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Kmdr por. dr Zbigniew Wojciechowski

JUBILEUSZ 60-LECIA ORP „BŁYSKAWICA”

W dniach 1-2 lipca br. Muzeum Marynarki 
Wojennej zorganizowało uroczyste obchody 60- 
lecia służby pod biało-czerwoną banderą i 40- 
lecia powrotu do kraju po zmaganiach II wojny 
światowej niszczyciela ORP „Błyskawica”.

Podczas wojny okręt przebył ponad 146 
tysięcy mil morskich, osłaniał 83 konwoje, 
przeprowadził 108 patroli bojowych, uczestniczył 
w zatopieniu okrętów nawodnych, uszkodził trzy 
okręty podwodne i zestrzelił cztery samoloty na 
pewno, a trzy prawdopodobnie.

„Błyskawicę” powszechnie uważano za 
szczęśliwy okręt (lucky ship). Pomimo 3-krotnie 
odniesionych poważnych uszkodzeń zginęło 
jedynie łącznie 6 członków załogi, a 48 było 
rannych. Sukcesy wojenne okrętu są wspaniałym 
przykładem męstwa polskich marynarzy podczas 
II wojny światowej i weszły na trwałe do historii 
naszego morskiego oręża.

4 lipca 1947 r. okręt powrócił do Gdyni i 
rozpoczął działalność szkoleniową. Po 
przezbrojeniu i remoncie kapitalnym był okrętem 
obrony przeciwlotniczej.

W 1976 r. zastąpił niszczyciela „Burza” w 
roli okrętu-muzeum. Obecnie wchodzi w skład 
Muzeum Marynarki Wojennej. Pełni także 
funkcje reprezentacyjne Dowództwa Marynarki 
Wojennej. ORP „Błyskawica” jest bezcenną 
pamiątką narodową, jedynym ocalałym okrętem 
zbudowanym przed II wojną światową.

28 czerwca 1987 roku, w półwiecze służby 
pod białoczerwoną banderą, został uhonorowany 
najwyższym odznaczeniem bojowym: złotym 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari. W całej historii 
Marynarki Wojennej RP jest to jedyne tego typu 
wydarzenie. Order znajduje się na wystawie 
muzealnej pod pokładem, a jego powiększone 
wizerunki po bokach pomostu bojowego.

Od 1985 r. z sylwetką okrętu kojarzy się 

również działalność Towarzystwa Przyjaciół 
Okrętu-Muzeum „Błyskawica”. Celem 
nadrzędnym i przewodnią ideą jego powstania 
stało się dążenie do zachowania okrętu dla 
przyszłych pokoleń. Pierwsze lata działalności 
Towarzystwa ukierunkowane były na 
popularyzowanie historii okrętu i tradycji Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Z początkiem lat 90-tych zintensyfikowano 
działania zmierzające do pozyskiwania środków 
finansowych na rzecz „Błyskawicy”. 
Postanowiono jednocześnie, aby przeznaczyć je 
na konkretne, widoczne dla ofiarodawców cele. 
W ten sposób zakupiono kocioł centralnego 
ogrzewania, który pozwolił na wydłużenie 
sezonu wystawienniczego do grudnia. Z 
otrzymywanych środków pieniężnych położona 
została niepalna podłoga w części wystawowej, 
wyremontowano dzwon okrętowy, odlano godło 
rufowe według wzoru z 1939 r., zmodernizowany 
został system łączności, a także przeprowadzono 
szereg prac zwiększających bezpieczeństwo i 
sprawność obsługi zwiedzających. Dzisiaj mamy 
to szczęście, że po 60 latach od zbudowania 
niszczyciela kolejne pokolenie Polaków może się 
na nim spotykać ku chwale biało-czerwonej 
bandery.

1 lipca br. na pokładzie okrętu rozpoczęły się 
uroczystości jubileuszowe monotematyczną 
konferencją historyczną. Pracownicy naukowi, 
muzealnicy, archiwiści, a przede wszystkim 
członkowie załóg - bezpośredni uczestnicy walk 
zaprezentowali swoje opracowania.

Otwarcia konferencji dokonał w imieniu 
dowódcy Marynarki Wojennej wiceadm. 
Ryszarda Łukasika zastępca szefa Sztabu MW 
kontradm. Marek Brągoszewski, który 
równocześnie odznaczył okręt Medalem „Za 
zasługi dla Marynarki Wojennej RP”.
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Od lewej kmdr por. L. Paprocki, kontradmirał M. Brągoszewski, 
kmdr por w stanie spoczynku Z. Węglarz

Konferencja historyczna z okazjii 60-lecia ORP "Błyskawica" odbywała się na okręcie w t.zw. 
"Salonie Kaprów. Przemawia kmdr por w stanie spocz. Z. Węglarz z Krakowa.
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Rewanżując się za wyróżnienie dowódca 
„Błyskawicy” kmdr por. Lesław Paprocki 
wręczył okolicznościowy medal wybity z tej 
okazji. Konferencję sprawnie prowadził prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Okrętu-Muzeum 
„Błyskawica” kmdr mgr inż. w st. spocz. Jan 
Przybylski. Zapoczątkowały ją trzy wystąpienia 
dotyczące początkowego okresu budowy 
niszczyciela. Dwa znanego nestora polskiego 
okrętownictwa prof. dr. Jerzego W. Doerffera: 
„Powstanie koncepcji i realizacja budowy ORP 
„Błyskawica” oraz „Kilka osobistych wspomnień 
związanych z ORP „Błyskawica”, a trzecie dr. 
Piotra Matejuka dotyczyło „Udziału Polskich 
Zakładów Optycznych S.A. w budowie okrętów 
»Grom« i »Błyskawica«”.

Z kolei pierwsze dziesięciolecie służby w 
tym działalności bojowej scharakteryzował kmdr 
por. dr Zbigniew Wojciechowski, który również 
zaprezentował uczestnikom portret matki 
chrzestnej okrętu Cecylii hr. Raczyńskiej 
namalowany przez Grzegorza Terleckiego na 
podstawie portretu rodzinnego ofiarowanego 
Muzeum MW przez Prezesa Zarządu Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego z 
Londynu, Ryszarda Dembińskiego i jego żonę 
Wandę. Por. mar. w st. spocz. Stefan Bujniewicz 
omówił losy jednej z cennych pamiątek 
okrętowych, jakim jest ryngraf Matki Boskiej, 
obecnie w ekspozycji historycznej pod pokładem, 
a kmdr por. w st. spocz. Zbigniew Węglarz - 
jeden z byłych dowódców „Błyskawicy” - 
dramatyczne wspomnienia pt. „Powrót do 
Ojczyzny”.

Powojenne dzieje ORP „Błyskawica” 
przedstawił kpt. mar. mgr Sławomir Kudela, a 
uzbrojenie niszczyciela w latach 1937-1997 kmdr 
por. mgr Walter Pater. Materiały źródłowe 
związane z ORP „Błyskawica”, „Burza” i 
„Grom” zgromadzone w Archiwum Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w 
Londynie przygotowane przez Teresę Skinder- 
Suchcitz omówił mgr Andrzej Kotecki.

Dwa następne referaty dotyczyły 
współczesnych losów okrętu i zespołu ludzi 
chcących go uratować pióra kmdr. mgr. inż. 
Zbigniewa Popka pt. „Stan techniczny i 
perspektywy eksploatacji OM »Błyskawica«”. 
Ostatni referat wygłosił kmdr por. Lesław 
Paprocki.

Występujący mocno podkreślali wyjątkową 
rolę „Błyskawicy” jako pamiątki narodowej, 
którą trzeba utrzymać dla przyszłych pokoleń 
Polaków. Marynarka Wojenna pomimo znanych 
trudności budżetowych czyni wszystko, aby 
okręt nadal służył społeczeństwu. Prowadzona 
przez TPOM „Błyskawica” akcja zbierania 

'.środków na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb 
remontowych pozwoliła na rozpoczęcie remontu 
kapitalnego niszczyciela. (Nałożenie 250nf 
stalowych nakładek na poszyciu podwodnej 
części kadłuba). Marynarka Wojenna planuje 
zakończyć remont w ciągu 10 lat. Jest to jednak 
niezwykle trudne. Dlatego potrzebny jest wysiłek 
wszystkich zainteresowanych w kraju i za 
granicą, aby wspólnie zachować ten ostatni 
historyczny okręt.

Wszytkie wygłoszone opracowania wraz z 
częścią dokumentacyjną zamieszczono w 
specjalnym numerze „Biuletynu Historycznego”, 
który otrzymali uczestnicy konferencji.

Ze względów osobistych nie przybyli dwaj 
referenci: kmdr ppor. w st. spocz. Tadeusz Lesisz 
i mgr inż. Marek Twardowski. Ich opracowania 
pt. „Operacja Torch i akcja pod Bougie” oraz 
"Przynależność Organizacyjna ORP Błyskawica 
w czasie II wojny światowej" zamieszczono w 
„Biuletynie Historycznym”. W części 
dokumentacyjnej znalazł się życiorys jednego z 
zasłużonych dowódców „Błyskawicy”, niedawno 
zmarłego kmdr. Wojciecha Franckiego, pióra 
kmdr. por. dr. Zb. Wojciechowskiego oraz 
fragment niepublikowanej relacji nieżyjącego 
już przewodniczącego komisji nadzorującej 
budowę okrętów w Wielkiej Brytanii kmdr. mgr. 
inż. Stanisława Bymszewicza, zatytułowany 
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„Budowa w Anglii w latach 1935-1937 »Grom« 
i »Błyskawica«” napisanej dla Muzeum MW w 
1960 r. Bogato ilustrowany tom zamyka 
bibliografia „Biuletynu Historycznego” za lata 
1963-1995 autorstwa mgr. Andrzeja Koteckiego, 
ukazująca zawartość wszystkich dotychczas 
wydanych numerów. „Biuletyn Historyczny” nr 
15, Gdynia 1997, ass. 154 plus 14 nlb, zdjęcia, 
rysunki, tabele, nakład 500 egzemplarzy.

W dyskusji kolejno zabierali głos: prezes 
Rejonowego Zarządu Ligi Obrony Kraju w 
Poznaniu mgr Andrzej Matuszkiewicz, który 
przekazał gratulacje i pozdrowienia wraz z listem 
okolicznościowym od prezydenta miasta 
Poznania, dyrektor Centralnego Muzeum 
Morskiego doc. dr hab. Andrzej Zbierski 
dziękował za dotychczasową owocną współpracę, 
a Alfred Piechowiak przekazał prawa autorskie z 
książki o Polskiej Marynarce Wojennej na rzecz 
okrętu.

Z kolei były kierownik Muzeum MW kmdr 
w st. spocz. dr Rafał Witkowski przypomniał 
zasługi redaktora naczelnego miesięcznika 
„Morze” Jerzego Micińskiego, głównego 
inicjatora powstania TPON „Błyskawica”. Innego 
rodzaju było wystąpienie wojennego członka 
załogi okrętu Władysława Mazura z Przemyśla. 
Prowadzi on czynną działalność popularyzującą 
tradycje Marynarki Wojennej na południu kraju. 
Podobne wystąpienie miał redaktor naczelny 
miesięcznika MW „Bandera” kmdr por. Józef 
Wąsiewski.

Na zakończenie konferencji kierownik 
Muzeum MW kmdr por. dr Zbigniew 
Wojciechowski przeczytał kilka telegramów z 
gratulacjami m.in. od dyrektora Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie płk. dypl. Zbigniewa 
Święcickiego oraz znanego historyka kmdr, w st. 
spocz. prof. dr. hab. Józefa Wiesława Dyskanta 
z Wojskowego Instytutu Historycznego w 
Warszawie.

Po konferencji uczestnicy nie bez przeszkód 
(obfite opady deszczu) udali się pod budynek 

Dowództwa Marynarki Wojennej przy ul. 
Waszyngtona, gdzie odsłonięto tablicę 
pamiątkową poświęconą 60-leciu służby pod 
biało-czerwoną banderą ORP „Błyskawica”, 
ufundowaną przez TPOM „Błyskawica”. 
Odsłonięcia dokonali: kontradm. Marek 
Brągoszewski, kmdr por. w st. spocz. Zbigniew 
Węglarz oraz kmdr por. Lesław Paprocki. 
Następnie pod tablicą złożono wiązanki 
kwiatów. W imieniu prezydenta miasta Gdyni 
kwiaty złożył wiceprezydent dr Maciej Brzeski.

W godzinach poobiednich zwiedzono 
plenerową Ekspozycję Broni i Uzbrojenia 
Morskiego Muzeum MW, no i sam okręt, na 
którym do późnych godzin wieczornych odbyło 
się spotkanie koleżeńskie. Drugiego dnia rano 
goście udali się kutrem szkolnym ORP 
„Podchorąży” do portu wojennego w Gdyni- 
Oksywiu. Po przywitaniu się z dowódcą 3 
Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława 
Romanowskiego, kmdr. dypl. Maciejem 
Węglewskim złożono wiązankę kwiatów pod 
pomnikiem patrona, który w lipcu 1947 roku jako 
dowódca przyprowadził „Błyskawicę” z Wielkiej 
Brytanii do kraju. Następnie zwiedzono salę 
tradycji i wybrane okręty Flotylli. Po serdecznym 
spotkaniu w barze z kmdr. dypl. Maciejem 
Węglewskim udali sią wszyscy na przedwojenne 
nadbrzeże niszczycieli do basenu nr IX, skąd 30 
sierpnia 1939 roku „Błyskawica” wraz z 
„Gromem” i „Burzą” wyszła do Wielkiej Brytanii 
oraz gdzie przycumowała w 1947 roku po 
powrocie do kraju.

Koleżeńskim wspomnieniom nie było końca. 
Korzystając z okazji uczestnicy zwiedzili stojący 
przy nadbrzeżu flagowy niszczyciel rakietowy 
ORP „Warszawa”.

Na zakończenie wszyscy jeszcze spotkali się 
w Salonie Kaprów ORP „Błyskawica”, gdzie też 
nastąpiło zamknięcie tych jubileuszowych 
obchodów.
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Wawrzyniec Czereśniewski
Tygodnik Polski, Nowy Jork, Nr 26(183) - 1946

ZDJĘCIE BANDERY Z ORP „BŁYSKAWICA”

We wtorek, dnia 28 maja 1946 roku - trzeba 
zapamiętać sobie tę historyczną datę - w porcie 
szkockim Rosyth pod Edinburgh, w zatoce rzeki 
Forth, między godziną 3 a 4 popołudniu, 
nastąpiło zdjęcie bandery z ORP „Błyskawica”. 
Wyokrętowana została polska załoga i - sławny, 
niezwalczony Okręt Rzeczypospolitej Polskiej 
„Błyskawica”, walczący z wrogiem 
nieprzerwanie i najdłużej, bo od 1 września 1939 
roku - przestał być częścią wolnej, niepodległej, 
suwerennej, nieuszczuplonej, niepokonanej nigdy 
ziemi polskiej.

Komunikat Kierownictwa Marynarki 
Wojennej R.P. podaje rozkaz wiceadmirała 
Swirskiego. Ujawnia fakt złożenia przez Szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej R.P. 
pisemnego protestu do Admiralicji Brytyjskiej 
oraz do Foreign Office. Niemniej, fakt zdjęcia 
bandery miał miejsce na wodach szkockiej bazy 
morskiej Rosyth. I już tego samego dnia żałobna 
wiadomość dotarła do oddziałów wojska, 
stacjonującego w Szkocji wywołując zrozumiałe 
poruszenie. Albowiem żołnierz polski w Szkocji 
orientuje się w rzeczywistości bardzo bystro i 
ocenia z twardym, bezkompromisowym 
realizmem ciosy, spadające na poczucie naszej 
wiary w ostateczne zwycięstwo wolności. Ocenia 
ją nie tylko emocjonalnie.

Żołnierz postawą swoją patriotyczną 

jednoczy się z bracią marynarską. Ponieważ 
wydarzenie miało miejsce w Szkocji, już tego 
samego dnia wieczorem i dni następnych 
przetrawiali żołnierze na swych miejscach 
postoju brutalny kres bojowej epopei

„Błyskawicy”.
Żołnierze wiedzą, iż zdjęcie bandery odbyło 

się karnie i zdyscyplinowanie. W poczuciu 
wielkiego, historycznego momentu. Banderę 
zdjęto, jak narodową relikwię z najgłębszą wiarą, 
że jako wspaniała bandera walczących o 
wolność, znów wróci na swe dumne i krwawo 

■ wysłużone miejsce. Opuszczenie bandery odbyło 
się przy dźwiękach przepisowego sygnału. 
Dowództwo Okrętu nie zgodziło się, by podczas 
aktu pieczętującego polską tragedię wojenną - 
mogło zaistnieć „uświetnienie” przez obcą 
orkiestrę. Rozkaz wiceadmirała Świrskiego 
odczytany został łącznie z rozkazem brytyjskiej 
Admiralicji, w którym wyrażono się, iż „Royal 
Navy nie zapomni Marynarce Wojennej R.P. jej 
czynów bojowych”, i życzy „Good Łuck”.

Gdy z masztu okrętowego spływała bojowa 
i wysłużona bandera - załoga odśpiewała dwie 
pieśni, które od pokoleń w naszej klęsce i 
krzywdzie są katechizmem. I są posiewem dla 
dalszej naszej niezłomnej postawy. Odśpiewano: 
„Boże, coś Polskę” i „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. Temi świętymi słowy kierował się z 
głębi serc potężny apel marynarki ku Bogu, nad 
szarymi falami szkockiej zatoki: „Ojczyznę 
wolną racz nam wrócić, Panie”.

Żołnierz, rozrzucony po miejscach postoju w 
Szkocji, dobrze odczuwa i trafnie rozumie 
uczucia marynarzy. Tych właśnie marynarzy, 
którzy musieli opuścić świetny okręt, zapisany 
tyloma chwalebnymi czynami w wojnie na 
wszystkich morzach świata.

Zdjęto z okrętu banderę. Zeszła załoga.
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„Błyskawicę” objęła - przejściowo - załoga 
brytyjska.

Tkwi głęboka wymowa w fakcie, iż z 
pokładu pełnego chwały a tragicznego ORP 
zeszli przecież i marynarze, którzy z Gdyni 
wypłynęli pamiętnego dnia roku wojny 1939, 
ażeby po najdłuższych i pełnych 
niebezpieczeństw szlakach świata, po zbrojnym 
otarciu się o wszystkie morskie zakątki globu - 
dopłynąć z odzyskaną wolnością ponownie do 
ukochanej Gdyni. Nie dopłyną. Dla ich Kraju nie 
ma wolności, chociaż zasłużył na nią bardzo. 
Wolność, jak zawsze, jak od wieków - umie 
przetrzymać wszelkie ciosy, zadawane jej przez 

przemoc. Dlatego, chociaż na razie nie dopłyną 
- to ta wolność dopłynie do Polski, kosztem 
świata, dziś tak łatwo depczącego ideały.
Marynarze ORP „Błyskawica” - nie są w swych 
uczuciach osamotnieni. Owego popołudnia, dnia 
28 maja 1946 r., rozmawialiśmy z wielu 
żołnierzami na obszarze Szkocji, i od wszystkich 
usłyszeliśmy tylko jedno: nie damy 
się. - Wytrwamy. - Przetrwamy. Bo naprawdę, 
jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. 
Polska wolna, niepodległa, suwerenna, 
nieuszczuplona, i - jak tylekroć w dziejach 
naszych - nie do pokonania.

Zbigniew S. Kowalski

HISTORIA ORP „BŁYSKAWICA”

W Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w kolekcji generała Tadeusza Alf-Tarczyńskiego, 
znajduje się oryginał następującej relacji:

„ W dniu 28 maja 1946 roku została 
wyokrętowana w doku portu Rosyth (Szkocja) 
polska załoga ORP »Błyskawica«, który władze 
brytyjskie przekazały władzom warszawskim.

Oficer nawigacyjny Błyskawicy, porucznik 
marynarki Mieczysław Tarczyński, schodząc z 
okrętu, przekazał niniejszą banderę Instytutowi 
JÓzefa Piłsudskiego powstającemu w Londynie. ”

Stwierdzam zgodność i prawdziwość faktu.
(podpis)

Tadeusz Alf-Tarczyński 
płk dypl.

Powyższa bandera znajdowała się w 
zbiorach muzealnych naszego Instytutu aż do 
czerwca 1993 r., kiedy to na podstawie decyzji

Zarządu i Rady z dnia 17 czerwca, w 75 rocznicę 
powstania Polskiej Marynarki Wojennej, inżynier 
Krzysztof Munnich, Sekretarz Generalny 
Instytutu, przekazał ją dowódcy „Błyskawicy” w 
Gdyni, gdzie odpoczywa ona teraz po trudach 
wojennych.

W latach 1939-40 „Błyskawica” walczyła na 
Morzu Północnym, ochraniając inwazję i 
ewakuację z Norwegii oraz ewakuację z 
Dunkierki. W latach 1941-42 często atakowała 
łodzie podwodne, eskortując konwoje na 
Atlantyku, w których niejednokrotnie płynął i 
nasz motorowiec „Batory”, przewożąc z 
Halifaxu w Kanadzie żołnierzy do Liverpoolu, 
także Polaków.

W latach 1942-43 brała udział w akcjach na 
Morzu Śródziemnym, w czasie bitwy o Maltę i 

walk w Północnej Afryce.
W latach 1943-45 często walczyła na Kanale
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La Manche, uratowała uszkodzony brytyjski 
niszczyciel Greyhound, dociągając go do portu w 
Anglii, brała udział w inwazji Europy, uratowała 
wielu alianckich pilotów zestrzelonych nad 
morzem. Przywiozła do Francji Naczelnego 
Wodza generała Kazimierza Sosnkowskiego, gdy 
odwiedzał wojska polskie na Kontynencie. Kiedy 
ściągano z rufy „Błyskawicy” banderę z orłem w 
koronie, cała bez wyjątku załoga zeszła z okrętu. 
Był też wtedy w jej składzie porucznik mar. 
Marek Ołdakowski, tak często pisujący do 
„Dziennika” i „Tygodnia”.

Akt przekazania przez Sekratarza Generalnego 
Instytutu K. Munnicha na na pokładzie okrętu- 
muzeum "Błyskawica" na ręce kmdra por. dra Z. 
Wojciechowskiego

W 1947 r„ kiedy Anglicy przekazywali 
„Błyskawicę” Polsce Ludowej, zwerbowali nową 
załogę spośród marynarzy z innych polskich 
okrętów, którzy zdecydowali się na powrót do 
Kraju. Było ich 177. Dowódcą okrętu w czasie 
tej podróży do Gdyni, tym razem pod nową już 
banderą, z orłem bez korony, został mianowany 
komandor podporucznik Bolesław Romanowski, 
też jeden z tych, którzy postanowili wrócić do 
Kraju. Tak więc ORP „Błyskawica” przypłynął 
do Polski 4 lipca 1947 r„ a nie „znalazł się” w 
niej, jak pisze CWS w swoim artykule w 
„Dzienniku Polskim” z dnia 29 maja.

Ufamy, że oryginalna bandera wojenna ORP 
„Błyskawica”, która przez 54 lata przebywała 
poza granicami Polski i wróciła teraz po latach 
tułaczki na obczyźnie do Niepodległej Ojczyzny, 
jest na pokładzie swego „domu” przechowywana 
z należnym jej pietyzmem i rewerencją, 
chociażby tylko dlatego, że pływało pod nią, 
walczyło i ginęło wielu polskich marynarzy, 
którym niestety nie dane było powrócić.

Por. Mieczysław Tarczyński, bratanek 
późniejszego generała, od początku wojny w 
1939 r. aż do ogłoszenia kapitulacji Helu 1 
października brał udział w jego obronie, ażeby 
wieczorem tego dnia za zgodą szefa sztabu 
Dowódcy Floty uciec na motorówce straży 
celnej „Batory” i po trzech dniach dopłynąć do 
Szwecji, skąd przedostał się do Wielkiej Brytanii, 
gdzie dostał później przydział na „Błyskawicę” i 
brał udział w większości jej akcji bojowych.

„Dziennik Polski”, 12 VI 1996
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Tadeusz Głowacki

WRZESIEŃ 1939 NA HELU
Wspomnienie

W marcu 1939 roku Generalny Inspektor Sił 
Zbrojnych, marszałek Edward Rydz-Smigły 
zatwierdził nowy plan obrony Wybrzeża, według 
którego jednostki armii polskiej miały w razie 
wojny czasowo opuścić Pomorze Gdańskie - 
natomiast samo Wybrzeże, łącznie z półwyspem 
helskim miało tworzyć samodzielny teren obrony.

J. Unruga. Hel podniesiono do rangi Głównej 
Bazy Marynarki Wojennej, w następstwie czego 
przeniesiono z Oksywia na Hel radiostację DF, a 
nieco później (17 sierpnia), do jednego z pustych 
schronów amunicyjnych położonych w lesie, w 
odległości ok. 3 km od Portu Wojennego Hel, 
przybył dowódca floty z resztą sztabu Mar. Woj.

Przeorganizowanie systemu dowodzenia 
operacyjnego wg nowych wytycznych nastąpiło 
w lipcu tego roku z tym, że dotychczasowe 
Dowództwo Obrony Wybrzeża Morskiego 
przekształcono na: a) Dowództwo Morskiej 
Obrony Wybrzeża, i b) na Dowództwo Lądowej 
Obrony Wybrzeża. To ostatnie, z wyłączeniem 
Rejonu Ucmocnionego Hel, który oddano pod 
bezpośrednie rozkazy dowódcy floty, kontradm.

„Nową” radiostację DF zainstalowano w 
drugiej połowie czerwca w willi kmdr. por. 
Włodzimierza Steyera, położonej w 
bezpośrednim sąsiedztwie Portu Wojennego Hel 
(patrz szkic). Biało otynkowany, jednopiętrowy 
budynek z założeniem ogrodowym, pokryty 
płaskim dachem, na którym ogrodnik układał 
pieczołowicie zielone pomidory, aby dojrzewały 
w słońcu. Radiostacja zajmowała cały parter, 
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natomiast pokoiki znajdujące się wraz z łazienką 
i kuchenką na piętrze były przeznaczone na 
mieszkania dla obsady radiostacji, składającej się 
z trzech radiooperatorów, pełniących nasłuch i 
korespondencję przez okrągłą dobę. Szefem był 
oficer sygnałowy dowódcy floty, kpt. mar. K. 
Sawicz-Korsak.

Obsada radiostacji: st. mar. nadterminowy - 
Jan Arciszewski,

st. mar. nadterminowy - Bernard Ulich, i
st. mar. nadterminowy - Tadeusz Głowacki.
Gdy w dniu Święta Morza (29 czerwca) po 

wspaniałej defiladzie Floty na redzie Gdyni 
opuszczałem na zawsze ORP Grom, na pokładzie 
motorówki, która miała nas zawieźć do 
Dowództwa Floty na Oksywie, a później na Hel, 
znajdował się m.in. były dowódca okrętu 
(ostatnio dowódca dyw. kontrtorpedowcó w), 
kmdr por Stanisław Hryniewiecki. Dowódcą ORP 
Grom był kmdr ppor. Aleksander Hulewicz. Na 
Helu zastałem juź w radiostacji dwóch moich 
nowych kolegów, a oprócz nich czekał na mnie 
trzeci, st. marynarz Kazimierz Cymer, ostatni z 
ustępującej ekipy, który podobnie, jak jego dwaj 
koledzy (mat. Mieczysław Kostecki i drugi, 
którego nazwiska nie pamiętam), zostali 
zwolnieni z Marynarki Wojennej i skierowani na 
Bliski Wschód, gdzie przez całą wojnę pracowali 
jako radiotelegrafiści na placówkach 
dyplomatycznych RP.

Życie i praca na radiostacji weszła powoli na 
tory dobrze naoliwionej rutyny. Współpraca z 
kolegami przebiegała bez zarzutu - Arciszewski 
małomówny, wysoki blondyn, sepleniący i nieco 
głuchawy, nie był skory do dłuższych dyskusji, 
okazał się jednak bardzo dobrym radiotą, tak w 
nasłuchu jak i w korespondencji. Bernard (Benio) 
Ulich, również dobry specjalista, był jak gdyby 
jego przeciwieństwem: niskiego wzrostu, 
szczupły, delikatny w stosunku do otoczenia, 
dyskutował chętnie na różne tematy.

Im bliżej wojny, tym mniej było pracy. W 
eterze obowiązywała cisza radiowa, lecz 
wytężony nasłuch obowiązywał bez przerwy. 
Czterogodzinne wachty zmienialiśmy z czasem 

na wielogodzinne, ponieważ każdy z nas 20-25- 
latków miał poza Rejonem Umocnionym rodzinę 
lub sympatię, z którą chciał się spotkać.

30 sierpnia po południu, około godz. 14-tej. 
zobaczyłem przez otwarte drzwi radiostacji idące 
w szyku torowym nasze trzy kontrtorpedowce. 
Pierwszy szedł ORP Błyskawica, później ORP 
Grom, a na końcu ORP Burza. Wieczorem 
dowiedzieliśmy się, że okręty te są w drodze do 
Anglii... czułem się, jak ryba wyrzucona na 
brzeg. Powrót do rzeczywistości nastąpił 
wcześniej niż mogłem przypuszczać.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 
siedziałem na nasłuchu, w eterze panowała 
zupełna cisza. Około godziny czwartej zapaliłem 
papierosa „od antenty”, gdyż skończyły mi się 
zapałki, włączyłem głośnik aby dać wypocząć 
uszom i otworzyłem duże, oszkolone drzwi 
radiostacji od strony portu. Uderzył mnie mocny 
zapach nagrzanej żywicy zmieszanej z zapachem 
ropy i algieru. Przy wejściu na molo stał 
marynarz z karabinem na ramieniu, pilnujący 
gniazda ciężkiego karabinu maszynowego, 
umieszczonego w koszu; z Zatoki Puckiej 
dochodziło miarowe pykanie motoru kutra 
rybackiego. Na horyzoncie zatoki widać było 
miejscami ławice mgły, przyklejone do szklanej, 
spokojnej powierzchni wody.

Dokładnie o godz. 04.40 usłyszałem w 
głośniku jak gdyby klaskanie, które szybko 
odczytałem jako sygnał SOS, SOS, SOS... W 
pierwszej chwili nie łączyłem nerwowego i 
nierównego tempa nadawania sygnału z naszą 
placówką na Westerplatte, choćby dlatego, że 
brak było zakodowanego szyfru rozpoznawczego 
stacji i przypuszczałem, że sygnał nadaje 
znajdująca się gdzieś w pobliżu portu wojennego 
na Helu jednostka nawodna. Po, jak mi się 
wydawało, bardzo długiej chwili, odróżniłem 
wreszcie między SOS-ami kod rozpoznawczy 
Westerplatte i zgłosiłem się w pierwszej 
nadarzającej się przerwie w jego nadawaniu. Po 
odebraniu i pokwitowaniu telegramu, który 
natychmiast przetelefonowałem do oficera 
sygnałowego floty, poprosiłem operatora na



Nr 182 NASZE SYGNAŁY Str. 11

Westerplatte aby zaczekał przy kluczu na 
odpowiedź. Trwało to jednak dość długo i po 
jakimś czasie znowu usłyszałem w słuchawkach 
rozpaczliwe SOS, SOS, SOS... powtarzane 
wielokrotnie. Od strony Gdańska dochodziły 
odgłosy ciężkiej artylerii pancernika 
niemieckiego Schlesvig-Holstein, 
bombardującego Westerplatte.

Około 7-ej zjawił się w radiostacji oficer 
sygnałowy, a nieco później zdałem wachtę 
Arciszewskiemu i położyłem się spać. O 13-ej 
wstałem i zszedłem na dół, gdzie w radiostacji 
zastałem admirała J. Unruga rozmawiającego z 
szefem sztabu, kmdr. por. M. Majewskim i kmdr, 
por. W. Steyerem. Z kolegami uzgodniliśmy 
program pracy na najbliższe godziny i poszliśmy 
z Bernardem na dach budynku, aby spożyć 
spóźnione śniadanie. Nagle od strony Pucka 
nadleciało 7 niemieckich Stukasów, które pikując 
z przeraźliwym skowytem i gwizdem zaczęły 
zrzucać bomby na Port Wojenny, strzelając 
równocześnie z broni pokładowej. Cały nasz 
budynek chodził jak drzwi na zawiasach, co 
najlepiej odczuliśmy znajdując się na dachu. 
Zwyczajny strach i nieprzygotowanie do 
podobnej łaźni sprawił, że z trudem znaleźliśmy 
wąskie zejście w nadbudówce i po żelaznej 
drabince zsunęliśmy się w dół i pobiegliśmy do 
wcześniej przygotowanych w pobliżu willi 
rowów przeciwlotniczych. Wpadając do rowu 
zauważyłem kątem oka pochylonego i 
biegnącego łosim kłusem w kierunku rowu 
admirała J. Unruga. Dopiero co przeżyty szok i 
scena nie pasująca do osoby, która dotychczas 
uchodziła (dla nas młodych pistoletów) za 
„postrach Floty” sprawiły, że admirał stał mi się 
bardziej ludzki.

Po nalocie zastaliśmy w radiostacji mnóstwo 
kurzu i odprysków tynku z sufitu i ścian 
pokrywających aparaturę, podłogę i siedzącego 
przy kluczu Arciszewskiego. Na szczęście nikt z 
obsady radiostacji nie został ranny, jednak dla 
wszystkich stało się jasne, że radiostację należy 
przenieść w bezpieczne miejsce, co nastąpiło 
trzeciego dnia wojny po zbombardowaniu i 

zniszczeniu w porcie ORP Gryf i ORP Wicher 
przez niemieckie lotnictwo.

Kilka godzin po nalocie byliśmy świadkami 
jeszcze jednej tragedii, która rozegrała się niemal 
na naszych oczach, gdzieś w drodze między 
Oksywiem a półwyspem helskim. ORP Gryf 
otrzymał rozkaz zaminowania południowej części 
Zatoki Gdańskiej i w tym celu pobrał na swój 
pokład ok. 300 min. W drodze na Hel w zespole 
okrętów osłony (ORP Wicher i trawlery) ORP 
Gryf został zaatakowany przez niemieckie 
bombowce i poważnie uszkodzony; zginął 
dowódca okrętu, kmdr ppor. Stefan Kwiatkowski 
i 4 innych członków załogi plus 17 ciężko 
rannych. Na trawlerze ORP Mewa ocalało 3 
marynarzy - reszta ciężko ranni lub zabici 
odłamkami eksplodujących w pobliżu burt okrętu 
bomb. Zapadał zmrok, ryczały syreny wszystkich 
okrętów zespołu. Pierwszy na holu podchodzi 
ORP Mewa, prawie bez nadbudówek, na 
pokładzie leżą okrwawione strzępy ludzkich ciał 
pomieszane z niewiarygodnie pokręconym 
żelaziwem. W jednym rogu leży oparty na 
lewym łokciu starszy marynarz i usiłuje drugą 
ręką zebrać własne jelita i wtłoczyć je na swoje 
miejsce. Wkrótce zmarł.

*

Cyplowy odcinek półwyspu Hel był od 
początku wojny przedmiotem szczególnego 
zainteresowania Luftwaffe i niemieckich 
jednostek wojennych, które ostrzeliwały cypel z 
morza. Pancernik Schleswig-Holstein 
koncentrował się w pierwszych dniach wojny 
wyłącznie na bombardowaniu Westerplatte swoją 
ciężką artylerią a późniejsze ostrzeliwanie Helu 
nie przyniosło nam większych szkód oprócz 
częściowego uszkodzenia baterii cyplowej im. H. 
Laskowskiego, która nieco uszkodzona 
przetrwała do drugiego października, tzn. do 
kapitulacji Helu. Ataki lądowe na Hel rozpoczęły 
się dopiero 9 września utarczką pod Swarzewem.

W schronie sztabu Mar. Woj., do którego nas 
przeniesiono z radiostacją, mieliśmy bezpośredni 
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kontakt z amdirałem. Tylko koc zastępujący 
drzwi oddzielał nasze miejsce pracy od 
pomieszczeń admirała.

Ilość punktów radiowych, z którymi 
mieliśmy dotychczas łączność zmniejszała się z 
każdym dniem. Drugiego dnia wojny zaczęła 
szwankować łączność z Westerplatte i mimo 
usilnych zabiegów nie udało nam się jej 
wznowić. W dniu kapitulacji Westerplatte (7 
września) urwała się również łączność z 
Kierownictwem Marynarki Wojennej w 
Warszawie z powodu ewakuacji KMW do 
Pińska. W budynku KMW pozostała jednak mała 
grupka obsady radiowej, z którą wymienialiśmy 
telegramy do dalszego ich przekazania, aż do 
kapitulacji Warszawy. Z naszymi jednostkami w 
Anglii nie mieliśmy żadnego kontaktu od chwili 
opuszczenia przez nie kraju, natomiast 
komunikacja radiowa z okrętami podwodnymi 
funkcjonowała względnie sprawnie do czasu ich 
internowania w Szwecji. Fantastyczna ucieczka 
ORP Orzeł z Tallina była jak gdyby ciepłym 
promykiem słońca w dobie nieszczęść, jakie 
lawinowo spadały na nas w owym czasie.

25 września ORP Żbik zdecydował się na 
internowanie w Szwecji, na Bałtyku pozostał 
ostatni okręt podwodny ORP Orzeł, z którym już 
od kilku dni nie mieliśmy kontaktu aż do 
kapitulacji Helu, a ORP Wilk już wcześniej nas 
pożegnał po przedostaniu się na szersze wody 
przez cieśniny duńskie w drodze do Anglii.

Kapitulacja nastąpiła w dniu 2 października 
o godzinie 11-tej. Jeszcze dziś po tylu latach 
mam przed oczami moment poddania się; stałem 
przed studnią przeciwpożarową niedaleko 
schronu, w którym znajdowała się radiostacja. 
Przed wejściem do schronu stał admirał J. Unrug 
i rozmawiał półgłosem z kilkoma oficerami, m.in. 
kmdr. Majewskim i Frankowskim. Około godz. 
11-ej wychodzi z otaczającego schron lasu 
kompania młodych kadetów niemieckich i 
ostrożnie nas otacza. Młodzi chłopcy z 
gotowymi do użycia karabinami, najwyraźniej 

niepewni. Niedługo potem nadjeżdża niemiecki 
admirał w asyście oficerów niemieckich i 
polskich (kmdr Steyer), pilotujących „gości”. 
Rozmowa toczy się po niemiecku i po polsku. 
Niemiec pozdrawia naszego admirała po 
niemiecku, a ten odpowiada mu po polsku - 
tłumaczy oficer polski w zielonym mundurze, 
sekunduje mu od czasu do czasu kmdr Majewski.

Około godz. 14-ej, po smutnym pożegnaniu 
z dowódcami, otrzymaliśmy rozkaz pakowania 
się i ładowania na wagoniki kolejki 
wąskotorowej i odjeżdżamy do Portu 
Wojennego Hel, gdzie czekają już na nas 
szybkie R-boty aby nas przewieźć do Gdańska na 
statek organizacji „Kraft durch Freude” - 
Wilhelm Gustlov. Na statku przyjęto nas 
przyzwoicie, czyste kajuty, biała pościel, dobre 
jedzenie. Niemcy nie zapomnieli nawet o 
zapewnieniu nam przyjemnego widoku ze statku, 
przycumowanego do mola naprzeciwko ziejącego 
pustką Westerplatte. Po dwóch dniach 
przewieziono nas w pulmanowskich wagonach do 
Szkoły Morskiej w Gdyni, gdzie dano nam 
możność pożegnania się z rodzinami lub 
bliskimi. Tego samego dnia wieczorem nastąpił 
odjazd do oflagu Nienburg ad Weser, 
Niedersachsen. Podróż ta trwała ok. 3 doby. Na 
każdej większej stacji spotykały nas gromady 
niemieckiej młodzieży w brunatnych 
mundurkach, wiwatujących na cześć fiihrera. 
Wszędzie swastyki i uwijające się grube, 
w y k r o c h m a 1 o n e Berty rozdające 
bohaterom/wartownikom w kubkach gorącą kawę 
i sandwicze. Powietrze naładowane ciężką 
muzyką wojskową... O wir fahren, O wir fahren 
gegen Engeland...

PS. Powyższy referat (tu z pewnymi 
poprawkami) wygłosiłem na konferencji 
poświęconej 50 rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, 30.09.1989. Konferencja odbyła się w 
lokalach duńskiej jednostki Obrony Narodowej w 
Bronshoj, Dania.
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Wanda Troman

Przedświt Polsko-Brytyjskiej Współpracy Morskiej
Przed podpisaniem traktatu wersalskiego 28 

VI 1919 pierwszym morskim reprezentantem 
Wielkiej Brytanii w Polsce został Lieutenant- 
Commander Henry Bernard Hughes Rawlings 
(1889-1962), RN, który działał jako oficer 
łącznikowy pomiędzy Brytyjską Misją 
Wojskową, a tymczasowym rządem RP. Generał 
Adrian Carton de Wiart (1880-1963), szef 
Brytyjskiej Misji Wojskowej, która przybyła do 
Polski 12 II 1919, twierdził, że Rawlings, który 
posiadał wielkie zdolności krasomówcze, 
przekonał swojego dowódcę krążwonika HMS 
Coventry, Captain Francis Gerald St. John (1869- 
1948), aby zarekomendował jego do służby w 
dyplomacji w Polsce. Młody oficer torpedowy, 
Rawlings, pragnął pełnić funkcję morskiego 
przedstawiciela w Polsce, ponieważ jak sam się 
wyrażał, kraj ten naprawdę potrzebował 
rozwinąć swoją flotę przy współpracy brytyjskiej. 
Takim sposobem Rawlings trafił do Brytyjskiej 
Misji Dyplomatycznej, kierowanej przez ppłka 
Harry Aymas Leigh Herschell Wadę (1863- 
1959), który z polecenia rządu Jego Królewskiej 
Mości, Jerzego V (1865-1936) towarzyszył 
Ignacemu Paderewskiemu (1860-1941) w 
podróży z Kopenhagi do Gdańska na 4165t 
lekkim krążowniku HMS Concord dowodzonym 
przez Captain William Douglas Paton (1874- 
1952). Paderewski, jego druga żona Helena de 
Rosen Górska (1856-1934), ich sekretarz, pan 
Iwanowski i ich świta weszli na pokład HMS 
Concord w Harwich 19 XII 1918, do Kopenhagi 
przybyli 22 XII, gdzie dołączył do nich attache 
wojskowy Wielkiej Brytanii w Danii, ppłk Harry 
Wadę, wyznaczony na przedstawiciela rządu 
brytyjskiego w Polsce, ale nie akredytowanego 
jeszcze przy tymczasowym rządzie polskim. 
Dlatego też Wadę miał tytuł Komisarza, a nie 
Posła. Zadaniem Wade’a w Polsce było zbadanie 
sytuacji politycznej i określenie programów 
różnych partii politycznych. W Kopenhadze też 
dołączył do całej grupy Sylwin Strakacz (1892- 
1973), który w stolicy Danii był wysłannikiem

Rady Regencyjnej, a który niebawem stał się 
sekretarzem osobistym Paderewskiego. Wiele lat 
potem, Strakacz pracował jako Konsul Generalny 
w Nowym Jorku i 4 XI 1941 jego córka, Helena, 
została matką chrzestną ORP Jastrząb1,2> 3-4> 5> 12.

Można przypuszczać, że Rawlings słyszał z 
gazet o formowaniu się polskiej floty, którą 28 
XI 1918 powołał do życia Komendant Józef 
Piłsudski 1867-1935). Można być pewnym, że 
Piłsudski, podpisując dekret jej utworzenia, miał 
na myśli użycie tej siły przeciwko Rosji, która w 
tym czasie przechodziła metamorfozę polityczną 
i której Polska nie mogła ufać. Niemcy i Austria 
były pokonane i ich pozycje polityczne w 
Europie miał ustalić Traktat Wersalski, natomiast 
wschodnie granice Polski leżały nieuregulowane. 
Oprócz tego cały wysiłek twórczy Piłsudskiego 
był skierowany z historycznym uzasadnieniem 
przeciwko Rosji i z tego powodu główne punkty 
jego politycznej filozofii uważały Rosję za 
niebezpiecznego przeciwnika Polski.

Pierwsze napady bolszewików na wschodnie 
tereny Polski zaczęły się w grudniu 1918, a w 
lutym 1919 walczono już około Berezy 
Kartuzkiej na Białorusi. Piłsudski miał rację, że 
widział pierwsze niebezpieczeństwo dla Polski 
idące ze wschodu, a więc, można przypuszczać, 
że kiedy Rawlings wyraził życzenie przyjechać 
do Polski i pomóc w rozbudowie floty wojennej, 
musiał zdawać sobie sprawę o pierwszych 
zadaniach tej floty. I rzeczywiście, jedne z 
pierwszych walk polskiej marynarki toczyły się 
na rzekach i lądzie w obronie i ustanowieniu 
wschodnich granic.

Jednym z młodych oficerów, a zarówno 
rysownikiem pracującym dla „London Illustrated 
News” na HMS Concord był późniejszy Captain 
RN, Cecil King (1881-1942), który tak opisuje 
swoje spotkanie z Paderewskim na krążowniku: 
„Towards the end of December, 1918, HMS 
Concord sailed from Harwich, having on board 
Mr Paderewski, who was going out in order to 
become Prime Minister of the newly 
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reconstituted State of Poland. Mr Paderewski, his 
wife, and secretary had their own quarters on 
board, but the writer found an opportunity of 
talking with the secretary, who he endeavoured to 
persuade to use his influence with Mr 
Paderewski, with a view of his playing the piano 
one night to the ward room officers. Mr 
Iwanowski, the secretary, explained that the great 
pianist had been in America for some years, 
working on his country’s problems, and had not 
touched a piano for a long time, being so much 
engaged on political work.

The ward room piano was a small yacht
piano, of about six octaves. On arrival at 
Danzing, the night before he went ashore, a 
message came down to the Commander saying 
that Mr Paderewski would like to meet the ward 
room officers. He came down with the Captain, 
sat down at the little piano and played a minuet 
of his own, followed by the „Polonaise”, that 
famous composition by another great Polish 
musician.

A story is told of Chopin (1810-1849) that 
once, when living in Majorca, he had a day
dream, in which he saw knights of old in their 
splendid trappings, and all the past glories of the 
great days of the Kingdom of Poland. This dream 
he enshrined in a musical composition, which is 
the „Polonaise”. In this charming manner did one 
great artist and Polish Patriot pay homage to 
another”6.

W 1918 CONCORD, płynąc z szybkością 
10 węzłów, przybył do Gdańska 25 XII i 
zakotwiczył przy Neufahrwasser, gdzie po 
nabożeństwie Paderewski i jego świta, włączając 
Komisarza Wadę, opuścili okręt i udali się do 
Poznania4,5.

W kołach towarzyskich i dyplomatycznych 
Harry Wadę był znaną osobistością: był on 
synem sławnego dyplomaty brytyjskiego, Sir 
Thomas Wadę (1818-1895), który służył w 
Chinach przy końcu XIX wieku, i prawnukiem 
urodzonego w Hannowerze Sir William’a 
Herschel’a (1738-1822), odkrywcy w 1781 
planety Uran. Po ukończeniu szkoły w Harrow i 
Wojskowej Szkoły w Woolwich, Harry Wadę 
zaczął służyć w Królewskiej Artylerii. W 
pierwszych miesiącach wojny światowej był na 

froncie we Francji, a latach 1915-1917 pracował 
jako oficer wywiadu w Irlandii. Następnie 
przeniesiono go na stanowisko wojskowego 
attache do Kopenhagi, a kiedy Paderewski za 
radą ówczesnego brytyjskiego ministra spraw 
zagranicznych, Lorda Arthura James’a Balfour’a 
(1848-1930) zdecydował się pojechać do Polski 
aby „połączyć rozłączone polskie serca”, Harry 
Wadę stanął na czele pierwszej Brytyjskiej Misji 
Dyplomatycznej udającej się z nim od kraju. 
Paderewski już 3 XII 1918 przybył na S/S 
Megantic z Nowego Yorku do Liverpool’u i jako 
członek Komitetu Narodowego Polski, pracował 
w Londynie nad uzyskaniem poparcia rządu 
brytyjskiego dla nowopowstającego państwa 
polskiego. Brytyjczycy uważali jego za 
najbardziej odpowiedniego człowieka na 
stanowisko premiera, ponieważ był on w stanie 
doprowadzić do porozumienia między różnymi 
partiami politycznymi w Polsce i doprowadzić do 
utworzenia rządu koalicyjnego reprezentującego 
wszystkie opinie polityczne w kraju. W tym 
czasie Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, 
reprezentował lewicę niepodległościową, ruch, 
którego członkowie partii konserwatywnej i 
liberalnej w Londynie nie popierali, toteż w 
Paderewskim widzieli człowieka, który będzie 
prowadził politykę prawicy. Zatem uzyskał on 
pomoc dyplomatyczną od rządu JKM, który 
dostarczył specjalnie dla niego HMS Concord z 
5-go Dywizjonu Lekkich Krążowników, Harwich 
Force, na którego pokładzie znajdowało się 437 
marynarzy i oficerów. Ponieważ Paderewski był 
znany i ceniony na Zachodzie jechał teraz do 
Polski w wielkim stylu i ze świtą. Drugim 
członkiem Misji i asystentem, tłumaczem i 
sekretarzem Wade’a był Richard Edward Kimens 
(1872-1950), który chodził do szkół w Rosji i w 
Niemczech, a przed pierwszą wojną pracował od 
1897 jako Brytyjski Wicekonsul w Warszawie i 
doskonale mówił po polsku. W czasie wojny 
pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu w 
Petersburgu. Kimens nie jechał razem z 
Paderewskim i Wade’em, lecz przybył do 
Poznania koleją przez Wiedeń. W 1919 został 
mianowany radcą handlowym i pozostał na tym 
stanowisku do 1933. Za pracę w Polsce Kimens 
otrzymał Order Polonia Restituta7,8-9-10, ".
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W Poznaniu Paderewski i Wadę zostali 
owacyjnie powitani przez tłumy mieszkańców, a 
Wojciech Korfanty (1873-1939) specjalnie 
wygłosił przemówienie po angielsku witając tym 
sposobem przedstawicieli Anglii. Paderewski 
odpowiedział, że Polska jest panią swoich 
własnych portów i stanie się znowu wielkim 
krajem. W tym momencie Główny Komisarz 
Niemieckiej Rady Żołnierskiej przedstawił się 
Paderewskiemu i nalegał, żeby on jak najprędzej 
opuścił Poznań i udał się do Warszawy. 
Paderewski naturalnie odmówił. Niemiecki 
Komisarz zwrócił się wtedy z prośbą o pomoc do 
Harry Wadę, który poinformował Niemca, że 
przyjechał do Polski z misją powierzoną jemu 
przez rząd brytyjski i że zostanie w Poznaniu. 
Słysząc stanowczą odpowiedź brytyjskiego 
oficera, Niemiec odszedł na bok, ale nie dał za 
wygraną. Niemieccy żołnierze wtargnęli do 
Ratusza i podarli flagi polskie i brytyjskie, w 
rezultacie czego żołnierze polscy ich 
zaatakowali. Walki na ulicach Poznania trwały 
od 2-ej po południu do 7-ej wieczorem. Jeszcze 
przed wybuchem walk ulicznych przedstawiciele 
niemieckich organizacji prosili Harry Wade’aaby 
zatrzymać Paderewskiego w hotelu, ponieważ 
jego widok na ulicach Poznania mógłby 
doprowadzić Niemców do rozpaczy. Wadę nie 
zwrócił uwagi na te prośby i przejechał razem z 
Paderewskim w odkrytym aucie przez ulice 
miasta5.

Właściwie dwóch oficerów Royal Navy 
znajdowało się w Brytyjskiej Misji 
Dyplomatycznej kierowanej przez Harry Wade’a. 
Misja ta działała niezależnie od Brytyjskiej Misji 
Wojskowej, na której czele stał Generał Carton 
de Wiart. Oficerami RN byli: Lieutenant 
Commander Henry Bernard Hughes Rawlings i 
Midshipman Frederick G.R. Langford; oboje z 
HMS COVENTRY.

Rawlings był synem Williama Johna 
Rawlingsa z Downes, Hayle, w Kornwalii, gdzie 
urodził się 21 V 1889. W styczniu 1904 wstąpił 
do królewskiej szkoły morskiej w Dartmouth, na 
6201t szkolny okręt HMS BRITANNIA i 
wyruszł na morze po raz piewrszy na HMS 
GOLIATH w maju 1905. W 1910 awansował na 
porucznika, a następnie w październiku 1914 

został dowódcą łodzi torpedowej NUMBER 11 
we Flotylli Norę. W lutym 1915 służył na HMS 
VERNON, gdzie specjalizował się w broni 
torpedowej i następnie służył jako oficer 
torpedowy na krążownikach ANTRIM, 
UNDAUNTED i COVENTRY. Za swoją pracę 
w Polsce Rawlings otrzymał order O.B.E. (Order 
of the British Empire) w 192012,13> '4.

Na początku stycznia 1919 Rawlings, który 
przebywał w Poznaniu z Paderewskim i tam 
pozostał po jego wyjeździe do Warszawy, 
przybył z Poznania do Paryża, gdzie spotkał się 
z Lordem Robertem Cecilem (1864-1958) w celu 
przekazania jemu raportu o sytuacji w tym 
mieście. Po przeczytaniu raportu, Lord Robert 
Cecil uważał za wskazane ostrzec Niemców 
przed jakąkolwiek prowokacją na niekorzyść 
Polski i nawet starał się dowiedzieć w 
Admiralicji w Londynie, czy istnieje możliwość 
wysłania okrętów do Gdańska aby pomóc Polsce. 
W Paryżu Cecil przedstawił Rawlings’a 
francuskiemu ministrowi spraw zagranicznych, 
Stephan’owi Pichon’owi (1857-1933), którego 
poprosił o wysłuchanie relacji młodego oficera 
RN o sytuacji w Poznaniu15, 16.

W latach od 1918 do 1919 Lord Robert Cecil 
był zastępcą ministra spraw zagranicznych Lorda 
Arthura Balfour, w którego imieniu podczas 
nieobecności często występował. Cecil był 
pacyfistą i widział, że wojny przynoszą tylko 
okropności i tragedie i dlatego też walczył o 
pokój prowadząc politykę rozbrojenia, której 
wytyczne przedstawił w memorandum już w 
1916. Memorandum twierdziło, że konflikty 
zbrojne powinny być zastąpione pokojowymi 
międzynarodowymi rokowaniami i sankcjami. 
CeciFa propozycje stały się potem podstawą 
Karty Ligi Narodów. W 1919 został wysłany na 
3 lata do Paryża, gdzie przekonał państwa 
neutralne o ich koniecznej przynależności do tej 
organizacji. Mimo, że był pacyfistą, jednak w 
sprawie Polski uważał, że Anglia mogłaby 
wysłać okręty jako ostrzeżenie i pokaz siły, co 
by odstraszyło Niemców.

Jeżeli dochodziło wśród brytyjskich 
polityków do nieporozumień na tle politycznym, 
to lepiej było zrezygnować ze stanowiska, 
aniżeli doprowadzić do kompromisu swoich 
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przekonanń. Tak się stało z Generałem Carton de 
Wiartem, który pojechał osobiście do Paryża, 
gdzie starał się przekonać Lloyd George’a (1863- 
1945) o przekazaniu Galicji Polsce, ale brytyjski 
premier stanowczo odmówił. Carton de Wiart od 
tego czasu z nim już nigdy nie rozmawiał. 
Również w Paryżu 8 IV 1919 Carton de Wiart 
powiedział, że Polska powinna otrzymać Gdańsk 
z szerokim korytarzem około 80-100 km nad 
Bałtykiem. Lloyd George, który reprezentował 
najmocniejszego zwycięzcę na konferencji 
pokojowej, nie zgodził się nawet z opinią 
Komitetu Jules Cambona (1845-1935), aby oddać 
Polsce Gdańsk. W ogóle Lloyd George nie miał 
pozytywnej opinii o Polakach, o których 
powiedział: „No one gave more trouble than the 
Poles. Having once upon a time been the most 
formidable military Power in Central Europe - 
when Prussia was a starveling Duchy - there 
were few provinces in a vast area inhabited by a 
variety of races that Poland could not claim as 
being historically her inheritance of which she 
had been reft. Drunk with the new wine of 
liberty supplied to her by the Allies, she fancied 
herself once more the resistless mistress of 
Central Europe”17,24. Po latach, w 1930, ale 9 lat 
przed wojną. Lord Frederick Birkenhead (1872- 
1930) przewidział niebezpieczeństwo nie 
włączenia Gdańska do Polski i wypowiedział w 
swojej książce „Turning Points in History” 
następującą opinię: „Gdańsk instead of being 
given to Poland outright was made a free city, 
and tacked on to Poland by a strip of territory... 
Germany might stretch out a hand to clutch at 
Poland and all Europe once again may be 
dragged in”18,19120.

Następnie z powodu różnych opinii 
politycznych jakie zaistniały między War Office 
i de Wiartem, generał podał się do dymisji i 
wyjechał do majątku swojego adiutanta i 
przyjaciela, księcia Karola Radziwiłła. Tam na 
Polesiu, na wyspie Prostynim, pozostał aż do 
lipca 1939, kiedy znowu został powołany na 
stanowisko szefa Brytyjskiej Misji Wojskowej w 
Warszawie i razem z rządem polskim wyjechał 

do Rumunii21.
Wróćmy do roku 1919. Otóż 23 IV 1919 

Carton de Wiart zażądał przeniesienia 
Rawlings’a do Brytyjskiej Misji Wojskowej w 
charakterze „naval liaison officer” (morski oficer 
łącznikowy), o czym poinformował Admiralicję 
i Naval Intelligence22, na której rozkaz Rawlings 
otrzymał tę nominację 1 VII 191923.

W 1919 Dyrektorem Wywiadu (Naval 
Intelligence) Royal Navy był Commodore Hugh 
Francis Paget Sinclair (1973-1939). Po pierwszej 
wojnie został wyznaczony na to stanowisko na 2 
i pół roku, w 1920 otrzymał promocję na Rear- 
Admirała i odszedł z Admiralicji pracując jako 
dowódca łodzi podwodnych. W 1926 otrzymał 
nominację na Viceadmiral i odszedł na 
emeryturę, awansując do stopnia Admirała w 
maju 193030.

Rawlings bardzo pozytywnie przedstawił 
sprawę Polski w Paryżu, ale niestety, ani Cecil 
ani młody oficer RN w tym czasie nie mieli 
decydującego politycznego głosu w sprawie 
udzielenia pomocy w organizowaniu PMW. 
Prywatnie przedstawiciele Misji Brytyjskich mieli 
swoje zdanie, ale oficjalnie musieli się 
dostosować do polityki swego rządu. Rząd i 
Admiralicja Brytyjska nie decydowali się 
pozytywnie odpowiedzieć na apel Polski w 
sprawie udzielenia pomocy w organizowaniu 
polskiej floty. 15 V 1919 Lord Curzon (1859- 
1925) oświadczył, że Morska Misja do Polski 
powinna być natychmiast wysłana, o czym 
przedstawiciel Komitetu Narodowego Polski w 
Londynie (adres KNP: 46 Mount Street i 13 
Grosvenor Street, Wl), Władysław Sobański 
(1878-1943), został zawiadomiony. Natomiast 
Główny Podsekretarz w Admiralicji, Alexander 
Flint (1877-1932), 25 VI 1919 powiedział: „I 
cannot understand the policy which encourages 
the promotion of these petty navies (mowa tu o 
Polsce i Finlandii), which would appear to be 
only useful for encourgaging petty warfare at a 
time when we are supposed to be establishing a 
world peace”35. Mowa tu o wojnie na kresach 
wschodnich.
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Z Rawlings’em na HMS CONCORD 
przyjechał drugi, bardzo młody oficer RN - 
Midshipman Langford i Sir Percy Charles Hugh 
Wyndham (1884-1943), Brytyjski Komisarz w 
Warszawie (od 21 IV 1919 do 30 IX 1919), 
którego zadaniem było nawiązanie oficjalnych 
stosunków dyplomatycznych między Polską a 
Wielką Brytanią, uważał, że dalsze przebywanie 
tak młodziutkiego oficera w niebezpiecznej 
Warszawie nie było wskazane. Langford wrócił 
do Anglii36.

W maju i czerwcu 1920 niektóre oddziały 
sowieckiej armii, składające się głównie z 
jednostek kozackich, pod dowództwem Semiona 
Michajłowicza Budiennego (1883-1973), zaczęły 
coraz bardziej atakować południowo-wschodnie 
tereny RP. Carton de Wiart uważał, że kozacy 
charakteryzowali się ujemnymi cechami, 
ponieważ nie byli ani zdyscyplinowani ani 
odpowiednio przygotowani do nowoczesnej 
wojny, a tego czego im było brak w organizacji 
i dyscyplinie wojskowej nadrabiali brutalnością 
i morderstwami jak również nieludzkim 
traktowaniem jeńców wojennych25.

Podczas bolszewickiego natarcia Carton de 
Wiart udał się do Równego w celu 
monitorowania progresu kompanii wojennej i 
pojechał natychmiast na front razem z 
Rawlings’em i ordynansem James’em. Kiedy 
spostrzegli zbliżających się w ich kierunku 
Kozaków zdecydowali się wrócić do kwatery 
polskiego generała, który atakiem wroga wcale 
się nie przejął. W każdym razie de Wiart czuł, 
że jest w niebezpieczeństwie i oznajmił, że 
opuszcza linię frontu. Jego wagon kolejowy stał 
na torach i de Wiart udał się na stację dowiedzieć 
się, czy będzie można go przyczepić do pociągu. 
Zawiadowca stacji uważał, że będzie to można 
zrobić, ponieważ wkrótce miał nadjechać pociąg 
z uchodźcami. De Wiart przypuszczał, że 
Kozacy przybędą za parę godzin, toteż jak 
najszybciej chciał stamtąd wyjechać i zabrać ze 
sobą swoich podopiecznych. W międzyczasie 
parę bomb upadło na budynek dworcowy, ale 
pociąg ciągnięty przez dwie lokomotywy wjechał 

na stację i de Wiart przyczepił do niego swój 
wagon. W czasie podróży zostali otoczeni przez 
Kozaków, którzy chcieli ich wszystkich 
pozabijać. De Wiart się specjalnie obawiał o swój 
wagon, ponieważ wyglądał on inaczej od 
drugich i Kozacy właśnie w niego głównie 
celowali25.

Istnieje ciekawa historia, w jaki sposób dostał 
się w ręce de Wiarta ten odróżniający się od 
innych wagon, typu wagon-lit, którego styl i 
wygląd w niczym nie przypominał wagonów 
wschodniej Europy. Otóż młody Rawlings kupił 
go dla swojej roboczej popdróży do Budapesztu. 
W lutym/marcu 1919 Rawlings pracował z 
wielkim poświęceniem i energią dla sprawy 
Polski razem z jednym Australijczykiem pod 
nazwiskiem Harry Picton i oboje starali się 
przewieźć z Węgier materiały wojenne dla wojsk 
polskich. Picton przez jakiś czas był zatrudniony 
w Łańcucie jako koniuszy królewski i mówił 
kilkoma językami, co było Rawlings’onowi 
bardzo pomocne. Oboje pojechali do Budapesztu, 
gdzie swoimi i im tylko znanymi metodami 
zdobyli potrzebny Polsce sprzęt wojenny i ruszyli 
z nim w drogę powrotną, ale niestety musieli 
przejechać przez Pragę czeską. Czesi, którzy byli 
w tym czasie na stopie wojennej z Polską, nie 
życzyli sobie aby sprzęt wojenny dostał się do 
Warszawy i zatrzymali Rawlings’a, który zmyślą 
jak pomóc Polsce, udał się osobiście do pałacu 
Tomasza Masaryka (1850-1937), pierwszego 
prezydenta Czechosłowacji, od którego wyprosił 
pozwolenie na przejazd sprzętu przez czeskie 
terytorium. Wszystkie inne trudności spotkane po 
drodze Rawlings załatwiał z pomocą butelki 
whisky i innych podarunków, toteż cały wojenny 
ładunek doszedł do Polski bezpiecznie. 
Pułkownik F. Haller, w imieniu Armii Polskiej, 
podziękował Rawlings’owi za jego wielką pomoc 
w tym okresie, kiedy zapasy broni i amunicji 
były już na wyczerpaniu. Niestrudzony wysiłek 
Rawlings’a sprawił, że Armia Polska mogła 
dalej walczyć przeciwko wrogom25, 26.

Teraz niedaleko frontu, wagon ten 
zainteresował Kozaków, którzy wystrzelili w 
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niego pocisk i spowodowali jego osunięcie się na 
kołach. De Wiart żałował, że w ogóle przyjechał 
do Równego, a Rawlings się tym nie przejmował 
i przyjmował to nowe dramatyczne położenie z 
humorem. Ordynans James zaczął spokojnie 
pakować rzeczy generała, a Węgier - służący 
kolejowy, schował się pod dywanem. Podróżnicy 
wagon-lit jednak zostali zmuszeni do opuszczenia 
swojego wygodnego lokum i znalezienia miejsca 
w głównym pociągu. W czasie przeskakiwania z 
jednego wagonu do drugiego ręka de Wiarta 
wyślizgnęła się z ręki Rawlings’a i generał upadł 
na tory. Dla generała była to tragiczna sytuacja, 
ponieważ już w 1914 w Somalii utracił jedno 
oko w bitwie z Derwiszami, a wkrótce potem we 
Francji podczas bitwy o Ypres w 1915 lewą rękę. 
Z rozpaczy począł szukać swego rewolweru, w 
którym były tylko dwie kule i generał pomyślał, 
że jedna będzie dla Kozaka a ta ostatnia dla 
niego samego, ponieważ wołał śmierć od 
kozackiej niewoli. Okazało się jednak, że 
Kozacy nie ośmielili zbliżyć się do torów i 
generał mógł wstać i pobiec za wolno idącym 
pociągiem, do którego już wciągnął go 
Rawlings. W końcu znaleźli się w Warszawie, a 
Rawlings’a wagon-lit dostał się Kozakom do 
zabawy27.

Zwycięstwo nad bolszewikami odniósł sam 
Piłsudski, a nie francuski generał, Maxime 
Weygand (1867-1965), jak to często uważają 
niektóre prawicowe stronnictwa: „The right 
wrongly credited Weygand with vanquishing the 
Bolsheviks. In fact this was the achievement of 
Polish leader General Piłsudski”28. Po bitwie o 
Warszawę i cudzie nad Wisłą, Rawlings, którego 
poczucie humoru nigdy nie opuszczało, twierdził, 
że to właśnie on spowodował odejście 
bolszewików od stolicy, ponieważ w czasie 
bitwy udał się osobiście na linię frontu i dał 
jednemu polskiemu generałowi butelkę whisky, 
która dała mu natchnienie do ataku29. To samo 
potwierdził po bitwie Carton de Wiart w 
rozmowie z Sir Percy Loraine (1880-1961). 
Loraine, będąc na stanowisku brytyjskiego 
Charge d’Affaires w Warszawie w 1920, nie 
ewakuował się do Poznania, gdzie dyplomaci 
urządzili się tymczasowo w Hotelu de France, ale 

poszedł na front i sam strzelał do bolszewików, 
których nazywał Bolo30.

Nazwisko Rawlings’a figuruje 6 XII 1921 na 
liście wydatków poniesionych przez Brytyjską 
Misję Morską w Polsce31. Na liście tej figurują 
nazwiska członków misji: szef misji Commander 
Wharton i członkowie: Lieutenant Commander 
Rawlings, Lieutenant Commander Gore-Browne 
i Lieutenant Buchanan. To jest jedyna wzmianka 
w Public Record Office o jego przynależności do 
misji.

W 1921 Rawlings był w Londynie i rok 
później ożenił się z Ewą Loveday, córką 
Williama Hastings’a Beaumont’a z Esher. Z tego 
małżeństwa miał dwóch synów i jedną córkę32.

Dalsze dzieje Rawlings’a są też bardzo 
interesujące. W 1930 został Captain RN i przez 
4 lata służył na Morzu Śródziemnym dowodząc 
4-tą Flotyllą Destroyerów, następnie na HMS 
CURACOA i HMS DELHI dowodził 3-cią 
Eskadrą Krążowników. W 1935 wstąpił na studia 
do Imperial Defence College, po ukończeniu 
którego został wysłany w 1936 do Tokio i Pekinu 
jako Naval Attache. 1 I 1939 wrócił do 
Londynu32.

Z powodu zbliżającej się wojny rozpoczęto 
rozmowy sztabowe z Anglią i Francją na temat 
udzielenia Polsce ewentualnej pomocy 
wojskowej. Angielsko-polskie rozmowy sztabowe 
odbyły się w dniach 23-30 V 1939 w Warszawie 
w Sztabie Głównym. 25 V 1939 The Times, s. 
16, zawiadomił o przybyciu brytyjskiej misji 
wojskowej do Polski. Do roku 1939 Polska nie 
miała żadnych stosunków wojskowo-sztabowych 
z Wielką Brytanią.

Stronę polską reprezentowali: Szef Sztabu 
Głównego, Generał Dywizji Wacław Teofil 
Stachiewicz (1894-1973); Szef KMW Kontr- 
Admirał Jerzy Świrski (1882-1959), Szef Sztabu 
KMW Komandor Karol Korytowski (1892-1966), 
Generał lotnictwa Stanisław Ujejski 1891-1980), 
zastępca Stachiewicza pułkownik Józef Jaklicz 
(1894-1974), major Ferdynand Leopold Bobiński, 
major Józef Franciszek Kiecoń, attache wojskowy 
i lotniczy w Londynie, podpułkownik Bogdan 
Józef Kwieciński i raz jeden był obecny 
podpułkownik Orski z 4-go biura Sztabu
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Głównego. Sekretarzem był major Władysław 
Dziewanowski (1895-1951) ze Sztabu Głównego, 
który pisał protokoły po francusku. Stronę 
brytyjską reprezentowali: generał Edward Hadrill 
Clayton (1899-1962), Captain Henry Bernard 
Hughes Rawlings RN i pułkownik lotnictwa 
Alexander Paul Davidson (1894-1971 )33.

Rawlings przybył znowu do Polski, ale tym 
razem jako oficjalny przedstawiciel rządu 
brytyjskiego i jego polityki, toteż nie mógł już 
wypowiadać się prywatnie na żaden temat. Był 
obecny na wszystkich zebraniach, ale nie 
zostawił po sobie pamiętników, więc można się 
tylko powoływać na jego oficjalne wypowiedzi.

W czasie posiedzenia plenarnego w dniu 30 
V 1939 Captain Rawlings zapytuje, co będzie 
robiła flota polska, jeśli nie będzie wcale 
niemieckich transportów, idących do Prus 
Wschodnich.

Kontradmirał Świrski wyjaśnia, że będzie się 
starała szkodzić nieprzyjacielowi, jak będzie 
mogła.

Rawlings pyta, co się stanie, jeśli port na 
Helu nie będzie mógł służyć za bazę.

Świrski odpowiada, że okręty podwodne 
będą się zaopatrywać w portach neutralnych, jak 
długo to będzie możliwe, a następnie przejdą 
przez Sund.

Rawlings informuje się, czy myślano o tym, 
aby posłużyć się jako bazą którymś z portów 
angielskich. To powinno być przygotowane 
zawczasu.

Świrski wyjaśnia, że kontrtorpedowce, nie 
mogące przez czas dłuższy przebywać na morzu, 
byłyby zmuszone, w wypadku utraty Helu — do 
rozbrojenia się w portach neutralnych. Licząc się 
z tym, proponuje on, aby 3 spośród nich 
dołączyły do floty brytyjskiej jeszcze przed 
wybuchem wojny.

Rawlings mówi, że jeśliby to miało miejsce 
już w czasie wojny, to raid z zachodu mógłby 
ułatwić przejście przez Sund33.

Na krótko przed wojną Rawlings zostaje 
dowódcą krążownika HMS NORFOLK, a zaraz 
potem pancernika HMS VALIANT. Jesienią 
1940 otrzymuje tymczasowy awans na Rear 
Admiral i dowodzi 1-szą Wojenną Eskadrą na 

Morzu Śródziemnym, a w styczniu 1941 
nominacja ta zostaje potwierdzona i Rawlings 
zostaje dowódcą 7-ej Eskadry Krążowników na 
Morzu Śródziemnym. W czasie wycofania się sił 
brytyjskich z Krety Rawlings odegrał ważną 
rolę. Dowodził potężnymi siłami morskimi 
włączając pancerniki WARSPITE i VALIANT, 
krążowniki GLOUCESTER i FIJI oraz 7 
destroyerów. W kwietniu 1942 został przyjęty do 
Admiralicji w charakterze Assistant Chief of 
Naval Staff (Foreign), ale już od marca 1943 
znowu walczy na morzu jako Oficer Flagowy - 
dowódca rejonu Zachodniej Afryki. Kiedy ORP 
BURZA przybyła do Freetown 23 VI 1943, 
została odkomenderowana pod jego dowództwo. 
Piaskowski pisze, że w czasie postoju w 
Freetown załoga BURZY została otoczona dużą 
życzliwością. W listopadzie 1943 Rawlings 
zostaje przeniesiony na Lewant i na Wschodnie 
Morze Śródziemne jako głównodowodzący 
Oficer Flagowy i pozostaje tam aż do 1944. Za 
swoją pracę w tym rejonie otrzymuje order 
K.C.B. (Knight Commander of the Order of the 
Bath). Pod koniec 1944 została sformowana 
Brytyjska Flota na Pacyfiku i Rawlings został jej 
zastępcą dowódcy. Flota ta walczyła razem z 
Amerykanami przeciwko fortyfikacjom na 
wyspach Ryu-Kyu i głównego lądu. Kiedy 
Japonia skapitulowała Rawlings otrzymał order 
K.B.E. (Knight Commander of the Order of the 
British Empire). W 1946 z okazji urodzin króla 
Jerzego VI (1895-1952) otrzymuje następny order 
G.B.E. (Knight Grand Cross of the Order of the 
British Empire) i w lipcu tegoż roku we 
wrześniu odchodzi na emeryturę jako admirał w 
stanie spoczynku. Wyjeżdża do swojej rodzinnej 
Kornwalii, gdzie zostaje wyznaczony na 
stanowisko Deputy Lieutenant w Kornwalii i 
Szeryfa tego hrabstwa. Zmarł 30 IX 196232,33.

Odszedł jaden z pierwszych przyjaciół Polski, 
który jako młody człowiek czytał o powstającym 
nowym kraju gdzieś w środkowo-wschodniej 
Europie i postanowił jemu pomóc. Od samego 
początku był zdania, że Polska powinna mieć 
marynarkę wojenną utworzoną przy pomocy 
Anglii, ale niestety polityka kazała inaczej.
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Tadeusz Lesisz

Z ORP ’’BURZA” - NA ŚCIGACZE
Rok 1939

Po kilkutygodniowym pobycie w 
południowej bazie R.N. w Devonport (Western 
Approaches), skąd nasze okręty operowały w 
Kanale i na południu Irlandii, oraz po 
koniecznych zmianach konstrukcyjnych dla 
poprawienia stateczności okrętów na wody 
Atlantyku, cały nasz dywizjon O.R.P.

Na Ścigaczu "S.2" stoją od lewej: ppor T Lesisz, 
ofic.R.N.ppor A.Guzowski, leżący-ppor E. Wciślicki 

Błyskawica, O.R.P. Grom i O.R.P. Burza, został 
skierowany 31 października do Harwich i 
włączony do 20-ej flotylli kontrtorpedowców 
brytyjskich. Zadaniem flotylli było patrolowanie 
południowo-wschodnich wybrzeży Anglii oraz 
ochrona konwojów w Kanale i u ujścia Tamizy. 
Najgroźniejszym może niebezpieczeństwem dla 
statków w tym czasie, były miny magnetyczne 
zrzucane przez Niemców z samolotów na trasach 
konwojów oraz u wejścia do portów. Straty w 
statkach były duże. Znalezienie obrony 
przeciwko nim było bardzo naglące. Jednej nocy 
przesunięto boje oznaczające bezpieczną drogę 
do Tamizy. Niemcy w przekonaniu, że to 
oznakowany kanał, zrzucili miny na mieliznę. 
Rano zebrano je i odesłano do głównej szkoły 
torpedowej, do H.M.S. Vernon w Portsmouth dla 
dokładnego zbadania. Jako obronę użyto 
elektryczny kabel z wysokim napięciem, którym 
opasowano kadłuby okrętów i w ten sposób 
neutralizowano magnetyzm okrętowy.

Przydział na ścigacze

4 grudnia ppor. E. Wciślicki, ppor. A. 
Guzowski z O.R.P. Błyskawica, ppor. A. 
Jaraczewski i ja z O.R.P. Burza, zostaliśmy 
odkomenderowani do objęcia nowych ścigaczy 
S2 i S3 (motor gunboats), które były budowane 
w stoczni British Power Boat Co. w 
Southampton.

Zanim powrócę do naszego nowego 
przydziału na ścigacze, chciałbym wspomnieć o 
dwóch wydarzeniach podczas mojej służby na 
Burzy w Harwich. 15 listopada otrzymaliśmy 
rozkaz udania się do Rosyth, gdzie 17 listopada 
wizytował nasz dywizjon Naczelny Wódz gen. 
Wł. Sikorski w asyście adm. Jerzego Swirskiego 
Szefa Kier. Mar. Woj., amb. Edwarda 
Raczyńskiego, admirała Bertham Ramsey RN, 
dowódcy Home Fleet, oraz wyższych oficerów 
polskich i angielskich. Do Harwich wróciliśmy 
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19 listopada aby kontynuować konwojowanie 
statków. Podczas jednego z konwojów 21 
listopada tuż za rufą Burzy wyleciał na minie 
brytyjski kontrtorpedowiec H.M.S. Gypsy. Po 
wyratowaniu załogi, wróciliśmy do portu 
wyładować rozbitków i rannych. Okres służby w 
Harwich był nużący, zła mglista pogoda i w 
ciągłym narażeniu na miny. Jak wspomniałem 
nasze ścigacze były jeszcze w budowie, więc 
zostaliśmy wysłani na specjalne kursy w celu 
zapoznania się z nowym sprzętem i jego obsługą. 
Pierwszy kurs odbyliśmy w H.M.S. Osprey w 
Portland obok Weymouth, gdzie zapoznaliśmy 
się z aparatem podsłuchowym przeciwko okrętom 
podwodnym „Asdic”, oraz z nowymi zasadami 
walki podwodnej. Asdic był najlepszym aparatem 
do tego celu znanym w tym czasie i z małymi 
modyfikacjami przetrwał całą wojnę i był 
bezsprzecznie instrumentalnym w walce 
przeciwko niemieckim U-boatom, a może nawet 
decydującym w ich niszczeniu. Aparaty 
zainstalowane na naszych ścigaczach były 
„nieruchome”, to znaczy, że trzeba było obracać 
całym ścigaczem ażeby odszukać „echo” i 
kierunek na okręt podwodny. Aparaty z 
obracającą transmisją, które można było obracać 
360 stopni, były instalowane na większych 
okrętach. Warto zaznaczyć, że Polska Mar. Woj. 
była drugą z kolei po Francji, która otrzymała 
dane o „Asdicu” już przed wojną.

Było to oznaką dużego zaufania jakim nas 
darzyła R.N. Pierwszy kurs o aparacie Asdic dla 
oficerów Marynarki Francuskiej miał miejsce w 
Portland w 1937 roku. Zbliżały się święta 
Bożego Narodzenia, pierwsze święta poza 
domem, poza krajem. W Weymouth ludzie z 
walizkami przenosili się z domów do prywatnych 
hotelików wzdłuż nadbrzeża, wydawało się nam 
to trochę dziwne, u nas w kraju było trochę 
inaczej, kto mógł spieszył pod dach rodzinny.

W Anglii duża część ludności nie odczuwała 
jeszcze wojny, poza zaciemnianiem domów oraz 
sporadycznymi nalotami, był „względny spokój”. 
Wojna rozgrywała się na morzach, Niemcy topili 
statki starając się odciąć dostawy do Wielkiej 
Brytanii, zaś Royal Navy broniła wybrzeży i 
dawała ochronę statkom przeciwko okrętom 
podwodnym oraz „pirackim” okrętom 
niemieckim operującym na Atlantyku i 
północnych morzach.
Rok 1940

Załoga Ścigacza "S.3" zlewej ppor T Lesisz (of 
wacht) z prawej ppor. A. Jaraczewski

Na kurs artyleryjski zostaliśmy wysłani do 
H.M.S. Excellent, największej szkoły artylerii 
morskiej R.N. w Portsmouth. Zakwaterowano nas 
w blokach oficerskich, które były wygodne, ale 
prawie że nie opalane i było „wściekle” zimno. 
Podczas pobytu tam byłem zaproszony na 
wspaniały bankiet z okazji wielkiego zwycięstwa 
R.N. na Południowym Atlantyku, gdzie 3 
krążowniki brytyjskie H.M.S. Exeter - z 8inch. 
działami i 2 lekkie krążowniki H.M.S. Achilles 
i H.M.S. Ajax - z 6inch. działami, pod 
dowództwem Commodora Harwood, stoczyły

Porucznik A. Jarczewski jako dowódca ścigacza 
"S-7"
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wspaniałą walkę artyleryjską z niemieckim 
„pocket battleship” Graf Spee - z 11 inch, 
działami, 13 grudnia 1939 r„ zmuszając go do 
przerwania walki z powodu uszkodzenia jego 
kontroli artyleryjskiej i wejścia do neutralnego 
portu Montevideo u ujścia rzeki la Plata na 72 
godz. dozwolone prawem międzynarodowym.

Kapitan Langsdorf, dowódca Graf Spee, z 
posiadanych wiadomości (specjalnie 
sfabrykowanych przez wywiad angielski) i 
podawanych otwartym językiem, spodziewał się 
potężnych sił morskich czekających go na 
morzu. Nie chcąc być pokonany przez 
przeważające siły alianckie po dokonaniu 
napraw, po 72 godzinach wyszedł w morze i po 
wyładowaniu załogi, wysadził okręt w powietrze. 
Sam po powrocie na ląd popełnił samobójstwo, 
obawiając się zemsty Hitlera, który nakazał mu 
walczyć do ostatniego pocisku.

W rzeczywistości na zewnątrz czekały na 
niego tylko 3 dość poważnie uszodzone 
brytyjskie krążowniki, inne okręty które szły im 
na pomoc były jeszcze bardzo daleko.

Ostatni kurs torpedowy mielis'my w szkole 
torpedowej H.M.S. Vernon również w 
Porsmouth. Tam mogliśmy oglądać niedawno 
wyłowione miny magnetyczne i zapoznać się z 
ich działaniem i formą obrony. Już po kilku 
miesiącach wojny, coraz częstsze naloty 
Luftwaffe na Centrum Szkolenia walki 
podwodnej w H.M.S. Osprey w Portland zmusiły 
Admiralicję do przeniesienia szkoły walki 
podwodnej poza zasięg lotnictwa niemieckiego 
do H.M.S. Cambeltown w Szkocji. Tam z grupą 
podoficerów i marynarzy zostałem, w początkach 
czerwca, wysłany na kurs Asdicu, jako 
wykładowca i tłumacz.

Cambeltown to mała mieścina na samym 
końcu cypla, położonego naprzeciwko ujścia 
rzeki Clyde (Glasgow). Byliśmy tam zupełnie 
„nowymi gośćmi”, ale przyjęci byliśmy bardzo 
serdecznie. Przytoczę urywek z listu 
rezydującego tam kapelana R.N. ...,,I trust that 
your stay here will be most pleasant, and hope 
that your work here will prove a material help 
towards the defeat of our common enemy and the 
restoration of your gallant country’s complete 
and final independence.” Kurs trwał kilka 
tygodni i w tym czasie stanowiliśmy wraz z 
tamtejszym Homeguard lądową obronę. Nasze 
ścigacze objęliśmy wreszcie w lipcu i 

dołączyliśmy do 3-ciej Flotylli ścigaczy 
bazowanej w małym porcie Fowey w Kornwalii. 
Fowey, bardzo ładna mała miejscowość 
letniskowa, położona na zachodnim stoku ujścia 
rzeki Fowey z jednym hotelem i dwoma 
„pubami”. Naszą bazę stanowiły barki 
zakotwiczone na rzece, gdzie złożyliśmy nasze 
kufry, a naszym mieszkaniem 11 osobowej 
załogi, składającej się z 2 oficerów i 9 
podoficerów i marynarzy, tak w porcie jak i w 
morzu, był na 63 stopy długi ścigacz. Ale 
byliśmy młodzi i łatwo znosiliśmy wszelkie 
niewygody.

Naszym głównym zadaniem były szybkie 
wypady na Kanał i osłona konwojów od ścigaczy 
niemieckich, jak również osłona większych 
okrętów które przechodziły przez Kanał lub 
wchodziły do Devonport. Robiliśmy również 
wypady pod brzegi Francji w celu rozpoznania i 
ewentualne ataki na ścigacze niemieckie. Podczas 
konwojowania statków wzdłuż Kanału, 
ponieważ zasięg naszych ścigaczy był 
ograniczony, musieliśmy wchodzić po drodze do 
portów wzdłuż wybrzeża jak Devonport, 
Portland, Dover lub Ramsgate, dla uzupełnienia 
paliwa. Warunki na ścigaczu nie pozwalały na 
nadzwyczajną higienę, więc jedyną kąpiel 
mogliśmy mieć w hotelu w Fowey. Niestety ze 
względu na brak wody, klucz od łazienki był pod 
ścisłą kontrolą „managera” i z nim staczaliśmy 
walki, które mimo jego oporu wygrywaliśmy. W 
międzyczasie niemieckie Luftwaffe dowiedziało 
się o naszym istnieniu w Fowey i kilkakrotnie 
nas odwiedziło, ale na szczęście ich bomby nie 
wyrządziły nam poważnych strat, a nasi 
artylerzyści mieli dodatkowe ćwiczenia.

Podczas powrotu z jednego z patroli, tuż 
przed wejściem do portu wpadliśmy na minę, 
zapewne zrzuconą z samolotu podczas jednego z 
nalotów. Ścigacz został bardzo poważnie 
uszkodzony i z dniem 1 stycznia 1941 roku, 
zostałem przeokrętowany na O.R.P. Błyskawica, 
na której z przerwami służyłem do lipca 1943 
roku i brałem udział w Bitwie o Atlantyk (Battle 
of Atlantic) i Inwazji Północnej Afryki (North 
African Operation). 2 lipca 1943 roku zostałem 
zaokrętowany na O.R.P. Dragon, pierwszy polski 
krążownik.
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Tadeusz Lesisz

Na Błyskawicy - Bitwa o Atlantyk

17 listopada 39 roku Naczelny Wódz gen Wł. 
Sikorski wizytuje dywizjon kontrtorpedowc ów w 
Rosyth. Od lewej: kmdr A Hulewicz d-ca ORP 
"Grom”, adm. Jerzy Świrski i amb E Raczyński.

Rok 1941. Po zejściu ze ścigacza „S3” 
1.1.1941 roku zostałem zaokrętowany na ORP 
„Błyskawica”, która była przydzielona do 
Western Approaches do służby konwojowej na 
Atlantyku. Dla zapewnienia normalnego życia 
ludności i możności prowadzenia wojny Wielka 
Brytania musiała zapewnić wolny dowóz

Rok 1941. Na "Błyskawicy" chór rewelersów od 
lewej: T. Lesisz, Z Dudkiewicz, J Kisielewski, J Klamt 
T. Piątek i A Rosiek 

wszystkiego z zewnątrz drogą morską i była 
całkowicie zależna od swobodnego ruchu jej 
Marynari Handlowej i statków neutralnych. 
Jednocześnie była zmuszona wstrzymać dowóz 
rzeczy niepotrzebnych do wysiłku wojennego, a 
od lata 1940 roku zaczęła wprowadzać stopniowo 
ogólne racjonowanie żywności i innych 
produktów i materiałów niepotrzebnych do 
prowadzenia wojny.

Ażeby zapewnić ochronę i zwiększyć 
bezpieczeństwo statków handlowych na trasach 
Atlantyku były one organizowane w konwoje 
około 30 statków przeciętnie i posiadały osłonę 
okrętów Royal Navy. W dodatku wiele statków 
handlowych były uzbrajane w stare działa 
morskie i innego rodzaju uzbrojenie, które często 
pozwalało im bronić się przeciwko Luftwaffe i 
U-boatom, atakującym na powierzchni. Mimo 
tych środków obronnych, niemieckie okręty 
podwodne potrafiły zatopić w czerwcu 1940 roku 
250.000 ton statków, najwyższy miesięczny 
tonaż od początku wojny.

Ażeby móc skuteczniej zwalczać 
niebezpieczeństwo U-boatów dowództwo 
„Western Approaches” przeniosło się z Plymouth 
na północ do Liverpool oraz utworzono 8 grup 
eskortowych, bazowanych w zachodnich portach 
Anglii, Szkocji i w Północnej Irlandii. ORP 
„Błyskawica” wchodziła w skład jednej z tych 
grup. Jednocześnie została zorganizowana w 
Liverpoolu taktyczna szkoła walki z okrętami 
podwodnymi dla oficerów grup eskortowych w 
sposobie walki z okrętami podwodnymi. Podobny 
kurs przeszliśmy i my, oraz oficerowie z innych 
naszych okrętów. Wreszcie zorganizowano 
współpracę z RAF Costal Command (lotnictwo 
przybrzeżne), którego samoloty mogły 
patrolować olbrzymie przestrzenie Atlantyku i 
jednocześnie zwalczać skutecznie okręty 
podwodne bombami głębinowymi. Te zmiany 
pozwoliły zmniejszyć straty, które do marca 1941 
roku wynosiły 3.174.000 ton i opanować 
tragiczną sytuację.

Po służbie konwojowej na Altantyku, w 
czasie których „Błyskawica” doznała wielu 
uszkodzeń i kłopotów ze sterem, została odesłana 
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w czerwcu 1941 roku do rodzimej stoczni w 
Cowes na Isle of Wight na poważny remont oraz 
przezbrojenie. Oryginalne szwedzkie działa 
zostały zastąpione czterema podwójnymi 
calowymi działami przeciwlotniczymi. Z 
dawnego uzbrojenia pozostały jedynie dwa 
podwójne 40 mm Boforsy. Po tych zmianach 
„Błyskawica” stała się potężną „baterią” 
przeciwlotniczą.

Po zakończeniu remontu, uzupełnieniu załogi 
i pobraniu amunicji wyszliśmy z Portsmouth na 
zachód do Lands End i później na północ przez 
morze Irlandzkie wzdłuż Hebridów do Scapa 
Flow. Przed wejście do Scapa przy przylądku 
Wrath Asdic uzyskał echo, przypuszczalnie 
okrętu podwodnego. Dowódca niezwłocznie 
przeprowadził atak bombami głębinowymi i nie 
widząc rezultatu, ponowił go dwukrotnie. 
Kontakt pozostał w tym samym miejscu i jak się 
później okazało był to prawdopodobnie wrak 
zatopionego statku. Po dwóch tygodniach 
ćwiczeń w połowie grudnia dostaliśmy rozkaz 
udania się do Islandii do Hvalfjord po dalsze 
instrukcje. Pogoda na północnym Atlantyku w 
okresie zimmy znana jest ze swej „srogości”. 
Szybko tego doznaliśmy idąc pod wiatr 
przeciwko „groźnej” fali. Okręt był zalewany 
tonami wody. Woda wdzierała się do wnętrza 
okrętu, pomieszczenia oficerskie i załogi na 
dolnym pokładzie były „po łydki” w wodzie i 
„po kostki” w mesie oficerskiej na głównym 
pokładzie. Wszędzie czuło się wilgoć, 
zmieniające się wachty schodziły z pokładu 
zziębnięte i przemoknięte do pomieszczeń 
zalanych wodą. Jedynie suche miejsce to były 
wiszące hamaki. Przy gwałtownych przechyłach 
okrętu woda przelewała się od burty do burty, 
zabierając ze sobą co było po drodze. Po przeszło 
dwóch dniach weszliśmy do Hvalfiordu. Na 
okręcie zapanowała „błoga” cisza. Takie uczucie 
miało się zawsze, kiedy z morza wracaliśmy do 
portu.

W początkach maja 1940 roku brytyjscy 
„Royal Marines” wylądowali w Islandii. W. 
Brytania objęła kontrolę wyspy. Islandia była 
ważna strategicznie dla Aliantów. W Hvalljord 
zostaje założona baza morska i jednocześnie 
RAF Costal Command objęło lotnisko w 
Keflaviku, skąd samoloty rozpoznawcze mogły 
patrolować w głąb Atlantyku, co bardzo pomogło 
w zwalczaniu U-boatów.

Rok 1941-Na "Błyskawicy od lewej: por J Buchowski 
1 ofic. art kmdr, ppor W Francki d.o. kpt B Wroński 
z d. o. kpt B Biskupski ofic. naw.

Po niespełna trzech dniach wraz z 
brytyjskimi niszczycielami wyszliśmy na 
Atlantyk spotkać konwój statków pasażerskich z 
transportem wojska eskortowany przez okręty 
amerykańskie. Przejęliśmy od nich eskortę 
konwoju. Pogoda była sztormowa, niski pułap 
chmur, widoczność słaba. Po pewnym czasie 
jeden ze statków znikł z oczu i były obawy, że 
może paść ofiarą operujących na tej trasie U- 
boatów, co okazało się słuszne, gdyż jeden z 
brytyjskich okrętów eskorty uzyskał kontakt na 
Asdicu i wykonał kilka ataków na U-boata nie 
dając mu możliwości ataku na konwój. Po 
jakimś czasie transportowiec się odnalazł i po 
prawie trzech dniach weszliśmy do Greenock. Za 
kilka dni znów zostaliśmy wysłani do Islandii i 
ponownie po konwój statków pasażerskich z 
transportem wojska. Wśród nich był polski 
motorowiec „Sobieski”. I znów weszliśmy do

Na "Błyskawicy: kpt J Tchórznicki, It. R.NIĆR 
Nicholas ofic. łączn, kmdr ppor W Francki i ofic. 
lekarz okrętowy
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Rok 1942- Na "Błyskawicy po nalocie Luftwaffe w 
Cowes - koledzy z 303 z maskotką okrętową "Betty".

Greenock po dalsze rozkazy. I tak rozpoczęły się 
islandzkie konwoje „round the clock” z Greenock 
do Islandii i z powrotem do Londonderry w 
Północnej Irlandii lub do Greenock. Praca nie 
heroiczna, bez widocznych sukcesów, żmudna, 
męcząca w okropnych warunkach pogody, z 
niekończącymi się sztormami. Przerywana jedynie 
krótkimi postojami w Rekjaviku i wizytą do Borg 
Hotel i w Szkocji wypadami do Glasgow do North 
Western Hotel. W Islandii obowiązywała prohibicja 
i oprócz nisko procentowego piwa nie można było 
dostać alkoholu. Uzupełnialiśmy te braki własnym 
„supply”.

Dowódcą bazy morskiej w Islandii (F.O.I.C. - 
Flag Officer in Charge) był Commodore Hamilton. 
Podczas jednego postoju w Rekjaviku żona 
Dowódcy, lady Hamilton, dowiedziawszy się o 
polskim okręcie, zaprosiła nas na „tea”. Przyjęła 
nas z córkami bardzo serdecznie. W przyjemnej 
atmosferze rozmowa potoczyła się na tematy 
naszego kraju oraz naszej służby z R.N. Dopiero 
po jakimś czasie zauważyliśmy, że lady Hamilton 
była niewidomą.

Rok 1942. W początkach kwietnia 1942 r. idąc 
z konwojem z Islandii do Greenock, podczas 
bardzo silnego sztormu „Błyskawica” doznała

Na "Błyskawicy - obsługa działa Nr2 na wachcie na 
morzu poważnych uszkodzeń.

Po przybyciu do Greenock odesłano nas do stoczni 
w Cowes na reperacje i dalsze zmiany w 
uzbrojeniuu. Kilka dni po przybyciu do stoczni 24 
kwietnia wczesnym rankiem Luftwaffe dokonało 
niespodziewanego nalotu na stocznię i miasto, 
podczas którego bomba upadła między nadbrzeżem 
i burtą „Błyskawicy” obok trapu wyrzucając go w 
powietrze, w rezultacie czego został zwalony maszt, 
uszkodzony dalocelownik oraz jeden członek załogi 
został ranny. Następny i jeden z najcięższych 
nalotów na Cowes w 2 wojnie światowej miał 
miejsce w nocy z 4 na 5 maja. Dzięki 
natychmiastowej akcji „Błyskawica” swoją 
wspaniałą artylerią odparła wielokrotne ataki 
Luftwaffe i uratowała miasto i stocznię od 
kompletnego zniszczenia i przyczyniła się do 
zmniejszenia strat w udziach. Podczas 
bombardowania zginęło ponad 70 mieszkańców 
Cowes. Dowódca okrętu kmdr W. Francki widząc 
tragiczną sytuację miasta organizuje z części załogi, 
nie zajętej przy obsłudze artylerii, ratownicze 
oddziały przy gaszeniu pożarów i pomoc lekarską 
na lądzie.

Obywatele miasta bardzo docenili ten wysiłek 
polskiego okrętu i następnego dnia delegacja 
obywateli na czele z Mayorem miasta przybyła na 
okręt by podziękować załodze ORP „Błyskawica” 
za ich wspaniały wysiłek i ofiarowała Dowódcy w 
dowód wdzięczności pamiątkowy medal miasta.

Warto wspomnieć, że podczas postojów w 
porcie, w wolnych chwilach na okręcie rodzi się 
życie rozrywkowe. Powstaje chór rewelerso'w, 
redagowane jest pisemko okrętowe „Błyskawica”, 
w którym nasi literaci próbują swoich talentów. 
Powstaje również „komórka radiowa”, która 
przygotowuje programy radiowe oparte na życiu 
okrętowym. Programy nadawane są z wielkim 
sukcesem przez rozgłośnię okrętową. Chór 
rewelersów zabawia nas często swoimi występami.

W kwietniu 1941 roku dostajemy zaproszenie 
od Misji Katolickiej w Londynie na występ na 
akademii z okazji Rocznicy Konstytucji 3 maja. 
Jedziemy do Londynu i dajemy koncert dla 
tamtejszej Polonii, po którym tak pisze do mnie ks. 
Infułat Staniszewski: „...mile wspominamy ten 
wieczór, szczególnie wysoko cenimy sobie to, że 
Drodzy Panowie z taką ochotą i bezinteresowno ścią 
przyjechali... i śpiewem swoim pozwolili nam 
zapomnieć na chwilę o tern, co nas wszystkich 
boli”. 14 maja 1942 roku zostałem wyokrętowany 
z „Błyskawicy” i odkomenderowany na 3 
miesięczny kurs „KOAM” Kurs Oficerów Artylerii 
Morskiej do HMS „Drake” w Devonport obok 
Plymouth.23
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Kpt. mar. JERZY DOBRODZICKI

STAŻ NA HMS QUEEN ELIZABETH

W lutym 1941 roku, mój rocznik Szkoły 
Podchorążych MW zakończył chlubnie studia 
teoretyczne oraz pływanie kandydackie na Iskrze, 
Wilii (39 rok) oraz Błyskawicy, Gromie i Burzy 
(39-40 rok).

Rozdzielono nas na małe grupy i zaokrętowano 
na duże jednostki brytyjskie - pancerniki i 
krążowniki. Tadeusz Nowokról (Borysław), 
Gustaw Plewako (Łuniniec), Mieczysław Woźniak 
(Kalisz), Zdzisław Leśniak (Gdynia), Oskar Gliński 
(Warszawa) i Jerzy Dobrodzicki (Warszawa) - to 
zespół przeznaczony na HMS Queen Elizabeth, 
pancernik 35000 ton wyp., uzbrojenie 8 dział 15 
calowych, 10 podwójnych baterii 4,5 cal., pom- 
pomy i oerlikony. Okręt zbudowany w 1915 roku 
został całkowicie zmodernizowany, posiadał radar, 
szybkość maks. 28 w.

QE była wówczas w składzie Home Fleet, 
bazowanej w Scapa Flow i tamże zostaliśmy 
przyjęci do mesy Podchorążych (Gun Room). 
Prezydentem mesy był ppor. RN Davies, a w skład 
wchodziło 13 młodych midshipmen’o'w oraz nas 
sześciu.

Dowódcą QE był Capt. CB Barry DSO, RN, 
gruby, jowialny gentleman, bardzo dla nas Polaków 
przychylny. W pierwszej wojnie był drugim 
dowódcą łodzi podwodnej, która przedarła się przez 
Dardanele na Morze Czarne.

Kilka razy przemawiaj ąc do załogi wspominał 
i podkreślał wspaniały wyczyn Orła i Wilka. 
Zastępcą dowódcy był Cdr. Gotto, DSO, RN, 
również sympatyczny i przyjacielski. Około 60-ciu 
oficerów oraz 1500 marynarzy i podoficerów 
kompletowało załogę. Rozdzielono funkcje i ja 
chyba miałem szczęście, bo dostałem obsługę tzw. 
plotting table. W razie manewrów okrętów 
uruchomiałem tę maszynę i oznaczałem zmiany 
kursów. Przydział wprost cudowny, gdyż miałem 
małą kabinę na pomoście admiralskim, jedno piętro 
niżej od pomostu bojowego ńo i dwa duże bulaje, 

przez które później obserwowałem ataki powietrzne 
na naszą flotę. Pełniłem także wachtę na pomoście 
(midshipman of the watch). Kiedy okręt zmieniał 
co kilka minut kurs, idąc tzw. Zig-Zag, ze stoperem 
w ręku i tablicą dawałem komendy na ster. 
Ciekawą też miałem funkcję oznaczania na dużej 
mapie na ścianie mojej kabiny pozycji naszych 
jednostek, konwojów i ubotów. Meldunki 
przychodziły co cztery godziny, kolorowe 
chorągiewki oraz inne oznakowania przedstawiały 
pozycje różnych sił.

Okręt nasz był Flagowym CinC Home Fleet, a 
Dowódca Floty, Admirał J. Tovey, często zaglądał 
aby popatrzeć na tą mapę. Kilka razy bardzo 
kurtuazyjnie ze mną rozmawiał! Koledzy z mojej 
grupy dostali rozmaite przydziały w większości 
jednak do artylerii. Sam postój w Scapa Flow nie 
był atrakcyjny, zimno, mglisto i dookoła puste 
wysepki. I nagle 14 marca następuje odkotwiczenie, 
wychodzimy w morze, a z nami HMS Hood, 
London oraz eskorta niszczycieli. Schamhorst i 
Gneisenau grasują na Altantyku. Pogoda fatalna, a 
widocznoś ć słaba, szukamy ich bezskutecznie przez 
5 dni. Samoloty z Ark Royal (Force H) uzyskały i 
zaraz straciły kontakt z nieprzyjacielem. Okazało 
się w końcu, że niemieckie okręty przemknęły się 
do Brestu. Wróciliśmy do Scapa Flow, a w trzy dni 
potem w kierunku Halifax’u eskortujemy szybki 
konwój transportowców z wojskiem. Towarzyszące 
nam niszczyciele miały zabawkę - HMS Wolverine 
zatopił U-boata, wziął trzech oficerów i 33 
marynarzy jako jeńców. Byliśmy już o dzień drogi 
od Halifaxu, kiedy zawrócili nas z powrotem pod 
Francję. Kończyła się nam ropa, więc weszliśmy do 
Gibraltaru. Po dwóch dniach znowu w morze w 
kierunku na Freetown, Sierra Leone, Zachodnia 
Afryka.

W dniu 4 maja wychodzimy na Atlantyk w 
towarzystwie kilku destroyerów. Najpierw na 
zachód a potem na wschód i po przejściu Cieśniny 
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Gibraltarskiej formuje się konwój „Operation 
Tiger”. Cztery statki typu „elan” mają na pokładzie 
całą dywizję pancerną (238 czołgów), 43 samoloty 
Hurricane oraz duże zapasy amunicji. Armia gen. 
Wavell’a znalazła się w krytycznej sytuacji, posiłki 
są konieczne. Będziemy więc szli przez Morze 
Śródziemne do Aleksandrii, propozycja raczej 
ryzykowna, gdyż cała Flota Włoska oraz lotnictwo, 
w tym Luftwaffe z baz na Sycylii. Force H z 
Gibraltaru (Adm. Somerville), w składzie HMS Ark 
Royal, Renowan, Sheffield i inne będą z nami na 
jedną trzecią drogi, a potem QE wraz z 
destroyerami doprowadzi statki do celu. Trzeciego 
dnia wyprawy o godzinie 10.00 rano rozpoczął się 
pierwszy atak lotniczy. Samoloty włoskie rzuciły 
torpedy ale bez skutku. Nasza artyleria plot, 
grzmiała potężnie, a myśliwce Fulmary startowały 
z Ark Royal, kilka amolotów zostało zestrzelonych. 
Następna fala to Ju 87, niemieckie stukasy, które z 
lotu nurkowego atakowały statki handlowe no i Ark 
Royal. Zapora ogniowa nasza i naszych towarzyszy 
była zabójcza i skuteczna, żadna bomba nie 
znalazła celu. O godzinie 19.00 nastąpił następny 
atak, torpedy i bomby po prostu sypały się w 
morze. Wieczorem Force H. zawróciła do 
Gibraltaru no i zostaliśmy sami, idąc kursem na 
Cieśninę Skerki przejdziemy blisko wyspy 
Pantelleria, silnej bazy Floty Włoskiej. W nocy 
wybucha nagle kanonada, 4.5, Oerlikony, Pompomy 
- okazuje się, że samolot rzucił w nas torpedę i 
dzięki dowódcy, który wymanewrował wspaniały 
zwrot, uniknęliśmy trafienia. Wyspę Pantelleria 
minęliśmy w odległości czterech mil, okręt w 
alarmie bojowym, duże działa skierowane na bazę, 
a tu cisza! Około godziny 04.00 następuje potężna 
eksplozja, jeden z naszych transportowe ów „Empire 
Song” dostał torpedę od włoskich ścigaczy. 
Przechylony na burtę palił się, załogę zdążono 
wyratować zanim statek wyleciał w powietrze.

Następnego ranka dołączyły z Malty trzy 
krążowniki typu „Coventry” oraz pojawiły się 
samoloty angielskie - Beaufighters. W samą porę, 
gdyż zaraz zaatakowały nas Ju 87 i Ju 88, 
odważnie pikując, także wkrótce znaleźliśmy się 
otoczeni fontannami wody. Nasza artyleria plot. 

doskonale działała, na pewno zestrzeliła kilka 
samolotów. Załoga QE spisała się wspaniale - po 
tylu dniach ciągłej akcji nie opuszczając stanowisk 
bojowych potrafiła, mimo zmęczenia i emocji, 
wykonywać swoje zadania.

Pięknego popołudnia w dniu 10 maja 
zauważyliśmy maszty na horyzoncie i wkrótce 
wyłoniły się potężne sylwetki. Była to Angielska 
Flota Śródziemnomorska pod dowództwem 
Admirała Cuningham. Po dołączeniu do Floty 
wzięliśmy razem kurs na Aleksandrię. Wieczorem 
nastąpiły ataki z powietrza no i niesamowita 
kanonada dział przeciwlotniczych trwała przez 
prawie trzy godziny. Nie było strat, widocznie 
■nasza zapora ogniowa była nie do pokonania, 
chociaż samoloty wykazywały w atakach dużą 
odwagę. Nasze baterie dział 4.5 wystrzeliły tej nocy 
około 3000 pocisków. Jeden z kadetów, 
Kanadyjczyk Frank Wadę, napisał długo po wojnie 
doskonałą książkę o swych przeżyciach z 
pływania na QE w latach 1941-43. Poświęca też 
nam kilka zdań no i wymienia nasze nazwiska. 
Opisując powyższą akcję bardziej dokładnie, pisze 
między innymi co następuje: „Podczas akcji jeden 
z naszych polskich podchorążych otworzył ogień 
z małego km typu Levis, zamontowanego na 
pomoście bojowym. Widocznie hałas i emocje 
spowodowały, że zaczął strzelać chociaż właściwie 
samolotu nie było. W tym momencie HMS Valiant 
(pancernik) wysunął się do przodu no i w efekcie 
seria Glińskiego przeszła ponad pomostem w 
Valiant’a. Oczywiście Oskar został upomniany a 
Valiant przeproszony”. Przez następne trzy dni 
więcej takich ataków zostało odpartych przez nasze 
myśliwce z HMS Formidable. No i wreszcie 
stanęliśmy na bojach w porcie w Aleksandrii.

Rozgorzała bitwa o Kretę. Admirał Cuningham, 
dowodząc częścią Floty Śródziemnomorskiej 
utworzył ochronny pierścień dookoła Krety, ażeby 
zapobiec inwazji drogą morską. Tymczasem 
Niemcy bazowani na pobliskich wyspach greckich 
zaatakowali okręty brytyjskie potężną siłą 
powietrzną. Nieustanne prawie ataki Ju 87 i Ju 88 
dewastowały nasze jednostki. HMS Warspite, 
flagowy okręt Floty uszkodzony, krążowniki HMS 
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Gloucester i Fiji oraz kilka niszczycieli zatopione, 
co spowodowłao duże straty w ludziach. Reszta 
Floty Śródziemnomorskiej ruszyła z Aleksandrii na 
pomoc. Wiceadmirał Pridham Whippel dowódca 
zespołu Battle Squadron prowadził pancerniki QE 
i Barham, lotniskowiec Formidable oraz 
niszczyciele Jervis, Janus, Kandahar, Nubian, 
Hasty, Hereward, Vogager i Vendetta. W dniu 25 
maja, koło Scarpanto, samoloty z HMS Formidable 
zaatakowały lotnisko i wkrótce rozpoczęły się 
pojedynki powietrzne ze stratą kilku Fulmarów. 
Następnego dnia dołączyły się do Floty niszczyciele 
Napier, Kelvin i Jackal oraz krążowniki Ajax i 
Dido. Wzięliśmy kurs na Kretę aby osłonić konwój 
z posiłkami dla garnizonu brytyjskiego. Około 
godziny 13.00 kilkadziesiąt samolotów Luftwaffe 
zaatakowało nas bardzo agresywnie, nasze baterie 
4.5 i pompomy grzmiały bez ustanku i pomimo 
bliskich wybuchów bomb wyszlis'my cało z opresji. 
Natomiast HMS Formidable został ugodzony 
dwoma bombami w dziób i w rufę, miał sporo 
zabitych i rannych. Niszczyciel Nubian dosłownie 
stracił rufę, ale zdołali okręt uratować. W 
międzyczasie inne okręty Floty Śródziemnomorskiej 
staczały ciężkie walki z agresywnymi i 
odważnymi pilotami niemieckimi. 27 maja BSI 
operowała blisko cieśniny Kaso, dawaliśmy ochronę 
lądującym oddziałom alianckim. Codziennie 
powtarzały się ostre ataki z powietrza. W rezultacie 
HMS Barham doznał ciężkich uszkodzeń i start w 
ludziach.

Nasze niszczyciele detaszowane ciągle od 
głównej floty staczały pojedynki z lotnikami 
nieprzyjaciela, nie zawsze niestety z dobrymi 
rezultatami. Po kilku dniach bezsutannej akcji 
kończyła się amunicja i paliwo, załoga zaś była 
wyczerpana tak fizycznie jak i emocjonalnie. 
Zawrócono nas do Aleksandrii, gdzie dotarliśmy 1 
czerwca. Kretę zdobyły niemieckie wojska 

spadochronowe. Flota Śródziemnomorska nie 
pozwoliła co prawda na desant drogą morską ale 
zapłaciła za to bardzo wysoką cenę. Ostateczny 
bilans przedstawia się następująco: trzy pancerniki 
uszkodzone - Barham, Valiant, Warspite; trzy 
krążowniki zatopione - Goucester, Fiji, Calcutta - 
siedem krążowników uszkodzonych; siedem 
niszczycieli zatopionych; dziewięć niszczycieli 
uszkodzonych; dwa Assault Ships - uszkodzone. 
Jak chodzi o straty w ludziach to wyniosły one 
2261 marynarzy zabitych i wiele rannych. Podczas 
całej tej epopei bitewnej nie opuszczałem swego 
stanowiska w tej kabince, gdzie uruchamiałem 
plotting table, kiedy okręt wykonywał gwałtowne 
manewry. Byłem więc świadkiem niezwykle 
gorących momentów - nurkujące samoloty, bliskie 
wybuchy bomb oraz huk i dym z naszych dział!

Okręty liniowe stanęły na beczkach w porcie 
Aleksandrii ale i tu nie zaznalis'my spokoju. 
Zaczęły się conocne bombardowania przez 
Niemców i Włochów. Artyleria nasza grzmiała, 
bomby się sypały, trafiono jedną czy dwie jednostki 
pomocnicze. Wiele bomb spadło na miasto 
wywołując wśród tubylców niesamowitą panikę. 
Miasto dosłownie opustoszało!

W sierpniu naszą polską grupę przeokrętowano 
na HMS Formidable. Okręt był uszkodzony w 
bitwie o Kretę i skierowany do remontu w USA. 
Trasa była następująca: Kanał Sueski, Aden, Cape 
Town, Jamajka no i stocznia w Norfolk, Virginia, 
USA.

Szliśmy sami ale patrolowały stale dwa 
samoloty. Miałem okazję latać kilka razy na 
Swordfish’ach, muszę przyznać jednak, że 
lądowanie na lotniskowcu dostarczało zawsze sporo 
emocji. Po dwóch tygodniach w Norfolk, koleją 
dotarliśmy do Halifax’u w Kanadzie i stamtąd na 
HMS Ascania powróciliśmy do Anglii.
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Ch ristoph er-Miles Wasilewski

Spotkanie pod Ile de Batz 
3-cia część - dalsze akcje na morzu lipiec-wrzesień 1944.

Bitwa pod wyspą Groix (Atlantyk). 
„Wizyty” w Sables d’Olonne. Parę słów o
obiektywności w polskich, angielskich i
niemieckich sprawozdaniach oficjalnych i
literackich w akcjach na morzu. Wspomnienie o 
niektórych dowódcach okrętów polskich i
angielskich O.L. Gordon „HMS Exeter” (1941- 
1942).

Bitwa pod wyspą Groix (14.7.1944), krótka, 
decydująca i bezapelacyjnie ilustrująca nie tylko 
stan ducha u Aliantów z jednej strony, a 
Niemców z drugiej, wymaga bezstronnej analizy, 
dzisiaj już możliwej, gdy upłynęło przeszło pół 
wieku od czasu tego spotkania. Teraz od razu 
narzuca się pytanie, czy „naoczni świadkowie” są 
naprawdę kwalifikowani do fachowej i 
bezstronnej oceny jakiejkolwiek akcji na morzu. 
Tu chyba trzeba mieć ten wspaniały zmysł 
humoru, jakim „grzeszą” anglosasi, aby 
przestawić, bez fanfaronady, wydarzenia z 
osobistego punktu widzenia i usunąć tak zwany 
„stress”, który zniekształca dobrą wizję i 
prawdziwość... Komandor Włodzimierz Steyer 
mówi o marynarskim „śnie bez snów” w 
przedmowie do książki Jerzego Pertka „Wielkie 
dni małej floty”, w której jest opis bitwy pod 
wyspą Groix (str. 416-417). Inny doskonały 
historyk morski już często cytowany Peter C. 
Smith, pomija nawet tę bitwę milczeniem, 
koncentrując się raczej na uprzedniej konfrontacji 
(17/28 czerwiec 1944) „Eskimo” i „Hurona”, 
gdzie niemieckie traulery omal że nie odniosły 
zwycięstwa nad Aliantami. W tym spotkaniu 
M4620 został trafiony przez „Hurona” i zaczął 
się palić, ale prawie natychmiast później 
„Eskimo” dostał pocisk w kocioł No 3. Tracąc 
kontrolę nad własnym ruchem brytyjski okręt 
zataczał duże koło (zniszczona sterówka, radar i 

reflektory). Szybkość „Eskimo” zredukowana do 
6-ciu węzłów i jego próby „wymknięcia się do 
Plymouth” z zaimprowizowanym, ręcznym 
sterowaniem, były raczej skazane na 
niepowodzenie. Było jasne, że tylko obecność 
świetnie strzelającego do Niemców HMCS 
„Hurona”, spowodowała przedwczesną panikę u 
nieprzyjacielskiej grupy, bo inaczej bitwa ta 
smutnie by się skończyła...

PRZEBIEG BITWY POD WYSPĄ GROIX. 
(widziany z pomostu bojowego HMS „Tartar” 

nowy D.O. Komandor W. Sclater)

Cytuję w całości raport D.O. dywizjonu 
kmdra Sclatera, bo jest „krótki i dobitny”.

„Konwój napotkaliśmy w nocy; niebo było 
zachmurzone, morze jednak zupełnie spokojne. 
Oświetliliśmy (nieprzyjaciela) pociskami 
świetlnymi, co nam pozwoliło doskonale widzieć 
statki, (i okręty) przeciwnika. Jeżeli chodzi o 
statki, były ona o pojemności 2-3 tysiące ton, a 
dwa pozostałe »cienie« wyglądały na barki ze 
zbiornikami benzyny. Konwój byl eskortowany 
przez dwa (niemieckie) traulery (typu »M«).

Nasze niszczyciele (przyp. autora: »Tartar«, 
»Haida« i »Błyskawica«) niezwłocznie otworzyły 
ogień. Jeden z dużych statków stanął prawie 
natychmiast w płomieniach, po celnej salwie z 
HMS »Tartar«. Bardzo celny był również ogień 
»Błyskawicy«, która na tyle zbliżyła się do 
konwoju nieprzyjacielskiego, że mogła otworzyć 
ogień z dział o mniejszym kalibrze. Po 40- 
minutowej wymianie ognia, trzy niemieckie statki 
(?) zostały zatopione. Okręty alianckie nie 
poniosły ani szkód ani strat (w ludziach)”.

***
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Opis tej bitwy widziany przez oficera 
prowadzącego BŁ na pomoście bojowym, autora 
tego artykułu: „Bardzo mało zmian, czy 
uzupełnień tego co widział komandor Sclater. 
Dwa statki, dwie krypy, dwa traulery w osłonie. 
Mały dodatek: jeden z traulerów miał na holu 
jakąś tratwę (później rozpoznaną jako ćwiczebną 
tarczę). Choć nie jest to wykluczone, źe barki 
były wypełnione benzyną (lotniczą?), trudno 
zrozumieć dlaczego one nie stanęły również w 
płomieniach, pod celnym ogniem aliantów. Obie 
zatonęły! Z opisu Kmdra Sclatera można by 
zrozumieć, że BŁ używała tylko działa »o 
mniejszym kalibrze«. Tak oczywiście nie było. 
Od chwili rozpoznania nieprzyjaciela, na 
pomoście słychać było komendy do otwarcia 
ognia z dział głównych (dalocelownik był 
połączony z pomostem) i znów głos por. mar. M. 
Woźniaka, podający rozkazy do ładowania 
pocisków 100 mm, do zamków). Po małej 
przerwie, otwarcie ognia. Komandor 
Namieśniowski polecił autorowi zwiększenie 
szybkości (wciąż na telegrafie obrotów) i nadał 
małą zmianę kursu, aby nasze zbliżenie do 
nieprzyjaciela nie żenowało ognia »Tartara« i 
»Haidy«”.

Jerzy Pertek miał również inne opisy o 
spotkaniu pod wyspą Groix. (VIII, 6 „Inwazja 
Aliancka we Francji”, str. 416). Między innymi 
podaje krótką relację bosmanmata Zdzisława 
Dutkiewicza, opracowanej w formie literackiej 
przez Józefa Kowalskiego.

W tym pięknym sprawozdaniu jest jednak 
dużo nieścisłości (odległości do nieprzyjaciela na 
początku i podczas walki, typy okrętów i statków 
nieprzyjacielskich itp.). Niestety nie ma miejsca 
w tym artykule aby cytować całość. Jeden ważny 
szczegół zgadzał się całkowicie z 
rzeczywistością, mianowicie, obecność 2 
traulerów nieprzyjacielskich i fakt, źe jeden z 
nich holował tarczą do ćwiczeń artyleryjskich.

Innym, bardziej fachowym (choć nie brakło 
i tam „ucieczek literackich”) opisem tej bitwy są 
wspomnienia byłego 1-szego of. art. 

„Błyskawicy” kapitana mar. Józefa Bartosika w 
książce pt. „Wierny Okręt” (ORP „Garland”). I 
w tym sprawozdaniu wspomniana jest obecność 
2 traulerów i to, że jeden z nich miał na holu 
tarczę ćwiczebną. Podkreślam ten fakt, bo jeżeli 
komandor Sclater uznał w swoim sprawozdaniu 
skuteczność ognia „BŁ” do nieprzyjaciela, to po 
powrocie do portu w mesie oficerskiej na HMS 
„Tartar”, podczas „drinka na cześć działań 
elementów 1 O-ej Flotylli, jakiś oficer powiedział, 
żartem, of course, że jego okręt walczył z 
nieprzyjacielem, a Błyskawica... z tarczą 
ćwiczebną... W moim pojęciu, ta uwaga była 
raczej „in bad taste”. Dlatego jeszcze raz 
powtórzę fakty historyczne, które wymieniłem na 
początku opisu tej bitwy. Walka była krótka (40 
minut), decydująca (cały konwój nieprzyjacielski 
zniszczony) i bezapelacyjna (żadnych własnych 
start, podczas gdy nieprzyjaciel poniósł 100% 
porażkę).

Nie ulegała najmniejszej wątpliwości, w 
osobistym wspomnieniu z tej bitwy, przewaga 
ognia aliantów, dobra taktyka podejścia 
(Komandor Sclater, dowodzący dywizjonem 3 
okrętów), bo moment zaskoczenia był 
decydujący! Ale właśnie brawura „Błyskawicy” 
dowodzonej przez Komandora Konrada 
Namieśnikowskiego, w jego odważnej 
„kawaleryjskiej” szarży wprost na nieprzyjaciela, 
musiała sparaliżować ducha oporu u 
przeciwnika. Przychodzi mi od razu na myśl 
spotkanie pod Ile Batz, gdzie „Błyskawica” na 
skutek nie otrzymania sygnału „White Pendant” 
od Tartara (podobno nasz angielski of. 
łącznikowy coś tam „sknocił”) oddaliła się od 19 
dywizjonu w pierwszej fazie walki, ale później to 
właśnie polski okręt osłaniał „Tartara”, a nie 
odwrotnie!

Teraz parę słów o „obiektywności” w 
sprawozdaniach z działań bojowych naszych, 
brytyjskich i niemieckich. Jeżeli chodzi o Mar. 
Woj., „Kroniki” sporządzane dość długo po 
wydarzeniach, były wiarygodne, choć niestety nie 
uniknęły „chochlika” błędów, szczególnie gdy 
chodziło o dane geograficzne, czy też pozycyjne.
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Darujmy sobie szczegóły. Brytyjczycy, z bardzo 
cennym u nich sensie umiaru i zmyśle humoru, 
są może najwiarygodniejsi w swoich raportach o 
przebiegu wydarzeń. Raporty Kriegsmarine, ze 
względów polityczno-propagandowych nie mogły 
być brane poważnie. Na temat tego co 
opowiadają tzw. „naoczni świadkowie” krążą po 
Royal Navy różne zabawne historie. Na 
przykład, podczas „Operacji Cerberus” (Escape 
of German Battlefleet z Brestu przez Kanał 
Angielski) Scharnhorst, Gneisenau i Prinz Eugen, 
interwencja Royal Navy ograniczyła się do akcji 
niszczycieli (i.a. „Hunty” i okręty datujące się z 
1-szej wojny światowej) i to w raczej 
symboliczny sposób. Niemniej, HMS Campbell, 
Vivatious, Worcester, Mackay, Whitshed i 
Walpole wyszły z portu szykując się do ataku 
torpedowego na nieprzyjaciela. Okręty te były 
wciąż atakowane przez własne samoloty. Cudem 
tylko uniknęły trafień przez „friendly forces” 
(angielskie bombowce typu Hampden). Niemniej 
część brytyjskich niszczycieli doszła do kontaktu 
wzrokowego z Gneisenau, i ignorując 
prześladujące ich własne bombowce, wykonała 
atak torpedowy. Vivacious i Worcester w 
dodatku były atakowane przez niemieckie 
niszczyciele i jedna z torped minęła Vivatious o 
małe 15 yardów. Worcester chociaż był w 
„artyleryjskim nakryciu” prowadził dalej swój 
atak torpedowy, mimo że otrzymał już wiele 
trafień od potężnego przeciwnika. Niestety ani 
jedna torpeda nie trafiła celu. Nieszczęsny 
Worcester był tak uszkodzony przez artylerię 
Gneisenau i Prinz Eugen, że Niemcy uznali, że 
nie warto marnować na niego amunicji i 
przerwali ogień. Campbell i Vivatious próbowały 
wziąć Worcestera na hol oraz podnieśli z wody 
rozbitków (podmuch pocisków z dział 8 
calowych). W końcu maszynistom na 
Worcesterze udało się odzyskać ciśnienie pary w 
kotłach i, mimo wielkich uszkodzeń, okręt ten 
doszedł do Harwich o własnych siłach... Ale 
brytyjski HMS „Campbell” zanim doszedł do 
tego portu był atakowany przez własne samoloty 
torpedowe typu Beaufort. Na szczęcie też 

nieskutecznie! Co teraz "powiedzieć o 
Nowozelandczyku, strzelającym z karabinu 
maszynowego (typu Lewis), który został ranny 
podczas zmiany pasa z amunicją i zniesiony pod 
pokład na koję, i to co zapamiętał z tego 
spotkania, było że... strzelał do nieprzyjaciela 
obserwując go przez... dziurę w burcie okrętu!

Numer 179 „Naszych Sygnałów” rozpoczyna 
się wzruszającym wspomnieniem o SP 
Komandorze W.R. Franckim, napisanym przez 
prezesa PNWF K. Zubkowskiego, absolwenta 
walczącego na wielu morzach rocznika promocji 
(Plymouth) 1941.

Była to naturalna emocja, bo właśnie W.R. 
■Francki wyprowadził jego i wraz z nim połowę 
matów-podchorążych 7-go lipca 1939 z redy 
Gdyni do Casablanki. Był to moment, gdy wojna 
z Niemcami „wisiała na włosku”, a gdy przyszła 
w niecałe 2 miesiące później, niektórzy z tych 
podchorążych znaleźli się na ORP „Burza” pod 
Jego dowództwem (obrona plot okrętu, 4-ro 
lufowe, ciężkie karabiny maszynowe).

W roku 1940 Morze Północne było „zasiane” 
makiem min magnetycznych, akustycznych i 
stykowych. Komandor Francki był między 
innymi „strzelcem wyborowym” i ku radości 
kilku podchorążych zażądał aby mu przynieść 
„polski mauzer” (KBK); z pozycji klęczącej, na 
głównym pokładzie okrętu, strzelał i trafiał (!) 
zapalniki głowic min, to co my z broni 
maszynowej nie potrafiliśmy... Wojna była długa, 
szeregi rocznika promocji ’41 się zmniejszyły. 
Wreszcie nadeszło Zwycięstwo. Komandor 
Francki był zaproszony na honorową dla Polskiej 
Marynari „Operację Deadlight”, jako Dowódca 
„Błyskawicy”. Nieprzyjaciel już się poddał. 
Chodziło tu o symbole. U-Boaty (bez załóg) były 
holowane na poligon (niedaleko brzegów Płn. 
Irlandii), a Zwycięzcy mieli satysfakcją 
„artyleryjską” posyłania tych nienawistnych 
„zabawek” Doenitza na dno morza. Po wojnie 
W.R. Francki osiedlił się początkowo w Nowej 
Zelandii, a później w Australii. I oczywiście 
tęsknił za Polską. Ale nie mógł tego przewidzieć, 
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że Polska „przyjdzie do Niego” w osobach 
Dowódcy Floty w Kraju (okazja wizyty tam, 
ORP „Iskra II”) i... późniejszego Prezesa 
Związku Kombatantów Mar. Woj., który walczył 
(tak jak On) od pierwszej do ostatniej salwy na 
Zachodzie.

WSPOMNIENIA O DOWÓDCACH OKRĘTÓW 
(O.L. GORDON, DO „EXETERA”)

Tym razem będzie to wspomnienie oraz 
powojenne relacje o... angielskim dowódcy HMS 
„Exeter” O.L. Gordonie. W „Naszych Sygnałach” 
jest tak mało napisane o tych oficerach RN, 
mimo że rocznik promocji 1941 (Plymouth) 
często służył pod angielskimi dowódcami w 
wielu bitwach na morzu i nie tylko podczas 
pogoni za Bismarkiem...

W latach 1964-67 ukazały się wprawdzie 
artykuły autora w NS (numery 106, 107, 108, 
111, 112, 113 i 114) pod tytułem „Rendez Vous 
na Exeterze”, ale to co było powiedziane o D.O. 
ograniczyło się do kilku zdań. Teraz, choć 
również tylko szkicowo, postaram się tę lukę 
wypełnić. Było by dobrze, aby Michał Białowski 
i Jasiek Wańkowski napisali również parę słów 
jeżeli im czas pozwoli, uzupełniając, lub 
poprawiając ten artykuł, aby dać obraz jeszcze 
bardziej prawdziwy i kompletny. Jedynie śp. 
Piotruś Surzyn nie może tu już nic pomóc, bo 
jest od dawna „w Niebie dla Marynarzy”.

***

19 marca 1941 czterech podchorążych M. 
Białowski, P. Surzyn, J. Wańkowski i autor tych 
wspomnień (zaokrętowani od tygodnia na HMS 
„Exeter”) dowiedzieli się o śmierci D.O. 
komandora R.N. Becketta. W dwa dni później 
słychać było świst trapowy. Był to wchodzący po 
raz pierwszy na ten okręt (Molo Devonport) 
Komandor O.L. Gordon. Bandera wciąż w 
półmasztowej pozycji, poszła znów do szczytu 
drzewca. W krótkim czasie był to trzeci dowódca 
tego okrętu (Captain Bell, sławny D.O. okrętu 

podczas Bitwy pod Srebrną Rzeką (Rio Plata) 
ranny w oko przez pył pocisków niemieckiego 
pancernika Grafa von Spee, został przeniesiony 
na ląd), Captain Beckett umarł z wycieńczenia 
przygotowując Exetera do Kampanii, a był o 
wątłym zdrowiu, bo w pierwszej wojnie 
światowej walczył jako piechur i był lekko 
zatruty niemieckim gazem (Vosgenem) w bitwie 
pod Ypres. W parę dni przed śmiercią zaprosił on 
czterech polskich podchorążych do swego domu 
w Plymouth na... herbatkę przedstawiając ich 
swojej żonie Snowdrop i 7-letniej córeczce 
Rowan. Mimo, że podczas herbaty syreny 
alaramowe ogłaszały nowy nalot Luftwaffe na 
Plymouth, rozmowa toczyła się na wszystkie inne 
tematy, a nie o wojnie.

I tak, z tym nieznanym dowódcą wyszliśmy 
z palącego się po nalocie Luftwaffe Devonportu 
(Plymouth) kierując się na północ do „zbiórki” 
Royal Navy w Scapa Flow.

„Bismark” i Prinz Eugen odbywały w tym 
czasie ćwiczenia artyleryjskie na do niedawna 
polskich wodach, używając port wojenny w 
Gdyni jako bazę zaopatrzeniową. Ale wróćmy do 
Scapa Flow. Ten port na Orkadach znaliśmy już 
podczas zaokrętowania na „Burzy”, podczas 
kampanii norweskiej. To tam na wyspie Pomona, 
w miasteczku Kirkwall, Gunther Prien, przebrany 
za szwajcarskiego zegarmistrza przygotowywał w 
pokojowych czasach późniejsze przeniknięcie do 
redy Scapa Flow (na U 47) i zatopienie 
brytyjskiego pancerika „Royal Oak”. Exeter 
zakotwiczył koło wyspy Hoy niczego nie 
ryzykując, bo ogromne kesony uniemożliwiły 
jakiekolwiek penetracje z zewnątrz...

Cała załoga Exeter (włącznie z polską 
czwórką podchorążych) była ciekawa jakim 
„shiphandler” będzie nowy dowódca okrętu. 
Jeżeli chodziło o polskich „middies”, to był ich 
drugi, brytyjski D.O. Captain Gordon był 
wysokim blondynem o niebieskich oczach. 
Mimo, że był Szkotem, jego rozkazy na ster i 
maszyny były wydawane odcieniem 
„oxfordzkiego akcentu”... i bardzo w stylu „old 
Royal Navy”, to znaczy nigdy nie podnosił 
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więcej głosu niż było potrzeba. W dodatku 
Gordon manewrował dobrze okrętem podczas 
stawania na beczce (środa 27.3.1941).

Nikt na Exeterze, za wyjątkiem dowódcy i 
może jego zastępcy, nie znał powodu tego 
wielkiego zebrania Floty Brytyjskiej, tak daleko 
na Północ. Święta Wielkanocne zastały i opuściły 
nas na początku kwietnia. Podchorążowie 
(angielscy i polscy) spędzali czas powachtowy w 
„Gunroomie” (pomieszczenie dla młodszych 
oficerów) przy głośnikach radiowych, słuchając 
wiadomości o walkach na lądzie w Grecji i 
Jugosławii, a właściwie przemarszu przez te kraje 
Wehrmachtu, czekając na przetransportowanie do 
Płn. Afryki. Wiadomości te były niepokojące, ale 
nikt nie odważył się na jakiekolwiek 
komentarze. Zaczęto już nawet mówić o 
ofensywie Rommla w Libii i o zagrożeniu 
Egiptu.

Cały kwiecień spędziliśmy na patrolach w 
Zatoce Duńskiej, czasami zbliżając się blisko do 
Grenlandii. Komandor Gordon w długim 
„duffelcoacie” zdawał się być „przyrośnięty” do 
żyrokompasu na pomoście bojowym. Obsady 
pomostu zmieniały się z monotonną 
regularnością, w dzień i w nocy, ale on zdawał 
się wciąż być tam, w tej samej pozycji, patrzący 
w mglisty horyzont Północnego Atlantyku. Kiedy 
„Norfolk” i „Suffolk” byli z nami w kompanii, 
okręty wymieniały między sobą świetlne 
informacje, które oficer sygnałowy przekazywał 
dowódcy. Podczas śnieżyc, sygnalizacja ustawała 
i kontakt był utrzymywany tylko przez radar. Tak 
płynęły tygodnie. Gordon nabrał już całkowitej 
pewności siebie i dowodził „Exeterem” jakby był 
na tym okręcie od wielu lat. Nawet podczas 
ciężkiej pogody, mimo wysokiej fali i złej 
widoczności, trafiał zawsze na „naszą” beczkę, 
gdy przyszło wracać do Scapa, po ropę i 
odpoczynek. Światło dzienne zaczęło się 
przedłużać, ocean zdawał się być spokojniejszy 
i w dniu 3 Maja 1941 byliśmy solidnie 
przycumowani do beczki w Scapa. Wkróte po 
śniadaniu w Gunroomie wszedł tam goniec 
(Royal Marines) i zapytał młodego ppor.

Hutchisona (szefa gunroomu) gdzie są „Polish 
Mishipmen”. Michał, Jasiek, Piotruś i autor 
podnieśli głowy. „Hutch” nas wtedy zawiadomił, 
że Dowódca czeka na nas w swojej mesie, 
wymawiając dość dobrze, jak na Anglika, nasze 
nazwiska. Szybka wizyta w łazience krążownika 
(żyletki były w ruchu, bo „podchorąży musi być 
zawsze starannie ogolony”), kontrola czystości 
krawatów i w parę minut później cała polska 
czwórka meldowała się u D.O. Gordon czekał na 
nas „z oficjalną miną” (w towarzystwie 
komandora Richardsona), aby nam... 
powinszować Rocznicy Polskiej Konstytucji 3 
Maja! Byliśmy zdumieni, że tu na odległej 
beczce, w Scapa Flow, ktoś o tym jeszcze 
pamiętał! Polskie Święto na tak dalekich 
wodach... Obaj starsi oficerowie mieli już 
wypełnione kieliszki z ginem. Mesowy dowódcy 
przyniósł na srebrnej tacy ten sam „parzący 
gardło płyn” (Jasiek W. i autor byli 
„abstynentami”), i po chwili piliśmy toast na 
„Cześć Polski”. Trzeba przyznać, że było to dla 
nas wielką niespodzianką. Trudno opisać nasze 
wzruszenie. Wciąż na stojąco słuchaliśmy 
opowieści Richardsona o... jego przygodach w 
Polsce w rou 1920. Tak się złożyło, że był on 
członkiem Misji Angielskiej w Gdańsku, na 
tydzień przed „Cudem nad Wisłą”!

Richardson i inni angielscy członkowie Misji 
drżeli na myśl, że wpadną w ręce „hord 
bolszewickich” i nawet prewencyjnie zaczęli 
pakować walizki, gdy, nie wierząc własnym 
uszom, usłyszeli o „uderzeniu znad Wieprza”. 
Rozmówca nie mógł wykrztusić nazwy tej 
polskiej rzeki, a gdy wreszcie spróbował, autor i 
na pewno jego koledzy musieli mocno gryźć 
wargi, aby nie wybuchnąć niecywilizowanym 
chichotem. Ta sama ochota przyszła im po raz 
drugi, gdy Gordon, by nie pozostać w tyle, 
powiedział, że pamięta „do dziś dnia” imię 
Naczelnego Wodza, którego armie przepędziły 
„Bolszewików”, gdzie pieprz rośnie... 
Słuchaliśmy go z zaciekawieniem, że może znał 
nazwisko Hallera, Sikorskiego, albo jeszcze 
lepiej, Marszałka Piłsudskiego. Po chwili Gordon 
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zająknął się i zaczął od „Don’t, don’t tell me, it 
was Pada, Pada, Padaruska”! W trzy tygodnie 
później, chyba 19 maja, Exeter po ponownych 
patrolach w Denmark Strait w towarzystwie 
Norfolka i Suffolka, został wezwany („proceed of 
full speed” to Scapa Flow). Tam spotkała nas 
niespodzianka. Nie tylko „King George V”, 
„Prince of Wales”, lotniskowiec „Victorius”, ale 
i sam „Hood”, były w bliskiej kompanii. I od 
razu zaproszenie dla polskich „middies” z 
Exetera, na wizytę na Hoodzie. Pisałem o tym w 
Numerze 108 (wrzesień-grudzień 1964) więc nie 
będę się powtarzał. Była to niestety ostatnia 
okazja zobaczenia się z Kazikami Szymalskim i 
Żurkiem, Leonem Trzebiatowskim i Staszkiem 
Czernym; byliśmy nawet w wieży działa 380 
mm, gdzie ładowanie ogromnych pocisków 
odbywało się... ręcznie, przy pomocy łańcuchów. 
Na odnowionym „Exeterze” ten staromodny 
system został zastąpiony 100% hydraulicznym, 
szybko działającym mechanizmem. Kazik 
Szymalski (matura, KK3 Rawicz ’38, gdzie „also 
ran”: Jerzy Pawłowicz, Eryk Sopoćko, E. 
Krasicki, K. Stecki i Czesław Wróblewski) 
„obecni” na dużej i ostatniej fotografii 
maturalnej z nadtytułem „Ciągnijmy Polskę 
wzwyż”...

22 maja ’41 „Exeter” znalazł się w 
Greenock, odłączony od działań na północy. Z 
wielką radością polscy „middies” zaobserwowali 
biało-czerwoną banderę. Był to O.R.P. „Piorun”. 
Nie wiedzieliśmy wiele o naszej misji z 
konwojem „WS 8 B”. A jeszcze mniej o jego 
wartości strategicznej, dla całego przebiegu 
wojny.

23 maja 1941 byliśmy już daleko na 
oceanie... Chodziło o pośpiech, aby jak 
najszybciej znaleźć się na południowy wschód od 
Irlandii. Na miejsce naszych patroli w Zatoce 
Duńskiej do Suffolka i Norfolka miały się 
dołączyć „Hood” i „Prince of Wales” (okręt 
jeszcze z robotnikami wykonującymi ostatnie 
kontrole).

Podchorążowie angielscy i polscy otrzymali 
listę statków, pozycje „Exetera” i mieli zrobić 

plan pokazujący cały szyk. Statki: Georgie, 
Duchess of Richmond, Christian Huygens, 
Abosso, Martland, Almanzona i Orduna. 
(Georgie, największy, miał ponad 27 tysięcy ton). 
Lotnikowiec Argus nie był operacyjny, ale jego 
kale były wypełnione samolotami i ich 
uposażeniem. Grupa Kapitana Viana, na 
Cossaku: Somali, Tartar, Mashona, Eskimo i 
„last but not least” ORP „Piorun”. Osobną 
krążownik HMS „Cairo”. W dalszej, już tylko 
„taktycznej” osłonie: HMS „Repulse”. Gordon 
był bardzo zajęty sygnałami do Georgica (gdzie 
był Komodor) ustalając pozycje szybszych, czy 
wolniejszych statków. Cossak też wciąż migał 
światłem w naszym kierunku... Nie było więc 
czasu na „rozmowy towarzyskie”. Wiadomości 
podczas dziennika wieczornego (BBC) nie były 
zbyt wesołe... Irak przeszedł na stronę osi Rzym- 
Berlin. (Ktoś zażartował, że to „normalne” dla 
Złodzieja z Bagdadu...) Bismark i Prinze Eugen 
były meldowane w pobliżu Cieśniny Duńskiej i 
„Hood” wraz z „Prince of Wales” kierowały się 
na przecięcie im drogi. Te ostatnie wiadomości 
były oczywiście podane tajnym kodem, ale 
podchorążowie byli o tym poinformowani. 
Rankiem 25 maja, trochę pobladły yeoman 
sygnałowy podał Gordonowi jakiś ważny sygnał. 
(Była tam nowa o zatopieniu „Hood’a” i 
uszkodzeniu „Prince of Wales”). Autor miał 
wtedy wachtę na pomoście bojowym i lubiący 
Polaków Yeoman, pokazał mi dyskretnie ten 
sygnał. Pierwsze myśli pobiegły oczywiście o los 
czterech polskich podchorążych z „Hood’a”... 
Dopiero po powrocie do Anglii, w październiku 
’41, dowiedzieliśmy się smutnej prawdy...

Ale wróćmy na chwilę do ranka (25.5.41), 
gdy Gordon już wiedział o zatopieniu „Hood’a”. 
Może w godzinę później, gdy już było pełne 
światło dzienne, mieliśmy innego rodzaju niemiłą 
niespodziankę. Od strony brzegów francuskich, 
po lewej burcie Exetera, sygnalista z lewego 
skrzydła pomostu meldował duży samolot na 
niskim pułapie. Był to bombowiec niemiecki 
typu Focke-Wolf. Niemiec zrzucił wiązkę bomb 
na Ordunę i... przeleciał ponad Piorunem (który 
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nie strzelał) potem nad naszym pomostem i 
dopiero gdy był na pewnej odległości nasz 
prawoburtowy karabin maszynowy otworzył 
ogień do nieprzyjacielskiego samolotu. 
Oczywiście za późno! Dlaczego przynajmniej 
„Piorun” nie strzelał do Niemca? Gordon na 
pewno myślał o czymś jeszcze ważniejszym. 
Nieprzyjacielski samolot wróci do bazy, a ta 
przekaże na Bismarka pozycję konwoju WS 
8B... Na pewno te same konkluzje wyciągnęła 
admiralicja w Londynie, gdyż natychmiast 
Captain Vian otrzymał rozkaz... opuszczenia 
naszego konwoju w celu nawiązania kontaktu z 
tak groźnym nieprzyjacielem. Ale to trudne 
zadanie odnalezienia pozycji Bismarka 
przypadło... amerykańskiemu cutter’owi „Modoc” 
i anglo-amerykańskiemu samolotowi typu 
Catalina (mimo oficjalnej „neutralności” USA!). 
Samoloty z lotniskowca Ark Royal odnalazły 
Bismarka już tylko o 50 mil odległego od 
naszego konwoju i trafna torpeda w sterówkę 
zmusiła Niemca do zwrotu na północ. Piorun 
miał też okazję oddania „trzech salw za honor 
Polski”. Ostatecznie King George V i Rodney 
zmusiły jego wciąż groźne działa do milczenia, 
a krążownik HMS „Dorsetshire” wykonał „coup 
de grace” 2-ma trafnymi torpedami. Wszystko, 
jak się wtedy wydawało w ostatniej minucie... 
Tego wszystkiego oczywiście, nie mogliśmy 
wiedzieć na „Exeterze”, ale co jego dowódca 
myślał o słabej reakcji jego okrętu na przelot nad 
nim nieprzyjacielskiego samolotu, było inną 
sprawą. Gordon polecił gońcowi aby dał znać 1- 
szemu oficerowi artylerii, żeby się do niego 
zameldował na pomost. Autor miał przydział 
przy centralce torpedowej po lewej burcie okrętu. 
Dowódca i artylerzysta konferowali zbyt daleko, 
aby mógł coś usłyszeć z tej rozmowy. Jeżeli 
Gordon robił jakieś wymówki swemu 
specjaliście, to musiały być one raczej 
przyjacielskie i dyskretne. Chyba niewielu z 
naszych dowódców w polskiej Mar. Woj. mogło 
mówić na ten temat i w podobnej sytuacji tak 
spokojnym głosem...

Kapitan Gordon zarządził wachtę bojową.

Exeter był w tej chwili jedynym okrętem Royal 
Navy, który mógłby jeszcze stawiać czoło 
niemieckiej eskadrze, gdyby potrafiła 
wymanewrować w złej widoczności, przeciwnika 
i dobrać się do tego tak interesującego zespołu 
małych i dużych ech na radarze niemieckiego 
pancernika. Ale Lutjens nie miał „szczęśliwej 
ręki” ani w Gdyni, we wrześniu 1939, gdy dostał 
się pod salwy „Wichra” i baterii na Helu, ani 
teraz, mimo zwycięstwa nad starym „Hoodem”. 
„Zła passa” go znowu dogoniła na Atlantyku. 
Tym razem przypłacił za to swym życiem.

Pierwsze przejście równika. To jak w 
polskiej legionowej piosence o ułanach „co 
końmi tratowali kolegów”, zapomniano szybko o 
„Bismarku” i „Hoodzie” i bezstroska zabawa na 
okręcie odbywała się na całego. Na lewo, stojący 
za „Królem Neptunem” jest z.d.o. Exetera, 
commander R.N. Richardson. A przecież nie 
przeszedł jeszcze drugi tydzień od dramatycznej 
walki na Północnym Atlantyku. Choć na oceanie 
nie było... koni, ta paralela o nie żałowaniu 
poległych kolegów w dwóch różnych wojnach, 
rzucała się w oczy tylko polskim podchorążym. 
A brytyjscy marynarze, musieli być ulepieni z 
innej bardziej zimnej... gliny.

Tymczasem „strategiczny konwój” osłaniany 
jedynie przez „Exetera” przeszedł, nie 
molestowany, na południową półkulę, okrążył 
Przylądek Dobrej Nadziei i zatrzymał się po raz 
pierwszy w Durbanie (port już na Oceanie 
Indyjskim, 19 czerwca 1941). Captain Gordon 
wahał się czy pozwolić załodze na wyjście na ląd 
(podobno szpiegów na żołdzie Hitlera nie 
brakowało w Afryce Południowej), ale w końcu, 
może pod wpływem Richardsona, pozwolił na 
ograniczone w czasie „postawienie” nogi na tzw. 
suchym lądzie.

W trzy dni później okręt dogonił konwój 
WS 8 B, który, dla bezpieczeństwa trzymał się 
blisko brzegu. Byliśmy w drodze zaledwie kilka 
dni, gdy Kapitan Gordon przeżył swój 
największy kryzys jako dowódca okrętu. „Exeter” 
posiadał samolot rozpoznawczy typu „Walrus”. 
W teorii ten bardzo wątłej konstrukcji 
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„hydroplan-bombowiec” miał za zadanie 
patrolowanie wód dookoła własnego okrętu (były 
już wiadomości o niemieckich „statkach 
pułapkach”, które w konspiracji z Rosją 
Sowiecką, przedostały się przez Ocean Ludowaty 
na Pacyfik i „grasowały” na trzech Oceanach... 
Gordon, dla „dobrego przykładu” wziął udział w 
pierwszym ćwiczeniu „Walrusa” (por. pilot 
Broadwood) i przelatując nad pomostem 
„Exetera” machał entuzjastycznie ręką do licznej 
obsady, zdumionej widząc swego dowódcę 
zamienionego w pasażera samolotu. Następnego 
dnia Broadwood otrzymał polecenie... wykonania 
„ataku bombowego” na Exetera. Wymagało to 
wyjścia na dość dużą wysokość... Samolot 
poszedł może za wysoko, bo w trakcie 
pikowania, skrzydła tej „latającej łodzi” nie 
wytrzymały naporu powietrza... Motorówka 
Exetera wyłowiła parę szczątek ludzkich w 
miejscu, gdzie zatonął nieszczęsny „Walrus”. 
Rozpoznano nawet głowę porucznika 
Boardwooda. Położono to wszystko na rufie 
krążownika i nakryto banderą brytyjską. Polscy 
podchorążowie mieli gorzko w gardle bo 
szczerze żałowali tego miłego oficera, co 
odszedł tak wcześnie i nie wcale z 
nieprzyjacielem (nie mogliśmy zrozumieć swoich 
towarzyszy z Gunroom’u, którzy przyszli 
pożyczyć nieużywanego tego wieczora 
patefonu). Ale oni nie mogli zrozumieć naszej 
gniewnej odmowy! Exeter kontynuował 
eskortowanie WS 8B aż do Adenu, w tym czasie 
Brytyjskiego Protectoratu, a właściwie kolonii. 
Konwój poszedł dalej sam, przez Morze 
Czerwone aż do Suezu. Tam „Georgie” był 
uszkodzony przez Luftwaffe, ale podobno bez 
dużych strat. Exeter został na Oceanie 
Indyjskim, wykonując trójkąt Durban, Aden i 
Bombay, aż do jesieni 1941, gdy nasza czwórka 
„Polish Midshipmen” została przewieziona na 
pokładzie uzbrojnego transportowca MV

„Cameronia” do U.K. Razem z nami jechał 
również niemiecki jeniec (z.d.o. na Statku 
Pułapce pod nazwą „Pingwin”, co zatapiał floty 
rybackie (wieloryby) na Antarktydzie (w UK 
brakowało już mięsa). Anglicy grali z nim „za 
pan brat” w siatkówkę na słonecznym pokładzie, 
a my go ignorowaliśmy, i nie odpowiadali na 
jego „pokorne uśmiechy”, gdy nas mijał w 
przejściach czy korytarzach.

***

Wojna z Japonią zaprowadziła Exetera na 
Pacyfik. Podchorążowie rocznika 38/41 
(mówiący już doskonale po angielsku) zostali 
znowu „wypożyczeni” do Royal Navy (ex. 
amerykańskich cutterów) i wrócili wkrótce już w 
randze podporucznika do „Bitwy o Atlantyk”. O 
„Exeterze” słuch zaginął. Dopiero po wojnie 
autor dowiedział się o dalszym ciągu losu tego 
okrętu. „Exeter”, w eskorcie amerykańskiego 
USS „Pope”, stawił czoło 9-ciu ciężkim 
krążownikom japońskim admirała Nagumy, w 
bitwie na morzu Jawajskim. Angielski okręt miał 
już uszkodzone maszyny i mógł iść tylko wolną 
szybkością. Nie była to „bitwa”, ale raczej 
zabawa 9 kotów z myszą i... myszką. Bohaterski 
niszczyciel amerykański, po zatopieniu Exetera 
prowadził desperacką walkę z Japończykami i 
nawet gdy platformy dział były zalane wodą, 
artylerzyści nie wstrzymali ognia dopóki woda 
nie doszła im do kolan! Komandor Gordon dostał 
się do japońskiej niewoli i tam z narażeniem 
życia prowadził tajny pamiętnik o 
okrucieństwach Azjatów.

Niszczyciele typu Hunt z 1-szej wojny 
światowej nie miały początkowo torped. Dopiero 
od roku 1941 zaczęto dozbrajać te okręty w 
aparaty torpedowe.1
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Romuald Nałęcz-Tymiński

ORP ŚLĄZAK
Ostatnie dwa lata pod banderą R.P. Epilog

Na pierwsze dni czerwca 1944 r. 
sprzymierzeni planowali, dodatkowo do inwazji 
Normandii, przeprowadzić również inwazję 
Południowej Francji. Operacja ta otrzymała 
kryptonim „Dragoon”. Jednak z ważkich 
powodów operacyjnych operacja „Dragoon” 
została opóźniona i wykonano ją dopiero 15-go 
sierpnia, przez amerykańsko-francuskie siły 
inwazyjne.

Operacja ta miała przebieg pomyślny. W 
niespełna dwa tygodnie po wylądowaniu siły 
operacji „Dragoon” zdobyły Toulon i Marsylię - 
porty tak potrzebne dla zaopatrywania ogólnych 
sił inwazyjnych. 15-go września 1944 r. siły 
operacji „Dragoon” dołączyły do Armii gen. G. 
Pattona pod Dijon i przeszły pod główną 
komendę gen. D. Eisenhovera. W rejonie 
Operacji „Neptune”, po ciężkich walkach, siły 

amerykańskie zdobyły Cherbourg. Port ten był 
mocno zdemolowany przez wycofujących się 
Niemców. Miesiąc cały zajęło inżynierom 
amerykańskim aby Cherbourg mógł rozpocząć 
operacje.

Inne porty w Kanale Angielskim uparcie były 
trzymane przez siły niemieckie przez prawie trzy 
miesiące od dnia lądowania Sprzymierzonych w 
Normandii, zanim w pierwszych dniach września 
padły Dieppe i Antwerpia.

Najbardziej dawał się nam we znaki Le 
Havre, ulokowany prawie naprzeciw tras 
konwojów kursujących pomiędzy wybrzeżem 
Normadii a Wielką Brytanią oraz, sąsiadując z 
kotwicowiskami Operacji „Neptune”, poważnie 
zagrażał im przez bazujące w nim i w 
sąsiadujących portach flotylle ścigaczy 
niemieckich. Wychodziły one co noc ze swoich 

Opuszczenie Polskiej Bandery zejście załogi ORP "Ślązak'
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portów usiłując się przedrzeć na kotwicowiska 
„Neptune” lub węsząc za konwojami Aliantów. 
Aby trzymać w szachu te natrętne „E Boafy” 
Sprzymierzeńcy musieli utrzymywać w tym 
obszarze pokaźne siły patrolowe.

Wreszcie rano 12-go września monitor 
brytyjski HMS Erebus, osłaniany przez ORP 
Ślązak, wyszedł na pozycję bombardowania 
przed Le Havre. Otworzył ogień do wybranych 
celów ze swoich potężnych dział. Po trzeciej lub 
czwartej salwie z HMS Erebus na jednym z 
dobrze widocznych budynków w porcie ukazała 
się duża biała flaga.

Le Havre poddał się.
W niedługim czasie po Le Havre 

kapitulowały: Boulogne 23-go września i Calais 
30-go września.

Po odprowadzeniu HMS Erebus na 
kotwicowsko wieczorem tegoż dnia ORP Ślązak 
wziął pod swoją opiekę S/S Elizabetville i 
odprowadził go do Portsmouth.

Ślązak stanął na kotwicy w Spithead około 
0330 13-go września, 1944 r.

Nie miałem przesądów co do daty 13-go. Ten 
jednak dzień 13-go września 1944 roku do 
dzisiejszego dnia pamiętam jako smutny dzień 
rozstania się z moim ulubionym ORP Ślązak i 
jego wspaniałą załogą.

„Jałty” jeszcze nie było a zwycięstwo nad 
Niemcami widniało już na horyzoncie. Mimo 
frymarczenia w polityce alianckiej w sprawie 
Polski nie mogliśmy sobie wyobrazić, że 
zostaniemy zdradzeni przez głównych 
Sprzymierzeńców — Wielką Brytanię i Stany 
Zjednoczone A.P.

W naszych optymistycznych marzeniach 
wciąż widzieliśmy siebie po zwycięskiej wojnie 
powracających do Gdyni na naszych 
wysłużonych okrętach. Ja pragnąłem wprowadzić 
do Gdyni „mojego” „Ślązaka”.

Tymczasem, na kilka dni przed 13-go 
września przyszedł rozkaz z Kierownictwa 
Marynarki Wojennej w Londynie, wyznaczający 
na nowego dowódcę ORP „Ślązak” kdra ppor. 
Bohdana Wrońskiego, a przenoszący mnie do

Admirał J. Unrug z wizytą na ORP "Ślązak" i ostatni 
dowódca Kmdr Fara
Kierownictwa Mar. Woj. na stanowisko 
Kierownika Referatu Wychowawczo- 
Oświatowego.

O godz. 1100 13-go września 1944 roku do 
ustawionej na dziobie okrętu załogi wygłosiłem 
przemówienie dziękując jej za dzielną i wierną 
służbę w okresie 25-ciu miesięcy mego 
dowodzenia naszym „Ślązakiem” i życząc im 
szczęścia osobistego i wojennego.

Tu nastąpił nieoczekiwany przeze mnie i 
wzruszający moment, który wniósł jasny błysk do 
tego smutnego dla mnie dnia. Przed front załogi 
wystąpił Drugi Oficer Mechanik okrętu, chorąży 
mar. Jan Chmara, w towarzystwie dwóch 
marynarzy. Delegacja ta sprezentowała mi 
upominek od załogi „Ślązaka” w postaci pucharu 
sportowego wykonanego przez członów załogi z 
aluminiowej butli sprężonego powietrza, 
podchodzącej z niemieckiej dinghy lotniczej, 
podniesionej z morza razem z rozbitkami przez 
„Ślązaka” na Morzu Śródziemnym w 1943 roku.

Na frontowej stronie pucharu jest 
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przynitowana mosiężna tarcza z wyrytym 
napisem „Dowódcy Załoga O.R.P. Ślązak” zaś na 
odwrotnej napisy jeden pod drugim: DIEPPE - 
19-8-42; SYCYLIA - 9 - 7 - 43; SALERNO - 
12 - 9 - 43; NORMANDIA - 6 - 6 - 44.

Z wielkim wzruszeniem i głębokim 
podziękowaniem przyjąłem tę najcenniejszą moją 
pamiątkę z okresu drugiej wojny światowej.

Na pożegnalnym obiedzie w mesie 
oficerskiej zastępca dowódcy okrętu kpt. mar. 
Włodzimierz Łoskoczyński w imieniu oficerów 
„Ślązaka” doręczył mi drugi cenny upominek - 
ładny srebrny pierścień na serwetki, który sprawił 
mi prawdziwą przyjemność.

Proponowałem kdrowi Wrońskiemu aby 
zechciał być obecnym przy moim pożegnaniu 
załogi, które planowałem jako również oficjalne 
przekazanie mu okrętu i załogi. Nie skorzystał on 
jednak z tego zaproszenia. Przekazałem mu 
dowództwo ORP Ślązak o godz. 1130 w kabinie 
dowódcy okrętu.

***

Pod nowym dowódcą, kdrem ppor. 
Bohdanem Wrońskim, ORP Ślązak miał 
czterodniowy postój w Portsmouth, po czym 
wyszedł do Devonport, gdzie od 19-go do 25-go 
września odbył czyszczenie kotłów i inne 
reperacje. 25-go września po południu „Ślązak” 
wyszedł do Harwich, który odtąd stał się jego 
protem macierzystym. W drodze do Harwich 
odbył strzelanie przeciwlotnicze do rękawa.

Na „ścieżkę bojową” ORP „Ślązak” na nowo 
szedł 30-go września 1944 roku, pełniąc żmudną 
i wycieńczającą służbę w Kanale Angielskim i 
południowej części Morza Północnego, w coraz 
bardziej pogarszającej się jesiennej i zimowej 
pogodzie, przeplatanej przez sztormy, mgławice 
i śnieżyce.

W okresie dowodzenia okrętu przez kdra 
ppor. Wrońskiego ORP Ślązak odbył 
samodzielnie lub razem z niszczycielami Royal 
Navy: 48 nocnych patroli przeciwko niemieckim 
ścigaczom i okrętom podwodnym oraz jako 
dodatkowa eskorta wziął udział w 10-ciu 
konwojach wzdłuż południowego i wschodniego 
wybrzeża Wielkiej Brytanii.

W tym okresie miał 3 strzelania ćwiczebne 

przeciwlotnicze i do tarczy - dzienne i nocne 
oraz jedno ćwiczenie z okrętami Royal Navy. 6- 
go października 1944 r. z powodu upadku 
Powstania Warszawskiego ORP „Ślązak” miał 
spuszczone do pół masztu banderę, proporzec i 
znak dowódcy.

Wielkim i zarazem zaszczytnym 
wydarzeniem dla ORP „Ślązak” pod 
dowództwem kdra Wrońskiego było eskortowanie 
Króla brytyjskiego Jerzego VI zaokrętowanego 
na HMS Garth z Ostendy do Dover. Król 
inspekcjonował wojska brytyjskie we Francji i 
Holandii i teraz powracał do Anglii.

Po przybyciu do Dover ORP Ślązak otrzymał 
sygnał z podziękowaniem królewskim oraz 
królewski sygnał przynoszący nagradzające 
polecenie: „Splice the Main Brace” - wydać 
załodze dodatkową rację rumu (jest to stara 
tradycja Royal Navy, wyprowadzająca się z 
czasów flot żaglowych. Szplajsowanie brasy 
głównego żagla - zresztą rzadko stosowane - 
wymagało dużej umiejętności i wysiłku, za który 
wykonawcy otrzymywali specjalną nagrodę w 
postaci ekstra czarki rumu).

24 grudnia 1944 r. ORP Ślązak powrócił z 
nocnego patrolu na redę Ostendy o godz. 0915. 
Tegoż wieczora o godz. 1600 miał wyjść na 
następny patrol. Jedyny czas na wspólną 
„wieczerzę” wigilijną mógł być wykrojony tylko 
na godz. 14.30.

Ostatni patrol nocny pod dowództwem kdra 
ppor. B. Wrońskiego „Ślązak” odbył w obszarze 
Ostendy 7/8 lutego 1945 r. Po patrolu został 
skierowany do Royal Albert Dock w Londynie 
na trzymiesięczny remont okresowy.

ORP Ślązak wciąż był jeszcze w remoncie 
kiedy 17 kwietnia 1945 r. kpt. mar. Wacław Fara 
objął dowódtwo tego zasłużonego okrętu. Kdr. 
ppor. B. Wroński powrócił do Kierownictwa 
Marynarki Wojennej w Londynie.

***

Również dzień 8-go maja 1945 roku, tzw. 
„VE Day”, dzień zwycięstwa nad Niemcami i 
zakończenie wojny w Europie zastał „Ślązaka” i 
jego załogę w Royal Albert Dock w Londynie w 
remoncie.

Porozumienie jałtańskie zawarte w lutym 
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1945 roku pomiędzy Churchillem, Rooseveltem 
i Stalinem, bez wiedzy Rządu Polskiego na 
Uchodźstwie, godzące w suwerenność 
Rzeczypospolitej Polskiej, przysłoniło doniosłość 
tego bądź co bądź pamiętnego dnia w umysłach 
załogi „Ślązaka”.

Pod dowództwem kpt. mar. Wacława Fary 
ORP „Ślązak” był zatrudniony przez władze 
brytyjskie na równi z innymi okrętami 
Rzeczypospolitej Polskiej, będącymi w stanie 
operacyjnym, do przewożenia personelu 
brytyjskich sił zbrojnych do i z portów Europy 
Zachodniej. Większe nasze okręty od czasu do 
czasu przewoziły także paczki Czerwonego 
Krzyża. ORP „Ślązak” przeważnie miał jako 
pasażerów wyższych oficerów brytyjskiego 
wojska.

W pojałtańskich nastrojach personelu naszej 
Mar. Woj., podróże te były swego rodzaju 
błogosławieństwem dla załóg pływających 
okrętów R.P. Służba wachotwa na morzu, nie 
zawsze w dobrych pogodach, a podczas postojów 
w portach zagranicznych nieco rozrywek, 
czasowo przynajmniej odsuwały przytłaczające 
nas zmartwienia i troski o los Naszego Kraju i 
nas samych. W pamięci obecnego kdra ppor. 
Wacława Fary pozostały trzy jakby jaśniejsze 
przebłyski z tego okresu.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce podczas 
krótkiego postoju w Kilonii. W tej silnie 
zniszczonej bazie Kriegsmarine stało kilka 
okrętów Royal Navy. Na jednym z nich dowódca 
wydawał galowe przyjęcie, na które zaprosił kpt. 
mar. Farę. Odetchnął on pełną piersią w wybitnie 
przyjaznej atmosferze, wśród oficerów Royal 
Navy i ich gości, tak odmiennej od wypowiedzi 
P. Churchill’a i oszczerczych opinii 
wygłaszanych wówczas przez brytyjskie związki 
zawodowe pod adresem Polaków.

Drugi przyjemny ewenement to 
zaokrętowanie na jedną podróż kdra por. dypl. 
Tadeusza Stoklasy. Był on jeszcze przez parę 
miesięcy przedtem Attache Morskim przy 
Ambasadzie R.P. W Londynie. Był to przystojny, 
kulturalny i towarzyski oficer. Grał dobrze na 
fortepianie i uważał siebie za doskonałego 
szachistę.

Stojąc w porcie zagranicznym kdr. Stoklasa 
zaproponował kpt. mar. Farze, grę w szachy.

Trafiła kosa na kamień i Stoklasa przegrał dwie 
pierwsze gry. Na twarzy kdra Stoklasy 
zarysowały się zdziwienie i zawód. Gościnny 
dowódca kpt. mar. Fara nie mógł zawieść na 
swoim okręcie gościa i pozwolił mu wygrać trzy 
następne gry. Tak więc kdr. Stoklasa wygrał ten 
nieoficjalny turniej szachowy 3:2, przez 
starszeństwo.

Najbardziej pamiętnym wydarzeniem dla kpt. 
mar. Fary, była inspekcja ORP „Ślązak” przez 
Zastępcę Szefa Kierownictwa Mar. Woj. 
wiceadmirała Józefa Unruga. W 1937 roku 
ówczesny ppor. mar. Wacław Fara był oficerem 
flagowym Dowódcy Floty kontr adm. Józefa 
Unruga. Ten wysoce wymagający dowódca w 
niedługim czasie ocenił walory swego 
młodocianego oficera flagowego i nabrał dla 
niego szczerej sympatii. Fara z całego serca 
odwzajemniał się Admirałowi. Teraz, po ośmiu 
latach - w tym prawie sześć lat wojny i tyleż lat 
niewoli niemieckiej admirała Unruga - kpt. mar. 
Fara z uczuciem osobistego zadowolenia 
zaprezentował Admirałowi swój sprawny okręt i 
jego wspaniałą załogę. Po inspekcji mesa 
oficerska ORP „Ślązak” gościła Admirała i 
swego dowódcę na obiedzie.

Czas załogi okrętu upływał na kursach 
specjalistów, krótkich urlopach i pracy na okręcie 
w ambicji utrzymania go, jego uzbrojenia i 
mechanizmów, we wzrorowym stanie 
używalności i czystości.

Smutny dzień 28-go września 1946 roku, 
dzień spuszczenia polskiej bandery i przekazanie 
ulubionego okrętu do Royal Navy, przyszedł jak 
nieuniknione fatum. Pożegnalny obiad, zarówno 
w mesie oficerskiej, jak i w pomieszczeniach 
załogi, odbył się w nastrojach wysoce 
poważnych, rzec można ponurych. Na prośbę 
zastępcy dowódcy ORP Ślązak kpt. mar. Józefa 
Anczykowskiego kpt. mar. Julian Ginsbert z 
Kierownictwa Mar. Woj. (pisarz marynista, 
używający pseudonimu „Jim Poker” i „Kapitan 
Nemo”) ułożył wiersz okolicznościowy, na 
zakończenie księgi pamiątkowej okrętu.

Kpt. mar. Ginsbert przysłał mi kopię tego 
wiersza sumitując się, że: „jest podławy, ale w 
pośpiechu trudno coś lepszego sklecić”.

Po obiedzie zbiórka załogi, przemówienie 
dowódcy i komenda „Banderę spuść”. Załoga 
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zeszła z ORP „Ślązak” tracąc spod swoich stóp 
skrawek terytorium suwerennej Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Po latach, kdr. ppor. Wacław Fara ostatni 
dowódca ORP „Ślązak”, w rozmowie ze mną o 
ostatnim spuszczeniu bandery na jego okręcie, 
przywołał na pamięć jak: „popłakałem się przy 
tej smutnej uroczystości”.

Nie tylko kdr Fara. Słyszałem od kilku 
członków jego załogi, że wielu którzy tyle 
przeszli przez lata wojny w tym tragicznym dla 
Polskiej Marynarki Wojennej momencie, też nie 
mogli powstrzymać swoich łez.

EPILOG

ORP „Ślązak” przeszedł do Royal Navy i 
powrócił do swojej oryginalnej nazwy HMS 
Bedale, pozostając przez prawie siedem lat w 
stanie zakonserwowania.

W kwietniu/maju 1953 roku HMS Bedale 
(ORP Ślązak) został początkowo wypożyczony, 
a później sprzedany marynarce wojennej Indii. 
Otrzymał indyjską nazwę „Godavari”. Razem z 

HMS Bedale (ORP Ślązak) przekazano do Mar. 
Woj. Indii „Hunty”: HMS Chiddingford nazwany 
„Ganga” i HMS Lamerton nazwany Gomati. 
Stworzyły one indyjski dywizjon niszczycieli 
przemianowany później na dywizjon fregat. 
„Godavari” (ex-ORP Ślązak) był okrętem 
dowódcy dywizjonu.

W 1956 roku (kiedy byłem w służbie Mar. 
Woj. Pakistanu) razem z żoną i córką odbyliśmy 
podróż na włoskim statku pasażerskim M/V 
Victoria z Karachi do Hong Kongu i z powrotem.

Wchodząc do Bombay’u w południowej 
części portu ujrzałem trzy niszczyciele klasy 
„Hunt”. Jeden z nich był to indyjski niszczyciel 
„Godavari” mój wierny ORP „Ślązak” z przeszło 
dwuletniego dowodzenia podczas drugiej Wojny 
Światowej. Niestety czas nie pozwolił mi na 
odwiedzenie go.

Fregata Godavari pod koniec swej służby 
była „leaderem” dywizjonu ćwiczebnego 
indyjskiej Mar. Woj.

W 1959 roku „Godavari” został skreślony z 
listy okrętów indyjskiej Marynarki Wojennej.

Kpt. mar. inż. Julian Ginsbert (pseudonim pisarski „Jim Poker” i „Kapitan Nemo”) 
Wiersz napisany przez zakończenie księgi pamiątkowej okrętu ORP „Ślązak”

Choć nas gonią w cztery świata strony 
Za Ślązaka będziem dzisiaj pić, 
bo ślązackie jesteśmy pierony 
i dla Polski musim teraz żyć.

Nie będzie tu dziś narzekania, 
nie będzie wyrzutów i łez, 
choć niby to koniec pływania 
lecz naszej wędrówki nie kres.

Zbyteczny pociechy głos płaski 
potrafimy bez pomocy zejść, 
nam nie trzeba honorów, ni łaski 
by wykonać to ostatnie z przejść.

Nie ulękną się losów tułaczy 
ci z Salerno, ci z Malty, ci z Dieppe, 
cóż tam jedno jeszcze przejście znaczy 
świat jest wielki - marynarz nie kiep.

Kto jest słaby niech idzie i prosi 
do Stalina po pług lub po grób, 
nas niech wicher po świecie obnosi 
bo nie straszny nam jest żaden wróg.

My nie damy się zgnębić nikomu 
my nie będziem szlochać ani pić, 
choć nie każdy powróci do domu 
gdy o Polskę przyjdzie się znów bić.

Ale w końcu godzina wybije 
za rok za dwa lub za wieku ćwierć, 
że znów Ślązak na fali ożyje 
wrogom naszym na hańbę i śmierć.

Wówczas wrócim - ślązackie pierony 
za Ślązaka będziem znowu pić 
i zakrzykniem w cztery świata strony, 
Polska wolna - warto dla niej żyć.
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Romuald Nałgcz-Tymiński

POŁĄCZENIE SIĘ Z RODZINĄ
25-go listopada 1945 r. przed południem, 

ORP Conrad, którego byłem dowódcą, powrócił 
z Norwegii do ówczesnej naszej bazy Rosyth. 
Była to jedna z stosunkowo częstych naszych 
podróży do portów Norwegii i Danii, z 
brytyjskim personelem wojskowym, a często też 
z paczkami Czerwonego Krzyża.

Wśród otrzymanej poczty - tak zawsze z 
niecierpliwością oczekiwanej przez całą załogę - 
znajdował się list z Niemiec od mojej żony 
Jadwigi, oraz pismo z dowództwa Royal Navy w 
Rosyth, polecające nam odkotwiczyć o godz. 
1400 dnia 27-go listopada i udać się w ponowną 
podróż do Oslo.

Jadwiga „meldowała” swoje przybycie z 
córką Aldoną (Donią) do miasta Freren w 
brytyjskiej Zonie Okupacyjnej - niecałe 50 km, 
na Nw od Osnabriick - gdzie obie znajdowały się 
pod opieką jednostki wojska polskiego 
stacjonującego w tym mieście.

5-go maja 1939 r. wieczorem pożegnałem 
się z moją żoną oczekującą dziecka w pierwszej 
połowie listopada. O godz. 0115 po północy, 
odkotwiczyliśmy z Gdyni na żaglowcu szkolnym 
ORP Iskra w sześciomiesięczną podróż szkolną, 
z podchorążymi, którzy ukończyli w Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej, pierwszy 
rok teoretyczny. Program podróży przewidywał 
powrót do Gdyni pod koniec października.

Córka Aldona urodziła się 5-go listopada 
1939 r. w Warszawie, a więc już pod okupacją 
niemiecką, w zrujnowanym przez 
bombardowania Luftwaffe mieszkaniu rodziców 
Jadwigi. 27-go listopada 1945 r. Aldona miała 
ukończonych lat sześć.

Wobec niesławnej pamięci porozumienia 
jałtańskiego, oddającego Polskę pod władzę 
Związku Sowieckiego, znając dobrze metody 
tego Związku, postanowiłem pozostać na 
uchodźstwie.

„Przybycie” żony z dzieckiem na Zachód 

zorganizowałem przez uprzejmość kolegi, który 
także usiłował sprowadzić z Polski swoją żonę 
z synkiem. Był on w kontakcie z przewodnikiem, 
trudniącym się tym niebezpiecznym zajęciem. 
(Następna grupa uchodźców z Polski, 
prowadzona przez tego samego przewodnika, 
była zatrzymana przez władze graniczne PRL. 
Jeśli się nie mylę, w tej drugiej grupie była 
Koleżanka Felicja Pitułko).

Po przeczytaniu listu żony, nie mając czasu 
do stracenia - rzecz jasna bądąc 
podekscytowanym - w tempie błyskawicznym 
doszedłem do wniosku, że aby móc jak 
najszybciej dotrzeć do żony i córki, muszę być 
w Kopenhadze, zostawić tam okręt na parę dni 
pod dowództwem mego zastępcy, kdra ppor. 
Franciszka Pitułko, i lecieć do Niemiec do 
czekającej na mnie rodziny.

Natychmiast wysłałem oficera łącznikowego 
Royal Navy, zaokrętowanego ze swoim zespołem 
łącznikowym na ORP Conrad, do dowództwa 
Royal Navy z prośbą, aby po wizycie w Oslo 
wysłano nas do Kopenhagi. Prośba moja została 
bez trudu przyjęta i oficer łącznikowy powrócił 
na okręt z dodatkowym rozkazem podróży dla 
„Conrada” z Oslo do Kopenhagi.

W Oslo otrzymałem z Ambasady brytyjskiej 
pismo zapewniające, że rodzina moja, po 
przybyciu do Norwegii, otrzyma wizę do 
Wielkiej Brytanii.

Trudniejsza sprawa zaistniała z norweskimi 
władzami imigracyjnymi. Argumentowali, że 
mieli w Norwegii 15,000 Polaków, 
sprowadzonych przez Niemców do 
przymusowych robót, których usiłują jak 
najszybciej się pozbyć. Ja zaś chcę im 
sprowadzać dodatkowe dwie osoby. Ostatecznie, 
przy pomocy mego przyjaciela komandora 
Królewskiej Norweskiej Marynarki Wojennej 
Thore Horve, otrzymałem dla mojej rodziny 
prawo trzymiesięcznego pobytu w Norwegii. 
(Komandor Horve wkrótce potem otrzymał 
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awans na kontradmirała i został mianowany 
dowódcą norweskiej marynarki wojennej).

Zaopatrzony w te ważne dokumenty, 
wysłałem sygnał do Starszego Oficera Royal 
Navy w Danii captain’a Petersa - którego dobrze 
znałem - podając powód i prosząc o 
zorganizowanie dla mnie przelotu do Hamburga, 
oraz o zatrzymanie ORP Conrad w Kopenhadze, 
do mego powrotu z Niemiec. Wczesnym rankiem 
1 grudnia 1945 r. ORP Conrad wszedł do 
Kopenhagi i ocumował się przy Langelinie.

Byłem jeszcze w pośpiesznych 
przygotowaniach do podróży, kiedy przez 
iluminator zobaczyłem samochód Royal Navy, 
kierowany przez Royal Marines’a, zatrzymujący 
się przed okrętem. Pożegnałem mego zastępcę 
kdra ppor. F. Pitułko i wsiadłem do samochodu. 
Kierowca Royal Marines doręczył mi plik kopii 
sygnałów wysłanych przez Captain’a Petersa do 
brytyjskich dowódców Sił Morskich i Lądowych 
w Niemczech, oraz do brytyjskiego 
Okupacyjnego Rządu Wojskowego, proszących 
o udzielenie mi wszelkiej pomocy w dotarciu do 
mojej rodziny i zabranie ich do Danii.

W Hamburgu, czekający na mnie, samochód 
zawiózł mnie do miasteczka Buxtehude, gdzie 
mieściło się Brytyjskie Dowództwo Morskie. U 
sekretarza Admirała - który miał sygnały 
wysłane przez Peters’a - załatwiłem nocleg oraz 
transport następnego poranka do Freren.

Wychodząc z biura Sekretarza, ku mej miłej 
niespodziance natknąłem się na dowódcę 
brytyjskich Sił Morskich rear-adm. „Toby” 
Hutton’a. „Tobby” był to przydomek tego oficera 
od zarania jego morskiej kariery. W latach 
1943/44, jako Commodore dowódca niszczycieli 
na Morzu Śródziemnym był on moim 
przełożonym, jako dowódcy ORP Ślązak. 
Spotykałem się z nim od czasu do czasu. Bez 
przechwałki mogę zaznaczyć, że w okresie tym 
byłem starszym oficerem niszczycieli klasy 
„Hunt” i jako dowódca grup eskortowych 
cieszyłem się niezłą opinią.

Co pan tu robi? - zagadnął mnie admirał 
przyjaźnie.

Jestem tym, który poszukuje swej rodziny tu 
w Niemczech - odpowiedziałem.

O moim przylocie admirał już wiedział z 

sygnałów capt. Peters’a.
Chodźmy do mego biura - zaprosił mnie 

admirał.
Był to czas na popołudniową herbatę - tak 

zwany „tea time”. Akurat podoficer Stewart 
admirała wniósł filiżankę herbaty i kawałek 
ciasta.

Przynieś drugą filiżankę herbaty - zlecił 
stewardowi admirał.

Przy spożywaniu herbaty i ciastka, którym 
admirał podzielił się ze mną, dowiedział się on 
ode mnie nie tylko o powodzie mojej podróży do 
Niemiec, ale też wiadomości bardziej osobiste, 
od wyjścia z Polski na ORP Iskra, poprzez 
dorywcze wiadomości od albo o mojej żonie itd.

Gdzie pan nocuje? - znowu zainteresował się 
admirał. - Mam pokój gościnny. Zapraszam Pana 
do mego bungalow. A gdzie je Pan kolację - 
znowu zapytał admirał.

Sądzę, że w mesie oficerskiej.
Zje Pan kolację ze mną i moim sztabem - 

zadecydował admirał.
Na kolacji przy stole siedziało około 

dwunastu oficerów Royal Navy, oprócz admirała 
i jego porucznika flagowego, wszyscy byli w 
stopniach komandorów i captain’ów.

Po ukoczeniu kolacji na stół podano dwie 
karafki porto - jedną przed admirałem, a drugą 
przed porucznikiem flagowym siedzącym na 
drugim końcu stołu.

Admirał wzniósł najpierw „Royal Toast” (za 
zdrowie Jego Królewskiej Mości), następnie 
uniósł kielich ze słowami: „Gentlemen! Wypijmy 
na jutrzejsze szczęśliwe spotkanie captain’a 
Tymińskiego z żoną, której nie widział przez 
sześć lat i siedem miesięcy i z córką, którą 
spotka po raz pierwszy.

Po wypiciu toastu i moim podziękowaniu, 
admirał zwrócił się do oficera flagowego: „Flag”, 
jutro rano wstaw do samochodu Captain’a flaszkę 
szampana, aby miał na przywitanie z rodziną.

Przed świtem w niedzielę 2-go grudnia 1945 
r., przy przydzielonym mi samochodzie stał 
oficer flagowy w kożuchu założonym na 
piżamę z flaszką szampana w ręku, a koło niego 
admiralski podoficer Stewart z koszyczkiem 
zawierającym kanapki.

Do Freren przyjechaliśmy około godz. 1100.
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Zgłosiłem się do oficera służbowego w 
dowództwie jednostki wojska polskiego, złożonej 
z byłych jeńców, uwolnionych przez wojska 
brytyjskie. Wszyscy byli już dobrze odżywieni 
i pięknie umundurowani.

Oficer służbowy powiadomił mnie, że 
rodzina moja najprawdopodniej była w kościele, 
razem z żołnierzami jednostki, na nabożeństwie, 
które miało się kończyć za około 10 minut. 
Udaliśmy się do kościoła.

Wszedłszy do kościoła wypełnionego przez 
polskich żołnierzy, w jednym z czołowych 
rzędów ławek zauważyłem dwie sylwetki - 
dorosła pani i dziecko. Niewątpliwie była to moja 
rodzina. Ławka ich była na trzy osoby. Jedno 
miejsce było wolne. Przemknęło mi przez myśl 
- to wolne miejsce było jakby przeznaczone dla 
mnie.

Z podwyższonym biciem serca zbliżyłem się 
do tej ławki, w momencie kiedy ksiądz (polski 
kapelan) zaczął odczytywać ostatnią ewangelię 
(w owych czasach msza św. kończyła się ostatnią 
ewangelią).

Kiedy wchodziłem do ławki, moja żona 
Jadwiga zauważyła mnie i zaskoczona moim 
widokiem, podekscytowana chciała ruszyć do 
mnie. Zrobiłem ruch ręką, aby pozostała na 
miejscu i stanąłem koło niej. Po ostatniej 
ewangelii i błogosławieństwie odśpiewaliśmy 
razem „Boże, coś Polskę”, i wtedy nastąpiły 
przywitania.

Przed obiadem w mesie oficerskiej, jeden z 
oficerów zapytał moją córkę Donię (od Aldona), 
jak znajduje swego ojca. Oświadczyła mu, że 
mam taką małą głowę i owłosione palce na 
rękach. Znała mnie przecież tylko z 
powiększonej fotografii, na której właściwie była 
jedynie głowa.

Kiedy powiedziałem Jadwidze aby spakowała 
swoją (małą) walizkę gdyż zaraz po obiedzie 
jedziemy do Hamburga, a następnego dnia do 
Kopenhagi, gdzie stoi mój okręt, Donia 
rozpłakała się ze słowami: „ja chcę wracać do 
babci”. Nie rozumiała, że w zaistniałych 
warunkach nie było to możliwe.

W Hamburgu przenocowaliśmy w hotelu 
„Atlantik” zarezerwowanym dla nas przez 
admirała Hutton’a i następnego dnia na godz.

1200 pojechaliśmy na lotnisko.
Musieliśmy przejść przez kontrolę 

przeprowadzaną w tym dniu przez dwóch 
sierżantów lotnictwa brytyjskiego (R.A.F.) i tu 
nastąpił kryzys.

Przejrzawszy moje dokumenty i kopie 
sygnałów, jeden z sierżantów oświadczył: Sir, 
Pan może wylatywać do Kopenhagi - samolot 
czeka - ale rodzina Pana lecieć nie może, gdyż 
nie ma zezwolenia od Wojskowego Rządu 
Okupacyjnego na opuszczenie Niemiec.

Było to dla mnie całkowite zaskoczenie. Jak 
się okazało, według prawa wprowadzonego przez 
Rząd Okupacyjny, żadna osoba cywilna 
znajdująca się w Niemczech, nie mogła wyjechać 
z tego kraju, bez zezwolenia Wojskowego Rządu 
Okupacyjnego. Procedura na otrzymanie takiego 
zezwolenia, lub odmowy, trwała zwykle od 8 do 
9 miesięcy. Właśnie około tyle czasu czekał nasz 
admirał Unrug, zanim otrzymał zezwolenie na 
zabranie z Niemiec małżonki, Pani Zofii z 
synkiem.

W powstałej sytuacji musiałbym odwieźć lub 
odesłać Jadwigę z Donią z powrotem do Freren, 
wracać na ORP Conrad i czekać w 
nieskończoność na załatwienie formalności.

Na tego rodzaju rozwiązanie nie niałem ani 
czasu ani ochoty.

Zwróciłem się do sierżantów wyjaśniając, źe 
jak widzą z kopii sygnałów, Royal Navy 
załatwiła sprawę naszego wylotu do Kopenhagi. 
Niech więc zechcą zadzwonić do biura 
transportowego Royal Navy (tak zwane Naval Q 
Movements), po wyklarowanie sprawy.

Nie było w tym pokoju telefonu, jeden więc 
z sierżantów wyszedł do telefonu w innym 
biurze.

W tym czasie pozostały sierżant, młody, 
przystojny blondyn, popatrzył na Donię i 
uśmiechnął się do niej.

Widząc, że jest on choć częściowo 
sympatyzującym ze mną i moją rodziną, 
zwróciłem się do niego: Czy Pan wie, że ja po 
raz pierwszy spotkałem moją córeczkę wczoraj?

„Is it so?” - z iskierką współczucia w oczach 
rzekł sierżant.

Mnie się wydaje, że tu nie ma kłopotu z 
wylotem mojej rodziny do Danii — ciągnąłem 
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dalej. Tu, wśród porzedstawionych przeze mnie 
dokumentów, jest pismo Ambasady Brytyjskiej w 
Oslo, podające, że jak moja rodzina przybędzie 
do Norwegii, otrzyma wizę na wjazd do Wielkiej 
Brytanii.

Gdzie jest to pismo? - zapytał sierżant.
Wyciągnąłem ten dokument z pliku leżących 

papierów i dałem go sierżantowi.
„It’s all right” - rzeki sierżant, po 

przeczytaniu pisma.
Rzecz jasna, że nie było to „all right”.
W tym momecie wszedł sierżant - który 

wyszedł do telefonu - ze słowami: John, telefon 
Naval Q Movements nie odpowiada (była pora 
obiadowa i zapewne personel tego biura wyszedł 
do kasyna).

George, wszystko w porządku, oświadczył 
John uspokajająco. Tu jest pismo z brytyjskiej 
ambasady w Oslo, zapewniające rodzinie 
captain’a wizę do Wielkiej Brytanii. Popatrz!

George przeczytał pismo i zawyrokował: 
„Yes, it’s all right”. Usiadł do biurka, wypełnił 
jakiś mały formularz i dał mi do podpisania. Był 
to dokument stwierdzający, że zabieram moją 
żonę do Danii, aby ją repatriować do Polski.

Podpisałem go chętnie - odetchnąwszy z 
ulgą.

Możecie Państwo wsiadać do samolotu, 
który jest gotów do odlotu.

Podziękowałem obu sierżantom jak 
najserdeczniej. Gdyby nie ich dobra wola, 
bylibyśmy mieli wielkie kłopoty.

Wylądowawszy w Kopenhadze, pojechaliśmy 
do portu. Na ORP Conrad, mój zastępca kdr por. 
F. Pitułko powitał nas prezentując Jadwidze 
piękny bukiet biało-czerwonych róż.

Równocześnie otrzymaliśmy zaproszenie od 
moich duńskich przyjaciół, doktora dentysty 
Kajusa Herskinda i jego małżonki - 
wyjeżdżających na wakacje - do skorzystania z 
ich mieszkania przy Westerbrogade, prawie 
naprzeciw słynnej kopenhaskiej Tivoli.

Skorzystaliśmy z tego zaproszenia z 
wdzięcznością i radością.

Przez następne dwa dni w cieśninie Sund 
(Óresund), panowała gęsta mgła i capt. Peters nie 
dał nam zezwolenia na wyjście z portu.

Kiedy pogoda się wyjaśniła, 6 grudnia 1945 
r., za zgodą Capt. Peters’a, zaokrętowałem 
Jadwigę i Donię na ORP Conrad i wyruszyliśmy 
do Oslo.

Przebiegając myślą przez zdarzenia mojej 
„Operacji połączenia z Rodziną” odnoszę 
wrażenie, że od początku do końca opiekę nad 
nią roztaczała łaskawa Opatrzność.

Czynności zdążające do połączenia się z 
moją rodziną, nie wyłączając wysoce 
niebezpiecznego nielegalnego przekroczenia 
czterech granic przez Jadwigę z dzieckiem, 
wypływały jedna po drugiej, jak gdyby to był 
fachowo rozpracowany i sprawnie wykonywany 
plan. Nawet, zdawało się, beznadziejny kryzys 
spowodowany brakiem zezwolenia Okupacyjnego 
Rządu Wojskowego na wyjazd mojej rodziny z 
Niemiec, został pomyślnie rozwiązany przez 
współczuj ących sierżantów RAF.

Zawsze będę z wdzięcznością pamiętał 
przyjazne podejście, uczynność, a nawet 
inicjatywę wyżej wymienionych w tym 
wspomnieniu osób, które pomogły mi w 
pomyślnym wywiezieniu z Niemiec mojej żony 
z dzieckiem.
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Franciszek Wizła

25 ROCZNICA POWSTANIA KOŁA FRANCJA
28 lat temu a dokładnie 25.6.1969 roku w gazecie „Narodowiec” we Francji ukazał się apel - jak 
poniżej.

APEL 
do Kolegów, Polskich Marynarzy z Francji 

(nadesłane)

W bieżącym roku mija 30 lat formowania polskich Sił Zbrojnych na terenie Francji i 25 lat od czasu 
kiedy te siły po ewakuacji w 1940 r. powróciły na kontynent, biorąc udział w lądowaniu 
Sprzymierzonych w czerwcu 1944 r.

Wszyscy wiemy, że w ramach naszych Sił Zbrojnych zaszczytną rolę odegrała Marynarka 
Wojenna, w skład której wchodził znaczny kontyngent marynarzy z Francji.

Do nich, a właściwie do Was, zwracam się z apelem abyście nawiązali kontakt z istniejącym 
prawie od ćwierć wieku Stowarzyszeniem Marynarki Wojennej, skupiającym w swych szeregach 
byłych marynarzy.

Poza działalnością opieki i pomocy Kolegom, Stowarzyszenie wysyła swoim członkom 
interesująco redagowany periodyk „Nasze Sygnały”, który stanowi łącznik między byłymi 
marynarzami rozsianymi obecnie po całym świecie.

Z okazji 50-lecia odrodzenia Marynarki Wojennej, Stowarzyszenie wydało książkę pt. „Marynarka 
Wojenna”. Książka ta, która jest syntetyczną historią działalności Marynari Wojennej w okresie 20 
lecia i drugiej wojny światowej, zostanie wysłana każdemu byłemu marynarzowi, który zgłosi akces 
do Stowarzyszenia.

Koledzy, czekam na odpowiedź.
Florian Wizła

(b. ochodnik z Francji)
Adres: 14, Collingham Gardens, London SW5.

Chciałem, aby na ich własnym terenie powstało 
koło byłych marynarzy, w większości 
ochotników.

Na ten apel pierwszy zgłosił się kolega 
Edmund Szał, który jednocześnie postarał się 
zwerbować Janka Plewę oraz Zdzisława Pudo. 
Umówiliśmy się na koleżeńskie spotkanie aby to 
omówić. Niestety w międzyczasie zmarł kolega 
Edmund Szał na atak serca i tak ten kontakt się 
przerwał. Ale po pewnym czasie zgłosił się 
kolega Jan Plewa, żeby tę sprawę 

przedyskutować. Spotkanie odbyło się w Carvin 
w 1972 roku. To był mój powrót do kraju, w 
którym się urodziłem. Po 27 latach więc, z 
zapałem i entuzjazmem przyjechałem do 
Oiginies, umówione miejsce spotkania z 
kolegami. Byłem wielce podniecony i serca 
waliło jak młot. Czułem się trochę, jak znowu 
młody matros, który odwiedza stare kąty. Przy 
jednym stole zauważyłem, że siedzieli koledzy: 
Trojanowski, Pudo, Tepper i Kulas, a za chwilę 
zjawił się mój stary kolega z Pioruna, Kalicki.



Str. 48 NASZE SYGNAŁY Nr 182

Rudek nic się nie zmienił, ciągle młody, szczupły 
i posiadający wspaniałą czuprynę. Niedługo za 
nim dołączył Grobelny (Aniołek - jak 
nazywaliśmy go lata temu).

Miło go było spotkać, stracił głos ale serce 
ma na miejscu. Po nim zjawił się Idczak, dobrze 
pamiętany jako znakomity piłkarz. Też się nie 
zmienił, dalej przystojny i na dziewczęta poluje. 
Piotrowski podchodzi się przywitać, osiwiał ale 
dobrze i zdrowo wygląda. Za nim wchodzi Mula, 
cyganem zwany no i włosy ma ciągle czarne, jak 
kruk. Przybyli: bracia Łapawy, Wiernicki, Dros, 
Hańczyk, Kmieciak, Mendyk, Sołtysik, Nowak, 
dwaj Wielgosze, Kąsek, Faliński, Żur, 
Moczygęba, Hłasko, Rydzewski, Forgał.

Nazwiska i wspomnienia szybko wracają. 
Przypomina się służba morska oraz koleżeńskie 
wypady na ląd. Kolega Bunard, jak zwykle, przy 
bufecie urzęduje. Michałowski z uśmiechem do 
mnie się zwraca, a ja przypminam sobie, jak mi 

paczki do rodziny we Francji dostarczał. 
Wchodzi Dolny, elegant, oraz Domański dobrze 
wyglądający, zdrowy i głośny. Mój stary 
przyjaciel Janeczko także przyjechał, czym 
sprawił mi szczególną radość. Mamy wspólne 
wspomnienia, bo jak córka mi się urodziła, on ze 
mną do szpitala się wybrał jako „moral support” 
przy odwiedzeniu żony i nowo-urodzonej córki. 
Muszę też podkreślić obecność najważniejszej 
osoby, kolegi Janka Plewy, który tak dzielnie i z 
zapałem urządził to spotkanie. A był do czasu 
nieoficjalnym moim przedstawicielem 
Stowarzyszenia na terenie Francji. Podjął się tej 
pracy, gdy niespodziewanie zmarł kolega E. Szał, 
inicjator zebrania wszystkich kolegów na terenie 
Francji.

Trochę z opóźnieniem zjawili się 
przedstawiciele Zarządu Głównego z Londynu 
koledzy Jabłoński i Wroński. Gdy weszli do 
lokalu, jestem przekonany, że przez chwilę
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poczuli się jakby na pokładzie okrętu, bo 
wszyscy obecni przywitali ich jednogłośnie 
dobrze znanym „Czołem Panie.... Dorze”. Kmdr. 
Wroński prawie z łzami w oczach i żabką w 
gardle mówi do mnie „czuję się, jak w Polsce na 
okrętach”. Teraz następuje formalny początek 
Zjazdu. Sekretarz, kmdr. Jabłoński wita 
wszystkich obecnych i prosi o minutę ciszy aby 
uczcić pamięć poległych. Trochę wzruszonym 
głosem przedstawia zadania naszej organizacji.

Kmdr. Wroński wybramy został przez 
aklamację przewodniczącym tego Zjazdu. 
Przyznał się, ładnie i prawdziwie, że matka 
(S.M.W.) zapominała o swoich dzieciach we 
Francji i dopiero po 27 latach przpomniała ich 
sobie. To zapoczątkowało długą dyskusję, 
zakończoną jak najbardziej pozytywnymi 
postulatami. Następnie, kmdr. Wroński referował 
statut, zadania i cele S.M.W.

Po referacie kmdr. Wrońskiego zebrani 

przystąpili do wyborów Zarządu Koła Francja. 
Kol. J. Plewa został jednogłośnie wybrany 
Prezesem, kol. Łopawa - Sekretarzem i kol, 
Kalicki - Skarbnikiem.

Dalszy ciąg zebrania prowadził już 
nowoobrany Prezes kol. J. Plewa. Uzgodniono 
wysokość składek członkowskich oraz 
przedyskutowano sprawy bieżące Koła i jego 
pozycję prawną na terenie Francji. Na 
zakończenie Prezes Koła podziękował wszystkim 
za przybycie, a specjalnie przedstawicielom 
Zarządu Głównego z Londynu kol. Jabłońskiemu, 
Wrońskiem oraz Wiźle.

Następnie udaliśmy się do Phalempin w 
lasku na obiad koleżeński. Samochodów było 
pod dostatkiem tak, że wnet zasiedliśmy do 
stołu. Po dobrym aperitifie kol. Domański zaczął 
śpiewać „Morze nasze Morze”, przy pate de foie 
„W ten świat płynie okręt”, później przy winie i 
koniaku było „Tango marynarskie”. Obiad był
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dobry a towarzystwo jeszcze lepsze.
Po obiedzie rozstanie i pożegnanie. 

Niektórzy koledzy muszą wracać do Paryża czy 
też dalej na wschód, a kilku kolegów z okolicy 
Oignies wybrało się do Carvin, gdzie kol. Plewa 
ma rodzinę, która prowadzi gospodę. Tam 
popijalis'my sobie aż do zamknięcia baru o godz. 
pierwszej nad ranem.

Mój brat przyjechał po nie, bo się martwił, 
że do domu nie będę w stanie wrócić, a w 
międzyczasie kol. Dolny już obiecał, że mnie 
odwiezie. Na tym się jednak nie skończyło, bo 
kol. Plewa zaprosił nas do siebie do domu na 
szampana. W miłym i licznym jeszcze 
towarzystwie kolegów znaleźliśmy się o drugiej 
nad ranem w Libercourt u Plewy. Biedna pani 
Celka, choć obudzona po nocy, przywitała nas 
wszystkich z uśmiechem (nie z miotłą), 
serdecznie i z wielką gościnnością - naprawdę po 
polsku. Szampan zaczął się lać, a kol. Plewę, 

Kalickiego i mnie dosłownie oblał, otwierając 
butelkę. Dał nam „un bain de mer au 
champagne” i to moim zdaniem było bardzo 
dobrym zakończeniem pierwszego Zjazdu Koła 
Francja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
ilość obecnych będzie podwójna, co mi zresztą 
większość kolegów obiecała.

My, Polacy z Francji, byliśmy zastrzykiem 
zbawczym dla Marynarki Wojennej w 1940 roku 
i mam nadzieję, że podobną rolę mamy do 
spełnienia w Stowarzyszeniu Marynarki 
Wojennej.

Kol. B. Jabłoński pisze "jak po 27 latach 
dzięki inicjatywie kol. F. Wizły zostało 
zorganizowane pierwsze spotkanie z kolegami z 
Francji. Dlaczego dopiero po 27 latach? Sprawę 
tę wyjaśniono na zebraniu koleżeńskim, o czym 
mowa będzie później. Przed tym jednak zanim 
zacznę swoją relację chcę przypomnieć kolegom 
dwa fakty, które nadadzą jeszcze większej wagi
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Pierwszym młodzi ludzie trafili do Francji 
jako małe dzieci, inaczej mówiąc ich otoczenie i 
warunki, w których przebywali były zupełnie 
odmienne od tych, w których się znajdowali 
marynarze mieszkający w Polsce.

Drugim faktem było to, że trafili na nasze 
okręty jako najmłodsze pokolenie, a więc na 
pewno nie obyło się bez tego, aby dotychczasowi 
najmłodsi nie skorzystali z okazji, aby jeszcze 
nieotrzaskanym kolegom nie okazać w ten czy 
inny sposób swojej wyższości i „zejmaństwa”. 
Tak zawsze było, jest i będzie - tak długo jak 
istnieją marynarki wojenne. Nasza 
prawdopodobnie nie była wyjątkiem. Mogły więc 
być pewne zgrzyty nim się brać morska nie 
zgrała i nie zżyła. Zgrzyty takie mogły pozostać 
u niektórych w pamięci jako coś przykrego ze 
służby w Mar. Woj. Nic więc dziwnego, że 
niektórzy koledzy ze Stowarzyszenia nie bardzo 
sobie wyobrażali w jakim duchu zebranie się 
odbędzie i jak nasi delegaci będą przyjęci przez 
swoich towarzyszy broni z Francji.

Pośród nas jednak było dwóch, którzy byli 
zupełnie pewni sukcesu, a mianowicie kol. F. 
Wizła, który sam pochodząc z tamtych stron znał 
swych kolegów lepiej niż inni oraz moja 
skromna osoba, nie tylko dlatego, że podzielałem 
jego zdanie, ale również dlatego, że wiadomos'ci 
z Francji nie pozostawiały najmniejszej pod tym 
względem wątpliwości.

O ile by mi kazano w paru słowach opisać 
moje wrażenia, powiedziałbym krótko: 
bezgraniczna gościnność, humor i duma z dobrze 
spełnionego obowiązku podczas wojny w PMW."

Kol. Wizła wystąpił z wnioskem, żeby 
załatwić sprawę ewentualnej wspólnej kolacji 
koleżeńskiej. Ogromna większość głosowała za 
kolacją, kol. Wizła szybko policzył podniesione 
ręce, zniknął na chwilkę za drzwiami i zaraz 
wrócił. Jak on mógł to wszystko tak szybko, 
dobrze i sprawnie załatwić pozostanie jego 
tajemnicą.

W pierwszą rocznicę założenia Koła Francja 
w sobotę 5-go maja 1973 roku zostałem wysłany 
przez Zarząd Główny jako oficer łącznikowy. 
Koło jest młode, jednoroczne, choć pełne energii 
i entuzjazmu, może czasem potrzebować 
poparcia czy pomocy. Lata pracy w Zarządzie

Głównym, uhonorowane Krzyżem Zasługi, 
serdeczne przywiązanie do starych kolegów z 
Francji czyni tą funkcję łącznika między 
Londynem i Francją wyjątkowo przyjemną. 
Kmdr. Jabłoński kończy podkreślając wzniosłe 
uczucie przyjaźni, które przetrwało 27-letnią 
próbę, czego dowodem byli obecni na sali. 
Nawiązał do uczuć rodzinnych mówiąc, że 
tworzymy „rodzinę marynarską” niezależnie od 
tego, gdzie kto przebywa. Zarząd Główny - 
powiedział - to rodzice Koła, a poszczególni 
członkowie rozsiani po świecie to dorosłe dzieci, 
które żyją swoim życiem, ale jak w każdej 
przyzwoitej rodzinie są w kontakcie z matką.

Impreza odbyła się w Harnes, byłem na czas 
żeby wypić aperitif przed oficjalnym zebraniem. 
Wita mnie Prezes Koła Janek Plewa wraz z 
kolegami J. Dolnym i Z. Pudo. Janek Dolny to 
prawdziwa skarbnica anegdot i historyjek 
marymarskich z czasów wojny. Entuzjastycznie 
i z wielkim zainteresowaniem przyjęte były jego 
wspomnienia o latach pływania z kmdr. 
Lichodziejewskim oraz kmdr. Pitułko. Jego 
wspaniały dar opowiadania wspomnień o kmdr. 
Łoskoczyńskim no i historyjek o kpt. Szabuni
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wyciskają wszystkim z oczu łzy ze śmiechu.
Dołączając do nas kol. S. Kurzawa z Dover, 

B. Cieśla aż z Avignon, Kalicki i Wiernicki, 
koledzy z Pioruna, Michałowski, Sołtysiak, 
Kaliński, Mula, Pudo, Hańczyk, Max Wielgosz 
(brat Jan niestety choruje), E. Łopawa, sekretarz, 
który musiał zrezygnować, a na jego miejsce 
wybrany został przez aklamację kol. Piotrowski. 
Notuję kolegów Budnego, Idczaka, Kmieciaka z 
Paryża. Rekord odległości aby być z nami pobił 
chyba kol. B. Malinowski zwany „Knif” w 
marynarce. Miał on chyba najbardziej realne i 
trzeźwe spojrzenie w przyszłość w naszym 
gronie, nie zawsze mądrze myślących 
młodzików. On to mnie i innych kolegów z 
Francji namówił już w roku 1942 na kształcenie 
się na kursach (International Correspondence 
Sshool) za co mu naprawdę jestem wdzięczny, a 
dziś przyjechał z Ohio - USA, co jest naprawdę 
godne podziwu. Świetnie wygląda aż miło 

popatrzeć. Jest dobrym specjalistą motorów 
dieslowych i dobrze mu się powodzi. 
Uśmiechnięta i czarująca pani Cynthia 
Malinowska dołącza do nas i przyznaje się do 
swej słabości do polskich marynarzy. Bardzo 
serdecznie też wspominamy jej siostrę uroczą 
Violettę, ulubioną partnerkę tańców w Plymouth 
na Mutley Plain.

Bardzo mnie osobiście zmartwiło, że moi 
bliscy koledzy Grobelny (Aniołek) i Janeczko z 
Paryża nie mogli przybyć ze względów 
zdrowotnych. Z opóźnieniem, ale mile i 
serdecznie witany, dołączył mój przedwojenny 
jeszcze przyjaciel, Mietek Maj, bokser, ciągle we 
wspaniałej kondycji.

Miło było zauważyć, że wszyscy koledzy są 
dobrze zorganizowani, że świetnie im się 
powodzi i że pomimo upływu lat wyglądają 
zdrowo i rześko. Całe zebranie rezolutnie i 
sprężyście prowadzone przez kol. Plewę odbyło
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się w bardzo miłej atmosferze. Kol. Prezes 
wyjaśnił, że nasz statut jest już przetłumaczony 
na francuski no i kopię statutu wręczył każdemu 
z obecnych. Oficjalna nazwa Koła Francja brzmi 
„Amicale Des Anciens Marins Polonais de 
France 1939-45”. W dyskusji na temat statutu 
jednogłośnie postanowiono pozostać organizacją 
koleżeńską - charytatywną, do czego ja 
osobiście dążyłem.

Pozostać członkiem marynarskiej rodziny, 
bez powtarzam, bez żadnych politycznych 
powiązań. Muszę tutaj dodać, że Prezes J. Plewa 
był całkowicie tego zwolennikiem i żeśmy się 
zgadzali co do koleżeńskiej apolityczności, 
pozostając na stanowisku niepodległościowym. 
Wszyscy obecni zrozumieli, że nasze Koło 
będzie Stowarzyszeniem koleżeńskim a nie 
politycznym. Wszystko jest proste i jasne. 
„Podniesienie kotwicy” odbyło się o godzinie 
piątej w dużej pięknej sali Alcazar w Harnes, 

stoły ustawione w podkowę lśniły białością 
obrusów, barwne kolory kwiatów odbijały się w 
kieliszkach, stwarzając wrażenie chińskich 
lampionów, przy talerzach nazwiska kolegów, a 
butelki zapraszają „cała naprzód” do akcji.

Prez. J. Plewa wita wszystkich imieniem 
Koła Francja oraz oddaje mi głos, no i ja także 
witam i pozdrawiam wszystkich w imieniu 
S.M.W. Orkiestra polskich harcerzy przygrywa 
na harmoniach marynarskie melodie. Serdecznie 
witamy też wspaniale ubrane panie. I tak 
biesiadowaliśmy do drugiej w nocy, a piliśmy 
nawet dłużej w miłej i zawsze przyjemnej 
atmosferze aż do piątej nad ranem.

Obiad i bar trwały więc aż 12 godzin - tak 
jak przed wojną - i jakoś sił nie brakowało, a 
orkiestra grała tanga, oberki, kujawiaki, walczyki 
itd. Tańczyliśmy bez przerwy, bo naturalnie 
marynarze to dobrzy tancerze, ale trzeba tu 
przyznać, że ich żony jeszcze lepiej tańczą. Miłą
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niespodziankę sprawiła nam pani Michalinka 
Dolny w męskim przebraniu (Charlie Chaplin) 
wystąpiła z doskonałym programem 
kabaretowym, który był oczywiście przyjęty 
entuzjastycznie. Zachęceni tak dobrym 
przykładem koledzy Plewa, Pudo i Wizła 
śpiewali przy mikrofonie marynarskie piosenki. 
Kolega Żur bawił nas swoimi pełnymi humoru 
kawałami. Doprawdy, to chyba był jeden z 
najprzyjemniejszych wieczorów w moim życiu. 
Moja żona Rózia przyznała się, że natańczyła 
się za wszystkie czasy i tak musiało być dla 
wszystkich pań, które wyglądały i tańczyły 
cudownie. Około piątej nad ranem koledzy Pudo 
i Plewa podali szampana aby zakończyć tak 
fantastyczny wieczór w jak najlepszym stylu.

Pani Celka i Jasiu Plewa zaśpiewali nam 
ulubione sentymentalne piosenki aż łzy się w 
oczach kręciły od starych wspomnień. Uprzejmy 
kolega Bruno Itczak odwiózł nas już słonecznym 

rankiem do mych braci, którzy mieszkają 
niedaleko. Naprawdę pierwsza rocznica 
powstania Koła Francja udała się znakomicie.

W dniu 1 1-go maja 1974 roku 
zaokrętowałem się na drugą rocznicę na „ORP 
Francja”, który płynie coraz szybciej i z większą 
załogą z roku na rok. Przeszedł kilka burz i od 
czasu do czasu potrzebny jest remont, ale na ogół 
załoga jest zgrana i dowódca zdolny, co jest 
najważniejsze, wiadomo, że poprowadzi przy 
pomyślnych wiatrach. Dzięki jego staraniom 
dołączyli do nas koledzy Bruno Michalak (mój 
dróżba na weselu, później radzik na Piorunie i 
Orkanie, skąd się uratował), kol. R. Sołtysik, S. 
Kulas, L. Tepper, I. Hańczyk, F. Trojanowski (z 
żoną i uroczą córeczką, która nam ładnie 
śpiewała), koledzy K. Dutkiewicz, E. Konsek, F. 
Karpiński, F. Łapawa, E. Wiernicki, M. 
Wielgosz, J. Michałowski, S. Kurzawa itd.

Koledzy Z. Pudo, S. Kulas i nasz prezes J.



Nr 182 NASZE SYGNAŁY Str. 55

Plewa włożyli dużo starań żeby urządzić 
wspaniały obiad, według najlepszych tradycji 
kuchni polsko-francuskiej. Można by jeszcze 
dużo napisać o tym zjeździe/obiedzie 
koleżeńskim drugiej rocznicy Koła, ale 
najważniejsze jest to, że Koło Francja, choć 
najmłodsze, jest coraz bardziej aktywne i 
wykazuje wiele entuzjazmu w swych działaniach. 
Jestem przekonany, że będzie ono z czasem 
największym liczebnie kołem.

Na zakończenie podaję wyjątki z 
przemówienia Prezesa Kolegi Plewy w czasie 
obiadu koleżeńskiego Koła S.M.W. Francja.

„Oto jesteśmy zebrani tutaj po raz drugi i na 
pewno nie ostatni. Zaledwie godzinę temu, na 
mieście czy w domu, byliśmy jeszcze tak 
zwanymi starszymi panami, ojcami rodzin, często 
dziadkami o poważnych, czasem może nawet 
surowych wyrazach twarzy, przylegających do 
nas jak maska, co najlepiej osiądzie mogą nasze 
drogie małżonki. Jakżesz wielką jest 

przyjemnością i ulgą, gdy raptem można tę 
maskę chwilowo zrzucić. Co może być 
prostszego i lepszego, jak nasze wspólne 
wspomnienia, jak nagły powrót do młodości, jak 
odrzucenie na kilka godzin naszych 
przyzwyczajeń ludzi dorosłych i starszych, i 
ponowne odnalezienie naszej młodzieńczej 
przyjaźni. Dlaczego my się zbieramy? Czy 
dlatego, że mamy te same poglądy, albo może 
należymy do tych samych partii politycznych? 
Nic podobnego. To, co mamy wspólnego i co nas 
łączy jest znacznie mniej pretensjonalne, 
znacznie więcej ludzkie i w gruncie rzeczy 
bardziej cenne. Jest to tych sześć lat, które 
spędziliśmy razem w Marynarce Wojennej, 
przemierzając morza i oceany pod biało- 
czerwoną banderą, okres czasu, którego nie 
chcemy zapomnieć i który, gdy się spotykamy, 
przeżywamy intensywnie.

Patrząc na nas na pewno wielu wzruszy 
ramionami, a nasze wspomnienia i przyjaźnie
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wydają się im mało ważne i bez znaczenia, ale 
dla nas jest to okres życia wypełniony 
wzruszeniami i wspomnieniami, które tylko my 
jedynie jesteśmy w stanie zrozumieć. Drodzy 
Przyjaciele - zachowujmy więc w dalszym ciągu 
naszą przyjaźń i poczucie przynależności, tak jak 
to było w zwyczaju, gdy byliśmy w Marynarce 
Wojennej, jeden za wszystkich i wszyscy za 
jednego.

Witam i kłaniam się bardzo nisko zebranym 
tutaj paniom, towarzyszkom naszego codziennego 
życia, które nam pomagały w ciężkich 
powojennych czasach. Gratuluję im tego, że 
potrafiły utrzymać moich kolegów w tak świetnej 
formie pod wszystkimi względami (!), za co im 
się należy pełne uznanie. Na tym kończę i 
wznoszę kielich za nasze piękne Koło, które aby 
żyło tak długo jak i my będziemy trwać w tym 
samym duchu, który nas zjednoczył.”

Rok za rokiem, Koło Francja brało udział w 
licznych uroczystościach polsko-francuskich. J.

Plewa, jako Prezes, wszystko to dobrze prowadził 
z wielką sumiennością i z osobistym oddaniem 
dla dobra Marynarki Wojennej. Musiał 
Francuzom dużo nieraz tłumaczyć, bo większość 
absolutnie się nie orientowała i nic nie wiedziała 
o Polskiej Marynarce Wojennej, ojej wkładzie w 
czasie wojny, o tym żeśmy stracili wielu 
kolegów-marynarzy z Francji - Cześć Ich 
Pamięci!

Nasz marynarski sztandar noszony przez kol. 
E. Wiernickiego był widziany w całej Francji na 
różnych imprezach no i budził zainteresowanie 
kolegami z Marynarki Wojennej. Dzięki 
wysiłkom kol. Prezesa piękną salę na Ratuszu w 
Oignies dostałem bezpłatnie od burmistrza, który 
stał się sympatykiem polskich marynarzy. 
Burmistrz co roku stawia nam aperitif i szampana 
jako jego dar no i stał się wielkim kolegą 
naszego prezesa J. Plewy.

Obiady i spotkania koleżeńskie odbywają się 
co roku i to jest właściwie jedyna okazja aby 
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zgrupować wszystkich kolegów marynarzy pod 
jednym dachem. Pozwolę sobie wymienić 
wszystkich kolegów, którzy brali udział w 
naszych spotkaniach jako członkowie naszej 
marynarskiej rodziny przy kieliszku i dobrym 
obiedzie.

Koledzy z Francji:
J. Blumel
F. Budny
J. Dolny
J. Droś
C. Dutkiewicz
H. Mendyk
H. Moczygęba/Mocige
S. Maszek
M. Maj
F. Faliński
J. Furgał
M. Wielgosz
J. Wielgosz
E. Grobelny
J. Grobelny
B. Idczak
J. Janeczko
E. Klukowicz
E. Konsek
S. Kulas
R. Kalicki
A. Krauze
J. Kmieciak
F. Łapawa
E. Łapawa
S. Michałowski
W. Nowak
M. Nowak
H. Piotrowski
Z. Pudo
T. Kotarba
S. Żur
B. Zboralski
A. Bunar
J. Domański
R. Sołtysik
T. Szałek
B. Cieśla
F. Trojanowski
J. Plewa
L. Tepper
J. Walasiak
1. Hańczyk
J. Jarzembowski
M. Kozłowski

M. Karpiński
S. Mula
J. Trutkowski
E. Wiernicki
F. Wróbel
K. Koch
K. Pronobis

Koledzy z Anglii:
Kmdr. B. Wroński
Kmdr. F. Pitułko
Kmdr. Z. Plezia
Kmdr. B. Jabłoński
K. Zubkowski
A. Browarski z Kanady
W. Domżalski
R. Madej
J. Ogonowski
Dr. L. Ostrowski
A. Gawron
F. Rumiński
Irena Rumińska
Z. Czerwiński
B. Michalak
S. Kurzawa
T. Woszczyński z Kanady
B. Malinowski z USA
A. Piechowiak z Polski
M. Hłasko z Paryża
J. Hecek
T. Kowalik/Delatour
Z. Pudlicki
P. Skrzypczak
A. Urbański
L. Wolny
F. Pelczyk
C. Zielonka
Z. Zdrojewski
T. Wicanowski
E. Lewandowski
J. Modley
F. Wizła

W 1975 roku Koło Francja brało udział w 
Zjeździe Światowym, przyjechali autokarem aby 
być w Londynie na naszej uroczystości a później 
wieczorem na wspólnym obiedzie spotykając 
kolegów ze Stanów, Kanady no i innych stron 
świata.

Prezes Koła Francja, Jan Plewa, został 
udekorowany Złotym Krzyżem Zasługi za jego 
działalność. Następnie wszyscy wyjechali do 
Plymouth, no i w porcie Devonport koledzy A.
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Gawron i F. Rumiński pomogli urządzić bufet i 
bar w Admiralicji. Admirał uprzejmie oddał do 
naszej dyspozycji kuter w celu zwiedzania portu 
oraz okrętu podwodnego o napędzie atomowym. 
Na zakończenie Koło Plymouth zaprosiło nas 
wszystkich na kolację do ich klubu Białego Orła. 
Był to bardzo przyjemny i udany wieczór.

Koledzy z Francji mając własny autokar 
zatrzymali się jeszcze w Dartmouth. Dużo, dużo 
wspomnień. W maju 1979 roku kolega A. 
Piechowiak przyjechał na nasz doroczny obiad 
we Francji i opisał to w artykule w „Naszych 
Sygnałach” No 142. Było przyjemnie czytać ten 
opis i jego wrażenia.

Co roku bywam na naszych bankietach, które 
są coraz bardziej popularne i mają zwiększoną 
frekwencję. Różni koledzy telefonują do mnie, 
żeby się dowiedzieć, jak i co, kiedy itd. 
Ochotników jest dużo.

W maju 1985 roku mam przyjemność brania 
udziału w naszych dorocznych spotkaniach, jak 
poprzednio co roku. Osobiście cieszy mnie 
bardzo, że udało mi się skupić kolegów i pomóc 
stworzyć organizację, która dobrze działa, 

prosperuje i o dziwo czasami nawet się 
powiększa. Organizację tą łączy przywiązanie do 
bandery i tradycji Polskiej Marynarki Wojennej. 
Przyjemnie było spędzić wieczór w miłym gronie 
kolegów i wysoko sobie cenię, że byłem 
zaproszony. Bawiliśmy się doskonale, najedliśmy 
i napiliśmy się do syta, natańczyliśmy się na parę 
lat, no, i nagadaliśmy się za długie dni 
niewidywania się. Dziękując jeszcze raz za 
gościnę chciałbym zachęcić wszystkich kolegów 
by znowu byli z nami w 1986 roku.

Obecni byli koledzy: J. Plewa, E. Grobelny 
z żoną, R. Kalicki, Max Wielgosz z żoną, J. 
Walasiak z żoną, Janek Dolny i miła Michalinka, 
T. Szałek i kochana Margot, Z. Pudlicki z żoną, 
F. Rumiński z żoną, a naszą wrenką Ireną, K. 
Pronobis, Władek Nowak (nasz doskonały 
sekretarz), E. Klukowicz z Paryża, najbliższy 
przyjaciel Bruno Idczak (Beau Brummel), F. 
Faliński, R. Sołtysik, E. Wiernicki z żoną 
Leokadią, Mietek Maj z żoną Marysią, Leszek 
Ostrowski nasz doktór z Birmingham z żoną 
Eileen, S. Kulas (prawa ręka prezesa), F. 
Trojanowski, S. Michałowski, gospodarze tego 
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wieczoru, koledzy W. Mendyk, L. Tepper, C. 
Dutkiewicz, J. Blummel, F. Budny oraz nasz 
podwodniak, Z. Pudo, z żoną Marysią. Dołączył 
się do nas z Highwycombe Antek Kowalik z 
żoną Terry (oboje zawodowi tancerze - Antek w 
smokingu a Terry w długiej różowej sukni 
demonstrowali nam jak należy porządnie 
tańczyć). Z Paryża dołączył kolega Józef 
Kmieciak z jego piękną żoną Juliette.

W maju 1986 kolega Z. Plezia wziął udział 
w naszym dorocznym bankiecie jako gość Koła 
Francja. Koło wysłało zaproszenie do Zarządu 
S.M.W., który poprosił kpt. mar. Z. Plezię i F. 
Wizłę by ich reprezentowali, co ja osobis'cie z 
wielką przyjemnością przyjąłem.

W sobotę, 10 maja o godz. 18.00 w sali „De 
La Mairie D’Oignies” wita uczestników Prezes 
Koła J. Plewa w asyście Wiceprezesa S. Kulasa 
i Henryka Mendyka. Są też koledzy lokalni jak 
skarbnik Józef Blummel, członkowie zarządu: 
Stefan Michałowski, Leon Tepper, Franciszek 
Budny oraz Zdzisław Pudo. Sztandarowym jest 
Edward Wiernicki z Pioruna. Franciszek i Rudolf 
Kalicki też z Pioruna wraz z Michałem Majem 
ze Ślązaka stanowią Komisję Rewizyjną.

Po wojnie, miejscowi Francuzi powitali 
naszych polskich marynarzy jak bohaterów, nic 
dziwnego, bo własnych nie mieli. Dziś wszyscy 
są już na emeryturze, która we Francji 
przysługuje od 60 roku życia i jak mówi panna 
Krysia Plezia, która dbała by ojciec jej nie zgubił 
się za granicą, wszyscy chwalą się dziećmi i 
wnukami.

Sytuacja naszych kolegów z Francji jest 
oczywiście inna niż nasza, oni po wojnie 
powrócili z Anglii do domów i rodzin, lecz ich 
przywiązanie do marynarskich tradycji i do 
okrętów, na których razem służyliśmy jest 
absolutnie przykładowe. Kolega Plezia pisze: Nie 
będę podawał długiego menu bo zazdrość może 
niektórym z nas poważnie popsuć apetyt na 
dietetyczną skromną kolację w domu... Po 
siódmym daniu, Florian Wizła w paru słowach w 
języku francuskim wprowadza kolegę Z. Plezię, 
który dziękuje za serdeczne przyjęcie i 
przekazuje pozdrowienia i najlepsze życzenia 
zdrowia i pomyślności od Zarządu SMW. 
Przypomina czasy, kiedy razem z obecnymi 
kolegami przeżywał dole i niedole 
marynarskiego żywota.

W 1940 roku około czterystu 
osiemnastoletnich entuzjastów z Francji zgłosiło 
się do Marynarki Wojennej. Obsadzamy 

częściowo nowe okręty jak Garland, Piorun, 
Orkan, okręty podwodne oraz Hunt Class 
niszczyciele. Choć ostatni Walny Zjazd zalecił 
Zarządowi SMW opracowanie schemtu 
rozwiązania naszego Stowarzyszenia, kolega 
Zbyszek Plezia liczy, że jeszcze nieraz się 
spotkamy i przy okazji niejednego kielicha razem 
wypijemy. Toast za pomyślność Koła Francja jest 
entuzjastycznie przyjęty z gromkim 
odśpiewaniem „Sto lat”. Obok już 
wymienionych kolegów do wspólnego śpiewu 
dołączają kol. Grobelny, Kalicki, Trojanowski i 
Bałasiak. Dziękujemy koledze Z. Plezi za 
wspomnienia.

W numerze 152 „Naszych Sygnałów” 
napisałem artykuł z życia jako rekrut w Pont- 
Chateau, ochotnik do Polskiej Marynarki 
Wojennej. Proszę przeczytać. W roku 1990 
odbyło się 50-cio lecie naszego wstąpienia 
ochotniczego do Marynarki Wojennej, w dniach 
12 i 13 maja w Oignies było nas obecnych 53 
byłych polskich marynarzy z Anglii, 14-tu ze 
Szkocji, 8-miu z USA, jeden z Australii, jeden z 
Hiszpanii, no i 28 z różnych okolic Francji. Na 
bankiecie było obecnych 190 osób. Goście 
zagraniczni zaczęli przyjeżdżać w czwartek 10 
i piątek 11 maja. Kwatera dla każdego była 
zapewniona. W sobotę 12 maja odbyła się msza 
święta za poległych i zmarłych kolegów. Po 
mszy odbyła się uroczystość.

Polska orkiestra „Harmonia” z Bully Les 
Mines zagrała hymn poległych (L’Hym Aux 
Morts). Następnie po chwili ciszy hymn polski i 
francuski. Później odbyło się składanie wieńców 
przez Mr Dufour (Maire D’Oignies), konsula 
polskiego w Lille, p. Kowalskiego, prezesa 
S.M.W. K. Zubkowskiego, reprezentanta 10th 
Flotylli destroyerów Mr. John Buli, reprezentanta 
British Legion z Plymouth, F. Rumińskiego oraz 
prezesa Koła Francja Jana Plewę.

Przy dźwięku orkiestry „Harmonia” odbył się 
pochód przez miasto do sali obchodów (Salle Des 
Fetes De La Mairie), gdzie prezes powitał 
oficjalnie Mr Dufour oraz p. Kowalskiego, 
konsula z Lillie. Lampka wina została ofiarowana 
przez miasto Oignies. Na bankiecie (190 osób) 
kol. F. Wizła wygłosił przemówienie do 
wszystkich obecnych w imieniu Zarządu 
Głównego S.M.W. załączając pozdrowienia od 
kmdr. A. Wacięgi, który bardzo żałował, że z 
powodu choroby nie mógł być obecny.

Dalej przedstawił prezesa S.M.W. kol. K. 
Zubkowskiego no i naszego starego instruktora 
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mata Romana Madeja (teraz starszy bosman). 
Zaśpiewano im sto lat i byli tym widocznie 
wzruszeni. Menu na bankiecie było pyszne, 
wszyscy się zajadali no i wina było pod 
dostatkiem. Wszyscy się bawili do czwartej rano. 
Muszę tutaj dodać, że na mszy świętej było 
osiem sztandarów francuskich i polskich 
organizacji kombatanckich.

Następnego dnia w niedzielę odbył się 
lunch, ale tylko dla kolegów z marynarki, było 
nas 60 osób. Pośpiewaliśmy sobie stare piosenki 
z naszych młodych lat. Popłynęły wspomnienia 
no i tańce aż do północy. To spotkanie 
koleżeńskie było bardzo wzruszające, bo 
niektórzy nie widzieli się od końca wojny i 
niejeden miał łzy w oczach przy pożegnaniu, 
było ciężko się znowu rozstawać jak twierdzi 
kol. J. Plewa.

„A vaincre sans peril, on triomphe sans 
gloire” - zwyciężyć bez niebezpieczeństw, to 
triumfować bez chwały. Tak pisze kolega A. 
Browarski z Kanady, który brał udział w naszym 
bankiecie Koła Francja 16-go maja 1993 roku.

W związku ze stratami wojennymi i z 
rozbudową floty KMW zdecydowało ogłosić 
ochotniczy zaciąg we Francji roczników 1920, 
21, 22 do Marynarki Wojennej. W wyniku tego 
naboru przyjęto 336 młodych mężczyzn oraz 
kilkanaście młodych kobiet. Do grupy mężczyzn 
dołączono uciekinierów z Polski oraz ochotników 
z Polskiej Armii we Francji. Z całości stworzono 
Batalion Szkolny MW. Aktualny skład oficerów 
i podoficerów Marynarki Wojennej do szkolenia 
tego batalionu w Coetiquidan był następujący: 
kmdr mar. Antoni Wacięga - dowódca batalionu 
kpt. mar. Jerzy De Latour - dowódca kompanii 
Dowódcy plutonów: por. mar. Stanisław 
Pohorecki, ppor. mar. Tadeusz Bernas, 
ppor. mar. Maciej Bocheński, ppor. mar. Karol 
Góralczyk i ppor. mar. Józef Ponikiewski. 
Lekarz por. mar. Wacław Szlichciński 
Podoficerowie: bosmat Mołdżyk i Kozakow; 
mat. Madej, Oświęcimski, Urbański i Radke.

Jednocześnie przydzielono jako instruktorów 
specjalności strzeleckiej dwóch plutonowych 
podchorążych z wojska (jeden z nich plutonowy 
podchorąży Sabbat został prezydentem RP na 
Uchodźstwie w latach 1987-89).

Kurs rekrucki obywał się w Coetquidan a 
następnie w Pont Chateau. Warunki mieszkalne 
były prymitywne, a wilgotny i chłodny klimat 
pogarszał sytuację. Bogate Imperium Francji 
traktowało swoich aliantów raczej 

niehumanitarnie i nieprzyjażnie. (Warunki te 
opisuje dokładniej kol. F. Wizła w No 168 N.S. 
w artykule pt. „Pół wieku ’’temu”). Kurs rekrucki 
zakończono 20 kwietnia 1940 roku a w kilka dni 
potem batalion szkolny odpłynął z Cherbourg’a 
do Southampton a później koleją do Devonport, 
gdzie został rozwiązany.

Zaprzysiężeni marynarze zostali 
porozdzielani na rozmaite kursy specjalności na 
ORP Gdynia. Marynarze, ochotnicy z Francji, 
zostali serdecznie powitani przez kolegów jako 
rodacy, którzy w owym czasie stanowili blisko 
30% całego personelu PMW. A kim byli ci 
młodzi ludzie? Większość z nich to synowie 
emigrantów z Wielkopolski, których przodkowie 
opuścili rodzinny kraj, udając się za chlebem na 
zachód. Pod koniec ubiegłego lub też na 
początku obecnego stulecia, wielu z nich udało 
się do Francji, ale spora ich ilość spędziła jakiś 
czas w niemieckiej Westfalii i Belgii przed 
objęciem pracy w kopalniach węgla w 
departamencie Artois w północnej Francji. Nowi 
ochotnicy, chociaż urodzeni na obczyźnie, zostali 
wychowani w duchu patriotyczno-religijnym. 
Dzięki wysiłkom Rodziców i Dziadków 
zachowali swoje zwyczaje oraz język ojczysty. 
Po ukończeniu francuskich szkół podstawowych 
i fachowych wielu z nich pracowało w 
kopalniach jako rzemieślnicy. Wszyscy mówili 
płynnie po francusku, ale wcale nie znali 
angielskiego. Po ukończeniu kursów 
specjalistycznych jesienią 1940 roku, nasi młodzi 
marynarze zostali przydzieleni na okręty. Dalsze 
epopeja tych ludzi to nieustanna kilkuletnia 
służba, to bezustanna walka z Niemcami i ich 
aliantami na rozmaitych akwenach morskich. To 
okres radosnych chwil i momentów 
przygnębienia. Po zatopieniu ORP Grom i ORP 
Orzeł nasza „Mała Flota Wielka Duchem” - jak 
pisał J. Pertek, obejmowała w swej zenitowej 
pozycji, lecz nie operowała jednocześnie dziesięć 
kontrtorpedowców, pięć okrętów podwodnych, 
dwa eks-francuskie patrolowce, czternaście 
kutrów patrolowych, dziesięć ścigaczy, no i dwa 
lekkie krążowniki. Nie było chyba jednostki, na 
której nie byłby zaokrętowany marynarz z poboru 
francuskiego. A trzeba przyznać, że ochotnikom 
właściwie sprzyjało szczęście, ponieważ w kilka 
tygodni po opuszczeniu przez nich Francji, 
wojska niemieckie zajęły cały kraj.

Celem dalszego uzupełnienia załogi tylu 
okrętów, przeniesiono z armii stacjonującej w 
Szkocji kilkuset żołnierzy uwolnionych z łagrów 
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sowieckich. Oni wszyscy też przeszli 
odpowiednie przeszkolenie przed 
zaokrętowaniem na jednostki Floty. Marynarze 
ochotnicy z Francji wykazali się dobrą 
znajomością specjalności, zżyciem się z 
żywiołem morskim oraz odwagą osobistą. Pod 
koniec wojny wszyscy awansowali do stopni 
podoficerskich, przeważnie matów oraz 
bosmanmatów.

W przybliżeniu jedna czwarta z nich poległa 
w walce na pokładach okrętów, około jedna 
czwarta odeszła na „wieczną wachtę” do chwili 
obecnej. Większość posiada K.W po raz pierwszy, 
kilkudziesięciu po raz drugi, kilkunastu po raz 
trzeci. A jeden z nich został odznaczony 
srebrnym krzyżem VM. Kilkunastu z tej grupy 
posiadało średnie wykształcenie, ale tylko kilku 
przyjęto do Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Marynarki Wojennej, dochodząc do promocji na 
oficerów.

Kilkanaście ochotniczek odbyło Pomocniczą 
Służbę Kobiet w lądowych komendach. Po 
demobilizacji i po przejściowym okresie w PKPR 
większość ochotników wróciła do swej 
przybranej ojczyzny - Francji, kilku wróciło do 
Polski a kilkunastu pozostało w Anglii. Niektórzy 
wyemigrowali do Kanady i do USA. Żaden z 
repatriantów do Francji nie pracował zbyt długo 
w kopalniach, ponieważ te z kolei zostawały 
zamykane no i szukali i znaleźli pracę w 
rozbudowującej się powojennej Francji w 
różnych departamentach tego dużego i pięknego 
kraju.

Utrzymują oni ze sobą kontakt telefoniczny, 
listowny oraz przez należenie do Stowarzyszenia 
Weteranów PMW, które co roku urządza 
spotkania i bankiety w Carvin lub Oignies w 
pobliżu Lille, dużego ośrodka przemysłowego. 
Tam zamieszkuje wieloletni znakomity 
organizator i prezes, popularny wśród kolegów 
Jan Plewa „Le President Des Anciens Marins 
Polonais”. Na pytanie kim on jest, Jean Plewa 
odpowiada z uśmiechem „Je Suis Polonais De La 
Culture Francaise”.

Ideę Floriana Wizły założenia Koła Francja 
Jan Plewa pomógł wprowadzić w czyn, no i obaj 
są z tego bardzo dumni. Jan Plewa przy pomocy 
skarbnika J. Blumela oraz S. Kulasa, no, i wielu 
innych kolegów prowadzi sumiennie to 
Stowarzyszenie, oparte na zdrowej zasadzie 
finansowej i oficjalnie uznane przez rząd 
francuski. Organizacja posiada własny sztandar, 
ręcznie haftowany w Polsce, a każdy zmarły 

członek Stowarzyszenia jest pośmiertnie 
obdarzany tablicą pamiątkową, na której jest 
wyryte nazwisko, stopień, uzyskane odznaczenia 
oraz szczegóły członkowstwa w Stowarzyszeniu. 
Nie trzeba dodawać, że Jan Plewa utrzymuje 
stały kontakt z kolegą F. Wizłą i z Zarządem 
S.M.W. w Londynie.

Doroczne zjazdy byłych marynarzy skupiają 
przeciętnie około stu osób, które spożywają 
doskonały obiad popijając wyborowym winem, 
wspominając stare czasy oraz tańcząc do późnej 
nocy lub do białego rana przy dźwiękach polskiej 
muzyki z Francji, która jest daleko 
przyjemniejsza dla ucha od dzikiej muzyki 
amerykańskiej. Będąc na tegorocznym Zjeździe 
dodam, że to było też udane spotkanie. Przybyli 
koledzy z Kanady, z Anglii oraz z odległych 
rejonów Francji, jak Provence nad Morzem 
Śródziemnym. Pomimo nawału pracy prezes 
Koła znalazł czas aby mnie powitać na dworcu 
kolejowym w Lille oraz odwieźć do Carvin 
oddalonego około 30 km na południe. Spotkani 
koledzy rozpoznawali mnie bez trudu, albowiem 
z wieloma z nich pływałem na tych samych 
okrętach, z kilkoma grałem w piłkę nożną i 
często występowałem jako ich tłumacz i 
instruktor. Dowiedziałem się od nich o zgonie 
kilku dobrych piłkarzy jak: Pelczyka, Idczaka, 
Edmunda Łapawy, Zboralskiego i 
Lewandowskiego. Powiedziano mi również, że 
zmarł były kucharz z Błyskawicy, Bernard 
Klepkarek, a Bruno Cieślak, były mistrz 
bokserski wagi ciężkiej juniorów we Francji jest 
poważnie chory.

Koleje życia niektórych kolegów z Francji są 
tak ciekawe, że na pewno mogłyby posłużyć za 
temat do noweli. Przytoczę tutaj dzieje jednego 
z nich, kolegi Stanisława Maszka. Po 
demobilizacji powrócił na krótko do Francji, po 
czym zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej, 
gdzie służył kilkanaście lat, dochodząc do 
stopnia podoficerskiego i całej należnej 
emerytury.

Jego wizytówka jest naprawdę imponująca. 
Stanisław Maszek, Ancien De La Marine De 
Guerre Polonaise, ex Sous-Officier, De La 
Legion Etrangere. Medailles Militaires: Croix De 
Guerre Aven Deux Citations, Division Etoile 
D’argent, Regiment Etoile Bronze, Croix 
D’engage Volontaire Indochine, Croix Du 
Combattant, Medaille Coloniale Extreme Orient, 
Medaille Commemorative Extreme Orient, 
Diverses Medailles Polonaises et Anglaises Pour 
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La Deuxieme Guerre Mondiale. Wspaniałe zaiste 
popiersie bohatera przewyższające dywan 
dekoracyjny wielu generałów. Ale to wielka 
sztuka żeby wojować tyle lat bez uszczerbku na 
zdrowiu, czego dowodzi solidna, zrównoważona 
fizjonomia Stanisława Maszka.

Dzisiaj, pół wieku od zakończenia drugiej 
wojny światowej, pozwolę sobie złożyć hołd 
poległym i zmarłym towrzyszom broni, 
ochotnikom z Francji, a pozostałym przy życiu 
życzę dobrego zdrowia, szczęśliwej starości no 
i utrzymywania koleżeńskich więzi.

Takie oto krótkie przemówienie wygłosił zaś 
por. mar. Andrzej Browarski, za które w imieniu 
Koła Francja serdecznie dziękuję:

„Moi Drodzy Przyjaciele, w imieniu 
marynarzy urodzonych w Polsce chciałbym 
powiedzieć, że to była satysfakcja służyć z 
wami w PMW. Wy powiększyliście jej chwałę, 
której nie zapomną przyszłe pokolenia. Wasz 
patriotyzm był godny podziwu, ponieważ 
walczyliście za ojczyznę nigdy nie widzianą”.

Kol. Janek Plewa, Prezes Koła Francja, 
przez długi okres czasu ustalał dobre stosunki z 
różnymi organizacjami kombatanckimi i 
Francuską Marynarką Wojenną, ciągle 
propagując PMW, ciągle biorąc udział w 
lokalnych i bardziej odległych imprezach w 
duchu marynarskim, z naszym sztandarem, 
Dieppe, Caen, Paris itd.

Przez tą działalność Koła Francja PMW stała 
się bardziej znana i przybliżona społeczeństwu 
francuskiemu. 19 stycznia 1980 roku J. Plewa z 
pewnych powodów musiał zrezygnować ze 
stanowiska prezesa, a koledzy wybrali na rok kol. 
H. Piotrowskiego. Jakoś to jednak nie wyszło i 
kol. J. Plewa wrócił do Koła Francja jako prezes 
i kontynuuje swoją działalność z tym samym 
oddaniem jak poprzednio. Będąc swego rodzaju 
łącznikiem między Zarządem Głównym w 
Londynie i Stowarzyszeniem Koła Francja, co 
wynikło z mego głębokiego przywiązania do 
kolegów marynarzy z Francji, znalazłem tą 
funkcję wyjątkowo przyjemną, gdyż dała mi 
okazję brać co roku udział w ich dorocznych 
bankietach i spotkaniach. No i wydaje mi się, że 
to głównie my dwaj, tj. J. Plewa i F. Wizła 
prowadziliśmy i podtrzymywalis'my to Koło. W 
roku 1988 J. Plewa znowu oddał stanowisko 
prezesa kol. S. Kulasowi na rok ze względów 
osobistych. Po roku wrócił na swoje właściwie 
stanowisko jako prezes, ale na ostatnim walnym 
zebraniu wybrano go na Prezesa Honorowego, z 

całkowitym poparciem Zarządu.
W międzyczasie Zarząd Główny S.M.W. 

udekorował także J. Plewę za oddaną pracę dla 
Koła Francja. Kapituła zrobiła go Kawalerem 
Złotej Odznaki S.M.W. W sobotę 6 maja 1995 
roku odbył się w Oignies „Banquet Des Anciens 
Marins Polonaise De France 1939-1945”. Kol. J. 
Plewa i FI. Mocige, nowy Prezes, gdyż J. Plewa 
podał się do dymisji, przywitali mnie i 
wprowadzili na salę, gdzie było gwarno i hucznie 
przy aperitifach. Każdy bankiet we Francji ma 
dla mnie osobiście wielki urok, wracam myślami 
do naszej pierwszej zaprawy morskiej, myślę 
sobie jak to się wszystko zmieniło od tego czasu, 
jak zaczyna się robić pustka w naszym kole, 
śmierć i choroby stopniowo wykańczają naszą 
organizację. Na to nie ma rady, tyko jakaś 
przykrość ze straty kolegów, którzy ostatnio nas 
opuścili. Byłem bardzo zadowolony, że kol. 
Kazimierz Nowak (Kasztan z Australii) 
przyjechał żeby być z nami, jak również obecni 
byli Z. Pudo, W. Kąsek, S. Michałowski oraz 
mój miły kolega Józef Michałowski, podwodniak, 
który po wojnie wstąpił do Marynarki 
Francuskiej i doszedł do stopnia Second - Maitre 
w 1950 roku, a także kol. H. Piotrowski, obecny 
sekretarz. Podczas naszego bankietu J. Plewa 
namówił mnie, żeby wziął razem z Z. Pudo w 
poniedziałek 8 maja 1995 (Jour De La Liberation 
De France), udział w uroczystościach Francuskiej 
Marynarki Wojennej, na którą Polska Marynarka 
jest zaproszona.

W kościele Notre Dame w Libercourt 
została odprawiona msza święta za poległych 
polskich i francuskich marynarzy. Na 
zakończenie chór, przy wtórze organów, 
zaśpiewał polski Hymn Narodowy i francuską 
Marseillaise. Z kościoła pomaszerowaliśmy na 
cmentarz ażeby złożyć wieńce. Orkiestra 
przygrywała do marszu, a my wraz z władzami 
miejscowymi i reprezentacją francuskiej MW 
udaliśmy się wszyscy do miejscowego parku by 
zasadzić drzewko pamiątkowe.

Tak obchodzi się ten dzień we wszystkich 
miastach Francji. Później, też z orkiestrą, 
pomaszerowali wszyscy do Merostwa, gdzie 
olbrzymie sale były udekorowane francuskimi i 
polskimi flagami i sztandarami, do których 
dołączyły te, które przyszły z nami.

Kol. J. Plewa, Z. Pudo i J. Walasiak dostali 
talerzyk z ich imieniem i nazwiskiem nadany 
przez miasto Libercourt dla swoich wyzwolicieli. 
A ja jako gość, były marynarz polski z Francji, 



Nr 182 NASZE SYGNAŁY Str. 63

obecnie rezydent Angliii dostałem butelkę 
szampana z napisem „Aux Liberateurs De La 
France”. Moc miłych wspomnień.

Ostatni obiad odbył się w maju 1996. 
Pojechałem aby wziąć udział ale mnie szalenie 
zmartwiło, że pozostała tylko garstka kolegów. 
Ostatnio odeszli M. Karpiński, F. Faliński, F. 
Budny, H. Mendyk, J. Trutkowski - Cześć Ich 
Pamięci!

Zauważyłem obecnych: prezes H. Mocige, 
H. Piotrowski, J. Plewa, Z. Pudo, R. Polański, a 
z Anglii: C. Zielonka i Z. Pudlicki, dołączyli 
także S. Michałowski i J. Walasiak chociaż 
obydwaj bardzo chorzy. Specjalnym gościem był 
dawny marynarz, kolega Zygmunt Korwin- 
Sokołowski, obecnie prezes Zarządu Głównego 
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który 
przyjechał wraz z żoną z Warszawy. Wielka

LISTY DO 

przykrość, że dochodzimy do końca.
Patrząc wstecz po tych 25 latach posiadam tą 

wielką i nie do odebrania satysfakcję, że 
przyczyniłem się do powstania, rzec można 
stworzyłem, Koło Francja przy olbrzymiej i 
wydajnej pomocy kol. J. Plewy, któremu trzeba 
podziękować za wkład pracy, energii, 
poświęcenia i oddania. Merci Mon Vieux 
Copain!

Na zakończenie wyrażam satysfakcję 
podając nazwiska kol. z Francji, którzy są 
obecnie Kawalerami Złotej odznaki 
Stowarzyszenia Mar. Woj.: kol. J. Plewa, Z. 
Zdrojewski, F. Rumiński, M. Zawada, A. 
Piechowiak i F. Wizła.

kwiecień 1997
F. Wizła

REDAKCJI

EDWIN KLUKOWICZ 
Les Mureaux 18.04.997

Do Redakcji „Naszych Sygnałów” - Londyn.

Jestem byłym polskim marynarzem z ORP 
Burza i ORP Piorun. Byłem tak, jak mój 
przyjaciel Franciszek Wróbel, ochotnikiem z 
Francji do Marynarki Wojennej w marcu 1940 
roku.

Załączam tłumaczenie opisu walki ORP 
Garland w drodze do Murmańska, napisanego i 
podpisanego przez F. Wróbla. Szczególnie chodzi 
tutaj o działo No. 1, co nie potrzebuje dalszych 
tłumaczeń dla zrozumienia dlaczego to czynię. 
Otóż, F. Wróbel, z którym często się spotykamy 
gdyż nie mieszkamy daleko od siebie, opowiadał 
mi o tym co dzisiaj napisał. Zawsze wspominał 
też, że tak powiem, zapomnienie o nim. Ten 
opis, który mi przysłał jest właściwie napisany 
dla pana Laurent Taveau, który jest wnukiem 
rodziny polskiej i ma widocznie tę odrobinę krwi 
polskiej, która powoduje, że zbiera wszelkie 
pamiątki dotyczące PSZ na Zachodzie. Miał już 
wystawę w Chambois, gdzie walczyła Dywizja 
Pancerna Generała Maczka. Uważam, że jest 
godny pomocy i współpracy. Ten opis więc F. 
Wróbla wykorzystuję, ażeby mu udowodnić, że 

o nim jednak nie zapomniano. On sam nigdy by 
się nie zdecydował na wspomnienia z wielu 
powodów, dlatego robię to za niego. Nie 
zgadzam się z tym, że o nim zapomniano, bo 
pochodził z emigracji, jak pisze. To nieprawda.

Tłumaczenie z francuskiego:
Ja niżej podpisany, Franciszek Wróbel 

spełniłem swój obowiązek wojskowy w Polskiej 
Marynarce Wojennej w czasie drugiej wojny 
światowej. Moje wyszkolenie wojskowe odbyło 
się w Coetquidan, Departament Morbihan, a 
następnie w Pont-Chateau, Departament Loire- 
Atlantique, od 1 marca do 20 kwietnia 1940 
roku. Po tym szybkim przeszkoleniu zasadniczym 
przybyłem do bazy PMW w Plymouth, Anglia. 
To była moja odpowiedź na wezwanie Generała 
Władysława Sikorskiego, ówczesnego Premiera 
oraz Wodza Naczelnego. W Plymouth, 
zaokrętowany na ORP Gdynia otrzymałem 
wyszkolenie specjalistyczne no i zostałem 
przydzielony na ORP Garland, na którym 
przebywałem przez całą wojnę, przy dziale No. 
1. W maju 1942 roku ORP Garland bierze udział 
w eskorcie konwoju PQ16 do Murmańska. Przez 
cały czas byliśmy bombardowani przez lotnictwo 
niemieckie oraz atakowani przez łodzie 
podwodne dniami i nocami. 27 maja 1942 roku 
naloty zwiększyły się szczególnie między 
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godziną 14.30 i 15.00. Samoloty jakby wybrały 
za cel ORP Garland. Nie mogąc atakować z 
lewej burty przelatywały ponad konwojem i 
rzucały bomby z prawej burty, bomby, które 
wybuchały na poziomie wody. To była 
katastrofa. ORP Garland był podziurawiony jak 
sito, naliczono ponad trzysta dziur w prawej 
burcie. Wybuchy bomb kosiły obsługę dział No. 
1 i No. 2 oraz obsługę broni automatycznej. 
Połowa załogi była ranna lub zabita, między nimi 
kilku moich najbliższych przyjaciół. Po 
usunięciu zabitych i ciężej rannych, 
zrozumiałem, że byłem tylko sam ocalony, 
chociaż też ranny przy dziale No. 1.

Zebrałem wówczas wszystkich, co mogłem, 
pozostałych przy życiu: kucharzy, maszynistów, 
radzików itd. Należało działać szybko. W kilka 
minut wytłumaczyłem co należy czynić przy 
dziale, aby dalej strzelało. Obrona była na nowo 
zorganizowana. Strzelaliśmy do samolotów, które 
do nas podchodziły ażeby nas bombardować. 
Bronilis'my się tak przez jakieś 36 godzin.

Następnie nasz DO. wysłał sygnał do 
Komodora konwoju z prośbą o pozwolenie 
opuszczenia konwoju i udania się samotnie do 
Murmańska ażeby uratować rannych, 
przekazując ich do szpitala. W czasie całego 
miesiąca czerwca nasz okręt był w 
prowizorycznym remoncie w Murmańsku a ranni 
w bandażach lub w szpitalach.

W czasie powrotu do Wielkiej Brytanii w 
lipcu, załoga została uzupełniona przez 
kilkudziesięciu marynarzy z zatopionego ORP 
Jastrząb oraz kilku marynarzy brytyjskich z 
ciężkiego krążownika HMS Edinburgh. W 
czasie tego powrotnego rejsu dołączyliśmy do 
konwoju PQ13 idącego z Archangielska do 
Szkocji. W Szkocji ORP Garland przeszedł 
poważny i konieczny remont. Pozwoliło to 
załodze na zasłużony urlop. We wrześniu 
eskortujemy z nową załogą inne konwoje poprzez 
Atlantyk. W październiku 1942 roku KMW 
przysłało różne odznaczenia dla załogi zdobyte 
w czasie tego pamiętnego konwoju PQ16 z 
Murmańska. Niestety, wielu otrzymało te 
odznaczenia pośmiertnie. Ja otrzymałem 
najwyższe, Order Virtuti Militari V klasy od 
Admirała J. Świrskiego zastępującego Generała 
W. Sikorskiego. Było to za organizację obrony 
ORP Garland w czasie natężonego ataku 
lotniczego w maju.

Jednak jeszcze dzisiaj odczuwam smutek i 
żal, gdy czytam książki na temat PMW podczas 

wojny. Szczególnie o ile chodzi o ORP Garland. 
Nigdzie nie znajduję żadnego słowa o tym, kto 
zorganizował obronę przy dziale No. 1, o której 
akcji pisze np. J. Pertek w „Wielkich Dniach 
Małej Floty”. Może zwykły emigrant polski z 
Francji nie może dostąpić tego zaszczytu. A 
walczyłem wspólnie z moimi braćmi z Polski, 
Francji i innych krajów na tych samych morzach 
i oceanach. Wykonałem tylko mój obowiązek.

Od Redakcji:

Żałujemy, że nie możemy przesłać tego listu 
panu Jerzemu Pertkowi, ponieważ ten zasłużony 
historyk marynarki już niestety od lat nie żyje.

BRONISŁAW BRZÓSKA
Ustka, 14.09.1997

Szanowny Panie Kolego,

Serdecznie dziękuję za „Nasze Sygnały” Nr 
181, które mnie bardzo ucieszyły bo na tytułowej 
stronie zobaczyłem naszych kochanych 
Admirałów. Nie wiem, od czego zacząć pisanie, 
bo tak dużo mam tematów, że rozpocznę od 
tego, że zostało nas już tylko sześciu marynarzy, 
którzy walczyli na Kępie Oksywskiej. 
Wspomniałem panu Admirałowi 
Krzyżelewskiemu, że już prawie wszyscy 
marynarze, którzy walczyli na Kępie zmarli, a o 
nas zapomniano. Marynarze nie podpisali żadnej 
kapitulacji.

Pan Admirał powiedział, żebym ja napisał 
wniosek i napisałem, ale okazuje się, że nie 
mam prawa takiego wniosku pisać. Bo napisać 
wniosek może tylko dowódca z frontu, jeżeli nie 
żyje, to może to napisać oficer z wyższą rangą. 
Poprosiłem pana Admirała Kołodziejczyka, czy 
chciałby zostać naszym opiekunem i bardzo 
chętnie się zgodził. Zrobiliśmy spotkanie i pan 
Admirał poprosił nas żeby każdy dał swoje 
dane, gdzie walczył i pod czyją komendą oraz w 
jakim był obozie jenieckim, podać numer 
jeniecki no i gdzie przebywał przez całą 
okupację. Zrobiliśmy drugie spotkanie, aby oddać 
te nasze dane, ale Admirał Kołodziejczyk zrobił 
nam niespodziankę, bo przyszedł z panem 
Admirałem Łukasikiem i dwoma Komandorami.

Nasze dokumenty zostały przekazane do 
Dowództwa M.W. Ja uzasadniałem we wniosku 
ilu marynarzy i gdzie walczyli. Jest jeden 
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problem, chcąc mieć swój sztandar, to jednostka 
musi mieć swoją tradycję, ale myśmy tradycje 
stworzyli podczas boju, ale nie mieliśmy swojego 
sztandaru. Jest też taki problem, czy kmdr. 
Horyd, który poległ na Kępie Oksywskiej pod 
Mostami miał pisemne pozwolenie z dowództwa 
na tworzenie swojego baonu. Ja poprosiłem 
gminę Kosakowo, która jest gospodarzem całej 
Kępy, czy mogłaby nam ofiarować sztandar i 
dostałem zgodę.

Każdego roku 19-go września mamy w 
Mostach apel poległych, jest kompania honorowa 
ze sztandarem i orkiestrą, i jest msza święta i 
apel poległych. Po każdej uroczystości mamy 
spotkanie w szkole z młodzieżą, a szkoła w 
dowód wdzięczności robi sute przyjęcie dla 
uczestników. Nadmieniam też, że na spotkania 
przychodzi także córka Komandora Horyda. Jako 
kombatant należę do Polskich Sił Zbrojnych, na 
zebranie nie często, ale jednak jeżdżę do Gdyni. 
Ustkę uważam za swój hotel, moje miasto to jest 
Gdynia, bo o nią walczyłem i nadal jestem jej 
obywatelem, bo moja krew wsiąkła na Kępie i 
chcę leżeć razem z moją matką, którą gestapo 
zamęczyło. Na tym cmentarzu leżą także moi 
koledzy, którzy padali na moich oczach. Chcę 
teraz rozpocząć pisanie o tym, co nie było 
napisane w książce dr. Żepniewskiego i 
Pułkownika Tyma. Dziwna była ta wojna, bo w 
lądowej obronie Wybrzeża prawie wszyscy 
dowódcy byli ze sobą skłóceni, a dezerterów było 
bardzo dużo, powstawały luki na froncie, doszło 
nawet do tego, że jedna kompania Obrony 
Narodowej zamordowała swojego dowódcę.

Opiszę, jak pracowała kolumna 
samochodowa, bo o tym nawet nie wspomniano 
w książce Żepniewskiego i Tyma. Opiszę także 
tę przeklętą niewolę. Ile razy jestem w Gdyni to 
odwiedzam ORP Błyskawicę, a należę także do 
zarządu Towarzystwa Przyjaciół OM Błyskawica, 
a te orły co wiszą na okręcie w salonie małym i 
dużym to ja wyrzeźbiłem, bo poprzednie nie 
miały korony. Jestem wdzięczny dowództwu 
Marynarki Wojennej za to, że awansowano mnie 
z mata na bosmana - zdjęcie załączam. 
Rozpocząłem 84 rok i mam nadzieję, że dożyję 
do rocznicy 80-lecia powstania Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Staram się, żeby tak się stało i dlatego 
kupiłem sobie rower i codziennie jeżdżę od 10 
do 20 kilometrów, od 1-go kwietnia do dnia 
dzisiejszego przejechałem 1746 kilometrów, 
codziennie zapisuję przejechaną trasę, bo przy

Bronisław Brzóska
rowerze mam licznik. Gdy byłem młodszy 
budowałem modele starych żaglowców, potem 
zacząłem rzeźbić, a teraz trzeba napisać to, co się 
jeszcze pamięta, tak jak było podane w „Naszych 
Sygnałach”. Coraz bardziej nas ubywa i ten 
proces nie ustanie, aż nadejdzie taki moment, że 
z nas jeden zostanie”. A ja staram się być tym 
ostatnim mohikaninem.

Teraz właśnie jest dobry czas, by powyrywać 
te chwasty z poletka historii, bo Polska Ludowa 
bardzo fałszywie stawiała tę historię na 
chwiejnych nogach. Moja małżonka bardzo 
choruje, miała dwa razy wylew, ze szpitala 
wypisali a ja zostałem niańką, praczką, 
kucharzem itd. - teraz jest u córki w Gdyni do 
końca miesiąca, jest pewna poprawa.

Będą wybory i ja tak patrzę ile tych nowych 
niewinnych baranków się znowu reklamuje w ten 
sam sposób jak w poprzednich wyborach. Ci, co 
pracowali na przymusowych robotach dostają 
dopłatę do emerytury, mnie odmówiono chociaż 
przepracowałem 66 miesięcy tej ciężkiej pracy 
niewolniczej, bo dostaję dodatek kombatancki.

Utrzymuję kontakt z panią Felicją Pitułko i z 
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kolegą z Francji Eugeniuszem Konsek. 
Najbliższym kolegą jest Władek Dzikowski, bo 
mieszka w Słupsku; jest ode mnie starszy o 
cztery lata, pływał na ORP Wilk. Byłem na 
uroczystościach 65-ciu lat Dywizjonu Okrętów 
Podwodnych - z tej starej generacji było nas 
mało. Podniesiono galę banderową no i był apel 
poległych.

Jak jestem w Gdyni to odwiedzam Redakcję 
„Bandery” i Muzeum Marynarki Wojennej i za 
każdym razem idę popatrzeć, czy stoją moje 
działa, które obsługiwałem w czasie wojny. 
Nieraz z żalem na nie patrzę, bo na dwa działa 
mieliśmy wtedy tylko 600 pocisków no i wolno 
było strzelać tylko na rozkaz pułkownika Dąbka. 
Do tych dział z kolumny samochodowej 
poszedłem na ochotnika, bo poprzedni kierowca 
został zabity. Dowódcą tej baterii 105 mm był 
Zygmunt Beczko. Dowódcą zaś kolumny 
samochodowej był porucznik rez. Edward 
Zwaliński, kapitan Ż.W. Gdy pływałem w PLO 
spotkałem go w Kopenhadze jakieś 10 lat po 
wojnie.

Kończąc, przesyłam Wam moje serdeczne 
pozdrowienia.

Władysław Greń Brenna, dnia 22.10.1997 r. 
ul. J. Madzi 4
43-438 Brenna

Polish Naval Association
14 Collingham Gardens
London SW5 OHT

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Serdecznie dziękuję za nadesłany mi kolejny 
numer naszego pisma „Nasze Sygnały”. Pismo to 
przenosi mnie każdorazowo wspomnieniami do 
tamtych lat. Czytając artykuły, dowiaduję się o 
wielu ciekawych wydarzeniach.

Szczególne wrażenia budzą się czytając 
artykuły dotyczące ORP Błyskawica, na której to 
jednostce pełniłem służbę.

W 1944 roku zostałem zaokrętowany na tę 
jednostkę jako marynarz pełniący swoje 

obowiązki w maszynowni okrętowej. Czynności 
pełnione w tych trudnych wojenynch latach nie 
dały okazji by bliżej zapoznać się z historią i 
kroniką stoczonych walk czy potyczek tej 
jednostki morskiej, którą w tym czasie uważałem 
za swój dom.

Dziś, po wielu latach od tamtych wydarzeń, 
cieszę się dowiedzieć za pośrednictwem pisma 
naszego Stowarzyszenia o wielu historycznych 
faktach Polskiej Marynarki Wojennej na 
Zachodzie.

W 1947 roku wróciłem na ORP Błyskawica 
do kraju. W tym czasie byłem młodym, o małym 
doświadczeniu politycznym, człowiekiem. Jako 
były żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, wracający do ojczyzny, a ówczesna 
władza Państwa Polskiego ignorowała wielu 
takich, jak ja.

Zawsze byłem dumny, że jako młody 
marynarz mogłem walczyć o wolną, 
sprawiedliwą i chrześcijańską ojczyznę - Polskę.

Dzięki Bogu, doczekałem się tego czasu, o 
którym marzyłem, czasu, w którym nie muszę 
ukrywać mojej odbytej służby wojskowej. 
Szczycę się i często wspominam mój udział w 
służbie na tej jednostce pływającej.

Mam nadzieję, że również i mój skromny 
czas marynarskich obowiązków jest ogniwem 
bardzo długiego łańcucha wydarzeń 
historycznych ORP Błyskawica.

Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim 
pamiętającym koleżankom i kolegom naszego 
Stowarzyszenia za pamięć o nas mieszkających 
wiele, wiele mil morskich od siedziby 
Stowarzyszenia.

Życzę dużo zdrowia i pomyślności oraz 
wiele lat życia w pokoju i zadowoleniu.

Władysław Greń

STARSZY BOSMAN TEOFIL PACZKOWSKI

W dniu 31 maja 1997 r. odszedł na wieczną 
wachtę nasz Drogi Kolega Teofil Paczkowski. Na 
pogrzebie kolega Czesław Zielonka 
reprezentował S.M.W. wraz z kolegą Władkiem 
Bartelukiem, no i mną.

Kolega Zielonka przywiózł ładną koronę z 
róż a ja banderę P.M.W. do przykrycia trumny.
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Według życzenia został spopielony. Przed jego 
domem były wystawione wszystkie kwiaty oraz 
wielki portret naszego Kolegi w mundurze 
marynarskim palącego fajkę.

W rozmowach ze mną wyrażał Teofil dumę 
z tego, że był szefem załogi maszynowej na 
ORP Piorun no i dał ostatni spis załogi 
maszynowej na ORP Piorun, który podaję 
poniżej:

Kotłownia 1Maszyna

Paczkowski (kier, maszyn) Wojciechowski Barański
Szadkowski A. Mrożek Wikło
Leśniak Staskienicz Wizła
Pantowski Szałek Grobelny
Sokołowicz Kalicki Sergiel
Dawidziuk Mrozek
Mielniczuk Wąsik
Drenaż: Kosiba - Stępczyński - Suchecki.

Starszy bosman Teofil Paczkowski był 
dobrym marynarzem i mechanikiem. Zawsze był 
dumny ze służby w P.M.W., a szczególnie na

Kazimierz Pronobis
Lievin, Francja, dn. 20.6.96

List do Bandery

Umiłowana Bandero! Czy pamiętasz nasze 
pierwsze spotkanie? Było to na pokładzie ORP 
„Gdynia” (ex-SS Kościuszko) w Devonport w 
dniu 26 kwietnia 1940 roku. Przybyłem żeby 
służyć pod twoim Majestatem. Spojrzałem w 
Twoim kierunku. Powiewałaś na rufie, 
przyglądając się nowoprzybyłym, już po 
przysiędze marynarskiej. Wyglądałaś na dumną, 
spokojną i pewną siebie w swoim blasku chwały. 
Ale wydawałaś się smutna. Nie mogłem wówczas 
wiedzieć dlaczego. Dowiedziałem się o tym 
później. Pytałaś bez słów skąd przybyłem i to w 
takim młodym wieku? Przybyły z Francji dwie 
kompanie (około 360) młodych ludzi. 
Najmłodszy 17 i pół a najstarszy miał 20 lat. 
Przybyli ochotniczo na wojenkę, nierzadko 
wbrew woli rodziców. Przyjęto nas ku naszemu 
zadowoleniu a zaczęło się wszystko we Francji.

Wróg zajął Sudety w roku 1938 kiedy 
miałem 17 lat. Zgłosiłem się w Konsulacie w 
Lille jako ochotnik do lotnictwa myśliwskiego. 
Niestety spotkała mnie odmowa, głównie z 
powodu braku maszyn. W następnym roku kraj 
był zagrożony, napadnięty a następnie zajęty i 
pod podwójną okupacją. Na początku lutego 
1940 roku dziennik „Narodowiec” ukazujący się

Kotłownia 2

ORP Piorun, gdzie razem służyliśmy kilka lat. 
No i tak zostaną po Nim tylko wspomnienia i z 

ciężkim sercem oddajemy Cześć Jego Pamięci!
F. Wizła

na emigracji we Francji podał do wiadomości 
apel o ochotniczym zaciągu do Polskiej Mar. 
Woj., ochotnik powinien mieć ponad 18 lat a 
podanie należy składać do punktu zbornego 
Armii Polskiej w Coetquidan. Nastąpiła lawina 
zgłoszeń ochotników z emigracji. Przyjęto około 
360 ludzi, dwie kompanie. Zaskoczyło to władze 
francuskie i spowodowało powstanie pewnych 
trudności dla następnych ochotników. 
Otrzymałem kartę powołania perforowaną w 
dwóch częściach. Jedna połówka miała dotrzeć 
do Coetquidan a druga do dyrekcji kopalni, w 
której pracowałem. Oddanie drugiej części 
spowodowało zaskoczenie dyrekcji kopalni oraz 
szereg nieprzyjemnych reprymend, że 
samowolnie itd., itd. Ale najpierw górną cząść 
wysłałem do Coetquidan.

No i tak dnia 27 lutego 1940 roku 
wyruszyłem z Lens do Coetquidan. Na dworcu 
było już kilku ochotników z okolic Lens. W 
punkcie zbornym nazywają nas żartobliwie 
konną marynarką. Wyfasowane umundurowanie 
pochodziło ze składów z I-ej Wojny Światowej. 
Wygląd nasz był naprawdę żałosny ale za to 
postawa wzorowa i chętna. Następnym etapem 
był Pont-Chateau. Tam nastąpiło szkolenie, 
umundurowanie i przysięga. Zostałem 
szeregowym Polskiej Mar. Woj. Następnie 
przepłynęliśmy statkiem z St. Nazaire do 
Southampton, a pociągiem, wagonami trzeciej 
klasy a nie bydlęcymi, do Plymouth. Na dworcu 
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przywitał nas kmdr. por. T. Mindak, który 
sprawdzał też tożsamości poszczególnych 
ochotników. Było to 24 kwietnia 1940 roku.

Kim byli ci ochotnicy? Tacy młodzi od 17- 
tu do 20-tu lat, spadkobiercy idei walki „Za 
Naszą i Waszą Wolność”. Zapał włączenia się do 
walki był bardzo silny, pomimo wychowania w 
obcym kraju. Z Plymouth pomaszerowaliśmy 
pieszo do Devonport przy niekończących się 
oklaskach widzów na ulicy.

No i wreszcie dotarliśmy do ORP „Gdynia”, 
zakotwiczonego na redzie. Witaj Bandero! 
Przyglądam się Tobie, niewiele słuchając 
powitania nas. Byłem odurzony Twoją postawą 
pewności i dumy. Wyczuwałem zdawałoby się, 
że Ty się mną zaopiekujesz i pozwolisz wrócić 
do wolnej polskiej ziemi. O tej naszej niemej 
rozmowie chyba tylko sam Bóg wie. Nasze 
spotkania i rozmowy odbywały się tak codziennie 
aż do końca wojny. Czarne chmury nadciągały 
nad Anglię. W maju 1940 roku w pośpiechu 
powołano grupy przeciwdesantowe. Wcielono 
mnie do grupy bosmanmata Kozakowa, 
zawodowego podoficera. W międzyczasie zaczęło 
się już szkolenie marynarskie. Węzły, 
wiosłowania, pływanie no i specjalności. W 
czerwcu tego roku Francja została zajęta przez 
wroga. Powstało nowe zagrożenie. W pośpiechu 
stworzono 12 grup siedmioosobowych: trzech 
maszynistów, trzech pokładowych i jeden starszy 
marynarz. Naszym dowódcą był wtedy pppr. mar. 
Karol Góralczyk. W lipcu nastąpiło uroczyste 
pożegnanie grup i opuszczenie z pewnym żalem 
okrętu no i opiekuna bosmata Kozakowa. Chcę 
dodać, że był on dla mnie niezwykle serdeczny.

Autobus zawiózł nas do Dartmouth akurat w 
czasie odpływu rzeki Dart. Staliśmy grupami na 
molu spoglądając na kutry rybackie przewrócone 
na skutek odpływu. Dwa stalowe były 
przymocowane do boji na środku rzeki. Do 
naszej grupy podszedł ppor. mar. Karol 
Góralczyk i przedstawił się nam jako nasz 
dowódca. Zauważyłem, że był bardzo spokojny. 
Zapytałem się kiedy będziemy zaokrętowani i 
kiedy przypłyną okręty? Okręty już są 
odpowiedział. To te kutry rybackie. Nasz jest ten 
stalowy na środku rzeki. A więc zaczął się 
obordaż kutra rybackiego. Wrogiem był 
właściciel kutra i jego pies „Pussy”. Po 
opuszczeniu kutra przez właściciela i psa zaczęło 
się generalne sprzątanie i malowanie kutra. 
Zająłem się maszynownią. Był to 
czterocylindrowy diesel. No i ta białoczerwona

Bandera z orłem w koronie została podniesiona 
na rufie. To był więc już okręt Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej.

ciąg dalszy nastąpi 
Szanowni Przyjaciele,

Zasyłam gorące pozdrowienia, jak również 
dziękuję za Wasz Biuletyn „Nasze Sygnały” nr 
181, w którym, jak w każdym numerze, jest 
wiele ciekawych artykułów. Na przykład nr 181 
zawiera artykuł na stronie 4 pt. „Niewola 
Admirała Unruga”. Co znaczy patriotyzm! Drugi 
artykuł na stronie 21 pt. „Nieudany wypad 
korsarski”. Konkretnie cały numer 181 
przeczytałem od początku do końca. Na 
zakończenie dziękuję jeszcze raz na ten numer 
„Naszych Sygnałów”. Życząc Panom zdrowia i 
wytrwałości oraz Wesołych, Zdrowych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 
Roku.

Franciszek Operchalski 
Chorzów, 10 października 1997

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w 
Londynie,

Serdecznie dziękuję za przysłane mi „Nasze 
Sygnały” numer 181. Jednocześnie przepraszam 
za opóźnienie podziękowania ale powodem był 
mój nie najlepszy stan zdrowia. „Nasze Sygnały” 
czytam z wielką przyjemnością bo dają mi 
wspomnienia ze służby w Mar. Woj. jak 
również dużo informacji, które nie zawsze były 
dostępne no i te najnowsze z życia kolegów 
marynarzy. U nas w Kraju spełniły się niektóre 
opinie, które opisałem do szanownej redakcji 
„Naszych Sygnałów” numer 178, na które 
dostałem listowną odpowiedź 3.10.1995 od 
nieżyjącego już śp. Wiesława Krzyżanowskiego 
- redaktora, która zawierała dużo życzliwości i 
optymistycznej spodziewanej przyszłości. Dużo 
z tych życzeń się spełniło. W wyborach do 
Sejmu, Śenatu i Rządu R.P. otrzymaliśmy 
większość głosów. Odetchnęliśmy z wielką uglą.

Dziękujemy Bogu i prosimy o dalsze 
pojednanie.

Proszę uprzejmie przyjąć pozdrowienia i 
życzenia dużo zdrowia Szanownemu Gronu 
S.M.W., Zespołowi Redakcyjnemu N.S. oraz 
wszystkim Koleżankom i Kolegom. Z 
poważaniem

Henryk Piotrowski 
Szczecin, 4 listopada 1997 
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PS. W następnym liście z dnia 8.12.1997 pisze: 
Z ogromnym szacunkiem biorę do ręki biały 
opłatek łamiąc się nim z najbliższymi w oddali, 
wśród grona marynarzy, obdarowując się 

również płynącymi z serca życzeniami. Proszę 
uprzejmie przyjąć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, szczęśliwych i wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

AWIZA
Awizo Nr 1

Otrzymaliśmy bardzo dokładny program 
Światowego Zjazdu Marynarzy w Gdyni, który 
odbędzie się w dniach od 26 czerwca do 1 lipca 
1998. Program Zjazdu przewiduje poza 
spotkaniami z personelem Marynarki Wojennej 
pokaz lotniczy w Babich Dołach, wycieczki 
autokarami Gdynia i okolice, a drogą morską na 
pokładzie ORP Wodnik i ewentualnie ORP Gryf 
do Świnoujścia.

Zakwaterowanie i wyżywienie zaaranżowne 
przez Marynarkę Wojenną. Początek Zjazdu 26 
czerwiec godz. 16.00 a zakończenie 1 lipca o 
godz. 15.00.

Zainteresowani Zjazdem proszeni są o 
zgłaszanie się bezpośrednio do Komitetu 
Organizacyjnego - adres:
Dowództwo Marynarki Wojennej (Zjazd 
Światowy)
81-912 Gdynia, ul. Waszyngtona 12.
Jeżeli ktoś będzie chciał mieszkać w hotelu - 
zamówienie miejsc musi być zrobione wcześniej 
bo w tym okresie Gdynia jest przepełniona 
turystami.

Stowarzyszenie Oficerów Marynarki 
Wojennej wyraziło gotowość pomocy w 
zamówieniu miejsc w hotelach c/o Komandor A. 
Kłopotowski
81-365 Gdynia, ulica 3-go Maja 22-24 m. 35.
Tel. Polska (58) 621 98 47.
Sugerujemy wczesne zgłoszenia gdyż zawsze 
moża zmienić lub anulować.

Awizo Nr 2

Projekt ekshumacji i sprowadzenia do Polski 
prochów Admirała J. Świrskiego wraz z żoną z 

powodu niewiarygodnie wysokich kosztów, 
upadł. Powstała nowa myśl upamiętnienia 
Admirałów J. Świrskiego i J. Unruga przez 
ufundowanie dwóch oddzielnych tablic z 
odpowiednimi napisami, które będą umieszczone 
na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu. 
Tablice będą wykonane w Gdyni.
Koszta tablic będą pokryte z pieniędzy zebranych 
na ekshumację. Jeżeli ktoś z ofiarodawców jest 
tej idei przeciwny otrzyma zwrot przesłanej 
donacji.

Awizo Nr 3

W związku ze sprzedażą przez Stowarzyszenie 
Lotników Polskich domu na ulicy 14 Collingham 
Gardens, kancelaria Stowarzyszenia S.M.W. 
przenosi się na początku lutego 1998 do POSK-u. 
Adres:
Polish Naval Association Welfare Fund 
(Fundusz Społeczny Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej)
238-246 King Street
London W6 ORF 
tel. (0181) 741 1514

Awizo Nr 4

Wykaz sanatoriów w Polsce przesłany przez 
Stowarzyszenie Oficerów M.W. w Gdyni, ulica 
Zawiszy Czarnego 1, 81-912 Gdynia, w których 
kombatanci, bez względu na stopień są 
uprawnieni do znacznych zniżek. Zainteresowani 
mogą się zgłaszać bezpośrednio o dalsze 
informacje do sekretarza, kmdr. ppor. Andrzeja 
Kłopotowskiego.
Wykaz Satariów ze zniżkami dla kombatantów 
na następnej stronie:



Str. 70 NASZE SYGNAŁY Nr 182

WSKAZANIA LECZNICZE

* Miejscowość na którą rozciągnięto przepisy o leczeniu uzdrowiskowym

UZDROWISKO
Augustów
Busko Zdrój
Ciechocinek
Cieplice Śląskie Zdrój
Czerniawa Zdrój
Długopole Zdrój
Duszniki Zdrój
Dźwirzyno
Goczałkowice Zdrój
Horyniec
Inowrocław
Iwonicz Zdrój
Jedlina Zdrój
Kamień Pomorski
Kołobrzeg
Konstancin
Krynica
Kudowa Zdrój 
Lądek Zdrój 
Międzyzdroje
Muszyna 
Nałęczów 
Piwniczna
Polanica Zdrój
Polańczyk
Połczyn Zdrój
Przerzeczyn
Rabka
Rymanów Zdrój
Solec Zdrój
Swoszowice
Szczawnica
Szczawno Zdrój
Świeradów Zdrój
Świnoujście
Ustka
Ustroń-jastrzębie Zdrój
Wapienne
Wieliczka •
Wieniec Zdrój
Wysowa
Złockie •
Żegiestów Zdrój
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Z ŻYCIA KÓŁ

Przesłanie od Redakcji:

Powstanie Towarzystwa Przyjaciół ORP 
Błyskawica na Isle of Wight.

***

Kolega A. Browarski napisał i przesłał do 
Stowarzyszenia swoją książkę pt. „Marynarskie 
drogi”.
Poza darami dla rozmaitych instytucji książka 
zostaje oferowana w sprzedaży w cenie 
US$25,00, Can.$35,00 oraz £15,00. Koszta 
przesyłek pocztowych, chociaż są one niemałe, 
pokryje autor osobiście.

Obiady czwartkowe odbywają się dalej, a 
więc: 10 lipiec, 14 sierpień, 14 wrzesień, 9 
październik, 13 listopad i 11 grudzień 1997. W 
dniu tym odbyło się również zebranie zarządu, 
na którym dyskutowano dwie sprawy a 
mianowicie ewentualne ufundowanie tablic na 
Oksywiu upamiętniających obydwu Admirałów 
J. Świrskiego i J. Unruga oraz problemy z 
przeprowadzką kancelarii do POSK-u. Nie muszę 
niestety dodawać, że uczestników jest coraz 
mniej.

Tradycyjne święto M.W. 10-go lutego 
zacznie się Mszą św. w kościele garnizonowym 
o godz. 12.00 a następnie herbatka koleżeńska w 
Posklubie na czwartym piętrze o godz. 13.00 
zakończy spotkanie.

Czy pamiętasz ORP „Błyskawica”?
Tak zaczyna się list napisany po angielsku 

przez mera miasta Cowes. List jest zaproszeniem 
na zebranie inauguracyjne Towarzystwa 
Przyjaciół ORP „Błyskawica”, które odbędzie się 
27 listopada o godz. 7.30 wieczorem w 
Northwood House, w Cowes na Isle of Wight. 
Celem zebrania jest sformowanie towarzystwa 
przyjaciół tego wspaniałego okrętu. Wybudowany 
w 1935 r. w Cowes w stoczni J.S. White, okręt- 
ten bohatersko bronił miasta przed ciężkim 

nieprzyjacielskim nalotem bombowym z 4 na 5 
maja 1942 r„ a obecnie potrzebuje naszej 
pomocy w jego utrzymaniu. Już ponad 3 miliony 
osób zwiedziło w ciągu paru lat ten okręt- 
muzeum z dowódcą i 40-osobową załogą. 
Niestety, ta chluba Polskiej Marynarki Wojennej 
po przeszło 60 latach służby ma problemy z rdzą 
poniżej poziomu wody. W Polsce od paru lat 
działa Towarzystwo Przyjaciół „Błyskawicy”. 
Stowarzyszenie Polskie Wyspy Wight, łącznie z 
Radą miasta Cowes i Radą Wyspy Wight 
zdecydowało zorganizować podobną organizację 
w Zjednoczonym Królestwie. Wyspa Wight ma 
od pewnego czasu liczne kontakty z regionem 
Gdańska poprzez Isle of Wight College, linie 
autobusowe Southern Vectis Plc i County 
Council.

Stowarzyszenie Polskie I.O.W.
Polishc Society of the Isle of Wight
Otton Z. Hulacki

17.11.1997

Szanowny Panie,

W załączeniu przesyłam zawiadomienie o 
zebraniu inauguracyjnym Towarzystwa Przyjaciół 
ORP „Błyskawica”, które odbędzie się w 
czwartek 27 listopada o godz. 19.30 w 
Northwood House, Cowes, Isle of Wight. 
Impreza ta jest wynikiem mych przeszło 
rocznych starań, jakie podjąłem z ramienia 
naszego Stowarzyszenia, po przeczytaniu na 
naszym miesięcznym zebraniu artykułów w 
„Dzienniku” i „Tygodniu” w maju i sierpniu ub. 
roku.
Mam nadzieję na pomyślny przebieg zebrania, 
które ma poparcie tutejszych władz 
samorządowych.

Łączę wyrazy poważania, 
Otton Z. Hulacki, prezes
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Stowarzyszenie Marynarki Wojennej - Kanada 
Polish Naval Association - Canada

Komunikat Nr 24 - zał 1

Zebranie Zarządu dn. 2.12.97

Proponowane składki i dary na rok 1997-98:
1. CKPOW - roczna składka $50,00
2. Na inwalidów Mar. Woj. i Kolegów w potrzebie przez PSPMW $200,00
3. Pomoc indywidualna Kol. Karolowi Winzerowi $70,00
4. Pomoc Kombatantom w Polsce dotkniętym powodzią $300,00
5. Pomoc Polakom w b. Zw. Sowieckim $200,00
6. Jednorazowo na Gwiazdkę dla p. Teresy Grzonka
wdowy po śp. Józefie Grzonka młodszym $50,00
7. Katedra Historii Polskiej i Kultury na Uniwersytecie w Toronto $200,00
8. Muzeum Mar. Woj. w Gdyni - ORP BŁYSKAWICA $300,00
9. Nasze Sygnały $40,00
10. Instytut Gen. W. Sikorskiego - na utrzymanie eksponatów Mar. Woj. $30,00

Razem $1440,00

Powyższe pozycje i odnośne sumy uchwalono jednogłos'nie przez Zarząd w dn. 2.12.1997.

Zaznaczamy, że donacje i składki powyższe pokryte są wyłącznie z dochodów SMW - 
Kanada wpływających z Herbatek Marynarskich.



Nr 182 NASZE SYGNAŁY Str. 73

KRONIKA STOWARZYSZENIA
NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI 
wpłacili:

J. Anczykowska £20,00
L. Antoszewicz £25,00
F. Balicki £50,00
M. Benett-Białowski £50,00
Pani I. Bernas Can.$50,00
A. Biskupska £20,00
K. Boreyko US$100,00
J. Borysiewicz £20,00
Mrs M. Bramwell £35,00
R.A. Brant-Bratkowski £10,00
G. Brzeskwiński £25,00
B. Buceń-Berliński Can.$20,00
B. i J. Busiakiewiczowie £50,00
A. Cardew-Kiedziuch £25,00
Z. Chmielewski £25,00
P. Cieślak US$20,00
Pani J. Collins Can.$25,00
K. Domański £20,00
J. Drozd £5,00
R. Dulla £20,00
A. Dytnerski Can.$50,00
Pani P. Dzienisiewicz £20,00
W. Fara US$50,00
B. Fornal £10,00
Pani A. Frontczak £20,00
J. Gajda £10,00
P. Galla £10,00
L. Gliniecki £15,00
K. Grabę £10,00
C.K. Grocholski-Howard £25,00
H. Gryko £20,00
A.P. Guzowski US$50,00
J.J. Harris-Clarke (Krzywoszyński) £30,00
J. Hecek £10,00
A. Heczko £10,00
Z. Jagusiewicz £15,00
J. Jankisz Skr. 200,00
F. Jasłowski Can.$50,00
T. Jaszkowski US$30,00
Pani 1. Jedyńska £15,00
K. Jeliński £10,00
M. Kadulski US$40,00

F. Kaczmarek £10,00
Pani J. Karnicka £50,00
Pani D. Katarzyńska £15,00
F. Kendrick-Keidrowski £10,00
J. Kneba £50,00
A. Kłopotowski £10,00
E. Klukowicz FFr.500,00
Koło SMW Kanada Can. CAN$200,00
Koło SMW New York US$100,00
A. Kowalczyk £10,00
K. Kowalski £20,00
J. Krajewski £100,00
E. Krutol US$100,00
T. Kubiakowski £5,00
H. Kuczwalski £15,00
W. Kuduk US$100,00
J. Ladrowski £20,00
W. Lee-Limonienko £20,00
Mrs J. Lubelfeld US$100,00
Z. Łopuch US$100,00
T. Łubieński £80,00
K.Y. Malawscy £25,00
B. Malinowski US$20,00
K. Mayer US$25,00
W. Morgan £9,00
K. Mrożek £10,00
Pani M. Nagurska £10,00
Pani U. Nagrodzka US$25,00
J. Ogonowski £20,00
J.P. Olszewski US$15,00
Pani J. Olszewska £20,00
S. Olszowski £25,00
L.L. Ostrowski £25,00
Mrs J.P.H. Pietrulewicz
(in memory of late husband Wacław) £50,00
A. Pikuziński £15,00
Pani F.M. Pitułko £20,00
R.Z. Plezia £20,00
J. Plewa £20,00
A. Ponikiewski £25,00
J. Prałat £10,00
W. Proksa Can.$30,00
K. Pronobis FFr.100,00
Z. Pudlicki £30,00
B. Ragus £8,00
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M. Rogers-Brzeziński £5,00 A. i C. Zielonka £20,00
I. i F. Rumińscy £20,00 C. Zygmunt £50,00
B. Rybarczyk £10,00 P. Żelazny US$50,00
M. Sawicki
Cpt. W.W. Sheppard

£10,00
£10,00 NA FUNDUSZ „NASZYCH SYGNAŁÓW”

M. Sawicki £10,00 wpłacili:
Mrs S. Sadłowska 
Z. Siedlaczek

US$50,00 
£20,00 A. Cardew-Kiedziuch £10,00

K. Siemaszko £20,00 K. Domański £10,00
S. Śliski £10,00 Pani P. Dzienisiewicz £20,00
J. Smoczyński £10,00 Pani I. Grochowska £5,00
H. Sójka £10,00 T. Jaszkowski US$30,00
F. Sorówka £75,00 E. Kaźmierczak £10,00
W. Stankiewicz £10,00 Koło SMW Kanada Can.$40,00
J. Stein £20,00 K. Kowalski £10,00
J. Stępowski £15,00 , H. Mocige - Koło SMW Francja FFr.250,00
J. Straszak Can.$25,00 J. Michałowski FFr.100,00
W.J. Szczepański £25,00 F. Mrożek CAN $30.00
Z. Szembek £30,00 M Naranowicz CAN $30.00
J. Szramik £25,00 J.P. Olszewski US$15,00
S. Tabaka £30,00 S. Olszowski £20,00
B. Thomson £10,00 G. Paterson-Otto £10,00
D.A. Thornhill £15,00 K. Pronobis FFr.50,00
Pani W. Troman £20,00 S. Śliski £10,00
J. Trzebiatowski £20,00 J. Smoczyński £20,00
J. Tumaniszwili US£25,00 F. Sorówka £25,00
J. Tutko
Mrs J. Uniechowska

Can.$20,00
US$30,00 NA FUNDUSZ S.M.W. wpłacili:

J. Wańkowski
S. Wolff

£25,00
£30,00 Mrs J. Bates (in memory

W. Wołczek US$25,00 of late A. Wilczyński) £20,00
T. Woszczyński £10,00 J. Dobrodzicki Can. $100,00
Pani I. Wrońska £10,00 M. Rogers £5,00
C. Yorke-Dobersztyn £10,00 E. Klukowicz £20,00

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 31 grudnia 1997 r.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
W styczniu 1997 zmarł w Tczewie, Polska, bosmat Franciszek Szulc. Były marynarz z ORP Garland. 
Członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów PSZ na Zachodzie.

19.7.1997 zmarł w Brighton, Anglia, bosmat Walter Paweł Filauer. Przeżył 77 lat. Został pochowany 
na cmentarzu Lawn Memorial w Woodingdean, Brighton.

23.8.1997 zmarł w Hove, Anglia, bosmat Feliks Malenczak. Przeżył 78 lat. Został pochowany na 
cmentarzu w Hove.

10.9.1997 zmarł w Andover, Anglia, kpt. mar. lekarz Jerzy Ignacy Hofman. Przeżył 84 lata. Ostatni 
lekarz ORP Błyskawica. Lekarz obozów jenieckich. Długoletni lekarz-praktyk w Tutbury, 
Staffordshire.

13.9.1997 zmarła w Londynie pani Maryla Korytowska-Precope. Córka śp. Kontradmirała K. 
Korytowskiego. Wieloletnia członkini S.M.W. Londyn.

15.9.1997 zmarł w Rothes, Anglia, Rear Admiral David A. Dunbar-Nasmith, CB., DSC., RN. 
Długoletni przyjaciel Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

21.10.1997 zmarł nagle (na serce) w Bristol, Anglia, kpt. mar. Józef Suchenek-Suchecki. Przeżył 79 
lat.

23.10.1887 zmarł nagle w Fougeres, Francja, Les Lens, Francja, bosmat Franciszek Faliński 
zamieszkały w Mericourt we Francji. Wieloletni skarbnik Koła Byłych Marynarzy Polskich we Francji 
i członek tego Koła od samego założenia.

29.10.1997 zmarła w szpitalu w Londynie pani Pelagia Gertruda Dzienisiewicz z domu Twardowska, 
wdowa po śp. Kmdr. S. Dzienisiewiczu. Przeżyła 88 lat.

3.11.1997 zmarła w Gdyni, Polska, pani Barbara Kłopotowska, żona kmdr A. Kłopotowska. Czynny 
członek Koła Pań w początkach istnienia Samopomocy Mar. Woj.

28.11.97 zmarł w Świebodzinie, Polska, kol. Stanisław Wach. Palacz na ORP Wilia.

1.12.1997 zmarł w Cardiff (po długich cierpieniach) por. mar. Witold Kuczys. Przeżył 75 lat. 
Długoletni działacz społeczny. Został pochowany na cmentarzu Western Ely, Cardiff.

8.12.1997 zmarł nagle (na serce) w Birmingham, Anglia, bosmanmat-lekarz Leszek L. Ostrowski.

15.12.1997 zmarł nagle w Watford, Anglia, kpt. mar. Wojciech Domżalski. Przeżył 78 lat.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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