i zbliżając się do swej ofiary. 
Do bombardowania Bismarcka przyłącza 
się krążownik Norfolk z jego 8-ma 8 cal. 
działami od północy, a krótko potem od 
południa krążownik Dorsetshire z jego 8-ma 
8 cal. działami. Po około 15 minutach walki 
szale nagle przechyliły się na naszą stronę, 
gdy trafną salwą Rodney’a przednie wieże 
Bismarcka zostały wyłączone z akcji, a w 
tym samym prawie czasie główny dyrektor i 
górna część pomostu uległy zniszczeniu. 
Sylwetka Bismarcka zmieniła się znacznie, 
a często jest prawie niewidoczna w 
obramowaniu słupów wody i ziejącego z 
niego dymu. Przez pewien czas zamilkły 
jego 15 cal działa, lecz gdy wznowił walkę, 
jego rufowe wieże zdecydowanie “plują” 
ogniem na KGV. Kolejne salwy są coraz 
bardziej niebezpieczne; jedna przelatuje 
pomiędzy kominami; następna ciut-ciut za 
rufą. Szyja staje się krótsza w oczekiwaniu 
na następną. Znowu przestaje strzelać. Gdy 
ponownie odpowiada na naszą kanonadę, to 
już tylko z pojedynczych dział i to bardzo 
niecelnie. Podchodzimy na bliższą 
odległość i otwieramy ogień z naszych śred
niego kalibru dział, tj. 5 25 cal., a jest takich 
8 po każdej burcie. To samo czyni Rodney z 
innego kierunku. Bismarck jest już 
wrakiem, lecz my kontynuujemy bombar
dowanie go aż do godz. 1015. Bismarck pali 
się od dziobu do rufy, ale nie chce zatonąć 
pomimo, że różnego kalibru działa wys
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trzeliły do niego 2876 pocisków, z tego 719 
dużego kalibru.

Admirał Tovey wydaj e rozkaz 
zaprzestania ognia i wspaniałomyślnie orze
ka: “She put up a most gallant fight against 
impossible odds, worth of the old days of 
the Imperial German Navy”. Do wraka pod
chodzi krążownik Dorsetshire żeby torpeda
mi zadać mu “coup de gr_ce”, ale on nie 
chce jeszcze zniknąć z powierzchni morza. 
Dopiero wybuch założonych przed 
opuszczeniem okrętu ładunków minerskich 
spowodował ostateczne uszkodzenie dna, 
tak że o godz. 1036 GMT 27 maja 1941 r. 
Bismarck przewrócił się i zatonął około 600 
mil od Brestu i spoczął na dnie na głębokoś
ci okło 4 800 metrów.

Z ponad 2200 członków załogi i 
stażystów uratowano tylko 115. Po bry
tyjskiej stronie w ostatecznej bitwie ani 
jeden okręt nie został trafiony bezpośrednim 
pociskiem i ani jeden człowiek nie stracił 
swego życia. Rozkaz Churchilla “Sink the 
Bismarck” został wykonany, a krążownik 
liniowy Hood został pomoszczony.

Krążownik Prinz Eugen wszedł do 
bazy Brest 1 czerwca, nie zadawszy 
żadnych strat żegludze brytyjskiej.

5. EPILOG

V

Zanim Bismarck poszedł na dno, 
pancerniki King George V i Rodney oraz 
krążowniki i niszczyciele (za wyjątkiem 
krążownika Dorsetshire i niszczycila Maori, 
które pozostały przez pewien czas by 
ratować rozbitków) opuściły pole bitwy. 
Choć ilość pozosałego paliwa na wielu okrę
tach - wśród nich flagowego - była już dość 
krytyczna, duże jednostki nie 
zaryzykowałyby w tym czasie popłynąć do 

najbliższego portu, tj. Devonport, ze wzglę
du na niebezpieczeństwo ze strony 
Luftwaffe. Przeto główne jednostki 
położyły się na taki kurs, żeby posuwając 
się ekonomiczną szybkością, dotrzeć do 
jakiejś bezpiecznej bazy w Szkocji lub 
Północnej Irlandii. Było ostrzeżenie o 
możliwości zaatakowania nas przez samolo
ty dalekiego zasięgu lub U-boaty. Więc 
zespół sformował się w odpowiedni szyk do 
efektywnej obrony. Pogoda 27 maja nie 
sprzyjała bombowcom, które wystartowały 
z Francji celem zemsty za Bismarcka. Dużo 
z nich nie dotarło do celu, tak że zespół 
wycofujący się na półąnoc nie został w tym 
dniu zaatakowany. Tylko lotniskowiec Ark 
Royal, powracający do Gibraltru, znalazł się 
pod bombami dwóch samolotów typu 
Heinkel, lecz nie doznał żadnych 
uszkodzeń. Rano następnego dnia pogoda 
poprawiła się i fale bombowców typu Focke 
Wulf wystartowały z lotnisk w Północnej 
Francji, żeby odkryć i zaatakować spraw
ców klęski Bismarcka. Niektóre z nich 
znalazły nas i zaatakowały z wielką deter
minacją, ale zostały odparte skutkiem 
natężonego ognia z kilkudziesięciu przeci
wlotniczych dział. Pamiętam jak jeden z 
nich, który obrał sobie flagowy okręt za cel, 
parł poprzez mrowisko wybuchających 
pocisków i był już dość blisko na niedużej 
wysokości, kiedy nagle zmienił kurs i wyco
fał się - chyba w uszkodzonym stanie. 
Pojedyncze okręty w dalszej osłonie 
musiały wykonywać gwałtowne manewry, 
aby uniknąć bomb. Jedynie tylko niszczy
ciel Mashona, płynący niezależnie wraz z 
niszczycielem Tartar do bazy w Północnej 
Irlandii, został trafiony bombą i zatonął ze 
stratą dużej części załogi. Następnego dnia 
dotarliśmy - prawie już na resztkach ropy - 
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poprzez Minche do małej zatoki Loch Ewe 
na zachodnim wybrzeżu Północnej Szkocji. 
Flagowy okręt pierwszy zaczerpnął paliwa 
od małego ropowca, potem inne. Później 
było przyjęcie wszystkich dowódców 
okrętów przez Admirała w jego apartamen
cie, podczas gdy orkiestra Royal Marines na 
rufowym pokładzie urządziła mały koncert, 
z którego korzystali także lokalni Szkoci. 
Jedno co zamąciło sielankowy nastrój to 
alarm przeciwlotniczy. Na całe szczęście nie 
pojawił się ani jeden niemiecki samolot.

Następnego dnia szczęśliwy powrót 
do Scapa Flow. Potem gruntowna inspekcja 
okrętu celem stwierdzenia wynikłych 
usterek i doznanych uszkodzeń. Było ich 
sporo, choć w samej bitwie okręt nie był 
trafiony ani razu bezpośrednim pociskiem. 
Były wybuchy pocisków niedaleko od okrę
tu, lecz niewątpliwie okręt ucierpiał także 
od wstrząsów spowodowanych równoczes
nym wystrzałem z kilku dział. 
Najpoważniejszym chyba uszkodzeniem 
było oddzielenie się płyty pancernej od 
kadłuba wzdłuż pionowej przedniej 
krawędzi i powstanie tam znacznej szpary 
po prawej burcie.

W kilka dni po powrocie do Scapa 
przyjechał z wizytą Król George VI. Z tej 
okazji przysługiwała podwójna porcja 
rumu! Król wstąpił także do Gunroomu i 
wykazał zainteresowanie obecnością tam 
polskich podchorążych, po czym przywitał 
się z każdym z nas. Ciekawym zbiegiem 
okoliczności wszystkie okręty, na których 
pływali podchorążowie, brały udział w poś
cigu, a potem w zatopieniu Bismarcka. Ich 
przydział był:

Krążownik liniowy HMS Hood:Czerny 
Stanisław f, Szymański Kazimierz f,
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Żmuda-Trzebiatowski Leon f, Żurek 
Kazimierz f.

Pancernik HMS King George 
V:Antoszewicz Ludwik, Chmielewski 
Zdzisław, Lewandowski Edward f, 
Okołów-Zubkowski Konstanty, Olszowski 
Stanisław, Suchenek-Suchecki Józef.

Pancernik HMS NelsomGrocholski 
Kazimierz, Ołdakowski Mariusz.

Pancernik HMS Rodney:Daab Leopold 
f, Suliga Adam f, Sopoćcko Eryk f, 
Wściślicki Wacław f, Wróblewski Czesław.

Pancernik HMS Queen Elizabeth:Gliński 
Oskar, Pleśniak Zdzisław f.

Krążownik HMS Exeter:Białowski 
Michał, Surzyn Piotr f, Wańkowski 
Janisław, Wasilewski Mieczysław.

Krążownik HMS London: Fritz Ryszard, 
Kopecki Stanisław f, Mayer Karol, 
Mossakowski Zenon, Piotrowski Wojciech 
t-

Krążownik HMS Norfolk:Reaubourg 
Józef, Noworól Tadeusz f, Woźniak 
Mieczysław f, Dobrodzicki Jerzy.

Krążownik HMS Suffolk:Kawerńinski 
Leopold f, Pawłowicz Jerzy f, Pilarz Adam 
t, Plewako Gustaw, Szukszta Władysław f.

Główne źródła informacji:
(i)The War at Sea I, ch XIX, Captain 
Roskill
(ii)The Chase of the Bismarck. Lt. Cmdr. 
Peter Kemp
(iii)War at Sea 1939-1945, Jurgen
Rohwer, ISBN 1 86176 0027
(iv)The Discovery of the Bismarck.
Cmdr. Robert D. Bellard.
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JAN SKURA

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

Odłączenie się ’’Garlanda” od konwoju 
nie uszło uwadze ’’Anioła Stróża”, który z 
niezrozumiałych nam powodów poleciał 
wyprzedzając nas tym samym kursem,. Jego 
manewr stał się jasnym, kiedy na horyzon
cie pokazał się wynurzony U-boat. Samolot 
poleciał go ostrzec przed niebezpieczeń
stwem. Na “Garlandzie” ogłoszono alarm 
bojowy. U-boat szybko skrył się pod wodą, 
ale już go mieliśmy na ASDIKU. 
Odbezpieczono bomby głębinowe i 
“Garland” szedł do ataku. Jednak w ostat
nim momencie nasz dowódca zrezygnował,

Kmdr. por. Henryk Eibel dowódca w 
konwoju do Murmańska

biorąc pod uwagę, że dr. Ząbroń operował w 
tym czasie naszych ciężko rannych mary
narzy i wybuchy bomb mogłyby im 
zaszkodzić. U-boatowi się upiekło, a 
“Garland” ruszył dalej na swojej drodze do 
Murmańska.

Nasza wartość bojowa była teraz 
drastycznie zmniejszona, działa dziobowe 
były uszkodzone, prawy oerlikon znisz
czony, przy dziale przeciwlotniczym 
zabrakło amunicji. Donosiliśmy im co 
pewien czas gorącą kawę i suchy prowiant. 
Tak przetrwaliśmy dzień drogi. 29 maja 
weszliśmy do Murmańska. Na nasz mel
dunek, dostaliśmy rozkaz stanąć na kotwicy. 
Dowódca “Garlanda” w odpowiedzi zażądał 
miejsca przy molo i zabrania naszych ran
nych do szpitala. Dobiliśmy do drewnianego 
mola ale nie było nikogo, aby przejął nasze 
cumy. W końcu znalazł się jeden człowiek i 
jakoś zacumowaliśmy przy pomocy własnej 
załogi.

Po naszych rannych przyszedł trans
port i zabrał ich do szpitala. Dr. Ząbroń po 
48 godzinach nadludzkiej pracy udał się na 
spoczynek. Ciała poległych zawinięte w 
prześcieradła i koce zabrała ciężarówka, w 
celu sporządzenia trumien. Mieliśmy 
nadzieję pogrzebać ich na lądzie.

Załoga zabrała się teraz do 
czyszczenia naszego pomieszczenia, z 
którego nie korzystaliśmy przez ostatnie 
dwie doby. Hamaki nasze wisiały pokryte
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Załoga ORP Garland
kurzem, przez dziury w burcie przedzierały 
się promienie słońca. W moim hamaku 
znalazłem odłamek bomby, który 
zachowałem na pamiątkę.

“Garland” odszedł na kotwicę. W 
obszernej zatoce stało kilka statków hand
lowych. Na jednym z nich, głęboko zanur
zonym rufą, powiewała polska bandera. Był 
to nasz statek “Tobruk”. W niedługim czasie 
przyjechał do nas z wizytą jego 3 oficer z 
kilkoma marynarzami. Od niego 
dowiedzieliśmy się o niezwykłych przygo
dach tego statku. “Tobruk” był w poprzed
nim konwoju do Murmańska. W czasie 
gęstej mgły stare ił kontakt z konwojem i 
szedł samotnie. Po drodze został wykryty 
przez 3 samoloty niemieckie, które widziały 
w tym statku łatwy łup i przypuściły śmiały 
atak. Ich bomby były niecelne, jedna tylko 
upadła na podkład, ale stoczyła się za burtę 
nie wyrządzając wielkiej szkody. Natomiast 
statek uzbrojony w oerlikony strącił 2 

samoloty. “Tobruk” przyszedł do 
Muramańska i kiedy wyładowywał czołgi 
został trafiony w czasie nalotu w ładownię 
rufową. Statek osiadł na dnie przy molo, a 
ładownia pełna czołgów znalazła się pod 
wodą. Rosjanie wyładowali czołgi przy 
pomocy nurków. “Tobruk” został odstaw
iony na kotwicę, gdzie czekał na naprawy w 
doku.

Ledwie odjechała szalupa 
“Tobruka”, kiedy otrzymaliśmy następną 
niespodziewaną wizytę. Z portowej 
motorówki wysiadło dwóch brodatych ofi
cerów w polskich mundurach. Byli to por. 
Anczykowski i por. Guzowski z naszego 
okrętu podwodnego ORP “Jastrząb”. 
Przywieźli oni wiadomość o tragicznym 
zatopieniu “Jastrzębia”, który znalazł się na 
szlaku konwoju “PQ15”. Wzięty za U-boata 
został zaatakowany i uszkodzony. Gdy się 
wynurzył, został ostrzelany i poniósł straty 5 
zabitych i 5 rannych, zanim się zorien
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towano, że to jest własny okręt. “Jastrząb” 
niezdolny do dalszej służby uległ 
samozatopieniu, a rozbitków przewieziono 
do Murmańska. Między nimi znajdował się 
dowódca “Jastrzębia” kpt. Romanowski, 
ranny w nogę. Czekali oni teraz w 
Murmańsku na transport do Anglii.

30 maja przybył do Murmańska nasz 
konwój “PQ16” (o jego stratach wspomi
nałem poprzednio). Niszczyciele eskorty 
zakotwiczyły w naszym sąsiedztwie.

POGRZEB MORSKI

Rano 2 czerwca przybił do burty 
“Garlanda” brytyjski trałowiec “Niger” Na 
jego pokładzie znajdowały się 22 skrzynie z 
nieheblowanych desek, zawierające ciała 
naszych poległych. Władze sowieckie pole
ciły nam urządzić pogrzeb morski. 
Niegościnna ziemia odmówiła im mogiły!

Załoga “Garlanda” wolna od służby, 
wraz z dowódcą, przesiadła się na trałowiec.

“Niger” ruszył w morze. Wiał chłodny 
wiatr, po niebie przewalały się niskie czarne 
chmury. Wyjechaliśmy daleko poza zatokę. 
Ustawiliśmy pochylnię do spuszczenia tru
mien. Obok stanęła warta honorowa z kara
binami do oddawania salw. Nasz dowódca, 
kmdr. Eibel, wygłosił krótką eulogię. 
Następnie trumny jedną po drugiej, spod 
przykrycia polskiej bandery, spuszczano za 
burtę przy salwach karabinowych. 
Obciążone trumny ginęły nam z oczu w 
ciemnej toni morza. W milczeniu żegna
liśmy naszych towarzyszy, którym przyszło 

■ w tej wojnie oddać życie.
W czasie naszego postoju na 

kotwicy prawie codziennie odbywały się 
niemieckie naloty na Murmańsk. My nie 
braliśmy udziału w tej walce. Akcja toczyła 
się, niemal wyłącznie, w powietrzu. 
Myśliwce sowieckie odbywały harce, nad 
naszymi głowami, z samolotami niemiecki
mi. Nasza radiostacja okrętowa nastawiła 
odbiór na fale, na których słychać było 

Kmdr W Trzebiński i chorąży Kuźmiński w maszynie
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rosyjskich pilotów, jak się nawoływali i 
miotali przekleństwa w czasie walki. 
Mieliśmy z tego dobre słuchowisko. 
Widzieliśmy niejednokrotnie jak samoloty 
do siebie strzelały, i często trafiony śmiertel
nie, dymił i spadał na ziemię. Nie mogliśmy 
tylko rozróżnić, niemiecki czy rosyjski.

Pewnego dnia pojechaliśmy 
niewielką grupą odwiedzić naszych rannych 
w szpitalu. Miasto uderzyło nas swoim 
prymitywem, kurne chaty, niebrukowane 
ulice, pełne błota, bo dopiero teraz roz
puszczał się śnieg. Na niektórych odcinkach 
były drewniane chodniki, ale przeważnie 
brnęliśmy w błocie po kostki. Szpital był 
dużym murowanym budynkiem na 
niewielkim wzniesieniu. Oczyściliśmy 
nieco nasze buty. Tymczasem mieliśmy 
trudności w dostaniu się do szpitala. 
Okazało się, że w Sowietach nikt nie 
odwiedza rannych w szpitalu. Sprawa oparła 
się o kierowniczkę szpitala, która po 
przeglądzie czekolady i papierosów 
przyniesionych przez nas pozwoliła nam 
wejść. Olbrzymia sala przepełniona 
łóżkami, że trudno było przejść, załadowana 
po brzegi rannymi żołnierzami, których tu 
przywożono z pobliskiego frontu fińskiego. 
Odnaleźliśmy kąt, gdzie umieszczeni byli 
nasi marynarze. Mimo, że warunki były 
prymitywne, chwalili dobrą opiekę lekarską. 
Józef Skrzyniak po amputacji obu nóg 
powyżej kolan, był bardzo zrezygnowany i 
jego rany nie goiły się dobrze. Bronek 
Bomba, jego tułów cały w gipsie wyglądał 
jak mumia egipska, mimo ciężkiego stanu, 
okazywał poprawę. Wszyscy pragnęli 
wracać na okręt. Opowiadali, że w czasie 
nalotów wiele bomb padało w pobliżu szpi
tala i cały się trząsł od wybuchów. Napawał 
ich obawą olbrzymi odlew popiersia Stalina

St.Mar.Sztogryn i St Mar Skura -warta przy 
trapie ‘‘Garlanda ’’-Archangielsk 24.06.1942

wiszący na ścianie, który gdyby spad! mógł 
uśmiercić wielu pacjentów w swoim 
zasięgu. W szpitalu dobrze wiedziano o tym 
niebezpieczeństwie, ale nikt się nie ważył, 
aby zaproponować jego usunięcie. Tak 
wszechmocna była władza dyktatora Rosji 
Sowieckiej!

“Garland” potrzebował tymcza
sowych napraw dziur w naszej burcie. W 
tym celu przyjechała na okręt kobieta, pra- 
cowniczka stoczni, z pomocnikiem. 
Przywiozła ze sobą worek krążków płyty 
stalowej i aparat do spawania. W przeciągu 
dwóch dni załatała wszystkie dziury. Cztery 
niszczyciele angielskie, które stały razem z 
nami na kotwicy, zorganizowały, dla uroz
maicenia czasu, regaty. Użyte zostały 
szalupy ratunkowe. Najpierw odbyły się 
zawody na wiosła po kolei i według specjal
ności. Następnego dnia tyko po jednej 
załodze z każdego okrętu, pod żaglami. 
“Garlanda” reprezentował por. mar. Tyc, 
który dobrał sobie odpowiednią załogę. 
Tego dnia był dosyć silny wiatr i fala. 
Warunki wymagały doświadczonych 
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żeglarzy. 5 szalup stanęło na start. Było duże 
podniecenie na wszystkich 5 okrętach i z 
podkładów obserwowaliśmy przebieg regat. 
Zaraz na początku szalupa “Garlanda” 
wysunęła się naprzód i dystans ciągle rósł. 
Wszystkie zwroty nasi żeglarze wykonywali 
sprawnie i pod koniec wyścigu nie mieliśmy 
wątpliwości, że nasi wygrają. Wtem, na 
ostatnim odcinku, pada złamany maszt na 
naszej szalupie!... Załoga próbuje go jakoś 
wiązać, ale nic z tego nie wychodzi... Jedna 
po drugiej mijają nas angielskie szalupy!... 
Anglicy jednak okazali się gentlemenami, 
unieważnili zawody i postanowili je 
powtórzyć następnego dnia. Na drugi dzień 
warunki były takie same i wszystko 
wychodziło identycznie jak poprzednio, o 
dziwo! włącznie z pęknięciem masztu!... Już 
doganiają naszych, ale tym razem mieli 
maszt zapasowy. Szybko go zmienili, żagiel 
poszedł w górę i nasi przyszli pierwsi do 

mety.! “Garland” wygrał regaty. Byliśmy z 
tego niezmiernie dumni, mieliśmy przecież 
do czynienia z narodem o odwiecznych 
tradycjach żeglarskich!

WYPRAWA PO AMUNICJĘ
Jak wspomniałem na “Garlandzie” 

zapasy amunicji były na wyczerpaniu. W 
podobnej sytuacji były pozostałe 4 niszczy
ciele. Zapadła wtedy decyzja, że dwa 
niszczyciele wyprawią się do bazy w Scapa 
Flow, aby przywieźć odpowiednie dostawy. 
Propozycja ryzykowna, ale nie było innego 
wyjścia. Na domiar złego musieliśmy im 
oddać prawie wszystko co posiadaliśmy na 
tą wyprawę. Miały bowiem dla skrócenia 
drogi iść przez niebezpieczne wody blisko 
brzegów Norwegii.

19 czerwca powrócili na “Garlanda” 
nasi ranni ze szpitala z wyjątkiem 3, którzy 
zmarli w pierwszym tygodniu czerwca, mat 

Oblodzony okręt
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Herszfeld Stanisław, st mar Pawłowski 
Czesław i mat Skrzyniak Józef. Dwóch w 
ciężkim stanie pozostało w szpitalu, st mar 
Bomba Bronisław i kpt Kamiński Tadeusz. 
Luki w naszej załodze wypełnili 
rozbitkowie z “Jastrzębia”, wśród nich 
znalazł się kolega z mojego kursu Szkoły 
Morskiej, Jerzy Pochopień. Doszło także 
kilku sygnalistów z zatopionego krążownika 
HMS “Edinburgh”.

Następnego rana “Garland” opuścił 
Murmańsk, nad którym unosiły się dymy 
pożarów od ciągłych nalotów. Zostaliśmy 
skierowani do Archangielska. Na Morzu 
Białym napotkaliśmy gęstą pływającą krę. 
Od lądu lekki wiatr niósł niezwykle aro
matyczny zapach topniejącej żywicy. Letnie 
słońce robiło swoje na budzącej się do życia 
tajdze.

21 czerwca zawinęliśmy do 
Archangielska położonego u ujścia rzeki 
Dźwiny. W porcie jak okiem sięgnąć 
ciągnęły się systematycznie ułożone stosy 
drzewa, główny eksport tego rejonu. 
Panował tutaj spokój, wojna tu jeszcze nie 
dotarła. Nastąpiły ciepłe dni odpoczynku po 
murmańskich nalotach. Pod burtą 
“Garlanda” zjawiały się gromadki głodnych 
dzieci, które ginęły jak kamfora z chwilą 
kiedy pokazał się ktoś z władz portowych. 
W godzinach posiłków kucharz, po wydaniu 
jedzenia załodzie, wystawiał kotły przy 
trapie, a zawsze było w nich dosyć aby 
nakarmić malców. Po pewnym czasie 
zabierał czyste naczynia.

Pewnego dnia dobił do naszej burty 
angielski niszczyciel, jeden z tych co 
wyprawił się do Scapa Flow po amunicję. 
Okazało się, że rejs ich był udany. Cała 
załoga stanęła teraz do przeładunku. W 

przeciągu kilku godzin nasze komory amu
nicyjne zostały dobrze zaopatrzone.

28 czerwca “Garland” opuścił 
Archangielsk i dołączył się do konwoju 
powracającego do Islandii “QP-13”. Podróż 
mieliśmy spokojną. Widocznie Niemcy nie 
interesowali się pustymi statkami.

Nie wiedzieliśmy wtedy nic o roz
grywającej się tragedii konwoju do 
Murmańska “PQ-17”. Pod groźbą ataku 
niemieckich pancerników, które wyszły z 
bazy w Norwegii, konwój został rozpro
szony. Pojedyncze bezbronne statki były 
atakowane przez samoloty i U-boaty. W 
rezultacie z 36 statków tylko 11 dotarło do 
Murmańska. Były to największe straty poje
dynczego konwoju Aliantów do 
Murmańska. Cierpienia rozbitków 
tułających się łodziami ratunkowymi na 
północnym Arktyku, przechodziły ludzką 
wyobraźnię.

“Garland” odłączył się od konwoju 
“QP-13”, który okrążył Islandię od północy 
i wstąpił na wschodnim wybrzeżu do 
Seydisfjordu po zapas paliwa. Stamtąd 
ruszyliśmy samotnie do naszej bazy w 
Szkocji. 8 lipca zacumowaliśmy przy molo 
w Gourock. Momentalnie przyjechały karet
ki pogotowia i zabrały naszych rannych do 
szpitala. “Garland” poszedł na gruntowny 
remont do małego rybackiego portu, Troon.

Później dowiedzieliśmy się, że przez 
pomyłkę w nawigacji “QP-13”, prawie u 
celu podróży, wszedł na własne pole 
minowe. Zatonęły wtedy 4 statki handlowe 
i trałowiec ’’Niger”, na którym odbył się 
pogrzeb naszych poległych w Murmańsku.
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Lista poległych na ORP “Garland” 
w konwoju do Rosji 27-05-1942

Nazwisko i imię Ranga Data i miejsce urodzenia

1. Biliński Józef
2. Ficek Sylwester
3. Giza JÓzef
4. Herszfeld Stanisław*
5. Iwański Leon
6. Jarosz Tadeusz
7. Karnat Tadeusz
8. Kisielewski Jan
9. Kowalewski Czesław
10. Krajewski Jan
11. Makowski Jan
12. Małolepszy Alfons
13. Matuszewski Edward
14. Nowosąd Józef
15. Pawelczyk Edward
16. Pawłowski Czesław*
17. Piecyk Mieczysław
18. Saczuk Szymon
19. Schymik Ryszard
20. Skrzyniak Józef*
21. Ślusarki Leonard
22. Terlecki Alojzy
23. Trzebiatkowski Jan
24. Wypych Józef
25. Żukowski Władysław

mat
st mar
mar
mat ■>.
st mar 
bosmanmat 
mat
mat
st mar
mat
mar
st mar
st mar
mar
bosmanmat
st mar
mat
st mar
st mar
mat
mar
mat
mar
st mar
st mar

27-09-1916 Stare Sioło 
06-12-1920 Mała Dąbrówka 
25-02-1915 Wierzchowska G. 
13-11-1915 Ufa, Rosja 
13-02-1920 Ocypel 
05-10-1910 Bystrzejowice 
26-10-1906 Wilcze Błoto 
24-02-1916 Petersburg 
22-11-1922 Pijawne 
28-04-1917 Bottrop 
12-01-1915 Chryniow 
18-08-1913 Gniew 
01-10-1922 Radlina 
02-06-1922 Hinszow 
09-05-1908 Wojkowice 
20-08-1919 Mała Wieś Nowa 
01-01-1915 Moskwa, Rosja 
05-12-1916 Worochota 
26-03-1919 Czechowicze 
10-03-1917 Suchorzyn 
07-04-1923 Buffalo USA 
15-07-1914 Gdańsk 
30-08-1922 Kościerzyna 
25-12-1915 Doersheim 
30-09-1920 Poznań

Zmarli w szpitalu w Murmańsku.
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WANDA TRUMAN

ROCZNICA PODNIESIENIA BANDERY 
NA ORP“GARLAND”

Zbliża się rocznica poświęcenia ban
dery na ORP “Garland” w porcie La Valetta 
na Malcie. Jak rozmawialiśmy na ten temat 
w klubie, załączam parę fotografii z tej 
uroczystości, które zachowały się w zbio
rach mojego Ojca. Fotografie są ponu
merowane ołówkiem i o ile udało mi się 
ustalić kto na nich jest, z pomocą panów ze 
Stowarzyszenia, o tyle napisałem ich 
nazwiska.

Fotografia numer 1: Przed ołtarzem 
na ORP “Garland”, 3 maj 1940, Malta.

Fotografia numer 2: Przybycie 
Wice-Admirała Sir Wilbraham Tennyson

Randle Ford (1990-1964), który w latach 
1937-1940 był Vice-Admiral in charge and 
Admiralty Superintendent, Malta. W latach 
1940-1941 był Flag Officer in Charge of 
Malta, a Admirałem został w 1941. Od 1942 
do 1944 był Commander-in-Chief, Rosyth. 
(Who Was Who 1961-1970, t. VI, s. 388). 
Zdaje mi się, że obok Forda stoi kpt MW 
Zbigniew Ignacy Wojewódzki (1904 - 
1977), z.d.o., a kdr ppor. MW Antoni 
Doroszkowski (1899-1973) z prawej strony 
Forda i widać jemu tylko rękaw z rangą.

Fotografia numer 3: Siedzą w pier
wszym rzędzie z lewej lieutenant-comman
ders RN. Stoją z tyłu w pierwszym rzędzie 
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od lewej: Chor. Stanisław Patalas, Chor. 
Józef Wojtkowiak (1898-1979) i kpt. Michał 
Gierżod (7-1940).

Fotografia numer 4: Oficerowie 
ORP “Garland”. 1-szy rząd klęczą od lewej: 
pierwszy ppor. Jerzy Lipiński, 4-ty ppor. 
Witold Poray-WojCiechowski (1913-1992), 
5-ty ppor. Aleksander Starzeński. Stoją- 1- 

szy od lewej kpt. Michał Gierżod, 2-gi kdr. 
pppr. Antoni Doroszkowski, pierwszy obok 
cywila w środku ppor. Józef Bartosik , pier
wszy z prawej Chor. Stanisław Patalas, 
drugi z prawej Chor. Józef Wojtkowiak.

Może warto przypomnieć, co pisała 
brytyjska prasa w tym czasie o ORP 
“Garland”: 6 maja w poniedziałek 1940 The
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Times na str. 5 zamieścił krótki artykuł pt. 
“Poles Take Over British Destroyer”.

Vice-Admiral Ford has handed over 
a British destroyer to Captain Doroszkowski 
and officers and men of the Polish Navy. In 
performing the ceremony he said: “The 
British Empire entered this war to secure 
Poland’s liberation from a brutal aggressor, 
and will not rest until that task has been 
accomplished. The British Navy hands you 
this ship so that the Polish Navy’s great 
desire to join in this struggle may be ful
filled.” Mass was then celebrated on board 
the ship .

7 maja 1940, na str. 6, The Times 
pisał: “The British destroyer handed over to 
the Polish Navy at Malta will provide that 
gallant Service with a means of continuing 
the struggle against the ravisheRs of their 

country which they have maintained with 
such distinction from the first”.

W 1994 roku ukazała się książka pt. 
“Arctic Convoys”, której autorem jest 
Richard Woodman. Na str. 158/159 autor 
opisuje w niej bohaterską walkę “Garlanda” 
w maju 1942: The first of the escorts of 
PQ16 to arrive alongside her (tanker 
“Hopemount”) was the badly damaged 
Polish destroyer “Garland”, which had 
earned high praise for her fighting spirit. 
Her wounded and dying had been lying in 
the alleyways and the “Hopemount’s” Chief 
Officer went aboart to find the white paint
work marred by bloody lettering. “They 
were hard men”, he afterwards recounted, 
“they had written in their own blood, 
“LONG LIVE POLAND”
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TADEUSZ LESISZ

SCAPA FLOW
Scapa Flow słynna baza “Home 

Fleet” Royal Navy, jest znana większości 
marynarzy, którzy służyli w Polskiej 
Marynarce Wojennej na Zachodzie.

Baza morska na wyspach Orkney na 
północ od szkockiego cypla Caithness, od
dzielonych od głównego lądu przejściem 
Pentland Firth, zaledwie 6 mil szerokim. Tą 
drogą przeszliśmy po raz pierwszy podczas 
2 wojny światowej, kiedy nasz dywizjon 
kontrtorpedowców w składzie O.R.P. 
Błyskawica, O.R.P. Grom i O.R.P. Burza, 
został wysłany 6 września na pierwszy 
bojowy patrol, drogą na zachód od Wielkiej 
Brytanii, przez Morze Irlandzkie, ażeby 
dołączyć do 10 dywizjonu kontrtorpedow
ców R.N., stacjonujących w bazie 
Devonport na południu Anglii.

Orkneje posiadają kilka naturalnych 
portów oraz dostateczną głębokość od 10 
do 20 fathoms (60-120 stóp ang.), dla 
okrętów liniowych, pancerników, lot
niskowców i krążowników. Dzięki swojemu 
położeniu Orkneje dawały bazującej tam 
flocie, uniemożliwienie nieprzyjacielowi 
przejście do Irlandii, lub na Atlantyk i jed
nocześnie zatrzymanie ruchu handlowego 
nieprzyjaciela tą drogą do Rosji, Szwecji, 
Norwegii, Danii i Holandii.

Powyższe motywacje były przed
stawione do Lordów Admiralicji Brytyjskiej 
w XIX wieku dla utworzenia tam bazy dla 
Royal Navy. Polskę opuściliśmy wczesnym 
popołudniem 30 sierpnia i po przejściu 
przez Cieśniny Duńskie 31 sierpnia 
wydostaliśmy się na Morze Północne, 
śledzeni przez niemiecki wodnopłatowiec.

Następnego dnia, około 100 mil na 
wschód od brzegów Szkocji, zatoki Firth of 
Forth, spotkały nas 2 angielskie kontrtorpe- 
dowce H.M.S. Wanderer i H.M.S. Wallace, 
które wprowadziły nas do małego portu 
Leith, na wschód od Edinburgh, u ujścia 
zatoki. Tam pozostaliśmy aż do 
wypowiedzenia wojny przez W. Brytanię i 
Francję 3 września, po czym, zaopatrzeni w 
ropę i żywność, weszliśmy do zatoki i 
dołączyliśmy do stojącej w Rosyth “Home 
Fleet”.

Trzy dni oczekiwania na 
wypowiedzenie wojny Niemcom przez W. 
Brytanię były dla nas ciężkim przeżyciem, 
siedzieliśmy bezczynnie w porcie, kiedy 
kraj był w pożodze wojny.

Jak wielką wiarę pokładaliśmy w 
potędze Wielkiej Brytanii, warto przy
toczyć pewne zdarzenie. Jednego wieczoru 
siedzieliśmy w mesie gdzie dołączył do nas 
dowódca kmdr. Nahorski. Rozmowa zeszła 
na przewidywany koniec wojny. Wszyscy z 
nas, a przeważnie byli to młodzi oficerowie, 
pisali na ścianie mesy swoją datę: kwiecień, 
maj 1940 roku i.t.d., czym młodsi, tym daty 
były wcześniejsze.

Na końcu podał swoją datę dowód
ca, rok 1944. Byliśmy nią zaskoczeni i 
przyjęliśmy z niedowierzaniem. Niestety 
przekonaliśmy się później, jak bardzo był on 
bliski prawdy.

Pierwsze wyjście na ląd do małego 
miasteczka Dunfermline nie było wielkim 
sukcesem. Jakkolwiek mundury nasze były 
podobne do angielskich, nasz język i nasze 
zachowanie zdradzały od razu, że jesteśmy



Nr 181 NASZE SYGNAŁY Str. 49



Str. 50 NASZE SYGNAŁY Nr 181

Na pokładzie ORP Dragon
por. mar. T.Lesisz orazpor.mar. Z.Janowski

obcy. Podobnie przyjęto nas w hotelu, kiedy 
wczesnym popołudniem poszliśmy 
spróbować angielskiej kuchni. Restauracja 
oraz bar były puste, co nas trochę zdziwiło, 
przywitał nas we fraku kelner a może head 
waiter i kiedy zwróciliśmy się do niego z 
pytaniem, co moglibyśmy dostać do 
jedzenia, otrzymaliśmy krótką odpowiedź, 
’’lunch time is finished”. Po dłuższej wymi
anie zdań i jego kilkakrotnej wizycie do 
kuchni, dostaliśmy wreszcie rice pudding! 
Był to chyba pierwszy rice pudding, jaki 
jadłem w moim życiu i chyba najdroższy. 
Więcej sukcesów mieliśmy na boisku w 
“narodowym” sporcie angielskim, piłce 
nożnej kiedy nasza drużyna skompletowana 

z 3 kontrtorpedowców została pokonana 
przez całą Royal Navy tylko 4 do 3, za co 
otrzymaliśmy nieoczekiwaną pochwałę. “O 
ile jesteśmy tak dobrzy marynarze, jak 
gramy w football, to jesteśmy O.K.”

Wracam jednak do pierwszego 
patrolu bojowego. Po kilku dniach postoju 
w Rosyth, już 6 września wyruszyliśmy “na 
wojnę”. 7 września na Morzu Irlandzkim 
okręty nasze dokonały pierwszego ataku na 
niemiecki okręt podwodny. Należy wspom
nieć, że w tym czasie “Uboty” operowały 
bezkarnie u brzegów Wielkiej Brytanii i 
dopiero po kilku miesiącach zostały 
“wyrzucone” na Atlantyk około 200 mil na 
zachód od brzegów Irlandii.

Wówczas nasze okręty nie posiadały 
aparatów podsłuchowych do wykrywynia 
okrętów podwodnych typu “Asdic”, które 
otrzymaliśmy później, dlatego wykrycie ich 
odbywało się przez obserwację peryskopu i 
w momencie zauważenia przeprowadzało 
się atak bombami głębinowymi tam, gdzie 
ostatnio zauważono peryskop. Sposób bar
dzo mało skuteczny. Był to pierwszy atak na 
niemiecki okręt podwodny w 2-ej wojnie 
światowej, dokonany przez naszą Mar. Woj. 
na Zachodzie.

W dalszym przejściu na południe 
weszliśmy w nocy z 8/9 września do 
Milford Heaven uzupełnić paliwo i już 10 
września przybyliśmy do portu Devonport, 
obok Plymouth, będący bazą Royal Navy. 
Następnego dnia nasze okręty wizytował 
Dowódca “Western Approaches” admirał 
Dunbar-Nasmith V.C.

Baza Scapa Flow była świadkiem 
wielu tragicznych wydarzeń oraz była 
związana z wieloma operacjami morskimi 
podczas obu wojen światowych. Jedną z 
najtragiczniejszych wydarzeń w 1-ej wojnie 
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światowej był wybuch i zatonięcie pancerni
ka H.M.S. Vanguard, zakotwiczonego w 
porcie, ze stratą 700 oficerów i marynarzy w 
nocy 9 lipca 1917 roku. W następstwie tego 
wydarzenia zostały wzmocnione systemy 
obrony Northern Approaches z obawy na 
coraz większe zagrożenie od Ubotów.

Po pierwszej wojnie światowej 
Scapa Flow była świadkiem samozatopienia 
około 70 okrętów floty Kriegsmarine 21 
czerwca 1919 roku. Był to jeden z warun
ków pokojowych zwycięskich państw 
Anglii i Francji. Flota niemiecka otrzymała 
rozkaz wejść do Scapa Flow, gdzie miała 
być rozbrojona. Aby uniknąć tego 
“poniżającego” końca, Niemcy sami zatopili 
swoje okręty.

Podczas 2-ej wojny światowej, 
mimo nadzwyczaj korzystnego położenia 
Scapa Flow oraz urządzeń bezpieczeństwa 
w postaci zapór wodnych booms, sieci 
ochronnych przeciwko okrętom podwod
nym, potężnej artylerii nadbrzeżnej i środ
ków wykrycia, zaraz w początkach wojny 8 
października 1939 roku, niemiecki okręt 
podwodny U47 przedarł się przez zapory 
obronne, zatopił pancernik H.M.S. Royal 
Oak i zdołał uciec po wykonaniu tego zuch
wałego ataku. Był to tragiczny wypadek 
przypominający wybuch i zatonięcie H.M.S. 
Vanguard w 1-ej wojnie światowej.

W następstwie zatopienia FI.M.S. 
Royal Oak, Home Fleet została rozproszona 
do tymczasowych baz w zachodniej Szkocji, 
co spowodowało zmniejszenie blokady i 
wystawienie głównych jednostek Floty ca
pital ships na groźbę ataków German 
Uboats. Co w rzeczywistości miało miejsce, 
gdyż pancernik H.M.S. Nelson został 
uszkodzony na magnetycznej minie (mag

netic mine) w Loch Ewe a pancernik H.M.S. 
Barham został uszkodzony torpedą z Uboat.

Scapa Flow pozostanie w pamięci 
wielu, którzy spędzili tam czas w czasie 1-ej 
jak i 2-ej wojnie światowej, jako ogromne 
cmentarzysko tysięcy ludzi i zatopionych 
okrętów.

W dniu 15.1.1943 r. Admiralicja 
Brytyjska przekazała Polsce krążownik 
H.M.S. Drań, który znajdował się w dokach 
w Birkenhead koło Liverpoolu, dla 
przeprowadzenia gruntownego remontu. 
Rozkazem Szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej z dnia 17.5.1943 roku już jako 
O.R.P. Dragon, pierwszy polski krążownik, 
oficjalnie wszedł w skład polskiej Floty. 
Proponowano podobno “Lwów”, ale na to 
nie było zgody. Po skompletowaniu ponad

Sp.ppor.mar K.Mayer oraz ppor.mar. 
M.Ołdakowski na pokładzie O.R.P. 
“DRAGON”
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400 osobowej załogi i zakończeniu remontu 
w początkach września przeszliśmy do 
Scapa Flow na tak zwany working up, przy
gotowanie okrętu do stanu bojowego. 
Obejmowało ono strzelania artyleryjskie, 
wszelkiego rodzaju ćwiczenia okrętowe, 
morskie i alarmowe. Po ukończeniu ćwiczeń 
zostaliśmy włączeni do 10 eskadry 
krążowników, bazującej w Scapa Flow. W 
niedługim czasie, wraz z potężnymi siłami 
floty brytyjskiej, do której wchodziły 
pancerniki i krążowniki, wyszliśmy w 
morze, jako osłona konwoju do Murmańska. 
Był to nasz pierwszy rejs bojowy. Niestety, 
ze względu na stosunkowo małą szybkość, 
jaką Dragon mógł osiągnąć w bardzo złej 
pogodzie i ażeby nie opóźniać reszty sił 
osłony, po kilku dniach, po dojściu do Koła 
Podbiegunowego, zostaliśmy odesłani do 
Scapa. Lata 1943 i 1944 były okresem 
gorączkowego przygotowania do inwazji 
Europy. Brytyjska Flota musiała przejąć 
stronę morską całej operacji, zwaną 
“Operation Neptune” i przygotować 400 
Landing ships do przetransportowania sił 
lądowych na kontynent. Do ich obsadzenia 
potrzebne było około 45.000 ludzi. W tym 
celu musiano decommission - zdjąć załogi z 
4 pancerników, 5 starych krążowników i 40 
kontrtorpedowców.

O.R.P. Dragon wraz z innymi okręta
mi w Scapa brał udział w różnych ćwicze
niach desantowych. Na kilka dni przed 
lądowaniem wyszliśmy w morze z całą 
’’bombarding” “D” Force, składającą się z 
pancerników, monitorów i krążowników. 
Wczesnym rankiem 6 czerwca wraz z całą 
armadą inwazyjną przybyliśmy do brzegów 
Normandii. Dragon zajął miejsce w sektorze 
“Sword”. Na lądzie trwała już walka, to 

alianckie oddziały spadochronowe 
opanowywały mosty na rzece Orne. Po 
nawiązaniu kontaktu z punktem obserwa
cyjnym na lądzie, otworzyliśmy ogień na 
baterię Colleville sur Orne, która zagrażała 
naszym oddziałom lądującym na plaży. 
Skutecznym ogniem zniszczyliśmy ją w 3 
salwie. Był to dobry początek. Należy za
znaczyć, że każdy okręt z ’’bombarding” 
“D” Force miał z góry wyznaczony cel do 
zniszczenia w początkach lądowania. W 
ciągu następnych dni bombardowaliśmy 
baterie w rejonie lądowania. W ciągu 
następnych dni bombardowaliśmy baterie w 
rejonie Trouville i niemieckie pozycje 
wzdłuż rzeki Orne, wspierając działania 
alianckich oddziałów. Nasze działania u 
brzegów Normandii trwały prawie cały 
miesiąc i w tym czasie dwukrotnie 
musieliśmy wrócić do Portsmouth dla 
uzupełnienia amunicji. Niestety zostały 
tragicznie przerwane tuż przed wielką ofen
sywą na Falaise, podczas której mieliśmy 
wspierać ogniem nasze oddziały na północ 
od Caen. 8 lipca o godz. 0427 O.R.P. 
Dragon został trafiony żywą torpedą i zaczął 
tonąć, ze stratą 1 oficera, 26 podoficerów i 
marynarzy i 14 rannych. Dzięki natychmia
stowej akcji ratunkowej okrętu i pomocy 
okrętów angielskich Dragon został 
odholowany do sztucznego portu Mulberry i 
zatopiony tam, jako przedłużenie 
falochronu. Tak zakończył swoją służbę 
bojową pierwszy polski krążownik.

Dla ciekawości warto wspomnieć, 
jak wyglądała podróż w czasie wojny z baz 
(Royal Navy Depot) na południu Anglii do 
Scapa Flow. Po przybyciu do Londynu i 
przedostaniu się z całym bagażem do Kings 
Cross Station, rozpoczynała się 700 milowa
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podróż, często trwająca ponad dwie doby.
i Pociągi były nieopalane, zimne, brudne, 

przepełnione ludźmi i bagażami. Miejsce w 
rogu przedziału uchodziło za premię. 
Korytarze były nie do przebycia, pełne ludzi 
i wszelkiego rodzaju osobistego bagażu, nie 

wyłączając worków marynarskich,
hamaków, tornistrów i karabinów.
Niebezpieczeństwo nalotów, uszkodzenia 
linii kolejowych i różnej kontroli kolejowej, 
stwarzały sytuacje, gdzie pociągi zatrzymy
wane były na odludziu, bez jedzenia i napo
jów. Niektóre węzłowe stacje przypominały 
wojskowe obozy, a nawet wyglądały jak 
pobojowiska, zapełnione setkami żołnierzy i 
marynarzy z ich bagażem, a pośród nich 
“morze” pustych filiżanek i kubków po 
herbacie ofiarowywanej przez zawsze 
gotowe do pomocy panie z W.V.S. (Women 
Voluntary Service) lub Salvation Army.

Po długich godzinach podróży, 
zmarznięci, głodni i wyczerpani, często w 
środku nocy dobijali do końcowej stacji 
Thurso, ale jeszcze z daleka od portu, skąd 

statkiem musieli przekroczyć Pentland 
Firth, by dostać się do Scapa Flow. Jak już 
wspomniałem, Pentland Firth jest znane z 
bardzo burzliwej pogody i 
“nieokiełznanego” morza, sprawiało to, że 
przybycie do tego wąskiego “przesmyku” 
było często opóźnione. Zgnębieni do ostate
czności marzynarze zakwaterowani byli w 
nieopalanych tymczasowych barakach, w 
sali parafialnej lub na policji, aż do sposo
bnej chwili, kiedy morze było dostatecznie 
spokojne.

W czasie 1-ej wojny światowej, 
kiedy warunki podróży były znacznie 
gorsze, pociągi wiozące załogi “szczęśli
wców” do Grand Fleet Royal Navy znane 
były jako “Jellicoe” od nazwiska Dowódcy 
Grand Fleet Admirała Jellicoe.

Przez długie lata po wojnie historie o 
nich wypełniały opowiadania marynarskie.

05.02.1997
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ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI

SZKOŁA PODCHORĄŻYCH MW 
TORUŃ 1935 - 1995

Niewielu pozostało już miesz
kańców Torunia, którzy kojarzą stare mury 
koszarów racławickich z kolebką szkol
nictwa podchorążych marynarki wojennej. 
Koszary już niemal w gruzach, ale malo
wniczo położone wzdłuż murów obron
nych, z Krzywą Wieżą i skarpą Wisły, z 
drugiej swej strony.

Budynki mieściły w swych mało 
gościnnych grubych murach przez długie 
lata (od 1925 roku do 1938 roku) pod
chorążych wydziałów morskich, tech
nicznych i administracyjnych.

Wiele lat minęło od ukończenia 
szkoły i awansu na podporucznika mary
narki wojennej w roku 1938. Moje myśli 
pobiegły do przeszłości w czasie uroczys
tości wręczenia nowego sztandaru 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 
gdzie miałem zaszczyt być gościem jako 
kombatant oraz jedyny żyjący dowódca 
okrętu podwodnego z okresu ostatniej 
wojny - ORP “Dzika”.

Na tym samym dziedzińcu obecnej 
Akademii, niemal co do dnia tylko 
sześćdziesiąt lat temu, rocznik mój, 
dwudziestu czterech kandydatów do 
Szkoły Podchorążych w Toruniu odbywał 
ćwiczenia przeszkolenia wojskowego, aby 
otrzymać mundur podchorążego pierw
szego roku szkoły.

Była to szkoła, która rok w rok 
spośród setek kandydatów wybierała 
nieliczną grupkę szczęśliwców, którzy 
potrafili przejść poprzez prezentacje z 

Komendantem szkoły, która była próbą 
psychiczną, kiedy wygląd, zachowanie i 
półgodzinna rozmowa dotycząca zaintere
sowań, motywów wstąpienia w szeregi 
oficerów Marynarki Wojennej, mogło 
decydować o powrocie do domów. 
Badanie zdrowia i sprawności fizycznej 
również przerzedzały szeregi z dnia na 
dzień. Wreszcie egzamin z psychologii, 
przedmotów ścisłych i języków obcych 
decydował o naszej pozostałej grupie 
dwudziestu czterech.

Nie było to jednak końcem naszej 
gehenny. Kurs rekrucki, który chyba miał 
na celu “zniszczenie naszego 
człowieczeństwa”, kiedy leżąc na ziemi po 
rozkazie “Padnij”, ledwo żywi po długich 
ćwiczeniach i walce na bagnety, 
usłyszeliśmy potężny głos naszego 
wychowawcy podoficera bosmanmata: 
“Ludzie - wyście nie są ludzie. Jesteście 
teraz marynarze”. Była to dla nas 
degradacja numer dwa. Pierwszą było 
ogolenie naszych czupryn cywilnych na 
zero.

Zarówno okres wstępny jak i 
następne ponad trzy lata studiów były 
bardzo ciężkie. Czterdzieści dwa przed
mioty wykładowe, z których trzeba było 
złożyć egzaminy po każdym roku studiów, 
wymagały poza słuchaniem wykładów, 
długich godzin wieczornych i nawet noc
nych na wertowaniu podręczników i 
wyprowadzania wzorów matematycznych. 
Każdy z nas zdawał sobie sprawę, że jeden 
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stopień niedostateczny w następnych egza
minach groził usunięciem ze szkoły.

Przedmioty ścisłe: matematyka, 
chemia i fizyka zdawały się być na 
poziomie uniwersyteckim i sprawiały 
większości największe zmartwienie, gdy 
natomiast nawigacja, locja, astronomia i 
historia wojen morskich były naszą wielką 
przyjemnością.

Większość naszych wychowawców 
i wykładowców była absolwentami tej 
samej szkoły podchorążych w Toruniu, co 
świadczyło o utrzymaniu wysokiego 
poziomu przez tak długi okres czasu ist
nienia.

Byłoby dużą przesadą podporząd
kowywać wszystkie nasze zajęcia kate
gorii ciężkich i nieprzyjemnych. Wiele 
było we-sołości. Niemal w każdą sobotę 
delegowano nas na najrozmaitsze bale i 
zabawy z wyraźnym rozkazem tańczenia z 
paniami, które siedzą pod ścianami, oraz 
niegrze-szącymi pięknością, które nie były 
proszone do tańca. Bale kończyły się nor
malnie o świcie białym mazurem i trzeba 
było nieraz spieszyć się, aby się przebrać i 
być gotowym do przymusowego marszu 
poprzez ulice Torunia do kościoła na pier
wszą mszę. Maszerowaliśmy równo i dum
nie w czwórkach z naszym oficerem kur
sowym na czele. Wylęgało na nasze powi
tanie masę znajomych i nieznajomych pen
sjonarek a my z uśmiechem na twarzy i 
zawadiacką miną śpiewaliśmy 
przysłowiową piosenkę w rytmie marsza: 
“Róż na buzi, w ręku teczka, oto jest pen- 
sjonareczka”.

W kościele, delegaci balowi 
zmęczeni tańcami i flirtem, spali jak susły, 
kryjąc się za plecami kolegów, aby ksiądz 
z ambony nie widział.

Były inne marsze przez ulice 
Torunia. Były one jednak bez śpiewów. 
Marsze bardzo nie łubiane.

Ponieważ nie było w naszych 
koszarach łazienek ani pryszniców, jak 
wcześniej wspomniałem, prowadzono nas 
do zaprzyjaźnionej szkoły podchorążych 
artylerii, gdzie były prysznice, ale często 
bez ciepłej wody.

Sporo znalazło się wśród nas 
spryciarzy, którzy znaleźli sposób na 
niekąpanie się. Wystarczyło dostać 
zaświadczenie przeziębienia lub bólu 
głowy od lekarza, aby uniknąć tygo
dniowego prysznica.

Znalazł się nawet taki, który pobił 
wszystkie rekordy. Nie kąpał się przez sie
dem miesięcy. Nie mieszkałem w tej samej 
sypialni, więc nie wiem jak reagowali 
współtowarzysze.

Nadszedł czas końca wojny, 
zakończenia służby marynarskiej i naj
cięższej decyzji życiowej: wracać do kraju 
w czasie, kiedy ojczyzna nas nie chce, czy 
pozostać na ziemi exaliantow, którzy z 
łaski pozwalają nam zostać.

Starsi oficerowie, bez szansy 
jakiejkolwiek pracy umysłowej, przez 
długie lata zmuszeni byli do prac w 
hotelach i restauracjach jako pomocnicy i 
sprzątacze. Młodsi łatwiej znajdowali 
bardziej odpowiedzialne zajęcia, w więk
szości jednak prace fizyczne i wreszcie 
podobni do mnie zaczynając swe własne 
zakłady pracy, bez doświadczenia i 
pieniędzy, zwyciężyli po latach. Niektórzy 
pozostali na morzu i doszli do kapitana. 
Doświadczeniem naszym była jedynie 
nasza szkoła toruńska, która zrobiła nas 
“inteligentami”, a to znaczyło umiejętność 
znalezienia się w każdej okoliczności 
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życiowej, a dalsza służba marynarska 
umiejętności współżycia z ludźmi i 
dowodzenia zespołem zatrudnionych. 
Jaka wielka szkoda, że tyle lat minęło i że 
czas nie zatrzymał się, aby móc podzię
kować wychowawcom, zanim odeszli z 
tego świata. Dziękuję natomiast dobremu 
losowi, łaskawemu, który pozwolił obe-

STEFAN BUJNIEWICZ 

jrzeć mi stare mury koszar racławickich, 
oraz młode pokolenie podchorążych obe
cnej Akademii w Gdyni, szkolonych w tym 
samym duchu, będącym ciągłością naszej 
tradycji morskiej z nowym sztandarem z 
białym orłem w koronie królewskiej, pod 
hasłem ”Bóg - Honor i Ojczyzna”.

JESZCZE O NALOTACH NA STOCZNIĘ 
W COWES WIOSNĄ 1942 R

Cowes jest miasteczkiem liczącym ok. 
20.000 mieszkańców, rozsiadłym po obu 
brzegach rzeki Medina i jest podstawowym 
portem wyspy Wight w Kanale Angielskim 
(La Manche). Rzeka dzieli je na Wschodnie 
i Zachodnie Cowes. Jest to ważny ośrodek 
jachtingu oraz niewielki port handlowy. 
Posiada miejsce do zacumowania dla ponad 
2000 jachtów.

Na zachodnim brzegu wyspy Wight 
usytuowany jest port Yarmouth, a na 
wschodzie miasteczko Ryde - ośrodek 
turystyki. Od płd.-zachodu podejście do 
kanału pomiędzy wyspą a lądem głównym 
wyznaczają “Igły”, białe wapienne skały 
wznoszące się do ok. 120 m ponad poziom 
morza, bardzo strome, stąd nazwa.

Dla nas, polskich marynarzy, na plan 
pierwszy wysuwa się jednak inny aspekt tej 
miejscowości, a mianowicie to, że była ona 
przed i w czasie II wojny światowej siedzibą 
stoczni J. Samuel White budującej 
niewielkie okręty wojenne. Silą rzeczy do 
tej właśnie stoczni, do swoich budown

iczych, zachodziła “Błyskawica” na wszys
tkie kolejne, okresowe, przeglądy tech
niczne. Trzeba dodać, że w czasie wojny 
Stocznia znacznie rozwinęła swoją aktyw
ność budując zwłaszcza niszczyciele klasy 
“Hunt” i podobnej wielkości jak np. HMS 
“Stork”. Stąd wyszedł nasz “Krakowiak” i 
tu również powstawały ścigacze, a nawet, 
jeśli się nie mylę, ogromne hydroplany 
klasy Sunderland, zwane przez nas 
latającymi krowami. Nic więc dziwnego, że 
Niemcy usiłowali zastopować tą produkcję 
lub co najmniej ją utrudnić.

Po kilkumiesięcznym okresie służby 
eskortowej w atlantyckich konwojach na 
trasie Szkocja-Reykjavik ORP “Błyska
wica” przybyła wiosną 1942 r. do Cowes na 
przypadający przegląd mechanizmów i 
urządzeń. W ostatniej dekadzie kwietnia, 
dokładnej daty nie pamiętam, tuż po pobud
ce, o 6 rano, kiedy już zwijałem hamak na 
pomieszczeniu G, usłyszałem nasilający się 
warkot zbliżającego się niewątpliwie myś
liwca. Bombardujący Messerschmidt lotem 
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koszącym nalatywał wprost na “Błyska
wicę”. Nie było czasu na obsadzenie ani 
Boforsów ani nawet nkm’ów typu 
Hotchkiss kal. 13,22 mm. Jedynie st. mar. 
Linka, celowniczy jednego z nkm’ów 
zdążył oddać parę serii za oddalającym się 
już myśliwcem. Otrzymał za to później KW, 
ale też i oberwał w ramię jakimś odłamkiem 
na szczęście na tyle nie groźnym, że mógł 
po opatrzeniu dalej pełnić służbę na okręcie. 
Messerschmidt ten był bardzo bliskim 
trafienia “Błyskawicy” bowiem bomba, 
którą zrzucił, wybuchła o kilka metrów od 
burty okrętu, dokładnie pod trapem 
łączącym pokład naszego okrętu z 
nabrzeżem. Trap siłą wybuchu został wyrzu
cony w górę i przelatując nad okrętem na 
drugą burtę złamał po drodze maszt i co 
gorsze, spowodował ciężkie zranienie jed
nego z marynarzy, który musiał być wyokrę- 
towany do szpitala. Niestety nie pamiętam 
nazwiska tego starszego marynarza. Nalot 
tak szybko jak się zaczął tak i skończył, 
brało w nim udział tylko dwa 
Messerschmidty. Ale zaskoczyły nas 
całkowicie.

Zupełnie inny charakter miał następ
ny nalot, który odbył się nocą z 4 na 5 maja, 
ale myślę, że ten poprzedni musiał mieć z 
nim ścisły związek. Głównym zadaniem 
myśliwców niemieckich było zapewne w 
miarę dokładne rozpoznanie celu dla 
wyprawy bombowej, którą skierowano na 
stocznię w Cowes w nocy 4 maja. Syreny 
ogłaszające alarm przeciwlotniczy 
usłyszeliśmy około godz. 22-giej. Wydaje 
mi się, że w roku 1942 obowiązywał na 
Wyspach Brytyjskich od początku wiosny 
tzw. double summer time tzn. wskazówki 
zegarów były przesunięte o dwie godziny 
naprzód. Gdy się uwzględni, że słońce w 

dniu 4 maja zachodzi około godz. 19.30 
więc o 22-giej, nawet uwzględniając te dwie 
godziny przesunięcia czasu, jest już 
zupełnie ciemno. Jak już mówiłem 
Błyskawica przechodziła długi remont 
stoczniowy, więc znaczna część załogi była 
na urlopach, a z liczby marynarzy pozo
stałych na okręcie wielu było na lądzie prze
ważnie odwiedzając miejscowe puby lub 
zaprzyjaźnione Angielki. Nie było 
wprawdzie amunicji do głównej artylerii 
okrętu, przeciwlotniczych 4-calówek, ale 
pozostały do obsadzenia dwa podwójne 
Boforsy 40 mm i cztery podwójne nmk’y 
13,2 mm. Komendę nad tą artylerią objął 
porucznik mar. Lesisz, który, zająwszy 
stanowisko obok działa nr 5 (Bofors), 
wydawał głośne rozkazy otwarcia ognia 
prowadząc go do niewidocznych właściwie 
bombowców kierując się własnym słuchem 
oraz przewidywanym kierunkiem ich 
uderzeń. Niebo było zachmurzone w ok. 
3/4, co było okolicznością sprzyjającą bom
bowcom utrudniając wyłapywanie ich przez 
lądowe reflektory p-lot. St. bosman 
Guziołek, szef oddziału torpedominerów, 
wyznaczył mnie do dostarczania skrzynek z 
amunicją do Boforsów. I tak krążyłem przez 
cały czas nalotu pomiędzy rufową komorą 
amunicyjną a stanowiskiem działa nr 6, 
którego działowym był mat. Serafin. 
Dostawa amunicji musiała być ciągła, gdyż 
wszystkie środki ogniowe strzelały bez 
prze-rwy kładąc jakby zapory przed nad
latującymi bombowcami. Pierwsza ich fala 
bombardowała Cowes przez ok. godzinę, 
poczem nastąpiła przerwa mniej więcej 
półgodzinna i nadeszła druga oznajmiając 
swoje przyjście basowym dudnieniem 
motorów i eksplozjami bomb. Zaczęła się 
ponownie piekielna strzelanina z wszystkich 
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dwunastu luf, jakie były w dyspozycji 
Błyskawicy według tego samego schematu 
jak poprzednio. Por. mar. Lesisz podawał 
kąt kursowy, a głos miał donośny, i w jednej 
chwili dziesiątki pocisków kładły się zaporą 
przed nadlatującym wrogiem. Widocznie 
odniosło to pozytywny skutek, gdyż obiekty 
stoczniowe niewiele ucierpiały jak to można 
było ocenić po skończonym nalocie. Może 
do lepszej ochrony Stoczni przyczynił się 
również i mat. Dudkiewicz, który na 
początku nalotu zdjął z rufy jedną ze świec 
dymnych i zapalił ją na nabrzeżu jakieś 200 
m, pod wiatr, za rufą naszego okrętu. Przy 
tak intensywnym strzelaniu lufy czterdzi
estek Boforsa nagrzewały się nadmiernie 
czemu nie mogły się wystarczająco przeciw
stawić urządzenia chłodzące w jakie lufy 
tych armat były wyposażone. Dobre chęci 
szefa kancelarii st. bosmana Webera, który 
pojawił się w pewnej chwili z czajnikiem 
pełnym wody nie mogły przecież dać 
właściwego efektu, wzbudziły tylko 
wesołość. Nalot skończył się ok. godz. 1 
dnia 5 maja i kiedy okazało się, że nie nad
latuje następna fala bombowców dowódca, 
którym był wówczas kdr. por. Francki W., 
wydał polecenie utworzenia kilka grup 
marynarzy jako oddziały ratownicze do 

pomocy mieszkańcom Cowes, których 
wiele domów zostało zbombardowanych, w 
tym i bombami zapalającymi, 
wzniecającymi wiele pożarów. Znalazłem 
się i ja w takiej ekipie “strażaków”, która 
udała się na jedną z ulic, gdzie się paliło. 
Wynosiliśmy meble z zagrożonych pożarem 
mieszkań, a niektórzy obsługiwali węże z 
prądownicami. Jeden taki niezupełnie 
fachowy strażak wchodząc z wężem pod 
pełnym ciśnieniem wody do korytarza jed
nego z palących się domów, choć na dole 
ognia wcale nie było, oblał od stóp do głów 
innego naszego “ratownika”, który właśnie 
w tym momencie wyszedł z bocznego wyjś
cia do tego korytarza omal go nie 
przewracając.

W oficjalnym komunikacie angiel
skim o nalocie podano, że obrona p-lot 
strąciła 4 bombowce w tym “Błyskawica” 
co najmniej jeden. Nie pamiętam czy 
określono ilość maszyn biorących udział w 
nalocie. Musiało ich być kilkadziesiąt i to 
chyba powyżej 50. Mieliśmy satysfakcję, że 
wykonaliśmy dobrą robotę, a najbardziej 
cieszyły nas wypowiedzi wielu 
mieszkańców Cowes, którzy mówili, że to 
właśnie nasz okręt uratował Stocznię tej 
nocy i dziękowali nam za to.
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NA MARGINESIE LEKTURY ’’KADR 
MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ”

Książka ta, której ukazania się oczekiwał 
ogół byłych oficerów Mar. Woj., obok 
zasadniczej jej treści tj. biogramów wszyst
kich lub prawie wszystkich osób pełniących 
służbę w PMW w latach 1918-1947 zawiera 
bardzo istotą jej część, a mianowicie 
Kronikę Polskiej Marynarki Wojennej 
całego tego okresu.

Otóż przeglądając zarejestrowane w 
tej kronice wydarzenia, skądinąd dość 
szczegółowe i nawet drobiazgowe, 
natrafiłem na kilka, moim zdaniem, 
poważnych braków, a mianowicie: zupełnie 
nie odnotowano obu nalotów niemieckich 
na stocznię i miejscowość Cowes na wyspie 
Wight, w których jednym z zasadniczych 
celów był ORP “Błyskawica”, 
przechodzący akurat w tym czasie okresowy 
przegląd techniczny i uzbrojenia. O obu 
tych nalotach pisano kilkakrotnie do 
Naszych Sygnałów - ostatnio i ja wysłałem 
moją relację o tych zdarzeniach jako jeden z 
marynarzy biorących w nich udział. 
Przecież bomba zrzucona w kierunku 
“Błyskawicy” upadła zaledwie kilka 
metrów od jej burty w czasie ataku myśliw
ców bombardujących w końcu kwietnia 
1942 r. A drugi nalot, ten z nocy 4-5 maja 
1942 był ciężkim, zmasowanym atakiem na 
stocznię Samuela White’a, a w jego centrum 
również znajdowała się “Błyskawica”.

Jednym z materiałów źródłowych 
dla opracowania tej historycznej części 
książki były m.in. Kroniki PMW - S.M. 
Piaskowskiego, które są przecież bardzo 

obszernym dziełem. Czyżby nie było w nich 
wzmianek o powyższych nalotach? Czy nie 
ma w nich również noty o ciężkich nalotach 
Luftwaffe na Devonport i Plymouth w 1941 
r.? Bo i ten fakt historyczny nie został 
zamieszczony w omawianej książce. A 
skoro taki jest stan rzeczy, to może trzeba 
przypomnieć i te wydarzenia, których byłem 
naocznym świadkiem.

A więc po kolei. Już pod koniec 
1939 r. marynarka nasza posiadała bazę 
szkoleniową w porcie Devonport w postaci 
przerobionego na pływające koszary statku 
pasażerskiego s/s “Kościuszko”, który do 
tych celów został przemianowany na ORP 
“Gdynia”. Na staku tym znajdowała się 
Szkoła Podchorążych Marynarki Woj. i 
Szkoła Specjalistów Floty, a także były tu 
formowane załogi nowych okrętów 
otrzymywanych na mocy stosownych 
porozumień z Admiralicją Brytyjską. W 
sumie znajdowało się na ORP “Gdynia” 
kilkuset marynarzy. Statek zacumowany był 
na tzw. beczkach czyli pławach cumown
iczych w nurcie rzeki Plym i tej części portu, 
która znajdowała się poniżej basenów por
towych i suchych doków, w których można 
było stawiać największe nawet okręty Royal 
Navy.

Dokładnej daty nie pamiętam, ale 
musiało to być 20, 21 lub 22 lutego 1941 r. 
kiedy to, dokładnie o godz. 21.00, rozpoczął 
się zmasowany nalot bombowców niemiec
kich na Devonport i sąsiadujący Plymouth. 
Nalot został powtórzony w następnych 
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dwóch dniach i trwał znowu od godz. 21.00 
do około 5-6 rano, dokładnie tak, jak pierw
szego dnia. Mimo ogromnej siły ataku - 
brało w nim udział do 300 bombowców 
każdej nocy - nie udało się Niemcom 
zniszczyć urządzeń portu. ORP “Gdynia” 
został trafiony jedynie jedną czy dwoma 
bombami zapalającymi, które zostały 
unieszkodliwione przez dyżurującą sekcję 
obrony p-lot i wyrzucone za burtę. O tym, że 
byliśmy jednym z celów niemieckich lot
ników świadczy fakt zatopienia przez nich 
dwóch trawlerów czy korwet brytyjskich, 
które były zacumowane za rufą naszej bazy 
do tej samej pławy cumowniczej. Było to 
bodaj trzeciej nocy nalotu. Po tym wydarze
niu postanowiono zmienić miejsce postoju 
ORP Gdynia i okręt został przeholowany w 
dół rzeki, w stronę wyjścia z portu na nowe 
miejsce zakotwiczenia. Ale naloty na 
Devonport nie powtórzyły się i dopiero 
równo za miesiąc, w marcu 1941 roku, 
Niemcy wznowili bombardowanie tego 
obszaru w ciągu kolejnych dwóch nocy. 
Atak miał podobną siłę i natężenie co 
poprzednie naloty i trwał od około 21.00 do 
5.00 rano. Tym razem głównym celem ataku 
było miasto Plymouth, choć i Devonport 
otrzymał swoją porcję, wyraźnie mniejszą. 
Nie zanotowaliśmy tak bliskich upadków 
bomb jak w lutym. W efekcie tych nalotów 
najbardziej ucierpiało miasto i jego 
mieszkańcy. Śródmieście Plymouth uległo 
totalnej ruinie. Budynki przy ulicy Union 
zostały prawie całkowicie zburzone. Ale i 
boczne ulice ukazywały liczne kratery po
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bombach i zwalone domy. Popularny i 
łubiany obiekt rozrywkowy znajdujący się 
w końcu pier’u u podnóża Hoe, gdzie 
chodziliśmy na dancingi, został rozbity i 
doszczętnie wypalony. W porcie zatopiono 
kilka mniejszych jednostek, a na całej 
drodze wodnej ujścia rzeki Plym poprzez 
tzw. Sound z dna wybuchały albo bomby z 
opóźnionym zapłonem, albo miny magnety
czne, na które Anglicy mieli już wtedy 
odpowiednie środki techniczne do ich 
niszczenia.

Zamierzałem w tej mojej relacji 
podać dokładne daty obu serii nalotów, o 
których mowa, ale ku mojemu zdziwieniu 
nie znalazłem jej w dużej encyklopedii bry
tyjskiej, którą przeglądnąłem w jednej z 
naszych bibliotek. Jest tylko po hasłem 
Plymouth krótka wzmianka, że w czasie 
wojny światowej miasto znacznie ucierpiało 
od nalotów niemieckich.

Od Redakcji

Aczkolwiek rozumiem rozczaro
wanie kol. Bujnowicza brakiem uznania w 
historii oraz w encyklopedii dla nalotów na 
Plymouth, które osobiście przeżywał, oraz 
na Cowes na wyspie Wight, według mojej 
opinii, wobec takich zniszczeń miast jak 
Warszawa, Rotterdam, Hamburg, Drezno 
czy też wreszcie Hiroszyma i Nagasaki, 
bledną i tracą historyczne znaczenie nawet 
poważne naloty na pomniejsze porty czy 
miasta. No i do historii mogą się wślizgiwać 
tylko przez szpary w drzwiach.
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M. WASILEWSKI KPT. MAR

BITWA POD ILE DE BATZ.
(14-15 CZERWIEC 1944)

Część druga

(Tą część opracowania poświęcam 
pamięci Wieśka Krzyżanowskiego, 
wspaniałego redaktora “Naszych Sygnłów”)
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1. “Destroyer action off Ile de Batz, June 

1994” Komentarze D.O. 10 Flotylli, Bazyla 
Jonesa oraz opinie angielskiego autora 
Piotra C. Smith’a w Naval Warfare in the 
English Channel 1939-1945, publ. Morland, 
Derby.

2. NS 110 (1965) Kroniki ORP “Piorun” 
(PIO) str. 1-4

NS 79 (1954) Kroniki ORP “Błyskaw
ica” (“Bł”) str. 6-7.

Wyjątki z raportu śp. Komandora K. 
Namieśniowskiego. Opinie zebrane przez 
autora od Oficera Nawigacyjnego “Bł”, kpt. 
Romana Dulli i kierownika płotu “Bł” kpt. 
Zenona Mossakowskiego (Weryfikacje na 
pomoście “Bł” w Gdyni, Okręcie Muzeum, 
Wrzesień 1991, podczas wizyty w kraju)

Poprawki do artykułu “Spotkanie pod Ile 
de Batz

NS No 90/91, listopad 1957, pseudonim 
“Seamiles”

Po powrocie do Devonportu chyba 
wszyscy członkowie załogi spędzali czas 
wolny przy radio (w tamtych czasach nie 
było jeszcze telewizji) słuchając raportów o 
walkach we Francji. Panował ogólny entu
zjazm. To już nie nie była jakaś nieudana 

próba jak w nieszczęsnym Dieppe. 
Wyzwolenie Europy od okupacji niemie
ckiej było już tylko kwestią czasu. W trzy, 
czy cztery dni po powrocie Kmdr. 
Namieśniowski zarządził odprawę w mesie 
oficerskiej w celu opracowania sprawozda
nia przebiegu bitwy pod brzegiem fran
cuskim i wysłania go do Londynu (KMW).

Podobnie, jak na “Burzy” autor był adiu
tantem D.O. (miał polską maszynę do pisa
nia) i po ustaleniu brulionu tekstu i ewentu
alnych poprawek, ostateczny tekst był pod
pisywany przez dowódcę i wysyłany, z 
nagłówkiem “ściśle tajne”, do admirała 
Świrskiego. Dla autora, niedawno na tym 
okręcie (jego poprzednikiem był kpt. mar. 
Wacław Kince), to była trudna premiera. Na 
“Burzy” tego rodzaju odprawy (coś w 
rodzaju rachunku sunmienia każdego ofice
ra specjalisty) były bardzo rzadkie. Okręt 
był z dala od Londynu i Komandor Pitułko 
miał całkowitą wolność interpretacji działań 
okrętu operującego na ogromnym obszarze 
Atlantyku, od Islandii po rzekę Kongo w 
Afryce (na tropach Józefa Konrada), od 
Gibraltaru do Brzegów Kanadyjskich (St. 
Johnes) i tylko, gdy ten zasłużony okręt był 
nieco dłużej w suchym doku w Szkocji, była 
okazja wysyłania sprawozdań do “Kier. 
Mar. Woj.” - te ostatnie ograniczały się do 
spraw wyszkolenia załogi i ewentualnych 
zmian oficerskich. Tym razem Londyn był 
blisko i miał połączenie telefoniczne z “Bł”. 
I nasza admiralicja musiała być bardzo zain
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teresowana przebiegiem tej bitwy, w której 
brały udział brytyjskie, kanadyjskie i pol
skie okręty. Komandor Namieśniowski 
wzywał każdego oficera specjalistę do swo
jej kabiny i notował odpowiedzi na jego 
pytania. Ponieważ za wyjątkiem angiel
skiego oficera łącznikowego (nazwiska nie 
pamiętam) byłem jedynym oficerem, który 
był z nim na pomoście bojowym, przed, 
podczas i po bitiwe, nie było potrzeby na 
żadne wyjaśnienia. Trzeba również dodać, 
że D.O. “Błyskawicy” nie miał w sobie nic 
z “Inkwizytora”.

Wręcz przeciwnie, każde słowo w. 
raporcie D.O. o tym spotkaniu nocnym z 
nieprzyjacielem miało w sobie elementy 
pozytywne i raczej podkreślające dobre 
wypełnienie tego trudnego zadania, jakie 
wtedy przypadło nie tylko ORP “Błyska
wica”, ale i całej 10 flotylli.

Cytuję z ksera raportu:
1. Zadanie nałożone na 10 Flotyllę 

zostało wykonane w całej rozciągłości.
a. Nieprzyjaciel został rozbity, a jego 

zamierzone przedarcie się na wschód - 
udaremnione.

b. Przynajmniej 2 KT nieprzyjaciel
skie zostały zniszczone na pewno [przyp. 
aut. - Z 32, ZH1], a dwa następne na pewno 
poważnie uszkodzone [przyp. aut. - tu mała 
poprawka na podstawie późniejszych źródeł 
angielskich i niemieckich: tylko Z 24 został 
poważnie uszkodzony, przez ścigające go 
Haidę i Hurona. T 24 miał “zaczarowane 
życie” i uszedł z tego spotkania bez 
szwanku. Dopiero w miesiąc lub dwa 
później został ten okręt zniszczony w 
rejonie Bordeaux przez lotnictwo alianckie]. 
Dokładna data 25.8.1944.

Historycy morscy przypisują 
również T 24 skuteczny atak torpedowy na 

HMCS “Athabascan” w uprzedniej bitwie 
koło tej samej bretońskiej wyspy Batz, 
(27/28 kwiecień 1944, w której zginął 
uprzedni D.O. tego okrętu Lt .Cdr. J.H. 
Stubbs D.S.O. RCN i 128 członków załogi). 
HMCS “Haida” uratowała 42 ludzi, ale 
pozostawiła 83 Kanadyjczyków własnemu 
losowi. Tych ostatnich uratował T 24(!), 
który wbrew uprzednim zakazom dla całej 
Kriegsmarine Doenitz’a, wyszedł na własną 
rękę z portu (Morlaix - ?) i w asyście 2 
niemieckich traulerów wyciągnął z tej przy
musowej kąpieli resztę rozbitków HMCS 
“Athabascan” (Źródło: SPC, 1984, UK).

Po bitwie “w ochronie plaż nor- 
mandzkich” ORP “Błyskawica” zatrzymała 
się niespodziewanie długo w porcie. Aby 
jakoś urozmaicić ten postój D.O. “Błyskaw
icy” proponował swoim młodszym wiekiem 
i rangą oficerom spacery po skalistym 
wybrzeżu Devonu. Poza nami nie było tam 
oczywiście żywej duszy, choć widok na 
zatokę (tzw. “Sound”) był piękny. Pewnego 
dnia Komandor Namieśniowski i grupa 
“spacerowiczów” z jednym, czy dwoma 
paskami na rękawach, wyszła z okrętu 
(słychać było świst trapowy, choć D.O. był 
po cywilnemu) na towarzyską promenadę. Z 
nazwisk pamiętam Romka Dullę, M. 
Tarczyńskiego, Mietka Woźniaka, Zenka 
Mossakowskiego i Andrzeja Browarskiego. 
Zamiast iść zwykłą drogą, Dowódca zatrzy
mał się nad brzegiem morza, gdzie było 
widać statki i okręty idące do i wracające z 
Francji. My też patrzyliśmy w tym kierunku. 
Był tam pokrzepiający ducha widok. 
Inwazja jest udana i wyzwolenie Francji, a z 
nią całej Europy, zapewnione. Niewidoczne, 
ale na pewno obecne ponad nimi w ochronie 
były myśliwce angielskie, polskie i 
amerykańskie.
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Powróćmy teraz do “Ostatniej Bitwy 
10 Flotylli” noc z 8 na 9 czerwca 1944, 
“Nasze Sygnały” Nr 175 str. 13. Niemiecki 
okręt flagowy Z 32 (Von Bechtołsheim) i 20 
Dywizjon (kmdr por. K. Namieśniowski) 
wymieniają ogień artylerii. Teraz cytuję “Na 
pomoście bojowym <Błyskawicy> nie 
widać było upadków, ale salwy pocisków 
kruszących wstrząsały okrętem, jakby to 
były eksplodujące własne bomby głębinowe 
na płytkim zanurzeniu. Czyżby nieprzyja
ciel używał pocisków bezblaskowych i 
urządzenia do głuszenia radarów? Nawet po 
wojnie ta sprawa nie została wyjaśniona”. 
To wszystko było w raporcie D.O. do 
Londynu. I tak do dziś dnia (wrzesień 1996) 
są we wspomnieniu autora. Następne 
zdanie, choć napisane w dobrej wierze, było 
raczej możliwością logiczną niż faktem his
torycznym. Cytuję “W tych warunkach plot, 
nie mając żadnych informacji na PPI (Plan 
Position Idicator), wysłał jednego oficera na 
pomost bojowy proponując mu zwrot dla 
nakrycia artylerii nieprzyjaciela. Tym ofi
cerem był 1-szy of. art. okrętu, kapitan Józef 
Bartosik. Cytuję dalej “Dowódca nie mając 
wyboru zarządził zwrot na kurs 080 (?), a 
więc w kierunku Plaż Normandzkich (więc 
w kierunku Cherburga) i zwiększenie szyb
kości do 30 węzłów...

Wiele, wiele lat później, po napisa
niu tego artykułu dowiedziałem się od 
prawdziwego kierownika płotu, por. Z. 
Mossakowskiego, że to on był dowódcą 
płotu (nie jak podane mylnie kpt. P. 
Żelazny) i że interwencja kapitana Bartosika 
na pomoście bojowym “Bł” nie była 
wynikiem jego propozycji. Św.p. Wiesiek 
Krzyżanowski pisał o tym w numerze 175, 
wprowadzony był przeze mnie w błąd. 
Komandor K. Namieśniowski mógł 

otworzyć ogień lub wykonać atak torpe
dowy, bo najlepsi jego specjaliści zdo kpt. 
mar. P. Żelazny i of. art. kpt. mar. J. Bartosik 
byli w plocie i stamtąd podawali mu 
dokładne informacje”.

Gdyby można było napisać list do 
Nieba (gdzie nasz nieodżałowany Wiesiek 
ma na pewno honorowe miejsce wśród 
chóru Aniołów) to przyznał bym mu 100, 
tysiąc razy, że z.d.o. “Błyskawicy” kpt. mar. 
Paweł Żelazny DSC KW(2) MM(2) i pierw
szy of. art. kpt.mar. JÓzef Bartosik, VM, 
MM2, byli na pewno najlepszymi specjali
stami na okręcie, choć nie byli oni w plocie 
podczas bitwy pod Batz. Dlaczego zgadzam 
się z Wieśkiem? Wchodzi tu w grę ciężar 
odpowiedzialności. Już chyba sam fakt, że 
mieli oni (przewidziane w R.S.O.) bardzo 
ważne (w boju) obowiązki. Pierwszy oficer 
artylerii czuwa nad wyszkoleniem wszyst
kich organów tej broni (personel i sprzęt). 
To on odpowiada za gotowość jego działu 
do walki, i.e. dostawy amunicji, dobre 
funkcjonowanie dział itp. Jak wiemy artyle
ria “Bł” zawsze świetnie się spisywała. No i 
kieruje ogniem.

Jeżeli chodzi o Z.D.O., ten oficer na 
okręcie ma jeszcze obszerniejsze zadanie 
podczas boju: bo on czuwa nad bez
pieczeństwem okrętu “od dziobu do rufy” i 
silą rzeczy nie może się ograniczyć 
wyłącznie do kierowania płotem na pomoś
cie bojowym. Podczas krótkiego pobytu 
autora na “Bł” widział on (przy molo w 
Newcastle) kpt. P. Żelaznego osobiście 
biorącego udział w umieszczaniu 
najnowszych apartów angielskich do płotu i 
kabiny nawigacyjnej i.a. QH3 (radar nawi
gacyjny). Stąd moje zbyt pochopne przy
puszczenie, że będzie on również miał 
czynną rolę w operowaniu tych przyrządów 
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w boju. (De facto, była to domena of. naw. 
“Bł” por. Romana Dulli i por. M. 
Tarczyńskiego.) Samym płotem kierował of. 
sygnałowy “Bł” por. mar. Z. Mossakowski. 
Na okręcie kabiny 1-szego of. art. i pierw
szego of. B.R, były bardzo obszerne i 
umieszczone po prawej i lewej burcie, ale 
często spotykaliśmy się na przyjazne 
pogawędki o “dawnych dobrych czasach na 
ORP” “Iskra” stojącej wtedy w czasach 
pokojowych w Casablance... Nigdy nie 
korzystał ze swojej “przewagi galonu”. Być 
może jednak, z tego ostatniego powodu, 
autor nie chciał zepsuć tej harmonii, przez 
zadanie mu pytania (tuż po bitwie) z jakich 
powodów zaproponował D.O. ten uprzednio 
wspomniany zwrot na kurs 080... choć było 
to propozycja trudna do zrozumienia. 
Bliskie upadki pocisków 150mm nie 
usprawiedliwiały (w moim pojęciu) tak 
dużego zwrotu całym dywizjonem. Być 
może, że ten “savoir vivre” był czasami 
przesadzany na naszych okrętach. Z drugiej 
strony “szukanie dziury w całym” jest 
niekonstruktywne jak mówią Anglo-Sasi.

Przeszła 50 rocznica tej bitwy, idzie 
60-ta... Niedługo nie będzie o niej już nikt 
pamiętał. Tak może będzie na Zachodzie, 
ale nie w Polsce. U nas w kraju są tacy co 
jeszcze pamiętają Powstanie Styczniowe. 
Jeszcze w latach trzydziestych można było 
spotkać na ulicy, często opartych o laski, 
powstańców w mundurach. A jak któryś z 
nich wszedł do kościoła na mszę, każdy 
młody człowiek, a nawet panie ustępowały 
im miejsca siedzące.

Ale wróćmy do naszej bitwy, tym 
razem po raz ostatni. Miała ona nawet swój 
aspekt humorystyczny. Szczególnie gdy 
chodzi o opinię jaką mieli na ten temat nasi 
angielscy Alianci i nasi przeciwnicy, 

Niemcy. Zacznijmy od Angików. Basil 
Jones napisał i wydał prywatnie na ten temat 
książkę “And so to Battle”. Niestety dawno 
już stała się “białym krukiem” i autor nie 
mógł jej znaleźć w Londynie. Może jest 
jakiś egzemplarz w bibliotece R.N.- 
Barracks w Plymouth? Peter C. Smith urod
zony w r. 1940 w Norfolku, napisał 25 
książek historycznych o marynarzach, lot
nikach i żołnierzach w 2-giej wojnie świa
towej. Od niego wiemy co kmdr. Basil Jones 
powiedział o Polsko-Angielskim dywizjonie 
(noc 8/9 czerwca 1944) cytuję: “20 dyw. 
zrobił (w szyku torowym) zwrot 35 stopni w 
prawo (White Pendant) i zobaczył swój cel 
Z 32... na kursie równoległym do niego 
(było w istocie wręcz odwrotnie, czytaj 
przed dziobem “Bł” nieprzyjaciel, miał kąt 
biegu 90°, w momencie gdy został oświet
lony przez aliantów). O konieczności zro
bienia zwrotu w lewo o 50 stopni przez 20 
dywizjon, nie było mowy, a przecież to 
właśnie spowodowało rozłączenie się 
dwóch dywizjonów. Idźmy dalej... 
“Natychmiast Z32 wykonał klasyczny atak 
torpedowy na nowego przeciwnika, 
odwracając się od niego [przyp aut. - To już 
zupełnie niemożliwe]. Aparat torpedowy to 
nie karabin maszynowy. Tylko jedna pełna 
salwa jest możliwa. Zresztą 19 dywizjon 
(Jonesa) wymijał uprzednie torpedy Von 
Bechtolsheima i jego towarzyszy... I jak tu Z 
32 mógł strzelać je ponownie? Ani słowa o 
tych 12-tu pełnych salwach, jakie 
“Błyskawica” władowała do Z 32! Według 
komdr. Jonesa 20 dywizjon wykonał 
zespołowy atak torpedowy na npla! Bez 
rozkazu! I właśnie ten zwrot dał Z 32 szan
sę dojścia do Tartara niepostrzeżenie (?) A 
co robił radar Tartara i Ashanti? A może kdr. 
K. Namieśniowski miał rację, że Z 32 miał 
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aparaty do głuszenia radarów alianckich? 
Ale Niemcy prześcignęli Anglików w “fan
tazjowaniu”. Von Bechtolsheim “zatopił” 2, 
z sześciu alianckich niszczycieli i 3 
krążowniki typu “Glasgow”. Nasza “BI” 
wyglądała trochę na krążownik, mając taki

ROMUALD NAŁĘCZ-TYMIŃSKI

“tęgi komin”. Ale co do zatopienia trzy razy, 
na to się by nie mogła zgodzić, danke viel 
mai!

Lozanna, Szwajcaria, 
wrzesień 1996, MW

ORP ŚLĄZAK
KOŚCI ZOSTAŁY RZUCONE

Podczas Kampanii Śródziemno
morskiej, trwającej 10 miesięcy i 14 dni (od 
25 maja 1943 r. do 11 kwietnia 1944) ORP 
ŚLĄZAK:

• spędził na morzu 5617 godzin, przebył 
79,780 mil morskich, wziął udział w 6- 
ciu bitwach i potyczkach z nieprzyja
cielem,

• odbył 10 patroli ofensywnych przeciw 
nieprzyjacielskim okrętom podwodnym,

• przeprowadził 41 konwojów,
• wystrzelił z dział głównych pokaźną ilość 

pocisków.
We wszystkich operacjach dowodził 

zespołami brytyjskich, greckich i w dwóch 
wypadkach amerykańskich niszczycieli.

Nic też dziwnego, że 16-go kwietnia 
1944 r. przybył do Wielkiej Brytanii 
poważnie sfatygowany. To też 18-go kwiet
nia ŚLĄZAK został postawiony do remontu 
w Devonport, trwającego 12 dni, w którym 
to czasie zamieniono koszulki w lufach 
głównych dział, wyczyszczono kotły oraz 
przeprowadzono remonty w działach 
maszynowym i pokładowym.

Po ukończeniu remontu, ORP 
ŚLĄZAK (i KRAKOWIAK) został wysłany 
do dyspozycji Dowódcy Morskiego 
Obszaru Portsmouth.

W nocy 3/4 maja ŚLĄZAK wziął 
udział w ćwiczeniu desantowym, 
przeprowadzonym na wyspę Hayling (koło 
Portsmouth), w którym wspierał lądujące 
oddziały wojska, prowadząc pozorowany 
ogień, do wskazanych punktów na lądzie.

Ćwiczenia tego rodzaju były 
przeprowadzane od pewnego już czasu 
wykazując różnoraki poziom sprawności.

W tym czasie, w całej Wielkiej 
Brytanii odczuwało się już nastrój 
inwazyjny. Słyszało się wypowiedzi na ten 
temat, a nawet w prasie ukazywały się w tej 
sprawie nieśmiałe wzmianki. Rzecz jasna, 
że niemożliwym było ukryć przygotowań 
do inwazji na brzegi okupowanej przez 
Niemcy Europy Zachodniej, zarówno przed 
własną ludnością cywilną i siłami zbrojny
mi, jak też przed nieprzyjacielem. Duże 
transporty wojskowe lądujące w portach 
Albionu i koncentrujące się w różnych jego 
obszarach, nie mogły ujść uwadze wywiadu
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niemieckiego. Nie wiedziano tylko kiedy i przez Stalina z Polską (25 kwietnia 1943 r.)
gdzie uderzenie inwazyjne nastąpi, a 
władzom alianckim zależało na tym, aby 
utrzymać HITLERA I JEGO sztab w 
niepewności.

W związku z tym, początkowo 
przeprowadzano dużą koncentrację wojska 
w Północnej Wielkiej Brytanii, sugerującą 
jakoby inwazji miano dokonać na 
Norwegię. Kiedy jednak trzeba było 
rozlokowywać ciągle napływające trans
porty wojskowe również w Poludnowej 
Anglii, czyniono wielkie wysiłki do przeko
nania Hitlera, że lądowanie nastąpi w 
rejonie Calais.

Sprowadzono nawet do Wielkiej 
Brytanii amerykańskiego generała George’a 
Patton’a - dla którego Niemcy mieli tak 
wysoki respekt, jak Alianci dla niemiec
kiego marszałka Erwina Rommel’a - jako 
dowódcy nieistniejącej pierwszej “milio
nowej” armii, jak gdyby dla której usta
wiono na Tamizie prawdziwe i upo
zorowane barki i motorówki desantowe, 
pozorując przygotowanie do desantu na 
Calais. Od skuteczności bowiem utrzymania 
nieprzyjaciela w błędnym przekonaniu co 
do rejonu przygotowywanej inwazji 
niewątpliwie zależało powodzenie operacji 
“Overlord”, czyli całej operacji inwazyjnej, 
a w pierwszym rzędzie operacji “Neptune” - 
morskiej części doprowadzenia bez
piecznego wojsk inwazyjnych, wsparcia ich 
lądowania oraz dostarczania następnych for
macji wojska i zaopatrzenia.

Na arenie politycznej dotyczącej 
bezpośrednio Polski zauważyło się objawy 
swego rodzaju oziębłości ze strony władz 
brytyjskich.

Zapoczątkowało się to w 1943 roku, 
po zerwaniu stosunków dyplomatycznych 

w związku ze zbrodnią Katyńską oraz 
oszczerstwami głoszącymi, że Polacy byli 
faszystami współpracującymi z Niemcami.

Odniosło się, wydaje mi się, słuszne 
wrażenie, że rząd brytyjski w tym konflikcie 
pomiędzy dwoma sojusznikami, postanowił 
nie “drażnić Wielkiego Sojusznika” - 
Sowiety i jakby nie zauważać istnienia tak 
dla Wielkiej Brytanii zasłużonych i ciągle 
im potrzebnych Polskich Sił Zbrojnych.

Podczas prawie rocznego przydziału 
ŚLĄZAKA i KRAKOWIAKA w 1944 r. do 
Floty Morza Śródziemnego, kilkakrotnie 
podnosiliśmy galę banderową, na zarządze
nie Dowódcy Morskiego (C-in C Med.) z 
okazji Świąt Narodowych Egitpu, Grecji i 
innych państw sprzymierzonych. Nie pod
nieśliśmy tylko gali na Święto Narodowe 
Związku Sowieckiego, z którym nie 
mieliśmy już stosunków dyplomatycznych i 
który nie ustawał w obelgach na Polskę.

2-go maja 1944 r., stojąc na kotwicy 
na redzie Spithead naprzeciw Portsmouth, 
do południa nie otrzymaliśmy zaw
iadomienia od C-in-C Portsmouth, co do 
podniesienia gali banderowej w dniu 3-go 
maja. Wcześnie po południu wysłałem 
sygnał do C-in-C Portsmouth, powiadamia
jąc go, że dnia 3-go maja, który jest dniem 
Święta Narodowego Polski, zamierzamy 
podnieść galę banderową. Następnego dnia 
rano, galę banderową, podniosły tylko 
OORP ŚLĄZAK i KRAKOWIAK. Inne 
okręty stojące w pobliżu, gali nie podniosły.

Przed południem otrzymaliśmy 
sygnał od C-in-C z gratulacjami i życzenia
mi szybkiego powrotu do Polski.

Czując się dotkniętym brakiem 
zarządzenia C-in-C podniesienia gali ban
derowej na brytyjskich okrętach,
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ograniczyłem się li tylko do formalnego 
podziękowania.

Na następne uchybienie władz bry
tyjskich nie mieliśmy czekać długo.

Tymczasem, po ćwiczeniu desan
towym odbytym w nocy 3/4 maja, ORP 
ŚLĄZAK prawie co noc uganiał się na 
patrolach bojowych w rejonie S i SW od 
wyspy Wight, przeciwko niemieckim ści- 
gaczom, uporczywie usiłującym przedzierać 
się pod brzegi brytyjskie, aby atakować 
przybrzeżne konwoje. Patrole te były prze
rywane dokowaniem ŚLĄZAKA od 15 do 
21 maja, eskortowaniem krążownika HMS 
CERES z Plymouth do Falmouth, eskor
towaniem dwóch konwojów wzdłuż 
południowego wybrzeża Anglii oraz dzien
nym i nocnym ćwiczeniem z HMS ASHAN
TI.

4-go czerwca 1944 r. Rear Adm. 
A.G. Talbot, dowódca Morski Sektora “S” 
(Sword) w planowanym inwazyjnym 
obszarze brytyjskim, zwołał odprawę 
dowódców podległych mu jednostek. 
(OORP DRAGON i ŚLĄZAK, należały do 
okrętów Grupy “S”).

Admirał oznajmił zebranym, że data 
D-Day (inwazji Europy Zachodniej) została 
ustalona na 6-go czerwca. Lądowanie ma 
być przeprowadzone na rozległej 
przestrzeni wybrzeża Normandii, od rzeki 
Orne na wschodnim skrzydle, do wschod
niego wybrzeże półwyspu Cotentin na 
zachodnim. W pierwszym rzucie siły 
inwazyjne składały się z brytyjskich, 
kanadyjskich i polskich we wschodniej 
części oraz, w zachodniej z amerykańskich. 
(ORP KRAKOWIAK operował w zachod
nim sektorze obszaru brytyjskiego “G”- 
Gold).

Po omówieniu kilku głównych 
punktów dotyczących inwazji admirał 
Talbot przedstawił sylwetkę Główn
odowodzącego sił lądowych inwazji, 
amerykańskiego generała D. Eisenhowera i 
życząc uczestnikom D-Day powodzenia, 
polecił nam zaopatrzyć się w kilka ksiąg 
zawierających przepisy i instrukcje 
inwazyjne, radząc je dobrze przestudiować.

NARESZCIE KOŚCI ZOSTAŁY 
RZUCONE!

Udział ORP ŚLĄZAK w D-Day i 
miesiącach następujących oraz stratę ORP 
DRAGON, opisałem poprzednio w 
“Naszych Sygnałach”.

Powróćmy teraz do zapowie
dzianego wyżej niewybaczalnego uchybie
nia ze strony władz brytyjskich, w stosunku 
do Polski i Polaków.

Po całodziennych, bardzo pracowi
tych i skutecznych akcjach podczas D-Day, 
ORP ŚLĄZAK został odesłany do 
Portsmouth po uzupełnienie amunicji.

Ponieważ miałem do dyspozycji 
parę godzin, postanowiłem odwiedzić zna
jomych. Wezwana taksówka powiozła mnie 
przez plac przed Zarządem miasta 
Portsmouth (tzw. Guildhall Square).

Plac na trzech bokach Zarządu mias
ta miał gęsto zainstalowane kilkadziesiąt 
masztów, na których na tle zrujnowanych 
przez bombardowania domów, powiewało 
po kilka flag narodowych państw alianc
kich, przedstawiając uroczysty obraz.

Zatrzymałem taksówkę. Parokrotnie 
obejrzałem dość gęsto podniesione flagi, ale 
flagi polskiej nie znalazłem.

Byłem oburzony i zawiedziony. 
Kazałem taksówkarzowi odwieźć mnie z 
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powrotem na okręt. Wezwałem Szefa 
Sygnałowego bosmana Kazimierza Locha i 
poleciłem mu przynieść banderę, którą 
ŚLĄZAK miał podniesioną na maszcie pod
czas akcji w D-Day. Napisałem list do Lorda 
Mayora Portsmouth, podając mu do wiado
mości, że wśród flag dekorujących 
“Guildhall Square” nie znalazłem flagi nar
odowej Polski. Wyraziłem przypuszczenie, 
że mógł on nie mieć tej flagi, pozwoliłem 
więc sobie, sprezentować mu polską ban
derę, którą ORP ŚLĄZAK nosił podczas 
operacji inwazyjnej dnia 6-go czerwca.

Otrzymałem odpowiedź od Lorda 
Mayor’a przepraszającą i wyjaśniającą, że 
nie mógł otrzymać polskiej flagi od Royal 
Navy (sic!), że natychmiast poleci podnieść 
banderę ŚLĄZAKA na maszcie przed 
Guildhall, oraz, że bandera ta będzie pieczo
łowicie przechowywana w Zarządzie miasta 
Portsmouth, do czasu kiedy będzie mogła 
być przekazana do Wolnej Polski.

Niestety, zapewnienia te nie zupełnie 
były dotrzymane. Tę historyczną banderę 
zasłużonego ORP ŚLĄZAK spotkały 
niefortunne losy, które również opisałem w 
dawniejszych “Naszych Sygnałach”.

Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

Montreal, Canada, 5.02.1997

Kpt Marek Ołdakowski
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej
14 Collingham Gdns
London SW5 OHT

Szanowny Panie Kolego,

Serdecznie dziękuję za kartkę 
świąteczną. Niedawno wróciłem z Florydy i 
według Pańskiej sugestii zabrałem się do 
skrócenia drugiej części mojego artykułu o 
“Garlandzie” w “PQ-16”, którą teraz 
załączam. Dodaję także listę poległych i 
kilka kopii zdjęć, jeśli Pan uzna za stosowne 
wykorzystać.

Lista poległych jest szczególnie wymo
wna tym, że zawiera miejsce i rok 
urodzenia. Bardzo młodzi i starsi, wielu 
urodzonych poza Krajem. Ochotnicy, emi

granci z Francji i z innych krajów, którzy 
opuścili Polskę za chlebem. Wymienię 
dwóch: Ślusarki Leonard, najmłodszy w 
naszej załodze, ochotnik z USA; Makowski 
Jan, wyemigrował przed wojną do 
Argentyny, ochotnik.

Nie wiem, kiedy wyjdzie następny 
numer “N.S.”. W Kanadzie będę przebywał 
do początków maja, jeśli nic nie otrzymam 
do tego czasu, podam mój adres w 
Hiszpanii.

Załączam życzenia wszystkiego 
najlepszego, zdrowia i owocnej pracy w 
roku 1997.

Jan Skura
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Warszawa, 12 luty 1997
Szanowny i Drogi Kostku,

Serdecznie dziękuję za kolejny (18O-ty) 
numer “Naszych Sygnałów”. Potwierdza się 
niestety stara prawda, że informacja niepre
cyzyjna lub błędna (a nie zdementowana) 
chętnie powtarzana jest przez kolejnych 
autorów. Np. p. Jerzy Tumaniszwili już z 
całą powagą pisze, że kmdr W. Francki 
mianowany był pppr. mar. w roku 1924 sic! 
choć, jak dobrze wiemy, fakt ten miał 
miejsce dopiero trzy lata później (!). 
Kolejne nieścisłości, czy też przekłamania, 
można łacno dostrzec w materiale 
nadesłanym do N.S. przez trzech pracow
ników Akademii Mar. Woj. W tym materiale 
próżno byłoby szukać np. nazwiska dowód
cy Mar. Woj. kadm. Włodzimierza Steyera 
(choć wszystkich pozostałych w opisy
wanym okresie wymieniono). Szefów 
Sztabu wspomina się już z nazwiska 
zupełnie dowolnie (pierwszy i... ostatni?). 
Mam również pewne zastrzeżenia do 
ukazujących się ostatnio wydawnictw 
książkowych, jak choćby do (na ogół 
chwalonej przez Ciebie) grubej książki pt.: 
Kadry Morskie Rp, Tom II, PMW. W tej 
właśnie pozycji wydawniczej z mieszanymi 
uczuciami przyjąłem fatalnie przygotowaną 
i przypadkowo złożoną część ilustracyjną, 
przy tym historycznie niereprezentatywną. 
Szczególnie bolesną próbą fałszowania his
torii jest błąd w innej książce wydanej już w 
latach dziewięćdziesiątych. Mam na myśli 
pozycję wydawniczą “Admirałowie Polscy 
1919-1950” Z. Machalińskiego, gdzie na 
stronie 201 i to wytłuszczonym drukiem 
podano datę (1941?) rozstrzelania w 
Katyniu kadm. Sawerego Czernickiego. 
Wydawnictwu Bellona i autorowi przypo

minam, że bezprzykładnej zbroni katyńskiej 
dopuścili się Sowieci w roku 1940.

Drogi Kostu, przesyłam Ci ponadto 
nekrolog z “Życia Warszawy”, który jak co 
roku zamieściłem przed naszą warszawską 
mszą.

Uściski i ukłony.
Witold Mieszkowski

Chorzów, 14 luty 1997

Szanowni Przyjaciele,

Zasyłam swe gorące pozdrowienia, jak 
również dziękuję za przysłany mi “N.S.” Nr 
180-ty. Chciałbym jeszcze raz podziękować 
za ostatni numer “N.S.”, w którym jest wiele 
ciekawych rzeczy a w szczególności artykuł 
pt.: “Wojenne losy ORP Sokół” oraz ze 
wspomnień o stażu na HMS King George V. 
Ostatecznie cały numer 180 jest bardzo 
ciekawy.

Franciszek Operchalski

Warszawa, Wielkanoc 1997

Z okazji Świąt składam wszystkim 
marynarzom zrzeszonym w Stowarzyszeniu 
Marynarki Woj. życzenia dużo dobrego 
zdrowia, długich lat wszelkiej pomyślności. 
Serdecznie dziękuję za nadsyłanie “Naszych 
Sygnałów”, które głośno czyta mi żona, 
gdyż mój wzrok odmawia mi posłuszeń
stwa.

Tradycyjnie, jak co roku, 10 lutego, 
w kościele św. Jana w Warszawie odpra
wiana jest Msza św. w intencji wszystkich 
marynarzy poległych, pomordowanych i 
zmarłych w więzieniach i w obozach oku
panta.
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W rocznicę zaślubin Polski z Morzem

10 lutego 1997 r o godz. 9.00 w warszawskiej 

archikatedrze Św. Jana odprawiona zostanie 

msza św. za spokój dusz:

Ś. f P.

ADMIRAŁÓW, OFICERÓW, 

PODOFICERÓW I MARYNARZY

Polskiej Marynarki Wojennej 
poległych na morzach i oceanach, 

pomordowanych w Mokranach i Katyniu, 

w więzieniach Mokotowa i Wybrzeża, 

zmarłych w kraju i na obczyźnie

rodziny, przyjaciele

W dniu 1 marca 1997 r. zmarł w wieku 8S lat 

itp.

EDMUND 
PAPPELBAUM 

kawaier Virtuti Militari komandor por. kpt ż.w. 
absolwent Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, 

W1939 r. by! dowódcą 34 baterii w obronie Helu.

Msza żałobna zostanie odprawiona w sobotę
8 marca 1997 r. o godż. 11.00 w kościele 
pw. św. Michała Archanioła na Oksywiu.

Pogrzeb po mszy świętej na cmentarzu przy kościele.

Koledzy » Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej

Proszę wybaczyć niezdarną pisown
ię ale dobrą kondycję w tym dziale dawno 
utraciłem. Serdecznie pozdrawiam.

Kmdr. por. pilot Józef Rudzki

Gdynia 12.05.97.

Szanowny Panie Komandorze!

Bardzo serdecznie dziękuję za przesłane 
wyrazy współczucia po śmierci mojego 
Męża. Przepraszam, że dopiero teraz 
odpisuję, ale był to dla mnie bardzo ciężki 
czas i musiałam się trochę wzmocnić i 
nabrać sił. Mąż chorował od jesieni zeszłego 
roku, dwa razy był w szpitalu lecz niestety 
diagnoza lekarzy była bardzo niepomyślna - 
niewydolność wątroby. Leczył się do ostat
niej chwili lecz niedużo można było zrobić i 
stan zdrowia bardzo gwałtownie się pogar
szał. Jedyna pociecha, że Go nic w tej 
chorobie nie bolało, poza dobą przed śmier
cią. Odszedł na wieczną eachtę w domu w 
mojej obecności 1 marca. Pochowany został 
na cmentarzu na Oksywiu z honorami 
wojskowymi w obecności kampanii hono
rowej Marynarki Wojennej, nad grobem prz
eleciał samolot wojskowy lotnictwa 
morskiego Marynarki Wojennej.

Jeszcze raz dziękuję za wyrazy 
współczucia.

Przesyłam pozdrowienia dla Pana i 
kolegów ze Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej.

Maria Pappelbaum
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Mieczysław Naranowicz 
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Stowarzyszenie Mar. Woj. Kanada

KOMUNIKAT Nr 20

Szanowni i Drodzy Koleżanki i Koledzy!

1.Zgodnie z paragrafem 15 Statutu 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej - 
Kanada, Walne Zebranie naszego 
Stowarzyszenia odbędzie się w sobotę, 
15 marca 1997, w dolnej sali SPK Koło 
20, przy 206 Beverley Street, Toronto.

Rejestracja uczestników - g. 14.30 
Początek zebrania - g. 15.00

Koleżanki i Koledzy, którzy nie będą 
mogli uczestniczyć w Walnym Zebraniu, 
proszeni są o łaskawe wystawienie 
upoważnienia do głosowania w ich imie
niu (tzw. proxy) na załączonym formula
rzu i doręczenie Koledze, który na 
zebranie przyjdzie, lub w braku kandyda
ta do reprezentowania nieobecnej 
Koleżanki lub Kolegi, proxy prosimy 
przysłać na ręce Sekretarza najpóźniej do 
dn. 10 marca 1997.

Prosimy mieć na uwadze, że jedna osoba 
może mieć maksimum pięć głosów 
razem ze swoim, oraz, że do głosowania 
są upoważnieni Koleżanki i Koledzy, 
którzy mają opłacone członkowstwo.

Prosimy o liczny udział w Walnym 
Zebraniu osobiście lub przez proxy.

2.Tegoroczny obchód Święta Marynarki 
Wojennej odbył się w dn. 10 lutego w 
lokalu SPK Koło 20 w Toronto, przy 
udziale 30 członków, ich rodzin i przy
jaciół. Do sympatycznego nastroju w 
dużej mierze przyczyniła się p. Jasia 
Jasińska-Lipińska, pięknie odczytując 
wzruszający wiersz Ref-Rena “Zaślubiny 
Polski z Morzem”.
Pozostajemy z koleżeńskim pozdrowie
niem,
Za Zarząd

Janina Milisiewicz 
Sekretarz 

Załączniki:
Proponowany porządek obrad 
Protokół Walnego Zebrania 28.4.95 
Sprawozdanie Zarządu

Uczestnicy Ii-go Walnego Zebrania 
SMW - Kanada przesyłają Szanownym i 
Drogim Koleżankom i Kolegom najlepsze 
życzenia zdrowia i pomyślności.

Toronto, 15 marca 1997

(R. Nałęcz-Tymiński)

Z ŻYCIA KÓŁ
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Stowarzyszenie Marynarki Wojennej - 
Glasgow Program Święta Marynarki Wojennej - 
10 lutego 1997 w Szkocji

PROGRAM
ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ
POLISH NAVY DAY
(Zaślubiny Polski z morzem)

Prestwick, 8th February, 1997 at the Polish 
Memorial at 16.00 hrs.

Glasgow, 9th February, 1997 at Polish Naval 
Memorial Dalbeth Cemetary 10.00 am.

St. Simon’s R.C. Church, Partickbridge St., '■ 
The Holy Mass - 11.00 am.

Gen. W. Sikorski Memorial House - Katyń 
Memorial Plaque - 12.05 pm.

Prestwick, 8th February, 1997 - 4.00 pm.
at the Polish Memorial - Stonegarth

1. Assembly of Standards at the Memorial.
2. Welcome address by RAFA Chairman 
Ken BenwelL
3. Address by PNA Chairman Michael 
Zawada. Polish National Anthem
Speakers: Consul General of Poland, mgr 
Leszek Wieciech, Cmdr Nigel A. Culliford, 
A.F.C., R.N.
4. Religious Service:
Rector, Fr. Marian Łękawa, SAC. Polish 
Parish Glasgow.
Rev. Arthur Kent, Monkton & Prestwick 
Parish Church.
Fr. Paul Moore, St. Quivox R.C. Church - 
Prestwick.
5. Last Post
Thanksgiving and Remembrance.
6. The Reveille
Laying of Wreaths
(Piper plays The Lament)

7. Blessing
8. The National Anthem “The Queen”
9. Retiral of Standards
10. Refreshment

The Vote of Thanks by Adam Mc-Michael, 
Royal Naval Association Ayr & Prestwick 
Branch.

Glasgow, Sunday, 9th February, 1997
Polish Naval Memorial at Dalbeth Cemetary 
(prayers & laying of wreaths) - 10.00 am
The Holy Mass, St. Simon’s R.C. Church - 
11.00 am (Partickbridge Street, Glasgow) 
Katyń Memorial Plaque - 12.05 pm
(Tribute to murdered Polish Prisoners of War by 
Soviets at Katyń Forest in Soviet Russia in 
1940) Dinner Reception at Gen. W. Sikorski 
Memorial House - 13.45
5, Park Grove Terr., Glasgow G3 7SD

KOŁO FRANCJA
Koło Byłych Marynarzy Polskich z Francji za
wiadamia, że doroczny bankiet odbył się w 
sobotę 10 maja 1997 o godz. 13-ej na Salle de la 
Maire w Oignies. Byli obecni przedstawiciele 
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia
Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie z Warszawy.

Przesłanie od Redakcji
W wyniku inicjatywy sprowadzenia po 

spopieleniu prochów Wiceadmirała J. 
Świrskiego z Londynu do Gdyni, został 
rozpisany Apel, w załączeniu, na pokrycie 
kosztów ekshumacji i spopielenia w Londynie. 
Według listu Dowódcy Marynarki Wojennej 
Admirała Ryszarda Łukasika prochy będą 
zabrane do Gdyni na pokładzie samolotu lub 
okrętu Marynarki Wojennej.
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Cz. ZIELONKA
UROCZYSTOŚCI W 
COETQUIDAN

Załączam kopię mego zaproszenia 
na uroczyste odsłonięcie Tablicy 
pamiątkowej w Coetquidan w dniu 
15.5.97. Ten “Obóz ćwiczebny” znany 
jest dobrze wszystkim ochotnikom z 
Francji do PSZ, w tym Mar. Woj. 
Bramy tego obozu przekraczałem 
dwukrotnie: pierwszy raz jako ochot
nik do PSZ w dniu 4.11.39, a 
powtórnie po przeniesieniu do M.W. z 
grupą ochotników z Francji w marcu 
1940 r. Uroczyste odsłonięcie Tablicy 
było dla weteranów wzruszające. 
Odczyty i przemówienia po polsku jak 
i po francusku podkreślały doniosłość 
chwili. Oprócz mnie był jeszcze obec
ny J. Plewa. Zostało nas tak mało, a o 
tych co zginęli lub odeszli na wieczną 
wachtę, pozostały tylko wspomnienia.

Od lewej: J. Plewa, NN Oficer Marynarki Wojennej, Czesław Zielonka
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ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ W 
SEATTLE - USA

W niedzielę dnia 9 lutego br. w “Domu 
Polskim” w Seattle odbyła się impreza pt. 
“Kominek Marynarski”. Obchodzono w 
dniu tym 57 lecie Zaślubin z Morzem.

W ładnie udekorowanej sali tego Domu 
zebrało się około 80 osób, a wśród nich 
Rodzina Marynarska, którą przedstawiłem 
w nawiązaniu do tej uroczystości. 
Wymieniłem: Wilhelma i Elżbietę 
Pacewiczów (niestety nieobecnych ze 
względu na stan zdrowia). Z Wilusiem 
pływałem na “Ouragan” i “Krakowiaku”. 
Michała i Jankę Benett (Białowskich), ich 
córkę Renatę i syna Roberta. Z Michałem 
pływaliśmy razem na “Burzy” w czasie 
kamapanii norweskiej; Wiktora 
Wierzbickiego, który dołączył do nas z 
Vancuver (Kanada) i przywiózł przezrocza. 
Z Wiktorem trzymałem wachtę na 
“Krakowiaku”; Grażynę i Zbyszka Kerwin, 
ich syna Pawła i córeczkę Sabinkę - 
Grażyna jest córką śp. Jerzego Żytowieck- 
iego, mego kolegi promocji roku 1938; 
Oleńkę Zietak i jej syna Bolka i córeczkę 
Kaję - Oleńka jest córką śp. dr. Bolka 
Zietaka, z którym Michał pływał na 
“Dragonie”, a ja na “Piorunie”; Mateusza i 
Hankę Karczewskich - Mateusz jest 
siostrzeńcem mego przyjaciela i kolegi kur
sowego Bartka Siemaszki z Bukowiny 
Tatrzańskiej.

Po tym wprowadzeniu zespół Domu 
Polskiego deklamował piękny wiersz Ref-

Rena “Zaślubiny , a chór śpiewał “Hymn 
Bałtyku”. Tą oficjalną, poważną część 
akademii zakończyłem Apelem Poległych 
Okrętów, po czym chór “Żeglarzy” i 
Harcerek odśpiewał: “Chociaż każdy z nas 
jest młody...”

W czasie półgodzinnej przerwy można 
było posilić się zamawiając przepyszne pol
skie gołąbki lub też dodać sobie animuszu w 
dobrze funkcjonującym barze. Wielką 
ciekawością cieszyły się eksponaty powięk
szonych fotografii bojowych okrętów, które 
dostarczyłem, a które zostały zebrane i 
wykończone przeze mnie i Wilusia wiele lat 
temu.

W drugiej części rozrywkowej 
odśpiewaliśmy szereg piosenek marynars
kich, opowiadaliśmy swe przeżycia, a 
Wiktor wyświetlił przezrocza z komentarza
mi Michała. Pan Leszek Jeziorski, młody 
emigrant, słów parę powiedział na temat, jak 
to młodzi w Polsce myślą z szacunkiem i 
dumą o naszym wkładzie do historii oręża 
polskiego.

Według mego zdania wieczór marynarski 
udał się i był niewątpliwie sukcesem. 
Specjalne podziękowania dla organiza
torów, a specjalnie dla pani Basi 
Strutyńskiej, za jej energię i organizację.

Dnia 19 marca 1997 Jerzy Tumaniszwili
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Konstanty Okołów-Zubkowski
Zarys działalności SMW w Pierwszej 

Połowie tego Roku

Większości ludzi się wydaje, że w 
Stowarzyszeniu nic się nie dzieje, więc aby 
temu zadać kłam przedstawiam migawkowo 
“to co się nie działo”.

16 stycznia telefon z Gdyni - jaką dele
gację wysyłamy do Warszawy? Pytam się o 
co chodzi, no przecież jest pogrzeb kmdr. W. 
Franckiego na Powązkach. Żadnego 
ostrzeżenia przedtem o tym nie mieliśmy 
więc trzeba było znaleźć “ochotnika” aby 
pojechał do Warszawy i był na Powązkach 
20 stycznia o godz. 11.00. Telefon ułatwił 
rozwiązanie paru problemów jak nocleg w 
Warszawie, przelot do Warszawy itp.

Kolega Krutol zorganizował nocleg w 
Warszawie, za który jeszcze raz bardzo 
dziękuję no i 20 stycznia za kwadrans 11-ta 
byliśmy na Cmentarzu Powązkowskim, 
gdzie już była delegacja Mar. Woj. z Gdyni 
i Rodzina Franckich. Dawni podkomendni 
kmdr. Franckiego, a mianowicie kmdr. Z. 
Węglarz, kpt. mar. E. Krutol, kpt. mar. Z. 
Mossakowski, inż. Nowicki no i ja.

Wachlarz geograficzny dosyć szeroki bo 
od Krakowa, Brukseli, Londynu, Gdyni i 
Warszawy. Z Australii przyjechał syn i wnuk 
z rodzinami, z Anglii córka z wnukiem 
Komandora.
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Przyjęcie u Państwa Zubkowskich

Złożenie prochów Komandora w grobie 
rodzinnym odbyło się z wszystkimi honora
mi wojskowymi i ze wzruszającymi 
przemówieniami ze strony Marynarki 
Wojennej w osobach kmdr. Kurzyca i obec
nego dowódcy ORP BŁYSKAWICA 
komandora M. Paprockiego.

Siedmiogodzinna podróż z Warszawy do 
Gdyni autokarem M.W. (gołoledź i mgła) 
dokończyły ten dzień. Pobyt w Gdyni 
wypełniony intensywnymi spotkaniami i 
odwiedzinami w szpitalu kolegów 
Pappelbauma i Plewako.

Podczas wizyty u dowódcy Marynarki 
Wojennej Wiceadmirała R. Łukasika oma
wiana była sprawa sprowadzenia prochów 
Admirała Świrskiego i Admirała Unruga na 
Oksywie. Sprawa Admirała Unruga upadła, 
ponieważ rodzina admirała nie zgodziła się 
na ekshumację, więc pozostała tylko sprawa 
sprowadzenia prochów Admirała 

Świrskiego, ma się rozumieć po poprzedniej 
ekshumacji i spopieleniu.

Marynarka Wojenna zobowiązała się 
przysłać samolot lub okręt do Anglii i tym 
samym uświetnić powrót prochów Szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej na 
Oksywie. Pogrzeb z pełnymi honorami. 
Formalności związane z ekshumacją spadły 
na barki SMW. Detale odnośnie tych spraw 
podamy do wiadomości jak będziemy mieli 
bliższe dane. 28 stycznia byłem z powrotem 
w Londynie.

Ma się rozumieć, że w okresie sprawo
zdawczym nie uniknęliśmy smutnych strat 
Kolegów, a mianowicie: 2 stycznia zmarł 
długoletni prezes Koła Plymouth kolega F. 
Preisner, a 2 lutego w Gdyni kolega E. 
Pappelbaum.

Tegoroczne obchody Święta Morza 
obchodziliśmy we czwartek 13-go lutego o 
godzinie 11-ej. Nabożeństwo w Kościele 
Garnizonowym, a o godz. 13-ej wspólny 
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obiad w Klubie Lotników. Obecnych było 
55 osób, co na nasze możliwości jest 
wyczynem. Mieliśmy też gości hono
rowych, wśród których byli Konsul 
Generalny RP Jacek Starościak, Attache 
Min. Obrony Narodowej kmdr. Ireneusz 
Góreczny (w mundurze), Bolesław 
Pogorzelski - prezes Stowarzyszenia 
Oficerów Marynarki Handlowej, z sekre
tarzem Z. Ogrodzińskim no i nasi gospo
darze Andrzej Jeziorski prezes 
Stowarzyszenia Lotników Polskich i sekre
tarz Generalny T. Krzystek.

W kwietniu odwiedził Londyn Admirał 
R.A. Waga, który odwiedził kancelarię 
Stowarzyszenia i 10 kwietnia dołączył do 
obiadu czwartkowego.

24-go kwietnia mieliśmy zebranie 
Powierników członków dawnego Zarządu i 
na zaproszenie kancelarii przyjechał z 
Glasgowa kolega M. Zawada, a z 
Manchesteru kolega T. Lesisz. Celem tego 
spotkania było omówienie spraw likwidacji 
Stowarzyszenia i przygotowanie listy orga
nizacji, którym przekażemy nasze 
pieniądze, gdy do tego dojdzie.

Przez cały czas staraliśmy się być w kon
takcie z innymi organizacjami kombatancki
mi. Kancelaria jest otwarta od poniedziałku 
do czwartku włącznie i w tym czasie 
staramy się aby kontakt z koleżankami i 
kolegami po świecie był utrzymywany.

Od prawej Adam R Waga, p. Mariola i K.Zubkowski
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KRONIKA STOWARZYSZENIA ~~

NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI
wpłacili:
pani P. Dzienisiewicz Ł20.00
J. Hedinger Ł10.00
M. Hłasko Ł20.00
E. Klukowicz Ł20.00
J. Krajewski Ł30.00
K. Mrożek Ł 10.00
pani M. Nagurska Ł10.00

Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie - w Warszawie)US$50.00

Mrs J.P.H. Pietrulewicz Ł50.00 - 
in memory of late husband Wacław 
who died 4 years ago.
J. PlewaŁlO.OO
pani Z. Proszek Ł10.00
I. i F. Rumińscy Ł 10.00
Cpt. W.W. Sheppard Ł10.00
Mrs A. Stróżniak US$75.00
A. Szostak Ł 6.50
S. Tabaka Ł50.00

pani J. Krzyżanowska Ł25.00 - 
w pierszą rocznicę śmierci męża 
śp. W. Krzyżanowskiego
H. Mocige (koło Francja) Ł37.23
Prof. M.A. Peszke Ł28.00
J. Plewa Ł10.00
A. Pikuziński Ł15.00
J. Skura Ł25.00
F. Sorówka Ł20.00
A. Starzeński Ł 15.00
Mrs A. Stróżniak US$75.00
pani W. Troman Ł 10.00
F. Wizła Ł12.00
T. Woszczyński Ł10.00

NA FUNDUSZ “NASZYCH 
SYGNAŁÓW” 

wpłacili:
pani J. Jasińska-Lipińska Can$15.00
pani D Katarzyńska Ł10.00
M. Kociszewski-Harvie Ł40.00
Z. Korwin-Sokołowski 
(Prezes Zarządu Głównego 
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia

NA FUNDUSZ S.M.W. WPŁACILI:

Macroberts - Solicitors -
Glasgow Ł500.00

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Listy ofiarodawców zostały zamknięte 
dnia 30 czerwca 1997.

PRZESŁANIE OD REDAKCJI

W wyniku inicjatywy sprowadzenia po 
spopieleniu prochów Wiceadmirała J. 
Swirskiego z Londynu do Gdyni, został 
rozpisany Apel, w załączeniu, na pokrycie 
kosztów ekshumacji i spopielenia w 
Londynie.

Według listu Dowódcy Marynarki 
Wojennej Admirała Ryszarda Łukasika 
prochy będą zabrane do Gdyni na pokładzie 
samolotu lub okrętu Marynarki Wojennej.

Ukazały się ostatnio dwie książki, które 
mogą, czy powinny nas zainteresować:

1. Komandor Porucznik J. Wąsiewski - 
wydał “Kalendarium dziejów PMW 1918- 
1993.

2. Pani Teresa Skinder-Suchcitz - wydała 
w Londynie książkę pt”Rok 1939. Polsko- 
brytyjska Polityka Morska”.

Z wielu źródeł dochodzą wiadomości, że 
w przyszłym roku obchodzić będziemy 80- 
lecie Powstania Marynarki Wojennej. 
Przypuszczalnie odbędzie się w końcu czer
wca 1998.

Obiady czwartkowe dalej się odbywałya 
więc:

9 stycznia, 13 lutego / bardziej uroczysty 
z powodu Święta Marynarki Wojennej /, 13 
marca, 10 kwietnia / z udziałem Admirała R. 
Wagi - prywatna wizyta w Londynie /, 8 
maja oraz 12 czerwca.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
1.1.1997 zmarł w Birmingham, Anglia, st. bosman Edward Kostyniuk. Przeżył 85 lat.
2.1.1997 zmarł po ciężkiej chorobie w Poznaniu st. mar. Jerzy Obuchowski. Przeżył 76 lat.
17.1.1997 zmarł w Paryżu, Francja, st. mar. Michał Feliks Karpiński. Długoletni członek 
Koła Byłych Marynarzy we Francji.
20.1.1997 zmarł w Polsce, chorąży mar. Paweł Górski. Przeżył 83 lata.
25.1.1997 zmarł (na serce) w Gdyni kol. Józef Grzonka syn śp. chorążego mar. Józefa 
Grzonki.
27.1.1997 zmarł nagle w Edinburgh, Szkocja, kmdr. ppor. Franciszek Czelusta. Przeżył 81 
lat.
2.2.1997 zmarł w Plymouth kpt. mar. Franciszek Preisner. Przeżył 76 lat.
1.3.1997 zmarł w Gdyni kmr. por. (kpt. żw.) Edmund Pappelbaum - Kawaler Orderu Virtuti 
Militari, Absolwent Szkoły Podchorążych M.W w 1939 r. Był dowódcą 34 baterii w 
Obronie Helu. Przeżył 85 lat.
17.3.1997 zmarła po długich latach częściowego paraliżu w Issaquah, Wa. USA, pani 
Elżbieta Pacewicz, żona kmdr. Wilhelma Pacewicza.
18.3.1997 zmarł w Londynie kpt. żw. Jan Starzycki. Przeżył 87 lat.
5.4.1997 zmarł w Condorrat, Szkocja, bosman Józef Pściuk. Jeden z uratowanych z ORP 
ORKAN.
13.4.1997 zmarła w Londynie koleżanka Maria Budzyńska z domu Romaniszyn, Wrenka - 
III Oficer PMSK, wdowa po śp. por. mar. Tadeuszu Budzyńskim. Przeżyła 73 lata.
31.5.1997 zmarł w Londynie (na wylew) po wielu latach paraliżu, st. bosman Florian 
Paczkowski. Przeżył 84 lata.
31.0 5.1997 zmarł w Orillia, Ontario - Canada, st. mar. Jan Edward Wielusiewicz.
7.6.1997 zmarł w Brighton, Anglia, st. mar. Henryk Adamiak. Przeżył 74 lata.
12.6.1997 zmarł w Gdyni (na raka) kpt. mar. Gustaw Plewako. Przeżył 78 lat.
27.6 .97 zmarł w Londynie Kmdr. Lek Bronisław Danielewicz w wieku 86 lat

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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