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Naczelnik Państwa

Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć 
marynarkę polską, mianując jednocześnie pułkownika mary
narki, Bogumiła Nowotnego, szefem Sekcji Marynarki przy 

Ministerstwie Spraw Wojskowych.

Warszawa, 28 listopada 1918 r.

J. Piłsudski

Dziennik rozkazów nr 3 ministra Spraw Wojskowych z 28 stycznia 1928 r. poz. 28.

Święto Polskiej Marynarki Wojennej zostało ustanowione w styczniu 1918 roku rozkazem 
ministerstwa Spraw Wojskowych, Marszałka Polski, J. Piłsudskiego, o następującej treści: „Ustalam 
i zatwierdzam datę Święta Marynarki Wojennej na dzień 10 lutego”.
Począwszy od 1928 roku dzień 10 luty był wolny od zajęć służbowych.
W 1928 roku na okrętach, w dniu Święta Marynarki Wojennej, podniesiono małą galę banderową, a 
od 1929 podnoszono wielką galę banderową.
Telegram od marszałka Polski w dniu 10 lutego 1928 r.
„W dniu Święta Marynarki Wojennej przesyłam na ręce pana komandora życzenia najpomyślniej
szego rozwoju i najlepszych wyników pracy nad tworzeniem naszej potęgi morskiej”.
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Zbigniew Węglarz

O.R.P. WILJA - ZAPOMNIANY OKRĘT

Poniżej podaj ę fragmenty wspomnień z pły
wania na ORP „Wilija” przed drugą wojną świa
tową, a więc około 68 lat temu.

Po raz pierwszy zostałem zaokrętowany na ten 
okręt jako podchorąży średniego rocznika 
(SPMW-36) w okresie od 1.05.35 do 15.06.35, 
gdzie odbywaliśmy praktykę jako pomocnicy 
nawigatora, sygnaliści i palacze. Wówczas był też 
kurs młodszy (SPMW-38), z mojego rocznika 
żyje jeszcze Jerzy Hedinger, a z młodszego Józef 
Bartosik, Z. Plezia, Henryk Strenger, Jerzy
Tumaniszwili za granicą i Andrzej Kłopotowski 
oraz Bartosz Siemaszko w Polsce. Moim 
Oficerem Kursowym był kpt. mar. Wilhelm 
Kamuda.

Po raz drugi zostałem tam zaokrętowany jako 
of. wachtowy w stopniu „ppor. mar.” zaraz po 
skończonym stażu w Kadrze Mar. Woj. - 
dowódcy plutonu kursu rekruckiego - dnia 
2.05.37, na okres jednego roku.

ORP „Wilja” był unikalnym okrętem gdyż był 
to typowy statek handlowy średniej wielkości, 

pływający w MW jako transportowiec i okręt 
szkolny, naturalnie pod dowództwem oficera 
MW, którego znak dowódcy powiewał na 
głównym maszcie.

Był on zbudowany w roku 1906 we 
Flensburgu (Niemcy), jego dane techniczne i 
wyjaśnienia podaję na końcu tego opracowania z 
uwagi na duże zamieszanie z tym związane i 
podawane przez różnych autorów w różnych 
okresach czasu. Chociażby zanurzenie ma
ksymalne z czego wynikała wyporność i nośność, 
jak również zmian zabudowania między- 
pokładów, a stąd zmian BRT oraz zlikwidowania 
balastów wodnych i napełnienia ich piachem dla 
polepszenia stateczności.

Jego poprzednie nazwy to: „Laurent 
Sciaffino”, „Le Burget”, „Tinos”, „Hilda Horn”, 
„Ganełon”. Do Mar. Woj. został wcielony w 1925 
roku i pierwszym jego dowódcą był kmdr por. 
Mieczysław Burchardt.

W roku 1927 okręt przywiózł z Francji prochy 
Juliusza Słowackiego do Gdyni.

ORP „Wilja
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Aby ustrzec się od różnej wysokości opłat 
portowych i kanałowych, w roku 1937 dokonano 
oficjalnego pomiaru okrętu i wydano świadectwo 
pomiarowe, które zawsze przedstawiałem w 
śluzie Kanału Kilońskiego. Statki handlowe 
płaciły opłaty wg. posiadanego BRT (Freight 
Tonnage), okręty wojenne od wyporności (Dis
placement).

Do napędu służyła maszyna parowa 3-cylin
drowa o mocy 1850 KM oraz dwa kotły opalane 
węglem, znajdującym się w dwóch bunkrach 
położonych wzdłuż kotłowni. W wypadku gdyby 
okręt szedł w dłuższy rejs zabierał dodatkowy 
węgiel na pokład lub do najbliższej ładowni. 
Przeciętna szybkość okrętu wynosiła 8 węzłów 
ale podczas sztormowej pogody i braku ładunku 
szybkość znacznie spadała przy dużym dryfie.

Załoga stała to: dowódca, of. wacht, bosman, 
cieśla okr., oraz 12 mar. pokładowych, of. mech., 
kier, maszyn., kier, kotłowni, drenażysta, elektryk 
oraz 12 palaczy i maszynistów, ponadto radio
telegrafista, 2 kucharzy i 2 stołowych, razem 34 
ludzi. W wypadku zaokrętowania kursu szkole
niowego dochodził: 1 lub 2 oficerów, z których 
starszy obejmował stanowisko zastępcy dowódcy, 
oraz 2-3 podoficerów specjalistów. Razem okręt 
zabierał 56 osób, które posiadały koję lub hamaki, 
które uważam za największy wynalazek dla mary
narzy na morzu.

Według Słownika Biograficznego Oficerów 
Mar. Woj. - Juliana Czerwińskiego - dowódcami 
okrętu w latach 1934-1938 byli kolejno: Kpt. 
mar./Kmdr.ppor. Aleksander Hulewicz (2-1933 
do 7-1935); Kmdr. ppor. Henryk Eibel (8-1835 do 
1-1936); Kpt. mar. Antoni Doroszkowski (1-1936 
do 3-1936); Kmdr. ppor. Mieczysław Adamko- 
wicz (3-1936 do 5-1936); Kmdr. ppor. Stefan 
Kwiatkowski (5-1936 do 5-1937); Kpt. mar./ 
Kmdr.ppor!. Jerzy Umecki (5-1937 do 4-1938); 
Kpt. mar. Franciszek Pitułko (5-1938 do 9-1938 - 
jako p.o.). -

Ze względu na to, że kotłownia była opalana 
węglem, praca palaczy była bardzo ciężka. Wę
giel ładowano na taczki w przyległych bunkrach i 
dowożono przed palenisko. Dla utrzymania jak 
najwyższej temperatury pod kotłami stosowano 
rygorystyczną zasadę, polegającą na tym, że jeden 
z palaczy na moment otwierał drzwiczki pa

leniska a wtedy drugi wrzucał na palenisko dużą 
łopatą porcję węgla, wtedy pierwszy natychmiast 
zamykał drzwiczki. Trudność polegała na tym, że 
drzwiczki paleniska były stosunkowo wysoko a 
pełna łopata ciężka. Tak więc na morzu, gdy „ki
wało” porcja węgla zamiast trafić na palenisko 
rozsypywała się obok. Podczas wachty trzeba 
było wrzucić na palenisko kilka ton węgla, a na 
koniec wachty znowu wygarnąć szlakę i popiół. 
Pamiętam, że gdy byliśmy tam zaokrętowani jako 
podchorążowie to również pracowaliśmy w kot
łowni dla nabrania praktyki morskiej; bywało, że 
niektórzy z nas mdleli z wyczerpania i wysokiej 
temperatury.

Za czasów mego tam pobytu okręt nie był 
uzbrojony, chociaż po obu burtach na pokładzie 
były ustawione po dwie podstawy do działek 
4,7 mm, ale które były złożone w magazynie 
lądowym. Naturalnie był na okręcie komplet wy
posażenia plutonu strzelców oraz dwa ckmy.

Wyposażenie okrętu było bardzo skromne i 
odpowiadało poziomowi innych statków handlo
wych tego typu ówcześnie pływających.

Były trzy kompasy magnetyczne: jeden głów
ny ponad kabiną sterową, drugi w kabinie stero
wej i trzeci zapasowy na spardeku rufowym. Po
nadto na spardeku rufowym była sonda mecha- 
niczno-ciśnieniowa Thompsona, której ciężarek 
opuszczało się na cienkiej stalowej lince na dno. 
Obok tego ciężarka na lince zakładało się specjal
ną rurkę od dołu otwartą. Pod wpływem ciśnienia 
wody zawartość jej się odbarwiała i na specjalnej 
skali odczytywało się dokładną głębokość. Na po
kładzie rufowym zakładało się log mechaniczny, 
którego propeler wraz z linką wpuszczało się za 
rufę na początku podróży, a wyciągało przed 
wejściem do portu. Na burcie na rufie można było 
odczytać log względnie w kabinie nawigacyjno- 
sterowej na pomoście ponieważ wskazywał to 
repetytor elektryczny. W wypadku małych pręd
kości poniżej 4 węzłów używaliśmy logu ręcz
nego albo burtowego. Polegało to na rzuceniu dre
wienka od zaznaczonego punktu na burcie w prze
dniej części okrętu i uruchomienia stopera, gdy ono 
dotknęło wody, następnie zatrzymania stopera, gdy 
drewienko mijało drugi punkt zaznaczony na 
burcie. Naturalnie poza sondą Thompsona było 
kilka sond ręcznych na dziobie i rufie okrętu.



Str. 4 NASZE SYGNAŁY Nr 183

Jedyną nowoczesną rzeczą był goniometr za
instalowany w kabinie dyżurnej dowódcy okrętu, 
która znajdowała się na pomoście nawigacyjnym 
zaraz za sterówką-kabiną nawigacyjną. Na tym sa
mym poziomie poza kabiną dowódcy oraz radio
stacją, z którą komunikowała się małym okienkiem.

Ster ręczny z kabiny sterowej/nawigacyjnej 
był wspomagany przez parową maszynkę stero
wą, umieszczoną pod tą kabiną. Dalej maszynka 
sterowa poruszała cięgła i łańcuchy przewodów 
sterowych biegnące po obu burtach na rufę, gdzie 
uruchamiały sektor steru. W kabinie stero
wej/nawigacyjnej był też telegraf maszynowy 
(mechaniczny) i trzy rury głosowe do maszyny, 
kotłowni i na rufę.

Oficer wachtowy, aby określić pozycję okrętu, 
musiał wybiec z poziomu pomostu nawiga
cyjnego i wyjść po drabince w górę, gdzieś 3 me
try do stanowiska kompasu głównego, który stał 
nad kabiną nawigacyjno-sterową, wziąć namiary, 
zejść z powrotem do kabiny nawigacyjnej, po
prawić namiary kompasowe o deklinacje i 
dewiacje, no i nanieść te jako namiary rzeczy
wiste na mapę. To jest naturalnie oczywiste, ale 
powtarzam to specjalnie aby podkreślić jak to 
było niegdyś w stosunku do sytuacji obecnej, gdy 
oficerowie wachtowi są przyzwyczajeni do żyro- 
kompasu, decca, loranu, omegi i GPS.

Okręt posiadał 4 ładownie: nr 1 - mała na 
dziobie, nr 2 - duża na dziobie, nr 3 - duża na 
śródokręciu i nr 4 - mała na rufie. Nazywano je z 
francuska „kałami”. Międzypokład nr 3 był prze
budowany na pomieszczenie dla kursantów, 
międzypokład nr 4 był częściowo przebudowany 
na magazyny i wolne miejsca dla kursantów. 
Kursanci spali w hamakach, poza tym na swoich 
pomieszczeniach mieli szafki, stoły i ławki. 
Umywalnie i ustępy znajdowały się na pokładzie 
po prawej burcie.

Luki ładowni były zamykane poprzecznymi 
stalowymi rozpomicami zwanymi szersztokami, 
na których były układane grube deski lukowe. 
Całość nakryta podwójnym brezentem nieprze
makalnym, mocowanym na bokach stalowymi 
listwami i drewnianymi klinami.

Do osprzętu pokładowego należały windy 
parowe oraz bomy ładunkowe (SWL-5t) oraz je
den bom ciężki (SWL-15t).

Do sprzętu ratunkowego i komunikacyjnego 
należały dwie łodzie 6-cio wiosłowe, dwie łodzie 
10-cio wiosłowe, motorowy kuter roboczy i moto
rówka dowódcy okrętu. Poza tym na rufie była 
jeszcze jolka bosmańska. Mniej więcej raz na 
miesiąc lodzie wiosłowe brały udział w regatach 
wiosłowych, które urządzało Dowództwo Floty.

Dowódca z.d.o. oraz I-szy of. mech, mieszkali 
w pośrodku na śródokręciu, na pokładzie ochron
nym, tam też znajdowała się messa oficerska.

Inni oficerowie mieszkali w kabinach na śród
okręciu ale wzdłuż burt okrętowych na pokładzie 
ochronnym, jak również starsi podoficerowie 
pokładowi i maszynowi.

Młodsi podoficerowie i marynarze pokładowi 
mieszkali pod pokładem ochronnym na dziobie a 
młodsi podoficerowie i maszyniści, palacze, 
drenażyści, itp. mieszkali pod pokładem 
ochronnym na rufie. Pomieszczenia te nazywano 
„kubrykami”, posiadały one proste koję moco
wane do burt, które wyglądały jak gniazda ja- 
skłócze, stoły i ławki oraz prosty piecyk węglowy 
zwany „kozą”. Umywalki i ustępy na pokładzie. 
Taki to był komfort ówczesnych marynarzy, 
którzy oprócz doskonałych warunków fizycznych 
mieli twarde charaktery.

Wśród marynarzy załogi stałej spotykało się 
wielu rezerwistów z marynarki handlowej, tak 
zwanych „prawdziwych marynarzy”, ludzi - bądź 
co bądź - niezwykłych, każdy w swoim rodzaju. 
Różne typy osiłków, w szczególności w załodze 
maszynowej, którzy mało co się liczyli ze sło
wami jak i dyscypliną, którą raczej tolerowali. 
Gdyby tak porównać dyscyplinę załóg kontr- 
torpedowców do tutejszej, to miałaby się jak 
„niebo” do „ziemi”, a może i „piekła”. Nic też 
dziwnego, że gdy zostałem tam zaokrętowany na 
stanowisko oficera wachtowego, a więc i prze
łożonego, to zrazu czułem się dość niepewnie. 
Nie mogłem stawiać spraw „na ostrzu noża”, bo i 
tak bym tą metodą nic nie wskórał, a więc 
starałem się pozyskać ich zaufanie drogą łagodnej 
perswazji, ambicji zawodowej, nastawienia spor
towego, itp. W ten sposób stopniowo osiągnąłem 
cele stawiane mi przez Regulamin Służby Okrę
towej. Naturalnie okresowo okrętowani kursanci 
(podchorążowie i mł. mar.) należeli do wzoro
wych pod względem dyscypliny i wyszkolenia, 
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no i mieli swoich wychowawców w postaci 
oficera kursowego i podoficerów-instruktorów.

Na moje pierwsze stanowisko oficerskie 
zameldowałem się na ORP „Wilja” akurat wtedy, 
gdy okręt wrócił z rejsu do Walencji, zastępcą 
dowódcy był wówczas kpt. mar. Romuald 
Tymiński - znany sportowiec, który rejs ten 
opisał w N.S. 140/78 (powtarzam na końcu 
artykułu - po 20 latach! - Red.). Oficerem 
nawigacyjnym był por. mar. Józef Mostowik oraz 
grupa oficerów kursu nawigacyjnego. Poza tym 
przywieziono kilkudziesięciu oficerów hisz
pańskich tzw. narodowców (nationales), którzy 
się schronili w różnych neutralnych przedsta
wicielstwach dyplomatycznych w Walencji. Na 
nich czekały już autobusy na Oksywiu, które mia
ły ich zabrać do Warszawy, po tym mieli wrócić 
do Hiszpanii, aby walczyć po stronie gen. Franco.

Inna ciekawostką było to, że „Wilja” zawiozła 
w tym rejsie do Hiszpanii stare angielskie torpedy 
kal. 450 mm, z których nasze Zakłady Torpedowe 
usunęły polskie napisy. Poprzednio te torpedy 
służyły nam dla celów szkoleniowych.

Jak z tego wynika, nasze władze pomagały 
obu walczącym stronom: „czerwonym” (Rojos) 
sprzedając stare torpedy, a narodowcom (Natio
nales) przez ewakuację oficerów ze stref zagro
żenia.

Podczas mego zaokrętowania na ORP „Wilja” 
była prowadzona dość aktywna służba, którą 
można by podzielić na: 1) Szkolenie pod
chorążych (SPMW) - Szkoła Podchorążych 
Mar.Woj.; specjalistów (CWSF) - Centrum Wy
szkolenia Spec. Floty; Wojska lądowego - Bata
lion Morski Obrony Wybrzeża; 2) Zaopatrzenia 
okrętów w budowie (uzbrojenie, amunicja, wy
posażenie).

Po powrocie z Hiszpanii dowódcą został 
kmdr. ppor. Jerzy Umecki, z.d.o. pozostał chwilo
wo por. mar. Józef Mostowik. Gdy następnie był 
okrętowany jakiś kurs, wówczas jego oficer 
kursowy zostawał z.d.o. Kursy były różne: ofi
cerskie, podoficerskie, marynarskie, no i pod- 
chorążowskie.

Poza funkcją of. wacht, byłem też dowódcą 
oddziału pokładowego i adiutantem d.o., do któ
rego należało przede wszystkim prowadzenie kan
celarii tajnej.

Oficerowie, podoficerowie i marynarze mieli 
jeden równoważnik żywnościowy, a więc w zasa
dzie jedli to samo, z tym że oficerowie i pod
oficerowie prowadzili swoje mesy, do których za 
ogólną zgodą członków kupowali dodatkową 
żywność na własny koszt, celem polepszenia wy
żywienia. Zajmował się tym specjalnie wybierany 
członek mesy, który prowadził w tym celu książ
kę prowiantową. Używanie alkoholu na okręcie 
było zabronione, chyba że wyraził na to zgodę 
dowódca i to tylko w porcie. W zasadzie 
tyczyło to tylko mesy oficerskiej, która mogła 
posiadać tak zwaną piwniczkę z różnym alko
holem.

Jednym z zastępców dowódcy (zdo) w roku 
1937 był por. mar. Włodzimierz Łoskoczyński, 
oficer kursowy (kierownik) kursu marynarskiego 
sygnalistów. Oficerem nawigacyjnym był ppor. 
mar. Janusz Marciniewski z rocznika SPMW/1934.

Jeżeli chodzi o innych członków załogi to 
najpierw bosmanem okrętowym był chor. mar. 
Lapawa, a potem bosman Dąbek, poza tym w 
dziale pokładowym byli bsmnt Iwkowski, mat. 
Bartoszak, mat. Chwiołka, mat. Chmielewski, st. 
mar. Mrozowski, st. mar. Kruszewski, oraz mary
narze kursu sygnalistów: Janiszewski, Dębecki, 
Szpruta - tych, co zapamiętałem.

W dziale maszynowym p.o. oficera mechanika 
był chor. mar. Patalas, a kierownikiem maszyn 
był st. bosman Szlapka, gospodarzem kotłowni 
był st. bosman Stawiarski, a jego zastępcą bosman 
Bełdziński, poza tym był mat. Radwan, mat. 
Korek i inni, których nie pamiętam.

Podoficerem administracyjnym był mat. 
Edmund Anderman, a pisarzem był st. mar. Ber
nard Osiński, kucharzem - mat. Stasiak, stoło
wym - mar. pob. Witbrodt.

W okresie mego zaokrętowania, czyli od 2 
maja 1937 do 2 maja 1938 roku okręt odbył kilka 
rejsów szkolnych po Bałtyku bez zachodzenia do 
portów zagranicznych. Poza tym szereg rejsów 
szkolno-zaopatrzeniowych do:

Estonii (Baltiski, Arenburg) po kotwicę min 
zagrodowych wz. 08

Szwecji (Goteborg) po amunicję do dział 
szwedzkich Boforsa

Francji (Brest, Cherbourg, Le Havre) po 
amunicję do dział francuskich, bomb hydro
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statycznych i torped dla OORP „Wicher”, „Bu
rza” oraz wyposażenia techn. dla budowanego 
ORP „Gryf".

Anglii (Cowes, Portsmouth) po bomby hydro
statyczne i torpedy dla OORP „Grom”, „Bły
skawica” oraz zaopatrzenie techn. dla w/w.

Przywożony przez nas ładunek wyładowy
waliśmy w porcie wojennym na Oksywiu, a dla 
wojska i lotnictwa były wyładowywane w basenie 
Składnicy Wojskowej na Westerplatte. W zwią
zku z tym ostatnim trzeba było składać wizytę 
Komisarzowi Generalnemu w Gdańsku. Tak więc, 
gdy raz szliśmy z dowódcą kmdr. ppor. J. Ume- 
ckim przepisowo ubrani (strój nr 3 - surdut, pas z 
kordzikiem, biała koszula, długi krawat, czapka i 
peleryna) zostaliśmy przez kogoś oblani z okna, 
na szczęście czystą wodą.

Wtedy Gdańsk był Wolnym Miastem, gdzie 
roiło się od hitlerowców. Załogę zwalnialiśmy 
grupami na ląd i tylko do zachodu słońca, bo były 
wypadki, że pijanych marynarzy po prostu wrzu
cano do kanału portowego lub basenów por
towych. Do Gdańska przychodziły też inne nasze 
okręty na krótkie postoje lub remonty, których nie 
można było wykonać w Gdyni. Zatrzymanego 
członka załogi przez tamtejszą policję trzeba było 
wydostać za wszelką cenę. Znany mi jest taki 
wypadek, gdy jeden marynarz został ranny w 
bójce na lądzie i aresztowany. Następnie skiero
wano go do szpitala pod nadzorem policyjnym. 
Wówczas z Gdyni wyjechała cywilna sanitarka z 
lekarzem z Mar. Woj. w białym kitlu. W/w 
wszedł do tego szpitala i powiadomił policjanta 
przy łóżku, że zabiera pacjenta na badanie, 
wsiedli do karetki i pojechali wprost do Gdyni.

ORP „Wilja” był właściwie jedynym polskim 
okrętem, który tak często chodził w rejsach 
zagranicznych, a więc miał możność przywożenia 
do Polski różne, rzadkie artykuły zagraniczne, jak 
np.: papierosy, tytoń, alkohole, kosmetyki, 
bieliznę itp. Sprawa zakupów za granicą była o 
tyle prosta, że nasz „złoty” był walutą wy
mienialną, stąd też załoga nie tylko kupowała dla 
siebie ale i dla znajomych, którzy takie za
mówienia składali.

Przed wyjściem w rejs zagraniczny okręt za
opatrywał się w podstawowe artykuły żywno
ściowe i papierosy polskie na Oksywiu, Poza tym 

brał też pewną ilość zagranicznych papierosów i 
alkoholi na cele reprezentacyjne w strefie wolno
cłowej w porcie handlowym Gdyni. Naturalnie 
istniały ograniczenia ilościowe na osobę oraz za
kaz wydania ich z magazynku przed opuszcze
niem Gdyni.

W rejsach na zachód ORP „Wilja” szedł 
zawsze przez Kanał Kiloński, gdzie płaciło się w 
biurze na śluzie opłatę wynikającą z aktualnego 
świadectwa pomiarowego, z tym że okręty 
wojenne płaciły wg. nośności, a statki handlowe 
wg. BRT. Zadanie to powierzał mnie dowódca i 
pamiętam, że wynosiła ona ok. 60 funtów 
szterlingów. Poza tym w śluzach Kiel i Bruns- 
buttel podchodzili do okrętu lub statku wędrowni 
handlarze z długimi kijami, na których końcu 
były przymocowane woreczki na pieniądze. 
Najpierw coś się zamawiało, np.: papierosy, ty
toń, kosmetyki, itp. na karteczce, którą wkładało 
się do woreczka, handlarz to przynosił wraz z 
ceną i z powrotem w woreczku otrzymywał 
zapłatę i ew. oddawał resztę. Handlarze przyj
mowali każdą walutę świata i wydawali resztę w 
takiej samej. Był to handel uczciwy, nikt nikogo 
nie nabierał, a wszystkie ceny wolnoportowe. 
Trapów podczas przejścia śluzy nie zakładano.

Przez Kanał prowadził w zasadzie dowódca 
okrętu wraz z of. wacht, i własnymi sternikami, 
ale oczywiście przy fachowym współudziale 
pilota kanałowego.

Gdy z podróży okręt zawijał najpierw do 
Gdańska, to załoga kupowała przede wszystkim 
słynną „Gold Wasser” - wódkę czystą, w której 
pływały płatki złota.

Port Wojenny na Oksywiu był niedostępny dla 
celników, chyba że się ich zaprosiło dla do
konania odprawy celnej po powrocie z zagranicy. 
Zgłoszenia takiego dokonywał dowódca okrętu w 
Urzędzie Celnym w Gdyni. Naturalnie załoga 
cliła to, co chciała, a resztę chowała na podarunki, 
potrzeby własne na okręcie lub ew. szmugiel, 
który uważano za rodzaj sportu czy zabawy. 
Zwykle były to drobne ilości papierosów, tytoniu 
czy alkoholu. Dlatego też ORP „Wilja” po 
powrocie z zagranicy miał wielu odwiedzających, 
znajomych i członków innych okrętów.

Przy wyjściu z Portu Wojennego na Oksywiu 
stały dwie wartownie: jedna Straży Granicznej, a
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druga Celników. Wtedy dopiero celnik miał 
prawo zrewidować każdego wychodzącego z 
portu włącznie z oficerami, o ile podejrzewał go o 
nielegalne wynoszenie z portu artykułów nie- 
oclonych. W wypadku uzasadnionego meldunku 
celnika Dowódca Floty stosował wysokie kary. 
Marynarze mieli jednak różne niezwykle po
mysły, jak np.: raz wezwali karetkę pogotowia do 
„chorego”, położyli go na noszach i obłożyli 
kartonami papierosów, przykryli kocami i w wiel
kim pośpiechu wywieźli na zewnątrz. Innym 
znowu razem idzie sobie por. mar. L. z portu na 
Oksywiu ubrany w polpłaszcz. Nagle podchodzi 
do niego żołnierz Straży Granicznej i salutując 
grzecznie melduje: „Panie poruczniku, proszę 
sobie poprawić tę butelkę, bo ją widać”. 
Faktycznie w.w. zabrał z okrętu dwie butelki 
alkoholu, przewiesił sobie je na sznurku przez 
kark tak, że zwisały po obu stronach, ale po 

drodze jedna z nich zsunęła się niżej i ukazywała 
się poniżej dolnej krawędzi polpłaszcza. Tak więc 
żołnierzyk Straży Granicznej uratował por. mar. 
L. od interwencji celnika. Najlepiej jedna radził 
sobie kmdr. ppor. M., dobry znajomy naszego 
dowódcy, gdyż był Szefem Kontrwywiadu MW, 
a więc przyjeżdżał swoją limuzyną pod okręt, 
kazał ładować to co było dla niego i dowódcy i 
odjeżdżał przez wszystkie bramy i straże przez 
nikogo nie zatrzymywany.

Teoretycznie można by takich „szmuglerów” 
pociągnąć do odpowiedzialności, ale nikt z nas 
tak nie rozumował. Uważaliśmy, że są to ilości 
drobne, dla własnego użytku, a nie na handel, stąd 
wg. nas przepisy celne stosowane do nas nie mają 
sensu, a w ogóle celnicy i żandarmi to wrogowie 
nr 1 marynarzy. Za granicą nie było żadnych od
praw celnych ponieważ ORP „Wilja” jako okręt 
wojenny był dla władz obcych eksterytorialny.

Ładowanie żywego prowiantu na redzie Gdyni 8 lipca 1939 r.
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ORP „Wilja” nie posiadał chłodni okrętowej, a 
więc trzeba było stosować stare metody z czasów 
nieomal Nelsona. O ile w grę wchodziły 
stosunkowo krótkie rejsy, mięso było trzymane na 
pokładzie w szafie z gęstej siatki metalowej, 
niedaleko kuchni, naturalnie zamknięte na kłódkę. 
W wypadku dłuższego rejsu mięso było „pe
klowane”, Robiło się to tak: do beczki drewnianej 
wkładało się kawałki pociętego mięsa i gęsto 
posypywało solą kuchenną, jeszcze dodatkowo 
zalewało się solanką i przyciskano dużymi 
kamieniami. Gdy mięso było potrzebne wyjmo
wało się jego odpowiednią ilość, a resztę uzupeł-

Wśród załogi okrętu byli tacy, których 
określiłbym jako niezwykłych. Do nich naturalnie 
należał bosman okrętowy st. bosman Dąbek, 
który w czasie I wojny światowej służył w nie- 
ieckiej Mar. Woj. w stopniu mata. Znał swój fach 
doskonale, a więc był bardzo pewnym siebie, a 
większość starszych stopniem uważał za głupców, 
a z jego ust często płynął potok wyzwisk i 
bluźnierstw nie tyle ze złości, ale aby zaimpo- 
ować młodzikom i rezerwistom. Naturalnie takie 
zachowanie było zabronione, ale kto i jak mógłby 
go uciszyć? Przypominam sobie jeden z pierw
szych podziałów załogi do zajęć, gdy tam przysze-

niało solanką i przyciskało kamieniami. Po 
pewnym czasie wierzchnie warstwy miały kolor 
sinofioletowy i nawet zielonkawy, ale nie było 
ono zepsute, jednak nawet przy najlepszych 
chęciach kucharza miało ono nieprzyjemny smak. 
Niestety innego nie było, chyba że był większy 
zapas konserw.

Czasami wieźliśmy żywy inwentarz w postaci 
prosiąt czy kur, które trzymaliśmy w klatkach na 
rufie. Raz się zdarzyło, że jedna taka kura wyadła 
za burtę na morzu. Dowódca zrobił piekielną 
awanturę i dzięki dobrej pogodzie zatrzymał okręt 
i kazał opuścić łódź ratunkową. Kurę wyratowano 
- być może była to kura dla dowódcy?

dłem. Do podniesienia bandery cała załoa stawała 
w zbiórkach na śródokręciu: pokładowa po 
prawej burcie, a maszynowa po lewej burcie na 
czele ze swoimi przełożonymi. Po podniesieniu 
bandery najstarszy stopniem melduje zbiórkę do 
zajęć zastępcy dowódcy lub of. wachtowemu.

Po tym bosman okrętowy przydziela zadania 
załodze pokładowej, a kier, maszyn załodze ma- 
zynowej.

A więc bosman okrętowy przydziela kolejne za
dania maiynarzom i nadzorującym ich podoficerom, 
pod koniec, gdy pozostał mu tylko jeden marynarz, 
zabrakło mu pomysłu, więc zwracając się do mata 
Ch. mówi:, A tego weźcie do p... na przeróbkę”.
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Po lewej samoburcie kier, maszyn robi to wg. 
uprzednio przygotowanych notatek, co zaczynało 
się z pewnym opóźnieniem, bo on najpierw 
zakładał okulary, a później raz obracał notes „do 
góry nogami”, a raz normalnie, mając trudności z 
odczytaniem tego, co sobie napisał.

Powracając jeszcze do bosmana okrętowego, 
to nie gardził tak zwanym „szprytem” (spiry
tusem) ale najbardziej smakowała mu wódka 
estońska 70%, a nie polska 45%. Tłumaczył to, że 
musi sobie leczyć nerwy stargane na wojnie. W 
niedziele, gdy okręt stał na redzie nie wychodził 
do domu, ale siadał sobie na „kali” (ładowni), brał 
harmonię i grał ładne marynarskie melodie, ale co 
ciekawe grał również na gitarze i był przez załogę 
łubiany.

Niezwykłym okazem był też mat. Radwan - 
palacz, który na ten awans czekał 7 lat. Poka
zywano go powszechnie przed wojną jako „króla 
żelaza”, był atletycznie zbudowany, chociaż w 
zapasach nie występował, gdyż miał stosunkowo 
słabe nogi. Natomiast jego ręce, tors, kark, a 
przede wszystkim jego... zęby, były niezwykłe. 
Na ORP „Wilja” pływał kilka lat i słyszałem o 
nim od wiarygodnych osób takie historie:

Pewnego razu ORP „Wilja” znajdowała się w 
jednym z francuskich portów, sztauerzy akurat 
zeszli na ląd na posiłek i pozostawili na pokładzie 
kupkę bretnali (dużych gwoździ do mocowania 
ładunku) obok luku ładowni. Zauważył to mat. 
Radwan, siadł sobie obok i nic nikomu nie 
mówiąc, poobgryzał główki tym gwoździom, po 
czym ustawił dwie kupki jedna główek, a druga 
trzonków gwoździ. Gdy sztauerzy wrócili myśleli, 
że ktoś to zrobił przy pomocy przecinaka i roz
poczęli awanturę, ale gdy mat. Radwan pokazał 
im, jak on to zrobił, dali spokój i przyjęli ten żart, 
a część tych gwoździ zabrali na pamiątkę.

Innym razem mat. Radwan poszedł na ląd w 
porcie francuskim wraz z kolegami z zamiarem 
kupna trąbki dla etatowego trębacze okrętowego, 
którego trąbka była w złym stanie. Mat. Radwan 
zaczął oglądać różne trąbki i wybrał jedną z 
klawiszami, reszta kolegów dogadywała się ze 
sprzedawcą. Mat. Radwan zażartował, że ustnik 
(mundstuck) jest za słaby i trębacz mógłby go 
odgryźć. Wtedy oburzony sprzedawca zapro
ponował mu, że jak przegryzie ten ustnik, to odda 

trąbkę za darmo. Jakież było zdumienie sprze
dawcy, gdy mat. Radwan przegryzł go w kilka 
sekund, no i trąbka została podarowana.

Mat. Radwan w mojej obecności pokazywał 
załodze jak gnie i skręca bretnale po kilka razem. 
Albo brał przedwojenną monetę groszową, która 
była b. małych rozmiarów i przedzierał ją palcami 
obu rąk.

Pewnego wieczora przechadzając się na po
kładzie usłyszałem jakieś hałasy dochodzące mnie 
z maszynowni. Wszedłem do wejścia z pokładu i 
spojrzałem w dół. Na dole zauważyłem mata 
Radwana i bosmana Bełdzińskiego (który czasem 
występował jako „Czarna Maska” w zapasach), 
którzy gięli, łamali i rwali jakieś żelaziwo. Ze
szedłem na dół i zauważyłem, że zerwali też 
poręcz zejściową, a gdy zapytałem, co się tutaj 
dzieje, to odpowiedzieli, że robią zawody, co 
który potrafi. Między innymi bosman Bełdziński 
giął na swej głowie jakiś płaskownik i mówił, że 
wszystkie ozdoby do bramki swego ogródka w 
Gdyni tak wyginał. Prawdopodobnie byli już dość 
zmęczeni, więc zgodzili się te zawody skończyć i 
poręcz naprawić.

Na lądzie mat. Radwan lubił takie żarty, jak 
np.: niespodziane podnoszenie tylnej części samo
chodu, który miał zamiar ruszyć.

Najwięcej jednak kłopotu sprawiali rezerwiści, 
powoływani raz w roku na pływanie, przeważnie 
z mar. handlowej, awanturnicy i pijacy, których 
żaden okręt nie chciał przyjąć i tak trafiali na 
ORP „Wilja”. Jednym z nich w załodze pokła
dowej był taki mar. Ulowski. Pewnego razu stanął 
do raportu z prośbą do dcy kmdr. ppor. J. Ume- 
ckiego, o udzielenie mu urlopu okoliczno
ściowego do Łodzi, aby odwiedzić żonę. Ponie
waż on był w moim oddziale okrętowym, więc ja 
go przedstawiałem do raportu. Jego wyjaśnienia 
były niecenzuralne wraz z pogróżkami, że on tam 
na Bałutach musi zrobić porządek... toporkiem. 
Dowódca nawet nie chciał reszty słuchać, ale ja 
się za nim wstawiłem, bo był dobrym specjalistą 
pokładowym i na okręcie zachowywał się dobrze. 
Wtedy dowódca kazał mu odejść a mnie po
wiedział, że zgodzi się na zwolnienie go na piątek 
i sobotę, ale Ulowski ma wrócić w niedzielę na 
rutynowy przegląd okrętu, za co zrobił mnie 
odpowiedzialnym. Powiedziałem to mar. Ulow- 
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skiemu, który dał mi „słowo marynarza”, że wróci 
w niedzielę na okręt o godzinie 1000 i pojechał. 
Gdy o tym zameldowałem dowódcy ten 
uśmiechnął się i powiedział z przekąsem: „No, 
panie poruczniku, będę widział jak ten pański 
Ulowski wróci w niedzielę”.

Przyszła niedziela i zaczął się przegląd okrętu 
a następnie pomieszczeń mieszkalnych załogi, 
zbliża się godzina 1000, a ja czekam nie
cierpliwie, czy Ulowski dotrzyma „marynarskiego 
słowa”. Wachtowy na pokładzie wybija godzinę 
1000, a po schodkach na pomieszczenie wchodzi 
mar. Ulowski, ubrany na granatowo z walizeczką 
w ręku i melduje dowódcy swój powrót z urlopu. 
To było moje zwycięstwo, a wynikało to z indy
widualnego i ludzkiego podejścia do każdego 
członka załogi.

Miałem wówczas 23 lata, nie posiadałem 
mieszkania na lądzie, byłem kawalerem bo pod
porucznik marynarki nie miał prawa się żenić, 
więc po prostu byłem na okręcie na służbie i po 
służbie, gdyż matka moja i rodzina znajdowali się 
w Krakowie, gdzie mogłem jechać tylko raz na 
rok na urlop. Stąd też z załogą łączyły mnie 
serdeczne stosunki, szczególnie z marynarzami - 
moimi rówieśnikami. Do dnia dzisiejszego ci, 
którzy jeszcze żyją, wspominają moje „koncerty” 
z płyt gramofonowych, które im urządzałem 
dzięki temu, że w Anglii zakupiłem doskonały 
gramofon firmy His Masters Voice, a w każdym 
porcie zagranicznym kupowałem piękne płyty. 
Były to fragmenty oper, operetek, tańce naro
dowe, jak: tanga, passo-doble, walce, polki itp. w 
wykonaniu słynnych artystów jak: Caruso, 
Benjamino Gigli, Amelity Gali Curzi, Kiepury 
itp.

Z własnej inicjatywy wykonałem mapkę 
rejsów ORP „Wilja” oraz miesięczne grafiki 
szkolenia specjalistów w odbieraniu Morse'a (sy
gnalistów i radiotelegrafistów), które potem 
budziły duże zainteresowanie załogi. Niestety, 
pod koniec mego zaokrętowania mapka rejsów 
gdzieś „zaginęła”.

Był też raz specjalny rejs szkoleniowy dla 
Batalionu Morskiego Obrony Wybrzeża, który 
zaokrętowaliśmy w porcie wojennym na Oksywiu 
z ich pełnym bojowym wyposażeniem. Zostali 
ulokowani w dolnych ładowniach, gdzie uprze

dnio zostały zbudowane kilkupiętrowe prycze 
drewniane wraz ze stołami i ławami oraz kubłami 
na nieczystości. Ich kuchnie połowę stały na 
pokładzie, na którym dodatkowo zbudowano 
umywalnie i ustępy. Na międzypokładach został 
umieszczony ich sprzęt bojowy. Celem tego rejsu 
było zapoznanie żołnierzy z morzem na wypadek 
transportu morskiego i desantu. Rejs wy
konywaliśmy naokoło Bomholmu i Gotlandu, po 
czym powróciliśmy do Gdyni. Ponieważ trochę 
„kiwało” więc większość żołnierzy chorowało, a 
załoga pokładowa miała co sprzątać, przy czym 
najwięcej klął na ten pomysł bosman okrętowy.

Innego znowu razu na Oksywiu załadowano 
na pokład wciągarkę, wraz z balonem na uwięzi i 
obsługą lotniczą. Balon był tylko częściowo na
pełniony i tak wyszliśmy na środek zatoki 
gdańskiej, gdzie balon całkowicie napełniono 
gazem a w międzyczasie na zatokę wyszedł okręt 
podwodny. Celem tego ćwiczenia było spraw
dzenie czy możliwym jest wykrycie okrętu pod
wodnego w zanurzeniu przez obserwatora 
balonowego. Dowódca polecił mi wejść do kosza, 
gdzie znajdował się już pilot z pułku balonowego 
i zaczęliśmy się wznosić w powietrze podczas 
luzowania liny na wciągarce. Miałem wówczas 
dziwne uczucie bo powierzchnia podłogi naszego 
kosza miała wymiary ok. jednego metra kwa
dratowego, a więc było dość ciasno. Zdawało mi 
się, że nasz kosz stoi na sztywnym pręcie, a to 
właśnie była lina balonu na uwięzi a wokół kilku
dziesięciometrowa przepaść. Niestety, pomimo pięk
nej słonecznej i bezwietrznej pogody nie za
uważyłem nawet cienia przesuwającego się gdzieś 
pod nami okrętu podwodnego, czyli że woda 
Bałtyku była mało przejrzysta na takie obserwacje.

A teraz jeszcze o sztormie, a może huraganie, 
który przeszedłem w rejsie na ORP „Wilja”. 
Wyszliśmy z Le Havre w balaście podczas sztor
mowej pogody, która w porcie jeszcze tak źle nie 
wyglądała, ale szybko się pogarszała. Wypro
wadzał nas francuski pilot portowy, ale po 
wyjściu za falochrony nie mógł nas opuścić, bo 
powstała tak wielka fala, że nawet jego kuter 
pilotowy, typowy rybacki kuter bretoński nie 
mógł do nas dobić. Wobec tego pilot pozostał na 
okręcie i mieliśmy go wysadzić po drugiej stronie 
kanału La Manche.
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Poszedłem spać, a właściwie leżeć, bo i tak nie 
można było zmrużyć oka z powodu dużych, 
gwałtownych przechyłów i wstrząsów kadłuba. O 
północy zmieniałem por. mar. Łoskoczyńskiego, 
który pokazał mi pozycje jakieś 10 mil na zachód 
od latami Fecamp. Okręt ciężko pracował i 
sztormował przeciwko wysokiej fali i silnemu 
wiatrowi z kierunku NE. Dowódca próbował 
różnie sztormować z czego wynikał jedynie słaby 
dryf na North. Wachtę zdałem mojemu następcy 
w tej samej pozycji, w której ją objąłem. Po tym, 
w południe i dnia następnego, sytuacja się nie 
zmieniała, a na mapie rosły pozycje, które między 
sobą prawie się nie różniły.

Tymczasem palacze w kotłowni opadali z sił, 
gdyż pracowali z maksymalnym wysiłkiem, aby 
utrzymać temperaturę i ciśnienie pod kotłami, a 
przez to dać największe obroty śruby okrętowej. 
Aby im choć trochę pomóc, dowódca skierował do 
kotłowni dodatkowych marynarzy z kursu sygnali
stów, a tymczasem sztorm wcale nie malał. Wreszcie 
po 48 godzinach weszliśmy na redę angielskiego 
portu Brighton pod osłonę brzegu, gdzie wysa
dziliśmy pilota i przeczekali sztorm na kotwicy.

Do ciekawych wspomnień, gdzie otarłem się o 
wielką historię były wydarzenia poniższe, a które 
miały miejsce w pierwszych miesiącach mojego 
zaokrętowania.

Pod koniec maja 1937 roku, a dokładnie 
25.05.37 wracaliśmy z Cowes, gdzie znajdował 
się jeszcze ORP „Błyskawica”. Na redzie 
Spithead zatrzymaliśmy się na jeden dzień. Było 
to w pobliżu Portsmouth, gdzie akurat trwały 
przygotowania do wielkiej defilady flot wo
jennych z okazji koronacji króla angielskiego 
Jerzego VI. Polską Mar. Woj. reprezentował ORP 
„Burza” z dowódcą kmdr. ppor. Włodzimierzem 
Kodrebskim, przy czym obowiązki Oficera Kom- 
plementacyjnego pełnił por. mar. Zbigniew 
Kowalski. Obok nas zakotwiczył nowoczesny 
japoński krążownik „Ashigaro”, który korzystając 
z jednego dnia przerwy dokonywał szybko
ściowego malowania nadbudówek i burt przy 
pomocy pakuł maczanych w puszkach z farbą. 
Naturalnie wówczas doszło do wymiany wizyt 
pomiędzy naszym dowódcą, a japońskim, przy 
czym obowiązki naszego Oficera Komple- 
mentacyjnego pełnił ppor. mar. Janusz 

Marciniewski, członek Kursu Oficerów Nawiga
cyjnych, który był wówczas u nas zaokrętowany.

W dalszym ciągu tego rejsu wracając do 
Gdyni trzeba było przechodzić przez Kanał 
Kiloński. Po minięciu śluzy w Brunsbuttel 
podszedł do mnie na pomoście niemiecki pilot i 
powiedział abym zawiadomił dowódcę, że istnieje 
możliwość spotkania w kanale Kanclerza Niemiec 
- Adolfa Hitlera. Naturalnie w takim wypadku 
należało mu oddać przepisowe honory prze
widziane ceremoniałem morskim.

Dowódca nakazał aby cała załoga pokładowa 
przebrała się w mundury granatowe i stanęła w 
zbiórce po lewej burcie wraz z trębaczem oraz 
aby przygotowano flagę niemiecką na przednim 
maszcie, którą na ten moment należało podnieść a 
zaraz potem opuścić. Niebawem pojawił się 
hydroplan niem. Mar. Woj., który przeleciał 
wzdłuż kanału od wschodu na zachód, a w kilka 
minut po tym niemiecki kontrtorpedowiec, z 
którym wymieniliśmy wzajemnie honory. No i 
wreszcie nadszedł duży jacht motorowy „Grille” z 
flagą kanclerza Niemiec. Po pokładzie tego 
dużego jachtu motorowego przechadzał się jakiś 
człowiek bez czapki w jasnobrązowym mundurze 
bez odznak, w pasie i butach oficerskich. Na 
sygnał oddany przez naszego trębacza: „Baczność 
na lewą burtę” człowiek ten zatrzymał się na 
chwilę i zwrócony do nas twarzą podniósł prawą 
rękę w charakterystyczny sposób, jako odpowiedź 
na oddany mu honor.

To był kanclerz Rzeszy Niemieckiej - Adolf 
Hitler.

Któż z nas wówczas mógł przypuszczać, że za 
dwa lata człowiek ten doprowadzi do drugiej 
wojny światowej, a w ciągu następnych 6 lat 
zginą dziesiątki milionów ludzi.

Ostatnim dowódcą ORP „Wilja” był kmdr, 
ppor. Wojciech Francki, który wyszedł z 
podchorążymi i kursem sygnalistów i palaczy 
dnia 2.05.1939 z Gdyni, w zagraniczną podróż 
szkolną, z której ani on, ani okręt już nigdy do 
Polski nie wrócił. Wybuch wojny zastał ich w 
Casablance, skąd dnia 14.11.39 okręt poszedł do 
Port Lyautey i dnia 18.11.39 cała załoga poza 
kilkoma została wyokrętowana, w sumie: 15 of., 
50 podch., 154 podof. i mar. i przez Francję 
dotarła do Anglii.
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Tymczasem „Wilja” pod dowództwem kpt. 
z.w. Depisza wraz ze szkieletową załogą miej
scowych ochotników polskich dnia 25.06.40 
opuściła Port Lyautey i przybyła do Gibraltaru. 
Dnia 30.07.40 została formalnie przekazana Tow. 
Żegluga Polska i rozpoczęła służbę jako statek o 
nazwie MS „Modlin”, która trwała do 1944 roku.

W dwa dni po D-Day statek ten został osadzony ja
ko część sztucznego portu inwazyjnego Mulbery.

Tak skończyła się długoletnia służba tego 
okrętu i statku, który pływał pod różnymi 
banderami i na którym spędziło część swego 
życia wielu marynarzy.

Dane techniczne oraz uwagi:

Rok 1906:
Długość Lc=108 m
Długość Lpp=104 m
Szerokość B=14.8 m
Zanurzenie T=5,2 m

co jest zgod:
Balasty wodne = 550 ton
Bunkier (węgiel) = 200 ton
Woda słodka = 50 ton
Rn7tip = SA

(Współczynnik pełnotliwości = 0.85)
Lpp x B x T x 0.85 = 6800

Wyporność (Displacement) = 6800 ton 
s Flottes de Combat
Współczynnik (Empty/Displacement) = 0.45)
Statek pusty (Empty) = 3060 ton
Nośność (Deadweight) = 3740 ton
Ładunek (Cargo) = 2890 ton
Pojemność (Freight Tonnage) = 3750 BRT

Zanurzenie T=6.65 m
Balasty stałe = 1080 ton
Bunkier (węgiel) = 200 ton
Woda słodka - 50 ton
Różne = 100 ton

Lpp x B x T x 0.85 = 8700 ton
Wyporność (Displacement) = 8700 ton 
co jest zgodne z Flotten Taschenbuch =1935
Statek pusty (Empty) - 3060 ton
Nośność (Deadweight) = 5640 ton
Ładunek (Cargo) = 4210 ton
Pojemność (Freight Tonnage) = 3570 BRT

ORP „ Wilja ” i „Iskra ” w Casablance - sierpień 1939 r.

Rok 1935: (zabudowane międzypokłady nr 3 i nr 4 oraz piasek w balastach)
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Romuald Nałęcz-Tymiński

O.R.P. „WILJA” W HISZPANII 
podczas wojny domowej

Okres pod koniec I wojny światowej i lata 
następne, zaznaczyły się dla Hiszpanii szeregiem 
wstrząsów. Strajk generalny w Andaluzji i Bas
konii w 1917 r., powstanie Riffów pod wodzą 
Abd-el-Krim’a od 1921 do 1926, wojskowa 
dyktatura Primo de Rivery od 1923 do 1930 r. po
przedziły zwycięstwo republikanów i socjalistów 
w wyborach municypalnych i opuszczenie kraju 
przez króla Alfonsa XIII-go na początku 1931 r. 
Aczkolwiek król nie abdykował. 14-go kwietnia 
1931 r. proklamowano Hiszpanię jako republikę i 
przeprowadzono wybory, w których wygrała le
wica. W następnych wyborach w 1933 r. 
zwyciężyła prawica. To wywołało reakcję ze 
strony stronnictw lewicowych, przy znacznym 
udziale anarchistów, którzy zorganizowali szereg 
demonstracji i strajków w całym kraju, oraz po
wstanie zbrojnie w Asturii. Trzecie z kolei wy
bory w młodej republice hiszpańskiej, w 1936 r., 
wygrał Front Ludowy złożony z komunistów, 
socjalistów i republikanów.

Rządy lewicowe, przy dominującym udziale 
komunistów, uchwaliły konstytucję i częściową 
reformę rolną. Skonfiskowały dobra kościelne i 
rozpoczęły prześladowania kleru oraz prawi
cowych przeciwników politycznych, a przede 
wszystkim członków faszystowskiej organizacji 
Falanga. Szef Sztabu Generalnego generał Fran
cisco Franco, prawicowiec i późniejszy przy
wódca Falangi, zareagował powstaniem 
przeciwko Rządowi Republikańskiemu. Wyruszył 
z lojalnymi mu wojskami z Wysp Kanaryjskich i 
Maroka na kontynent hiszpański. Rozpoczęła się 
krwawa i przewlekła wojna domowa, która trwała 
do marca 1939 r. Niemcy i Włochy wsparły 
Generała Franco, podczas kiedy Związek 
Sowiecki, Front Popularny Leona Blum'a we 
Francji i Meksyk, udzieliły pomocy rządowi 
republikańskiemu.

Wojska „narodowe” gen. Franco, stopniowo, 
aczkolwiek z trudem, zdobywały ciężki teren 

kraju. Na początku 1937 r. Franco założył swoją 
kwaterę w Salamanca i zaczął zagrażać Madry
towi.

Obie strony, jak to zwykle ma miejsce w woj
nach domowych, okrutnie tępiły każdy rzeczy
wisty lub wyimaginowany przejaw opozycji. 
Osoby zagrożone usiłowały kryć się gdzie się 
dało. W Madrycie, ambasady i poselstwa szeregu 
państw wypełniły się po brzegi zwolennikami 
generała Franco i ich rodzinami, którym udzie
lono azylu.

Sytuacja zaopatrzeniowa w żywność oraz 
artykuły pierwszej potrzeby w całej Hiszpanii, 
specjalnie w Madrycie, była niezmiernie trudna. 
W ambasadach i poselstwach chroniących azylan
tów, rzec można, sytuacja była wprost roz
paczliwa. Ze względów zrozumiałych, pomocy od 
rządu nie można było oczekiwać w tym wzglę
dzie.

W tej sytuacji państwa, których placówki dy
plomatyczne dały schronienie „Frankistom” 
wystąpiły do rządu republikańskiego o pozwo
lenie ewakuowania ich do swoich krajów. Polska 
była jednym z tych państw. W poselstwie polskim 
schroniło się ponad sto osób, w tym kilka rodzin z 
dziećmi. Personel poselstwa dokonywał omal że 
cudów, by wyżywić taką ilość nieszczęśliwych 
uciekinierów.

Po przewlekłych pertraktacjach, prawdopo
dobnie popartych grozą możliwości oblężenia 
Madrytu przez wojska „narodowe” generała 
Franco, Argentyna i Polska były pierwszymi 
państwami, którym rząd republikański zezwolił 
na ewakuację azylantów.

Zadanie to zostało poruczone ORP „Wilja”, 
dowódcą której był Kdr. ppor. Stefan Kwiat
kowski. Ja byłem zastępcą dowódcy, równo
cześnie uczęszczając na wykłady kursu nawi
gacyjnego.

ORP „Wilja” był transportowcem Polskiej 
Marynarki Wojennej. Przez szereg lat, wraz z 
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drugim transportowcem ORP „Warta”, przewoził 
transporty uzbrojenia i zaopatrzenia z Francji do 
Polski. Gdy te transporty ustały, „Wilja” została 
dostosowana jako okręt szkolny dla kursów 
Szkoły Podchorążych Mar. Woj. W między- 
pokładzie (tweendeck) zainstalowano koję i haki 
dla hamaków, skrzynie i szafki na rzeczy oraz 
zaimprowizowano salę wykładową. A więc 
można było na ORP „Wilja” ulokować pokaźną 
ilość ludzi - rzecz zrozumiała nie w luksusowych 
warunkach.

Kierownictwo Mar. Woj. skorzystało z tej 
podróży „Wilji” i dnia 2-go kwietnia 1937 r. 
zaokrętowało na niej Kurs Oficerów Nawi
gacyjnych, składający się z trzech albo czterech 
oficerów, łącznie ze mną, celem odbycia praktyki 
nawigacyjnej.

W dniu tym załadowaliśmy prowiant i zaopa
trzenie dla załogi i naszych przyszłych pasażerów, 
jak również żywność i zaopatrzenie dla naszego 
poselstwa w Madrycie.

ORP „Wilja” wyszedł z Gdyni 3-go kwietnia 
1937 r. Po niespełna trzech dobach żeglugi, 
kwietniowy Bałtyk, szary i dżdżysty, pozostał za 
rufą. Na Morzu Północnym i w Kanale Angiel
skim pogoda była zmienna. Po minięciu Ushant 
(Ouessant) pokołysała nas Zatoka Biskajska (bo 
jakże inaczej), ale gdy przeszliśmy trawers Przy
lądka Finisterre, było już pogodnie i słonecznie.

13-go kwietnia w nocy minęliśmy Gibraltar i 
weszliśmy na Morze Śródziemne. 15-go kwietnia 
wieczorem zakotwiczyliśmy na redzie portu 
Valencia. Komandor ppor. Stanisław Lasocki 
natychmiast udał się motorówką do portu. Władał 
on biegle włoskim i francuskim, co jak 
uważaliśmy, powinno mu było ułatwić po
rozumienie się z Hiszpanami. Zameldował on nas 
w kapitanacie portu oraz powiadomił poselstwo w 
Madrycie o naszym przybyciu.

Następnego dnia, po wymianie oficjalnych 
wizyt, zostaliśmy zaproszeni przez miejscowe 
władze republikańskiej Mar. Woj. na obiad. 
Paella Valenciana była głównym daniem. Sie
działem przy stole pomiędzy Komandorem Sze
fem Sztabu, Dowódcy Obszaru Morskiego Wa
lencja, a Szefem Intendentury. Po obiedzie, Szef 
Sztabu podarował mi flaszkę jerez'u (sherry), 
który liczył sobie 97 lat.

Po południu tegoż dnia przybył z Madrytu 
sekretarz Poselstwa Polskiego (jeśli mnie pamięć 
nie myli - pan Sakowski). Poinformował on nas, 
że azylanci, którym władze pozwoliły opuścić 
kraj na ORP „Wilja”, powinni przybyć do 
Walencji za dzień albo dwa.

W oczekiwaniu na naszych pasażerów, ci co 
byli wolni od służby, wychodzili na ląd. Miasto 
było przepełnione wojskowymi: Hiszpanami i 
członkami Brygady Międzynarodowej. Wśród 
tych ostatnich dużo było Anglików, Francuzów i 
Polaków z Francji. Zostali oni zachęceni do 
wstąpienia do Brygady Międzynarodowej przez 
perspektywę dobrych uposażeń. Byli też wśród 
nich idealiści jak również elementy żądne 
przygód. Spotkaliśmy w Walencji młodą polską 
Żydówkę, członkinię Polskiej Partii Komu
nistycznej. Była ona w Hiszpanii z bratem, jako 
korespondentka jakiegoś pisma. Wszędzie było 
widać wpływy komunistyczne, uzewnętrzniające 
się w odznakach w postaci sierpa i młota, jak 
również w pieśniach.

Najbardziej rzucały się w oczy ślady prze
śladowania religii. Wszystkie kościoły były 
zrujnowane i splądrowane. Tam, gdzie krzyża nie 
dało się zdjąć lub złamać, był zgięty. W drugim 
czy trzecim dniu naszego postoju był nalot na 
Walencję przez dwa niemieckie samoloty. 
Rzuciły bomby na jakieś, im znane, obiekty da
leko od portu i odleciały. Poza tym, życie w 
mieście wydawało się płynąć w miarę normalnie. 
Hotele były czynne i dobrze utrzymane. Winiar
nie, kina, teatry, były otwarte do późnej nocy. 
Jednego wieczora zostaliśmy zaproszeni przez 
Sekretarza poselstwa do teatru na rewię. W roli 
tytułowej występowała słynna wówczas w 
Walencji gwiazda, Margerita Gitana - pełna tem
peramentu tancerka i śpiewaczka.

19-go kwietnia zostaliśmy powiadomieni, że 
konwój złożony z dwóch autobusów, wiozący 
azylantów, wyruszył już z Madrytu. Powinien był 
przybyć do Walencji późnym popołudniem tegoż 
dnia. Ponieważ tam miały być dwie czy trzy 
rodziny z dziećmi, kilku z nas przeniosło się do 
kolegów na kanapki w ich kabinach i odstąpiło 
swoje kabiny paniom i dzieciom.

Wczesnym popołudniem tego dnia motorówka 
nasza przywiozła z portu dwóch cywilnych 
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panów, jeden był urzędnikiem polskiego posel
stwa. Przedstawił nam drugiego pana, z figlarnym 
uśmiechem, jako konsula polskiego z Alicante. 
Jak się okazało, był to kapitan wojska hisz
pańskiego, Jose de Alfaro. Był on jednym z 
azylantów w polskim poselstwie, gdzie schronił 
się z żoną i córką. Musiał być dobrze znany 
władzom republikańskim jako nieprzejednany 
„Frankista” bo aczkolwiek jego żonie i córce 
pozwolono na opuszczenie Hiszpanii na ORP 
„Wilja”, kapitanowi Alfaro zezwolenia nie dano. 
Jeden z urzędników polskiego poselstwa zlitował 
się nad rodziną Alfaro, wykradł kapitana z gma
chu poselstwa i wywiózł go z Madrytu na połu
dnie. Korzystając ze swego wozu dyplomaty
cznego i prawdopodobnie posługując się sfałszo
wanymi dokumentami, wywiózł kapitana Alfaro 
do Walencji od strony Alicante jako polskiego kon
sula z tego miasta. Przeszedł on pomyślnie kon
trolę w porcie i przywiózł go na „Wilję”. Można 
było sobie wyobrazić, na jakie ryzyko zdecy
dowali się obaj ci panowie. W razie wykrycia 
podstępu, Alfaro nie uniknąłby śmierci, a nasz rodak 
w najlepszym razie byłby wyrzucony z Hiszpanii 
i miałby swą dyplomatyczną karierę zwichniętą.

Teraz Kapitan Jose de Alfaro był bezpieczny 
na naszym okręcie. Jednak nie miał pewności czy 
jego żona i córka dołączą do niego. Przez całe 
popołudnie, aż do późnego wieczora chodził po 
mesie oficerskiej jak zwierz w klatce, nie mogąc 
się uspokoić. Po wielu godzinach wyczekiwania, 
nareszcie pokazały się obie panie na trapie i 
rzuciły się w ramiona męża i ojca. Był to nie
zwykle wzruszający moment dla patrzących na tę 
scenę. Córka kapitana de Alfaro, Purita, ładna 18- 
czy 20-letnia panna o typowej iberyjskiej urodzie, 
przez całą podróż „Wilji” do Polski była 
przedmiotem zrozumiałego zainteresowania ze 
strony załogi okrętu.

Mój kolega z kursu nawigacyjnego, por. mar. 
Stanisław Pohorecki, był wyznaczony do przy
jęcia transportu w porcie i wysyłania ich grupami 
naszą motorówką z łodzią na holu, na okręt. 
Wszyscy przybyli z Madrytu autobusami pod 
eskortą karabinierów, musieli przejść przez kon
trolę w Komendzie Portu.

Wielu spośród naszych przyszłych pasażerów, 
przeważnie oficerowie, podali swe zawody jako 

rzemieślnicy, kelnerzy itp. Inaczej nie byliby wy
puszczeni z Hiszpanii.

Kontrolę przybyłych azylantów przeprowadzał 
Wojskowy Komendant Portu w asyście dwóch 
karabinierów. Początkowo wszystko szło bez za
cięć i większość ich już była wysłana na ORP 
„Wilja”. Gdy jednak do biura wpuszczono je
dnego z mężczyzn i Komendant odczytał przy 
jego nazwisku, że miał być z zawodu szewcem 
czy krawcem, jeden z Karabinierów podszedł do 
Komendanta ze słowami: Companiero! Ten 
hombre (człowiek) nie jest szewcem. On jest 
kapitanem żandarmerii.

— Jesteś tego pewien? -- zapytał Komendant.
— Bez żadnej wątpliwości. Ja jego dobrze 

znam.
— To zabierzcie tego psa i zastrzelcie go - 

zawyrokował Komendant.
Karabinierzy, którzy do tej pory stali ze znu

dzonymi minami, ożywili się, chwycili biedaka 
pod ramiona i zaczęli go wlec do drzwi.

Tu zainterweniował porucznik Pohorecki. Ko
mendancie! Jak możecie tego człowieka zabijać, 
kiedy wasz rząd zezwolił mu na wyjazd z kraju.

Rząd? Ja tu jestem Rządem i my go zaraz 
zastrzelimy, odparł Komendant. (W filmie „For 
whom the Bell tolls”, według książki E. Heming
way’a, jest podana omal że identyczna scena, 
aczkolwiek w innych warunkach).

Staś Podhorecki, który miał dar wyplątywania 
się z trudnej sytuacji, nie stracił głowy. Wiedział, 
że w Walencji jednym z najcenniejszych arty
kułów były papierosy. Brak ich było na rynku i 
palacze palili straszliwe śmiecie. Wyciągnął więc 
z kieszeni paczkę „Lucky Strike” i częstując 
Komendanta i Karabinierów, zaproponował, by 
przedyskutować tę sprawę przy papierosie. Ten 
psychologiczny chwyt udał się. Karabinierzy, na 
widok amerykańskich papierosów, zapomnieli na 
chwilę o Kapitanie żandarmerii i sięgnęli po pa
pierosy. Komendant zapalił papierosa i zaciągnął 
się aromatycznym dymkiem, podczas kiedy Staś 
usiłował argumentować swój punkt widzenia i 
uwolnić azylanta z niebezpiecznej sytuacji. Na 
szczęście do biura wszedł Sekretarz Polskiego 
Poselstwa, który oczywiście władał doskonale 
hiszpańskim. Udało mu się przekonać Komen
danta, że zamiast zastrzelić Kapitana, lepiej się go 
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pozbyć z Hiszpanii i pozwolić zaokrętować się na 
„Wilji”.

Razem wziąwszy zaokrętowaliśmy około 
osiemdziesięciu sześciu azylantów. W tej liczbie 
były trzy albo cztery dorosłe panie i czworo lub 
pięcioro dzieci. Poselstwo przydzieliło nam jedną 
ze swych urzędniczek jako tłumaczkę oraz by 
dopomagała nam w opiece nad pasażerami.

Wczesnym rankiem 20-go kwietnia odkotwi- 
czyliśmy z redy Valencia.

Gdy zbliżaliśmy się do Cartageny, pasaże
rowie zwrócili się o pozwolenie na odbycie żało
bnej uroczystości. Wśród nich znajdowało się 
bowiem dwóch młodych ludzi, których rodzice i 
rodzeństwo zostali zamordowani w czasie opusz
czania tego miasta przez wojsko republikańskie. 
Ciała ich zrzucono ze szczytu urwistego brzegu 
na głazy u jego podnóża. Oczywiście, Dowódca 
okrętu dał na to zezwolenie. Na trawersie tego tra
gicznego miejsca pasażerowie rzucili do morza 
bukiety kwiatów (zakupione przez okręt na 
przyjęcie pań) i odśpiewali pieśni nabożne.

W Cieśninie Gibraltarskiej mieliśmy trochę emo
cji. Pomiędzy Marokiem a brzegiem hiszpańskim 
patrolowały dwie kanonierki Marynarki Gen. 
Franco. Na ich widok pasażerowie podekscytowali 
się, zaczęli wznosić okrzyki i wymachiwać 
ramionami na znak pozdrowienia. Zdołaliśmy na 
czas wysłać kilkunastu ludzi załogi i obsadzić nimi 
burtę aby wstrzymać kilku młodych Hiszpanów od 
wyskoczenia za burtę w celu dopłynięcia do 
kanonierek. Według umowy pomiędzy naszym 
Poselstwem a Rządem Republikańskim mieliśmy 
dowieźć azylantów do Polski. Poselstwo przyrzeklo, 
że nie będą wysadzeni w żadnym innym kraju.

Wśród naszych pasażerów znajdowało się 
dwóch starszych stopniem oficerów. Jeden był 
Komandorem ppor. pilotem. Przed wojną domo
wą odbył lot na hiszpańskim wodnopłatowcu i 
wodował na Wiśle pod Warszawą. Szczycił się, 
że był odznaczony orderem Polonia Restituta. 
Drugi oficer był to Pułkownik Lotnictwa Gallarca 
(zdaje mi się, że na imię mu było Miguel). Ten 
robił wrażenie mocno przybitego sytuacją w 
jakiej się znajdował. Co dzień odbywał samotne 
długie spacery po pokładzie i rzadko był widy
wany w rozmowach z współtowarzyszami.

Podróż powrotną odbyliśmy pomyślnie. Po

goda dopisywała i nawet Zatoka Biskajska była 
przeważnie słoneczna i spokojna.

Do Gdyni zawinęliśmy 1-go maja 1937 r. 
Przedstawiciele Rządu zaopiekowali się przy
wiezionymi przez nas Hiszpanami i rozlokowali 
ich, o ile wiem, w prywatnych domach i 
majątkach, przeważnie na Pomorzu.

Jak słyszeliśmy później, większość z nich, po 
pewnym czasie dostała się do Gdańska i przy 
pomocy niemieckiego Konsulatu, powróciła do 
części Hiszpanii, znajdującej się pod rządami 
Generała Franco.

***

Flaszkę jerezu, podarowaną mi przez repu
blikańskiego Komandora, przywiozłem do domu. 
Rok później ożeniłem się. Jadwiga (moja żona) 
oczekiwała dziecka w listopadzie 1939 r. Ja 
miałem powrócić na ORP „Iskra” z podróży 
szkolnej, w październiku. Stuletni jerez miał być 
otwarty na chrzciny naszego potomka.

Stało się inaczej. Po opanowaniu wybrzeża 
przez Niemców, jedna ze znajomych pań poszła 
zobaczyć nasze mieszkanie w blokach oficerskich 
na Oksywiu. Znalazła mieszkanie splądrowane, a 
na podłodze rozrzucone flaszki i potłuczone 
kieliszki. Zawartość mojej dobrze zaopatrzonej 
piwniczki, łącznie z flaszką jerez'u, wypiło żoł- 
dactwo niemieckie.

***

ORP „Wilja” był w porcie Casablanca z 
połową młodszego rocznika Szkoły Podchorążych 
Mar. Woj., gdy wybuchła II wojna światowa. W 
październiku 1939 r. razem z ORP „Iskra” został 
wysłany do Port Lyautey i postawiony do rezer
wy. Gdy Francja kapitulowała w połowie 1940 r. i 
Rząd Vichy zawarł pokój z Niemcami, „Wilja” i 
„Iskra” wymknęły się z Port Lyautey i przeszły 
do Gibraltaru. „Iskra” pozostała w Gibraltarze do 
końca wojny. ORP „Wilja” natomiast został prze
kazany do polskiej Marynarki Handlowej i 
przemianowany na S.S. „Modlin”.

Dwa dni po lądowaniu Sprzymierzonych w 
Normandii (D-Day), przechodziliśmy na ORP 
„Ślązak”, w pobliżu Arromanches, gdzie insta
lowano falochrony dla sztucznego portu Mul
berry. Do portu tego zbliżał się konwój złożony 



Nr 183 NASZE SYGNAŁY Str. 17

ze starych okrętów wojennych i statków han
dlowych, przeznaczonych do osadzenia na dnie, 
celem uzupełnienia i wzmocnienia falochronu 
zawieszonego częściowo z betonowych kesonów 
przyholowanych z Anglii. W konwoju tym 
zauważyliśmy S.S. „Modlin” (ex-ORP „Wilja”).

Staruszka „Wilja” S.S. „Modlin” zakończyła 
swój pracowity, morski żywot w pożyteczny 
sposób i w dobrym towarzystwie. Wśród okrętów 
i statków osadzonych na dnie razem z ex-ORP 
„Wilja” były również dwa pancerniki - HMS 
„Centurion” i francuski „Courlet” oraz dwa krą
żowniki - HMS „Durban” i holenderski „Java”. 
Miesiąc później dołączył do nich nasz krążownik 
ORP „Dragon”.

Sztuczny port Mulberry okazał się opatrzno
ściowym miejscem wyładowywania uzupełnień 
wojska, broni, materiałów i żywności, gdy w 
kilka dni po inwazji, przyszły okresy złych pogód.

W latach pięćdziesiątych służyłem w Kró
lewskiej Marynarce Wojennej Pakistanu. Między 
innymi, byliśmy z Jadwigą w doskonałych sto
sunkach z Ambasadorem, a na stopie przyjaźni z 
Radcą Ambasady hiszpańskiej i jego żoną. 
Wiedzieli oni, że byłem na ORP „Wilja” z misją 
wywiezienia „Frankistów” z Valencji do Polski, i 
że pułkownik Galarca był jednym z nich. Był on 

już w stopniu Generała i piastował urząd 
Ministra Lotnictwa w Rządzie Generalissimus'a 
Franco.

W 1956 r. Pakistan ogłosił się Republiką. 
Wszystkie kraje, które utrzymywały stosunki 
dyplomatyczne z Pakistanem przysłały swych 
przedstawicieli na uroczystość inauguracji tego 
kraju jako Republiki.

Nuno, Radca Ambasady Hiszpańskiej, zawia
domił mnie, że Generał Gallarca ma przylecieć do 
Karachi jako przedstawiciel Rządu hiszpańskiego. 
Uradziliśmy, że zrobimy niespodziankę. Zo
staliśmy z Jadwigą zaproszeni na kolacją do 
Ambasady. Po wymianie z Generałem kilku 
wstępnych zdań, zapytałem go czy pamięta polski 
transportowiec ORP „Wilja”. Ze zdziwioną miną 
odpowiedział, że owszem, bardzo dobrze ten 
okręt pamiętał. A czy pamięta Pan Generał 
„Capitan eon guitara”, który był na tym okręcie? 
Tak mnie bowiem nazywali hiszpańscy 
pasażerowie „Wilji”, bo w tym czasie miałem 
gitarę i trochę na niej brzdąkałem. Zaczęło coś 
przebłyskiwać w pamięci Generała. Pomogłem 
mu więc i przypomniałem, że to ja byłem ten 
„Capitan”.

Generał Gallarca był wyraźnie wzruszony i 
uszczęśliwiony tym nieoczekiwanym spotkaniem.

Witold Mieszkowski

CZAPKA NA BAKIER...
Porucznik marynarki Jerzy Mieszkowski 

(1920-1994) urodził się jako piąte, późne dziecko 
moich dziadków: Stanisławy Reginy z Wojeń- 
skich i Juliusza Ottona - inżyniera geometry, sta
rosty grodzkiego w Pabianicach i komisarza ziem
skiego w Siedlcach. Najstarszy z rodzeństwa brat 
Jerzego: Stanisław Artur (1903-1952) był ochot
nikiem w wojnie bolszewickiej 1920, następnie 
oficerem marynarki wojennej, dowódcą grupy 
kanonierek i obrońcą Helu 1939. Po wojnie do
wódcą Floty, skazanym na śmierć i zamordowa
nym przez reżim komunistyczny po sfingowanym 
procesie politycznym w Warszawie w roku 1952.

Drugi z braci: Józef Tadeusz (1904-1969) był 
dziennikarzem i publicystą związanym z PPS, 
uczestnikiem obrony Warszawy 1939, w czasie woj
ny - sekretarzem konsulatu RP w Krasnojarsku, 
następnie terrorystycznie więzionym i okaleczo
nym w sowieckich łagrach. Po powrocie do kraju 
w roku 1955 był redaktorem rozgłośni radiowej 
„Kraj”.

Trzeci z braci: Juliusz Marian (1906-1993) 
ukończył Akademię Sztuk Pięknych w War
szawie, był nauczycielem. Po wojnie obronnej 
1939 w Polskich Siłach Zbrojnych we Francji i w 
Anglii. Po powrocie do kraju - nadal czynny 
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zawodowo plastyk, m.in. autor szaty graficznej 
Atlasu Świata Pergamon Press.

Również starsza siostra Jerzego: Maria z 
Mieszkowskich Czadankiewiczowa (1908-1968) 
uzdolniona plastycznie absolwentka szkoły 
rzemiosł artystycznych po utracie w Powstaniu 
Warszawskim męża - Jana, była po wojnie 
nauczycielką w warszawskich szkołach zawo
dowych.

Po dramatycznej wojennej tułaczce rodziny 
Mieszkowskich (1915/18), którą znaczyły: 
Moskwa, Uralsk, Saratów i wreszcie Barano- 
wicze, w pamiętnym roku 1920, w Warszawie 
przychodzi na świat najmłodszy z braci. Mimo, że 
rzecz się ma już w niepodległej Polsce nie znaczy 
to bynajmniej, aby życie rodzinne w domu 
młodego Jurka układało się pomyślnie. Najpierw 
długotrwała choroba mojego dziadka, a później 
jego tragiczna śmierć są przyczyną licznych stre
sów, a także zapaści materialnych rodziny. Z jed
nej strony swoisty solidaryzm rodzinny, a także 
wrodzone poczucie honoru i przyzwoitości, z dru
giej zaś odrębności w poglądach, temperamenty i 
różnice w zajmowaniu postaw matki i starszego 
rodzeństwa mają zapewne wpływ na wychowanie 
najmłodszego w rodzinie syna i brata.

Jurek jest bardzo zdolnym, pracowitym, uko
chanym w domu, ale raczej krnąbrnym młodym 
człowiekiem. Ceni sobie wysoko godność 
osobistą i własną indywidualność, co zewnętrznie 
-jak się łacno przekonamy - demonstrować się 
będzie nawet w sposobie noszenia marynarskiej 
czapki (!). Przejawia niewątpliwie nerw pisarski 
w stopniu bodaj największym w rodzinie. Od 
młodych lat krytycznie analizuje otaczającą go 
rzeczywistość i notuje swoje spostrzeżenia... Będę 
więc chciał jemu samemu oddać głos w 
biograficznym opisie zdarzeń, które zechciał mi - 
swojemu bratankowi i chrześniakowi - przekazać 
z Campsall w prywatnych listach. Ponieważ 
jednak od śmierci Jurka minęły już trzy lata, a 
listy, które od niego otrzymywałem były rze
czywiście prywatne, pozostanę więc nadal z 
Czytelnikiem w roli redaktora, czy wręcz cenzora, 
cytowanych z Jego korespondencji strof (!):

„Drogi Witku! Rok 1937, to rok mojej matury 
w Gimnazjum Państwowym im. J. Lelewela w 
Warszawie przy ul. Złotej. Zdałem przeciętnie 

dobrze, pomimo zupełnie obcej komisji egza
minacyjnej, co dowodzi, że nie byłem komplet
nym osłem. W myśl życzenia Twojego Ojca, bez 
protestu, zacząłem starania o przyjęcie do SPMW. 
Zaraz, na wstępie, oblali mnie w C.W. San: 
Wzrok upośledzony, platfus, rozszerzenie worka 
sercowego, etc. - jednym słowem: odrzutek! Wo
bec tego zapisałem się na Uniwersytet War
szawski, na Wydział Mat-Fiz. Wkrótce za sprawą 
Janka Czadankiewicza dostałem „posadkę” 
sekretarza klubu sportowego bankowców. Prze
szedłem intensywny kurs pisania na maszynie i 
rozpocząłem zajęcia na przystani na Wiśle. Sporo 
czasu na wiosłowanie i opalanie, ale płaca mama.

Rok 1938. - Próbuję ponownie do SPMW. 
Tym razem mam więcej czasu na opracowanie 
systemu, tak że C.W. San - bez zarzutu. Komisja 
lekarska SPMW wobec mego niedostatecznego 
wzroku przepuściła jedynie na Wydział Admi
nistracyjny. Egzamin zdałem z pierwszą lokatą 
naukową, a drugą - sportową. Pierwszy raz na 
„kandydatce” i SPMW - pierwsza lokata na 
półrocze, druga, lub trzecia - na zakończenie.

Rok 1939 - lato. „Wilja” i podróż szkolna. 
Dowódca - kmdr. ppor. Wojciech Francki. Jestem 
wyznaczony do prowadzenia prowiantury oficers
kiej i podchorążackiej. Postój w Breście, następ
nie - Casablanca, spotkanie z „Iskrą” i... wybuch 
wojny! Parę miesięcy w zawieszeniu i nie
pewności. Pieniądze się kończą. Wobec mojej 
płynnej francuszczyzny dowódca poleca mi 
znaleźć kupca i wytargować najlepszą cenę na 
duże zapasy węgla zalegającego bunkry „Wilji”. 
Szybko orientuję się, że mała kostka ma na rynku 
lepszą cenę niż nasze wielkie bryły. Pod
chorążowie musieli rozbijać węgiel, gdy ja liczy
łem koszyki. Nie przysporzyło mi to wśród nich 
popularności!

Przełom lat 1939/40 - zostawiamy „Wilję” w 
„naftalinie” w Port Lyautey i Francuzi przewożą 
nas do Cherbourga i Brestu. W kwaterze w Lan- 
demeau czekamy na wynik francusko-brytyjskich 
pertraktacji co do losów naszej marynarki. Zostaję 
wyznaczony na wykładowcę języka francuskiego 
dla załogi i ochotników spośród podchorążych. 
Uczę ich „Marsylianki” i podrywania dziewcząt. 
Głodujemy na ślimakach i bez pieniędzy. Wresz
cie przewożą nas do Anglii. Portsmouth - pre-
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Casablanca — w drodze do kościoła, w ostatniej czwórce oddziału podchorążych

zentacja królowi Jerzemu VI. Plymouth - 
tymczasowa baza naszej marynarki wojennej - 
statek pasażerski SS Kościuszko ochrzczony ORP 
„Gdynia”, zacumowany na rzece Devonport. 
Wydział morski - na flotę, administracyjny - szo
ruje pokład! Oczywiście wywołuje to protest, 
który to protest palant-porucznik ogłosił (pod 
groźbą rozstrzelania!): „buntem w obliczu wro
ga”. Francki w kłopocie, lecz moje wytłuma
czenie daje mu pretekst do załagodzenia sprawy.

Rocznik nasz zostaje podzielony na dwie 
grupy, a ja zostaję wyznaczony na szefa jednej z 
nich. To z kolei nie podoba się moim kolegom. 
(...) W młodości moją najlepszą linią obrony było 
pisanie. Opisywałem wszystko, co mi przyszło do 
głowy, bo to była dla mnie praca twórcza - 
materiał do opracowania na przyszłe powieści. 
Były to nie tylko pamiętniki; co ważniejsze - był 
to spowiednik i śmietniczek żalu, rozczarowania, 
wątpliwości i gniewu. Gdy te uczucia wylewałem 
na papier - miałem względny spokój. Ale to było 
moje i tylko moje. Gdyby ktoś inny to przeczytał 

- nic by nie zrozumiał, lub zrozumiałby opacznie. 
(...) Aby pozbyć się mnie, jako szefa i „dać 
lekcję”, koledzy wykradli mój bieżący pamiętnik, 
wybrali zeń różne cytaty (składając kawałki z 
prywatnych rozważań - można zbudować 
Frankenstain Monster) i złożyli... meldunek do 
dowództwa. Komendant szkoły, który mnie znał i 
ufał mi, relegował ten meldunek ad acta. 
Niestety, jak dobrze wiesz, był on oficerem 
liniowym, i wkrótce dostał dowództwo okrętu. 
Jego następca zabrał nas z Dartsmouth Naval 
College, ale meldunek „na mnie” zostawił w 
spokoju. Dostaliśmy miesięczne przydziały na 
jednostki brytyjskie. Mnie przypadł naj
atrakcyjniejszy - na okręt flagowy Force „H” - 
HMS „Hood”.

Lato 1940 - z miesiąca zrobiło się prawie 
cztery. Gibraltar - rozmawia ze mną nieoficjalnie 
i... po francusku słynny admirał Cunningham. 
Akcja na Śródziemnym - zniszczenie floty 
francuskiej pod Oranem - pościg - Dunkierka. 
Rok 1940 - jesień/zima - powrót na „Gdynię”. 
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Moi antagoniści mieli czas odnowić pretensje. 
Los chciał, że w wyniku zmagań o etatowe sta
nowiska, nastąpiła znowu zmiana komendanta. 
Nowy „wykopał” z akt stary meldunek i... czekał 
już na mnie, powracającego z „Hooda”. Poza zło
tem na rękawie, nie wiedziałem nawet kim i czym 
on jest? Nawet mi się nie przedstawił (w prze
ciwieństwie do adm. Cunninghama), tylko z 
miejsca postawił do raportu. Przy raporcie dał mi 
tydzień aresztu: „za krzywe noszenie czapki”. W 
czasie aresztu kabinowego odwiedzili mnie nawet 
moi koledzy (przebaczyć i zapomnieć), wierząc, 
że to cała konsekwencja ich akcji, że „lekcja” 
mnie upokorzy i wszystko będzie cacy. Ale - nie! 
Areszt był tylko przygrywką do zorganizowania 
„sądu nauczycielskiego”. A jakże... było kilka
naście punktów oskarżenia. Niektóre nawet praw
dziwe, większość - wątpliwa (...). Zostałem upo
korzony i wyrzucony ze Szkoły Podchorążych, 
„zrobiony” matem rezerwy bez cenzusu i 
nadterminówki, do czego byłem uprawniony (...). 
W 24 godziny musiałem zdać cały ekwipunek 
podchorążacki (ze sznurowadłami włącznie), 
wyfasowali mi wojłoki, worek marynarski, a 
następnie zaokrętowali na stary, brudny, ex- 
francuski niszczyciel: FS „Ouragan”. Tam, z 
braku „piśmiennych”, zrobili mnie prowian
towym. Zima - w Scapa i patrole północne. Koło 
Faeroes dosięga nas najgorszy w mej pamięci 
sztorm. Trzyma trzy dni bez przerwy. Mam 
złamaną rękę w potyczce z osiemdziesię- 
ciofuntowym serem. Mija parę dni nim wylądo
wałem w szpitalu w Glasgow.

Rok 1941 - Powrót do bazy. Niezwłoczny 
przydział na budowaną w stoczni korwetę ORP 
„Kujawiak” (6 x 4-calowych dział p-lot, silna 
broń maszynowa, ale bez torped. Azdyk i moc 
bomb głębinowych na U-booty). Mam 
zagospodarować prowianturę. Parę tygodni na 
kwaterze w Walker-on-Tyne, nim „Kujawiak” 
gotów. Lata 1941/42 - żywię „Kujawiaka” („naj
lepszy prowiantowy we flocie” - od kolebki do 
zgonu!). Konwoje przybrzeżne w Kanale: 
Plymouth - Falmouth - Milford Haven. Sporo 
nalotów i utarczek z MTB. Następnie wysyłają 
nas na Śródziemne, jako część eskorty pa
miętnego konwoju na Maltę; pierwszego, który 
(częściowo) się przedarł. Trzy dni nieustannej 

akcji w alarmie bojowym - bitwa pod Pantalerią - 
prawdziwy GEM - wreszcie... zatopiony, siedem 
mil od Valetty. Moczę się pół godziny, zanim 
mnie wyłowiono. Na Malcie - tylko parę godzin, 
bo nie ma co jeść, a ludzie żyją w grotach.

Powrót do Szkocji na lotniskowcu HMS 
„Argus”. Po dwóch tygodniach zaokrętowano 
mnie na ORP „Burza” (na prowiantowego). Lata 
1942/43 - na „Burzy”. Około dziesięciu kon
wojów do Nowej Funlandii (Argentia i St. John) i 
do Kanady. W konwojach sporo U-bootów, łajby 
wyskakiwały jak rakiety! Wreszcie powolny kon
wój „wypoczynkowy” wzdłuż zachodniej Afryki: 
Dakar, Freetown, Lagos, Pointe Noire & River 
Congo. Po powrocie nawet dostałem awans na 
bosman-mata, ale wciąż za funta na tydzień.”

Opinie wydawane o Jurku przez kolejnych do
wódców okrętów w niczym nie przypominają już 
tej: „ogólnie niedostateczny” - z SPMW, z 
września 1940. Kpt. mar. Franciszek Pitułko, zdo 
na „Ouraganie” już w pół roku później stwierdza, 
że: „poprzednia opinia jest napisana afektywnie i 
jest całkowicie niesprawiedliwa, a mat Miesz
kowski wykazał i udowodnił, że jest inteligentny, 
sprytny, pracuje sumiennie i ofiarnie”. W styczniu 
1942 kpt. mar. Ludwik Lichodziejewski, dowódca 
„Kujawiaka”, dodaje: „Zdolny i inteligentny, 
wykazuje dużo inicjatywy, nie lęka się ciężkiej 
pracy; lojalny, zdyscyplinowany, b. pożyteczny 
dla okrętu”. I wreszcie w roku 1943 dowódca 
„Burzy”, kmdr ppor. Franciszek Pitułko, wnio
skując o ponowne przyjęcie Jurka do SPMW, 
pisze: „Inteligencja duża. Z obowiązków swoich 
wywiązuje się b. dobrze. Rzutki i energiczny, 
łubiany przez załogę. Wykazuje dużo zdolności 
kierowniczych (...). Ogólnie b. dobry”.

„Drogi Witku! Do szkoły nie chciałem wra
cać; przecie oficjalnie zabrali mi cenzus. Nie 
chciałem dać im satysfakcji ponownego wy
rzucenia (...). Na okręt jednak przyszła lista i ku 
memu zdziwieniu: nasze nazwisko na niej 
figurowało! W końcu sierpnia 1943 zostałem 
„powołany” do SPRMW organizowanej w Bick- 
leigh (...). Na komendanta przyszedł komandor 
Francki, co mnie nieco uspokoiło. Ukończyłem 
kurs administracyjny z wynikiem: 226 pkt, na 240 
możliwych. Podczas ceremonii ukończenia 
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szkoły, Francki przyznał mi pierwszą lokatę 
naukową i ku powszechnemu zdziwieniu: czwartą 
lokatę ogólną - „wobec braku zdolności 
dowodzenia”. Nieco później dowiedziałem się, że 
pierwsze trzy lokaty miały pójść na komisarzy, na 
flotę, a czwarta - „do dyspozycji d-cy obozu ORP 
„Bałtyk”, organizowanego w Okehampton, o 
czym Francki wiedział. W trzy tygodnie po 
promocji, pod koniec stycznia 1945, zostaję 
kierownikiem Kancelarii Obozu. Wysłany na 
kilka dni do bazy Royal Navy w Devonport - 
podpatruję brytyjską organizację i opracowuję 
wielostronicowy elaborat dotyczący funkcjo
nowania „Bałtyku” (...). Został on przyjęty przez 
Franckiego bez uwag, za to z komentarzem: „No 
to organizuj Mieszek!” Pracowałem jak wół. 
Moja kancelaria liczyła dwanaście osób, od
danych, koleżeńskich i solidarnych.

Pracy wciąż był nawał. Setki ludzi przy
chodziło, odchodziło, „ginęło”! Cała poczta 
przechodziła przez moje ręce, a oficerowie służ
bowi, oddziałowi, transportowi, mesowi i jacy- 
kolwiek-owi... przynosili mi swoje problemy i 
kłopoty, chętnie mi je zostawiając.

Wojna się skończyła. Zaczęły się urlopy, 
głównie ochotników z Francji. Przygotowania do 
repatriacji, demobilizacja do pracy cywilnej, 
„dezerterzy” i ich rodziny - pisali (często do mnie 
osobiście) o „demobilizację przez pocztę” - 
nawet z Polski! Ochotnicy na powrót do kraju, 
znużeni czekaniem buntowali się ignorując 
regulację i dyscyplinę. Ja się ożeniłem i 
osynowiłem małżonkę - Szkotkę, którą poznałem 
w 1942 r., gdy to na „Burzy” zawijałem pomiędzy 
konwojami na postój na Clyde (...).

Z dedykacją personelu udawało się jaki taki 
ład utrzymać, ale „okręt” powoli tonął. Kto mógł 
i miał gdzie to uciekał. Wojciech Francki z 
rodziną spakował się i wyjechał na antypody. 
Przyszedł nowy dowódca z korytarzy londyńskich 
i zaczął wprowadzać swoje porządki. Moja miar
ka naprawdę się przebrała, gdy przyszedł następny 
i to w dodatku ten sam, który likwidował mnie z 
SPMW (...). Potrzebowałem szybkich i dobrych 
zarobków, a także pilnego „wyzwolenia” z 
„Bałtyku”. I tak wylądowałem „na rybakach”!

Lata 1947/54 - Żonę i syna zostawiłem w 
Devon, w wynajętym pod Tavistock od farmera 

lokaliku, a sam w odległym o 12 godzin drogi 
Milford Haven chodziłem na połowy. Zarobki 
niezłe, ale praca ciężka (...). Życie „na rybakach” 
- barwne i ciekawe (do czytania!) - wiele 
awantur i przygód - czasem nawet rejsy poło
wowe na Wyspach Kanaryjskich. „Najlepszy ku
charz rybackiej flotylli” (od urodzenia - do śmier
ci!). Może nawet dłużej pozostałbym na traw
lerach, ale trudno było o odpowiednie mieszkanie 
dla rodziny; miałem już syna i córkę. Właśnie 
rekrutowali górników do kopalń i dla zachęty 
dawali domy (...). Lata 1954/80 - Kopalnia węgla 
„Askem” pod Doncaster. Zarobki dobre - bo bio- 
rę „kontrakty”, na które jest mało amatorów. 
Jestem ceniony i poważany - bom „silny i pra
cowity”. Jeśli przezwyciężysz klaustrofobię i lot 
windy spadającej w ciemne czeluści, kurzą ślepo
tę i samotność w nie kończących się, wilgotnych 
tunelach, to kopalnia wyda Ci się piknikiem po 
„rybakach”, a górnicy - dżentelmenami! (...).

Nasz syn dorastał. W miejscowej gazecie piszą 
o nim tak: Promoted to Captain of Hull Nautical 
College is 15-year-old Stanley Mieszkowski. His 
father was a lieutenant and his uncle an Acting 
Commander-in-Chief in the Polish Navy. Entering 
the college at the age of 13, Stanley progressed 
quickly and at 14 was made a Cadet Officer. He 
was recently presented with a telescope, which he 
won for seamanship and he holds a first-class 
Coxwain's Certificate. He completes his course at 
college in August and he is looking forward to 
being posted to his ship.

(...). Lata 1980/92 - Otrzymałem dyplom i 
gratyfikację za 26 lat „wiernej służby” pod zie
mią. Po kolejnych pięciu latach przechodzę osta
tecznie na emeryturę, mając prawo być starym, 
zdziwaczałym „hermit-crabem”. Staram się stłu
mić w sobie poczucie winy, że przeżyłem i 
przetrwałem we względnej wygodzie, podczas 
gdy wielu cierpiało i ginęło. Jak choćby mój brat 
(a twój ojciec)!”

Mój stryj: porucznik marynarki Jerzy Miesz
kowski zmarł w Campsall tego samego paź
dziernikowego dnia roku 1994, co w Warszawie - 
moja Matka. Nie pojechałem więc do Anglii na 
Jego pogrzeb. Nie wiem więc, czy Stanley i Aneta 
położyli na trumnie marynarską czapkę? Jeśli tak 
- to na pewno leżała krzywo!
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Pisząc wspomnienia o śp. komandorze Woj
ciechu Franckim powołałem się na luźno pisane 
notatki i sięgnąłem pamięcią do tych tak od
ległych czasów. Opisując bitwę pod Calais, która 
odbyła się 24 maja 1940 roku, nie mogłem 
pozbyć się natrętnej myśli o niezwykłym zbiegu 
okoliczności i niecodziennych wydarzeń. Nie 
miały one ze sobą żadnego powiązania, ale wszy
stkie wróżyły nadchodzące nieszczęście. Fascy
nująca intuicja okrętowej kotki, podświadoma 
ucieczka brytyjskiego „Jonaha” i astrologiczny 
horoskop Zastępcy przepowiedzianą katastrofę 
zamieniły w fenomenalne szczęście okrętu i 
załogi. A zaczęło się to jeszcze w Polsce przed 
wojną.

W pierwszej połowie 1939 w przewidywaniu 
nadchodzącej wojny, polskie kontrtorpedowce: 
„Błyskawica”, „Grom”, „Wicher” i „Burza” po
stawione były w pełnej gotowości bojowej.

Patrolowały one wybrzeże Prus Wschodnich, 
zmieniając się co pewien czas. Raportowały 
wzmożony ruch niemieckich statków wypeł
nionych sprzętem wojennym i wojskiem.

Pewnego dnia „Burza”, na której byłem za
okrętowany, weszła do portu Hel, w celu uzupeł
nienia ropy i prowiantu. Przycumowaliśmy do 
portowego mola. Po kilku dniach postoju wy
szliśmy na patrol.

Podoficer administracyjny zdając relację ze 
stanu liczebnego załogi, zameldował Zastępcy 
(z.d.o. - zastępca dowódcy okrętu) pasażera na 
gapę. Okazuje się, że miejscowa kotka za
domowiła się na pomieszczeniu w dziobowej 
części okrętu. Zamieszkiwali tam młodsi pod
oficerowie. Zastępca przyjął meldunek do 
wiadomości, komentując to dobrym omenem.

***

Dwa dni przed wybuchem wojny, trzy 
kontrtorpedowce: „Błyskawica”, „Grom” i 
„Burza” opuściły Polskę w drodze do Wielkiej 

Brytanii. Po wypowiedzeniu wojny przez Anglię 
dnia 3 września, przydzielono je do Królewskiej 
Mar. Woj. Do kwietnia 1940 były one przy
dzielone do I-szej flotylli niszczycieli bazowanej 
w Harwich, po czym spędziły kilka tygodni w 
Norwegii, biorąc udział w bitwie o Narwik. 
Chodziło Aliantom o zdobycie tego portu przeła
dunkowego drogocennej rudy żelaznej, potrze
bnej dla przemysłu wojennego. Była to pierwsza 
ofensywa Aliantów, połączonych sił zbrojnych 
Wielkiej Brytanii, Francji i Polski, bo poza mary
narzami dołączyli wkrótce Strzelcy Podhalańscy 
pod dowództwem gen. Szyszko-Bohusza.

W przejściu ze Scapa Flow do Północnego 
fiordu prowadzącego do Narwika, załoga nasza 
powiększyła się o szóstkę kociaków, które Kicia, 
nasza kotka kaszubska, okociła na pomieszczeniu 
młodszych oficerów.

„Błyskawicę” i „Grom” przeznaczono do 
ostrzeliwania pozycji piechoty nieprzyjaciela 
broniącego port. „Burzę” natomiast używano do 
specjalnych zadań. Niemcy panując w powietrzu, 
wykorzystując piękną pogodę i „białe noce” prze
prowadzali częste naloty bombowców z 
wysokiego pułapu. Celem ich rajdów były insta
lacje w porcie Harstad, kwatery głównej Alian
tów, jak również jednostki floty, a w tym i nasza 
„Burza”. Nie posiadaliśmy dział przeciw
lotniczych wysokiego pułapu, a więc na postoju 
przyglądaliśmy się lecącym bombom, ufając, że 
nas jakoś tam ominą. Natomiast na chodzie, w 
morzu, Dowódca manewrował zmieniając szyb
kość i kurs, starając się utrudnić precyzyjne 
celowanie. Te raptowne przerzuty sterem z jednej 
burty na drugą, powodowały gwałtowne prze
chyły. W pomieszczeniach załogi i kabinach 
oficerskich spadały rzeczy, gasły światła 
elektryczne, latały meble słabo przytwierdzone, 
wylatywały szuflady umieszczone pod kojami. 
Właśnie w czasie jednego takiego nalotu, na 
gwałtownych przechyłach wypadłem z koi na 
pokład i podnosząc się zobaczyłem w otwartej 

O INTUICJI I PRZESĄDACH
Jerzy Tumaniszwili
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szufladzie Kicię i jej kocięta wygodnie zado
mowione w czystej bieliźnie pościelowej. Na mój 
widok Kicia zaczęła miauczeć, wyraźnie prosząc 
o pokarm. Zdumienie moje przeiczyło się w 
troskę i chęć pomocy. Zawołałem stołowego i z 
jego pomocą nakarmiliśmy Kicię rybną konserwą 
i kondensowanym mlekiem.

W jaki sposób zdołała ona przenieść kotki z 
dziobu na rufę, zostało tajemnicą. Trzeba sobie 
zdać sprawę, że przedsięwzięcie to było wyją
tkowej trudności. Podróż ta wymagała przebycia 
przeszło 60 metrów i pokonanie wielu natu
ralnych przeszkód. Wszystkie pomieszczenia 
okrętowe położone są w grodziach wodo
szczelnych, których drzwi mają wysokie progi. 
Wychodząc z pomieszczenia podoficerów, Kicia 
z kotkiem w pyszczku musiała pokonać tą 
pierwszą przeszkodę, później przejść korytarzem 
zawierającym dwie grodzie wodoszczelne. Wy
dostając się na pokład, często zalewany falą, 
musiała przejść na rufę, do nadbudówki z wo
doszczelnym lukiem, a stamtąd zejść po stromych 
schodkach prowadzących do kabin oficerskich. 
Tam w korytarzyku znalazła zapewne otwarte 
drzwi mojej kabiny, a w niej otwartą szufladę, w 
której umieściła kociaki. Widocznie wyczuła 
bezpieczne miejsce.

4 maja zatonął „Grom” ze stratą 59 ludzi.
7 maja witaliśmy Strzelców Podhalańskich, a 

10 maja w towarzystwie „Błyskawicy” wyru
szyliśmy w powrotną podróż do Scapa Flow.

***

Na każdym z naszych okrętów przydzielony 
był brytyjski oficer łącznikowy ze sztabem za
wodowych podoficerów, sygnalistów i radzików. 
Pomocni oni byli w usprawnieniu wykonywania 
manewrów zespołu niszczycieli i we współpracy 
z flotą. Łącznikowy pomagał w redagowaniu 
raportów i przekazywaniu flagowych sygnałów. 
Zajmował się też szyfrowaniem tajnej kores
pondencji.

W czasie krótkiego pobytu w Scapa Flow za
okrętował się nowy brytyjski sygnalista.

Po dwudniowym odpoczynku wysłano nas z 
powrotem do I-szej flotylli w Harwich. Cie
szyliśmy się z tego zarządzenia, bo wielu z nas 
nawiązało bliskie i miłe znajomości z miejscową 

ludnością. Od początku naszej działalności w 
W.B. trzymałem wachtę z yeomanem, starszym 
sygnalistą. Wspólne przeżycia zbliżyły nas. 
Rozmawialiśmy na rozmaite tematy. Zaraz po 
wyjściu na morze, w drodze do Harwich, yeoman 
powiadomił o nowoprzybyłym Angliku-sygna- 
liście. Okazuje się, że był on znany na flocie jako 
„Jonah” (Jonasz), to znaczy człowiek przy
noszący nieszczęście. Miał poza sobą ponurą 
przeszłość. Wszystkie okręty, na których służył 
zatonęły, a on zawsze unikał tych nieszczęść z 
różnych powodów. Jeden okręt zatonął 
storpedowany na Atlantyku, wtedy kiedy był na 
urlopie. Drugi zginął na minie magnetycznej, 
kiedy był na kursie specjalistycznym, a trzeci 
zatonął w bitwie o Narwik, pozostawiając jego na 
lądzie z nieznanych bliżej powodów. Zdumiony 
byłem i zaciekawiony zwierzeniami yeomana, 
którego ton przejawiał głębokie przejęcie i 
złowieszczą powagę. Zakończył mówiąc: - 
„Musimy jego strzec jak oka w głowie i trzymać 
na okręcie za wszelką cenę”.

***

Wiadomość o niemieckiej ofensywie na 
Francję i Belgię przyjęliśmy z radością, ufając w 
szybkie zakończenie wojny i Hitlera niechybną 
klęskę. A że front wojenny był w naszym zasięgu, 
zwiększyła się aktywność zaczepnego patro
lowania. Każdej nocy jednostki naszej flotylli 
kierowały się do wybrzeży nieprzyjaciela, za
trzymując i rewidując statki zdążające w kierunku 
niemieckich portów. Te podejrzane kierowaliśmy 
do własnych portów.

Nasz nowo przybyły z.d.o. (Zastępca d-cy 
okrętu), kapitan mar. Ludwik Lichodziejewski 
szybko wszedł w tryb naszego życia i bez 
trudności objął przewodnictwo w mesie oficer
skiej. Przyszedł do nas z opinią oficera prze
strzegającego dyscyplinę i regulamin okrętowy, 
jak również odludka całkowicie pochłoniętego 
astrologią. Mówiono o nim, że siedzi w gwiaz
dach i nic go poza tym nie interesuje.

Wieczorne komunikaty radiowe potwierdzały 
przepowiednie generała Szyszko-Bohusza: zmo
toryzowane dywizje wroga przeszły przez 
francusko-belgijskie fortyfikacje Jak nóż przez 
masło”.
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Rankiem dnia 24 maja, jak zwykle po śnia
daniu, rozmawialiśmy na bieżące tematy. Co to 
nas czeka, gdzie nas skierują, kiedy nadejdzie 
poczta, itd. Lichodziej, bo tak przezywaliśmy Za
stępcę, korzystał z tej okazji przekazywania nam 
dziennego rozkładu zajęć, albo też dzielił się 
wiadomościami, które otrzymywał bezpośrednio 
od Dowódcy. (Dowódcy na niszczycielach mieli 
swe własne pomieszczenia, składające się z 
kabiny i salonika-jadalni, w której spożywali 
posiłki).

Tym razem Lichodziejewski powiedział, że 
zeszłego wieczoru rozpatrując położenie gwiazd i 
księżyca przewidział niż. Życie jego wchodzi w 
okres niziny, a właściwie słowo „wchodzi” po
winno być zastąpione słowem „wpada”, bo ta 
nizina to potworny wąwóz, z którego nie widać 
wyjścia. Na ustach jego pojawił się gorzki 
uśmiech, chrząkając parokrotnie, kontynuował 
ogarniając nas wszystkich swoim wzrokiem: - 
„Co wam chcę właściwie zakomunikować, to to, 
że gwiazdy przepowiadają nieszczęście... przy
puszczalnie zginę, a więc jeżeli to dotyczy mnie, 
to również was wszystkich”. - Zaśmiał się jakoś 
nieswojo, wstał od stołu i wyszedł z mesy, 
kierując się na pokład. Cisza zapanowała. Pa
trzyliśmy się na siebie. Lutek kręcił głową, a 
Doktor wycedził półgłosem: „Kuku na muniu”... 
- Do mesy wszedł Łącznikowy zawiadamiając o 
otrzymaniu sygnału zarządzającego porzucenie 
patrolu i udanie się największą szybkością do 
portu Dover. Wyszedłem na pokład. Była 
słoneczna, bezchmurna pogoda. Morze spokojne. 
Za rufą pojawił się srebrzysty wał śladu to
rowego, znamionujący zwiększoną szybkość. Na 
pomoście Dowódca stał przy kompasie i palił 
papierosa. W kabinie nawigacyjnej Staszek 
nanosił ostatnią pozycję i wykreślał kurs na 
Dover. Wchodząc do portu przybiliśmy do mola. 
Dowódca z Łącznikowym odjechali autem do 
Głównej Kwatery. Do burty przybiła krypa z 
ropą. Po powrocie Dowódcy rzuciliśmy cumy i 
pełną szybkością skierowaliśmy się do fran
cuskiego portu Calais. Schodząc z pomostu 
spotkałem yeomana, któiy podnieconym głosem 
meldował: „Nie ma go... nie ma... nie powrócił na 
okręt...” - „O kim mówisz?” - spytałem po
dejrzewając odpowiedź. - „O tym Jonah'ie... 

został na lądzie. Łącznikowy polecił mu odebrać 
pocztę... spóźnił się...” tłumaczył yeoman 
wyraźnie zdenerwowany. Dreszcz przeszedł mnie 
od stóp do głowy. Rankiem Lichodziej prze
powiedział zagładę, a teraz ta nowina wieszcząca 
nieszczęście. Starałem się otrząsnąć i przestać się 
przejmować głupimi przesądami, ale głos 
rozsądku nie zagłuszył zabobonnej trwogi. N 
redzie w Calais dowiedzieliśmy się o niemieckiej 
kolumnie zmotoryzowanej zbliżającej się do 
miasta. Zespół nasz składający się z dwóch 
niszczycieli brytyjskich i „Burzy” dostał zadanie 
nawiązania kontaktu i ostrzelania nieprzyjaciela 
artylerią okrętową. Ruszyliśmy w stronę lądu. 
Zarządzono alarm bojowy. Podchodząc blisko do 
wybrzeża widać było posuwającą się szosą długą 
kolumnę ciężarówek, samochodów pancernych, 
motocykli i złowieszczo wyglądających czołgów. 
Zaczęliśmy strzelać. Potem wypadki potoczyły 
się z zawrotną szybkością, a ponieważ bitwę ze 
Stukasami opisałem w wspomnieniach o śp. ko
mandorze Wojciechu Franckim, ograniczę się do 
krótkiego streszczenia i końcowego wyniku tej 
bitwy.

Artyleria naszego zespołu wznieciła zamie
szanie i wstrzymała postęp niemieckiej kolumny. 
Zniszczyliśmy szereg pojazdów i zapewne przy
czyniliśmy się do poważnych strat w ludziach. 
Wtedz wezwano na pomoc lotnictwo. Przyleciała 
formacja nurkujących bombowców podzielonych 
na trzy eskadry. W pierwszym nalocie zatopiono 
HMS „Wessex”, a osłoniętej dymem „Vimierze” 
dano spokój, koncentrując się na „Burzy” - 
największym okręcie zespołu. „Burza” broniła się 
strzelając z dwóch działek 40 mm i ciężkich 
karabinów maszynowych kalibru 13,2 i 7,8 mm. 
Niemcy atakowali ze wszystkich stron zniżając 
się na wysokość masztu. Przelatując nad okrętem 
ostrzeliwali załogę bronią maszynową.

W ostatniej fazie nalotu dwie bomby trafiły w 
pokład na dziobie i przedziurawiając na wylot 
wybuchły pod stępka rozrywając obie burty i 
zalewając magazyn okrętowy i pomieszczenia 
załogi pokładowej. Na szczęście grodź wo
doszczelna odgradzająca wnętrze okrętu wy
trzymała napór wody i zapobiegła dalszej 
powodzi. Na skutek potężnego wstrząsu otworzył 
się zawór bezpieczeństwa, zaczęła się ulatniać 
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para z ogromną szybkością, pozostawiając okręt 
bez ruchu. Przynajmniej dwa samoloty nie
przyjaciela zostały zestrzelone. Na „Burzy” nie 
było strat w ludziach, jeden marynarz był lekko 
ranny. Widząc okręt spowity w dymie ulatniającej 
się pary, Niemcy odlecieli przekonani o zadaniu 
śmiertelnego ciosu. Rozerwany na oścież dziób 
stworzył naturalną zaporę hamującą i unie
możliwiającą posuwanie się naprzód. W drodze 
powrotnej do odległego portu okręt szedł wstecz z 
bardzo małą szybkością.

Późną nocą z pomocą holowników weszliśmy 
do Dover. Na molo czekał „Jonah” z workiem z 

pocztą. Yeoman przywitał go mówiąc: Tym 
razem nie udało się... ty skurczybyku... nie udało 
się bo „Burza” „is bloody lucky ship” (szczęśliwy 
okręt). Coś tam też nie powiodło się w 
obliczeniach astrologicznych Lichodziejewskiego, 
bo jakoś uszedł z życiem. Wiele lat później już w 
Ameryce opowiadał, że z dokładnością kilku 
minut przepowiedział zatonięcie ORP „Kuja
wiaka” (16 czerwca 1942 r.), którego wtedy był 
Dowódcą. Nikt jednak nie może kwestionować 
intuicji naszej kotki, która instynktownie wyczuła 
niebezpieczeństwo i przeniosła się do mojej 
kabiny.

Andrzej Kłopotowski

WSPOMNIENIA MALTAŃSKIE
Malta jest państwem w południowej Europie, 

niemal pośrodku Morza Śródziemnego, 60 Mm na 
południe od wybrzeży Sycylii. Tworzy je szereg 
wysp i wysepek, z których największe, to Malta 
oraz Gozo i Comino. Malta ma 316 km2 po
wierzchni i liczy 360 tys. mieszkańców. Jej 
stolicą i głównym portem jest La Valletta (ok. 16 
tys. mieszkańców).

Malta posiada ponad tysiącletnią burzliwą 
historię. Najpierw zajęli ją Fenicjanie. Przetrwała 
niemal 200-letnią okupację arabską oraz krótki 
pobyt wojsk francuskich Napoleona i doszczętną 
grabież zabytków i złota. Skorzystała jednak na 
rozwoju poprzez wprowadzone prawa napo
leońskie, które przetrwały niemal następne 200 
lat, a nawet za okupacji angielskiej od 1815 r., 
kiedy stała się kolonią brytyjską, wchodząc 
następnie w skład Brytyjskiej Wspólnoty Na
rodów.

Dzięki polityce ówczesnego premiera Min- 
toffa, w 1974 r. Malta stała się państwem nie
podległym, z systemem politycznym wzorowa
nym na Wielkiej Brytanii. Niezwykle mądry i 
patriotyczny naród maltański zdołał w ciągu 
pierwszych 20 lat swej niepodległości stać się 
jednym z bogatszych państw Europy „per capita”, 
tworząc swe dobra pracowitością, obowiązko
wością i umiłowaniem swej małej ojczyzny.

Podstawą gospodarki Malty jest przetwórstwo 
surowców sprowadzanych niemal z całego świata 
i reeksport towarów do Europy, krajów arabskich 
i afrykańskich. Zdołano wybudować znaczną bazę 
turystyczną, wiele hoteli, początkowo średniej 
wielkości, później również luksusowych, dla 
blisko 3 min turystów rocznie z całej Europy, z 
których korzysta także ok. 3 tys. turystów 
polskich. Oferuje się wysoki standard pobytu po 
umiarkowanej cenie, a na turystów czeka słońce, 
czysta woda Morza Śródziemnego oraz wrodzona 
maltańska serdeczność.

W latach II wojny światowej Malta była bazą 
wojenną alianckich sił morskich, głównie okrętów 
podwodnych oraz sił lotniczych, a także lądo
wych. Żołnierze wojsk lądowych stanowili chyba 
najsilniejszą na świecie obronę przeciwlotniczą, 
która nie tylko nie dopuściła do poddania się 
Malty, ale uchroniła bazy marynarki wojennej 
przed zrównaniem ich z ziemią, a ludność cy
wilną przed nieuchronnym zniszczeniem mienia.

II wojna światowa dotknęła Maltę faktycznie 
w 1940 r., tzn. od momentu, kiedy Benito Musso
lini wypowiedział wojnę państwom alianckim. 
Pierwsze bomby zrzuciła na Maltę niewielka 
liczba samolotów włoskich w wyniku czego 
zginęło 17 osób cywilnych i 6 żołnierzy artylerii 
przeciwlotniczej a rannych zostało 130 osób. Od 
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pierwszego nalotu w czerwcu 1940 r. do końca 
1942 r. nie było spokojnych dni i nocy, tym bar
dziej, że naloty wzmagały się z dnia na dzień. Z 
Sycylii nadlatywała coraz więksża liczba niemie
ckich bombowców, które z częstotliwością 4-6 
nalotów dziennie i 2-3 nocą, z dużą dokładnością 
zrzucały bomby głównie na miasta i wioski, aby 
w ten sposób destrukcyjnie oddziaływać na mora
le ludności cywilnej. Początkowo w nalotach bra
ło udział 20-40 samolotów, a później nawet 100- 
200. Naloty odbywały się mniej więcej co godzi
nę. Bomby zrzucano z dużej wysokości aby uni
knąć dużych strat przy dobrze zorganizowanym i 
silnym ogniu artylerii przeciwlotniczej.

Straty wśród ludności cywilnej były niewielkie 
dzięki miękkiej skale maltańskiej, w którą wkopy
wano się wraz z całym dobytkiem. W takich swego 
rodzaju schroniskach mogło się toczyć codzienne 
życie, oczywiście w przerwach między nalotami.

Jeżeli poczynając of 1940 r. mała wyspa 
przeżyła niemal przez 2 kolejne lata ok. 3 340 
nalotów, które zniszczyły 29 647 budynków 
mieszkalnych i uśmierciły 1 571 osób cywilnych 
oraz 645 żołnierzy i marynarzy, to przyznać 
należy, że nie były to wielkie straty w porównaniu 
z tonażem zrzuconych przez przeciwnika bomb. 
Nie zdołano również zniszczyć morale ludności.

Luftwaffe nie rezygnowała. Zmieniła jedynie 
taktykę i rodzaj nalotów. Celem stały się teraz 
głównie okręty, bazy sił morskich i statki 
zaopatrujące Maltę w żywność, paliwo i amu
nicję. Wykorzystywane do nalotów duże 
bombowce zastąpiono nurkującymi Junkersami 
Ju-87 („Stuka”). Nie zmieniły się godziny nalo
tów, natomiast skutki dla obu strony były wręcz 
tragiczne. Nurkujące bombowce w większości po
konywały zapory ogniowe i niszczyły wybrane 
cele, jednak odlatując często ginęły od ognia arty
leryjskiego okrętów oraz w wyniku działań lotni
ctwa alianckiego. Na lotniska sycylijskie przyby
wały nowe rzuty Junkersów oraz nowi piloci, 
ponieważ dowództwo niemieckie uznało, że 
piloci bombardujący Maltę muszą być zmieniani 
po wykonaniu każdego lotu nurkowego.

W 1941 r. do walki o przetrwanie Malty oraz 
zwycięstwo aliantów w rejonie Morza Śród
ziemnego, do bazującej tam 10 Flotylli Okrętów 
Podwodnych dołączył nasz nowozbudowany 

okręt podwodny ORP „Sokół”. Dowodził nim 
kpt. mar. Borys Kamicki, zastępcą był kpt. mar. 
Bolesław Romanowski, a wśród trzech pod
poruczników byłem ja - jako oficer torpedowy i 
Tadeusz Bernas - jako oficer nawigacyjny.

ORP „Sokół” należał do typu „U” a Polskiej 
Marynarce Wojennej został przekazany w stoczni 
Barrow in Fumess. Nosił wtedy nazwę „Urchin” 
(po polsku „Urwis”). Przed podniesieniem pol
skiej bandery zmieniono mu nazwę na ORP „So
kół”, wbrew woli ówczesnego dowódcy „Wilka” 
- kmdr. Krawczyka, ponieważ znaczna część za
łogi pochodziła z ORP „Wilk”. Nowomianowany 
dowódca - Borys Kamicki, aby rozładować nie
zadowolenie obu załóg i zmienić nastrój zapro
ponował, aby „Sokół” jako nowe dziecko Mary
narki Wojennej, otrzymał za herb nazwę „Owca”. 
Do dnia dzisiejszego wiele osób nie jest wtajemni
czona w genezę tego herbu. Dlaczego „Owca”? - z 
groźną miną zapytał admirał Świrski podczas 
chrztu „Sokoła”. Borys z uśmiechem odpowiedział: 
Panie Admirale - po przeokrętowaniu dużej części 
załogi, która stała się członem doświadczonej 
załogi, pośród większości „zielonych ochotników i 
młodzików” - „WILK BĘDZIE SYTY I OWCA 
CAŁA”. Tak więc powstała nazwa ORP „Sokół” z 
owcą w herbie. Jej piękna postać wyryta w drewnie 
przez okrętowego artystę stała się na wiele lat 
maskotką okrętu. Zawieszona w mesie oficerskiej 
„Sokoła” przynosiła nam szczęście i przysparz
ała morskich sukcesów.

Po treningach i ćwiczeniach przyszedł czas na 
patrole na Morzu Północnym i w Zatoce Bis
kajskiej oraz długotrwały miesięczny pobyt na 
wzburzonym Altantyku, gdzie zorganizowana zo
stała blokada niemieckich pancerników „Scham- 
horst” i „Gneisenau”, w związku z ich plano
wanym wyjściem z Brestu. Wtedy właśnie, dzia
łając niemal bez żywności i na resztkach paliwa, 
otrzymaliśmy rozkaz powrotu do naszej bazy w 
Portsmouth, gdzie dowiedzieliśmy się o nowym 
przydziale do wsławionej już sukcesami 10. Flo
tylli Okrętów Podwodnych na Malcie.

Różne były wówczas odczucia. Byliśmy 
dumni, że stajemy się odtąd częścią tej osławionej 
już flotylli. Ciekawiła także nieznana dotąd Malta 
i ciepłe Morze Śródziemne. Łakomi byliśmy 
sukcesów bojowych, aby dzielić sławę flotylli.
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Niemniej jednak, żal było opuszczać wygodną 
dotychczas bazę, zaprzyjaźnionych podwodników 
oraz załogi bazujących w pobliżu innych okrętów 
PMW, a także przyjazne nam „Wrenki” w pięk
nych marynarskich mundurkach. Ponadto do
chodziły nas wieści o ciężkich nalotach, czy
taliśmy raporty o zatopionych okrętach pod
wodnych i statkach handlowych, o dotkliwych 
bombardowaniach bombami głębinowymi, ale 
także o wyjątkowo szczęśliwym dowódcy flotylli, 
admirale Simpsonie, o przydomku „Shrimp”, 
który nie stracił dotychczas żadnego okrętu 
operującego z Malty.

Po spokojnym przejściu, z krótkim postojem w 
Gibraltarze, dobiliśmy wreszcie, z wysoko pod
niesioną polską banderą, do mola naszej nowej 
bazy 10 Flotylli OOP. Witały nas całe załogi 5 
okrętów podwodnych w pełnej gali, z pod
niesionymi na masztach czarnymi flagami „Jolly 
Rogers” z paskami oznaczającymi liczbę zato
pionych okrętów. Pierwszy raz od początku 
wojny poczułem się jak u siebie w domu, nie 
wiedząc jeszcze, że Malta stanie się przełomem w 
moim życiu, że wpisze się w to życie nie tylko 
dramaturgią wojny, ale niemal półwieczną 
przymusową emigracją, zakończoną szczęśliwym 
powrotem do Ojczyzny w 1992 r.

Podczas wieczornego spotkania w mesie ofi
cerskiej dowiedzieliśmy się od naszych nowych 
przyjaciół o czekających nas zadaniach, przyszłej 
współpracy, o przeważnie dwutygodniowych 
patrolach, ale trwających czasami, trzy, a nawet 
cztery tygodnie, pełnionych w różnych sektorach 
Morza Śródziemnego oraz Egejskiego. Zapo
znano nas, że głównym celem naszych patroli 
będzie zwalczanie włosko-niemieckiej żeglugi 
zaopatrującej armię włosko-niemiecką w Libii i 
Tunisie oraz niszczenie floty włoskiej, będącej 
pod niemieckim dowództwem, a bazującej w 
większości w południowej części Półwyspu Ape
nińskiego. Zadaniem nie nmiej ważnym była 
ochrona alianckich konwojów idących z Gibral
taru do Aleksandrii z dostawami dla wojsk bry
tyjskich walczących w Afryce. Nie było wiadomo 
kiedy opuścimy nową bazę i jaki nas czeka 
pierwszy patrol. Baza „Lazaretto” będąca jeszcze 
w czasie wojen z Turkami szpitalem polowym, 
była przestronna i wygodna. Młodsi oficerowie 

mieszkali w dobrze wyposażonych pokojach 
dwuosobowych z dużymi balkonami i widokiem 
na stare, nieco dotknięte już wojną, miasto La 
Valletta, w którym zachowały się zabytki z XI w. 
Załogi zakwaterowano w wygodnych koszarach 
dysponujących boiskiem sportowym. Wszystkim 
zapewniono dobre i sute wyżywienie, urozmai
cone dużą ilością owoców południowych, co ko
rzystnie wpływało na organizmy podwodników, 
które wykazują szczególne zapotrzebowanie na 
witaminę C przed kolejnymi patrolami.

Oprócz ciężkich nalotów, do których szybko 
się przyzwyczailiśmy, życie zdawało się być 
bajeczne. Kąpiele w ciepłym morzu, gra w tenisa 
i wieczory przeplatane jedzeniem, piciem, 
śmiechami, upływały wśród zaprzyjaźnionej braci 
podwodnej. Odbywały się też wyjścia na ląd do 
domów poznanych rodzin maltańskich, zawiera
nie znajomości z miejscowymi dziewczynami, 
gdzie reszta wieczorów upływała na flirtowaniu 
lub potańcówkach, na których przygrywała or
kiestra, czasami nawet do północy, głównie w 
przerwach między nalotami.

Podczas różnych kontaktów z Maltańczykami 
zauważyliśmy, że interesują się podobieństwem 
naszej i ich historii, zaborami i powstaniami, cho
ciaż nie bardzo orientowali się gdzie właściwie ta 
Polska leży, tzn. w jakiej części Europy, a nie
którzy myśleli nawet o Afryce.

Nie uszło naszej uwagi i to, że dowódca 
„Sokoła” szybko stał się bliskim przyjacielem 
dowódcy flotylli i często znikał, zamykając się z 
admirałem „Shrimpem”, który zawsze z nie
pokojem oczekiwał powrotu z patrolu swych 
pięciu okrętów, planując wysłanie następnych 
pięciu z wypoczętymi załogami do wyznaczonych 
sektorów. Informacje o koncentracji okrętów i 
statków nieprzyjaciela, ruchach konwojów z 
dostawami do Afryki, jak również o typach i 
pozycjach dużych okrętów nieprzyjacielskich 
przekazywał codziennie wywiad brytyjski. Spot
kania takie były korzystne dla Borysa, którego 
sugestie dotyczyły rejonów i sektorów patro
lowania, w których można było oczekiwać 
największej możliwości przeprowadzenia pod
wodnej akcji bojowej. Czasami znikali razem 
admiralską motorówką i późno wracali, ale nie 
śmieliśmy pytać o szczegóły.
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Z niecierpliwością czekaliśmy na rozkaz 
wyjścia na nasz pierwszy patrol. Oczywiście, że 
było to tajemnicą. Nawet koperta z rozkazami, 
która była wręczana na parę godzin przed 
wyjściem w morze, nie była otwierana w porcie a 
dopiero na pełnym morzu. Wówczas dowódca 
okrętu i oficerowie wolni od wachty zbierali się w 
mesie celem zapoznania się z zadaniem, które nas 
czeka. Był to jednocześnie koniec jakiejkolwiek 
łączności radiowej a na okręcie zalegała kompletna 
cisza. Bywało, że o stracie okrętu Malta dowia
dywała się czasami wcześniej z niemieckich 
informacji radiowych. W wypadku spóźnienia z pa
trolu zabronione było przekazywanie drogą radiową 
jakichkolwiek komunikatów. Jeżeli opóźnienie 
powrotu okrętu do portu sięgało 2-3 dni: ogłaszano: 
„Overdue - presumed to be lost”, co znaczyło, że 
„okręt spóźniony - przypuszczalnie zaginął”.

Rozkaz wyjścia przyszedł nagle. Wezwany 
wcześniej dowódca wrócił bardzo szybko z dużą 
kopertą i lekko podniecony. Bolcio rozkazał: „Po
daj stan załogi; o północy wychodzimy; przygotuj 
okręt do wyjścia; morze bardzo wzburzone; patrol 
- wielka niewiadoma”.

Mając już doświadczenie w patrolowaniu 
zdawaliśmy sobie sprawę, że większość patroli to 
nicość. Dojście do wyznaczonego rejonu i sektora 
trwało zwykle długie dni, oczywiście w za
nurzeniu, zwykle peryskopowym, szybkością 4 
węzłów, z przeglądaniem co 10 minut horyzontu 
przez peryskop. W czasie 4-godzinnej wachty 
często nie było widać nic oprócz przelatujących 
mew, albo lecącego bardzo daleko samolotu. Wów
czas należało wzywać do peryskopu odpoczy
wającego dowódcę. W takim przypadku nie do
strzegam w zasadzie żadnej różnicy między co
dzienną nicością morską czasu pokoju i wojny.

Mijały właśnie 2 tygodnie spokojnego patrolowa
nia, w którym dzień był nocą, a noc dniem. Wpadli- 
śmy w rutynę wachtową, tzn. 4-godzinną w dzień i 
2-godzinną nocą. Dawała się jednak we znaki głów
nie swą potworną nudą i zmęczeniem powodowa
nym krótkotrwałym i przerywanym snem.

Nagły alarm bojowy postawił szybko na nogi 
drugą połowę załogi, która po wachcie układała 
się do rozkosznej drzemki. Dowódca przy nisko 
podniesionym peryskopie, niemal na kolanach, 
wydawał szybkie zdecydowane rozkazy: „Duży 

statek na horyzoncie w asyście dwóch nisz
czycieli; odległość 5 000 m; kurs - południowo- 
zachodni; szybkość 12-15 węzłów; idziemy do 
ataku czterema torpedami”.

Bolcio: „Jeżeli niszczyciele będą się koło 
niego pętać, atak będzie z głębokości pery
skopowej; odległość do celu 800 m; okręt i 
wyważenie do perfekcji, inaczej wylecisz jako 
piąta torpeda” - zaśmiał się dowódca.

„Kłopot melduj gotowość torped, głębokość 
dwa metry; wypracuj na swej >frut maszynie< 
bezbłędną pozycję ataku; będę ci podawał zmiany 
kursów i szybkości”.

„Tadzik - podaj Kłopotowi dokładną pozycję, 
nanoś na mapę zmiany kursów, podawaj co 10 
minut odległość celu”.

„Radiostacja - podawać zmiany namiarów 
pracy śrub celu i jego towarzyszy w odległości 
ok. 300 m przed dziobem; nie spać, bo zaduszę 
własnymi rękami”.

„Bolcio - przygotuj okręt do kontrataku; 
zejdziemy na maksymalną głębokość”.

Nie słyszało się nic więcej, oprócz ciągłych roz
kazów: „peryskop w górę, peryskop w dół” oraz 
krótkie meldunki Tadzia i Kłopota. Na okręcie 
kompletna cisza. Tylko jedyny dowódca w dobrym 
humorze podśpiewywał sobie „Od dana, oj dana”.

Meldunki Tadzika i Kłopota (moje - przyp. 
red.) zbiegły się niemal razem: „Jesteśmy w 
pozycji strzału”. Dowódca będąc prawie w po
zycji leżącej przy lekko wynurzonym peryskopie 
bojowym, wydaje prawie krzykiem rozkazy: 
„pierwsza - pal! druga - pal! trzecia - pal! 
czwarta - pal! Bolcio - nura trzysta, stop”.

Zanim zameldowano osiągnięcie nakazanej 
głębokości, potężne 3 wybuchy, które liczyli i od
czuli wszyscy, co oznaczało, że jedna torpeda nie 
trafiła. „Psiakrew” - spokojnie mruknął Borys.

Nie był to koniec zabawy. Radiostacja oprócz 
meldunku o odgłosach tonącego i łamiącego się 
statku powiadomiła dowódcę o zbliżających się 
innych odgłosach dochodzących z dwóch różnych 
namiarów. Dowódca ze słuchawkami na uszach 
układał sobie zapewne plan oderwania się od 
dwóch okrętów, które prawdopodobnie stanowiły 
eskortę zatopionego statku wroga.

„Szkoda, że jest ich dwa. Skusiłbym się na 
jednego, gdybyś Kłopot załadował mi torpedy” - 
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powiedział, wiedząc, że jest to niemożliwe. 
Widmo bombardowania stało się rzeczywistością. 
Okręt posłuszny nakazom sterów głębokości, 
opadał na głębokość 300 stóp, by na maksymalnej 
prędkości 10 m zmylić trop. Minęło pół godziny i 
jedynie odgłosy wybuchających bomb głębino
wych, rzucane na szczęście w bezpiecznej dla nas 
odległości, utwierdzały nas w przekonaniu, że 
jesteśmy szukani, ale poszukujący nas nie znają 
naszej pozycji. Posiadali jednak znaczną prze
wagę prędkości nad nami, dlatego odległość do 
nich staie malała. Gdy zdawało się, że dzieli nas 
jeszcze bezpieczna odległość, nastąpiły wybuchy 
4 bomb rzuconych z prawej, a następnie 4 z lewej 
naszej burty. Siła wybuchu rozrywających się 
bomb i powodowane tym ciśnienie wody rzuciły 
okręt na głębokość o 30 stóp większą.

Minęło następne pół godziny, ale wtedy jedy
nie pojedyncze wybuchy bomb rzucanych w du
żej i bezpiecznej dla nas odległości dawały znać, 
że nadal jesteśmy poszukiwani. Byliśmy jednak 
prawie pewni, że nie znajdziemy się w polu rażenia 
wybuchów1. Poza tym radiostacja meldowała, że od
głos śrub oddala się. Wszystko wskazywało na od
dalającego się nieprzyjaciela i bezskuteczne rzucanie 
bomb. Doliczyliśmy się 32 wybuchów. W takiej sy
tuacji dowódca zdecydował się wyjść na głębokość 
persykopową, oceniając odległość od okrętów nie
przyjaciela za bezpieczną. Podnosząc peryskop lek
ko nad wodę, zawołał: „Spójrz, Kłopot, bo własnym 
oczom nie wierzę, a ty masz lepsze oczy”. Jedno 
szybkie spojrzenie wystarczyło, abym z radością 
skonstatował: nieprzyjaciel dał za wygraną. 
Szczęście polegało na tym, że byli to Włosi, bowiem 
walkę z nimi można było prowadzić „z przy
jemnością”. Na dużej już odległości zobaczyłem 
tylko 2 rufy niszczycieli, które szykiem torowym 
zmierzały w kierunku lądu.

Dowódca po zakończeniu zadania przechodził 
się wolnym krokiem wzdłuż okrętu, dziękując 
załodze za spokój i dobre wykonanie rozkazów. 
„Zwycięstwo nasze jest zasługą nas wszystkich 
bez wyjątku; gratuluję wam i jeszcze raz dziękuję”.

Dwutygodniowy patrol miał się ku końcowi i 

cieszył nas wszystkich szczęśliwy powrót. Czu
liśmy, że co najmniej dorównaliśmy naszym kole
gom angielskim. Pierwszy sukces był poważnym 
przełomem w dalszym życiu wśród mieszkańców 
walczącej Malty. Mieliśmy poczucie dokonania 
rewanżu za niepowodzenia i klęskę naszych 
okrętów na Bałtyku, gdzie zrządzeniem losu nie 
było nam dane bezpośrednio uczestniczyć.

W „Lazaretto” głośnym „hurra” przywitał nas 
dowódca flotylli z całymi załogami 4 okrętów. 
Nie obyło się bez gratulacji i prezentu w postaci 
nowej flagi „Jolly Rogers” z jedną naszywką za 
pierwszy łup, tj. zniszczenie „Cita di Palermo”, o 
czym Admiralicja dowiedziała się od swych służb 
specjalnych.

O dzielnych „Polacco” szybko rozniosła się 
wieść na lądzie, a znajomi opowiadając nam o 
nalotach przeżytych w czasie naszej nieobecności, 
powtarzali: walczymy i będziemy walczyć aż do 
zwycięstwa za naszą i waszą wolność. Nie zda
wali osobie nawet sprawy jaką tym powiedzeniem 
sprawiali nam przyjemność. Okupowana Polska 
wydała się nam znacznie bliżej. Mieliśmy teraz i 
tu partnerów do wywalczenia jej niepodległości, 
oczywiście po pokonaniu wspólnego wroga. Tak 
jak dowódca układał plan ataku a potem uchyla
nia się przed wrogiem, tak my teraz musieliśmy 
rozplanować nasz 2-tygodniowy postój w porcie, 
aby „szybko” żyć, wydać miesięczne gaże, niena- 
ruszane w czasie patrolu, bowiem nikt nie wie
dział czy następny będzie równie szczęśliwy. 
Wierzyliśmy w nasze szczęście, mimo wia
domości, że 2 bliźniacze okręty naszej flotylli nie 
wróciły z patrolowania do sektorów niewiele od
dalonych od naszego. Może nawet zostały zato
pione przez te właśnie niszczyciele, których 
bomby głębinowe nas oszczędziły.

Następne szybko mijające patrole uwieńczone 
zostały kolejnymi sukcesami. Jeszcze szybciej 
mijały postoje w porcie. Bardziej jednak przy
wykliśmy do bomb głębinowych niż lotniczych, 
które niszczyły domy, zabytki i kościoły, roz
rywając ludzi na drobne kawałki. 

1 Bomba głębinowa wybuchająca w odległości 10 m od OP uważana była za śmiertelną dla naszego rodzaju 
kadłuba - przyp. autora.

Czasami przeznaczenie jest zadziwiające. Aby zginąć, nie trzeba bomb głębinowych ani ciężkich
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ataków lotniczych. Oto podczas postoju w porcie 
przebywał w mieście jeden z najmłodszych 
naszych marynarzy. W mieście pełnym ludzi, w 
jasny słoneczny dzień nie było alarmu przeciw
lotniczego poprzedzającego nalot. Zrzucona jakby 
przypadkiem bomba rozerwała na kawałki 
naszego marynarza, który umówił się w tym 
czasie z dziewczyną. Na nasz okręt przyjechał 
jako ochotnik z Francji, by zginąć na Malcie. Ze 
łzami w oczach zbieraliśmy jego szczątki z 
okolicznych dachów, aby pochować je na 
maltańskim cmentarzu.

Mnie też się dostało, kiedy 2 rozrywające się 
bomby rzuciły mną o ziemię, zasypując tylko 
piachem z kraterów. Chociaż wybuch był bliski, 
nie zrobił mi specjalnej krzywdy, natomiast 
bardziej w górę jego siła zniszczyła część naszej 
kwatery, z której właśnie wybiegłem słysząc 
gwizd spadających bomb.

Sława naszego dowódcy rosła z patrolu na 
patrol. Przybywało też białych i czerwonych 
naszywek na fladze Jolly Rogers z trupią czaszką. 
Niemal samego szczytu sięgnęła sława po ataku 
na port Navarino, wprawdzie na wpół udanym, 
ale może właśnie przez to szczęśliwym. Nasze 
wejście do portu wyhamowała sieć przeciw 
okrętom podwodnym, o której nic nie wiedzie
liśmy.

Po udanym wydostaniu się z sieci obrzuciły 
nas bombami wysłane z portu ścigacze, nękając 
nas przez 2 godziny ale bezskutecznie. Wówczas 
podjęta została decyzja powrotu i wykonania 
ataku torpedowego poprzez rozerwaną sieć 
zaporową na niszczyciel stojący w porcie, na
stępnie zniszczenie dwóch dużych statków w 
ciągu zapadającej nocy. Wyczyn ten został 
uznany przez Admiralicję Brytyjską za jeden z 
trzech najbardziej odważnych wyczynów doko
nanych przez okręty podwodne podczas ostatnich 
dwóch wojen światowych oraz prób wejścia do 
portów nieprzyjacielskich.

Na naszym okręcie załogi zostały odznaczone 
najwyższymi odznaczeniami wojennymi. Do
wódca otrzymał D.S.O. (Distinguished Service 
Order), zastępca d-cy okrętu i oficer torpedowy - 
D.S.C. (Distinguished Service Cross), a pod
oficerowie - D.S.M. (Distinguished Service 
Medal). Pociągnęło to za sobą przyznanie 

orderów i odznaczeń polskich.' Virtuti Militari 
oraz Krzyży Walecznych.

Szczęście zdawało się wiecznie sprzyjać 
naszemu „Sokołowi” herbu „Owca” oraz jego 
załodze (oprócz jednego przypadku, w którym ląd 
nie był łaskawy i 1 -tonowa bomba lotnicza zabiła 
marynarza).

Niestety, w jednym z nalotów na port, gdy 
staliśmy na beczce, byliśmy świadkami trafienia 
bomby w stojący blisko nas przy molo bliźniaczy 
okręt, notabene bardzo nam przyjacielski. Bomba 
rozerwała się tak blisko burty „Sokoła”, że nie
wiele nam brakowało do całkowitego zatopienia. 
Zniszczenia były jednak znaczne, tak na ze
wnątrz, jak i wewnątrz okrętu (połamane stery 
głębokości, dziury w kadłubie i nadbudówkach, 
wewnątrz pełno gazów z rozbitych baterii). 
Zdawało się, że jest to już koniec dzielnego 
„Sokoła”, że nigdy już nie podniesie swych 
skrzydeł, nie mówiąc o możliwości zanurzania 
się. Na długi okres okręt stał się bezużyteczny. W 
porcie zniszczone zostały doki a duże straty po
nieśli również pracownicy stoczni, co demo
ralizująco oddziaływało na pozostałych robot
ników, którzy odmówili jakiejkolwiek pomocy 
przy remoncie polskiego okrętu. Załoga „Sokoła” 
podjęła decyzję remontu okrętu we własnym 
zakresie, przynajmniej na tyle, aby choćby na 
powierzchni przejść do Wielkiej Brytanii celem 
kontynuacji napraw. Inicjatywę załogi poparł do
wódca flotylli, przyrzekając pomoc polegającą na 
dowiezieniu części zamiennych, włącznie z na
ładowaniem baterii i dostarczeniu nam z Gibral
taru albo z Aleksandrii wszystkiego co do remon
tu konieczne. Jako bezpieczny środek transportu 
mógł to załatwić inny okręt podwodny, który miał 
szanse dotarcia na Maltę, pokonując trudności 
związane z niemiecką blokadą lotniczą Malty.

Po długich tygodniach, ukryci wśród zni
szczonych kutrów rybackich, pracowaliśmy 
przykryci gałęziami i różnymi rupieciami pozo
rującymi wysypisko śmieci. Wszystko to miało 
nas uchronić przed wykryciem przez samoloty. 
Przywykła do działań patrolowych załoga 
pracowała na dwie zmiany dzień i noc. Łatano 
dziury w kadłubie, przygotowywano pokaleczony 
okręt do instalacji nowych baterii akumulatorów, 
kompasów i kompletnie zniszczonych urządzeń 
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elektrycznych. Oczekiwano na pomoc z pod
wodnego transportu.

Z wielkim podziwem patrzyli na nas inży
nierowie i mechanicy stoczniowi, gdy z olbrzy
mim zapałem, mimo potwornie ciężkiej pracy, z 
uśmiechniętymi twarzami doprowadzano okręt do 
stanu zapewniającego mu utrzymanie się na po
wierzchni morza, by po długotrwałym przejściu 
do Wielkiej Brytanii, dotrzeć do oczekujących go 
doków remontowych. Podróż była długa i nie
bezpieczna. Okręt nie mógł się zanurzać, zwła
szcza że miał połamane stery głębokości, a jego 
średnia prędkość wynosiła zaledwie 7 węzłów. 
Narażony więc był, szczególnie w dzień, na 
wykrycie przez samoloty, które od czasu do czasu 
przelatywały, ale szczęśliwie dla nas na bardzo 
dużych odległościach.

Wierząc w swoje szczęście, zobaczyliśmy 
wreszcie na horyzoncie długo oczekiwany ląd. 
Cel naszej długiej podróży został osiągnięty. Port 
wraz ze swymi okrętami powitał nas spusz
czeniem bander a załogi okrętów w ubiorach wyj
ściowych, z podniesionymi w górę czapkami mary
narskimi, witały nas z pokładów głośnym „hurra”. 
Spuszczając na powitanie okrętów alianckich polską 
banderę biało-czerwoną, czuliśmy w sobie nie
ukrywaną dumę z dobrze wykonanego obowiązku.

Naprawy były długotrwałe. Duża część załogi 
udała się na urlopy, a młodzi oficerowie na kursy 
specjalistyczne. Mój kurs dowódców okrętów 
podwodnych przepowiadał mi nie tylko awans, 
ale i przydział na nowo zbudowany bliźniaczy 
okręt - ORP „Dzik”. Ku radości wszystkich 
otrzymaliśmy ponadto wiadomość o powrocie na 
Maltę. Nastąpiły przetasowania i przydziały na 
nowy okręt tego samego typu co „Sokół” i 
pozostałe na Malcie okręty brytyjskie. Swój 
powrót w składzie: Bolcio Romanowski - jako 
dowódca, ja - jako zastępca dowódcy okrętu oraz 
dwóch podporuczników - Gutek Plewako i 
Tadzik Noworol, zameldowaliśmy dowódcy 
flotylli w dobrze nam znanej bazie „Lazaretto”. 
Podczas podchodzenia do portu nocą w wa
runkach sztormowych zaistniała nawet groźba 
rzucenia nas na kamienie i skały znajdujące się w 
pobliżu wejścia do bazy.

Bolcio - jako dowódca i ja - jako jego 
zastępca, powróciliśmy na Maltę jak do swego 

domu. Na podstawie doświadczenia nabytego 
podczas służby na „Sokole”, wiedzieliśmy co nas 
czeka na patrolach. Dwóch nowych podpo
ruczników przyjęto do naszej rodziny pod
wodników z otwartym sercem.

Nieco później dołączył do nas wyremon
towany jak nowy „Sokół”, ale również pod no
wym dowództwem, tj. Jurka Koziołkowskiego, 
jako dowódcy i Tadzika Bernasa jako jego za
stępcy. Był to chyba najszczęśliwszy okres naszej 
służby na okrętach, kiedy znaleźliśmy się w dużej 
polskiej grupie podwodników, do której wkrótce 
dołączył bliski nasz przyjaciel Andrzej Guzowski, 
w charakterze oficera torpedowego.

Sytuacja Malty i jej ludności stawała się z dnia 
na dzień coraz bardziej krytyczna. Brakowało 
dostaw, żywności i amunicji, co nie napawało 
optymistycznie.

„Dzik” już od pierwszego patrolu zaczął piąć 
się w górę dzięki swym sukcesom bojowym, 
przez co doganiał swój bliźniaczy okręt. Oba 
zresztą otrzymały od kolegów - angielskich pod
wodników - przydomek „Terrible Twins”, czyli 
„Straszliwe bliźniaki”. Na konto „Dzika”, jego 
dowódcy i załogi, naszytych zostało 18 biało- 
czerwonych pasków, co oznaczało zniszczenie 
tyluż jednostek nieprzyjaciela. Było to niemało, 
nawet w porównaniu z 25 paskami „Sokoła”, 
zdobytymi podczas dwóch kampanii na Morzu 
Śródziemnym.

Suma zatopionego tonażu okazała się pokaźna. 
Osiągnęła łącznie ponad 80 tys. ton, przy 
nieznacznej przewadze „Sokoła” (o 12 tys. ton). 
Wojna dobiegła końca i marzyliśmy o powrocie 
do kraju, co wydawało się coraz bliższe. Nikt z 
nas nie zdawał sobie sprawy, że o zwycięstwie i 
losach każdego z nas, a także wolności naszego 
kraju, będą decydowali nie ci, którzy dla 
osiągnięcia tego celu byli gotowi poświęcić życie, 
ale politycy świata.

Z kraju dochodziły coraz gorsze wiadomości. 
W czasie kiedy alianci, z którymi wspólnie 
walczyliśmy o „Waszą i naszą wolność” ucze
stniczyli w paradach zwycięstwa, my zostaliśmy 
zmuszeni do spuszczenia polskich bander i odda
nia wypożyczonych na czas wojny okrętów.

Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej roz
wiązał Marynarkę Wojenną na Zachodzie.
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Zapomniał jednak o personelu, zostawiając każ
demu z nas chyba najcięższą decyzję powrotu lub 
pozostania z „łaski królewskiej” na ziemi 
brytyjskiej.

Rozważając wszystkie za i przeciw oraz ko
rzystając z rady swego ojca-staruszka (liczył sobie 
ponad 90 lat), który w swoim jedynym i ostatnim 
liście napisał: „Tak jak bardzo chciałbym widzieć 
Cię w życiu - NIE WRACAJ”.

Należałem również do grupy „świeżo 
upieczonych” cywili Marynarki Wojennej, która 
myślała o powrocie do kraju całą naszą flotą 
wojenną walczącą pod polską banderą. Przetargi z 
Admiralicją Brytyjską w sprawie pozostania na 
tych okrętach w Wielkiej Brytanii były bez
przedmiotowe. Do dnia dzisiejszego nikt nie jest 
w stanie dać odpowiedzi na pytanie: co by było, 
gdyby było.

Wojna się skończyła, natomiast decyzję o 
pozostaniu na „królewskiej łasce” należało 
podjąć, bowiem przyszłość zależała już tylko i 
wyłącznie od nas samych. W nagrodę za walki 
podwodne - cywilne ubranko w paski, kapelusik 
w kratkę i do kieszeni odpowiednik miesięcznej 
gaży oficera w posiadanym stopniu ze służby na 
okręcie podwodnym, czyli osiemdziesiąt funtów 
angielskich, co równa się ok. 400 obecnych 
polskich złotych.

W takiej oto sytuacji zaczęło się moje życie na 
obcej ziemi wraz z nowo poślubioną małżonką. 
Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu 
dochodzę do przekonania, że doświadczenia 
zdobyte głównie podczas dwóch okresów mego 
życia kierowały i kierują do dnia dzisiejszego 
moimi poczynaniami, a była to służba w 
Marynarce Wojennej i późniejszy pobyt na 
Malcie. Okres szkolny w Marynarce Wojennej 
przekształcił moją osobowość młodego ma
turzysty w dojrzałego mężczyznę. Okres wojny, 
będący okresem chwały i dalszego kształtowania 
charakteru, nauczył mnie właściwego docierania 
do ludzi, szczególnie do podwładnych, co 
stanowiło podstawę moich późniejszych umie
jętności podczas prowadzenia w życiu cywilnym 
własnej firmy, a nabywane z czasem doświad
czenie w pokonywaniu trudności, sprzyjały 
osiąganiu sukcesów. Malta i Maltańczycy na
uczyli mnie, jak należy szanować pracę, jak 

polubić ludzi, i jak ich wynagradzać za solidną 
pracę i lojalność wobec pracodawcy.

Porównując okresy naszego życia na obczy
źnie, z czego 40 lat w Wielkiej Brytanii i 13 na 
Malcie, okazuje się, że mamy przyjaciół jedynie 
wśród polskich emigrantów i to przeważnie wśród 
byłych marynarzy, w tym żadnego Anglika, 
natomiast dziesiątki kochanych znajomych i przy
jaciół na małej słonecznej Malcie.

Likwidacja przedsiębiorstwa po osiągnięciu 
wieku emerytalnego i przeniesienie się wraz z 
całym dobytkiem na Maltę, nie były ko
niecznością, ale decyzją, której nigdy nie 
żałowaliśmy. Do dnia dzisiejszego pamiętamy ją 
jako wspaniałą nagrodę za niemal półwieczny 
pobyt w kraju przymusowej emigracji, w którym 
- trzeba to podkreślić - zapoznaliśmy się z 
prawdziwą stabilnością autentycznie demo
kratycznego kraju.

Na początku lat 90. Malta i rząd maltański 
zapewniły mi zatrudnienie w celu przepro
wadzenia „marketingu”, czyli zapoznania się z 
możliwością nawiązania stosunków handlowych 
między Maltą a Polską. Poznanie reformującej się 
polskiej gospodarki rynkowej wymagało pobytu 
w kraju. Odrodziło się wówczas poczucie 
posiadania własnej ojczyzny. Pobyt w Polsce 
utwierdził mnie w przekonaniu, że nie ma takiej 
siły, która zmusiłaby mnie do dalszego pozo
stawania na obczyźnie. Chęć, a nawet koniecz
ność, powrotu do kraju była nieodwracalna, mimo 
10-letniego przywiązania do maltańskiego słońca 
i maltańskiej radości. Nastąpiło to w 1992 r„ 
początkowo zamieszkaniem w Warszawie, a na
stępnie osiedleniem się w Gdyni, gdzie Mary
narka Wojenna pochłonęła mnie na nowo i 
rozbudziła moje zainteresowania, zmierzające do 
podtrzymywania pięknych tradycji polskiego 
oręża morskiego i przekazywania go młodym 
pokoleniom.

Serdeczne przyjęcie i obecne kontakty z 
środowiskiem Marynarki Wojennej przekonały 
mnie, że integracja pokoleń marynarskich ży- 
jących przez długie lata po dwóch stronach 
„żelaznej kurtyny” jest możliwa, głównie dzięki 
więzom munduru, który tak bardzo nas łączy.

Andrzej Kłopotowski urodził się 8 września 
1917 r. Odznaczony orderem Virtuti Militari V kl„ 
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dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem 
Morskim z 4 okuciami oraz brytyjskim 
Distinguished Service Cross, alianckimi odzna
czeniami pamiątkowymi za udział w II wojnie 
światowej: „1939-1945 Star”, ,Africa Star”, 
,Atlantic Star” i „Italy Star” oraz norweskim 
Medalem za Narwik i innymi.

15.10.1938 r. ukończył SPMW. Po Kursie 
Aplikacyjnym dla Podporuczników najpierw pełnił 
służbę w Kadrze Floty a następnie na ORP „Wilja” i 
w MDLot. Od 8.5.1939 r. był II oficerem broni 
podwodnej na ORP „Błyskawica”, w latach 1940- 

1941 oficerem nawigacyjnym na ORP „Wilk”, a w 
latach 1941-1942 oficerem broni podwodnej 
„Sokoła”. Pełnił obowiązki z.d.o. na „Sokole” i 
„Dziku”. W 1943 r. był dowódcą ORP „Dzik”. W 
1944 r. został wykładowcą w SPMW i od początku 
1945 r. ponownie dowódcą ,JZ)zika”. Służbę w 
PMW zakończył w 1947 r. w stopniu kpt. mar.

Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie 
prowadził firmę handlową. Do kraju powrócił w 
1992 r. Od 1995 r. członek ZG Stowarzyszenia 
Oficerów Marynarki Wojennej RP. W 1996 r. 
powołany do Kapituły Orderu Virtuti Militari.



Str. 34 NASZE SYGNAŁY Nr 183

Wanda Troman

BRYTYJSKIE RAPORTY DYPLOMATYCZNE 
O PMW, 1920-1926

Szef Brytyjskiej Misji Morskiej, Commander 
Eric Lloyd Wharton (18827-1951) sporządził ra
port o działalności PMW za 1920. Raport jest 
częścią ogólnego raportu przygotowanego 18 III 
1922 dla Lorda George'a Nathaniel'a Curzona 
(1859-1925), przez ówczesnego posła brytyj
skiego w Warszawie, Williama Granfell Max 
Mullera (1867-1945). Raport morski mówi, że 
podczas 1920 Brytyjska Misja Morska udzielała 
pomocy i rady polskiemu Departamentowi do 
Spraw Morskich nie tylko w sprawach floty 
wojennej, ale także w związku z rozwojem i 
organizacją marynarki handlowej. Brytyjczycy 
twierdzą, że pomagali w zorganizowaniu 
handlowej szkoły morskiej niedaleko od Gdańska 
i przygotowaniu Prawnego Aktu dla Polskiej 
Marynarki Handlowej. Zajmowali się również 
administracją świateł portowych i boi, i utwo
rzeniem Oddziału Hydrografii. Następnie sprawo
wali funkcje łączników pomiędzy Departamentem 
do Spraw Morskich i Wysokim Komisarzem w 
Gdańsku. Pomagali także w zorganizowaniu stacji 
radiowych i szkoleniu personelu dla tych stacji.

Commander Wharton, jako nieoficjalny dorad
ca do spraw morskich, brał udział podczas 
rozmów w Paryżu, które poprzedziły podpisanie 
polsko-gdańskiej konwencji 9 IX 1920, zgodnie z 
postanowieniem punktu 104 Traktatu Wersal
skiego. Konwencję podpisali: poprzedni premier 
Ignacy Paderewski (1860-1941), Oberbiirger- 
meister Heinrich Sahm (1877-1939) i jego zastęp
ca Wilhelm Schiimer.

Po wycofaniu Misji 15 I 1921 Wharton został 
mianowany Naval Attache, a inny członek misji, 
Lieutenant Edgar W. Buchanan, który zajmował 
się sprawami marynarki handlowej, został się w 
Polsce na tym samym stanowisku.

Raport mówi, że personel PMW w 1920 skła
dał się z 110 oficerów w korpusie morskim, 20 w 
korpusie technicznym, 250 w administracji i 2 400 
podoficerów i marynarzy. Z tych 80 oficerów i 
600 podoficerów i marynarzy było doskonale 

wyszkolonych. W 1919 siły wojsk lądowych 
składały się z 550 000 oficerów i żołnierzy oraz 
400 000 rezerwistów 11. PMW posiadała 6 ponie
mieckich torpedowców, 4 małe monitory rzeczne 
zbudowane w Gdańsku, 2 łodzie patrolowe zaku
pione w Finlandii, 8 kanonierek rzecznych i po
mocniczy okręt treningowy. PMW starała się o 
kupno w Wielkiej Brytanii jednego krążownika i 
6 przybrzeżnych łodzi motorowych, ale niestety 
do transakcji nie doszło z powodów politycz
nych1.

Raport za rok 1921 został przygotowany 23 
XII 1922 przez Max Mullera dla Lorda Curzona. 
Stan sił morskich PMW nie uległ zasadniczo 
zmianie od 1920. Siły lądowe składały się z 400 
000 oficerów i żołnierzy, ale po wojnie bol
szewickiej rząd polski zamierzał zredukować ich 
liczbę do 17 000 oficerów (żołnierzy 250 000)11. 
Okręty PMW bazowały w Gdańsku, a jedynie 
dwie szkoły morskie funkcjonowały na terenie 
Polski: w Tczewie i Toruniu. Chociaż konstrukcja 
portu w Gdyni, która miała stać się bazą PMW i 
PMH, wyraźnie posunęła się naprzód, uważano, 
że wydawało się nieprawdopodobnym aby nowy 
port mógł współzawodniczyć z Gdańskiem nawet 
jeszcze za 5 lat.

Max Muller widział, że wycofanie misji 
morskiej nie było po polskiej myśli, ponieważ 
teraz wydawało się, że rząd brytyjski przestał 
aktywnie interesować się morskimi sprawami 
Polski za wyjątkiem przyjęcia na studia 6 ofi
cerów PMW. Oficerowie ci po powrocie bardzo 
entuzjastycznie wyrażali się o swoim pobycie i 
szkoleniu w Anglii2.

W 1922 personel PMW liczył: 150 oficerów i 
2000 oficerów i marynarzy 3, podczas gdy siły 
lądowe składały się z 17 000 oficerów i 250 000 
podoficerów i żołnierzy ". Główne ośrodki 
remontowe PMW znajdowały się w Modlinie i 
Pińsku. Również Puławy, Warszawa, Płock i 
Toruń zostały wymienione jako arsenały PMW. 
Prywatne firmy, takie jak Paruszewskiego we 
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Włocławku, Atelier du Commerce et de la 
Navigation w Warszawie, Zieleniewskiego w 
Krakowie, Lloyd Bydgoski w Bydgoszczy i 
L'Atelier de la Societe Anonyme w Tczewie 
planowały budować jednostki morskie 3.

1923 i 1924 to lata spokojne, toteż raporty 
dyplomatyczne nic nowego nie wnoszą o spra
wach PMW. W 1923 iw 1924 personel PMW 
wynosił 150 oficerów i 2000 podoficerów i 
marynarzy 4’5. Stan lądowych sił wojskowych nie 
uległ zmianie od 1922 11. W 1925 w PMW było 
już 240 oficerów, 350 podoficerów i 1 714 ma
rynarzy 6’ 7, podczas gdy siły lądowe w dalszym 
ciągu składały się z 17 000 oficerów i 250 000 
podoficerów i żołnierzy 11.

Bardziej interesujący jest raport napisany 
przez brytyjskiego Naval Attache, Commander’a 
Wioń de Małpas Egerton'a (1879-1943) za rok 
1925, który jest częścią rocznego raportu opra
cowanego 16 X 1926 również przez Max Mullera 
dla Sir Austen Chamberlain (1863-1937), 
ówczesnego brytyjskiego ministra spraw za
granicznych, który objął to stanowisko 4 XI 1924 
po zwycięstwie w wyborach konserwatystów. Sir 
Austen Chamberlain jest znany jako polityk, który 
16 II 1925 powiedział, że żaden rząd brytyjski 
nigdy nie zaryzykuje życiem brytyjskich gre
nadierów w obronie Gdańska. Ironia losu chciała, 
że 31 III 1939 jego brat, ówczesny premier 
Neville Chamberlain (1869-1940) dał Polsce 
gwarancję udzielenia natychmiastowej pomocy 
zbrojnej w razie ataku niemieckiego. Wróćmy do 
roku 1925. Commander Egerton miał swoją 
kancelarię w budynku ambasady brytyjskiej w 
Warszawie przy ulicy Nowy Świat 18, ale w 
Gdyni bywał na zaproszenie dowódcy floty lub 
szefa KMW. Raport mówił, że budżet PMW 
wynosił 18 399 200 zł, a wydatki nadzwyczajne 
10 382 000 zł. Z tej ostatniej sumy wyznaczono 
na konstrukcję owych jednostek morskich i 
wyposażenie portu 6 566 000 zł, a natomiast na 
budowę nowych domów i pomieszczeń morskich 
3 816 000. Następnie raport podkreślał, że suma 
wyznaczona na zakup broni dochodziła do 325 379 
zł, z czego na zakup min wydzielono 250 000 zł. 
Ogólny budżet Ministerstwa Spraw Wojskowych 
wynosił 710 100 000 zł, ale z powodu oszczęd
ności wydano tylko 685 000 000 zł. Suma ta sta

nowiła 32% całego budżetu państwa 7. (W 1925 
Ł = 29,50 zł. ").

Egerton napisał, że administracyjnym szefem 
PMW był Commander Jerzy Świrski (1882- 
1959), który sam załatwiał sprawy marynarki 
wojennej z ministrem wojny, Władysławem 
Sikorskim (1881-1943), a natomiast Commander 
Józef Unrug (1884-1973) był dowódcą floty. W 
czasie pisania raportu brytyjski Naval Attache 
stwierdził, że oboje ci oficerowie byli we Francji 
na studiach 7.

Kontynuując swój raport Egerton mówił, że 
PMW składała się z 5 poniemieckich torpe
dowców, 2 kanonierek, 4 monitorów rzecznych, 
20-30 motorówek, 4 jednostek morskich do sta
wiania przybrzeżnych min i różnego asortymentu 
mniejszych statków. Egerton uważał, że oprócz 4 
małych kanonierek rzecznych, które były wów
czas w budowie w Krakowie, i których kon
strukcja miała być niebawem ukończona, PMW 
nie zamierzała nic nowego ani budować ani 
zakupywać dopóki sytuacja finansowa kraju nie 
polepszy się. 19 VII 1925 PMW straciła tor
pedowiec „Kaszub”, który zatonął w Gdańsku na 
skutek wybuchu kotła. Egerton był zdania, że 
stało to się przez dostanie się w jakiś sposób 
otwartego płomienia do pustego zbiornika z 
paliwem7.

Według Egerton'a konstrukcja portu w Gdyni 
posuwała się dobrze naprzód i chociaż port nie 
był jeszcze na tyle gotowy aby flota wojenna i 
handlowa mogły w nim funkcjonować, to jednak 
wyładunek i załadunek towarów na statki 
handlowe odbywał się przez cały rok. Sztab 
Dowódcy Floty został już przeniesiony do Gdyni, 
ponieważ wyżsi oficerowie PMW uważali, że 
powinni być na miejscu konstrukcji nowego portu 
w celu kierowania osobiście pracami związanymi 
z procesem budowy. Pomimo tego, okręty PMW 
w dalszym ciągu bazowały w Gdańsku 7.

Na zakończenie swojego raportu, Egerton po
wiedział, że na razie trudno jest zrozumieć dla
czego kraj tak geograficznie położony jak Polska i 
z tak małym dostępem do morza, ale właściwie 
całkowicie samowystarczalny we wszystko, w 
ogóle pragnie zbudować flotę wojenną .

W październiku 1926 wielkie zainteresowanie 
wzbudziło w Brytyjskiej Admiralicji polskie 
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zamówienie w stoczniach francuskich na budowę 
dwóch kontrtorpedowców oraz zamiar kupna 
starego krążownika „Desaix” prawdopodobnie za 
1 200 000 franków 14. (W 1926 £1 = 238Ffr ").

1 IX 1926 Foreign Office dowiedział się od 
Admiralicji, że rząd francuski miał zamiar 
sprzedać Polsce stary krążownik „Desaix”, co 
byłoby sprzeczne z Artykułem XVIII Układów 
Waszyngtońskich z 1921-1922. Układy te pod
pisano na konferencji w Waszyngtonie trwającej 
od 12 XI 1921 do 6 II 1922 w celu określenia 
ograniczeń zbrojeń morskich. W konferencji 
uczestniczyło 5 mocarstw morskich: Wielka Bry
tania, USA, Japonia, Włochy i Francja. Były to 
wielkie mocarstwa morskie, które nie brały pod 
uwagę aspiracji rozwijających się flot morskich 
mniejszych państw lub ich zagrożenia prze jedno 
lub więcej z tych mocarstw. Również na pewno 
mocarstwa morskie zdawały sobie sprawę, że 
jeżeli dojdzie do wojny, to naturalnie będą wal
czyły między sobą, jak już doświadczenie historii 
pokazało. Ciekawe, czy pomyślano wtedy, że 
walcząc razem z mniejszymi flotami można by 
było też dużo osiągnąć. W tym czasie politycy 
mieli inne zdanie. Mocarstwa te uważały, że 
powinno się ograniczyć budowę wielkich 
jednostek morskich i przez to oddalić groźbę 
wojny. Artykuł XVIII mówił: „Each of the 
Contracting Powers undertakes not to dispose by 
gift, sale or any mode of transfer of any vessel of 
war in such a manner that such vessel may 
become a vessel of war in the Navy of any foreign 
Power” 1 . Według tego artykułu rząd francuski 
zobowiązany był upewnić się, aby okręt ten nie 
stał się okrętem wojennym po jego sprzedaży 
innemu państwu morskiemu. Z początku Bry
tyjska Admiralicja mylnie przypuszczała, że 
„Desaix” przestał już być okrętem wojennym w 
1921 i mógł być sprzedany jako statek. Artykuł 
XVIII nie dotyczy transakcji dokonanych przed 
wprowadzeniem w życie układów waszyng
tońskich, ale w wypadku „Desaix”, Foreign 
Office dowiedział się, że „Desaix” w 1926 
figurował na „Listę de la Flotte” jako okręt 
wojenny. Foreign Office chodziło o to, że sprawa 
ta powinna być wyjaśniona, ponieważ Wielka 
Brytania chciała w tym samym czasie sprzedać 
Jugosławii łodzie podwodne zamówione jeszcze 

w 1918, których konstrukcja została wstrzymana 
też w 1918. Firmy brytyjskie chciały teraz 
sprzedać te łodzie Jugosławii i czekały na 
pozwolenie rządu. Oprócz tego we wrześniu 1926 
Brytyjczycy odmówili sprzedania Chile 
destroyerów, ponieważ byłoby to niezgodne z 
postanowieniami Układów Waszyngtońskich. Je
żeliby Wielka Brytania sprzedała Jugosławii 
łodzie podwodne, Francja mogłaby sprzedać 
Polsce „Desaix”. Zatem Principal Assistant 
Secretary Admiralicji, Alexander Flint (1877- 
1932), postanowił wystosować protest w związku 
z zapowiedzianą sprzedażą Polsce krążownika 
„Desaix” 8.

„Desaix” należał do klasy Duplex i był wo
dowany 21 III 1901. Wyporność jego wynosiła 
7604 t. Jego działka 100 mm (3,9 in.) zostały 
usunięte w 1917 w celu uzbrojenia statków 
handlowych, a „Desaix” otrzymał 2 47 mm 
przeciwlotnicze działka. Poszedł na złom w 1927 
i transakcja z Polską nigdy nie doszła do skutku 9.

18 IX 1926 Admiralicja dowiedziała się z 
prasy francuskiej o podpisaniu kontraktu na bu
dowę 2 kontrtorpedowców dla PMW, ale wia
domość ta także przyszła od włoskiego Naval 
Attache w Paryżu, kapitana Bogetti, który po
informował o tym wydarzeniu brytyjskiego Naval 
Attache w Paryżu, Captain (późniejszy admirał) 
James Murray Pipon (1882-1971). Ambasador 
brytyjski w Paryżu, Lord Robert Crewe-Milnes 
(1858-1945), natychmiast powiadomił swój rząd 
o proponowanym zamówieniu i polsko-fran
cuskiej współpracy morskiej. Ponieważ rząd 
Wielkiej Brytanii nie został oficjalnie powia
domiony o planowanej konstrukcji okrętów, co 
było sprzeczne z Artykułem XVI Układów Wa
szyngtońskich, wysłano natychmiast protest do 
rządu francuskiego domagając się wyjaśnienia. 
Artykuł XVI mówił: „If the construction of any 
vessel of war for a non-Contracting Power is 
undertaken within the jurisdiction of any of the 
Contracting Powers, such Power shall promptly 
inform the other Contracting Powers of the date 
of the signing of the contract and the date on 
which the keel of the ship is laid; and shall also 
communicate to them particulars relating to the 
ship prescribed in Chapter II, Part 3, Section 1(b), 
(4) and (5)” 15. W rezultacie brytyjskiego protestu 
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wystosowanego do rządu francuskiego w grudniu 
1926, ambasador Francji w Londynie, Aime 
Joseph de Fleuriau (1870-1938), wystosował 
memorandum do Sir Austen Chamberlain 8, w 
którym pisze, że rząd francuski zastosował się już 
do wymagań zawartych w Układach Waszyng
tońskich i powiadomił mocarstwa morskie o kon
strukcji tych okrętów. Rząd brytyjski wyjaśnienie 
przyjął, ale wysoki urzędnik Foregin Office, 
Robert Leslie Craigie (1883-1959), uważał, że 
memorandum to powinno być przysłane przed 
datą podpisania kontraktu: 2 IV 1926 10.

W każdym razie Bogetti mylnie powiadomił 
Pipona, że PMW zamówiła budowę kontr- 
torpedowców w Dunkierce, więc Anglicy sami 
się wkrótce dowiedzieli, że stocznie w Caen i 
Blainville będą konstruktorami polskich okrętów. 
Bogetti nie był również pewien ile łodzi 
podwodnych zamówiła Polska i wydawało się 
jemu, że było ich 9 l0.

Ostatecznie w listopadzie Bogetti poinfor
mował Pipona, że PMW zamówiła tylko 3 łodzie 
podwodne, ale myślał, że będą one budowane w 
trzech stoczniach, po jednej w każdej: Chantiers 
de la Loire, Chantiers Navals Franęis i Penhoet. 
Bogetti również powiedział Piponowi, że 
otrzymał tę informację od Naval Attache Włoch 
w Warszawie. Lord Crewe-Milnes pisząc o tym 
25 XI 1926 do Sir Austen Chamberlain, 
powiedział: „The Polish Government has also 
included in its naval programme the construction 
of 9 submarines; three of these are to be mine- 
laying boats and it seems almost certain that they 
will be ordered from the Chantiers Normands at 
Havre. No definite decision on this point has, 
however, yet been arrived at” 10111

Raport morski za 1926 przygotował następny 
brytyjski Naval Attache, Commander Geoffrey 
Stewart Fleetwood Nash (1883-1936) 13. Był on 
częścią ogólnego raportu sporządzonego 3 X 
1927 przez Max Mullera dla Sir Austena 
Chamberlain. Nash twierdził, że od czasu 
uzyskania niepodległości i dostępu do morza, 
polskie aspiracje morskie dążyły do nadania 
Polsce statusu mocarstwa morskiego przez 
stworzenie silnej floty wojennej i handlowej. 
Również twierdził, że trzeba poczekać i wtedy 
zobaczy się, czy Polska potrafi coś zrobić z tak 

małym wybrzeżem, gdyż narodem żeglarskim jej 
mieszkańcy dotychczas nie byli. Tylko przyszłość 
pokaże czy uzyskanie dostępu do morza wszczepi 
w polski naród ideę znaczenia morza 14.

Nash zauważył, że ponieważ Polska nie otrzy
mała Gdańska, cały jej twórczy wysiłek został 
skierowany na budowę Gdyni. Przedsięwzięcie to 
jest zaplanowane na tak wielką skalę, że może 
nawet nie zostanie w całości doprowadzone do 
końca. Prace są stale przerywane z powodu 
trudności finansowych i konstrukcja nowego 
portu posuwa się naprzód bardzo powoli, ale 
Nash był przekonany, że Polacy nie zrezygnują ze 
swych planów: „...the Polish desire to see their 
national flag flying on the high seas will no doubt 
keep the project alive...” 14.

Następnie Nash poświęcił parę słów Fran
cuskiej Misji Morskiej, mówiąc, że w dalszym 
ciągu prowadzi ona działalność na terenie Polski. 
Nie tylko dlatego, że oficerowie PMW wy
jeżdżają na studia do Francji, a także dlatego 
ponieważ Polska otrzymała francuskie kredyty i 
jej wysocy urzędnicy i oficerowie zostali hojnie 
obdarowani medalami „Legion d’Honneur”, zde
cydowano oddać konstrukcją jednostek morskich 
właśnie Francji. Teraz jednak, z powodu trudnej 
sytuacji finansowej we Francji, nie wiadomo, jak 
długo będzie ona zdolna przedłużać Polsce 
kredyty 14.

W międzyczasie w niemieckiej prasie zaczęły 
się ukazywać artykuły uważające morską rolę 
Francji w Polsce jako mającą na celu stworzenie 
dla siebie potężnej bazy na Bałtyku przy 
współpracy Polski. W Niemczech zaczęto się za
stanawiać jaki cel mają manewry francuskiej 
eskadry na Bałtyku w sierpniu i wrześniu 1926, 
jak również i wizyta francuskich okrętów w 
Gdyni. Widziano w tym dążenie Francji do pano
wania na Bałtyku 14.

Budżet PMW na rok 1926 wynosił 15 783 602 
zł (około £400 000) przy wymianie £1 = 40 zł) 14, 
z czego na konstrukcję nowych jednostek 
morskich wydzielono 3 519 000 zł14.

PMW składała się ze 160 oficerów, 400 
podoficerów i 1 700 marynarzy. Liczba personelu 
sił lądowych nie uległa zmianie od 1925 u. 
Szefem KMW jest kapitan Świrski, z byłej 
marynarski rosyjskiej, który: „...is a man of about 
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40 years of age, with a very pleasant per
sonality...” 14.

Morski Dywizjon Lotniczy znajdował się w 
Pucku i składał się z 15 oficerów i 400 
szeregowych. Samoloty są francuskiej konstrukcji 
budowane przez Lione et Olivie 14.

Na tym kończy się rok 1926. Następnych kilka 
lat na razie nie przyniesie wielkich zmian na 
arenie politycznej i znaczenie polskiej floty 
wojennej nie będzie jeszcze przedstawiane w 
następnych raportach z entuzjazmem aż do 
zamówienia kontrtorpedowców w Cowes w 1934.
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Felicja Maria Pitułko

Wspomnienia...
Kiedy po upadku Francji w roku 1940 Premier 

Churchill zorientował się, że duże ilości żołnierzy 
czekają na ewakuację, a nasze piękne statki pasa
żerskie M/s „Batory” i M/s „Sobieski” znajdują 
się w Plymouth i Falmouth, zwrócił się do Adm. 
J. Świrskiego, szefa KMW, o wyznaczenie ofice
rów i marynarzy do utrzymania kontroli na 
„Batorym”, którego zbuntowana załoga odmówiła 
wyjścia w morze. W odpowiedzi Adm. J. Świrski 
oświadczył, że nie posiada jurysdykcji aby roz
kazać oficerom i marynarzom MW przejęcia 

służby na statku marynarki handlowej. Może 
jedynie zwrócić się z apelem do zgłoszenia się 
ochotników. Zgłosił się wówczas kpt. mar. 
Franciszek Pitułko oraz z Korpusu Oficerów 
morsko-technicznych inż. Wacław Trzebiński, 
kpt. mar. Wśród niewielu marynarzy ochotników 
z Francji głównie, zgłosił się Florian Wizła, stale 
działający w Stowarzyszeniu Marynarki Wojen
nej w Londynie. Z zachowanych dokumentów 
jako pierwszy podaję:
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M/s Batory

Komenda Garnizonu O.R.P. „Gdynia” 19 czerw
ca 1940 r. Wyznaczam kapitana marynarki Fran
ciszka Pitułko Komendantem Wojskowym M/s 
„Batory”. Komendant Garnizonu (podpis) Kmdr, 
por. K. Durski-Trzasko.

Kiedy kpt. mar. F. Pitułko wraz z uzbrojonymi 
marynarzami wszedł na statek, rozkazał całej za
łodze zebranie się na głównym pokładzie. We 
wspomnieniach mówił, że najbardziej w tym tłu
mie rzucały się w oczy białe wysokie czapki ku
charzy.

Stanął wprost nich i spokojnie powiedział: 
„każdy podejdzie z osobna” i zapytał: „chcesz 
wyjść w morze, czy nie?” Każdy, który powie
dział „nie” został odprowadzany na dolny pokład, 
gdzie przy drzwiach stali uzbrojeni marynarze. 
Był bardzo zmartwiony patrząc na pozostałą małą 
część załogi, która wreszcie zgodziła się na 
wyjście w morze. Z pomocą inż. W. Trzebiń
skiego maszynownia została prędko uruchomiona 
i statek wyszedł w morze.

Z usłyszanych wspomnień Wacio Trzebiński 
stale biegał żeby przy drzwiach podsłuchiwać, 

jakie są nastroje zamkniętej tam załogi. Nie trwa
ło długo, kiedy zaczęli przepraszać i prosić o włą
czenie ich do służby pod warunkiem, że nie będą 
ukarani. Oczywiście otrzymali zapewnienie, że 
nic im nie grozi. Uwolnieni wręcz wspaniale 
pełnili służbę. Wyznaczonym portem francuskim 
była Bayonne. Po krótki postoju na redzie oraz 
osobistym wyjściu kap. mar. F. Pitułki na ląd w 
celu zbadania sytuacji i po półtorej godzinie 
oczekiwania nadszedł sygnał, aby natychmiast 
opuścić port i udać się do portu Saint-Jean-de- 
Luz. Po wejściu na redę i spotkaniu Francuzów na 
lądzie, którzy pytali się „po co statek przyszedł i 
pod jaką flagą pływa?” zażądałem poinfor
mowania najbliższej władzy brytyjskiej o naszym 
przybyciu. Na molu natrafiłem na posterunek 
marynarki francuskiej z oficerem pełniącym służ
bę na czele. Żądałem od niego połączenia się z 
portem w Bayonne, ale bez rezultatu. W porcie 
czekała już spora grupa ludzi na ewakuację, za
częto ich więc na łodziach dowozić do „Bato
rego”. W pobliżu stał M/s „Sobieski”, zała
dowany już po brzegi, któremu poleciłem natych
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miast wyjść do Falmouth. Wróciłem na „Ba
torego” a na lądzie pozostał inż. W. Trzebiński 
doglądający sprawnego ładowania. Stojąc teraz na 
górze przy trapie byłem zmartwiony patrząc na 
ładowanie głównie ludności cywilnej. A tu nagle 
przymaszerowały oddziały naszego wojska. Ze 
łzą w oku patrzyłem na żołnierzy niosących po 
dwa karabiny. Wzdłuż trapu ustawili się mary
narze pomagając żołnierzom wejść, bo to się 
musiało odbywać w szybkim tempie. Opowiadał 
mi potem inż. W. Trzebiński, że zajechał samo
chodem załadowanym walizkami mjr. W.P., który 
wskazując ręką powiedział: „Proszę mi to zała
dować”. Omalże ze śmiechu nie pękli, mrucząc 
pod nosem: „Rad będziesz jak ciebie załaduje
my”. Chwycił major za swe walizki i patrząc jak 
tarasuje przejście krzyknąłem: „rzuć walizki bo 
strzelę”. No i poleciały do morza. Znam to wspo
mnienie z tylu opowiadań i zawsze mnie to bawi.

Kpt. mar. F. Pitułko na trapie - M/s Batory 1940 r.

Otrzymałem raport o ataku .lotnictwa nie
mieckiego na port w Bordeaux oraz działalności 
w pobliżu wejścia do portu okrętów podwodnych. 
W całym tym rejonie były tylko dwa karabiny 
maszynowe przeciwlotnicze z obsługą polskich 
żołnierzy. Skoro tylko ostatnia osoba została zała
dowana poleciłem podnieść kotwicę i wyszliśmy 
do Plymouth zabierając 1110 żołnierzy. Oprócz 
tego:
- 578 oficerów w tym 4 generałów, m.in. gen.

Duch;
- 97 członków rodzin wojskowych;
- 123 Polaków (przeważnie urzędników);
- 127 obywateli francuskich;
- 11 Anglików;
- 4 obywateli czeskich;
- 4 obywateli austriackich;
- 3 Palestyńczyków - Żydów;
- 5 Hiszpanów;
- 1 Rosjanina
i 25 osób nie posiadających dokumentów.

Przejście do Plymouth odbyło się bez prze
szkód. Wysłałem od razu raport o kondycji załogi 
i statku: Nastroje załogi są dobre, pracowali 
chętnie i dobrze. Jednak długie godziny pracy 
bardzo ciężkiej biorąc pod uwagę dalsze przejścia 
w tych kilku miesiącach przyczyniły się u wielu 
członków załogi do wyczerpania nerwowego. 
Jedynym uzbrojeniem statku były dwa karabiny 
maszynowe na pomoście. Żeby polepszyć morale 
załogi sugeruję:
1. Zainstalowanie działa przeciwlotniczego.
2. Zwolnienie niektórych bardzo młodych stewar
dów, którzy zostali wyratowani z zatopionego 
statku M/s „Piłsudski”.

Biorąc pod uwagę kompletnie wyczerpaną z 
sił załogę, proponuję na pewien czas wstrzymanie 
rejsów. W ostatnich kilku przejściach były chwile 
bardzo niebezpieczne a załoga zawsze zacho
wywała się z prawdziwie marynarską godnością. 
Uważam, że za tak wykazany ogromny wysiłek 
należy się załodze wyrażenie uznania w postaci 
oficjalnego listu. Odpowiedź przysłał C-in - C 
Western Approaches do Komendanta O.R.P. 
Gdynia 30-go czerwca 1940 roku. W sprawie: 
Operacji,Aerial” i raportu od oficera dyżurnego i 
oficerów polskich ma M/s „Batory”.
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Raport kpt. Franciszka Pitułko o przejściach 
„Batorego” z Plymouth do Bayone i z powrotem 
został przeczytany z wielkim zainteresowaniem i 
pełną aprobatą. W następnym raporcie otrzyma
łem od oficera pełniącego służbę na „Batorym” 
wyrazy wielkiego uznania dla pracy kpt. F. Pituł
ko i uzbrojonej ochrony przy ładowaniu uchodź
ców i żołnierzy.

Byłbym Panu bardzo wdzięczny za prze
kazanie kpt. mar. F. Pitułko mojego podzięko
wania z wyrazami wdzięczności za wykonaną 
wspaniałą pracę. Gdynia - American Shipping 
Line zostaną poinformowani o sugestiach kpt. 
mar. F. Pitułko w sprawie zwolnienia stewardów, 
odpoczynku dla załogi no i założenia przeciw
lotniczego uzbrojenia skoro tylko będzie ono 
osiągalne. Podpisane admirał D. Dunbar-Nasmith, 
C - in - C. O.R.P. Gdynia, 2 lipca 1940 r. (do wia
domości kpt. mar. F. Pitułko).

Te wyprawy, 32-letniego wówczas męża na 
„Batorym” zawsze mnie zadziwiały. Mieszkając 
po wojnie przez 20 lat w Edynburgu, podczas 
naszych towarzyskich spotkań gen. S. Maczek 
często dziękował mężowi za przywiezienie tylu 
żołnierzy do jego przyszłej dywizji. Od siebie 
dodawałam, że byłoby to znacznym ułatwieniem 
gdyby znów znalazł się Mojżesz i przez kanał 
przeprowadził. Po tych wyprawach został 
6.8.1940 tymczasowym pierwszym oficerem arty
lerii na ORP „Błyskawica”.

22.10.1940 ZDO na ORP (Fr. Kt.) „Ouragan”, 
a od 1.05.1941 ZDO na ORP „Piorun”. Zachował 
się dokładny opis tego historycznego spotkania 
„Pioruna” z „Bismarckiem”. Opisywany nastrój 
na okręcie świadczył o przeżywanych emocjach. 
Radość załogi była ogromna, były okrzyki hurra i 
czapki leciały w górę. Tak spełniły się moje mło
dzieńcze marzenia artyleryjskie, że wezmę udział 
w bitwie morskiej.

Kiedy po wojnie, w latach 70-ych, czołowy 
wówczas reporter BBC McKenzie zrobił film o 
tej wielkiej bitwie morskiej, zwrócił się do męża z 
prośbą o przybycie do studia z relacją odkrycia 
„Bismarcka” przez „Pioruna” i przebiegu działa
nia, co chętnie i z niemałym przeżyciem emocjo
nalnym mąż wykonał. Po tygodniu pan McKenzie 
przesłał list przepraszając, że z braku czasu nie 
mógł wywiadu z mężem umieścić. Już wkrótce 

potem, oglądając film w telewizji z wieloma 
wywiadami z uratowanymi marynarzami z „Bis
marcka”, odnajdowanymi w różnych miejscowo
ściach w Niemczech, doszliśmy do wniosku, że 
nie z braku czasu ale z powodu układu polity
cznego w czasie panującej tzw. „zimnej wojny” 
już o Polakach lepiej było nie wspominać. Nawet 
w tym czasie inne polskie publikacje były kon
fiskowane.

Pasażerowie i wojsko — M/s Batory 1940 r.

Natomiast zachowało się przyjemniejsze 
wspomnienie z okresu od 6.08.1942 roku, tj. w 
chwili objęcia przez męża dowództwa ORP „Bu
rza”, które w obszernym artykule umieścił w 
1943 roku angielski reporter w „Evening 
Standard”, pt. „His New Winner Was a Destroy
er”, pisząc: „Załoga stworzyła historię konwoju. 
Mój lewoskrzydłowy polski niszczyciel grał 
wspaniale. W futbolowej frazeologii dowódca 
brytyjskiego konwoju wydał zasłużoną pochwałę 
polskiemu niszczycielowi ORP „Burza”, który 
odwiedziłem w północnym porcie. Że gra była 
niebezpieczna można osądzić z dalszego sygnału 
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dowódcy, który brzmi - Byłem zaskoczony i 
pełen podziwu dla umiejętności waszej obrony. W 
ostatnich tygodniach byłem na wielu okrętach 
walczących na szlaku w północnych konwojach. 
Ich załogi bezsprzecznie dźwigają najtrudniejszy 
ciężar wojny. Ich odwaga jest niezachwiana, ale 
największe wrażenie odniosłem na tym niszczy
cielu. Od marca 1939 roku, sześć miesięcy przed 
wojną, kpt. mar. F. Pitułko żył w stałych rygo
rystycznych warunkach służbowych, jak wielu 
innych, którzy służą z nim. On ma żonę i dziecko 
w Polsce. Pokazał mi fotografię chłopca pię
cioletniego. Fotografia była w ramce zrobionej z 
dwóch galwanizowanych pocisków Brena. 
(Nawiasem mówiąc była to ręcznie zrobiona 
ramka z dedykacją: I.Of.Art. ORP „Grom” 
listopad 1938/marzec 1940 - artylerzyści.” Tą 
pamiątkę ma nasz syn w Kanadzie.

Pasażerowie i wojsko — M/s Batory 1940 r.

Wszyscy ci polscy marynarze opowiadają mi o 
doznawanej serdeczności od brytyjskiej ludności. 
Ale fakt pozostaje faktem, że urlop nie znaczył 
jednak powrotu do domu. Tylko na morzu 
możemy czuć się szczęśliwi - powiedział do mnie 
kapitan. - Tam my pomagamy w niszczeniu 
nazistów i nie spotykamy dzieci, które tak bardzo 
przypominają nam nasze rodziny. Ale jednak nikt 
nie chce być bez przerwy na morzu, dodał raczej 
w zamyśleniu.

Pokazano mi z największą dumą telegram 
Głównego Dowódcy Floty (Home Fleet) Sir John 
Tovey: - Wasze osiągnięcia i wspaniały duch 
panujący na waszych okrętach mówią same za 
siebie. Wasza Młoda Marynarka już stworzyła 
własną tradycję i pokazała światu ile są warci 
polscy oficerowie i załogi. Wy sami zapewniliście 
sobie niezaprzeczalne prawo do istnienia na 
morzu i rozwoju waszej floty. Znając Was, jestem 
pewny, że staniecie się nie tylko wielką siłą na 
lądzie ale również siłą morską”.

Po wojnie, po 18-tu latach pływania w bry
tyjskiej marynarce handlowej pozostało również 
miłe wspomnienie z pracy w Edynburgu, z foto
grafią wręczenia prezentu i z artykułem o nastę
pującej treści:
Kpt. F. Pitułko, który po 18-tu latach pływania w 
firmie George Gibson odchodząc na emeryturę 
otrzymuje prezent od głównego dyrektora firmy 
Mr. Somerville, wręczonego w czasie uroczy
stości w głównym biurze of the Dock Com
mission.

Wieczorem, na urządzonym w hotelu 
bankiecie opowiadałam, jakie to było nasze życie 
domowe w czasie kilkugodzinnych spotkań mię
dzy rejsami, które głównie upływały na słuchaniu 
radia o pogodzie na morzu i znany jest mi już 
każdy Gale Force! - nie mówiąc o przechyłach i 
innych problemach. Ponieważ statek był pół- 
pasażerski, komfortowy, wybrałam się do Am
sterdamu i Antwerpii z kilkudniowymi postojami. 
Wracając raz z Antwerpii w szalonym sztormie, 
byłam już prawie pewna, że żołądek rozpłynął się 
w kawałki. A tu steward z największym spokojem 
przychodzi i wylicza mi dania do wyboru z menu. 
Prosiłam żeby prędko zamknął drzwi i raczej 
zniknął. Pozostaje to dla mnie niezrozumiałe, jak 
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kucharz sobie radzi, kiedy ta cała łajba przewraca 
się na wszystkie strony.

Nareszcie osiedlamy się w Londynie w domu, 
którzy uprzednio sama kupiłam, wyremontowa
łam i urządziłam. Okazało się, że właścicielem 
domu był admirał. Córka admirała, w średnim już 
wieku, po śmierci ojca umieściła matkę w domu 
opieki dla rodzin Royal Navy w Brighton. Z mężem 
swoim, majorem armii brytyjskiej, mieszkała na wsi, 
skąd przysłała nam list: „I am so pleased, that the 
house remains in the hands of the Navy” oraz 
dołączyła litografię Mikołaja I! Znajomość historii 
naszej była i jest u Anglików zdumiewająca!

Nareszcie mąż jest znów w gronie swoich 
kolegów, obejmując funkcję w dziale opieki w 
Stowarzyszeniu Mar. Woj. i pracując w Croydon 
w biurze brytyjskiego kolejnictwa, którego dyre
ktorem był pan Donald Thornhill, tak bardzo 
oddany sprawom polskiej marynarki. Praca ta by
ła też związana trochę z marynarką w dziale pro
mów należących do kolei brytyjskiej. Nawiązał z 
nami kontakt kpt. mar. Hrynkiewicz-Moczulski, 
do którego w jakiś sposób zgłosił się Niemiec, 
były porucznik z łodzi podwodnej wyciągnięty z 
morza po zatopieniu na Atlantyku, i który wraz z 
kilkoma marynarzami przewieziony był na „Bu
rzę” no i spędził resztę wojny w wygodnych wa
runkach w Kanadzie. Okazało się, że ten po
rucznik poszukiwał męża po wojnie chcąc mu 
podziękować za uratowanie życia.

W roku 1976 był w stopniu kontradmirała, 
Attache Morskiego w Ambasadzie niemieckiej w 
Londynie. Doszło do wspólnego spotkania w 
hotelu, bo w żadnym wypadku nie zgodziłam się 
na nasz dom, po moim przeżyciu wojny z tymi 
barbarzyńcami. Ponieważ w tej akcji ogromnego 
zamieszania narobiła korweta amerykańska USS 
„Campbell” zależało mężowi na potwierdzeniu 
przez tego świadka, czy okręt zatopiony został 
przez bomby głębinowe „Burzy” - co po
twierdził. Na wizytówce podał jeszcze ten dr. 
Werner Schunemann swój prywatny adres w 
Hamburgu. W każdym razie inaczej potoczyło się 
jego życie po wojnie.

Tymi wspomnieniami opracowanymi na pod
stawie dokumentów pragnę złożyć kwiatek na 
grobie męża w dwudziestą rocznicę naszego 
ziemskiego rozstania.

Mieszkając w Edynburgu zaprzyjaźnieni byli
śmy z płk. Witoldem Warthą i jego rodziną. Był 
on najbliższym adiutantem Marszałka Piłsud
skiego i we wspomnieniach opowiadał jak to czę
sto niejednego odprawiał generała nie dopu
szczając do widzenia się z Marszałkiem, ale nigdy 
Admirała podkreślając jego niezwykłą osobo
wość.

Gdzieś w roku 1950, zaproszeni, byliśmy 
gośćmi na herbatce w skromnym domu pp. Świr- 
skich w dzielnicy Wimbledon. Byłam mile zasko
czona zainteresowaniem się Admirała przeży
ciami moimi wraz z dzieckiem w czasie wojny w 
Polsce. Ta przemiła wizyta została mi głęboko w 
pamięci. Na pożegnanie Admirał odprowadził nas 
jeszcze do furtki ogródka. Ach cóż to było za 
cudowne dobrane małżeństwo!

Ponieważ mąż z każdego okrętu, na którym 
pełnił służbę otrzymywał pamiątkę, pragnę ofiaro
dawców powiadomić, że o pamiątce z ORP 
„Grom” już wspomniałam. Z ORP „Ouragan” 
ogromna srebrna papierośnica z napisem 
wewnątrz: - Gorazdowski, Michałkiewicz, Pa- 
cewicz, Ojciec Piór, Dr Ożegowski, Szabunia 
Tuwim, Kubuś Jankowski, Robi. Papierośnicę tą 
przekazałam Ojcom Paulinom w Częstochowie. Z 
ORP „Piorun” miniaturka masztu z banderą i 
dedykacją. Z ORP „Burza” replika pomostu z 
dedykacją od załogi pokładowej oraz pięknie 
wykonany w mosiądzu kałamarz z kotwicą od 
załogi maszynowej. Galowy mundur znajduje się 
na OM „Błyskawica”.

Od Redakcji: Chciałbym dodać, że Edmund 
Kosiarz w swej książce pt. „Flota Białego Orła” 
na stronie 176 pisze „Ostatnimi portami ewaku
acyjnymi były Bayonne i Saint-Jean-de-Luz. 19- 
go czerwca (1940). Adm. Dunbar-Nasmith skie
rował tam cztery transportowce wojska, w tym 
Ms „Batory” i Ms „Sobieski”. Dowództwo nad 
tymi ostatnimi na czas operacji powierzono kpt. 
mar. Franciszkowi Pitułce. „Batory” i „Sobieski” 
w ciągu następnych dwóch dni ewakuowały oko
ło dziewięć tysięcy ludzi. J.K. Sawicki - Kadry 
Morskie Rzeczypospolitej - Tom II - str. 411, 
Pitułko Franciszek - 19-28 VI 1940 kmdt. 
wojenny M/s „Batory”, na którym przeprowadził 
ewakuacje ostatnich polskich oddziałów z St.
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Jean-de-Luz do Plymouth. Należy może wyjaśnić, 
że kpt. mar. F. Pitułko został wysłany na Ms 
„Batory” jako Dowódca Oddziału Desantowego 
w celu utrzymania porządku, dyscypliny i wyko

nania tego zadania ewakuacji z portów fran
cuskich. Kapitanem M/s „Batory” był wtedy kpt. 
Zygmunt Deyczakowski (od 25.04.1940 do 
27.08.1941).

Tadeusz Lesisz

NA „BŁYSKAWICY”
- Inwazja Północnej Afryki - Operacja „Torch”
Rok 1942 - Po ukończeniu kursu Oficerów 

Artylerii Morskiej w H.M.S. Drake w Devonport, 
zostałem ponownie zaokrętowany jako I ofic. art. 
na ORP „Błyskawica”, którą zastałem jeszcze w 
stoczni w Cowes. Po zakończeniu remontu 
wyszliśmy z Cowes na „working up” do Oban w 
północno-zachodniej Szkocji.

Oban - piękna mała letniskowa miejscowość 
w Firth of Łom, zamieniona na bazę na czas woj
ny i dowodzona przez emerytowanego admirała, 
już w bardzo poważnym wieku. Mimo ciągłych i 
intensywnych ćwiczeń spędziliśmy tam przy
jemne dwa tygodnie, po czym otrzymaliśmy 
rozkaz udania się do Scapa Flow, by rozpocząć 
pracę konwojową na Północnym Atlantyku, 
pomiędzy Szkocją i Islandią. Po przybyciu do 
Scapa Flow wizytował nas Viceadm. R.L. Burnett 
- dowódca Home Fleet destroyers.

Po wizycie admirała, wraz z kolegą, zostaliśmy 
zaproszeni na pancernik HMS „King George V”, 
flagowy okręt Dowódcy Home Fleet adm. J. Tovey. 
Na przyjęciu byli obecni oficerowie wszystkich 
alianckich flot, między innymi amerykańskiej, 
francuskiej, holenderskiej, norweskiej, duńskiej i 
my najmłodsi stopniem wśród tej elity starszyzny 
morskiej. Siedziałem pomiędzy komandorem an
gielskim i amerykańskim. Poza rozmową na ogólne 
tematy, przeszedłem „egzamin” o walce z U-boat- 
ami. Po wspaniałym przyjęciu w admiralskiej 
messie, przeszliśmy do olbrzymiego pomieszczenia 
na film „Bambie”. Całość wieczoru była dla mnie 
wielkim i niecodziennym przeżyciem.

W drugiej połowie 1942 roku, w przy
gotowaniu do 2 frontu w Europie setki tysięcy 

żołnierzy amerykańskich i kanadyjskich przetran
sportowano na olbrzymich statkach pasażerskich 
tak zwanych „Monsters”, wśród nich Queen 
Elizabeth 84 000 ton, Queen Mary 81 000 oraz 
jeden francuski i jeden statek holenderski. Te 
„Monsters” przechodziły przez Atlantyk bez es
korty dużą szybkością około 30 węzłów, zygza
kując w prawo i w lewo 60 stopni od właściwego 
kursu, ażeby uniemożliwić U-Boatom zajęcie 
pozycji do ataku torpedowego. Kiedy zbliżały się 
do zasięgu Luftwaffe, około 200 mil na zachód od 
brzegów Irlandii spotykały je silne eskorty 
okrętów przeciwlotniczych i doprowadzały do 
portu. W jednym z podobnych rejsów, w 
początkach października, brała udział ORP 
„Błyskawica”, eskorta składała się z krążownika 
przeciwlotniczego HMS „Curacao”, ORP 
„Błyskawica” oraz dwóch Hunt class niszczycieli. 
Około 200 mil na zachód spotkaliśmy „Queen 
Mary” i zajęliśmy wyznaczoną pozycję. Pogoda 
była idealna, świeciło słońce, morze spokojne, 
większość załogi wylegiwała się na pokładzie. 
Stałem na pomoście, widok olbrzymiej „Queen 
Mary”, imponujący, jak z wielką szybkością prze
cinała tafle morza, pozostawiając po sobie 
olbrzymią falę. W pewnym momencie wachtową 
ciszę przerwał głośny meldunek mata Witkow
skiego, podoficera sygnałowego „okręt podwod
ny... kierunek...” uwaga wszystkich została zwró
cona w tym kierunku, z przerażeniem stwier
dziliśmy, że to nie okręt podwodny, lecz dziób i 
rufa przeciętego na pół krążownika „Curacao”, 
które raptownie zanurzały się w morze. Zarzą
dzono natychmiast alarm. Nasz dowódca jako
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z kolei najstarszy spośród eskorty wysłał rozkaz 
do dwóch pozostałych niszczycieli ratować roz
bitków, a „Błyskawica” najszybsza i z najlepszym 
uzbrojeniem poprowadziła „Queen Mary” do 
portu. Z 420 członków załogi HMS „Curacao” 
uratowało się zaledwie 90 marynarzy i jeden 
młody oficer. Przyczyną tej straszliwej tragedii 
była nieuwaga młodego oficera na pomoście, 
który był odpowiedzialny za prowadzenie okrętu i 
poszedł za blisko „Queen Mary”. Dowódca w tym 
czasie nie był obecny na pomoście. Wypadek ten 
był utrzymywany w tajemnicy przez długi czas.

Należy wspomnieć że te „Monsters” w ciągu 6 
miesięcy potrafiły przerzucić z Ameryki Pół
nocnej 200 000 żołnierzy. Po dwóch miesiącach 
pracy konwojowej w drugiej połowie paź
dziernika zostaliśmy przydzieleni do Force „H” 
bazującej w Gibraltarze. 20 października wyszli
śmy z Londonderry w Północnej Irlandii na 
Atlantyk i po minięciu północnych wybrzeży 
wzięliśmy kurs na południe. Poza kilkoma alar
mami przeciwlotniczymi i atakami na podejrzane 
echa okrętów podwodnych, przejście na południe 
odbyło się bez specjalnych wydarzeń. Pogoda 
była dobra i w niespełna 4 dni wchodziliśmy do 

Gibraltaru. Był to okres gorączkowego przy
gotowania do wielkiej próby inwazji Północnej 
Afryki. Port zapchany był „po brzegi” wszelkiego 
rodzaju okrętami i barkami desantowymi, 
wysmukły „Runway” portu lotniczego zagęszczo
ny był dziesiątkami myśliwców. Koncentracja tej 
nadzwyczajnej armady jednostek desantowych i 
statków, jak również nasze ruchy, były żywo 
obserwowane z La Linea po drugiej stronie zatoki 
Gibraltarskiej.

Inwazja Północnej Afryki, operacja „Torch”, 
była pierwszą olbrzymią próbą lądowania z morza 
(amphibian operation) i była wspólną anglo- 
amerykańską operacją pod ogólnym dowództwem 
gen. Dwight Eisenhower’a. Ze względów 
politycznych udział Ameryki był szczególnie pod
kreślany. Jej wykonanie było rezultatem bardzo 
skomplikowanego politycznego układu pomiędzy 
różnymi przywódcami francuskimi w Północnej 
Afryce i Ameryką.

Lądowanie odbyło się 8 listopada, Amery
kanie wylądowali w sektorze Casablanki i Oranu, 
a Anglicy w Algierze. Do tej operacji Royal Navy 
była zmuszona wysłać na Morze Śródziemne 125 
jednostek morskich, kontrtorpedowców, sloops,

ORP „ Błyskawica ”
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Tragedia H.M.S. „ Curacao ” i „ Queen Mary ”

frigates i 52 trawlerów. Zaledwie po kilku dniach 
po przybyciu do Gibraltaru, wyszliśmy w morze 
w osłonie lotniskowca HMS „Furious” z myśliw
cami na pokładzie z przeznaczeniem na Maltę, 
jako obrona i wsparcie dla oddziałów lądujących w 
rejonie Algieru. Osłonę tworzyły grupa okrętów 
Force „H”, do której wchodziły pancerniki, krą
żowniki i kontrtorpedowce. Pod osłoną nocy 
wymknęliśmy się z portu i kiedy robiło się widno 
byliśmy dobrze poza zasięgiem widoczności z 
hiszpańskiego brzegu. Następnego dnia rozpoczęły 
się naloty, które zostały odparte bez żadnych strat, 
jedna bomba upadła niedaleko lotniskowca, ale nie 
wyrządziła żadnych uszkodzeń. Po zbliżeniu się na 
kilkadziesiąt mil do Malty, myśliwce wystar
towały z lotniskowca i cała flota zawróciła do 
Gibraltaru.

W ciągu następnych dni mieliśmy okazję 
„odprężyć się” na lądzie. Całe miasteczko za

pchane było tłumami marynarzy i żołnierzy. Ży
cie rozrywkowe skupiało się w dwóch kawiar
niach „Trocadero” i „Universal”. W jednej z nich 
występowała urocza Matylda, która swoim śpie
wem „Morena” i „Flores” oczarowała Stasia, 
naszego oficera torpedowego, który pozostawał 
niepocieszony, gdyż pod wieczór wszyscy Hisz
panie musieli wracać do La Linea, a my na okręt. 
Często zabieraliśmy ze sobą naszą maskotkę 
okrętową przemiłą małpkę „Betty”, mimo, że była 
płci męskiej nazwa „Betty” przylgnęła do niej. Jej 
stosunek do koleżanek w Gibraltarze był przy
jazny chociaż odnosiła się do nich z rezerwą.

5 listopada port zaczął się opróżniać, pod wie
czór wyszliśmy w morze i dołączyliśmy do eskor
ty olbrzymiej armady inwazyjnej statków pasażer
skich z wojskiem i statków ze sprzętem i za
opatrzeniem, które przyszły bezpośrednio z 
Anglii. Na północ od nas, w głębi morza, 
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osłaniała nasz konwój silna flota brytyjska. Po 3 
dniach, 8 listopada, o świcie zbliżyliśmy się do 
lądu. Statki zaczęły powoli wchodzić do zatoki 
Algieru. Naszym zadaniem była ochrona od stro
ny morza, mieliśmy również dodatkowe zadanie 
zniszczyć czteroinczową baterię na zachód od 
Algieru na przylądku Sidi Ferruch. Po jakimś 
czasie nawiązaliśmy kontakt z naszymi oddzia
łami na lądzie, które wylądowały bez żadnej 
opozycji, dzięki rozkazowi Admirała Darlan 
zaprzestania walki. Nasza bateria została wzięta 
bez oporu. Algier był wolny od obstrzału i reda i 
port otwarty dla statków. Tymczasem zaczęły się 
uporczywe ataki lotnictwa włoskiego i Luftwaffe, 
które odbieraliśmy skutecznie. Poza tym patro
lowaliśmy na zewnątrz olbrzymiej zatoki, unie
możliwiając okrętom podwodnym ataki torpe
dami. Najgroźniejsze niebezpieczeństwo dla 
statków zakotwiczonych na radzie były krążące 
torpedy (circling torpedoes), zrzucane przez nisko 
lecące samoloty, trudne do wykrycia na radarze, 
jedyną obroną przeciwko nim była silna zapora 
ogniowa. Oran również został opanowany przez 
Amerykanów bez oporu, jedyne opóźnienie spot
kało Amerykanów w rejonie Casablanki.

Po 3 dniach patrolowania u brzegów Algieru, 
otrzymaliśmy rozkaz przeprowadzić statek pasa
żerski z wojskiem do portu Bougie około 100 mil 
na wschód od Algieru, na zapleczu formującego się 
frontu. Zwiększyliśmy szybkość i po jakimś czasie 
wyłoniła się olbrzymia sylwetka transportowca. Po 
wymienieniu sygnału zajęliśmy pozycję osłony od 
strony morza. Zbliżał się zmierzch i w każdej chwili 
mogliśmy spodziewać się ataku okrętów 
podwodnych lub samolotów. Transportowiec płynął 
kursem bardzo blisko brzegu i na tle skalistego 
wybrzeża mało był widoczny. Robił się dzień, kiedy 
zbliżaliśmy się do zatoki Bougie. Na redzie 
panowało „istne piekło”, jedne statki płonęły, 
niektóre tonęły i wzywały pomocy, na ich pokładach 
od czasu do czasu wybuchała amunicja. Uwaga 
wszystkich była zwrócona na nas bo stanowiliśmy 
jedyną efektywną obronę portu. Tymczasem 
transportowiec z wojskiem przemknął się do portu.

Trafione statki opatrywały swoje uszkodzenia. 
Na całej redzie panowała chwilowa cisza i 
olbrzymie napięcie, spodziewano się następnego 
nalotu. W niedługim czasie radar melduje grupę

Obsługa Boforsa i 102 mm działa 
przeciwlotniczego, na miejsce zdjętej 

wyrzutni torpedowej

zbliżających się samolotów, oczy wszystkich 
wpatrzone są w niebo. Otwieramy ogień całą arty
lerią. Już pierwsze bomby padają na redzie wokół 
nas. Samoloty rozbiegają się w różne strony. Nad
chodzi następna fala samolotów, strzelamy dalej 
całym uzbrojeniem, samoloty nadchodzą z róż
nych stron, ogień kierowany zaczyna być coraz 
trudniejszy, przechodzimy na ogień lokalny po
szczególnych baterii. Okręt gwałtownie mane
wruje unikając bomb, lufy dział parują od 
rozgrzania, dobiega druga godzina bombardo
wania, stan amunicji zaczyna być groźnie niski, 
statki trafione płoną... na redzie istna masakra!

Wtem czterosilnikowy samolot zbliża się 
samobójczo do okrętu, zniża się tuż nad ko
minem, odrywają się bomby. Boforsy zieją na 
niego ogniem... za chwilę wstrząsnęło okrętem i 
chwilowa cisza... nadchodzą meldunki... są zabici 
i ranni, niektóre obsługi dział są zdekom
pletowane ale nadal strzelają.

Za jakiś czas otrzymujemy pozwolenie wejścia 
do portu i wysadzenia rannych na ląd. Podczas 
wyładowania rannych od strony lądu ukazała się 
wysoko lecąca eskadra samolotów, zarządziliśmy 
alarm bojowy. Nagle z jednego samolotu oder
wały się bomby i upadły tak blisko burty, że cały 
okręt zachybotał się i od wybuchu bomby w 
morzu jakby podniósł się do góry. Na szczęście 
nie było rannych, ale uszkodzenia sieci elektry
cznej i instalacji artyleryjskiej były poważne. Po 
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wyładowaniu rannych otrzymaliśmy sygnał wra
cać do Algieru, gdzie po załadowaniu amunicji i 
paliwa, wysłano nas z konwojem do Gibraltaru na 
reperacje i skompletowanie załogi, która została 
wysłana z Anglii. Podczas akcji w Bougie zostało 
zabitych 4 marynarzy (jeden zmarł w szpitalu) oraz 
33 ciężko rannych, okręt miał ponad 200 dziur w 
kadłubie od odłamków bomb (antipersonal bombs). 
Trzech zabitych pochowaliśmy w morzu w drodze 
do Algieru, według obrządku morskiego.

Rok 1943 - po reperacjach i uzupełnieniu 
załogi poszliśmy na krótkie przeszkolenie do 
Algieru, po czym zostaliśmy przydzieleni do 
Force „Q”, która składała się ze słynnych 
krążowników HMS ,Aurora” i HMS „Penelope” 
oraz 16 i 19 flotylli kontrtorpedowców. Zadaniem 
Force „Q” było odcięcie linii komunikacyjnych i 
zaopatrzenia pomiędzy Palermo na Sycylii i 
portami Bizertą i Tunisem. Cała Force „Q” była 
podzielona na dwie grupy, które operacyjnie 

pracowały na zmianę, jedna stacjonowała w Bone 
tuż przy froncie i była w natychmiastowym 
pogotowiu, gotowa wyjść w morze w każdej 
chwili, druga stała w Algierze na wypoczynku.

Podczas jednego z patroli o zmierzchu zosta
liśmy zaatakowani przez dużą grupę samolotów i 
obrzuceni bombami ze wszystkich stron, na 
szczęście uniknęliśmy uszkodzeń, jedynie dwóch 
członków załogi zostało rannych.

11 maja 1943 roku otrzymaliśmy rozkaz po
wrotu do Wielkiej Brytanii na długi remont do 
Cowes i 9 lipca zostałem przeokrętowany na ORP 
„Dragon”, pierwszy polski krążownik jako 2 ofi
cer artylerii. Z prawdziwym żalem opuszczałem 
„szczęśliwy” okręt, nie wiedząc, że po zatopieniu 
ORP „Dragon” pod Normandią, powrócę znów na 
„Błyskawicę”, na której służyłem aż do 18 lutego 
1946 roku, kiedy zluzował mnie por. mar. M. 
Ołdakowski.

Jerzy Junosza-Stępowski

Moja trochę inna droga do 
Marynarki Wojennej

4-ty września 1939 r. był ciepłym, słonecznym 
dniem. Był też dniem dla mnie bardzo pamiętnym 
bo w dniu tym pożegnałem na zawsze mój dom 
rodzinny i mój ukochany Kraków. Oczywiście 
wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy.

Zarządzeniem władz w kamienicach miejskich 
poszczególne mieszkania trzymały przeciwpo
żarowy dyżur przy bramie wejściowej do budyn
ku. Ojciec mój został powołany do wojska jako 
lekarz, a mój starszy brat też już był w wojsku. W 
domu naszym z płci męskiej zostałem tylko ja i na 
mnie spadł obowiązek pełnienia tego dyżuru. W 
tym dniu, o którym mowa, mój dyżur był od 4-ej 
do 6-ej rano. Kiedy dobiegł końca i ja wszedłem 
do mieszkania akurat zadzwonił telefon. Tele
fonował mój serdeczny przyjaciel twierdząc, że 
biorą ochotników do 20 pp. Ziemi Krakowskiej. 
Uzgodniliśmy, gdzie się spotkamy i że wspólnie 

pójdziemy do koszar przy ulicy Mazowieckiej... 
Po pewnych oporach zgodzono się nas przyjąć. 
Pojechaliśmy ciężarówką do tzw. 9-go Fortu, 
gdzie dano nam umundurowanie, karabin, amuni
cję, papierosy, czekoladę i kawę w kostkach. 
Wszystkiego ile kto chciał, po czym odwieziono 
nas do koszar, gdzie dowiedzieliśmy się (a było 
nas kilkunastu), że mamy maszerować do Wie
liczki bo tam znajduje się pułk. Tak też zaczął się 
marsz przez Wieliczkę, gdzie naszego pułku nie 
było, przez Bochnię, Leżańsk, Sokołów Mało
polski, Rawę Ruską do Żółkwi drogami pełnymi 
uciekającej ludności, żołnierzy, furmanek i bydła. 
Bałagan nie do opisania. Moja grupa zupełnie się 
pogubiła i w tym tłumie szedłem właściwie sam. 
Do Żółkwi zupełnie wyczerpany, nogi w ranach 
od twardych żołnierskich butów, głodny i nie
wyspany doszedłem 11-go września. Pół przy
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tomny przespałem w słomie w pokoszarowej 
stajni do rana. Następnego dnia uformowano 
batalion nazywając go „Batalion Żółkiew”.

13-go września zawieziono nas kilkoma 
ciężarówkami pod duże pole buraków, powie
dziano, że to miejsce nazywa się Malechów a 
tamto wzgórze, które widzicie ma numer 324, a 
będziecie atakować razem z kawalerią. Nie wi
działem ani Niemców ani koni. Później dowie
działem się, gdzie są Niemcy i że kawaleria jest 
zmotoryzowana, i że w ogóle to taka sama pie
chota, jak my tylko ma inne chełmy.

Tak, czy inaczej, na tym wzgórzu 324 zosta
łem lekko ranny i po różnych przygodach do
stałem się do szpitala polowego, który mieścił się 
w gmachu Politechniki Lwowskiej. Szpital był 
pod nadzorem rosyjskim ale na razie był to raczej 
luźny nadzór i między innymi można było słuchać 
radia. Tą drogą dowiedzieliśmy się, że gen. 
Sikorski wzywa żołnierzy do Polskiej Armii we 
Francji. Nie bardzo wiedziałem, jak się do tego 
zabrać, nigdy nie będąc za granicą. Niemniej 
pułkownik Sokołowski dał mnie i dwóm kolegom 
pieniądze na zapłacenie przewodnika i wskazanie 
jak postępować.

Wskazówki były nierealne ale raz zacząwszy 
szliśmy już impetem. Po różnych przygodach do
tarliśmy do sanatorium w Worochcie, gdzie 
pielęgniarka Ludka Leśniak ukrywała nas przez 
parę dni przed Rosjanami i załatwiła sprawę z 
góralem, który za cenę stu złotych od główki 
podjął się nas przeprowadzić do granicy z Wę
grami. Tak więc o godzinie 22-ej 24-go paź
dziernika 1939 r. stanęliśmy na pasie granicznym 
pomiędzy Polską i Węgrami. Biegnąc w dół ku 
węgierskiej dolinie napotkaliśmy kobietę z dzie
ckiem, też uciekającą z Polski. To było naprawdę 
opatrznościowe spotkanie bo ta niewiasta, pani 
Smodlibowska, była żoną wysokiego urzędnika 
Konsulatu R.P. w Budapeszcie i dzięki niej 
uniknęliśmy obozu dla internowanych, a w ciągu 

paru dni mieliśmy paszporty i moglibyśmy wyje
chać od razu, gdyby nie to, że w tym czasie 
Węgrzy wstrzymali wydawanie wiz, bez których 
byliśmy na Węgrzech nielegalnie.

Tak, czy inaczej, wyjechaliśmy po kilkunastu 
dniach z Budapesztu i przyjechaliśmy do fran
cuskiej stacji granicznej 10-go listopada, a w 
Święto Niepodległości wyruszyliśmy do polskiej 
stacji zbornej w Coetquidan w Bretanii. Zaraz po 
przyjeździe spotkałem znajomego służącego w 
lotnictwie i wyjechałem z grupą lotników do 
Lyonu. Spotkałem się tam z Adamem Aleksan
drowiczem. Zdając sobie po pewnym czasie 
sprawę, że ani nas nie szkolą, ani nas nie chcą, 
poprosiliśmy obaj o przeniesienie do Mar. Woj. 
Zostaliśmy wysłani do Paryża, gdzie nam 
powiedziano, że przydział do Marynarki jest wy
kluczony. Będąc jeszcze w szpitalu w Poli
technice Lwowskiej spotkałem mojego ojca, który 
był ranny. Kiedy mu zakomunikowałem, że będę 
się starał dostać do Francji powiedział - mam 
przyjaciela w Paryżu. Nazywa się Józef Teslar. 
Jest to literat i tłumacz, mieszka pod takim a 
takim adresem. - Odnalazłem razem z Aleksan
drowiczem tego pana Teslara i w rozmowie z nim 
wspomniałem, że chcieliśmy iść do Marynarki ale 
nas nie chcą przyjąć. Okazało się, że p. Teslar jest 
oficerem łącznikowym pomiędzy armią polską i 
francuską. Zabrał nas do Admiralicji, gdzie mu 
powiedziano, że Marynarka ma nadmiar kan
dydatów na oficerów bo dwa statki szkolne pod
chorążych „Wilja” i „Iskra” znalazły się na Za
chodzie. My obaj mając średnie wykształcenie je
steśmy kandydatami na oficerów. Kiedy zgodzi
liśmy się służyć jako marynarze kazano nam pod
pisać zrzeczenie się „cenzusu” i zostaliśmy przy
jęci do Marynarki. Po przeszkoleniu piechoty w 
Coetquidan przyjechaliśmy pod komendą wtedy 
kapitana mar. Tymińskiego z Cherbourga do South
ampton a 23-go grudnia 1939 do Plymouth na ORP 
„Gdynia” - Bazy i Kadry Mar. Woj. w W.B.
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Tadeusz Lesisz

80 lat Polskiej Marynarki Wojennej
W tym roku upływa 80 lat od pamiętnej daty 

28 listopada 1918 roku, kiedy rozkazem Naczel
nika Państwa Józefa Piłsudskiego została powoła
na do życia Polska Marynarka Wojenna. Rozkaz 
brzmiał: „Z dniem 28 listopada 1918 roku roz
kazuję utworzyć marynarkę polską, mianując 
jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła 
Nowotnego szefem Sekcji Marynarki przy Mini
sterstwie Spraw Wojskowych”.

Datę tę można przyjąć jako narodzenie i po
czątek tworzenia się tradycji Polskiej Marynarki 
Wojennej II Rzeczypospolitej. Stowarzyszenie 
Mar. Woj. i Handl, w Manchester obchodziło tę 
rocznicę jednocześnie ze świętem Marynarki Wo

jennej w niedzielę 8 lutego 1998 roku. W ramach 
obchodów 80-lecia odbyło się przekazanie Trady
cji Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej 
Hufcowi Harcerzy „Gdynia” w Manchester. 
Obchód zaszczycił swoją obecnością p. Koman
dor Ireneusz Góreczny, attache morski z Lon
dynu, wraz z małżonką. Uroczystość rozpoczęto 
Mszą św. w kościele Miłosierdzia Bożego cele
browaną przez ks. proboszcza Romana Wernera z 
udziałem pocztu Banderowego oraz pocztów 
Sztandarowych bratnich organizacji komba
tanckich i harcerzy: SPK, I Dyw. Pane. Lotników, 
Spadochroniarzy, A.K., Kacetowców i Harce
rzy.

Kmdr I. Góreczny, Prezes SMW w Manchester T. Lesisz oraz Hufcowy Hufca „ Gdynia ”
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Po nabożeństwie odbyło się uroczyste prze
kazanie Tradycji Mar. Woj. Hufcowi „Gdynia” w 
sali parafialnej. Przed Tablicą Pamiątkową Mary
narki Wojennej, po obu stronach ustawiły się 
poczty Banderowy i Harcerzy oraz obok p. Ko
mandor Góreczny i prezes Stowarzyszenia Mar. 
Woj. i Hufcowy Hufca „Gdynia” wraz ze Star
szyzną Harcerską. Na wstępie, Tadeusz Lesisz, 
prezes S.M.W. w Manchester nakreślił historię 
powstania Mar. Woj., jej rozbudowę oraz udział 
w 2 wojnie światowej, walki na Bałtyku i na 
polskim wybrzeżu, oraz na Zachodzie u boku 
Royal Navy i zakończył słowami: „...upływają 
lata, my byli marynarze uczestnicy walk dobie
gamy do mety i pragniemy przekazać Wam, 
Drodzy Harcerze, tradycję walk, abyście mogli 
świadczyć o nich i nieść ku dalekiej przyszłości 
legendę o Polskiej Marynarce Wojennej. Mogę 
Was zapewnić Drodzy Przyjaciele, że gdziekol
wiek będziecie, możecie śmiało i z podniesionym 
czołem nieść Biało-Czerwoną Banderę... bo 
Polska Marynarka Wojenna dobrze spełniła swój 
żołnierski obowiązek wobec Narodu i Ojczyzny”.

Po czym wręczył na ręce p. Tadeusza Musioła, 
Hufcowego Hufca „Gdynia”, Akt Przekazania 
Tradycji Polskiej Marynarki Wojennej i zakoń
czył słowami „Niech żyje Polska Marynarka 
Wojenna”.

Z kolei p. komandor Góreczny wyraził jak 
najlepsze życzenia dla Hufca „Gdynia” i głęboką 
nadzieję, że Harcerze Hufca „Gdynia” godnie i z 
dumą będą świadczyć o Polskiej Marynarce Wo
jennej. Następnie ofiarował Hufcowi pamiątki o 
Mar. Woj. i piękny pamiątkowy Medal z 
rozkazem Naczelnika Państwa Józefa Piłsud
skiego o utworzeniu marynarki polskiej. W odpo
wiedzi p. Tadeusz Musioł podziękował za 
otrzymane pamiątki oraz za zaszczyt jaki dziś 
spotyka Harcerzy i zapewnił, że pamięć o 
czynach marynarzy II Rzeczypospolitej będzie 
długo żyć w ich sercach, oraz że młodzież har
cerska Hufca „Gdynia” będzie z dumą prze
chowywać wspaniałe tradycje Mar. Woj. i su
miennie spełniać obowiązki służbie Bogu i 
Ojczyźnie.

Przed przekazaniem Dokumentu Tradycji Mar. Woj. II Rzeczypospolitej Hufcowi „Gdynia” przemawia 
T. Lesisz, z lewej kmdr. I. Góreczny, z prawej Hufcowy T. Musioł ze Starszyzną Harcerską i poczet Benderowy
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Przemawia Komandor I. Góreczny, attache morski z Londynu, z lewej T. Lesisz prezes S.M. W. 
w Manchester, z prawej Hufcowy Hufca „ Gdynia ” T. Musioł oraz poczet Banderowy

Po odśpiewaniu Hymnu Hufca „Gdynia” „Mo
rze, nasze morze” rozpoczęliśmy koleżeńską 
biesiadę. Na wstępie prezes S.M.W. Tadeusz Le
sisz przywitał ks. proboszcza Romana Wernera, p. 
Komandora Górecznego z małżonką oraz licz
nych gości honorowych i wszystkich zebranych i 
poprosił ks. proboszcza o modlitwę. Wśród gości 
honorowych był gość naszych Spadochroniarzy, 
płk B. Arkle z Parachute Regiment, który pomaga 
im w ich inicjatywie postawienia pomnika na 
lotnisku Ringway w Manchester dla upamięt
nienia polskich i alianckich spadochroniarzy, 
którzy odbywali tutaj swoje przeszkolenie.

Pod koniec obiadu, powrócono do części 
oficjalnej. Pani Wanda Lesisz recytowała piękny, 
wzruszający wiersz o zaślubinach Polski z mo
rzem F. Konarskiego (Ref-Rena), pt. „Zaślubiny”, 
za co otrzymała gorące oklaski. Następnie har
cerki wręczyły pani Górecznej kwiaty a harcerze 
p. Komandorowi kopię ich pisemka „Hej Chłop
cy” oraz oznakę Hufca „Gdynia”.

Następnie zabrał głos prezes S.M.W. kmdr. 
Lesisz i nakreślił udział polskich okrętów w wal

kach na Zachodzie od września 1939 do maja 
1945 roku, na morzach od brzegów Kanady do 
wschodnich brzegów Morza Śródziemnego i od 
prawie bieguna Północnego aż poza Równik, zdo
bywając sobie uznanie, szacunek i podziw wszy
stkich Aliantów. Z kolei hm. Tadeusz Musioł 
napomniał o łączności Harcerzy i Hufca „Gdynia” 
z morzem. Zapewnił, że Hufiec pielęgnuje ideały, 
cnoty i wartości, które przyświecały Marynarce 
Wojennej II Rzeczypospolitej, ale jest świadom, 
że spadkobiercami tradycji Marynarki II Rzeczy
pospolitej jest Marynarka Wojenna III Rzeczy
pospolitej i wzniósł Toast na Jej cześć.

Pułkownik Arkle dziękując za zaproszenie, 
podkreślił olbrzymi wkład, poświęcenie i ofiary, 
jakie poniósł naród polski w ostatniej wojnie. Na 
zakończenie prezes podziękował gościom i wszy
stkim obecnym za wzięcie udziału w naszej 
marynarskiej uroczystości. Należy wspomnieć, że 
obchody 80-lecia Marynarki Wojennej R.P. 
odbędą się w Polsce w Gdyni, jako II Światowy 
Zjazd Marynarzy od 26 czerwca do 1 lipca 1998 
roku.
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Od Redakcji: Tutaj należy podkreślić wszech
stronną działalność kpt. mar. Tadeusza Lesisza. 
Prezes S.M.W. w Manchester od 1970 roku, 
Prezes Komitetu Pomocy Polsce w Manchester od 
1982, Przewodniczący Zjednoczenia Polskiego w 
Manchester od 1982, Wiceprzewodniczący Rady 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii od 
1990, Członek Royal Institute of British 
Architects of 1953. Studia: SPMW w Toruniu, 
Bydgoszczy i Gdyni 1936-1939, architektoniczne 
w Szkole Architektury w Oxfordzie 1948-1953, 
urbanistyczne na Uniwersytecie w Manchester 
1954-1957.

W okresie II wojny światowej służył w PMW 
na ORP „Burza”, ORP „Błyskawica”, ścigaczu 
S3 oraz krążowniku ORP „Dragon”, 1939-1945.

Jako architekt pracował w Town Hall w 
Dudley w 1953-1954, w firmie architektonicznej 
Greenhalgh and Williams w Manchester 1954- 
1963. Współwłaściciel firmy architektonicznej 
Greenhalgh and Williams w Manchester-Bolton 
1963-1989. Projekty i realizacje: m.in. kościoły, 
szkoły (podstawowe, średnie, specjalistyczne), 
domy mieszkalne, osiedla mieszkaniowe, a także 
projekty w żelazie i marmurze oraz witraże.

Odznaczenia: Order Odrodzenia Polski (IV, 
V), Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, 
Medal Morski (2 razy), Krzyż Czynu Bojowego 
Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, Krzyż 
Kampanii Wrześniowej, srebrny medal Royal 
Institute of British Architects.

P. W. Lesisz odbiera gorące oklaski za recytację wzruszającego wiersza „Zaślubiny” (Ref-Ren ’a)



Str. 54 NASZE SYGNAŁY Nr 183

Redakcja „Naszych Sygnałów” 
Londyn

Gdańsk, 17.05.98 r.

Szanowni Państwo,

Pozwalam sobie przesłać na Wasz adres kolejny tekst poświęcony działalności Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni. Mam nadzieję, że ta informacja będzie uzupełnieniem dotychczasowych na temat 
działalności gdyńskiego muzeum. Tym bardziej, że rok bieżący jest szczególnym: 80 lat Polskiej 
Marynarki Wojennej, 45 lat Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i 35-lecie „Biuletynu Histo
rycznego”. Myślę, że są to trzy istotne daty motywujące ideę zaprezentowania dotychczasowego 
dorobku Muzeum MW.

Łączę wyrazy szacunku i poważania
Andrzej Kotecki
Gdańsk

Andrzej Kotecki

DZIAŁALNOŚĆ EDYTORSKA
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Jednym z podstawowych celów działalności 
każdej placówki muzealnej jest publikowanie wy
dawnictw o charakterze popularyzatorskim i 
informacyjnym. Takie działanie winno być 
prowadzone dwutorowo. Pierwszy kierunek tej 
pracy powinien dotyczyć wydawnictw o cha
rakterze ogólnym, informacyjnym. Do tej grupy 
możemy zaliczyć takie wydawnictwa jak 
przewodniki po muzeum, foldery informacyjne, 
katalogi wystaw stałych i czasowych.

Drugi kierunek tej działalności powinien doty
czyć działalności edytorskiej o charakterze cią
głym, popularnonaukowym, czy naukowym. 
Winno to być wydawnictwo o określonej często
tliwości ukazywania się (np. rocznik), w miarę 
jednolitej szacie graficznej. Na jego treść winny 
zagadnień związanych z działalnością danej pla
cówki składać się publikacje o charakterze artykułów 
problemowych odnoszących się do wybranych 
muzealnej. Wydawnictwo to, oprócz materiałów 
przygotowanych przez pracowników muzeum, może 
zawierać teksty autorstwa osób spoza danej 
instytucji, a piszących o problemach mieszczących 
się w ramach zainteresowań merytorycznych.

Nie inaczej przedstawia się działalność edytor

ska w ramach prac Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni. Placówka ta, istniejąca od czerwca 1953 r. 
(w roku bieżącym obchodzi swoje 45-lecie) pro
wadzi szeroką działalność wydawniczą. Nagro
madzone publikacje stanowią obecnie dość 
istotny dorobek edytorski nagromadzony przez 
niemal minione półwiecze.

Najbardziej spektakularnym i najbogatszym z 
punktu widzenia treści jest periodyk muzealny 
noszący tytuł „Biuletyn Historyczny”1.

Pierwszy tom „Biuletynu” dotarł do rąk 
czytelników w 1963 r. Jego twórcy byli przeko
nani o potrzebie publikacji nagromadzonych 
materiałów o charakterze historycznym. W tym 
miejscu należy przypomnieć nazwiska trzech 
pierwszych redaktorów wydawnictwa. Byli to 
etatowi pracownicy Wydziału Historycznego MW 
- Edmund Kosiarz, Włodzimierz Pogoda i Rafał 
Witkowski. Jako, że było to pierwsze tego typu 
wydawnictwo, z kronikarskiego obowiązku na
leży przypomnieć, co na temat tego wydawnictwa 
pisali autorzy w słowie wstępnym „Od Redakcji”.

Przystępując do wydawania „Biuletynu Histo
rycznego Marynarki Wojennej” pragniemy spo
pularyzować dorobek ' naukowy młodych 
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historyków marynarki wojennej. Pragniemy, aby 
dorobek ten służył cełom poznawczym, a także 
praktycznym cełom szkoleniowym i wycho
wawczym. Życzeniem naszym jest także szersze 
zainteresowanie problematyką marynarki wojen
nej historyków spoza marynarki z wojskowych i 
cywilnych ośrodków naukowo-badawczych w 
kraju.

I z całą odpowiedzialnością trzeba stwierdzić, 
że cele te są z bardzo dobrym skutkiem realizo
wane do chwili obecnej. Oczywiście dawni 
realizatorzy tego przedsięwzięcia wydawniczego 
albo odeszli na wieczną wachtę (Edmund 
Kosiarz), albo też znajdują się w stanie spo
czynku. Ale po nich przychodzą stale nowi, 
młode pokolenie kadry naukowej, która z całą 
odpowiedzialnością kontynuuje zgłębianie tajni
ków polskiej historii wojenno-morskiej.

Podobnie kwestia ta przedstawia się w odnie
sieniu do autorów publikacji spoza Muzeum Ma
rynarki Wojennej. Dzięki właśnie otwartości 
łamów „Biuletynu” możemy przekonać się, że 
pomimo owych 35 lat (też mały jubileusz) 
postawione zadania w 1963 r. są nadal konty
nuowane. Z jedną jednakże zasadniczą zmianą - 
opcji spojrzenia historycznego na przeszłość na
szej Marynarki Wojennej.

Nie wszystko jednak szło tak gładko jakby to z 
powyższych słów mogło wynikać. Po tym pierw
szym tomie nastąpiła ośmioletnia przerwa. Ko
lejny, drugi tom „Biuletynu” ukazał się w roku 
1971. O przyczynach tak długiej przerwy może
my się tylko domyślać. Niemniej jednak istotnym 
jest, że w 1971 r. powrócono do tej idei. U pod
staw tego powrotu legły niemal identyczne 
przesłanki jak w roku 1963. W słowie wstępnym 
do tomu drugiego czytamy na ten temat:

Decyzja o wznowieniu pomyślanego jako rocz
nik periodyku, wynikała z przeświadczenia o ko
nieczności posiadania przez Marynarkę Wojenną 
własnego czasopisma naukowego, którego łamy 
przeznaczone byłyby dla opracowań histo
rycznych dotyczących jej dziejów, od czasów 
najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy, potrzeba 
posiadania takiego czasopisma historycznego jest 
tym bardziej pilna, iż pośród kadry Marynarki 
Wojennej wzrasta zainteresowanie pracami oma
wiającymi historię oręża polskiego na morzu. 
Zwiększa się także liczba oficerów w granatowych 
mundurach, absolwentów zaocznych studiów hi

storycznych. Wreszcie systematycznie rozwija się 
praca naukowa niewielkiej komórki badawczej w 
zakresie historii floty polskiej, jaką w Marynarce 
Wojennej jest Wydział Historyczny, pracujący w 
ramach Zarządu Politycznego.

Ukazujący się na przestrzeni 35 lat periodyk 
uznać należy za bardzo ważne i potrzebne wy
dawnictwo. Nagromadzony materiał w 15 tomach 
to 159 artykułów problemowych, relacji, biogra
mów najważniejszych postaci związanych z 
polską historią na morzu, a także materiały 
źródłowe.

Przed „Biuletynem” otwierają się w chwili 
obecnej niepowtarzalne możliwości. Ma on 
szansę stać się jednym z ważniejszych specja
listycznych periodyków historycznych w naszym 
kraju. Szansę tę stanowić mogą otwarte kontakty 
z Instytutem Polskim im. gen. Sikorskiego w 
Londynie, gromadzącym pamiątki i dokumenty 
dotyczące Polskiej Marynarki Wojennej w czasie 
wojny 1939-1945 oraz Stowarzyszeniem Mary
narki Wojennej. Inną również istotną rolę mogą 
odegrać kontakty ze środowiskami polskich 
kombatantów rozproszonych po całym świecie.

Równolegle do omówionego powyżej perio
dyku, Muzeum MW w Gdyni publikowało na 
przestrzeni minionych 45 lat szereg wydawnictw 
o charakterze przewodników, folderów, infor
matyków. Wiązały się one ściśle z istotnymi 
elementami działalności merytorycznej, zmianami 
ekspozycyjnymi, rosnącymi potrzebami infor
macji i propagandy. Bardzo istotnym elementem 
jest tutaj publikowanie materiałów na temat tak 
nietypowych wówczas w polskim muzealnictwie 
obiektów, jakimi stały się niewątpliwie okręty- 
muzea.

Omówienie tej formy działalności wypada roz
począć od zaprezentowania pierwszego przewod
nika po Muzeum2. Jego autorem był znany z licz
nych publikacji z zakresu historii polskiej wojsko
wości morskiej Edmund Kosiarz. Na treść tego 
wydawnictwa złożyło się 15 rozdziałów. Stano
wią one syntezę dziejów polskiej floty. 
Omówienie zostało oparte o ekspozycję stałą 
Muzeum. Mieściła się ona w nieistniejącej już 
dziś (zlikwidowana w połowie lat 70-ych) willi 
stojącej na stoku Kamiennej Góry, pomiędzy 
gdyńską plażą a ul. Sędzickiego. Na dwóch pię
trach tej willi mieściła się ekspozycja ilustrująca 
historię polskiej floty wojennej od jej początków 
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sięgających czasów słowiańskich, po okres 
najnowszy, a więc wówczas po lata 60-te. Po
szczególne rozdziały tego przewodnika od
powiadały sekwencjom wystawowym. Treść 
poszczególnych rozdziałów była rozwinięciem 
treści, jakie na wystawie były prezentowane za 
pomocą zgromadzonych na tej wystawie ekspo
natów. Tak więc ta część wydawnictwa stanowiła 
niejako swoistego rodzaju monografię o chara
kterze w odniesieniu do dziejów Polskiej 
Marynarki Wojennej. Wybiegając nieco w przy
szłość można wysnuć przypuszczenie, iż stało się 
ono dla jego autora - E. Kosiarza - schematem 
znacznie późniejszych opracowań historycznych.

Przewodnik ten nie ograniczał się li tylko do 
samej wystawy w budynku. Już wówczas, na ota
czającym siedzibę terenie została zorganizowania 
ekspozycja plenerowa Broni i Uzbrojenia Mor
skiego. W swej końcowej części przewodnik od
nosi się również do tej części ekspozycji muzeal
nej.

Częścią wystawy wykraczającą nieco poza jej 
zasadniczy zrąb historii PMW była ta, która doty
czyła rozwoju sztuki wojennej na morzu. Zorgani
zowanie wystawy na taki temat było możliwe 
dzięki posiadanej przez MM W kolekcji modeli 
okrętów począwszy od czasów egipskich i Staro
żytnego Rzymu po schyłek ery żaglowców w 
XIX w.

Jednocześnie z tak obszernie przygotowanym 
przewodnikiem, Muzeum wydało folder o swojej 
ekspozycji3. Niestety z jego treści nie możemy 
dowiedzieć się ani kto jest autorem tego krótkiego 
tekstu, jak również trudna jest to ustalenia data 
jego publikacji. Biorąc jednak pod uwagę chara
kter prezentowanej wystawy, można z dużą dozą 
prawdopodobieństwa przypuścić, że był on opu
blikowany również w roku 1965.

Obok krótkiej informacji tekstowej, w folderze 
tym znalazły się liczne zdjęcia eksponatów jak 
również samej ekspozycji. Znalazł się tu również 
plan wystawy rozmieszczony na dwóch piętrach 
wspomnianej już wcześniej willi. Oczywiście 
również i tu została uwidoczniona ekspozycja ple
nerowa.

Zniknięcie z krajobrazu Gdyni willi - siedziby 
muzeum - spowodowało wymóg przeniesienia 
dotychczasowej ekspozycji do nowych pomiesz
czeń. Teraz miejscem stałej wystawy był pawilon 
byłego kina przy Klubie Marynarki Wojennej, a 

zaadoptowany do potrzeb ekspozycji muzealnej. 
Ten zabieg organizacyjny wymusił na Muzeum 
przygotowanie nowej publikacji o charakterze 
informacyjnym4. Dla potrzeb tej wystawy został 
przygotowany kolejny folder również o cha
rakterze rozkładówki. Podobnie, jak poprzednio, 
zawierał on krótki tekst autorstwa ówczesnego 
kierownika MMW Czesława Krzynówka i 
kustosza Jarosława Rusaka. Na treść ilustracyjną 
składały się zdjęcia z ekspozycji wraz z jej 
planem. Do ciekawostek tegoż folderu zaliczyć 
należy zdjęcie makiety projektowanego nowego 
budynku dla Muzeum. Niestety planu tego po dziś 
dzień nie udało się zrealizować.

Niewątpliwym novum w treści folderu było 
zamieszczenie uproszczonego planu śródmieścia 
Gdyni z drogą dojścia zarówno do Muzeum jak 
również do okrętu-muzeum ORP „Burza”.

Warto również przy okazji tego wydawnictwa 
zwrócić uwagę, że na jego okładce po raz 
pierwszy pojawia się znaczek-symbol Muzeum, 
który w nieznacznie zmienionej formie obowią
zuje do dziś.

W tak zaprezentowanej formie muzeum dzia
łało około jednego roku. Niestety warunki 
techniczne budynku spowodowały, że i on musiał 
ulec rozbiórce. Przez minione 20 lat przybyło no
wych eksponatów w ekspozycji plenerowej. Dla
tego też fakt likwidacji tego obiektu wyko
rzystano do generalnej przebudowy wystawy 
plenerowej. Fakt ten stał się również okazją dla 
przygotowania nowego wydawnictwa informa
cyjnego5. Autorem tekstu do tego folderu był 
kustosz Jarosław Rusak. Tym razem jego treść 
dotyczyła wyłącznie zgromadzonych na terenie 
otwartym eksponatów. W jego materiale 
ilustracyjnym znalazł się również plan sytuacyjny 
skansenu (rys. Ryszard Debis). Po raz pierwszy 
folder ten został również opublikowany w wersji 
druku barwnego. Trzeba tu również zwrócić 
uwagę, że wydawnictwo to powstało m.in. z 
inicjatywy oddziału PTTK przy Klubie MW w 
Gdyni. Na ostatniej jego stronie znalazła się rów
nież informacja o okręcie-muzeum ORP „Bły
skawica”.

Najnowszym wydawnictwem na temat gdyń
skiej ekspozycji plenerowej jest przewodnik po 
mej. Został on wydany w roku 19976. Wydawnic
two wyróżnia się bardzo staranną szatą graficzną. 
W jego treści i materiale ilustracyjnym zostały 
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uwzględnione wszystkie zmiany, jakie zaszły w 
czasie, jaki upłynął od ukazania się poprzedniego 
wydawnictwa. Oczywiście i tu nie mogło za
braknąć planu sytuacyjnego terenu ekspozycji, a 
także planu usytuowania muzeum w mieście. Bar
dzo istotnym jego elementem jest tekst dwuję
zyczny - również w języku angielskim, co w zde
cydowany sposób winno ułatwić turystom zagra
nicznym zwiedzanie tej placówki.

W chwili obecnej trudno sobie wyobrazić 
działalność Muzeum Marynarki Wojennej bez 
okrętów-muzeów jako elementu ekspozycyjnego. 
Najpierw była to ORP „Burza”, a obecnie już od 
22 lat tą zaszczytną funkcję spełnia ORP 
„Błyskawica”. Bo tak, jak MMW było pierwszą 
tego typu placówką sensu stricto marynistyczną 
(gdańskie Centralne Muzeum Morskie jest o całe 
10 łat młodsze), tak również jako pierwsze wzięło 
na siebie trud prezentacji okrętu jako obiektu mu
zealnego. Wcześniej, nikt tego w Polsce nie robił. 
Dlatego bardzo istotnym elementem w jego 
działalności stało się przybliżenie problematyki 
obu okrętów za pośrednictwem wydawnictw.

Pierwszym w tym zakresie był przewodnik po 
okręcie-muzeum ORP „Burza”7. Podobnie, jak w 
przypadku pierwszego przewodnika po Muzeum 
(patrz przypis 2), tak i tu, treść prezentowanego 
wydawnictwa składała się z kilku części. Część 
pierwsza to wstęp zatytułowany Okręt-Muzeum 
„Burza”. Część druga to z kolei historia okrętu i 
jego charakterystyka. Bardzo ważnym elementem 
tego opracowania jest rozdział zatytułowany 
„Wchodząc na okręt...” Jest to zbiór zasad do
brego wychowania okrętowego, który winien 
przeczytać każdy, kto ma zamiar wstąpić na po
kład „weterana atlantyckich szlaków”. I wreszcie 
część najważniejsza, czyli przewodnik po 
poszczególnych częściach okrętu wchodzących w 
skład ciągu wystawienniczego. Ta skromna ksią
żeczka stanowi dziś jedyny ślad wydawniczy po 
wystawach, jakie były organizowane i udostęp
niane zwiedzającym pokład tego zasłużonego 
niszczyciela.

W połowie lat 70-ych w tym zakresie nastąpiła 
zmiana wachty. W miejsce wysłużonego we
terana, a tą zaszczytną rolę zaczął pełnić wy
cofany ze służby liniowej okręt o nie mniej 
chwalebnej karcie bojowej - niszczyciel ORP 
„Błyskawica”. Wprowadzeniu tej jednostki 
towarzyszyło również wydanie folderu na temat 

tego okrętu-muzeum8. Jest to typowy folder na 
temat tego okrętu i proponowanej na nim 
ekspozycji muzealnej. Oczywiście obok materiału 
ilustracyjnego znalazł się również plan zwie
dzania okrętu. Już do pewnej tradycji zaliczyć 
należy opublikowanie uproszczonego planu 
miasta z zaznaczonym usytuowaniem Muzeum.

Przekształcenie dotychczasowego okrętu bojo
wego na obiekt muzealny udostępniany zwie
dzającym wiązało się z jego częściową przebu
dową. Szczególnie w części rufowej, gdzie pod 
pokładem głównym zostały zlokalizowane po
mieszczenia wystawy czasowej. Do zwiedzania 
została również przygotowana część maszynowni. 
Prace te wiązały się również z przygotowaniem 
ciągów komunikacyjnych dla zwiedzających. Te 
zmiany odnoszą się do strony technicznej. Do no
wej roli musiała przygotować się także do
tychczasowa załoga okrętu. Aby jej w tym pomóc 
została przygotowana niewielka broszura9. Po
dobnie, jak w przypadku ekspozycji plenerowej, 
druk ten był przeznaczony wyłącznie do celów 
wewnętrznych. Głównym zadaniem tej publikacji 
była pomoc w oprowadzaniu zwiedzających ten 
okręt. Funkcje te spoczęły na marynarzach 
wchodzących w skład załogi okrętu, którzy jak 
wiadomo podlegają stałej wymianie. Dlatego też, 
aby ułatwić marynarzom przychodzącym na okręt 
pracę przewodnika, została przygotowana ta 
broszura.

Już wkrótce miejsce powyższego wydaw
nictwa zajął nowy folder w formie rozkładanki10. 
W odróżnieniu od swego przewodnika, to nowe 
wydawnictwo było wielobarwnym wydawnic
twem. I tu również, w części końcowej znalazł się 
anons na temat ekspozycji plenerowej jako 
drugiej części Muzeum.

Folder ten funkcjonował przez wiele lat jako 
jedyne wydawnictwo o tym okręcie. Dopiero w 
połowie lat 90-ych pojawiło się nowe wydawnic
two”. W odróżnieniu od dwóch poprzednich sta
nowi ono nieco obszerniejsze opracowanie, szcze
gólnie jeśli chodzi o warstwę treściową. W 
tekście znalazły się informacje o historii okrętu, a 
także o samej wystawie historycznej. Bogaty i 
barwny materiał ilustracyjny stanowi cenne 
uzupełnienie części informacyjnej. Do tradycji 
publikacji muzealnych zaliczyć należy za
mieszczenie planu miasta i informacji o ekspo
zycji plenerowej. Tak stało się i tym razem.
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W przypadku okrętu-muzeum ORP „Błys
kawica” należy wspomnieć o jeszcze jednym 
wydawnictwie, choć jej instytucją sprawczą nie 
było Muzeum. Ale za takowe uznać należy insty
tucje związane z okrętem, czyli Towarzystwo 
Przyjaciół Okrętu. Drugą, która przyczyniła się do 
powstania i ukazania się te^oż, była redakcja cza
sopisma „Żołnierz Polski”1 . Broszura ta została 
pomyślana jako popularna, oczywiście bardzo 
skrócona historia tego okrętu. Znalazły się tutaj 
wszystkie najważniejsze aspekty z „życiorysu” 
okrętu. Znalazły się tu również informacje, o któ
rych wcześniej w tak popularnej formie nie mogło 
być mowy. A więc dla przykładu znalazła się tutaj 
galeria dowódców okrętu. Bardzo ciekawym 
materiałem dla czytelnika okazało się również 
zaprezentowanie i omówienie kamuflaży „Błys
kawicy” z czasów jej służby wojennej. Broszura 
kończy się apelem o wstępowanie do Towa
rzystwa Przyjaciół Okrętu i wspieranie jego 
działalności mającej na celu m.in. działania zmie
rzające o zachowania okrętu.

Zaprezentowane powyżej omówienie publi
kacji muzealnych nie wyczerpuje całości tego 
zagadnienia. Bowiem w bibliografii Muzeum jako 
edytora znajdują się również wydawnictwa o bar
dziej ogólnym, by nie rzec uniwersalnym, 
charakterze.

Pierwszym z tej grupy wydawnictw jest nie
wątpliwie druk o charakterze wewnętrznym13. W 
tym wydawnictwie przygotowanym techniką po
wielaczową zostały zebrane informacje o obiek
tach prezentowanych na terenie ekspozycji plene
rowej. W swoich założeniach druk ten miał stano
wić pomoc dla osób przygotowujących się do 
oprowadzania po tej części ekspozycji. Niestety w 
chwili obecnej, z uwagi na nowe eksponaty 
prezentowane na tym terenie stracił on nieco na 
swojej aktualności, choć nadal, w odniesieniu do 
tych najdłużej przezentowanych, może spełniać 
swoją rolę. Trzeba tu również zaznaczyć, że druk 
ten nie był przeznaczony do szerokiego roz
powszechniania.

Pierwszym wydawnictwem związanym z 
działalnością zewnętrzną Muzeum była broszura 
wydana w roku 199313. Najważniejszym powo
dem do jej wydania było zorganizowanie wy
stawy z okazji 75 rocznicy PMW w siedzibie 
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Ta 
instytucja była też współwydawcą tego opra

cowania. Zostało ono pomyślane jako skrót 
dziejów PMW na przestrzeni owych 75 lat. Skrót 
ten na 11 stronach druku zawiera najważniejsze 
informacje z dziejów PM. Tekst ilustrowany jest 
barwnym materiałem zdjęciowym prezentującym 
współczesne okręty MW.

Kolejnym wydawnictwem opublikowanym 
przez MMW, a nie związanym ściśle z dzia
łalnością ekspozycyjną, było Kalendarium Pol
skiego Lotnictwa Morskiego14. Opracowanie to 
zostało przygotowane z okazji jubileuszu Lotnic
twa Morskiego działającego w strukturach organi
zacyjnych Marynarki Wojennej. Na treść tego 
opracowania złożyły się kalendarium wydarzeń 
obejmujące lata 1918-1995. Bardzo ważną funk
cję poglądową, a zarazem dokumentacyjną, 
spełnia tutaj materiał ilustracyjny. Są to barwne 
sylwetki różnych samolotów i śmigłowców, które 
na przestrzeni minionych lat stanowiły wyposa
żenie tej części Marynarki. Cennym uzupeł
nieniem części informacyjnej jest Bibliografia 
tego tematu, a także Indeks nazwisk osób, które w 
ciągu 75 lat przewinęły się przez tą formację 
wojskową.

Gdyńska placówka muzealna do swojej 
działalności edytorskiej włączyła również publi
kowanie materiałów o charakterze populary- 
zatorsko-informacyjnym. Jednym z pierwszych 
wydawnictw tego typu była barwna składanka 
zdjęciowa15. To niewielkie (formatem) wydaw
nictwo w formie harmonijki ma zwiedzającym 
utrwalić w pamięci te eksponaty, które mogli 
osobiście poznać zarówno na terenie ekspozycji 
plenerowej, jak również okręcie-muzeum ORP 
„Błyskawica”. Bardzo istotnym elementem jest 
dwujęzyczność tej publikacji. Obok tekstu polskie
go zawiera ono tłumaczenie na język angielski. W 
ten sposób jest nadzieja, że również coraz liczniejsi 
obcokrajowcy odwiedzający nasze muzeum będą 
mogli dokładniej zapoznać się z tą placówką.

To samo wydawnictwo wyemitowało - na zle
cenie Muzeum - serię pocztówek z okrętem-mu- 
zeum ORP „Błyskawica”. Są one rozprowadzane 
przez MMW w swoich placówkach.

Organizowanie wystaw czasowych poza siedzi
bą muzeum wiąże się również z publikowaniem 
materiałów informacyjnych. Celem ich jest przy
bliżenie problematyki tej formacji wojskowej tym 
wszystkim, którzy odwiedzają daną ekspozycję. 
Fakt ten nabiera tym bardziej szczególnego zna



Nr 183 NASZE SYGNAŁY Str. 59

czenia, że wystawy te są organizowane z dala od 
morza. Odgrywają więc tym większą rolę w propa
gowaniu spraw polskiego morza w szerokich krę
gach naszego społeczeństwa.

Wystawy zorganizowane w innych miastach 
Polski to Bytom z Muzeum Górnośląskim 
(listopad 1996-luty 1997)16, Toruń i Muzeum 
Okręgowe (czerwiec-wrzesień 1997)17, Muzeum 
w Grudziądzu (luty-maj 1998)18. Choć wystawy i 
wydane publikacje były przygotowywane wespół 
z innymi placówkami, to MMW ma swój nie
bagatelny współudział również w tej działalności 
wydawniczej. I to zarówno w opracowaniu mery
torycznej strony wydawnictwa, jak również 
dostarczaniu materiału ilustracyjnego.

W chwili obecnej w gronie pracowników mu
zeum rodzą się nowe inicjatywy w zakresie 
działalności wydawniczej. Miejmy więc nadzieję, 
że już wkrótce zaprezentowany materiał będzie 
wymagał nowej prezentacji, a dorobek publika
cyjny muzeum zostanie zwielokrotniony.
Przypisy

1 Szczegółowe informacje na temat „Biuletynu Hi
storycznego” wraz z bibliografią zawartości zostały opubli
kowane w tomie 15 „Biuletynu”, Gdynia 1997, s. 142-154.

2 Kosiarz Edmund, Zarys dziejów polskiej floty 
wojennej. Przewodnik po Muzeum Marynarki 
Wojennej, Gdynia 1965.

3 Muzeum Marynarki Wojennej, Foto: Henryk abat, 
Tadeusz Link, Stanisław Pudlik; Projekt i opr. 
plastyczne: Janusz Łabędzki; Gdynia b.r.w.

4 Muzeum Marynarki Wojennej. Opracowanie i 
tekst: Czesław Krzynówek, Jarosław Rusak; Zdjęcia: 
Zdzisław Kępa; Opracowanie graficzne: Janusz 
Lab|dzki; Gdynia b.r.w.

‘ Ekspozycja Uzbrojenia i Broni Morskiej. Tekst: 
Jarosław Rusak; Zdjęcia: Kazimierz Gawron; Plan 
(rys.): Ryszard Debis; Gdynia b.r.w.

6 Ekspozycja Broni i Uzbrojenia Morskiego. Tekst: 
Zbigniew Wojciechowski; Zdjęcia: Henryk Nagrodzki, 
zbiory MMW; Wyd. ZET Wrocław 1997.

„Burza” okręt-muzeum. Przewodnik. Oprać.: 
Edmund Kosiarz, Witkowski Rafał, Gdynia 1964.

8 Okręt-muzeum „Błyskawica”. Opracowanie i 
tekst: Zdzisław Waśko, Jarosław Rusak; Gdynia b.r.w.

Scenariusz pracy przewodnika po okręcie- 
muzeum „Błyskawica”; Gdynia 1977.

10 Okręt-muzeum „Błyskawica”. Tekst: Jarosław 
Rusak; Fot.: Kazimierz Gawron; Rys.: Mariusz Ka- 
liowski; Oprać.: Marian Rogaczewski; Gdynia b.r.w.

11 ORP „Błyskawica”. Tekst: Zbigniew Wojcie
chowski; Zdjęcia: Henryk Nagrodzki, Archiwum 
MMW; Opracowanie plastyczne: Dariusz Ciechomski; 
Gdynia b.r.w.

12 ORP „Błyskawica” Wydawnictwo „Żołnierza 
Polskiego”. Praca zbiorowa. (Warszawa) b.r.w.

13 Scenariusz pracy przewodnika po ekspozycji 
Uzbrojenia i Broni Morskiej Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni; Gdynia b.r.w.

14 Marynarka Wojenna RP 1918-1993. Tekst: 
Walter Pater; Foto: Henryk Nagrodzki, archiwum MW; 
Oprać, graficzne: Władysław Kawecki; Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni, Centralne Muzeum 
Morskie Gdańsk, Wyd. Marpres, Gdańsk 1993 r.

15 Konarski Mariusz, Olejko Andrzej: Tradycje 
polskiego lotnictwa morskiego. Kalendarium wy
darzeń; Gdynia 1995 r.

16 Muzeum Marynarki Wojennej. Tekst Zbigniew 
Wojciechowski; Zdjęcia: Henryk Nagrodzki, Jerzy 
Hlades, archiwum MMW; Wyd. ZET, Wrocław 1996.

17 Moś Wojciech, Kotecki Andrzej: Polska Zbrojna 
na Morzu. Z dziejów Polskiej Marynarki Wojennej; 
Muzeum Górnośląskie, Bytom 1996.

18 Bogusław Uziembło, Andrzej Kotecki: Od 
Torunia do Gdyni. Z dziejów szkolnictwa Polskiej 
Marynarki Wojennej; Muzeum Okręgowe, Toruń 1997.

Andrzej Kotecki: Z dziejów szkolnictwa 
Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej 1918- 
1998, Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz 1998.

Marek Ołdakowski

Z LAMUSA HISTORII

Przeglądając i porządkując archiwa Stowarzy
szenia Mar. Woj. czasami znajduję historycznie 
interesujące artykuły. Dopisek do artykułu Jerze
go Pertka:
„Dostałem z Polski bardzo stary wycinek gazety 
bez nazwy, daty lub miejsca wydania. Kuzyn mój, 

który to wysłał, pisze, że 1948 rok napisany ołów
kiem nad nagłówkiem pochodzi z roku wydania 
artykułu. Pozdrowienia K. Reynert, kwiecień 
1988, Ottawa, Kanada”.

A oto ten artykuł:
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Jerzy Pertek

WSPOMNIENIE O „CONRADZIE”
ORP — który miał wrócić do Polski 

lecz wszelki ślad po nim zaginął

Sprawa powrotu jednostek polskiej floty wo
jennej z Anglii została po długotrwałych roko
waniach załatwiona dla nas niepomyślnie. Osta
teczna decyzja zapadła już wiosną ub. roku. 
Anglicy zgodzili się wówczas na wydanie Polsce 
tylko tych okrętów, które przed wojną były naszą 
własnością. Z jednostek tych tylko niszczyciel 
„Błyskawica” powrócił do tej pory do kraju. 
Drugi niszczyciel „Burza” i okręt podwodny 
„Wilk” są tak zużyte działalnością wojenną, że 
nie przedstawiają poważniejszej wartości 
bojowej, a koszta ich sprowadzenia może prze
kroczyłyby wartość złomu, który by można po ich 
pocięciu uzyskać. Podobnie nie opłaca się 
sprowadzenie do kraju 2 ścigaczy, która za
mówione przed wojną w Anglii, weszły w roku 
1940 w skład naszej floty i po przetrwaniu całej 
wojny w nieprzerwanej działalności bojowej - 
również zużyły się całkowicie. Powróci natomiast 
żaglowiec „Iskra”, okręt szkolny Marynarki 
Wojennej RP, który większą część wojny spędził 
na kotwicy w Gibraltarze, służąc za okręt-bazę 
brytyjskich ścigaczy.

„Dzik” służy Danii

Wszystkie pozostałe jednostki należy odpisać 
na „straty”. Zresztą zrobiliśmy już to dawno, nie 
mając żadnych złudzeń, że raz zdecydowany ich 
los może się odmienić. Żal po stracie tych 
okrętów, które na wszystkich morzach godnie 
reprezentowały polską banderę, jednakże pozostał 
i nurtuje w nas, zwłaszcza gdy przychodzą z za
granicy wiadomości o dalszych kolejach losu na
szych „Piorunów” i „Garlandów”.

Jak wiadomo, pierwszy opuścił szeregi pol
skiej floty na obczyźnie okręt podwodny „Dzik”, 
znany ze swej owocnej działalności na Morzu 
Śródziemnym. „Dzik” - po przywróceniu mu 
jego poprzedniej, brytyjskiej nazwy „P-52” - 

przekazany został w drugiej połowie 1946 roku w 
dzierżawie Danii, która po trzech dalszych latach 
ma prawo nabyć okręt na własność.

Następnie powróciły do floty brytyjskiej inne 
jednostki. Krążownik „Conrad” otrzymał swą 
dawną nazwę „Danae”, niszczyciel „Piorun” 
nazwany został „Napier”, gdyż jego poprzednią 
nazwę - „Nerissa” - nadano w międzyczasie 
innemu okrętowi. Nazwy „Garlanda” nie trzeba 
było zmieniać, gdyż Polacy - przejmując „Gar
landa” w maju 1940 roku - kurtuazyjnie za
chowali jego nazwę, która jest najstarszą histo
rycznie znaną nazwą brytyjskiego okrętu, sięga
jącą roku 1242! Wreszcie, roczniki nie podają pod 
jaką nazwą powrócił do floty brytyjskiej równie, 
jak „Dzik”, sławny okręt podwodny „Sokół”.

Pierwotnie przeznaczony na pocięcie na złom 
„Garland” sprzedany został przed pół rokiem 
Holandii, która przeznaczyła mu rolę szkolnego 
okrętu artyleryjskiego.

Ostatnio nadeszła do kraju wiadomość, pie
czętująca ostatecznie los jednego z pozostałych 
dotąd we flocie brytyjskiej polskich okrętów - 
krążownika „Conrad”.

Krążownik „Conrad”, podówczas brytyjski 
HMS „Danae”, przekazany został Polskiej Mary
narce Wojennej jesienią 1944 roku jako rekom
pensata za bliźniaczy okręt „Dragon”. „Dragon” 
został bowiem w toku inwazji w Północnej 
Francji storpedowany przez niemiecki minia
turowy okręt podwodny i tak ciężko uszkodzony, 
że z trudem doprowadzono go do przyczółka 
inwazyjnego i tam osadzono na mieliźnie, dla 
wzmocnienia falochronów sztucznego portu in
wazyjnego.

Kurtuazja i rzeczywistość

Nazwanie nowego okrętu imieniem „Conrada” 
stwarzało wielokrotnie okazję do licznych kur
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tuazyjnych gestów. W dniu 10 lutego 1944 roku, 
przemawiając na otwarciu polskiej wystawy 
Pierwszy Lord Admiralicji Alexander powiedział:

Gdyby Józef Konrad-Korzeniowski żył dzisiaj, 
gdyby mógł obejrzeć tę wystawę, pewien jestem, 
że zrozumiałby, że praca jego życia nie poszła na 
marne. Conrad-Korzeniowski służyć musiał w 
brytyjskiej marynarce handlowej, tak jak wielu 
jego rodaków, którzy dziś zdobywają na wszys
tkich morzach świata wawrzyny dla Polski. Za 
czasów Conrada nie było bandery polskiej na 
morzach świata, dzisiaj bandera polska jest 
wszędzie. Gdziekolwiek w czasie tej wojny groma
dzą się statki i okręty, prawie zawsze widać wśród 
nich banderę polską na okrętach marynarki 
wojennej, czy też na statkach floty handlowej.

Prawdopodobnie w drodze rewanżu przeka
zany Polsce pół roku później krążownik „Danae” 

przechrzczony został na „Conrad”. Niestety, nie 
było dane „Conradowi” przybyć do Polski. Już 
jesienią 1946 roku opuszczono na nim polską 
banderę, by nigdy już więcej jej nie podnieść, 
okręt wrócił bowiem do floty brytyjskiej pod 
dawną swą nazwą „Danae”.

Jak donosi ostatnio prasa brytyjska, wśród jed
nostek przeznaczonych na pocięcie na złom przez 
firmę T.W. Ward Limited w miejscowości 
Barrow-in-Fumess znajduje się lekki krążownik 
„Danae”, wybudowany pod koniec pierwszej 
wojny światowej i pełniący służbę w toku drugiej 
wojny światowej. Nie ma jednak najmniejszej 
wzmianki o tym, że krążownik ten pływał 
również pod polską banderą i nosił nazwę ORP 
„Conrad”.

Angielska pamięć jest krótka.

Co mnie w dużej mierze skłoniło do pow
tórzenia tego artykułu Jerzego Pertka, to było 
opracowanie Kmdr. dr. hab. Józefa Dyskanta pt. 
„Polska Marynarka Wojenna w II wojnie świa
towej”, wydrukowane w Wojskowym Przeglądzie 
Historycznym, 1996, str. 33. „Czy doświadczenia 
PMW można było wykorzystać w pełni w naszej 
powojennej ludowej PMW? Raczej nie, a to z 
przyczyny pojałtańskiego podziału Europy”. Jak 
bowiem pisze publicysta z kręgu PMW „...od sa
mego początku (1944 do 1945) tworzenie poten
cjału zbrojnego w Polsce (w tym morskiego) zo
stało narzucone, było modelowane, kontrolowane 
i sterowane z zewnątrz. Wszystkim bez wyjątku 
strukturom wojskowym nadano dość szybko 
odpowiadający radzieckiemu model i styl”.

PMW zyskała jeszcze inne doświadczenie, 
stricte polityczne, choć „niepolitycznie” o tym 
mówić. Wprawdzie historyk brytyjski Brian 
Tunstall napisał: „Ze wszystkich flot Narodów 
Zjednoczonych żadna nie walczyła lepiej w 
warunkach najwyższych trudności operacyjnych 
niż PMW”. Tym bardziej boleśnie odczuli mary
narze polscy odebranie im wydzierżawionych 
okrętów, na których przelewali krew w imię 
wspólnego zwycięstwa. Zgodnie z tajnym pro
tokołem z dnia 3.12.1940 roku „miały być 
zwrócone” Brytyjczykom, choć niektórzy do

wódcy brytyjscy nieoficjalnie wyrażali gotowość 
pozostawienia okrętów Polakom, tym bardziej, że 
na nich polscy marynarze chcieli wracać do 
Gdańska (i Gdyni). Tymczasem, po odebraniu 
Polakom, odsprzedano je marynarkom Trzeciego 
Świata. Fakt ten niewątpliwie miał podłoże 
polityczne, gdyż w powojennych układach mili
tarnych osłabiał blok komunistyczny. Choć z 
drugiej strony, co to za osłabienie, kiedy ZSRR 
partycypował w powojennym podziale flot 
niemieckiej, włoskiej i japońskiej, uzyskując 
znaczne przydziały. Pozbawienie nas dzierża
wionych okrętów uzależniło powojenną PMW 
całkowicie od wschodniego sąsiada; nawet 
należną PMW część okrętów niemieckich ZSRR 
zatrzymał dla siebie. Zamiast nich przekazał 23 
małe okręty budowy wojennej, wmawiając, że to 
dar Czerwonej Floty dla PMW.”

Chcę tutaj zwrócić uwagę, że te dzierżawione 
okręty nie zostały odsprzedane marynarkom 
Trzeciego Świata, jak pisze Kmdr. Józef Dyskant, 
z wyjątkiem może ORP „Ślązak”, który po 
powrocie do dawnej nazwy HMS „Bedale” został 
następnie przekazany Marynarce Indyjskiej pod 
nazwą „Godavari” .

Na zakończenie muszę chyba dodać, że obaj 
tak zasłużeni historycy pominęli, czy też musieli 
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pominąć fakt, że około 85% załóg nie chciało w 
istniejących warunkach wracać do kraju. Z 
trudem uzbierano niepełną załogę na ORP 
„Błyskawica”. A jak można było przekazać te 
dzierżawione okręty bez załóg lub wbrew ich 
woli, do kraju. Jak widać z powyższego nie 
można winić RN za odebranie wypożyczonych 
okrętów, tym bardziej, że postępowanie RN wo
bec polskich marynarzy było przychylne i po
mocne. Wina Brytyjczyków wobec Polski leży w 

dziedzinie politycznej, ogólnie znanej, ale to do 
obecnego artykułu nie należy.

Los byłych polskich okrętów został częściowo 
przedstawiony w w/w artykule Jerzego Pertka, a 
dokładnie opisany w broszurze też Jerzego Pertka pt.: 
„Pod Polską Banderą Wojenną na Zachodzie 1939- 
1945”, wydanej przez MON w roku 1957.

Jan Busiakiewicz

Wspomnienia o Kolegach

Jako kolega, przyjaciel i prawie rówieśnik dwóch ostatnio zmarłych oficerów Marynarki Wojennej 
pozwolę sobie przypomnieć ich drogę życiową ku pamięci i dla uznania.

Śp. por. mar. inż. MICHAŁ HŁASKO 
(1907-1998)

Z Michałem Hłasko zetknęliśmy się pierwszy 
raz w lipcu 1925 r. na egzaminie wstępnym do 
Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie. Na kan
dydackim pływaniu na szkolnym żaglowcu 
„Lwów”, Michał upamiętnił swoje nazwisko nie 
lada wyczynem, który w historii szokły nie miał 
precedensu. Na stojącym na kotwicy na redzie 
gdyńskiej „Lwowie” stanął w postawie wyprosto
wanej na jabłku grot-masztu.

Ci, co zdają sobie sprawę z takiego wyczynu, 
zgodzą się zapewne, że to graniczyło z ryzykiem 
śmierci. Jakby nie było to wysokość grot-masztu 
dochodziła do 42 metrów, a średnica jabłka 30-40 
centymetrów. To był wyczyn świadczący o 
ogromnej odwadze, opanowaniu i zimnej krwi. 
Jeśli o tym wspominam to jako świadek tego wy
czynu no i pamiętam, że wszystkim nam pa
trzącym z pokładu było sucho w gardle z emocji i 
przejęcia. Szkołę Morską ukończył w 1928 roku, 
po czym pływał na statkach „Żeglugi Polskiej”. 
Spotkaliśmy się ponownie w SPMW w 1930 

roku, gdzie Michał Hłasko odbywał część służby 
wojskowej jako podchorąży rezerwy Mar. Woj. 
Do Marynarki Handlowej już nie wrócił, gdyż 
zapisał się na Wydział Mechaniczny Politechniki 
w Warszawie. Po jej ukończeniu w 1936 roku 
rozpoczął pracę w Państwowych Zakładach Ra
diotechnicznych w Warszawie. Na początku 
września 1939 r. wraz ze sprzętem firmy, przez 
Rumunię, ewakuowany został do Francji. Od 
końca 1940 r. do 1943 r. odbywa dodatkowe stu
dia na Politechnice w Grenoble, będąc jedno
cześnie związany z miejscowym Ruchem Oporu. 
W końcu 1944 r. przybywa do Anglii i pełni 
funkcję wykładowcy w C.W.S.F. (Centrum Wy
szkolenia Specjalistów Floty). W marcu 1947 r. 
następuje demobilizacja, po której osiedla się na 
stałe we Francji. Przez długie lata aż do odejścia 
na emeryturę pracuje w przemyśle samochodo
wym w firmach francuskich i włoskich jako spe
cjalista w zastosowaniu naukowej i ekonomicznej 
metody pracy zakładu.

Chcę podkreślić, że Michała cechował opty
mizm i energia nie opuszczająca Go do końca ży
cia. Wszystko, co robił, to z sercem i szczerym entu
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zjazmem, starając się nic nie odkładać na inny 
dzień. Przez te wszystkie lata pobytu we Francji 
utrzymywał żywy kontakt z S.M.W. oraz Zwią
zkiem Oficerów Marynarki Handlowej w Londy
nie. Zbierał skrzętnie wszystkie dokumenty, re
cenzje, opisy itp. tyczące się działań obu mary
narek. Zapoczątkował Bibliografię „Naszych Sy
gnałów”, „Komunikatów” i „Kom. Inf.” za lata 
1945-1992. Zebrał i wydał broszurkę pt. „Pio
senki Szkoły Morskiej w Tczewie 1920-1930”. 
Do końca życia utrzymywał bliską łączność z 
Wyższą Szkołą Morską w Gdyni. Potrafił też, ma
jąc już 88 lat, wziąć udział w Balu Morskim w 
Szkole Morskiej. Było to Jego zasługą reaktywo
wanie tych przedwojennych balów morskich. Brał 
również udział w naszych Zjazdach Światowych 
będąc żywo zainteresowanym działalnością S.M.W. 
W Paryżu, gdzie mieszkał, był ściśle i efektywnie 
związany z Instytutem Marii Curie Skłodowskiej, 
w który włożył wiele serca i pracy. W ostatnich 
latach życia pomimo prawie całkowitej utraty 
wzroku nie tracił ducha i życiowego animuszu. O 
ile się tylko dało nie zmieniał trybu życia i nie 
zaniedbywał swoich zainteresowań. Znosił ten 
dopust z pogodą i bez słowa skargi. Jego pozy
tywny stosunek do otoczenia, łatwość nawiązy
wania kontaktów oraz wszechstronne zaintereso
wania czyniły Go interesującym partnerem w dys
kusji. Na zakończenie należy podkreślić, że 
cieszył się dużym uznaniem w swej dawnej uczel
ni, a w szeregach społeczności marynarskiej na 
Wybrzeżu cieszył się nie tylko wielkim poważa
niem ale powoli stawał się swego rodzaju 
legendą.

Śp. kpt. mar. inż. WITOLD SĄGAJŁŁO 
(1910-1998)

Był On prymusem rocznika nominacji 1932. 
W latach 1933-1934 wysłany został na długi staż 
(około roku ) na krążownik „Jeanne d’Arc” w 
ramach Ecole d’application des enseignes de 
vaisseaux we Francji. Po powrocie obejmuje 
funkcję flagowego Dowódcy Floty. Na skutek 
nieszczęśliwego wypadku motocyklowego traci 
częściowo władzę w nodze i zostaje przeniesiony 
do służby w KMW w Warszawie. Po wybuchu 
wojny ewakuowany na wschód dostaje się do 

niewoli sowieckiej, z której ucieka, aby kilka dni 
później znaleźć się ponownie w więzieniu 
sowieckim, z którego zostaje zwolniony na pod
stawie umowy niemiecko-sowieckiej, i po 
przekroczeniu linii demarkacyjnej na Bugu prze
chodzi w rejon okupacji niemieckiej. W listo
padzie 1939 r. aresztowany przez Niemców ko
rzysta z pobytu w szpitalu niemieckim i po prostu 
znika, by znaleźć się później w szeregach ZWZ 
(Związku Walki Zbrojnej) w okręgu radomsko- 
kieleckim jako szef łączności.

W latach 1941-1944 działa w Armii Krajowej 
jako Komendant Okręgu Opatów. Awansowany 
do kapitana zostaje szefem Sztabu 2-go pułku 
AK. Następują teraz działania na dwóch frontach, 
bo przeciwko Niemcom oraz bandom sowieckim, 
działającym na zapleczu frontu. Jest to okres 
dramatycznych i skomplikowanych sytuacji i wy
darzeń w jakim znalazła się Armia Krajowa, a w 
którym W. Sągajłło odgrywał w pewnym stopniu 
niepoślednią rolę na swoim odcinku działania. 
Jego odwaga, pomysłowość i inicjatywa, przy 
dużej dozie szczęścia, pozwoliły Mu wyjść cało z 
niejednej opresji, aby w końcu po wielu pery
petiach przedostać się przez Pragę do strefy 
amerykańskiej w Niemczech, a stamtąd do Il-go 
Korpusu we Włoszech. W listopadzie 1945 r. 
przybywa do Anglii i zostaje ponownie wcielony 
do Marynarki Wojennej. W PKPR oraz po demo
bilizacji studiuje i uzyskuje dyplom inżyniera. 
Pracuje w przemyśle elektrotechnicznym. Następ
nie przez szereg lat jest wykładowcą w Northwest 
Kent College of Technology. Kilka lat temu opra
cował w języku angielskim (nie ma tłumaczenia 
polskiego) książkę pt. „Man in the Middle”. Jest 
to opracowanie doskonale ilustrujące rzeczy
wistość czasów konspiracji i działalności AK, a 
odróżniająca się od wielu oficjalnych opracowań 
swoją bezpośrednią znajomością akcji i atmosferą 
wydarzeń. W. Sągajłło był człowiekiem o nie
przeciętnych zdolnościach, a szczególnie w dzie
dzinie nauk ścisłych. Posiadał zdrowe poglądy, 
trzeźwo i realnie patrzył na świat i ludzi, a 
jednocześnie odznaczał się dużą wrażliwością 
uczuciową. Chciałbym jeszcze dodać, że Jego 
książka jest w naszym społeczeństwie prawie 
nieznana, a Jego działalność w AK chyba jednak 
niedoceniana.
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K. Okołów-Zubkowski

Czesław Zielonka - Członek Zarządu S.M.W. 
(1922-1998)

Z wielkim smutkiem otrzymaliśmy wiado
mość, że 15 czerwca 1998 roku zmarł po krótkiej 
i ciężkiej chorobie bosman Czesław Zielonka. 
Straciliśmy bardzo zasłużonego członka Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej, Dobrego Kolegę, 
na którym zawsze można było polegać.

Czesław Zielonka urodził się 28 maja 1922 
roku w Niemczech, skąd z rodzicami przeniósł się 
do Francji i 11 marca 1940 r. wstąpił jako ochot
nik do Polskiej Marynarki Wojennej. Po odbyciu 
przeszkolenia w Coetiquidan przyjechał do Anglii i 
już 22 czerwca 1940 r. był zaokrętowany na jednym 
z francuskich szaserów pod polską banderą. W 
grudniu tegoż roku zostaje przeokrętowany na ORP 
„Wilk”, później następują przydziały na ORP 
„Kujawiak”, .Jastrząb”, „Ślązak”, „Dragon” i od 
1944 roku do końca wojny pływa na ścigaczach.

Był człowiekiem, który nie poddawał sią ślepo 
dyscyplinie, ale raz przekonany o słuszności 
wszystkie obowiązki wykonywał na sto procent. 
Jego ostatni dowódca ze ścigaczy wyraził opinię 
w jednym zdaniu: „Na Zielonce mogłem polegać 
całkowicie”.

Po wojnie przeszedł do Marynarki Handlowej, 
gdzie pływał jako oficer mechanik na różnych 
statkach. Czesław ożenił się z panną Alfredą 
Wesołowską, naszą wrenką, którą poznał jeszcze 
w Marynarce Wojennej. Był bardzo czynnym 
członkiem Stowarzyszenia, a po przejściu na 
emeryturę dołączył do pracy Zarządu S.M.W. i 
był członkiem Komisji Rewizyjnej. Żadne 
spotkanie koleżeńskie nie odbyło się bez 
Czesława. Jego pogodne usposobienie zjedny
wało mu przyjaciół. Zostawił w żałobie żonę i 
dwoje dzieci. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Florian Wizła

POŻEGNANIE KOLEGI
Wyokrętował się od nas na wieczność drogi 

kolega Czesław Zielona. Pojechałem do Southend- 
on-Sea jako przedstawiciel S.M.W. aby Mu oddać 
hołd z wieńcem biało-czerwonych kwiatów oraz 
naszą Banderą M.W., którą okryliśmy trumnę w 
czasie pogrzebu. Na to pożegnanie kolegi przy
jechali Barteluk, Traszko, Kneba no i ja z żoną.

Mieliśmy bardzo miłą niespodziankę przy
byciem grupy „Essex Sumbmarine Old Comrades 
Association” w liczbie około 22 członków ze sztan
darem no i medalami oraz z kotwicą z kwiatów. 
Był to jakby hołd marynarzy angielskich dla ich 
polskiego kolegi, było to naprawdę wzruszające.

Co tu można powiedzieć o Czesiu Zielonce, 
dużo, bardzo dużo! Przede wszystkim był on 
dobrym człowiekiem, z dużą dozą rozsądku i 
wyrozumienia, bardzo koleżeński, oddany mary-

CZESŁAWA ZIELONKI
narce wojennej. Dobry marynarz, pływał przez całą 
wojnę, a po wojnie w marynarce handlowej aż do 
emerytury.

Oddany był całkowicie rodzinie oraz wszystkim 
kolegom z marynarki wojennej na całym świecie, 
w Polsce, we Francji, tutaj w Londynie jako czło
nek Zarządu S.M.W. Był regularnym uczestnikiem 
wszystkich naszych imprez i marynarskich spotkań 
- słynne obiady czwartkowe.

Brak nam będzie takiego dobrego i oddanego 
kolegi. Ze łzami w oczach żegnam Cię wiemy i 
kochany kolego, współtowarzyszu życia emigra
cyjnego. Jestem pewien, że tam na tym lepszym 
świecie, będziesz dalej „Un copain sans peur et 
sans reproche, un vrai gentleman” jak mówiła moja 
żona w krótkim wspomnieniu przy trumnie.

Cześć Jego Pamięci!
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Z Apelu na pokrycie kosztów Tablic upamiętniających 
Admirałów J. Świrskiego i J. Unruga na cmentarzu Marynarki 

Wojennej na Oksywiu
Ogółem wpłynęło L3.026,74
Przekazano przez Bank do
Mar. Woj. w Gdyni L2.929.00 (z opłatą)
Różnica L97.74

Różnica ta została przekazana na Zjedzie w Gdyni.
Kmdr. J. Komorowski przedstawił S.M.W. całkowite rozliczenie z otrzymanych pieniędzy.

Koszt tablic wyniósł 14.000,00 PLN
Pozostałe 2.305,00 PLN
Zostało przekazane według uzgodnień do dyspozycji „Fundacji budowy Muzeum Marynarki Wojennej”.

Lista ofiarodawców
na tablice upamiętniające Admirała J. Świrskiego i Admirała J. Unruga

H. Gryko
W. Kuduk

Ł30.00
US$50.00

Pani J. Hobot
Pani P. Dzienisiewicz

Ł20.00
Ł60.00
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Pani A. Biskupska Ł50.00
J. Busiakiewicz Ł50.00
T. Głowacki Ł500.00
M. Białowski-Benett Ł50.00
K. Okołów-Zubkowski Ł30.00
Z. Korwin-Sokołowski US$50.00
K. Porębski Can$300.00
B. Buceń-Berliński Can$50.00
Pani J. Collins Can$25.00
R. Nałęcz-Tymiński Can$ 100.00
Mr and Mrs J. Woods Can$50.00
Pani I. Bernas Can$50.00
S. Brodzki Can$50.00
M. Naranowicz Can$50.00
A. Mrożek Can$50.00
Mrs S. Sadłowska Can$25.00
Koło S.M.W. - Kanada Can$300.00
0. Gliński Can$50.00
J. Tutko Can$20.00
Captain J.K. Hamilton Ł10.00
Pani K. Ziętak
z synem Stefanem Ł10.00
Z. Plezia Ł30.00
W. Barteluk Ł25.00
A. i C. Zielonka Ł20.00
L. Antoszewicz Ł25.00
B. Fornal L50.00
F. Wizła Ł25.00
M. Sawicki Ł 10.00
Pani I. Grochowska Ł10.00
S. Olszowski Ł50.00
Pani W. Troman Ł20.00
W. Wołczek US$25.00
Z. Siedlaczek Ł20.00
J. Koseda Ł20.00
P. Galla Ł15.00
A. Kowalczyk Ł10.00
S. Włodarczyk Ł10.00
W. Limonienko Ł50.00
Z. Szembek L50.00
K. Grocholski-Howard Ł30.00
Pani J. Jedyńska Ł20.00
A. i J. Doroszkowscy Ł25.00
B. Ragus Ł10.00
B. Rybarczyk Ł20.00
W. Choroszewski Ł 10.00
B. Thomson Ł10.00
S. Śliski Ł10.00
A. Cardew-Kiedziuch Ł40.00

W. Morgan Ł 10.00
H. Sójka L10.00
A. Guzowski US$100.00
P. Żelazny US$50.00
K. Malawski Ł35.00
W. Szczepański L50.00
W. Fara US$50.00
W. Pacewicz US$100.00
E. Krutol US$100.00
S. Wolff L50.00
J. Pipka Ł 10.00
T. Woszczyński Ł10.00
Pani D. Katarzyńska
z Matką Ł20.00

J. Tumaniszwili US$30.00
T. Kubiakowski Ł10.00
S. i Z. Wojciechowscy Can$50.00
Pani J. Bielak Ł50.00
J. Krajewski Ł20.00
E. Pawłowski Ł15.00
J. Dejneka Ł20.00
J. Kneba Ł50.00
Pani I. Wrońska L20.00
W. Stankiewicz Ł20.00
F. Kendrick-Keidrowski Ł50.00
T. Lesisz Ł25.00
M. Lichwa Ł10.00
M. Rogers Ł5.00
J. Drozd Ł20.00
M. Zawada Ł30.00
P. Cieślak US$20.00
A. Heczko US$10.00
H. Kuczwalski Ł10.00
F. Sorówka Ł25.00
K. Kowalski Ł5.00
H. Strenger Ł25.00
K. Miszewski Ł30.00
F. Jasłowski Can$ 100.00
F. Morris Ł15.00
J.P. Olszewski US$10.00
A. Szostak Ł10.00
J. Lipiński Can$ 15.00
H. Kołodyński US$25.00
S. Nałęcz-Korzeniowski US$20.00
W. Łukaszewski US$20.00
S. Orzechowski US$25.00
M. Rękawik US$20.00
K. Siemaszko US$20.00
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Tadeusz Lesisz

II ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARZY - 
GDYNIA 1998 R.

II Światowy Zjazd Marynarzy odbył się równolegle z obchodami 80-lecia Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdyni w dniach 26 czerwca do 1 lipca 1998.

Na Zjazd przybyli marynarze z wielu stron świata: Europy, Ameryki i mieszkający w kraju, w 
liczbie około 130 osób.

26 czerwca - piątek
Uczestnicy Zjazdu zostali zakwaterowani w 
budynkach Akademii Mar. Woj., po czym zostało 
przywitani przez Sekretarza Komitetu Organi
zacyjnego Zjazdu kmdr. por. Zbigniewa Wojcie
chowskiego, a w imieniu D-cy Mar. Woj. przez 
kmdr. Jerzego Chłopeckiego.

Wielu kolegów było uczestnikami I Zjazdu 5 
lat temu, tym razem z powodu wieku, chorób i 
ubytku naturalnego, liczba uczestników znacznie 
się zmniejszyła. Wielką niespodziankę sprawił 
nam „senior” wojennej gromady marynarskiej 93- 
letni komandor Romuald Nałęcz-Tymiński, który 
mimo operacji 10 tygodni temu, przybył z 
Kanady na Zjazd.

Zdjęcie grupowe uczestników II Światowego Zjazdu Marynarzy w Gdyni 
przed kasynem Akademii Mar. Woj.
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27 czerwca - sobota
Pogodny słoneczny dzień. Uroczystości rozpo
częliśmy Mszą połową na nadbrzeżu przed O.R.P. 
„Rolnik”, na którym wzniesiono ołtarz. Po zajęciu 
miejsc o godz. 0930 przybyła kampania reprezen
tacyjna Mar. Woj. ze Sztandarem i orkiestrą, po 
czym D-ca Mar. Woj., admirał Ryszard Łukasik, 
przy dźwiękach marszu generalskiego odebrał 
raport od dowódcy kompanii honorowej i wraz z 
dostojnymi gośćmi zajął miejsce. Pośród gości 
honorowych byli obecni były Prezydent R.P. na 
obczyźnie, Ryszard Kaczorowski, arcybiskupi, 
generałowie i dostojnicy cywilni. Po odegraniu 
hymnu narodowego rozpoczęto Mszę św., którą 
celebrował ks. abp. Józef Kowalczyk, Nuncjusz 
Apostolski w asyście abpa Tadeusza Gocłow- 
skiego, Metropolity Gdańska i kapelanów M.W. 
Na wstępie zostały odczytane listy gratulacyjne z 
okazji 80-lecia Mar. Woj. od kard. Józefa Glem
pa, biskupa polowego Leszka Głódzia i w imieniu 
załogi lotniskowca H.M.S. „Invincible” kapelan 
R.N. zagaił kilka słów, które zakończył modlitwą. 
Podczas Mszy św. grała orkiestra reprezentacyjna 
M.W. W swojej homilii abp J. Kowalczyk na
kreślił pokrótce historię i znaczenie posiadania 
morza dla Polski. Po Mszy św. orkiestra odegrała 
Hymn Bałtyku a zebrani podjęli go śpiewem.

Następnie autokarami udaliśmy się na cmen
tarz na Oksywiu, na uroczystość poświęcenia 
Tablic zasłużonych Admirałów, twórców Polskiej 
Mar. Woj. II Rzeczypospolitej.

płk. mar. (kmdra) Bogumiła Nowotnego, 
wiceadm. Kazimierza Porębskiego, 
wiceadm. Józefa Michała Huberta Unruga, 
wiceadm. Jerzego Włodzimierza Świrskiego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Mar. 
Woj. Wojska, duchowni Kościoła katolickiego, 
prawosławnego i anglikańskiego oraz dostojnicy 
cywilni. Po krótkim wprowadzeniu przez D-cę 
Mar. Woj. adm. Ryszarda Łukasika, nastąpiło od
słonięcie i poświęcenie Tablic oraz złożenie wień
ców a kompania honorowa Mar. Woj. oddała 
trzykrotną salwę.

W imieniu Stowarzyszenia Mar. Woj. w Lon
dynie wiązanki złożyli adm. Romuald Nałęcz- 
Tymiński i kpt. mar. Konstanty Okołów-Zubkowski. 
Na koniec orkiestra odegrała Hymn Bałtyku.

Po uroczystościach na cmentarzu M.W. udali
śmy się na nadbrzeże Skweru Kościuszki, do 
O.R.P. „Błyskawica” na uroczystą promocję ab
solwentów AMW.

Pogoda dopisała - czyste niebo, przygrzewało 
słońce, od morza powiewał lekki wiatr. Na Bły
skawicy zgromadzili się dostojnicy MW, wojska i 
lotnictwa, przedstawiciele kościoła i władz cywil
nych i były Prezydent na obczyźnie Ryszard 
Kaczorowski. Na molo przed Błyskawicą, ubraną 
w pełną galę banderową zajęli miejsca uczestnicy 
Zjazdu Marynarzy, orkiestra MW, podcho
rążowie, kadeci i absolwenci AMW, oraz liczna 
publiczność. Przy dźwiękach marsza general
skiego, przed Błyskawicą, i frontem zgromadzo
nych na molo przemaszerował D-ca Mar. Woj. 
adm. R. Łukasik i odebrał raport od Komendanta 
AMW adm. A. Komorowskiego. Następnie pod
niesiono na maszcie flagę Mar. Woj. i absolwenci 
odmaszerowali na okręt do promocji. D-ca Mar. 
Woj. odczytał dekret Prezydenta R.P. o nomina
cji, po czym odbyło się „pasowanie” na oficerów 
MW, a Komendant wręczał im kordziki. Z kolei 
nowi „upieczeni” oficerowie schodzili z okrętu 
przy gorących oklaskach wszystkich zebranych. 
Po uroczystym ślubowaniu trzech prymusów otrzy
mało „nagrody”. Pierwszy od Prezydenta R.P. - 
szablę; drugi od D-Cy M.W. - sextant, a trzeci od 
Szefa Sztabu Gen. - lornetkę. Następnie prze
mówił D-ca M.W. adm. Łukasik. W odpowiedzi 
jeden z nowo promowanych oficerów podzię
kował służby w Mar. Woj. i wszystkim obecnym 
za okazane życzenia i gratulacje. Przemarsz 
nowopromowanych oficerów, podchorążych i 
kadetów AMW zakończył oficjalne uroczystości 
przy dźwiękach orkiestry.

Po uroczystościach promocji, gdzie mieli 
możność zwiedzać O.R.P. „Błyskawica” - 
„szczęśliwy” okręt odznaczony Krzyżem V.M., 
na której spędziłem ponad dwa lata podczas 
wojny, obecnie Muzeum Mar. Woj. oraz miejsce 
reprezentacyjnego D-cy MW.

Ostatnią częścią programu tego dnia było zło
żenie wieńców na „Płycie” Marynarza Polskiego na 
Skwerze Kościuszki. Przed Płytą ustawiła się kom
pania reprezentacyjna z orkiestrą D-ca MW i do
stojni goście, oraz kombatanci i licznie zgromadzona 
publiczność. Po odegraniu hymnu narodowego 
zostały złożone wieńce od D-cy MW, delegację no
wopromowanych oficerów, załogę H.M.S. „Invin
cible”, Stowarzyszenie Mar. Woj. w Wielkiej Bry
tanii, organizacje kombatanckie i cywilne. Po połu
dniu miało miejsce spotkanie z członkami Stowa
rzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej w kraju.
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Tablica upamiętniająca Wiceadmirała Jerzego Świrskiego

Tablica upamiętniająca Wiceadmirała Józefa Unruga
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Składanie wieńców na Tablicach Admirałów na cmentarzu M. W. na Oksywiu

Poświęcenie Tablic - duchowni Kościoła katolickiego, prawosławnego i anglikańskiego
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28 czerwca - niedziela

Chłodny, pochmurny dzień. Po zaokrętowaniu 
na O.R.P. „Wodnik” wyszliśmy w morze. 
Drgania okrętu i szum motorów wprowadziły 
nas w „morski” nastrój, dla wielu może pierwszy 
raz od zejścia z okrętu po wojnie. Po jakimś 
czasie kapelan MW, rozpoczął odprawianie 
Mszy św. Morze było spokojne ale silny wiatr 
przygłuszał nasze modlitwy i śpiew. Mszę 
zakończyliśmy odśpiewaniem Hymnu Bałtyku, 
po czym motory zmniejszyły obroty, na okręcie 
zapanowała nagle cisza i w tej podniosłej chwili 
odbyło się uroczyste złożenie wieńca na szarych 
falach Bałtyku ku pamięci wszystkich poległych 
marynarzy. Przez długą chwilę staliśmy wszyscy 
zamyśleni, czas zatarł wiele w pamięci, ale 
pozostawił poczucie łączności pomiędzy tymi, 
których przed chwilą uczciliśmy, a morzem i 
nami. Nagle zwiększone obroty motorów 
przywróciły nas do świadomości, zaczął padać 
„złośliwy” deszcz i w niedługim czasie dobija
liśmy do mola.

Deszcz nabierał na sile. Na molo spotkaliśmy 
grupę rodzin żegnających swoich synów i najbliż
szych na O.R.P. „Iskra”, która odpływała na 
coroczny szkolny rejs. Smagał silny wiatr i 
deszcz. Wracałem w przelocie wspomnieniami do 
naszej podróży w 1937 roku. Pogodny i słoneczny 
był wówczas dzień. Po Mszy św. na pokładzie 
starej „Iskry” pożegnanie z rodzinami i znajo
mymi, a wszystkie okręty w porcie żegnały nas 
sygnałami życząc nam „Pomyślnych wiatrów”. 
Dziś Iskra odbiła majestatycznie od mola i spo
kojnie zbliżała się ku wyjściu z portu.

Dobiegliśmy szybko do autokarów, które za
brały nas na Oksywie. Po południu wzięliśmy 
udział w międzynarodowym pokazie lotniczym na 
lotnisku „Babie Doły” zorganizowanym jako 
część obchodów 80-lecia M.W. Pogoda chmurna, 
zimno z przelotnymi deszczami, tłumy ludzi z 
dziećmi wypełniały olbrzymie lotnisko. Wesoła 
muzyka nadawana z potężnych głośników, wpro
wadzała obecnych w „wakacyjny” nastrój. Nagle 
rozdarły się chmury, zaświeciło słońce i rozpo

częły się pokazy, na początku polskich śmi
głowców wielozadaniowych i pokazy ratownicze. 
Potem był pokaz helikopterów z H.M.S. „Invin
cible” i myśliwców Harriers. Następnie polskie 
myśliwce MG21 zaimprowizowały walkę po
wietrzną. Po pokazach akrobatycznych nadleciał 
samolot Prezydenta R.P. i nastąpiła przerwa w po
kazach. W niespełna kilka minut „oberwały się 
chmury” i gwałtowna ulewa zmusiła wszystkich 
do ucieczki. Musieliśmy pozostawić dalsze poka
zy i powróciliśmy do Akademii.

Wieczór był poświęcony na uroczysty koncert 
z okazji 80-lecia M.W. w Teatrze Muzycznym, z 
udziałem Prezydenta R.P. oraz wielu gości i 
załogi H.M.S. „Invincible”. Po wejściu na scenę 
kompanii reprezentacyjnej M.W. i Sztandaru, 
orkiestra odegrała hymn narodowy i rozpoczęła 
się część oficjalna. Po przemówienia D-cy M.W. 
adm. R. Łukasika, Prezydenta R.P. Aleksandra 
Kwaśniewskiego i Szefa Sztabu Generalnego, 
odczytano listy gratulacyjne od Premiera Jerzego 
Buzka i prof. Jana Kosika, naszego byłego kolegi 
z Mar. Woj. Po tym Sztandar i kompania honoro
wa zeszły ze sceny i rozpoczęła się druga część 
koncertu w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej 
M.W. i zespołu estradowego M.W. „Flotylla”. 
Przed rozpoczęciem części drugiej p. Prezydent 
wraz ze świtą musiał opuścić salę ze względu na 
odlot do Moskwy na spotkanie z Prezydentem 
Jelcynem. Na zakończenie koncertu orkiestra 
odegrała Hymn Bałtyku. Podczas koncertu wszy
scy uczestnicy Zjazdu Marynarzy otrzymali pa
miątkowe medale.

Dzień zakończyliśmy na wspaniałym przy
jęciu „uroczysty cocktail” w Klubie M.W. 
„Riwiera”. Gości witał osobiście D-ca M.W. i je
go najbliższy sztab. Dało nam to okazję do pozna
nia wielu osób spoza najbliższej grupy uczes
tników, jak również kolegów z R.N. Osobiście 
miałem okazję rozmawiać z Admirałem 8 Flotylli 
z H.M.S. „Invincible”, którego spotkałem w la
tach 80-ych podczas „Dinner’u” Manchester 
Naval Officers Association, którego jestem człon
kiem od wielu lat, kiedy gościliśmy First Sea 
Lord’a, a admirał był w jego asyście.
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Tablica Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni

Składanie wieńców na płycie Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni
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29 czerwca - poniedziałek

Dzień chmurny i chłodny - pogoda nas prze
śladuje w dalszym ciągu. Czeka nas długa podróż 
do Świnoujścia, po wczesnym i szybkim śnia
daniu ruszamy w drogę. Naszym pierwszym 
postojem jest najstarszy port. Mar. Woj. Puck, 
który w tym roku obchodzi 650-lecie nadania mu 
w 1348 roku praw miejskich przez wielkiego 
mistrza krzyżackiego Henryka Dusemer. Przyj
muje nas serdecznie młody, pełen zapału Bur
mistrz w towarzystwie Przewodniczącego Rady 
Miasta. Do roku 1466 miasto przechodziło kolej
no „w ręce” polskie, szwedzkie, krzyżackie, znów 
polskie. Dopiero zainteresowanie się polityką 
morską przez królów Rzeczypospolitej rozpo
częło jego „rozwój”. W 1567 r. miasto zostało 
ustanowione macierzystym portem floty kaper- 
skiej Zygmunta Augusta. Następują zmienne 
dzieje Pucka. Po pierwszym rozbiorze przechodzi 
w ręce Prus. W 1919 roku miasto powraca do Ma
cierzy i 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller 
dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem.

Następnie zwiedzamy miejsce tego symboli

cznego aktu oraz miejsce bazy przedwojennego 
lotnictwa morskiego. Puck przygotowuje się na 
tegoroczne obchody swojej rocznicy z bardzo 
bogatym programem różnych imprez i spodziewa 
się dużej ilości turystów. Po krótkim zwiedzeniu 
miasta ruszyliśmy w dalszą drogę do Ustki - Cen
trum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej 
im. wiceadm. Józefa Unruga. C.S.S.M.W. jest 
głównym ośrodkiem szkolnym M.W. i przygoto
wuje marynarzy do służby na okrętach i w jed
nostkach brzegowych. Centrum prowadzi szko
lenie w 32 specjalnościach morskich i lądowych. 
Po krótkiej wizycie i ogólnym zapoznaniu się z 
działalnością Centrum S.M.W., byliśmy znów w 
drodze do Świnoujścia. Ta najdalej wysunięta na 
zachód baza Mar. Woj. jest siedzibą 8 Flotylli 
Obrony Wybrzeża. W skład Flotylli wchodzą tra
łowce, kutry trałowe, okręty transportowo-mino- 
we oraz kutry zwalczania okrętów podwodnych.

W Świnoujściu zostaliśmy zakwaterowani w 
hotelach a przyjmowano nas w kasynie oficer
skim. Dla wielu całodzienna podróż autokarem 
była dość męcząca, ale pozwoliła nam poznać 
północną część Polski, bogatą w piękne lasy.

Tablica Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni
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30 czerwca - wtorek 1 lipiec - środa

Podczas spotkania z kadrą i marynarzami 8D0W, 
D-ca Flotylli zaznajomił nas ze stanem, roz
lokowaniem i głównymi zadaniami Flotylli. 
Jednostki Flotylli stacjonują w Świnoujściu i w 
Kołobrzegu, a jednostki obrony terytorialnej w 
Dziwnowie. Flotylla współpracuje z NATO i jest 
zdolna wykonać nałożone na nią zadania.

Następnie zwiedziliśmy port i zostaliśmy po
dzieleni na grupy dla zwiedzania okrętów (np. 5 
okrętów transportowo-minowych typu „Toruń” - 
około 1700 ton wyporności - przeznaczenie - 
stawianie min i transportowanie czołgów i 
ciężkich pojazdów - zbudowane 7 lat temu). Po 
zwiedzeniu portu i okrętów wzięliśmy udział w 
koncercie pt. „Kochajmy wiosnę” w Teatrze 
Miejskim, w wykonaniu zespołów folklory
stycznych, solistów i orkiestry garnizonowej.

W drodze powrotnej do Gdyni odwiedzamy 
bazę lotniczą w Darłowie. Dowódca garnizonu 
zapoznaje nas ze stanem i organizacją bazy, po 
czym mamy spotkanie z kadrą i rodzinami 
garnizonu. Czas nagli, więc ruszamy w dalszą 
drogę do Gdyni.

Zakończenie II Światowego Zjazdu Marynarzy. 
Spotkanie z Dowództwem M.W. R.P. odbyło się 
w gmachu Dowództwa. Po krótkim przemówieniu 
D-cy M.W. adm. R. Łukasika, wręczono nam 
Odznaki Pamiątkowe 80-lecia Marynarki Wojen
nej R.P.

W imieniu uczestników Zjazdu podziękował 
komandor Romuald Nałęcz-Tymiński i w imieniu 
Stowarzyszenia M.W. w Londynie kpt. mar. 
Konstanty Okołów-Zubkowski.

W imieniu nas wszystkich - uczestników 
Zjazdu, tą drogą pragnę wyrazić nasze serdeczne 
podziękowania Dowództwu, organizatorom 
Zjazdu i tym wszystkim, którzy podczas Zjazdu 
okazali nam szczerą życzliwość, serdeczność i 
koleżeńską pomoc. Zjazd był zorganizowany nad
zwyczajnie i przeprowadzony wspaniale. Muszę 
jednak wspomnieć, i myślę, że będę wyrazicielem 
bardzo wielu z nas, żo było nam przykro, że 
„odebrano” nam zasłużone stopnie, ciężko zdo
byte latami wojny. Nagle staliśmy się „panami”. 
Kiedy przeglądam listy uczestników I Zjazdu 
Marynarzy w 1993 roku, wtedy było inaczej.

Powitanie i pożegnanie gości w Klubie M. W. Riwiera przez Admirała R. Łukasika 
i jego najbliższy sztab
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Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej 
(Hasło Przewodnie)

Wartością naszą jest Ojców spuścizna, 
spójnią jest hasło „Honor i Ojczyzna”. 
Nas podtrzymuje duma narodowa, 
która odwagę i siłę przechowa.
Staniemy zawsze do czynu wielkiego, 
nie bójmy się nikogo i niczego.
Gdy nas do walki powoła Ojczyzna, 
życie oddamy! Taka jest spuścizna 
po przodkach naszych, co w bitwach granicznych 
swą krew oddali, bijąc wrogów licznych.
Tak i my, Morza będziemy bronili 
i napastników morską bronią bili.
Wiwat więc Szkoła, która nas formuje, 
wiwat dowództwo, gdy nami kieruje, 
wiwat uczniowie, niech idą do przodu, 
w przyjaźni wspólnej śpiewając za młodu.

Michał Hłasko, Paryż, 1 września 1988 
do dowolnego wykorzystania (-) M. Hłasko

Rozmyślanie o burzach

Przypomnijmy o burzach 
co nasz kraj nawiedzają. 
Nie chowaj głowy w chmurach, 

burze się powtarzają.
Ciąg ich jest nieprzerwany 
choć boli społeczeństwo. 
Rady na to nie mamy. 
W biedach jest podobieństwo.

Napoleon, Kościuszko 
i dwa Wielkie Powstania, 
pierwsza wojna światowa... 
krwawe były zmagania.

-i. .. '■
Druga wojna światowa 
znów kraj wykrwawiła. 
Więc... ta trzecia światowa, 
oby się opóźniła.

Nie chowaj głowy w piasek, 
gotuj się do odporu.
Spójnią wszystkich Polaków 
Zjednoczonych, bez sporu.

Te znaki co społeczność 
jednoczą, wciąż budujmy. 
Pokój to nie jest wieczność. 
POLAKAMI SIĘ CZUJMY!

Michał Hłasko, Paryż, 1 września 1988 
do dowolnego wykorzystania (-) M. Hłasko

Z ŻYCIA KÓŁ
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 
- Kanada
Szanowni i Drodzy Koleżanki i Koledzy!
1. Herbatka Marynarska.

Z przykrością musieliśmy odwołać Herbatkę 
Marynarską planowaną na dzień 7 czerwca br., a 
to z powodu wypadku, któremu uległ Prezes 
Romuald Nałęcz-Tymiński. Wychodząc z budyn
ku upadł i niestety złamał biodro. Na szczęście 
gojenie się kości postępuje dobrze, tak że do 
czasu wylotu na Zjazd Marynarzy RP, Prezes 
powinien powrócić do sławnego swego wigoru. 
Życzymy mu pełnej i szybkiej poprawy.

2. Zjazd Marynarzy RP

SMW - Kanada będzie reprezentowana na 
Światowym Zjeździe Marynarzy RP w Gdyni w 
dniach od 25 czerwca do 1 lipca br. przez całkiem 
liczną grupę osób:
Kol. Irena Bernas, Kol. Stanisław Brodzki, Kol. 
Oskar Gliński, Kol. Jan Krawczyński, Kol. 
Janina Milisiewicz, Kol. Alfred Mrozek, Kol. 
Mieczysław Naranowicz wraz z żoną Heleną, 
córką Anną i synem Christopherem, Kol. 
Romuald Nałęcz-Tymiński wraz z żoną Jadwigą i 
córką Aldoną, Kol. Wiktor Prokrasa wraz z żoną 
Heleną, Kol. Krystyna Witecka.
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Po powrocie podzielimy się naszymi wraże
niami z pobytu nad polskim morzem.
3. Na zakończenie przesyłamy Drogim Kole
żankom i Kolegom wszelkie najlepsze życzenia 
mile spędzonej pory letniej: bujnie kwitnących 
ogórków, wielkich wyłowionych ryb, udanych 

wycieczek czy też innych umiłowanych letnich 
rozrywek - a przede wszystkim zdrowia i dobre
go samopoczucia.

Za Zarząd 
Janina Miłisiewicz, Sekretarz

LISTY DO REDAKCJI
MIECZYS1AW T AT ARYNOWICZ-WESTON
Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 3 marzec 1998

Szanowni Przyjaciele,
Serdecznie dziękuję za Nr 182 i poprzednie „Na
sze Sygnały”. Zawsze czytam je z zadowoleniem 
i zawsze dowiaduję się z nich coś nowego 
włącznie z tym, kto opuścił nas na zawsze. Łączę 
serdeczne pozdrowienia i załączam World Money 
Order na US$40.00 na „Nasze Sygnały”.

HENRYK PIOTROWSKI
Szczecin, 12 marzec 1998

Serdecznie dziękuję za „Nasze Sygnały” Nr 182. 
Jest to biuletyn, w którym jest zawsze sporo cie
kawych artykułów z życia naszej Marynarki 
Wojennej no i wspomnień. Dziękuję również za 
zamieszczenie w numerze 182 „Naszych Sygna
łów w „Listach do Redakcji” opisanej przeze 
mnie korespondencji, zgodnie z oryginałem. Mam 
wielką nadzieję, że każdy dzień, miesiąc i rok 
przyniesie nam dużo zadowolenia w codziennym 
życiu, co nie zawsze uwidaczniało się w minio
nych latach.

Zbliża się Światowy Zjazd Marynarzy w 
Gdyni. W 1993 roku byłem obecny w Gdyni na 
75-lecie powstania Marynarki Wojennej. Byłem 
pod silnym wrażeniem tego zjazdu, był to inny 
świat i wspaniali ludzie. Dużo czasu poświęcił 
nam mój ostatni dowódca z ORP „Conrad” - 
kmdr. R. Nałęcz-Tymiński. Jeżeli los pozwoli to 

na 80-lecie powstania Marynarki Wojennej spot
kamy się znowu na Światowym Zjeździe Mary
narzy w Gdyni, no i spotkanie to będzie dla mnie 
wielką przyjemnością.

Kończąc, proszę uprzejmie przyjąć serdeczne 
pozdrowienia i życzenia zdrowia dla Szanownego 
Grona Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, dla 
Zespołu Redakcyjnego „Naszych Sygnałów” oraz 
wszystkim Koleżankom i Kolegom.

EDWIN KLUKOWICZ
Les Mureaux, Francja, 13 marzec 1998

Jeszcze raz „Nasze Sygnały” przyniosły nam i 
mnie dużo uciechy no i wzruszenia do łez nasze
go bohatera. Tym bardziej, że o tym nic nie 
wiedział, oprócz tego, że często mu mówiłem, że 
o nim nie zapomniano. I to naprawdę było wielką 
niespodzianką, a dla mnie przyjemnością osiąg
nięcia celu. Brawo i serdeczne podziękowanie 
Państwu za ogłoszenie mego listu. Dziękuję też za 
wspomnienie o panu Jerzym Pertku. Nie wie
działem, że on już nie żyje. Cześć Jego Pamięci!

Miałbym jeszcze dużo do napisania, ale to 
może innym razem. Tymczasem posyłam na Fun
dusz „Naszych Sygnałów” malutki czek pocz
towy i życzę sto lat Państwu i „Naszym Sygna
łom”.

Przesyłam Pani Sekretarce i Panu Redakto
rowi moje serdeczne marynarskie pozdrowienia.
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Kronika Stowarzyszenia

NA FUNDUSZ KOMISJI OPIEKI 
wpłacili:

Mrs. Jill P.H. Petrulewicz
in memory of late husband Wacław, 
who died 5 years ago £50,00
M. Wasilewski-Miles US$20,00

NA FUNDUSZ „NASZYCH SYGNAŁÓW” 

wpłacili:

L. Gościniak £5,20
J. Hedinger £10,00
Pani J. Kamicka £20,00
Pani D. Katarzyńska £10,00
E. Klukowicz FFR500,00
J. Krajewski £40,00
G. Paterson-Otto £9,00
T.S. Sroka - Stowarzyszenie Weteranów
Polskiej Marynarki Wojennej -
Plymouth £10,00
A. Szostak £6,00
M. Tatarynowicz-Weston Can$40,00
W. Wołczek US$10,00

NA FUNDUSZ S.M.W. 
wpłacili:

K. Zieliński £30,00

WSZYSTKIM OFIARODA WCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 20 czerwca 1998 r.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
1.11.1994 zmarł w Swieciu, Polska, st. mar. Stanisław Ejankowski.

W drugiej połowie 1997 roku zmarł w Glen Ellyn, Ill., USA, por. mar. Juliusz Hupert.

21.12.1997 zmarł nagle w Prestatyn, Północna Walia, oficer wojska (inżynier elektryk), po wojnie 
wykładowca w Okehampton, Wincenty Lasek, członek S.M.W. od założenia.

31.1.1998 zmarł we Francji mat. Stanisław Konsek.

4.2.1998 zmarł nagle w Paryżu, Francja, kpt. mar. inż. Michał Hłasko. Przeżył 90 lat.

12.2.1998 zmarł w Hove, Sussex, Anglia, bosman Władysław Oczkowski. Członek Koła S.M.W. 
Brighton.

1.3.1998 zmarł nagle w Jaśle, Polska, bosmanmat Wincenty Cygan. Przeżył 80 lat. Długoletni członek 
S.M.W. Glasgow.

7.4.1998 zmarł w Royal Oak, ML, USA, kmdr. por. Wacław Fara. Przeżył 86 lat.

7.4.1998 zmarł w Plymouth, Anglia, bosman Bolesław Ochoński (w wieku 87 lat). Został pochowany 
na cmentarzu w Weston Mill w Plymouth. Wieloletni członek Stowarzyszenia Weteranów Polskiej 
Mar. Woj. w Plymouth.

17.4.1998 zmarł w Point Roberts, WA., USA, por. mar. Lech Kwapiszewski-Larson. Przeżył 79 lat.

24.4.1998 zmarł po krótkiej chorobie w Longfield, Kent, Anglia, kpt. mar. inż. Witold Sągajłło. Przeżył 
87 lat.

30.4.1998 zmarł po ciężkiej chorobie w Katowicach, Polska, bosman, inż. Antoni Świrbutowicz, czło
nek załogi ORP „Wicher”. Przeżył 86 lat.

W maju 1998 zmarła w Birmingham, Anglia, pani Eileen Ostrowska - wdowa po śp. st. mar. (dr.) 
Leszku Ostrowskim.

26.5.1998 zmarł w Vlissingen, Holandia, por. mar. Zbigniew Homung. Przeżył 83 lata.

31.5.1998 zmarł w Glasgow, Szkocja, bosman Florian Kleczewski-Kay. Od 45 lat należał do 
Samopomocy i Stowarzyszenia Mar. Woj., a ostatnie 30 lat był członkiem Zarządu Koła S.M.W. 
Glasgow. Przeżył 78 lath . x

15.6.1998 zmarł po krótkiej lecz ciężkiej chorobie w Southend-on-Sea, Essex, Anglia, bosmat Czesław 
Zielonka. Długoletni członek Samopomocy i Stowarzyszenia Mar. Woj., członek Komisji Rewizyjnej 
S.M.W., stały uczestnik koleżeńskich spotkań marynarskich. Mąż pani Aflredy (z domu Wesołowskiej) 
- wrenki z P.M.S.K. Przeżył 76 lat.
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18.6.1998 zmarł w Plymouth, Anglia - mat. Stanisław Jakubowski w wieku 83 lat. Członek Stow. Wet. 
Polskiej Mar. Woj. w Plymouth. Spopielony w Effort Crematorium w Plymouth z udziałem członków 
Stow. Wet. Polskiej Mar. Woj. Plymouth.

20.6.1998 zmarł w Plymouth, Anglia - mat. Zygfryd Szmydt należący do Stow. Mar. Woj. w Londynie. 
Spopielony w Effort Crematorium w Plymouth z udziałem członków Stow. Wet. Polskiej Mar. Woj. 
Plymouth. Przeżył 75 lat.

W końcu czerwca 1998 - zmarł w Gdyni Kmdr Por. Władysław Trzciński. Przeżył 88 lat.

W końcu czerwca 1998 - zmarł w Gdyni Kmdr por. Jan Wąsowicz. Przeżył 82 lata.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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