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NASZE SYGNAŁY
PISMO STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ
ROK PIĘĆDZIESIĄTY TRZECI LIPIEC-GRUDZIEŃ 1998 NR 184

80 lat Polskiej Marynarki Wojennej
Dekret No. 155 Naczelnika Państwa wydany 28 listopada 1918 r. umożliwił rozpoczęcie 

działalności Marynarki Wojennej Polski. Brzmiał on jak następuje:
„Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską, mianując 

jednocześnie pułkownika marynarki, Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji Marynarki 
przy Ministerstwie Spraw Wojskowych”.

J. Piłsudski
Już w tym samym roku w Modlinie zaczęto 

organizować pierwsze jednostki Marynarki 
Wojennej: Komendę Portu Wojennego oraz 
Flotyllę Wiślaną.

W 1919, w związku z przewidywanym obję
ciem wybrzeża, zamiast sekcji Marynarki 
powołany został Departament dla Spraw 
Morskich (DMS) MS Wojsk, z kontradm. 
Kazimierzem Porębskim na czele, który skupiał 
w swoim zakresie działania całość spraw mor
skich państwa.

Przyznaną Polsce część wybrzeża morskiego, 
od ujścia Piaśnicy do Kamiennego Potoku 
o długości 76 km. (z Półwyspem Helskim - 
140km), zaczęto przejmować dopiero w sty
czniu 1920 r. W składzie wojsk Frontu 
Pomorskiego gen. Józefa Hallera, obejmujących 
Pomorze, znajdował się również Batalion 
Morski, który 10 lutego zajął Puck. Tego dnia 
odbyła się w mieście uroczystość objęcia morza, 

w tym symboliczny akt zaślubin przez gen. 
Hallera, poświęcenie pamiątkowego słupa 
i złożenie podpisów na specjalnie wykonanym 
akcie odzyskania Bałtyku. W 1920 r. w Pucku 
powstała Komenda Portu Wojennego i 
Dowództwo Wybrzeża Morskiego (przekształ
cone w 1922 r. w Dowództwo Floty) oraz zaczę
to organizować lotnictwo morskie (późniejszy 
Morski Dywizjon Lotniczy), a także podnie
siono banderę wojenną na pierwszej jednostce 
floty morskiej, okręcie hydrograficznym 
„Pomorzanin”.

I ta powołałana wówczas do życia Marynarka 
Wojenna, w czasie ostatniej wojny była jedynym 
rodzajem broni w Siłach Zbrojnych RP, który 
nie przestał istnieć przez całą wojnę ani na 
chwilę, który udowadniał, że Polska walczy, 
a pokłady okrętów stały się jedynym 
niezależnym skrawkiem ziemi polskiej.

M Ołdakowski
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From: The Commander-in-Chief, Western Approaches 
To: The Secretary of the Admiralty
12 September 1939

Polish destroyers Błyskawica, Grom and Burza.

The attached nominal list of officers and men of the Polish destroyers 
Błyskawica, Grom and Burza are forwarded for the information of Their Lordships.

2. It is requested that Their Lordships’ directions may be given regarding 
administrative details agreed upon with the Polish Government, especially regarding the 
question of the payment of the ship’s companies.

3. Pending Their Lordships’ directions it is intended to supply these ships with 
Naval and Victualling Stores (including fuel) in the same way as H.M. Ships.
Admiral Commander-in-Chief, Nasmith (Signed)

Wykaz oficerów i podchorążych ORP Grom
L.p. Stopień Nazwisko i imię Funkcja Uwagi
1. kmdr. ppor. Hulewicz Aleksander Dowódca okrętu
2. kmdr. ppor. Herman Ferdynand Of. mechanik dywizjonu
3. kpt. mar. Lichodziejewski Ludwik Zastępca d-cy okrętu
4. kpt. mar. Pitułko Franciszek I Oficer artylerii
5. por. mar. Krąkowski Aleksy I Oficer mechanik
6. ppor. mar. Szuster Witold • I Oficer broni podwodnej
7. ppor. mar. Kince Stanisław II Oficer broni podwodnej
8. ppor. mar. Łukaszewski Jerzy II Oficer artylerii
9. ppor. mar. Wróbel Józef Oficer Sygnałowy
10. ppor. mar. Michałkiewicz Maciej Oficer nawigacyjny
11. ppor. mar. Grochowicz Wiktor III Oficer artylerii
12. ppor. mar. Czelusta Franciszek II Oficer mechanik
13. ppor. mar. lek. Ożegowski Andrzej Ofic. sanitarny dywizjonu
14. ppor. mar. Ponikiewski Józef I Oficer wachtowy
15. ppor. mar. Szabunia Wiktor II Oficer wachtowy
16. bosm. podch. Bernas Tadeusz III Oficer wachtowy
17. bosm. podch. Bocheński Maciej IV Oficer wachtowy

Dowódca ORP Grom: A. Hulewicz (Podpis).

Wykaz podoficerów i marynarzy ORP Grom:

L.p. Stopień Nazwisko i imię L. ks. gł. Specjalność Uwagi
1. chor. mar. Maciesowicz Wacław 99/A adm.
2. chor. mar. Grzywaczyk Kasper 101/A pokł.
3. st. bosman Czyż Walenty 280/A masz.
4. st. bosman Rusiak Walenty 429/A torp. min.
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5. st. bosman Lexandrowicz Julian 334/A strzel, mor.
6. st. bosman Domicz Edmund 462/A eltechn. mor.
7. st. bosman Jarczyński Władysław 26/A masz.
8. bosman Duch Władysław 168/A masz.
9. bosman Hojło Jan 575/A masz.
10. bosman Kołakowski Mieczysław 481/A adm.
11. bosman Perkowski Wacław 554/A rdtechn.
12. bosman Wojdyło Michał 692/A masz.
13. bosmanmat Bryłka Józef 1119/A dalm. mor.
14. bosmanmat Borek Wiktor 798/A masz.
15. bosmanmat Grosicki Norbert 905/A dalm. mor.
16. bosmanmat Janusiewicz Kazimierz 661/A masz.
17. bosmanmat Jurkowski Jerzy 746/A sygn. mor.
18. bosmanmat Kucharski Józef 925/A art.
19. bosmanmat Kurek Józef 710/A art.
20. bosmanmat Kalinowski Władysław 1028/A eltechn. mor.
21. bosmanmat Kempiński Bolesław 914/A art.
22. bosmanmat Leszczyński Stanisław 755/A art.
23. bosmanmat Lassa Bolesław 762/A art.
24. bosmanmat Malawski Władysław 801/A masz.
25. bosmanmat Pniak Władysław 948/A masz.
26. bosmanmat Pawelczyk Edward 1015/A masz.
27. bosmanmat Szczygieł Tomasz 964/A torp. min.
28. bosmanmat Wołczek Wincenty 974/A masz.
29. bosmanmat Wiśniewski Franciszek 796/A san.
30. mat zaw. Adas Aleksander 1326/A art.
31. mat zaw. Adelman Bolesław 1033/A masz.
32. mat zaw. Bubienko Antoni 1138/A masz.
33. mat zaw. Borowski Józef 1332/A masz.
34. mat zaw. Czuczman Julian 1138/A torp. min.
35. mat zaw. Chwiołka Feliks 992/A sygn. mor.
36. mat zaw. Drąg Józef 1345/A masz.
37. mat zaw. Dąbrowski Alfons 1346/A masz.
38. mat zaw. Gorlach Kazimierz 1349/A art.
39. mat zaw. Górski Paweł 1350/A art.
40. mat zaw. Grimm Wilhelm 1158/A masz.
41. mat zaw. Hołowacz Andrzej 1017/A masz.
42. mat zaw. Huzarski Paweł 1357/A masz.
43. mat zaw. Iwanicki Władysław 1163/A masz.
44. mat zaw. Jędroszyk Czesław 1361/A adm.
45. mat zaw. Jarosz Tadeusz 1164/A1 art.
46. mat zaw. Kamiński Wacław 1180/A '-masz.
47. mat zaw. Łyskawa Marcin 1210/A art.
48. mat zaw. Łuszczewski Józef 1967/A puszk.
49. mat zaw. Mejdus Stanisław 1216/A eltechn. mor.
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50. mat zaw. Mętryka Edward 1226/A art.
51. mat zaw. Nowacżewski Adam 1400/A sygn. mor.
52. mat zaw. Noga Paweł 1231/A pirot.
53. mat zaw. Ogrodziński Paweł 1234/A kuch.
54. mat zaw. Przybyliński Czesław 1407/A ster.
55. mat zaw. Podlewski Stefan 1242/A nasz.
56. mat zaw. Sosin Franciszek 1278/A art.
57. mat zaw. Socha Kazimierz 1289/A masz.
58. mat zaw. Sokołowski Mieczysław 1276/A masz.
59. mat zaw. Sikora Stanisław 1079/A masz.
60. mat zaw. Szymański Roman 1429/A rdtechn.
61. mat zaw. Żyźniewski Dominik 1323/A art.
62. mat zaw. Żurkowski Jan 1322/A art.
63. mat nadt. Białecki Antoni 157/33 art.
64. mat nadt. Derdziak Stefan 48/32 kuch.
65. mat nadt. Gulanowski Wiktor 778/33 art.
66. mat nadt. Kuduk Władysław 248/33 eltechn. mor.
67. mat nadt. Kostyniuk Edward 185/30 eltechn. mor.
68. mat nadt. Makoś Stanisław 217/33 torp. min.
69. mat nadt. Nowaczyk Leon 69/35 masz.
70. mat nadt. Pierzchalski Norbert 669/33 art.
71. mat nadt. Żmija Czesław 411/36 dalm. mor.
72. st. m. nadt. Augustynowicz Jan 6/36 art.
73. st. m. nadt. Buschman Rudolf 44/36 art.
74. st. m. nadt. Baranowski Wacław 9/37 eltechn. mor.
75. st. m. nadt. Barański Jan 10/37 masz.
76. st. m. nadt. Bernatowicz Władysław 24/37 masz.
77. st. m. nadt. Budek Franciszek 31/37 masz.
78. st. m. nadt. Bednarz Jan 33/36 art.
79. st. m. nadt. Bijoś Władysław 35/36 masz.
80. st. m. nadt. Bartosiewicz Kazimierz 36/36 art.
81. st. m. nadt. Banach Antoni 43/36 masz.
82. st. m. nadt. Bielak Edmund 41/36 art.
83. st. m. nadt. Czechowski Edward 444/36 puszk.
84. st. m. nadt. Chylewski Leon 103/36 art.
85. st. m. nadt. Cybulski Stanisław 49/36 sygn. mor.
86. st. m. nadt. Cichocki Mieczysław 47/36 masz.
87. st. m. nadt. Dolecki Edward 63/36 sygn. mor.
88. st. m. nadt. Dzierżanowski Jan 69/36 art.
89. st. m. nadt. Dwomicki Tadeusz 68/36 art.
90. st. m. nadt. Fomalik Jan 70/37 art.
91. st. m. nadt. Głażewski Jerzy 72/37 art.
92. st. m. nadt. Grams Franciszek 79/37 art.
93. st. m. nadt. Gnich Ludwik 249/35 c. okr.
94. st. m. nadt. Gluza Józef 484/37 art.



Nr 184 NASZE SYGNAŁY Str. 5

95. st. m. nadt. Gajda Jan 88/36 art.
96. st. m. nadt. Imbierowski Franciszek 117/36 rdtechn.
97. st. m. nadt. Jurczyk Kazimierz 12/36 art.
98. st. m. nadt. Jankowski Jan 121/36 masz.
99. st. m. nadt. Januszkiewicz Wacław 131/36 rdtechn.
100. st. m. nadt. Kotłubaj Kazimierz 162/36 masz.
101. st. m. nadt. Kowalewski Adam 133/37 torp. min.
102. st. m. nadt. Kostecki Władysław 129/37 masz.
103. st. m. nadt. Kurjanowicz Jan 154/37 adm.
104. st. m. nadt. Kubicki Albin 148/37 rdtechn.
105. st. m. nadt. Ksionżek Ryszard 130/36 torp. min.
106. st. m. nadt. Kopczyński Edward 145/36 torp. min.
107. st. m. nadt. Kohna Stefan 191/36 dalm. mor.
108. st. m. nadt. Leszczyński Zdzisław 161/37 masz.
109. st. m. nadt. Leśniak Tomasz 160/37 masz.
110. st. m. nadt. Ladowski Bolesław 212/36 art.
111. st. m. nadt. Maruszak Ludwik 188/37 torp. min.
112. st. m. nadt. Mrozek Alfred 207/37 masz.
113. st. m. nadt. Mania Stanisław 185/37 masz.
114. st. m. nadt. Masztalarz Wilhelm 224/36 art.
115. st. m. nadt. Misztal Piotr 203/37 masz.
116. st. m. nadt. Materka Mieczysław 190/37 masz.
117. st. m. nadt. Maleszka Tomasz 183/37 masz.
118. st. m. nadt. Możdżanowski Józef 225/36 art.
119. st. m. nadt. Michalski Franciszek 251/36 masz.
120. st. m. nadt. Owczarek Zdzisław 228/37 sygn. mor.
121. st. m. nadt. Podstolak Tadeusz 271/36 art.
122. st. m. nadt. Pająk Jan 229/37 sygn. mor.
123. st. m. nadt. Ruszkiewicz Stanisław 266/37 torp. min.
124. st. m. nadt. Rzeczycki Czesław 260/37 adm.
125. st. m. nadt. Rochowczyk Józef 255/37 eltechn. mor.
126. st. m. nadt. Szymusik Albin 329/36 masz.
127. st. m. nadt. Sęk Jan 546/35 masz.
128. st. m. nadt. Stączek Jan 298/37 art.
129. st. m. nadt. Sliwowski Stanisław 352/36 art.
130. st. m. nadt. Stychno Zygmunt 331/36 art.
131. st. m. nadt. Sala Adam 270/37 masz.
132. st. m. nadt. Skórski Jerzy 337/36 art.
133. st. m. nadt. Starżewski Wacław 339/36 rdtechn.
134. st. m. nadt. Tomaszewski Stanisław 320/37 sygn. mor.
135. st. m. nadt. Ugrynowicz Edward 329/37 art.
136. st. m. nadt. Więżęwski Józef 337/37 art.
137. st. m. nadt. Wysocki Józef 376/36 art.
138. st. m. nadt. Wróbel Jan 387/36 art.
139. st. m. nadt. Zawiła Franciszek 358/37 art.
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140. st. m. nadt. Zieliński Władysław 404/36 art.
141. st. m. nadt. Zegarowski Stanisław 398/36 art.
142. mar. nadt. Nowicki Czesław 256/36 sygn. mor.
143. mar. nadt. Bryłka Jan Władysław 28/37 art.
144. st. m. nadt. Wojciechowski Józef 347/37 art.
145. mar. och. Boryczko Henryk 19/38 eltechn. mor.
146. mar. och. Burzym Karol 28/38 art.
147. mar. och. Burzyński Marceli 29/38 dalm. mor.
148. mar. och. Brozdowski Alfons 34/39 k. masz.
149. mar. och. Cytowicz Wacław 46/38 art.
150. mar. och. Dąbrowski Stanisław 73/39 k. eltechn.
151. mar. och. Dziak Tadeusz 427/38 art.
152. mar. och. Dawidziuk Piotr 72/39 k. masz.
153. mar. och. Frost Henryk 62/38 masz.
154. mar. pob. Fabisiak Stanisław 601/39 k. stołw.
155. mar. pob. Gidziński Kazimierz 860/38 art.
156. mar. och. Grzegułowski Leonard 74/38 torp. min.
157. mar. och. Grzelak Mieczsław 73/38 masz.
158. mar. och. Górski Władysław 71/38 sygn. mor.
159. mar. och. Górzycki Tadeusz 34/38 masz.
160. mar. pob. Kubik Wilhelm 568/38 art.
161. mar. och. Komor Józef 196/39 k. eltechn.
162. mar. och. Kalibabka Marian 104/38 art.
163. mar. och. Kowal Józef 134/38 art.
164. mar. och. Kozak Henryk 139/38 masz.
165. mar. och. Kubalski Edward 146/38 art.
166. mar. och. Kuleć Józef 151/38 art.
167. mar. och. Kułakowski Jan 152/38 kuch.
168. mar. och. Kuty Stanisław 155/38 masz.
169. mar. och. Kwiecień Antoni 161/38 sygn. mor.
170. mar. och. Łazarz Zbigniew 178/38 sygn. mor.
171. mar. och. Major Kazimierz 238/39 k. art.
172. mar. och. Matryba Jan 191/38 art.
173. mar. och. Majerski Jan 182/38 torp. min.
174. mar. och. Naczyński Emil 215/38 masz.
175. mar. pob. Mazur Henryk 628/38 kuch.
176. mar. pob. Nowicki Leon 862/38 stołw.
177. mar. och. Nowak Jan « 285/39 k. art.
178. mar. och. Oruba Edmund 225/38 rdtechn.
179. mar. och. Paczek Edward 227/38 torp. min.
180. mar. och. Pawlica Jan 232/38 rdtechn.
181. mar. och. Piekarz Ferdynand 235/38 masz.
182. mar. och. Pawelec Józef 303/39 k. masz.
183. mar. och. Peissert Btonisław 306/39 k. masz.
184. mar. och. Rogaliński Kazimierz 342/39 k. masz.
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ORP Grom

ORP Burza
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Dowódca ORP Grom: A. Hulewicz , kmdr. ppor. (Podpis).

185. mar. pob. Sroka Tadeusz 981/39 k. stołw.
186. mar. pob. Sowiński Antoni 703/38 stołw.
187. mar. pob. Szymański Zygmunt 780/38 art.
188. mar. pob. Sobiesniewski Czesław 737/38 art.
189. mar. och. Szwechłowicz Józef 421/39 k. art.
190. mar. och. Szmaciński Stefan 414/39 stołw.
191. mar. och. Sobczak Franciszek 389/39 k. dalm.
192. mar. och. Smolaga Stanisław 282/38 art.
193. mar. och. Wiśniewski Piotr 454/39 k. masz.
194. mar. och. Wiśniewski Władysław 333/38 art.
195. mar. och. Mrugała Jan 273/39 k. masz.
196. mat rez. Grzywacz Henryk rdtechn.
197. st. m. rez. Tęczar Kazimierz rdtechn.
198. st. m. rez. Prehs Roman eltechn. mor.
199. st. m. rez. Owczarczyk Wacław eltechn. mor.
200. st. m. rez. Wiesner Karol art.

ORP Burza
Imienny wykaz oficerów ORP Burza z dnia 4 września 1939 r.

1. kmdr. ppor. Nahorski Stanisław
2. kpt. mar. Wojewódzki Zbigniew
3. kpt. mar. Tchórznicki Jan
4. por. mar. Łoskoczyński Włodzimierz
5. por. mar. Szmidt Ludwik
6. ppor. mar. Węglarz Zbigniew
7. ppor. mar. Lee Stanisław
8. ppor. mar. Sosnowski Jerzy
9. ppor. mar. Jaraczewski Andrzej
10. ppor. mar. Plezia Zbigniew
11. ppor. mar. Tumaniszwilli Jerzy

Dowódca ORP Burza: St. Nahorski, kmdr. ppor. (Podpis).

Imienny wykaz szeregowych służby czynnej ORP Burza z dnia 4 września 1939 r.

L.p. Stopień Nazwisko i imię L. ks. gł. Specjalność Uwagi
1. stm. pob. Matykiewicz Bronisław 618/38 stołw.
2. mar. och. Bierowiec Mieczysław 14/38 torp. min.
3. mar. och. Borysewicz Wincenty 20/38 kuch.
4. mar. och. Bosek Edward 21/38 rdtechn.
5. mar. och. Czajło Julian 37/38 art.
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6. mar. och. Ekert Wacław 57/38 rdtechn.
7. mar. och. Gwóźdź Paweł 76/38 art.
8. mar. och. Harast Roman 80/38 art.
9. mar. och. Chrebelski Stanisław 32/38 sygn. mor.
10. mar. och. Jemielita Aleksander 98/38 art.
11. mar. och. Jagielski Franciszek 88/38 torp. min.
12. mar. och. Kaczmarek Florian 102/38 art.
13. mar. och. Kałucki Maksymilian 106/38 art.
14. mar. och. Kokott Emil 124/38 masz.
15. mar. och. Komenda Mieczysław 128/38 art.
16. mar. och. Kordoński Antoni 131/38 art.
17. mar. och. Kuźmiński Henryk 157/38 art.
18. mar. och. Łapin Arnold 177/38 sygn. mor.
19. mar. och. Motłoch Zygmunt 204/38 art.
20. mar. och. Pieczonka 234/38 torp. min.
21. mar. och. Puch Bolesław 247/38 art.
22.' mar. och. Szmuc Jan 309/38 art.
23. mar. och. Swirbutowicz Kazimierz 330/38 art.
24. mar. och. Siekierski Ludwik 776/38 art.
25. mar. och. Turek Andrzej 316/38 art.
26. mar. och. Ziaja Jan 349/38 rdtechn.
27. mar. och. Zydowicz Edward 357/38 masz.
28. mar. och. Wydymus Władysław 340/38 masz.
29. mar. och. Wolff Stefan 335/38 art.
30. mar. och. Hermaszewski Tadeusz 82/38 eltechn. mor.
31. mar. och. Dobrowolski Paweł 50/38 dalm. mor.
32. mar. och. Górecki Józef 114/39 k. masz.
33. mar. och. Cękiel Teofil 47/39 k. masz.
34. mar. och. Pajda Józef 928/39 k. masz.
35. mar. och. Paluch Bronisław 300/39 k. masz.
36. mar. och. Banasiak Stanisław 7/39 k. masz.
37. mar. och. Lauchner Roman 226/39 k. masz.
38. mar. och. Mikulski Tadeusz 264/39 k. masz.
39. mar. och. Brzeziński Henryk 37/39 k. mot.
40. mar. och. Hałas Władysław 133/39 k. mot.
41. mar. och. Mordasiewicz Wiktor 271/39 k. eltechn. mor.
42. mar. och. Marzec Mieczysław 249/39 k. eltechn. mor.
43. mar. och. Pusiak Zygfryd 324/39 k. eltechn. mor.
44. mar. och. Wasilewski Paweł 441/39 k. stołw.
45. mar. och. Smoczyński Józef 381/39 k. kuch.
46. mar. och. Mikołajczyk Leon 261/39 k. art.
47. mar. och. Podsiadło Stanisław 319/39 k. stołw.
48. mar. pob. Dudkiewicz Stefan 425/38 masz.
49. mar. pob. Głowacki Władysław 453/38 kuch.
50. mar. pob. 1 Majka Władysław 607/38 masz.
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51. mar. pob. Palecki Andrzej 660/38 masz.
52. mar. pob. Szadkowski Władysław 754/38 masz.
53. mar. pob. Zasikowski Józef 843/38 art.
54. mar. pob. Mańkowski Czesław 823/39 k. stołw.
55. mat rez. Skrzeszewski Marian - rdtechn.
56. mat o. n. Karaś Bolesław 57/31 torp. min.
57. mat o. n. Radziwonik Paweł 89/35 sygn. mor.
58. mat o. n. Szczepski Walenty 109/35 masz.
59. mat o. n. Zabór Maksymilian 126/35 masz.
60. mat p. n. Buchert Franciszek 334/33 dalm. mor.
61 mat p. n. Dębowy Józef 625/33 eltechn. mor.
62. mat p. n. Wojtyra Juliusz 652/35 art.
63. stm. p. n. Staśkiewicz Edward 753/35 masz.
64. stm. o. n. Atlasiński Franciszek 3/36 adm.
65. stm. o. n. Apanel Bolesław 7/36 art.
66. stm. o. n. Ciuraszkiewicz Jan 54/36 art.
67. stm. o. n. Falkowski Izydor 85/36 art.
68. stm. o. n. Gałaszewski Wacław 80/36 art.
69. stm. o. n. Stankiewicz Witold 357/36 art.
70. stm. o. n. Z wara Wiktor 409/36 art.
71. stm. o. n. Mularczyk Józef 243/36 sygn. mor.
72. stm. o. n. Żuraw Jan 396/36 rdtechn.
73. stm. o. n. Wilk Zdzisław 373/36 art.
74. stm. o. n. Marcinkiewicz Władysław 233/36 sygn. mor.
75. stm. o. n. Schill Jan > 328/36 masz.
76. stm. o. n. Pietruszka Wojciech 298/36 masz.
77. stm. o. n. Łobkowski Bolesław 208/36 masz.
78. stm. o. n. Kiryło Henryk 180/36 eltechn. mor.
79. stm. o. n. Cyronek Józef 48/36 eltechn. mor.
80. stm. o. n. Herszfeld Stanisław 106/36 masz.
81. stm. o. n. Beschomer Zbigniew 15/37 sygn. mor.
82. stm. o. n. Czapiewski Jan 43/37 masz.
83. stm. o. n. Chwiałkowski Leopold 36/37 art.
84. stm. o. n. Dylewicz Kazimierz 63/37 sygn. mor.
85. stm. o. n. Doliński Franciszek 56/37 torp. min.
86. stm. o. n. Jabłecki Mieczysław 92/37 adm.
87. stm. o. n. Kądzielski Stanisław 110/37 art.
88. stm. o. n. Kowal Kazimierz 130/37 masz.
89. stm. o. n. Koch Michał 124/37 rdtechn.
90. stm. o. n. Proszkowiec Wiktor 245/37 torp. min.
91. stm. o. n. Krawczyk Michał 140/37 sygn. mor.
92. stm. o. n. Sztuka Stanisław 311/37 masz.
93. stm. o. n. Truszkowski Kazimierz 323/37 masz.
94. stm. o. n. Ulenberg Feliks 330/37 masz.
95. stm. o. n. Urbaniak Marcin 331/37 masz.
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96. stm. o. n. Ziątek Kazimierz 359/37 rdtechn.
97. stm. o. n. Włodarczyk Stanisław 345/37 torp. min.
98. mar. o. n. Kozłowski Leonard 169/36 sygn. mor.
99. mar. o. n. Leszczyński Michał 162/37 sygn. mor.
100. chor. mar. Bochnia Karol 811/A adm.
101. chor. mar. Wawrzyńczyk Paweł 329/A masz.
102. st. bosman Gallas Michał 327/A pokł.
103. st. bosman Mikołajczyk Jan 463/A strzel, mor.
104. st. bosman Przybylak Szczepan 179/A masz.
105. st. bosman Sobala Feliks 384/A masz.
106. st. bosman Wantowski Alfons 440/A adm.
107. bosman Lewicki Jan 618/A torp. min.
108. bosman Luterek Zygmunt 505/A masz.
109. bosman Lech Władysław 617/A masz.
110. bosman Możdżer Franciszek 550/A ster.
111. bosman Sorochtej Włodzimierz 652/A masz.
112. bosmanmat Bieńkowski Roman 799/A masz.
113. bosmanmat Cwej Bazyli 716/A masz.
114. bosmanmat Dmitruk Mikołaj 897/A art.
115. bosmanmat Dobersztyn Czesław 998/A masz.
116. bosmanmat Jasiński Stanisław 910/A sygn. mor.
117. bosmanmat Korek Jan 918/A masz.
118. bosmanmat Lehki Antoni 930/A art.
119. bosmanmat Kluczwald Longin 1062/A kuch.
120. bosmanmat Maćkowiak Wiktor 660/A masz.
121. bosmanmat Mołdrzyk Emil 938/A art.
122. bosmanmat Możdżanowski Franciszek 939/A masz.
123. bosmanmat Natanek Franciszek 706/A rdtechn.
124. bosmanmat Pniak Stanisław 695/A masz.
125. bosmanmat Pajewski Wincenty 943/A eltechn. mor.
126. bosmanmat Winnicki Stanisław 667/A masz.
127. bosmanmat Zieliński Wojciech 979/A masz.
128. bosmanmat Zajdel Władysław 976/A torp. min.
129. bosmanmat Stasiński Karol 749/A art.
130. bosmanmat Kowalski Adolf 920/A puszk.
131. bosmanmat Abramczyk Bolesław 605/A masz.
132. bosmanmat Wieczorek Józef 587/A ster.
133. mat zaw. Borowiec Stefan 1124/A torp. min.
134. mat zaw. Chrzanowski Bernard 1339/A art.
135. mat zaw. Dąbrowski Stanisław 1343/A art.
136. mat zaw. Gessner Edmund 1154/A art.
137. mat zaw. Golembka Józef 1156/A dalm. mor.
138. mat zaw. Hunia Stanisław 1162/A eltechn. mor.
139. mat zaw. Kubik Mieczysław 1183/A art.
140. mat zaw. Krasowski Jan 1191/A ork.
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Dowódca ORP Burza: St. Nahorski, kmdr. ppor. (Podpis).

141. mat zaw. Konieczny Adam 1176/A art.
142. mat zaw. Kassyanowicz Władysław 1370/A art.
143. mat zaw. Mastalerz Daniel 1219/A masz.
144. mat zaw. Ochoński Bolesław 1073/A masz.
145. mat zaw. Paczkowski Teofil 1251/A masz.
146. mat zaw. Pawłowicz Władysław 1974/A san.
147. mat zaw. Przysiecki Szczepan 1413/A cieśl. okr.
148. mat zaw. Sawczyc Wincenty 1268/A dalm. mor.
149. mat zaw. Stefaniak Ludwik 1432/A sygn. mor.
150. mat zaw. Sadowski Stanisław 1424/A masz.
151. mat zaw. Stec Michał 1425/A masz.
152. mat zaw. Włodarski Władysław 1091/A masz.
153. mat zaw. Zając Klemens 1447/A masz.
154. mat zaw. Zapart Józef 1316/A adm.
155. mat zaw. Deląg Leon 1145/A art.
156. mat zaw. Słowik Józef 1009/A masz.
157. mat zaw. Wąsiakowski Stefan 1090/A masz.
158. mat zaw. Dyjas Tadeusz 1056/A masz.
159. bsm. podchr. Janowski Zbigniew
160. bsm. podchr. Lesisz Tadeusz

ORP Błyskawica
Imienny wykaz oficerów załogi ORP Błyskawica, którzy przybyli dnia 1 września 1939 
r., godzina 17.35 na redę Leith

L.
P-

Stopień Nazwisko i Imię 
f

Funkcja

1. komandor por. dypl. Stankiewicz Roman dowódca dywizjonu
2. komandor por. dypl. Kodrębski Włodzimierz dowódca okrętu
3. kapitan marynarki Gorazdowski Tadeusz zastępca dowódcy okrętu
4. kapitan marynarki Maracewicz Wszechwład aide-de-camp d-cy dywizjonu
5. porucznik marynarki Jasłowski Feliks I Oficer mechanik
6. porucznik marynarki Hess Kazimierz I Oficer artylerii
7. porucznik marynarki Kon Więczysław Oficer sygnałowy
8. podpor. marynarki Wojciechowski Witold I Oficer broni pancernej
9. podpor. marynarki Dąbrowski Tadeusz Oficer wachtowy
10. podpor. marynarki Opałko Włodzimierz III Oficer artylerii
11. podpor. fnarynarki Buchowski Jan II Oficer artylerii
12. podpor. marynarki Pryfke Wacław Oficer wachtowy
13. podpor. marynarki Kłopotowski Andrzej II Oficer broni pancernej
14. podpor. marynarki Wciślicki Eugieniusz Oficer wachtowy
15. podpor. marynarki Tyc Antoni Oficer nawigacyjny
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Dowódca ORP Błyskawica: W. Kodrębski, kmdr. por. (Podpis).

16. bosman podchorąży Góralczyk Karol
17. bosman podchorąży Guzowski Andrzej

Imienny wykaz podoficerów zawodowych ORP Błyskawica, którzy przybyli 1 września 
1939 r. o godzinie 17.35 na redę Leith.

L.p. Stopień Nazwisko i imię L. ks. gł. Funkcja
1. chorąży mar. Sroka Jan 302/A adm.
2. chorąży mar. Grzonka Józef 159/A masz.
3. starszy bosman Kempa Walenty 394/A masz.
4. starszy bosman Chmara Jan 170/A masz.
5. starszy bosman Goeck Józef 133/A strzel.
6. starszy bosman Kuźmiński Lucjan 21/A masz.
7. starszy bosman Masiakowski Mieczysław 404/A masz.
8. starszy bosman Fangerog Jan 328/A sygn.
9. bosman Guziałek Czesław 469/A torp.-min.
10. bosman Szymik Roman 557/A masz.
11. bosman Moszczyński Henryk 647/A szgn.
12. bosman Szachowicz Józef 713/A art.
13. bosman Niwiński Wacław 668/A art.
14. bosman Iglantowicz Ludwik 541/A masz.
15. bosman Piwowarski Kazimierz 650/A eltechn.
16. bosman Baumert Stefan 567/A adm.
17. bosmanmat Hancyk Józef 986/A art.
18. bosmanmat Jabłoński Albin 908/A art.
19. bosmanmat Ficek Tadeusz 900/A dalm.
20. bosmanmat Pawłowski Edmund 1003/A rdtechn.
21. bosmanmat Hryciuk Wacław 998/A adm.
22. bosmanmat Iskra Leon 660/A masz.
23. bosmanmat Płonka Paweł 1075/A masz.
24. bosmanmat Stencel Edward 740/A masz.
25. bosmanmat Lasia Alojzy 929/A masz.
26. bosmanmat Muszyński Ludwik 1220/A masz.
27. bosmanmat Roesler Ignacy 1914/A masz.
28. mat zaw. Gatner Edward 1354/A sygn-
29. mat zaw. Markiewicz Jakub 1214/A ster.
30. mat zaw. Dobrowolski Dyonizy 1144/A art.
31. mat zaw. Skowroński Mieczysław 1419/A art.
32. mat zaw. Kluszczyński Czesław 1177/A art.
33. mat zaw. Kubiak Józef 1065/A art.
34. mat zaw. Grześkowiak Henryk 1351/A art.
35. mat zaw. Szypura Antoni 1270/A art.
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36. mat zaw. Pawiński Stanisław 1255/A art.
37. mat zaw. Młodzik Franciszek 671/A art.
38. mat zaw. Kunka Wacław 1182/A art.
39. mat zaw. Szwedowski Eugieniusz 1277/A puszk.
40. mat zaw. Chlasta Teodor 1133/A puszk.
41. mat zaw. Stal Edward 1435/A pirot.
42. mat zaw. Kaczmarek Ludwik 1187/A san.
43. mat zaw. Radomski Marian 1260/A kuchn.
44. mat zaw. Kaczmarzyk Ludwik 1189/A torp.-min.
45. mat zaw. Werner Franciszek 1303/A torp.-min.
46. mat zaw. Szawiei Jan 1272/A masz.
47. mat zaw. Janus Bolesław 1165/A masz.
48. mat zaw. Myśliwiec Stefan 1071/A masz.
49. mat zaw. Nendzki Edward 1072/A masz.
50. mat zaw. Trynda Ignacy 1088/A masz.
51. mat zaw. Oksiński Antoni 1232/A masz.
52. mat zaw. Broczek Józef 1333/A masz.
53. mat zaw. Fary on Leon 1149/A masz.
54. mat zaw. Strzelczyk Stanisław 1281/A masz.
55. mat zaw. Waś Franciszek 1042/A masz.
56. mat zaw. Skalski Franciszek 1283/A eltechn.
57. mat zaw. Lichwała Czesław 1204/A eltechn.
58. marynarz Moskal Jan 206/38 art.
59. marynarz Hliwa Józef 44/38 sygn.
60. marynarz Mucha Józef 275/39 k. art.
61. marynarz Falkowski Aleksander 88/39 k. art.
62. marynarz Zając Stanisław 341/38 art.
63. marynarz Wcisło Kazimierz 327/38 art.
64. marynarz Wypych Józef 834/38 art.
65. marynarz Wciślak Stefan 446/39 ■k. art.
66. marynarz Lipski Antoni 174/38 art.
67. marynarz Kurak Czesław 153/38 art.
68. marynarz Spychała Ryszard 290/38 art.
69. marynarz Czyka Jerzy 47/38 art.
70. marynarz Skrzypczak Stanisław 382/39 k. art.
71. marynarz Buncler Janusz 27/38 .art.
72. marynarz Pyrski Jan 248/38 cart.
73. marynarz Kozłowski Mieczysław 205/39 k. art.
74. marynarz Stempniewicz Bronisław 398/39 k. art.
75. marynarz Szymański Czesław 744/38 art.
76. marynarz Nakielski Jan 217/38 art.
77. marynarz Nowak Paweł 221/38 art.
78. marynarz Runowicz Edmund 257/38 art.
79. marynarz Sokołowski Stanisław 286/38 art.
80. marynarz Klamt Józef 532/38 art.
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81. marynarz Wiśniewski Władysław 334/38 art.
82. marynarz Gorzelak Ernest 461/38 dalm.
83. marynarz Karlikowski Marian 114/38 rdtechn.
84. marynarz Banach Tadeusz 4/38 rdtechn.
85. marynarz Zdzienicki Zdzisław 338/38 rdtechn.
86. marynarz Trzebiatowski Józef 794/38 adm.
87. marynarz Panek Bronisław 301/39 k. stołw.
88. marynarz Suszek Tadeusz 405/39 k. stołw.
89. marynarz Okoński Roman 651/38 kuchn.
90. marynarz Zasada Stanisław 480/39 k. kuchn.
91. marynarz Sawicki Bolesław 266/38 torp.-min.
92. marynarz Makoś Mieczysław 194/38 torp.-min.
93. marynarz Lewitowski Eustachy 171/38 masz.
94. marynarz Kruger Alfons 145/38 masz.
95. marynarz Kotlecki Wacław 126/38 masz.
96. marynarz Jeż Franciszek 153/39 k. masz.
97. marynarz Kosyrczyk Wiktor 489/39 k. masz.
98. marynarz Piątek Tomasz 233/38 masz.
99. marynarz Nowak Edward 284/39 k. masz.
100. marynarz Poźniak Bronisław 321/39 k. masz.
101. marynarz Kląja Zygmunt 182/39 k. eltechn.
102. marynarz Półtorak Antoni 322/39 k. eltechn.
103. marynarz Drobót Władysław 82/39 k. eltechn.
104. marynarz Walewski Stanisław 440/39 k. eltechn.
105. marynarz Cieślak Paulin 405/39 k. torp.-min.
106. marynarz Dutkiewicz Zdzisław 53/38 art.
107. marynarz Sołtysik Edward 287/38 masz.
108. marynarz Gębisz Tadeusz 100/39 k. masz.
109. marynarz Kleczewski Florian 118/38 masz.
110. marynarz Staniczek Aloizy 394/39 k. masz.
111. marynarz Kosiak Marian 199/39 k. masz.
112. marynarz Skoczylas Władysław 278/38 masz.
113. marynarz Stańczyk Aleksander 292/38 masz.
114. marynarz Zieliński Bronisław 380/38 masz.
115. marynarz Radłowski Władysław 250/38 masz.
116. marynarz Widuliński Mieczysław 450/39 k. art.
117. marynarz Gołęski Rufin 963/39 k. art.
118. stm. o. n. Zioło Jan 363/37 masz.
119. stm. o. n. Szafranowski Konstanty 307/37 masz.
120. stm. o. n. Napierała Jan 213/37 masz.
121. stm. o. n. Nowak Jan 218/37 mot.
122. stm. o. n. Bogacki Wacław 23/37 eltechn.
123. stm. o. n. Suwary Stanisław 305/37 eltechn.
124. stm. o. n. Polanowski Henryk 293/36 masz.
125. stm. o. n. Gutowski Aleksander 100/36 masz.
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142. stm. o. n. Piechocki Władysław 492/35 mot.
127. stm. o. n. Ciąpała Walenty 52/36 masz.
128. stm. o. n. Sąsiadek Michał 350/36 masz.
129. stm. o. n. Wszołek Jan 393/36 eltechn.
130. stm. o. n. Karpowicz Stanisław 182/36 masz.
131. stm. o. n. Skrzypkowski Henryk 493/36 masz.
132. mar. ndt. Senderacki Jerzy 272/37 rdtechn.
133. mar. ndt. Wasiak Zygmunt 879/art. art.
134. mar. ndt. Krużyński Władysław 144/37 art.
135. mar. ndt. Buszko Andrzej 420/37 art.
136. mat rez. Wesołowski Stefan sygn.
137. mat rez. Drozd Jan rdtechn.
138. st. mar. rez. Jankowski Piotr rdtechn.
139. mat nadt. Kenicer Zygmunt 45/35 sygn.
140. mat nadt. Kozioł Stefan 526/33 sygn.
141. mat nadt. Bąkowski Bronisław 6/35 art.
142. mat nadt. Nowicki Stefan 72/35 art.
143. mat nadt. Kościelniak Józef 147/36 dalm.
144. mat nadt. Cwiklik Stanisław 51/36 dalm.
145. mat nadt. Andrej ek Władysław 131/35 rdtechn.
146. mat nadt. Guzenda Czesław 412/32 cieśl.
147. mat nadt. Janowski Leon 672/33 torp.+min.
148. mat nadt. Robek Marian 402/32 masz.
149. mat nadt. Cypel Stefan 17/35 masz.
150. mat nadt. Malina Otto 62/35 masz.
151. mat nadt. Jarema Jan 40/35 eltechn.
152. mat nadt. Kokociński Sylwester 419/35 eltechn.
153. mat nadt. Konarczak Władysław 259/31 art.
154. st. mar. nadt. Mazur Henryk 217/36 sygn.
155. st. mar. nadt. Warso Stanisław 374/36 sygn.
156. st. mar. nadt. Buraczewski Zenon 10/36 sygn.
157. st. mar. nadt. Kujawa Zenon 200/36 sygn.
158. st. mar. nadt. Witkowski Bernard 892/37 sygn.
159. st. mar. nadt. Skrzyniak Józef 283/37 sygn.
160. st. mar. nadt. Kociołek Eugieniusz 142/36 art.
161. st. mar. nadt. Szczepanik Stanisław 309/37 art.
162. st. mar. nadt. Musserowicz Władysław 240/36 art.
163. st. mar. nadt. Długołędzki Franciszek 55/37 art.
164. st. mar. nadt. Ignasiak Władysław 518/37 art.
165. st. mar. nadt. Kisielewski Jan 187/36 art.
166. st. mar. nadt. Serafin Walenty 278/37 art.
167. st. mar. nadt. Cygan Wincenty 42/37 art.
168. st. mar. nadt. Stiasny Karol 326/36 art.
169. st. mar. nadt. Rożek Konrad 259/37 art.
170. st. mar. nadt. Fień Kazimierz 66/37 art.
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171. st. mar. nadt. Pokladnik Edward 299/36 art.
172. st. mar. nadt. Kozica Ryszard 127/37 art.
173. st. mar. nadt. Wyrwantowicz Łucjan 395/36 art.
174. st. mar. nadt. Daszkiewicz Jerzy 52/37 art.
175. st. mar. nadt. Wolarski Władysław 383/36 art.
176. st. mar. nadt. Marzec Edward 250/36 art.
177. st. mar. nadt. Gomółka Ludwik 75/37 art.
178. st. mar. nadt. Olko Henryk 74/35 art.
179. st. mar. nadt. Berliński Bohdan 690/36 rdtechn.
180. st. mar. nadt. Mietliński Stanisław 232/36 rdtechn.
181. st. mar. nadt. Piechocki Feliks 237/37 adm.
182. st. mar. nadt. Łabuda Alfons 169/37 adm.
183. st. mar. nadt. Bryła Jan 432/36 stołw.
184. st. mar. nadt. Michalak Marcin - 671/37 stołw.
185. st. mar. nadt. Pyka Józef 248/37 stołw.
186. st. mar. nadt. Choroba Józef 35/37 kuchn.
187. st. mar. nadt. Nowaczyk Artur 252/36 torp.-min.
188. st. mar. nadt. Maliszewski Wacław 184/37 torp.-min.
189. st. mar. nadt. Krukowski Stanisław 143/37 torp.-min.
190. st. mar. nadt. Suchocki Czesław 302/37 torp.-min.
191. st. mar. nadt. Podbylski Józef 747/37 torp.-min.
192. st. mar. nadt. Wikło Józef 339/37 masz.
193. st. mar. nadt. Bielski Witold 16/37 masz.
194. st. mar. nadt. Włodarczak Józef 344/37 masz.
195. st. mar. nadt. Bienias Jan 17/37 masz.
196. st. mar. nadt. Moszczyński Franciszek 686/37 masz.
197. st. mar. nadt. Walendzewicz Piotr 334/37 masz.

Crown copyright material in the Public Record Office is reproduced by permission of the 
Controller of Her Majesty’s Stationery Office: ADM 199/807. The above original 
documents are kept in the Public Record Office in Kew and are in their custody. I am 
very grateful to the Controller of Her Majesty’s Stationery Office for allowing me to 
publish them in the Nasze Sygnały. Wanda Troman.

ORP Błyska wica
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SHIP PERIOD OF 
SERVICE

LOSSES THEATRE OF 
OPERATIONS

DATES

CRUISERS

ORP „DRAGON” 15.1.43-8.7.44 Torpedoed 8.7.44 Home Waters 1943
Convoys to N. Russia 1944
Landings in Normandy 1944

ORP „CONRAD” 1.10.44-8.5.45 - Home Fleet (Scapa) 1944-1945

DESTROYERS

ORP „GROM” 3.9.39-4.5.40 Sunk by bombing Nore Command 1939
4.5.40 Operations in Norway 1940

ORP 3.9.39-8.5.45 - Nore Command, 1st 1939-1940
„BŁYSKAWICA” Dest.Fl.

Operations Norway 1940
Convoy Escorts, West.
Appr.

1941-1942

Mediterranean Fleet 1942-1943
Home Fleet Channel Area 1943-1945

ORP „BURZA” 3.9.39-8.5.45 - Home Fleet 1st Des. Fl. 1939-1940
Convoy Escorts West. 1941-1943
Appr.
Tyne Area 1944

ORP „ORKAN” 18.11.42-8.10.43 Sunk by torpedo Home Fleet (Scapa) 1942
8.10.43 Convoy Escorts West Appr. 1943

ORP „PIORUN” 15.11.40-8.5.45 - Convoy Escorts, West 1941-1942
Appr.
Mediterranean Fleet 1943
Channel Area (Plymouth) 1944
23rd Dest.Flot. (Home 
Fleet)

1945

ORP „GARLAND” 3.5.40-8.5.45 - Mediterranean 1941
Convoy Escorts,West.Appr. 1941
Convoys to N. Russia and 
Mediterranean Fleet

1942-1944

ORP 30.5.41-16.6.42 Sunk by mine Channel Area 1941
„KUJAWIAK” 16.6.42 Mediterranean Fleet 1942

ORP 20.5.41-8.5.45 - Home Waters Channel Area 1941-1942
„KRAKOWIAK” Mediterranean Fleet 1943

Landings in Normandy 1944-1945
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ORP „ŚLĄZAK”

ORP
„OURAGAN”

30.4.42-8.5.45

18.7.40-30.4.41

SUBMARINES

Home Fleet Scapa and 
Channel Area 
Mediterraean Fleet 
Channel Area, Normandy 
Home Fleet N. Sea

West. Appr., Escort Duties

1942
1943
1944 

1944-1945

1940-1941

ORP„ORZEŁ” 14.10.39-8.6.40 Presumed lost
8.6.40

North Sea 1939-1940

ORP „WILK” 20.9.39-8.5.45 - Western Approaches
Channel Area (Plymouth)
Reserve

1939-1941 
1942 

1943-1944

ORP „SOKÓŁ” 19.1.41-8.5.45 - Channel Area and Bay od
Biscay
Mediterranean
Home Fleet Patrol
Mediterranean
Home Waters

1941 
1941-1942 
1942-1943 
1943-1944

1944

ORP „DZIK” 12.12.42-8.5.45 - Home Fleet 
Mediterranean 
Home Waters

1942
1943 

1944-1945

ORP „JASTRZĄB” 4.11.41-2.5.42 Sunk on patrol
2.5.42

PATROL
VESSELS

Patrol Norway 1941-1942

„MEDOC” 18.7.40-22.10.40 Sank by aircraft 
torpedo 22.10.40

Western Approaches 1940

„POMEROL” 18.7.40-8.1.41

MOTOR
GUNBOATS

Western Approaches 1940

„S” 1 17.8.40-21.2.44 - 3rd M.G.B. Flot. Channel 
Area

1940-1944

„S” 2 19.7.40-5.7.44 - do. 1940-1944

„S” 3 28.7.40-20.5.43

MOTOR 
TORPEDO 

BOATS

do. 1940-1943
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„S” 4 5.7.43-18.4.44 - 2nd M.T.B. Flot. Channel 1943-1944
Area

„S” 5 3.5.44-15.10.44 - 8th M.T.B. Flot. Channel 1944
Area

„S” 6 10.7.44-8.5.45 do. 1944

„S” 7 30.8.44-8.5.45 - do. 1944-1945

„S” 8 19.9.44-8.5.45 - do. 1944-1945

„S” 9 26.9.44-8.5.45 - do. 1944-1945

„S” 10 31.10.44-8.5.45 - do. 1944-1945

PATROL
BOATS

„P” 1 28.6.40-3.11.40 - Western Approaches
(Plumouth)

„P” 2 28.6.40-16.10.40 - do. 1940

„P” 3 28.6.40-24.10.40 - do. 1940

„P” 4 28.6.40-16.10.40 - do. 1940

„P” 5 28.6.40-4.11.40 - do. 1940

„P” 6 28.6.40-24.11.40 - do. 1940

„P” 7 28.6.40-4.11.40 do. 1940

„P” 8 28.6.40-16.10.40 - do. 1940

„P” 9 28.6.40-4.11.40 - do. 1940

„P” io 28.6.40-3.11.40 - do. 1940

„P” 11 28.6.40-24.10.40 - do. 1940

„P” 12 28.6.40-24.10.40 - do. 1940

„CH” 11 19.7.40-5.2.41 - do. 1940-1941

„CH” 12 19.7.40-6.2.41 - do. ■ 1940-1941

I certify that the ships of the Polish Navy listed inside operated during the war of 1939-1945, 
under the control of British Admiralty in the theatres of war indicatd herein.

By Command of Their Lordships, 
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maj dr Janusz Zuziak
Wojskowy Instytut Historyczny

POLSKA I BAŁTYK MIĘDZY 
DWOMA WOJNAMI 

1918 - 1939
Budowa Polski morskiej jest dziełem XX 

wieku. Jej ideę zrodziło pokolenie 
wkraczające w czynne życie na przełomie 
XIX i XX wieku. Kiedy po ponad 120 latach 
Polska wracała terytorialnie nad Bałtyk, 
wielu Polakom z trudem przychodziło 
wyobrażenie sobie niepodległego państwa 
polskiego z własnym do niego dostępem. 
Trudno było z końcem I wojny światowej 
wyobrazić sobie Polskę z własnym portem, 
stoczniami, flotą handlową, rybacką czy
Marynarką Wojenną.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że ini
cjatywa budzenia tej wyobraźni, budzenia 
społeczeństwa do idei Polski morskiej, 
należała przede wszystkim do ludzi pióra, 
poetów, publicystów, historyków, ludzi 
wiedzy i wyobraźni. Politycy sprawą 
dostępu Polski do morza zajęli się dopiero w 
czasie I wojny światowej. W styczniu 1917 
roku Ignacy Paderewski, w memoriale do 
prezydenta Wilsona, pisał m.in.: „Dla Polski 
Gdańsk jest oknem otwartym na cały świat. 
(...) Gdańsk jest tym czym Londyn dla 
Anglii, Antwerpia dla Belgii. (...) Gdańsk 
jako port zjednoczonej Polski, będzie natu
ralnym i jedynym ujściem całego jej handlu 
zagranicznego...

Koniec działań wojennych i utworzenie w 
listopadzie 1918 roku rządu polskiego nie 
przesądzało jednak jeszcze sprawy dostępu 
Polski do morza. Mimo to, Józef Piłsudski,
Naczelnik Państwa, swym dekretem z 28 
listopada powołał do życia Marynarkę 
Wojenną. W rzeczywistości jednak Polska 
nie miała wówczas jeszcze nawet jej 
zalążka, a ponadto nie miała jeszcze 
ustanowionej granicy morskiej, o której zde

cydować miała dopiero konferencja poko
jowa w Paryżu.

Na mocy traktatu wersalskiego, Polska 
otrzymywała wąski, 74 kilometrowy, pas 
granicy morskiej nad Bałtykiem. Otrzy
mywała wolny i bezpieczny dostęp do 
morza, o którym mówił m. in. Prez. Wilson 
bezpośrednio przed konferencją, co ważne 
miała Polska ten dostęp przez własne teryto
rium, a nie tylko przez Wolne Miasto 
Gdańsk. „Był to jednak pas wybrzeża 
pozbawiony portu morskiego (...). Od woli 
narodu zależało, czy ten skrawek wybrzeża 
stanowić będzie miejsce tworzenia własnej 
aktywności morskiej, przede wszystkim 
gospodarczej, czy też ftinkcje te pozosta
wione będą obcym.”-3

Pozostawienie Gdańska, naturalnego portu 
morskiego obsługującego handel Polski, 
poza jej granicami, odczuto wyjątkowo 
boleśnie. Mimo, iż Gdańsk pozostawał w 
jednym obszarze celnym z Polską, nie było 
w Polsce złudzeń co do ograniczonego 
wpływu Polski na to, co zdecyduje się na 
terenie Gdańska.

Najważniejsza dla państwa polskiego 
granica, granica morska, została ustalona 
bez walki. Ale przed Polską i Polakami stał 
teraz problem walki o innym charakterze, 
walki codziennej i uporczywej o stworzenie 
na tym skrawku wybrzeża dzieła, nie 
mającego precedensu w jej dotychczasowej 
historii, walki o urzeczywistnienie idei 
Polski morskiej.

Za datę objęcia w posiadanie, przyz
nanego Polsce w Wersalu, wybrzeża 
morskiego, przyjmuje się dzień 10 lutego 
1920 roku, tj. dzień, w którym na plaży w 
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Pucku odbyły się uroczyste zaślubiny z 
morzem. Generał Józef Haller, wrzucając 
złoty pierścień w morską toń, mówił: „Oto 
dziś dzień czci i chwały! Jest on dniem wol
ności bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały, nie 
tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad 
morzem polskim.”4 Tego samego dnia 
odbyło się uroczyste posiedzenie sejmu 
poświęcone uzyskaniu przez Polskę dostępu 
do Bałtyku, na którym podjęto uchwałę o 
budowie portu morskiego w Tczewie nad 
Wisłą. W ten sposób podjęto pierwszą 
decyzję zmierzającą do gospodarczego 
wykorzystania wybrzeża.

W epoce narodzin Polski morskiej 
szczególna rola przypadła popularyzacji i 
propagowaniu spraw morskich w 
społeczeństwie. Ważną kartę w tej 
dziedzinie zapisano w latach 1918-1925, 
kiedy to powstały liczne organizacje 
związane z morzem, jak na przykład 
Stowarzyszenie Bandera Polska, późniejsza 
Liga Żeglugi Polskiej, przemianowana 
wreszcie na Ligę Morską i Rzeczną. W tym 
ruchu społecznym uczestniczyło kilka tysię
cy pionierów poczynań gospodarczych na 
morzu i wybrzeżu.

Objęcie w 1920 roku własnego wybrzeża 
morskiego, pozbawionego - niestety - 
portów handlowych, postawiło Polskę przed 
dylematem; budować własne porty do 
obsługi handlu morskiego czy korzystać z 
portów obcych.

W pierwszej kolejności w Gdańsku 
widziano tradycyjny, naturalny port do 
obsługi handlowej ziem polskich. Istniały 
koncepcje wykorzystania portu gdańskiego 
dające korzyści ekonomiczne obu stronom. 
Wpływy niemieckie w Gdańsku były jednak 
zbyt silne by taki pomysł mógł być urzeczy
wistniony.

Pierwszy konflikt powstał już w okresie 
wojny polsko - sowieckiej, latem 1920 roku, 
kiedy to w Gdańsku czyniono trudności przy 
przeładunku materiału wojennego dla 
Polski.5 Zrozumiano wówczas, że na lojal
ność Gdańska, w trudnych dla Polski sytu

acjach, nie można liczyć, podobnie jak nie 
można było liczyć na korzystanie z portów 
litewskich, bowiem z państwem tym Polska 
była niemal w stanie wojny, nie mając - do 
1938 roku - nawiązanych kontaktów dyplo
matycznych. Sytuacja ta spowodowała o 
przyspieszeniu podjęcia decyzji o budowie 
własnych portów, handlowego i wojennego, 
których posiadanie miało dla Polski 
olbrzymie znaczenie o charakterze strate
gicznym, przede wszystkim z gospodar
czego punktu widzenia.

Z kilku projektów umiejscowienia 
budowy portów, po kilku latach dyskusji i 
polemik, wybrano wreszcie Gdynię, 
niewielką wówczas rybacką osadę. W 
październiku 1920 roku Komitet 
Ekonomiczny Ministrów zaaprobował 
wniosek Ministerstwa Spraw Wojskowych o 
potrzebie budowy tymczasowego portu 
wojennego w Gdyni. Prace budowlane 
ruszyły wiosną 1921 roku, a 29 kwietnia 
1923 roku nastąpiło jego otwarcie.

Jesienią, 1922 roku, podjęto w parlamen
cie decyzję o budowie portu handlowego. 
Do czasu zakończenia jego budowy statki 
handlowe mogły korzystać z portu wojen
nego, bowiem bardzo skromna flota wojen
na, zaledwie kilka małych jednostek, wyko
rzystywała jedynie część portu. Pierwszym 
statkiem handlowym, jaki zawinął do 
Gdyni, był francuski „Kentucky”, a było to 
13 sierpnia 1923 roku.

Równolegle z postulatem własnego 
morskiego portu handlowego, stawiano 
potrzebę posiadania przez Polskę własnej 
floty handlowej. Lata 1918 - 1925 stanowią 
pierwszy etap jej dziejów. Pierwsze statki 
handlowe, na których podniesiono polską 
banderę, pojawiły się w wyniku inicjatyw 
podejmowanych poza granicami Polski 
przez Polaków, prowadzących tam interesy 
handlowe. Za granicą kupili lub 
wydzierżawili oni kilka statków, które 
pływały przede wszystkim na trasach 
europejskich i do Ameryki. Były to jednak 
najczęściej przedsięwzięcia mało udane i 
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krótkotrwałe, większość tych firm 
niebawem bankrutowała lub z innych 
powodów wycofywała się z interesów mors
kich. Tak więc na rozwój rodzimej floty 
handlowej przyszło jeszcze poczekać.

W 1920 roku, w Tczewie, otwarta została 
Państwowa Szkoła Morska. Już na pierwszy 
rok nauki przyjęto 82 uczniów. Szkoła 
kształciła kadry dla potrzeb marynarki hand
lowej. Z flotą morską wiąże się budownict
wo okrętowe. Do połowy lat dwudziestych, 
polskie poczynania w tej mierze, 
ograniczały się jedynie do budowy kutrów 
rybackich oraz remontu małych statków. Do 
powstania polskiego przemysłu okrętowego 
z prawdziwego zdarzenia nie było jeszcze 
odpowiednich warunków, nie było przede 
wszystkim możliwości finansowych.

Równie skromne rozmiary miało w latach 
1920 - 1925 polskie rybołówstwo. Na 
naszym wybrzeżu w 1921 roku pracowało 
1206 rybaków, dysponujących skromną 
ilością kutrów. Największym ośrodkiem 
polskiego rybołówstwa był wówczas Hel, 
który gromadził 70 % całego potencjału. 
Tam też - w roku 1923 - uruchomiono 
Morskie Laboratorium Rybackie.

Marynarka Wojennena od swego powsta
nia rozwijała się jako samodzielny rodzaj 
sił zbrojnych. Największą jednostką organi
zacyjną, podlegającą bezpośrednio szefowi 
Kierownictwa Marynarki Wojennej, było 
Dowódctwo Floty z siedzibą w Pucku, a od 
1926 roku w Gdyni. Dowódcy Floty podle
gały: dywizjon torpedowców, dywizjon 
ćwiczebny, morskie formacje lotnicze i 
Komenda Portu Wojennego. Wprowa
dzona 1 stycznia 1922 roku organizacja, 
w latach następnych uległa jedynie 
niewielkim przeobrażeniom.

Wstępny okres formowania marynarki 
wojennej przerwała wojna polsko - sowiec
ka. Po zawieszeniu działań wojennych 
departament do Spraw Morskich rozpoczął 
tworzenie marynarki niemal od podstaw. 
Jego zadania koncentrowały się na for
mowaniu nowych jednostek organiza

cyjnych, nabyciu za granicą okrętów i 
szkoleniu personelu. Wobec konieczności 
unieszkodliwienia setek min postawionych 
podczas wojny, już we wrześniu 1920 roku 
zakupiono w Danii cztery poniemieckie 
trałowce. W końcu 1920 roku zakupiono w 
Finlandii dwie kanonierki. Były to okręty 
budowane dla carskiej Rosji i nie odebrane 
po rewolucji przez rząd radziecki. 
Kanonierki fińskie wyróżniały się bardzo 
solidną budową. Nabytym okrętom nadano 
nazwy: “Komendant Piłsudski” i “Generał 
Haller”.7

W latach 1920 - 1921, Departament do 
Spraw Morskich musiał pokonać niemałe 
trudności, aby wyremontować i sprawdzić 
do kraju, przyznane Polsce w grudniu 1919 
roku przez Radę Ambasadorów, 6 
poniemieckich torpedowców, które znaj
dowały się w Anglii.

W następnym okresie, w związku z 
niepomyślną sytuacją gospodarczą kraju, 
niewiele zrobiono dla floty. Począwszy od 
1922 roku, Kierownictwo Marynarki 
Wojennej przestało zamawiać okręty dla 
floty morskiej. Okręty, które weszły w 
skład floty morskiej w latach 1920 - 1921, 
stanowiły trzon marynarki wojennej w pier
wszym dziesięcioleciu II Rzeczpospolitej. 
Mimo, iż nie reprezentowały one większej 
siły bojowej, zapoczątkowały istnienie pol
skiej floty morskiej, przyczyniły się do 
ugruntowania praw Polski nad Bałtykiem i 
oddały duże zasługi w szkoleniu marynarzy.

Obok wysiłków zmierzających do rozbu
dowy floty morskiej, władze marynarki 
dążyły do sformowania lotnictwa 
morskiego, które miało brać udział w 
działaniach bojowych na morzu wraz z 
flotą. Jego bazą stał się Puck, w którym 
znajdowało się lotnisko wybudowane 
jeszcze przez Niemców, posiadające 
betonowy pas startowy, hangary i warsztaty 
lotnicze. Brak było natomiast sprzętu. W 
1921 roku zakupiono we Włoszech 16 wod
nosamolotów, które jednak musiały 
najpierw zostać poddane gruntownemu 
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remontowi. Dopiero w 1924 roku lotnictwo 
morskie otrzymało stosunkowo nowy sprzęt 
francuski, natomiast w 1926 roku przybyło 
kolejnych 8 patrolowo - bojowych wod
nosamolotów. Opracowany w pierwszej 
połowie lat dwudziestych plan rozwoju lot
nictwa morskiego do 1929 roku, nie został 
zrealizowany z powodu braku środków 
finansowych. Mimo, że istniejące w ramach 
marynarki wojennej, lotnictwo nie przed
stawiało większej wartości bojowej, na 
uwagę zasługuje fakt docenienia jego roli 
przez Kierownictwo Marynarki Wojennej.

Przybycie do kraju pierwszych okrętów i 
rozbudowa floty pociągała za sobą 
konieczność szkolenia kadr. Kształcenie ofi
cerów odbywało się początkowo na 
powołanych w marcu 1921 roku 
Tymczasowych Instruktorskich Kursach w 
Toruniu. W październiku 1922 roku zorgani
zowano kursy i utworzono z nich Oficerską 
Szkołę Marynarki Wojennej w Toruniu. W 
początkowym okresie Szkoła Marynarki 
Wojennej przeżywała duże trudności 
związane z brakiem podręczników, regu
laminów i pomocy naukowych, ale przede 
wszystkim sprzętu szkolnego, na którym 
słuchacze mogliby odbywać szkolne rejsy. 
Mimo to, w latach 1922 - 1926, szkołę 
ukończyło 75 oficerów, którzy zasilili flotę. 
W okresie tym, 30 dalszych oficerów, 
zostało przeszkolonych za granicą, głównie 
we Francji.

Jak już powiedziano, stan Polskiej 
Marynarki Wojennej do połowy lat dwudzi
estych przedstawiał się skromnie. Klasa i 
jakość większości okrętów także pozostaw
iały wiele do życzenia. Ciężka sytuacja 
gospodarcza kraju uniemożliwiła realizację 
planu rozbudowy floty. W roku 1924 pow
stał projekt planu obrony wybrzeża, opier
ający się na systemie umocnień, 
wyposażonych w 660 dział nabrzeżnych i 
przeciwlotniczych, z głównym ośrodkiem 
oporu na Helu. Obsada umocnień miała 
wynosić 17000 ludzi. Niestety, plan ten nie 
uzyskał poparcia z powodu olbrzymich 

kosztów.
W połowie lat dwudziestych dobiegał 

końca pierwszy etap drogi zmierzającej do 
budowy Polski morskiej. „Kończył się okres 
niemowlęctwa, zaczynało się dzieciństwo 
Polski morskiej. Stawiało nowe problemy i 
zadania...”8 - pisze Andrzej Piskozub.

Kilka ważnych wydarzeń wpłynęło na 
zasadniczą zmianę w realizacji idei Polski 
morskiej po 1925 roku. Najważniejsze 
miejsce wśród nich zajmuje, z całą pewnoś
cią, niemiecka wojna celna przeciwko 
Polsce. Zamknięcie, z dniem 15 czerwca 
1925 roku, granic Niemiec dla importu 
węgla z Polski, miało w obliczeniach rządu 
niemieckiego doprowadzić do bezrobocia 
górników polskich, załamania się gospodar
ki polskiej i w następstwie - wymuszenia na 
Polsce oddania Niemcom Górnego Śląska i 
Pomorza. Polityka niemiecka nie 
przyniosła oczekiwanych efektów. Polska 
bowiem, mając własny dostęp do morza, 
skierowała tą drogą właśnie, podstawową 
część swego handlu zagranicznego, 
zarówno w wywozie, jak i w przywozie. 
Można zatem paradoksalnie stwierdzić, że 
twórcą polskiej polityki morskiej był 
Gustaw Śtresemann, natomiast - poważnie 
mówiąc - z całą pewnością niemiecka wojna 
celna przeciwko Polsce przesądziła o 
przyspieszeniu budowy portu w Gdyni, pol
skiej morskiej bramy na świat, przesądziła o 
znaczne! intensyfikacji polityki morskiej 
Polski.1^ Efektem intensyfikacji programu 
aktywności polskiej na morzu były szybkie 
decyzje rządu polskiego z 1925 roku o 
budowie odcinków kolejowych omijających 
niemiecką część Górnego Śląska oraz 
Wolne Miasto Gdańsk. Innym efektem były 
pierwsze przeładunki polskiego węgla 
przez porty polskiego obszaru celnego.

Wydarzeniem pomyślnym dla sprawy pol
skiej polityki morskiej był również fakt, iż 
w 1926 roku tekę ministra Przemysłu i 
Handlu objął Eugeniusz Kwiatkowski, wiel
ki budowniczy Polski morskiej. Jemu 
właśnie podlegały sprawy portowe i żeglu



Nr 184 NASZE SYGNAŁY Str. 25

gowe.
Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu m. in. 

Polska zawdzięcza budowę i stałą modern
izację portu w Gdyni, która stała się 
niebawem przede wszystkim bramą 
wywozu węgla polskiego. Od roku 1926 do 
II wojny światowej, węgiel stanowił w por
tach polskiego obszaru celnego nie tylko 
główny ładunek, ale ładunek wyraźnie 
większy od wszystkich pozostałych razem 
wziętych. 12 w poszczególnych latach 
udział ten wynosił od 57 do 77 %.

Równolegle z budową portu w Gdyni, 
trwały prace nad budową dróg kolejowych, 
łączących port z Górnym Śląskiem, 
głównym miejscem wydobycia węgla w 
Polsce. Wobec ograniczonych możliwości 
finansowych Polski zaangażowano w tym 
kapitał francuski. Jak zatem widzimy, 
dostęp Polski do Bałtyku i odpowiednio 
realizowana polityka morska, przeobrażała 
nie tylko wybrzeże polskie, ale niemal całą 
strukturę przestrzenno - gospodarczą całego 
kraju. W ślad za węglem, cała wymiana 
międzynarodowa Polski, zaczęła się 
kierować w przeważającej części na ową oś 
północ - południe, czyli na drogi morskie a 
nie na lądowe. W drugiej połowie lat 
dwudziestych, kilkudziesięciokilometrowa 
granica morska Polski - jako element gospo
darczy - równoważyła 5500 km granicy 
lądowej. Granica morska pracowała dla 
Polski znacznie intensywniej i wydajniej, 
aniżeli granica lądowa. Zdaniem ministra 
Kwiatkowskiego “Polska bez wolnego, 
nieskrępowanego dostępu do Bałtyku 
musiałaby się albo udusić, zbankrutować, 
albo musiałaby dobrowolnie włączyć się do 
systemu gospodarczego jednego z dwóch 
swoich potężnych sąsiadów, ze wszystkimi 
politycznymi konsekwencjami tego 
kroku.” 13

Na przełomie lat dwudziestych i trzydzies
tych morska brama na świat stała się faktem. 
W życiu gospodarczym Polski, dzięki temu, 
nastąpiły bardzo poważne przemiany. 
W handlu międzynarodowym Polska 

osiągnęła relację światową, gdzie 3/4 całego 
handlu korzystało z drogi morskiej. Węgiel 
wyprowadził Gdynię, pod koniec lat trzy
dziestych, na pozycję największego portu 
bałtyckiego i zwielokrotnił rozmiary 
obrotów także portu gdańskiego.

Budowa Gdyni skupiła na siebie podsta
wową część energii i środków finansowych 
możliwych do wydatkowania na dzieło 
budowy Polski morskiej. Efektem było 
doprowadzenie gospodarki do pozycji 
porównywalnej z państwami europejskimi. 
Trzy pozostałe sfery gospodarki morskiej, 
czyli flota handlowa, rybołóstwo morskie 
oraz budownictwo okrętowe, przedstawiały 
się znacznie skromniej.

Właściwa historia floty handlowej Polski, 
zaczyna się w roku 1926 i odtąd jest stale 
kontynuowana. Główne wydarzenia 
związane z rozwojem polskiej floty hand
lowej miały miejsce w latach 1926-1930, 
kiedy to powstały cztery przedsiębiorstwa 
armatorskie. Pierwszym z nich było 
Przedsiębiorstwo Państwowe “Żegluga 
Polska”, powstałe w 1926 roku. Flota tego 
przedsiębiorstwa była zdecydowanie 
największą i, w 1939 roku, posiadała 16 
statków handlowych tj. połowę ówczesnego 
stanu polskiej żeglugi handlowej.

Jesienią, 1927 roku, powstało drugie 
przedsiębiorstwo armatorskie o nazwie 
“Polsko-Skandynawskie Towarzystwo 
Transportowe”.

W roku 1928 powstało trzecie przed
siębiorstwo armatorskie, “Polsko-Brytyjskie 
Towarzystwo Okrętowe”.

Dwa lata później utworzone zostało kole
jne przedsiębiorstwo, “Polskie 
Transatlantyckie Linie Żeglugowe”, które w 
1934 roku zmieniło nazwę na “Gdynia - 
Ameryka Linie Żeglugowe”. 
Przedsiębiorstwo to powstało w wyniku 
umowy rządu polskiego z jedną z firm duńs
kich z Kopenhagi, która wniosła do spółki 
trzy transatlantyki: “Polonia”, “Kościuszko” 
i „Pułaski”.

W ostatnim roku przed wojną przybyły 
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Polsce kolejne dwie firmy armatorskie.
Bezpośrednio przed wybuchem II wojny 

światowej, polska flota handlowa miała 6 
transatlantyków i 32 statki towarowe. O ile 
stan floty pasażerskiej można uznać za w 
zupełności pokrywający potrzeby kraju, o 
tyle stan floty handlowej był niewystar
czający, nieproporcjonalny do 
przeładunków kierowanych przez porty pol
skiego obszru celnego. Jakościowo była to 
flota dosyć dobra, jednak zbyt skromna iloś
ciowo. Zaledwie około 10% transportu 
dokonywało się za pośrednictwem statków 
polskich. 14

W jeszcze mniejszym stopniu niż flota 
handlowa, rozwinęło się polskie 
rybołóstwo. W latach 1926-1930 wybu
dowano dwa porty rybackie w Gdyni i 
Jastarni. Kolejny port rybacki nad 
Bałtykiem otwarto w 1938 roku we 
Władysławowie. Od 1931 roku zaczęło się 
rozwijać rybołóstwo dalekomorskie. 
Pierwszym przedsiębiorstwem połowów 
dalekomorskich była polsko-holenderska 
spółka „Morze Północne”. $ W latach 
następnych utworzono jeszcze pięć przed
siębiorstw połowów dalekomorskich. 
Udział rybołóstwa dalekomorskiego stale 
wzrastał, jednak do połowy lat trzydziestych 
przeważały połowy bałtyckie. W roku 1938 
połowy dalekomorskie były już kilkakrotnie 
większe od bałtyckich, zarówno ilościowo, 
jak i wartościowo. W ogólnym bilansie 
rybołóstwa II Rzeczypospolitej trzeba zwró
cić uwagę na fakt, iż tylko 10% ryb mors
kich pochodziło z własnych połowów, nato
miast 90% z importu. Świadczy to wyraźnie 
o, bardzo skromnych jeszcze, możliwości
ach polskich w tej dziedzinie gospodarki 
morskiej.^

Najsłabszym działem gospodarki morskiej 
II Rzeczypospolitej był przemysł okrętowy. 
W tej dziedzinie pierwsze pozytywne 
przemiany nastąpły dopiero w roku 1927, 
kiedy założona została niewielka stocznia w 
porcie gdyńskim. W tym samym roku uru
chomione zostały Warsztaty Portowe 

Marynarki Wojennej na Oksywiu. W warsz
tatach tych, po wybudowaniu doku 
pływającego, rozpoczęto budowę trałowców 
dla potrzeb marynarki wojennej. W roku 
1935 Morski Instytut Rybacki przejął pry
watne warsztaty jednego z helskich rybaków 
przekształcając je w Stocznię Rybacką.

W okresie bezpośrednio przed wybuchem 
II wojny światowej przemysł okrętowy w 
Polsce zaczynał się dopiero rodzić. Wybuch 
wojny przerwał działalność polskiego prze
mysłu okrętowego w momencie, kiedy 
zaczynał on dopiero działaność produk
cyjną.

Śzkolnictwo morskie kontynuowało swój 
rozwój po drodze wytyczonej na początku 
lat dwudziestych. Państwowa Szkoła 
Morska, po przeniesieniu w 1935 roku do 
Gdyni, rozbudowała się o trzeci wydział 
Transportu i Administracji Morskiej. Na jej 
bazie, Morski Instytut Rybacki, organizował 
kursy dla rybaków, przede wszystkim w 
dziedzinie nawigacji i obsługi silników. 
Ważnym, dla polskiego szkolnictwa 
morskiego, wydarzeniem stał się zakup we 
Francji, w 1929 roku, żaglowca szkole
niowego dla Państwowej Szkoły Morskiej, 
jednego z najpiękniejszych żaglowców 
świata. Trójmasztowa fregata, po remoncie 
już pod nazwą „Dar Pomorza”, przybyła do 
Gdyni w lipcu 1930 roku. Do wybuchu II 
wojny światowej żaglowiec ten w rejsach 
szkoleniowych przebył około 100000 mil 
morskich. Od podniesienia na nim bandery 
polskiej przez pół wieku służył celom 
szkoleniowym.

W roku 1926 nastąpiły istotne zmiany w 
stanie polskiej floty wojennej. Zapadła 
wówczas decyzja o realizacji tzw. Małego 
Programu Morskiego, wysuniętego już dwa 
lata wcześniej. W kwietniu 1926 roku, rząd 
polski udzielił zamówień stoczniowcom 
francuskim na budowę dwóch kontrtope- 
dowców i trzech okrętów podwodnych. 
Równocześnie z wysiłkami zmierzającymi 
do rozwoju floty, podjęto budowę portu 
wojennego w Gdyni, do którego w roku 
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1926 przeniosły się z Pucka okręty i 
Dowództwo Floty. Stojący na czele Polskiej 
Marynarki Wojennej, w latach 1926 - 1939, 
kontradmirał Jerzy Świrski, reprezentował 
aktywną postawę i dążył do jej intensywnej 
rozbudowy, uzasadniająsc taką potrzebę 
zbrojeniami na morzu dwóch potężnych 
sąsiadów tj. Niemiec i Związku 
Radzieckiego.

Marynarka wojenna miała bronić 
własnych komunikacji na Bałtyku i 
głównych punktów wybrzeża oraz przer
wać, w razie potrzeby, komunikację przeci
wnika. Wykonanie tych zadań mogło być 
osiągnięte tylko przez zbudowanie 
określonej ilości jednostek bojowych. Plan 
Świrskiego uznano jednak za zbyt kosz
towny jak na polskie możliwości Marynarki 
Wojennej, ówczesne władze polskie, staw
iały przede wszystkim zadanie obrony 
krótkiego odcinka granicy morskiej, 
wybrzeża oraz realne panowanie nad 
ruchem w samej Zatoce Gdańskiej. Liczono 
się także z koniecznością użycia sił mary
narki wojennej na lądzie.1' Takie podejście 
rozmijało się niemal zupełnie z poglądami 
kontradmirała Świrskiego, który opowiadał 
się za flotą pełnomorską a nie przybrzeżną. 
Jego zdaniem marynarka wojenna miała 
wypełnić zadania o charakterze strate
gicznym w walce o panowanie na morzu, 
bądź skutecznej obrony własnych linii 
komunikacyjnych.

W 1933 roku Kierownictwo Marynarki 
Wojennej opracowało nowy projekt planu 
rozbudowy floty wojennej, której ogólny 
tonaż miał wynosić 208 400 ton. Plan roz
woju marynarki wojennej opierał się przede 
wszystkim na kalkulacjach potrzeb ochrony 
transportów statków handlowych, 
dowożących, w wypadku wojny, materiały z 
zagranicy. Przewidywał też, że flota zdolna 
będzie do prowadzenia walk na otwartym 
morzu oraz do zapewnienia komunikacji 
morskiej. Natomiast przygotowania obrony 
wybrzeża odłożono na plan dalszy.

Rozbudowa Marynarki Wojennej do ram 

proponowanych przez kontradmirała 
Świrskiego, była, według Sztabu Głównego, 
nierealna ze względów finansowych i tech
nicznych przede wszystkim, przez około 25 
lat. W Sztabie Głównym twierdzono ponad
to, iż błędem byłaby, z punktu widzenia 
operacyjnego, dalsza rozbudowa Marynarki 
Wojennej wobec braków w armii lądowej. 
Rozbudowa Marynarki Wojennej mogłaby 
rozpocząć się dopiero po odpowiednim 
wyposażeniu wojsk lądowych, które w pols
kich warunkach miały decydować o wyniku 
przyszłych działań wojennych. Władze 
wojskowe widziały też większą potrzebę 
rozwoju floty handlowej niż wojennej, a to 
ze względu na możliwość użycia jej do 
zaopatrzenia polskich sił zbrojnych w mate
riał wojenny drogą morską.

W polskim Sztabie Głównym oceniono 
program Świrskiego jako szkodliwy wręcz, 
a to z tego względu, iż uznano, że może on 
spowodować oskarżenie Polski o zbrojenie i 
demonstrację przeciwko Niemcom.

Kierownictwo Marynarki Wojennej 
wysuwało żądanie floty jakościowo równej 
flotom państw zachodnich, ale słabszej iloś
ciowo, która - mimo to - byłaby w stanie 
krępować, a nawet w sprzyjających warunk
ach paraliżować, operacje morskie sil
niejszego przeciwnika.

W połowie lat trzydziestych nieliczne, 
choć nowoczesne, kontrtorpedowce i okręty 
podwodne Marynarki Wojennej, przedstaw
iały minimalną siłę w porównaniu flotą 
niemiecką czy radziecką. Znaczenie mili
tarne Polski na Bałtyku było minimalne. Nie 
miała ona właściwie floty wojennej ani baz 
na wybrzeżu dostatecznie umocnionych. 
Polskie porty były niemalże bezbronne, nie 
bardzo też było czym bronić polskich trans
portów morskich.

Zasadnicza trudność Polskiej Marynarki 
Wojennej polegała na tym, iż że względu na 
swoje położenie geograficzne, musiała ona 
w sposób całkowicie odmienny przygo
towywać się do wojny przeciw sąsiadowi 
wschodniemu aniżeli zachodniemu. 
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Odzwierciedleniem wielkich sąsiadów był 
również brak floty. Na wypadek konfliktu ze 
Związkiem Radzieckim, przy poparciu 
Polski przez mocarstwa zachodnie i neutral
ności Niemiec, można było liczyć na stały 
dopływ, niezbędnego dla floty, uzupełnienia 
od sojuszników drogą morską, jak i 
własnego, z głębi kraju. Kontradmirał 
Świrski długofalowo i systematycznie 
planował rozbudowę baz, tak aby były one 
w stanie pokryć maksimum potrzeb floty i 
sporo zrobił w tym kierunku w latach 1935- 
1939.

Znacznie gorzej przedstawiały się 
możliwości Polskiej Marynarki Wojennej w 
wypadku konfliktu militarnego z Niemcami. 
W takiej sytuacji bowiem, polskie bazy nie 
były zupełnie w stanie zaspokoić potrzeb 
floty wojennej. Możliwości dostaw mate
riału wojennego stawały się, w dużej 
mierze, ograniczone.

O polskiej flocie wojennej i obronie 
wybrzeża możemy powiedzieć, iż daleko im 
było do zwartej całości, a obrona wybrzeża 
dodatkowo była bardzo zapóźniona w swym 
rozwoju.

1 czerwca 1939 roku, stan osobowy naszej 
marynarki wojennej wyniosił 9074 ludzi co 
stanowiło 1,1,% ogólnego stanu sił zbro
jnych Polski. Wyjątkowo niepokojąco 
przedstawiał się stan lotnictwa morskiego. 
W razie wybuchu wojny wiadomo było z 
góry, że flota pozbawiona będzie 
jakiegokolwiek wsparcia i osłony z powi
etrza.

Decyzje co do wojennego użycia floty 
przewidywały, że dywizjon kontrtopedow- 
ców, nie mając odpowiedniego oparcia w 
polskich bazach, odejdzie do Anglii. 
Również flota handlowa Polski, na wypadek 
wojny, miała być wycofana z Bałtyku. Jeśli 
porównamy stan polskiej floty wojennej z 
flotą niemiecką, to okaże się zupełnie zrozu
miałym, iż nie było żadnej innej możliwości 
działania dla strony polskiej. Nasza flota 
bowiem, była od niemieckiej blisko 
dwudziestokrotnie słabsza, posiadaliśmy dla

przykładu zaledwie 4 kontrtopedowce 
(Niemcy 22), 5 okrętów podwodnych
(Niemcy 57), 6 trałowców (Niemcy 67). To 
była w zasadzie jedyna realna siła polska na 
morzu.

30 sierpnia dywizjon kontrtopedowców 
polskich opuścił redę portu gdyńskiego 
obierając kurs na zachód. W nocy, przez 
cieśniny duńskie, okręty przedostały się na 
Morze Północne, a 1 września dotarły do 
Szkocji. Okręty polskie miały współdziałać 
z flotą brytyjską przede wszystkim w eskor
towaniu statków przewożących uzbrojenie i 
wyposażenie dla, walczącego od 1 września 
wojska polskiego. Spodziewano się wów
czas rychłego powrotu na Bałtyk po 
przystąpieniu Francji i Anglii do wojny.

W dniu wybuchu wojny także większość 
polskich statków handlowych znajdowała 
się poza wodami Bałtyku.

Podsumowując omawiane zagadnienie 
należy stwierdzić, iż powrót Polski do 
rodziny państw bałtyckich, miał dla niej 
znaczenie wręcz przełomowe. Otwierały się 
przed Polską ogromne możliwości, przede 
wszystkim gospodarcze i handlowe. W tej 
głównie dziedzinie należy upatrywać pod
stawowego znaczenia Bałtyku dla Polski i 
jej rozwoju.

Lata 1918-1939 nie były łatwym okresem 
dla idei Polski morskiej. Polska wracała na 
Bałtyk po bardzo długim od niego odcięciu. 
Różnorodne formy aktywności morskiej 
wymagały od społeczeństwa i państwa pol
skiego olbrzymiego wysiłku i wielkich 
nakładów finansowych, na które, niestety, 
naszego kraju, odradzającego się po 123 let
niej niewoli, nie było stać.

1 Szerzej na ten temat patrz: Andrzej 
Piskozub, Polska morska. Czyn XX wieku, 
Gdańsk 1986.

2 B. Dopierała, Wokół polityki morskiej 
Drugiej Rzeczypospolitej. Studia histo
ryczne, Poznań 1978, s.28.

3 A. Piskozub, Polska morska, s.24.
4 Cyt. za: A.Piskozub, Op. Cit., s.25.
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5 Akcje solidaryzowania się z Rosją 
Radziecką miały wówczas miejsce w wielu 
krajach Europy. „Przeciwko Tobie, śmiesz
na, wybuchł strajk i w światłej Pradze i w 
dokach Londynu.” - pisał Czesław Miłosz w 
„Traktacie poetyckim”.

° Zob. Zarys dziejów wojskowości pol
skiej w latach 1864-1939, Warszawa 1990, 
s. 476.

7 Tamże, s. 476.
° A. Piskozub, Polska morska, s.61.
$ W zwartych w 1925 roku w Locamo 

porozumieniach z europejskimi partnerami 
koalicji wojennej Niemcy zobowiązały się 
do respektowania ustalonych traktatem wer
salskim ich granic na zachodzie z Francją i 
Belgią. Sprawa wschodnich granic Niemiec 
natomiast nie została objęta układami 
locareńskimi. Rząd niemiecki liczył, że 
przez gospodarczy nacisk na Polskę wymusi 
na niej zgodę na rewizję, ustalonych w 
Wersalu, granic. Architektem takiej polityki 
niemieckiej był minister Spraw 
Zagranicznych, Gustaw Stresemann.

Szerzej na ten temat pisze m.in. 
Eugeniusz Kwiatkowski w : „Pisma o 
Rzeczypospolitej morskiej”, Szczecin 1985 
oraz „Dysproporcje”, Warszawa 1989.

* 1 Wydarzeniem przyczyniającym się do 
wkrocznia polskiego węgla na rynki wielu 

krajów europejskich był wielki strajk 
górników brytyjskich w 1926 roku. Na 
miejsce węgla brytyjskigo wszedł węgiel z 
polskich kopalń. Strajk górników brytyjs
kich stanowił szczęśliwy zbieg wydarzeń z 
pobudzeniem aktywności morskiej Polski.

Por., A. Piskozub, Polska morska, s.69.
1 3E. Kwiatkowski, Dysproporcje, Warsza

wa 1989, s.300.
14 Por. E. Kwiatkowski, Budujemy nową 

Polskę nad Bałtykiem, Warszawa 1945, 
s.37.

15 Polsko-Holenderska Spółka śledziowa 
(Mopol) zakończyła swoją działalność w 
1934 roku. Przyczyną tego były zarzuty pod 
jej adresem o przemyt do Gdyni śledzi 
złowionych przez obce floty, ponadto w 
spółce tej był zbyt duży kapitał holenderski, 
podczas gdy polskie przepisy wymagały 
większości wkładu polskiego. W 1935 roku, 
po likwidacji firmy, statki wróciły pod ban
derę holenderską.

1 ° Por. A.Piskozub, Polska morska, s. 84-85.
1' Por. Zarys dziejów wojskowości..., s. 581.

Artykuł wygłoszony w Helsinkach na kon
ferencji „Bałtyk 1998”. Udział w niej wzięli 
przedstawiciele wszystkich państw bałtyc
kich, ale także Francji, W. Brytanii i U.S.A.
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Andrzej Kotecki

„Morze, nasze morze...”. 80 lat 
Polskiej Marynarki Wojennej 

w latach 1918-1998
Kolejnym miastem na mapie naszego 

kraju, w którym zagościła wystawa na temat 
dziejów Marynarki Wojennej RP, jest 
Poznań. Tym razem współpracę z Gdyńskim 
Muzeum Marynarki Wojennej nawiązało 
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodle
głościowych w Poznaniu.

Bezpośrednim pretekstem do zorgani
zowania tej wystawy było, mijające w roku 
bieżącym, 80 lat Marynarki Wojennej R.P. 
Ale jest też i powód drugi - to jubileusz 45- 
lecia istnienia gdyńskiego Muzeum. Te dwa 
przytoczone tutaj fakty, które uznać należy 
niewątpliwie za historyczne, stały się 
wystarczającymi powodami do podjęcia 
realizacji tego zadania.

Do dyspozycji wystawy został oddany 
tzw. Schron Amunicyjny na terenie poz
nańskiej Cytadeli. Na codzień stanowi on 
oddział muzeum poznańskiego, którego 
głównym zadaniem jest dokumentowanie 
dziejów poznańskiej fortalicji.

W obiekcie tym układ pomieszczeń, ich 
ukształtowanie, narzucało niejako pewien 
sposób zorganizowania tej ekspozycji. Trzy 
sklepione pomieszczenia, połączone kory
tarzem z góry zdecydowały o podziale 
chronologicznym wystawy.

Zwiedzający, którzy dochodzą do obiektu 
muzeum, już przed wejściem wita akcent 
morski w postaci rozwieszonego wzdłuż 
całego budynku kodu sygnałowego. 
Wchodząc do pomieszczeń wystawowych, 
zwiedzający są witani przez marynarza 
(manekin w mundurze) wystawionego przy 
dzwonie okrętowym. Zaś przeciwległa 

ściana posłużyła za instalację alegorycznej 
kompozycji elementów morskich. Została 
tutaj rozpięta na flagsztoku (maszcie okrę
towym) współczesna bandera MW, pod nią 
została ustawiona kotwica z fragmentem 
łańcucha kotwicznego. Część centralna zaj
muje koło sterowe z krążownika ORP 
„Bałtyk” (ex „D’Entrecasteux”), który 
służył jako miejsce szkolenia na podoficers
kich kursach specjalistycznych. Model tego 
okrętu możemy zobaczyć w części 
początkowej pierwszej sali wystawowej. 
Dalej ustawiono lotniczą torpedę z początku 
naszego stulecia. Ponad nią znajdują się dwa 
fotogramy. Pierwszy z nich pokazuje pro
mocję podchorążych SPMW na pokładzie 
przedwojennego ORP „Bałtyk”, a obok, 
ćwiczenia artyleryjskie na ORT „Wicher”.

Pierwsza część wystawy dotyczy lat 1918- 
1939. Na tej ekspozycji znalazły się 
eksponaty odnoszące się niemal do wszyst
kich sfer działalności tej formacji 
wojskowej. Oczywiście na początku 
musiały być pokazane dwa podstawowe 
dokumenty (obydwa w formie kopii), które 
legły u podstaw działalności Marynarki 
Wojennej. Pierwszym jest rozkaz 
Naczelnika Państwa marszałka Józefa 
Piłsudskiego o Utworzeniu Marynarki 
Wojennej z 28.XI.1918. Drugim jest 
Uroczysty Akt Zaślubin Polski z Morzem 
gen. Hallera z 10 II 1920 r. Te dwa doku
menty przypieczętowały niejako fakt 
powrotu odradzającej się Rzeczpospolitej 
nad Bałtyk. Tuż obok nie mogło zabraknąć 
pierwszego dowódcy płk Mar. (wg



Nr 184 NASZE SYGNAŁY Str. 31

Nomenklatury z 1918 r.) Bogumiła 
Nowotnego.

Przyszli polscy marynarze, nim wstąpili 
na pokłady pierwszych polskich okrętów, 
włączyli się do walki o umocnienie niepod
ległości R.P. Dlatego też znaleźli się w 
szeregach oddziałów walczących w wojnie 
polsko-bolszewickiej roku 1920. Za udział 
w niej wielu zostało uhonorowanych odz
naczeniami bojowymi: Virtuti Militari, 
ustanowionym wówczas Krzyżem 
Walecznych czy pamiątkowym Krzyżem 
Niepodległości. I te odznaczenia znalazły 
się na omawianej wystawie. Obok nich 
zwiedzający mogę zobaczyć unikatowe 
godło z bandery jeszcze z początków lat 
XX-tych naszego stulecia.

Najlepszą ilustracją wystawy, której tema
tem jest Marynarka Wojenna, są oczywiście 
modele okrętów. Pierwszy okres reprezen
tują modele pierwszych niewielkich jeszcze 
jednostek. Ta grupa okrętów jest reprezen
towana przez ORP „Mazur”, „Podhalanin” i 
„Czajka”. Dużym zainteresowaniem mogą 
cieszyć się dwa pokazane mundury z tego 
czasu - Mundur nr 1 i wieczorowy „Mess- 
dress”. Te „fasony” mundurów są już dziś 
zupełnie zapomniane (choć ten drugi, zgod
nie z najnowszymi przepisami mundurowy
mi WP został reaktywowany). Dla ich lep
szej ekspozycji, obok umieszczono duże 
zdjęcie z audiencji nowopromowanych ofi
cerów MW na Zamku Królewskim w 
Warszawie u Pana Prezydenta RP. Podczas 
tego spotkania, prymus toruńskiej Szkoły 
Podchorążych MW, otrzymał tzw. Złotą 
Szablę Prezydenta o pozłacanej rękojeści i 
imiennej dedykcji na głowni. I taką szablę 
możemy zobaczyć na tej wystawie. A obok 
niej Patent Oficerski oraz Świadectwo 
Ukończenia toruńskiej podchorążówki wraz 
z naramiennikami podchorążego i 
kordzikiem oficerskim. Śekwencja szkolna 
została uzupełniona dwoma modelami 
okrętów - szkolnego żaglowca ORP „Iskra”, 
na którym słuchacze odbywali praktyki 
morskie oraz model żaglowca wykonany 

przez podchorążych w latach 30-tych. Ten 
temat ilustrują również zeszyty słuchaczy 
specjalistycznych kursów podoficerskich. 
Sekwencję szkolnictwa uzupełnia również 
swoistego rodzaju aranżacja. Otóż na ścia
nie czołowej tego pomieszczenia zostały 
zgromadzone eksponaty stanowiące 
przestrzenną aranżację elementów wy
posażenia żalowca szkolnego. Znalazła się 
tutaj szafka kompasowa z naktuzem, drew
niane koło sterowe, napis burtowy ORP 
„Iskra”, śruba silnika pomocniczego z tego 
okrętu, a także tuba głosowa i wykaz 
komendatów żaglowca. Tą quasi-ilustrację 
dopełnia zdjęcie jednego z podchorążych 
przy kole sterowym podczas odbywania 
praktyki morskiej.

Oczywiście trudno byłoby mówić o 
kwestii szkolnictwa MW bez jej drugiego 
z kolei dowódcy - wiceadmirała Kazimierza 
Porębskiego. Był on również współautorem 
projektu rozbudowy polskiej floty o czym 
informuje kolejna sekwencja wystawy. 
Dlatego też znalazł się tutaj portret tego ofi
cera. A obok plansza pokazująca strukturę 
organizacyjną SPMW w Toruniu na rok 
1938. Drugą tego typu informację, zna- 
jdziemy na planszy ukazującej rozmieszcze
nie ośrodków szkolenia na terenie ówczes
nej Rzeczpospolitej.

W celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych polskich oficerów, podofi
cerów i marynarzy wysyłano ich do Francji. 
Tam, w Tulonie, doskonalili swoje umiejęt
ności szczególnie w zakresie okrętów pod
wodnych w tzw. Szkole Pływań Pod
wodnych. I świadectwo o odbyciu takich 
kursów również znalazło się w ekspozycji.

Szkolenie kadr było częścią programu roz
woju morskiej formacji wojskowej. 
Kolejnym jej elementem była rozbudowa 
floty. Z braku własnych stoczni, okręty były 
zamawiane w trzech zaprzyjaźnionych 
państwach: Francji, Wielkiej Brytanii i 
Holandii. Gdzie, kiedy i jakie jednostki 
zostały zbudowane, mówi plansza tekstowa. 
Poniżej znajdują się oryginalne dokumenty 
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nawiązujące do tego zagadnienia. Są to frag
menty dokumentacji technicznej. Z Francji 
(OORP „Burza” i „Wicher”), Wielkiej 
Brytanii (ORP „Błyskawica”), a także 
egzemplarz umowy polsko-francuskiej na 
budowę okrętów podwodnych. Z tymi ostat
nimi wiążą się również, pokazane tutaj, 
dwie plakiety odlane z okazji wodowania 
okrętów podwodnych ORP „Ryś” i „Wilk”. 
Pamiętać również musimy, że znaczna część 
kosztów budowy tych okrętów była pokry
wana z dobrowolnych składek społeczeńst
wa. W tej gablocie możemy zobaczyć 
również blankiet na wpłatę właśnie na fun
dusz budowy okrętów.

Jednak polski przemysł miał również swój 
wkład w budowę tych jednostek. 
Przykładem mogą być Polskie Zakłady 
Optyczne w Warszawie, które wykonały 
system optycznych przyrządów dla artylerii 
i broni podjvodnej dla okrętów budowanych 
w Wielkiej Brytanii. Dowodem tego jest 
schemat połączeń, zachowany w PZO w 
Warszawie i przekazany do zbiorów MMW.

Przedwojenna MW, to nie tylko jednostki 
morskie, ale również Flotylla Rzeczna w 
Pińsku. Ten element został zilustrowany 
poprzez Wykaz Jednostek pływających po 
rozlewiskach Prypeci. Są jednak, choć 
nieliczne, pamiątki oryginalne. Do nich 
należą dwie odznaki nagrodowe, a także 
świadectwo ukończenia kursów podoficers
kich. Obrazu tego dopełnia model monitora 
rzecznego ORP „Toruń” zbudowanego w 
Krakowskiej Stoczni S. Zieleniewskiego.

Inną formacją działającą w ramach MW 
było lotnictwo morskie sformowane w 
Morskim Dywizjonie Lotniczym (MDLot) 
w Pucku. Jego reprezentację stanowi model 
wodnosamolotu „Lublin R XIII”. 
Niezwykle ciekawymi są tutaj również trzy 
eksponaty związane, z zakupionymi w 1939 
r. we Włoszech, wodnosamolotami „Cant”. 
Jest to fragment tkaniny poszyciowej oraz 
dwa elementy silnika.

Nie można sobie wyobrazić wystawy 
poświęconej jakiejkolwiek formacji 

wojskowej bez ukazania elementów uzbro
jenia. Jego reprezentacją z lat międzywojen
nych jest egzemplarz ręcznego karabinu 
maszynowego marki Lewis, w jakie jeszcze, 
przed wojną, były wyposażone polskie okrę
ty podwodne.

Obok znalazły się trzy hełmy stosowane w 
różnych okresach w Marynarce Wojennej. 
Pierwszy z nich, najwcześniejszy, to hełm 
niemiecki, który w początkowym okresie 
był stosowany m.in. we Flotylii Pińskiej. 
Drugi to hełm francuski wz. 27 oraz hełm 
polskiej konstrukcji z końca lat 30-tych. 
Z uzbrojeniem łączą się na tej wystawie 
jeszcze inne eksponaty. Zaliczyć do nich 
możemy skrzynkę amunicyjną, ładownicę 
skórzaną i naboje do NKM „Hotchkiss” 
z ORP „Wicher”.

Tę część ekspozycji kończy portret kon
tradmirała Józefa Unruga, który pełnił 
w okresie międzywojennym funkcję 
Dowódcy Floty, a we wrześniu 1939 r. był 
Dowódcą Obrony Wybrzeża.

W ten sposób przechodzimy do lat wojen
nej działalności PMW. W pierwszym okre
sie - obrony Polskiego Wybrzeża, MW 
działała w oparciu o Port Wojenny na Helu. 
Ten etap walk ilustruje mapa działań 
w rejonie nadmorskim. Obok zobaczyć 
możemy reprodukcję prac malarskich pana 
Adama Werki ilustrujących działania MW 
we wrześniu 1939 r. Poniżej został wyek
sponowany „materialny” świadek tych dni, 
czyli piła dziobowa z okrętu podwodnego 
ORP „Sęp”. Te elementy zostały umiesz
czone w przejściu pomiędzy pierwszą 
i drugą salą ekpozycyjną czyli w przejściu 
do czasu wojny. Stosunek sił polskich 
i niemieckich doskonale ilustrują dwie łuski 
stojące obok siebie. Pierwsza, kalibru 280 
mm pochodzi z niemieckiego pancernika 
„Schelswig-Holstein”. Druga, kal. 130 mm, 
pochodzi z artylerii pokładowej niszczyciela 
ORP „Wicher”.

Prezentację tego czasu rozpoczynamy od 
sekwencji poświęconej tym marynarzom, 
którzy nie mogli brać udziału w działaniach 
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wojennych. Część marynarzy dostała się do 
radzieckich łagrów. Tych, reprezentuje 
niepozorna pamiątka po jednym z nich - sza
lik. Inna grupa dostała się do niewoli 
niemieckiej. Tu z kolei możemy zobaczyć 
kartę ewidencyjną oficera z Oflagu, 
pamiątkową kartkę pocztową, wykonaną 
przez kolegów o nieco humorystycznym 
wydźwięku, oraz oficjalną kartę pocztową 
Kriegsgefalgenepost. A gdy nastąpiło wyz
wolenie, byli jeńcy, otrzymali stałe prze
pustki do obozów, które teraz stały się 
obozami wojskowymi.

Trzecia grupa to marynarze internowani 
wraz z okrętami w Szwecji. Tutaj, z kolei, 
możemy zobaczyć wykonanego przez nich 
w drewnie orzełka marynarskiego oraz reg
ulamin Obozu Internowanych.

Nim jednak przejdziemy do bezpośred
niego udziału polskich marynarzy, musimy 
kilka słów poświęcić jednemu niepozorne
mu, ale jakże wymownemu, eksponatowi. 
Jest nim niepozorna, niklowana tuleja z 
dopasowanym drewnianym kołkiem. Ta 
tuleja to zawór paliwowy niemieckiej tor
pedy, która była jedną z tych wypro
dukowanych w czasie wojny w Gdyni. Ów 
drewniany kołek stanowił zatyczkę, która po 
odpaleniu torpedy i zadziałaniu silnika, 
odcinała dopływ paliwa, silnik przerywał 
swą pracę, w wyniku czego torpeda tonęła 
nie osiągając zamierzonego celu. A 
dodatkowo - znamy, choć tylko częściowo, 
autora tego bohaterskiego czynu, bowiem na 
wzmiankowanej zatyczce widnieją praw
dopodobnie jego inicjały WL i krzyżyk. Jest 
to oczywisty dowód dywersji w niemieckich 
zakładach zbrojeniowych.

Zdecydowana większość polskich mary
narzy trafiła jednak, różnymi drogami, do 
Wielkiej Brytanii, by tam, na pokładach pol
skich okrętów, kontynuować walkę z 
niemiecką Kriegsmarine. Tą część wystawy 
wypada rozpocząć od elementu informa
cyjnego, jakim jest niewątpliwie plansza z 
wykazem jednostek PMW w czasie II wojny 
światowej. Obrazu tego dopełniają orygi

nalne pamiątki związane z polskimi mary
narzami i okrętami. Znalazły się tutaj ele
menty zarówno wyposażenia osobistego jak 
i sprzętu okrętowego. Ilustrację ikono
graficzną stanowi malarska wizja ORP 
„Błyskawica” w walce z samolotami 
niemieckimi. Obok możemy zobaczyć 
portret dwóch polskich niszczycieli OORP 
„Błyskawica” i „Burza” w czasie jednego z 
postojów w angielskim porcie. Obok zaś 
swoje miejsce znalazł portret Szefa 
Kierownictwa MW w Londynie - wiceadmi
rała Jerzego Świrskiego. Poniżej, w 
gablocie, znajdują się pamiątki po tym 
dowódcy - orzełek do czapki, naramienniki i 
dokumenty osobiste, a także tłok pieczętny 
KMW

W tym samym miejscu znajdują się 
również pamiątki po kmdr, ppor Janie 
Grudzińskim, dowódcy okrętu podwodnego 
ORP „Orzeł”. Wśród nich na uwagę 
zasługuje drewniana podstawka do książek 
wykonana z drewna tekowego. Pochodziło 
ono z pokładu brytyjskiego okrętu linio
wego HMS „Iron Duke”, który był okrętem 
flagowym adm. Jellicoe w bitwie jut
landzkiej w czasie I wojny światowej. 
Dodatkowo zostały tutaj wyeksponowane 
współcześnie wybite medale z podobizną 
tego oficera i jego okrętu.

Zgodnie z wytworzoną przez gdyńskie 
muzeum tradycją i w tej części udało się 
zaaranżować fragment sali tak, by można 
było ją nieco ożywić. Tym razem niejako 
zwieńczeniem tej części ekspozycji jest 
aranżacja quasi - pomieszczenia okrę
towego. Znalazła się tutaj autentyczna i, 
podwieszona niemal w oryginalny sposób, 
koją okrętowa - z ORP „Sęp” i hamak mary
narski z siennikiem i poduszką. Tutaj 
również można zobaczyć brytyjski kom
binezon roboczy, noszony przez polskich 
marynarzy, a także bluzę mundurową mata z 
naszywką ochotnika z Francji. Poniżej na 
koi umieszczono hełm brytyjski używany 
również na polskich okrętach. Pod koją 
znajdują się nosze okrętowe tzw. Japonki 
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oraz kamizelka ratunkowa dla pilotów 
latających nad obszarem morskim. Możemy 
tu również zobaczyć płaszcz wachtowy z 
imienną dedykacją ofiarodawcy. Stąd też 
wiemy, iż pochodzi on z polskiego niszczy
ciela ORP „Piorun”. Tą część ekspozycji 
kończy mapa Wielkiej Brytanii, na której 
zostały naniesione miejsca stacjonowania 
jednostek PMW w latach 1939-1947.

W gablocie znów widz ma okazję 
zobaczyć pamiątki z polskich okrętów. Za 
najciekawszą uznać należy niewątpliwie 
zestaw narzędzi dentystycznych z Izby 
Chorych na ORP „Burza”. Powyżej ilus
tracji tej wystawy dopełniają dwa modele 
polskich niszczycieli OORP „Błyskawica” i 
„Garland”.

Dla lepszej orientacji widza została tu 
również umieszczona mapa zasięgu 
działania PMW na morzach w latach II 
wojny światowej. Tę część wystawy kończy 
model jednego z dwóch polskich krążowni
ków czasu wojny - ORP „Dragon” wraz z 
godłem z bandery z tego okrętu. Poniżej 
znajduje się gablota, którą śmiało możemy 
nazwać ukoronowaniem wysiłku wojennego 
naszej floty. Znalazły się tu bowiem 
przykładowe egzemplarze odznaczeń pols
kich i alianckich nadawanych polskim 
marynarzom za udział w wojnie. Obok pol
skich Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, 
Krzyża Zasługi z Mieczami i Medalu 
Morskiego zobaczyć możemy alianckie. W 
gablocie tej znalazł się jakże wymowny 
eksponat. Jest to kordzik oficera 
Kriegsmarine wraz z odnośnym certy
fikatem. Otóż jego ofiarodawcą dla d-cy 
ORP „Krakowiak” był wojskowy komen
dant głównej bazy floty niemieckiej 
Wilhelmshafen - mjr Grudziński.

Rozwiązanie PMW w Wielkiej Brytanii w 
1947 zakończyło jej wojenną epopeję. W 
tym samym niemal czasie, w ramach I Armi 
WP tworzy się zalążek przyszłej Marynarki 
Wojennej - 1 Samodzielny Batalion 
Zapasowy. Ten element dziejów 
najnowszych polskiej siły zbrojnej na morzu 

stanowi przejście do trzeciej i ostatniej częś
ci ekspozycji (również do trzeciej sali wys
tawowej). Trudno w jednej sali zaprezen
tować tak trudne, a zarazem bogate w 
wydarzenia, dzieje ostatnich ponad 50-ciu 
lat. Dlatego też w tej części wystawa 
posługuje się największymi skrótami 
myślowymi. Ilustrację tego czasu stanowią 
pewne elementy wyposażenia okrętowego i 
marynarskiego, jak grupa dzwonów okrę
towych z różnych jednostek pływających w 
tym czasie pod polską banderą.

Niewielu ludzi na tzw. „Śródlądziu” orien
tuje się w wiedzy nawigacyjnej. Aby ją 
nieco przybliżyć pokazano tutaj gablotę, 
której tło stanowi mapa nawigacyjna. Na 
niej zosały ułożone różnego rodzaju 
przyżądy służące do nawigacji.

Kulminację sali stanowi znów drobna 
inscenizacja. Jest nią marynarz ubrany w 
strój wachtowy, tzw. „Moleskin” przy DSzK 
kal. 12,7 mm na podstawie morskiej, które 
stanowiły uzbrojenie polskich okrętów. 
Prezentację tę uzupełnia tablica z nazwą 
okrętu szkolnego ORP „Gryf’, a także 
przechyłomierz okrętowy. Dopełnieniem 
jest gablota ze wstążkami otokowymi od 
czapek marynarskich, na których widnieją 
nazwy okrętów. Poniżej znalazł się telegraf 
maszynowy.

W tej części wystawy znów następuje 
nawiązanie do szkolnictwa MW.

Jednym z największych wydarzeń ostat
nich lat w naszej flocie był okołoziemski 
rejs ORP „Iskra”II. Dlatego też nie mogło 
zabraknąć tego elementu na wystawie. Obok 
mapy rejsu znalazł się model żaglowca, a 
także jedna z bander, pod jaką okręt odbył 
ten rejs. Innym bardzo istotnym elementem 
było ukończenie studiów pierwszego Polaka 
- absolwenta US Naval Academy w 
Annapolis. Gdyńskie muzeum jest w posi
adaniu kilku pamiątek po tym słuchaczu 
uczelni amerykańkiej, obecnie oficerze MW 
RP.

Również i w tej części ekspozycji nie 
można obejść się bez modeli okrętów. 
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Szczególnie tych, które były budowane 
przez polski przemysł okrętowy i są dziełem 
polskiej myśli konstrukcyjnej.

Uwieńczenie całości stanowią trzy ele
menty. Dwa pierwsze mają charakter 
poglądowy, są to bowiem plansze ze struk
turą organizacyjną dzisiejszej Marynarki 
Wojennej RP. Obok niej znalazła się plansza 
z wykazem stopni wojskowych. Dziwić 
może właśnie taki jej temat, ale zarówno 
odmienność mundurów, sposób oznaczania 
stopni wojskowych i ich specyficzne 
nazewnictwo, powoduje potrzebę 
przybliżenia społeczeństwu również i tego 
zagadnienia.

Innym elementem wieńczącym wystawę 
jest zestaw barwnych fotogramów 
ukazujących działania MW RP na morzu.

Zorganizowana w Poznaniu wystawa 
stanowi kolejny etap popularyzacji zagad
nień morskich w naszym kraju.

Przygotowanie tej wystawy, począwszy od 
scenariusza, a na fizycznej stronie realizacji 
tego przedsięwzięcia kończąc, spoczęło na 
barkach wąskiego grona pracowników 
Działu Wystawienniczego Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni: kmdr ppor 
mgr Andrzeju Jankowiczu, mgr Andrzeju 
Koteckim i Henryku Jałoszyńskim. 
Oczywiście realizacja ta nie byłaby możliwa 
bez współudziału strony poznańskiej, i to 
zarówno finansowego jak i organiza
cyjnego, a także technicznego.

Zrealizowana wystawa została otwarta 
uroczyście przy huku artylerii pokładowej 
(na prawdę!) w dniu 5 czerwca 1998 r. 
Czynna ma być do końca września 1998 r. 
Przez ten czas możemy liczyć, że wystawę 
odwiedzą uczniowie poznańskich szkół, jak 
również liczne wycieczki odwiedzające to 
miasto.
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Jan Skura

“Garland” w wyprawie na 
Spitsbergen

Na początku lipca 1940 roku “Garland” 
zaprowadził konwój do Islandii. Po powro
cie mieliśmy iść do doku na czyszczenie 
kotłów i remonty w maszynie. Po drodze 
wstąpiliśmy do fiordu we wschodniej 
Islandii, aby nabrać paliwa od zakotwic
zonego tam, tankowca. Przy tankowcu stał 
zacumowany niszczyciel tej samej klasy co 
“Garland”. Przed samym przybyciem do 
fiordu, został on storpedowany przez U- 
boata. Torpeda trafiła w sam dziób, który 
był rozszarpany do połowy pomieszczenia 
załogi. Zginęło na nim kilkunastu mary
narzy, którzy spali w hamakach po wachcie. 
Cała załoga była w szoku. Ciała poległych 
zabrało morze, pozostały tylko strzępy i 
plamy krwi na poszarpanych krawędziach 
blach pomieszczenia. Niszczyciel ten miał 
brać udział w specjalnej wyprawie. Teraz 
zapadła nagła decyzja, że zastąpi go 
“Garland”! Niestety dok musiał na nas 
zaczekać.

W towarzystwie krążowników “Nigeria” i 
“Aurora” oraz jeszcze jednego niszczyciela 
ruszyliśmy na wody Arktyku. Nasze przez
naczenie: norweskie wyspy Spitsbergen na 
dalekiej Północy. Wjechaliśmy za Koło 
Podbiegunowe i od tego czasu słońce nie 
zachodziło już, tylko krążyło dookoła 
widokręgu. Początkowo to było dziwne 
uczucie, ale powoli się przyzwyczajaliśmy. 
Morze było idealnie spokojne, kryształowe, 
chłodne powietrze, widoczność doskonała. 
Wszystkie okręty miały ścisły zakaz 
dymienia, bo przy tej widoczności 
mogliśmy z daleka być wykryci przez 
nieprzyjaciela. “Garland”, tymczasem, miał 

zanieczyszczone kotły i nie mógł uniknąć 
puszczania, od czasu do czasu, kłębów 
czarnego dymu, co było powodem ciągłych 
nagan dla naszych bezradnych mechaników. 
Na szczęście wyprawa nie została przedw
cześnie wykryta. 10 lipca, na horyzoncie 
przed nami, pokazały się śnieżnobiałe 
szczyty Spitsbergenu, które rosły w miarę 
jak się do nich zbliżaliśmy. Został 
ogłoszony alarm bojowy i okręty pędziły 
pełną szybkością, gotowe do akcji. Przed 
nami otworzyła się szeroka zatoka, teren 
górzysty pokryty całkowicie nieskazitelnym 
śniegiem. Tafla wody była jak lustro, w 
którym wiernie odzwierciedlał się cały kra
jobraz. Na powierzchni zauważyliśmy 
pływającą minę, która została zignorowana 
przez nasze okręty. W głębi zatoki stał przy 
molo niewielki statek, znajdowała się tam 
kopalnia węgla. Niedaleko na wzgórzu ster
czało rusztownie wieży radiowej. Niemcy 
mieli tam ważne obserwatorium meteoro
logiczne. Okręty zatrzymały się. Dowódca 
flotylii zarządził desant. Udziałem 
“Garlanda” była grupa artylerzystów uzbro
jonych w broń ręczną na jednej szalupie. 
Zadaniem desantu było wysadzić w powi
etrze radiostację i zniszczyć urządzenia 
obserwatorium. Desant nie napotkał na 
lądzie żadnego oporu.

Zadanie zostało spełnione. Nasi 
artylerzyści wrócili na okręt. Statek norwes
ki na służbie Quislinga dostał rozkaz odejś
cia razem z nami do Wielkiej Brytanii. W 
drodze powrotnej z wyprawy, “Garland” 
eskortował ten statek i przyprowadził go do 
Greenock.
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Tadeusz Lesisz

Na O.R.P “Dragon” - Inwazja 
Europy Operacja “Overlord”.

Rok 1943 W dniu 15.1.1943 r. Admiralicja 
Brytyjska przekazała Polsce krążownik 
H.M.S.’’Dragon”. Okręt był zbudowany 
podczas 1-wszej wojny światowej w 1917 
roku.

W 2-giej wojnie światowej 
H.M.S.’’Dragon” brał udział w operacjach 
na Atlantyku wzdłuż wybrzeży afrykańskich 
i na Dalekim Wschodzie. Po powrocie do 
Anglii, w 1942 r., został skierowany do 
stoczni Brirkenhead, koło Liverpool, na 
generalny remont i tam zaczęto komple
tować polską załogę.

Z dniem 17.5.1943 roku, rozkazem Szefa 
kierownictwa Marynarki Wojennej, 

krążownik wszedł w skład polskiej floty 
jako O.R.P.” Dragon”.

W czasie remontu odbyło się dalsze kom
pletowanie 450 osobowej załogi oraz orga
nizowanie służby działów okrętowych.

O.R.P.”Dragon” był pierwszym polskim 
krążownikiem o wyporności 4.850 ton. 
Przed wojną największym polskim okrętem 
był O.R.P. “Gryf’ o wyporności 2.227 ton i 
załogą 205 oficerów i marynarzy. Okręt był 
zbudowanu głównie jako mino wiec wraz z 
przeznaczeniem jako okręt szkolny do 
podróży oceanicznych.

Głównym uzbrojeniem Dragona było 5 
sześcioinczowych dział o donośności 

O. R. P. “Dragon - pierwszy polski krążownik storpedowany pod Normandią 8 lipca 1944 roku
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17.000 yardów oraz uzbrojenie przeciwlot
nicze, jako podwójne 4 ichowe działo, 10 
Oerlikonów 20 mm oraz jeden 4 lufowy 
Pum-pum, Dragon posiadał Asdic do walki 
z okrętami podwodnymi i Radar.

W stan załogi wchodził oddział piechoty 
morskiej.

Na O.R.P. “Dragon” zostałem przy
dzielony po zejściu z Błyskawicy 9 lipca 
1943r., i zastałem go jeszcze w doku w 
Birkenhead. W pierwszych dniach września 
wyszliśmy do Scapa Flow na ćwiczenia 
artyleryjskie i morskie (working-up). Po 
krótkim pobycie w stoczni Swan & Hunter 
w Newcastle, dla usunięcia dalszych defek
tów, powróciliśmy do Scapa i zostaliśmy 
przydzieleni do 10 eskadry krążowników. 
Po kilku dniach wzięliśmy udział z Home 
Fleet w osłonie konwoju do Murmańska, 
przeciwko możliwym atakom niemieckiej 
Kriegsmarine z baz Północnej Norwegii. 
Pogoda była zła, olbrzymia fala, pokład był 
nieustannie zalewany wodą i nie byliśmy w 
stanie utrzymać szybkości z resztą Floty. Po 
kilku dniach od dojścia do Koła 
Podbiegunowego, otrzymaliśmy rozkaz 
powrotu do Scapa. W tym czasie odbywało 
się gorączkowe przygotowanie do długo 
oczekiwanej inwazji Europy. Dragon był 
przeznaczony do tej operacji i 
rozpoczęliśmy ćwiczenia desantowe. 
Dowódca i oficerowie głównych działów 
okrętowych zapoznali się “przy zamknię
tych drzwiach” ze szczegółami operacji.

Rok 1944 10 esadra krążowników do 
której wchodziliśmy, była włączona do 
bombardującej “D Force” sił inwazyjnych 
do której wchodziły pancerniki i krążowni
ki. Jej zadaniem było “zmiękczenie” obrony 
francuskiego wybrzeża, ochrona lądowania i 
wsparcie artylerią oddziałów na lądzie. “D- 
Day” lądowania wyznaczony był na 5 czer
wca, tymczasem 4 czerwca pogoda była tak 
zła, że inwazja musiała być opóźniona o 
jeden dzień. Jakkolwiek następnego dnia, 5

Grupa oficerów ORP “Dragon” w 1944 r. w 
Scapa Flow. Siedzą od lewej: ppor. mar. Karol 
Marks, por. mar. Franciszek Czelusta, por. mar. 
Tadeusz Lesisz, kpt. mar. dr Andrzej Ożegows- 
ki; stoją od lewej: ppor. mar. Zdzisław Szwede, 
por. dr Zdzisław Walczak ippor. mar. Mariusz 
Ołdakowski. (Ze zbiorów Z. Węglarza)

czerwca pogoda, choć nieco lepsza, w dal
szym ciągu była zła do lądowania, ale dalsze 
opóźnienie mogło spodwodować chaos. 
Część okrętów desantowych z odległych 
portów była w ruchu, poza tym prawie pół 
miliona ludzi było już na okrętach desat- 
nowych od kilku dni, stłoczeni na 
pokładach, przemoknięci i zmarznięci. W 
jeszcze gorszych warunkach byli ci pod 
pokładem, w zaduchu i okropnym zapachu 
choroby morskiej. Drugie pół miliona 
czekało w portach i na lądzie.

Generał Eisenhower nie miał wyboru i 
musiał podjąć decyzję. “D-Day” operacji 
“Overlord” został zdecydowany na 6 czerw
ca. 5 czerwca cała armia okrętów i statków 
desantowych, statków z zaopatrzeniem i 
sprzętem, ruszyła z portów południowej 
Anglii, pod osłoną Floty w kierunku 
Normandii. Podczas drogi towarzyszył nam 
bezustanny warkot tysięcy samolotów 
lęcących w kierunku Francji, aby niszczyć 
pozycje obronne na wybrzeżu, drogi komu
nikacyjne, mosty oraz stacje radarowe i inne 
obiekty mogące zagrażać lądowaniu.
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Alianci mieli całkowite panowanie w 
powietrzu.6 czerwca lotnictwo alianckie 
dokonało 11000 nalotów (sortes) i według 
oficjalnych danych ani jeden samolot nie 
został zestrzelony przez Luftwaffe.

Wczesnym rankiem zbliżyliśmy się do 
Lrzegów Francji do sektora Sword na 
zachód od le Havre. Przed nami dziesiątki 
barek desantowych, niektóre trafione tonęły, 
ludzie często powyżej pasa w wodzie, ostat
nim wysiłkiem starali się dotrzeć do brzegu. 
Fala za falą zbliżały się następne barki i z 
chwilą, kiedy opadły rampy ... dla 
lądujących nie było wyboru, za nimi morze, 
przed nimi możliwa gwałtowna śmierć. 
Pośród żywych, ... zabitych, niosła powoli 
fala ku plaży, jakby starali dołączyć do tych 
walczących na plaży.

Z początkowego chaosu, na plaży zaczęły 
się tworzyć zorganizowane grapy, które 
stopniowo posuwały się w głąb lądu.

Na lądzie trwały już walki, nasze oddziały 
spadochronowe opanowały pozycje wzdłuż 
rzeki Orne, niszcząc mosty i zapewniając 
osłonę od wschodu, przeciwko możliwym 
atakom nieprzyjaciela, na prawe skrzydło 
oddziałów lądujących na brzegu.

Naszym pierwszym zadaniem było 
zniszczenie baterii Colleville sur Orne, która 
zagrażała lądującym na plaży. Po jakimś 
czasie nawiązaliśmy kontakt z punktem 
obserwacyjnym na lądzie i otworzyliśmy 
ogień. W 3 salwie, skutecznym ogniem, 
zniszczyliśmy baterię.

Był to dobry początek. W ciągu następ
nych dni wspieraliśmy oddziały na lądzie 
wzdłuż rzeki Orne, lub prowadziliśmy 
“pojedynek” z bateriami Trouville na 
zachód od le Havre i wzdłuż wybrzeża. 
Niestety pojedynek był bardzo nierówny. 
Działa Trouville były znacznie większe od 
naszych (300 mm) i miały o wiele większy 
zasięg. Kiedy zaczęli być za bardzo dokuc
zliwi, podchodził pancernik H.M.S. 
“Warspite” i swoimi, 15 inczowymi, 
działami uciszał je, ale wątpię, czy czynił im 

wielkie szkody, bo baterie “siedziały” w 
potężnych schronach. Podczas jednej “poty
czki” zostaliśmy “nakryci”, mieliśmy ran
nych i byliśmy zmuszeni wycofać się poza 
ich zasięg.

Sporadyczne ataki lotnicze odpieraliśmy 
bez żadnych strat. Brytyjczycy i 
Kanadyjczycy wylądowali na zachód od le 
Havre w sektorach Sword, Juno i Gold. 
Amerykanie dalej na zachód w sektorach 
Omaga i Utah. Opozycja w lądowaniu była 
bardzo różna. W sektorach brytyjskich przy
czółki na lądzie zostały opanowane dość 
szybko i popołudniu odziały posuwały się w 
głąb lądu w kierunku na Baveux i Caen. 
Podobnie miało miejsce w amerykańskim 
sektorze Utah, gdzie do północy zdołano 
wyładować na ląd całą dywizję, 20.000 
ludzi i około 1.700 pojazdów różnego 
rodzaju.

Całkiem tragicznie wyglądała sytuacja w 
sektorze Omaha. Jakkolwiek trudne warun
ki lądowania, ze względu na konfiguracje 
wybrzeża, jak również silnie zorganizowana 
obrona, były znane brytyjskiemu wywiad
owi, o czym amerykańskie dowództwo było 
powiadomione, to niestety te informacje nie 
zostały przekazane oddziałom lądującym.

Admirał dowodzący w sektorze Omaha, 
mający pod sobą 34.000 ludzi oraz około 
3.300 pojazdów i podobną ilość w 
odwodzie, rozpoczął “spuszczać na wodę” 
barki i statki desantowe już 12 mil od 
brzegu. Przy wzburzonym morzu i w okrop
nych warunkach, zaczęły się dantejskie 
sceny. Małe barki nie mogły utrzymać się na 
wodzie i wraz z ludźmi tonęły. Podobnie 
działo się z barkami z bronią parcemą. 
Dowódca rozpoczął wyładowywać czołgi 
6.000 yardów od brzegu i w rezultacie z 32 
czołgów 27 zatonęło, 2 dotarły do lądu i 3 
zostały uratowane na rampach pobliskich 
statków. Ze wspierającej artylerii wszystkie 
działa zatonęły za wyjątkiem jednego. Na 
szczęście pod koniec dnia Brytyjczycy i 
Kanadyjczycy, byli w tak korzystnej sytu-
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Na Dragonie z-ca D-cy kmdr. A. Hulewicz z wachtą

acji, że mogli powstrzymać ewentualny atak 
niemieckich sił pancernych na Omaha i poz
wolić Amerykanom stopniowo posunąć się 
w głąb lądu.

W ciągu pierwszych 8 godzin około 
130.000 żołnierzy i dużo sprzętu 
wylądowało na lądzie. W ciągu pierwszego 
dnia straty w ludziach, według oficjalnych 
danych, były stosunkowo małe, około 2 500 
zabitych, w tym 1 000 ludzi na plaży 
Omaha.

W swoim pierwszym raporcie o lądowaniu 
gen. Eisenhower zaznaczył, że sukces całej 
operacji, należy w dużym stopniu zawdz
ięczać elementowi zaskoczenia. Niemcy nie 
spodziewali się inwazji w tym czasie i 
miejscu, a nawet kiedy lokalni dowódcy 
otrzymali meldunki o lądowaniu, nie chcieli 
w nie wierzyć. Straty w ludziach były sto
sunkowo małe, za wyjątkiem sektoru 
Omaha. Wreszcie użycie nowego specjal
nego sprzętu (różnego rodzaju maszyn), 
oraz dużej ilości czołgów w pierwszej fazie 
lądowania, podniosło morale wśród 
żołnierzy i jednocześnie wzmocniło i ustabi
lizowało zdobyte pozycje na lądzie.

Podczas następnych tygodni dwukrotnie 

wracaliśmy do Portsmouth, 
wyładować rannych, 
uzupełnić amunicję i 
zapasy żywności oraz w 
celu wymiany “koszulek” 
do luf i dokonania drob
nych napraw.

7 lipca wieczorem powró
ciliśmy pod Normandię do 
naszego sektora Sword. 8 
lipca miała się rozpocząć 
wielka ofensywa na 
Falaise. Dragon otrzymał 
zadanie bombardowania 
pozycji nieprzyjacielskich 
na północ od Caen. 
Wczesnym rankiem zaję
liśmy pozycje do bombar
dowania i nawiązaliśmy 
kontakt z punktem obser

wacyjnym na lądzie. Spodziewaliśmy się 
ataków “midget submarines” i min. 
Dowódca zarządził spuścić kuter na wodę 
krążyć dookoła okrętu i rzucać małe ładunki 
dla odstraszenia ewentualnego ataku torpe
dowego. Byliśmy w alarmie bojowym, 
załoga na stanowiskach, stałem na pomoś
cie. Na okręcie panowała zupełna cisza 
słychać tylko było turkot kutra i miarowe 
detonacje ładunków. Załogi skupione przy 
działach czekały na rozkaz otwarcia ognia. 
Minuty upływały z bolesną powolnością. 
Nagle, o 0427, jak grom z jasnego nieba, 
straszliwy wstrząs zbudził nas z odrętwienia 
- okręt zachybotał się - rozwarło się jego 
wnętrze, a z otchłani wydarł się olbrzymi 
słup ognia i dymu. Zanim zdołaliśmy spo
jrzeć rzeczywistości w oczy okręt nasz 
zaczął tonąć... zewsząd zaczęły przychodzić 
meldunki, niektóre sprzeczne, niektóre trag
iczne, a potem jęki i wołania o pomoc. 
Zostaliśmy trafieni w drugą maszynownię. 
Pękła przegroda wodna i puściły zbiorniki 
ropy, za nimi została zalana komora amuni
cyjna, a w niej nasi strzelcy okrętowi - 
zaopatrzenie działa nr.4. Siła wybuchu była 
tak wielka, że wyrzuciła marynarza z 
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pokładu około 100 yardów od okrętu (został 
wyłowiony cały i żywy przez pobliski okręt 
R.N.). Maszyny bez ruchu, okręt bez światła 
i władzy, ale w dalszym ciągu żyje. Pompa 
awaryjna została uruchomiona i okręt utrzy
muje się chwilowo na powierzchni, ale jej 
pojemność nie uratuje nas na długo. 
Dowódca wysyła sygnał do bezpośredniego 
krążownika o stanie okrętu 
i prosi o natychmiastową pomoc. 
Przybywają holowniki, barka desantowa 
i ścigacze. Z ich pomocą okręt zostaje 
odholowany na płytszą wodę gdzie osiadł na 
dnie. Straty w ludziach były dość duże, 
1 oficer i 26 podoficerów i marynarzy 
zabitych i 14 rannych. Zabitych wybuchem 
i utopionych w ropie strzelców z komory 
amunicyjnej, musieliśmy wyciągać na linie. 
Ochotnicy zostali spuszczni przez właz 

w pokładzie z latarką na dno i pojedyńczo 
przywiązywali zabitych, których wyciągano 
na pokład, po czym zaszyci w hamaki 
zostali ułożeni na rufie. Ostatniego 
Sakramentu udzielił zabitym i rannym ks. 
Kapelan R.N. Tomasz Holland, późniejszy 
ordynariusz diecezji Salfordu, wielki przyja
ciel Polaków. Zabici zostali pochowani 
tradycyjnym zwyczajem w morzu. 
Uszkodzenia Dragona okazały się tak 
poważne, że okręt nie nadawał się do dalszej 
akcji i został odholowany do sztucznego 
portu Mulbery i zatopiony tam jako 
przedłużenie falochronu. Załoga została 
zdjęta z okrętu i odesłana do przejściowego 
obozu H.M. “Beechood Camp” obok 
Plymouth. Tak zakończył swoją służbę pier
wszy polski krążownik.
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Wanda Troman

O PMW w Publikacjach Brytyjskich
Najlepszy brytyjski materiał źródłowy do 

studiów o PMW znajduje się w Public 
Record Office w Kew. Są to nieopub- 
likowane memoranda, sprawozdania, 
raporty i komentarze dyplomatów i wyso
kich urzędników Admiralicji i Foreign 
Office, które są dostępne zarówno dla 
badaczy historii jak i osób prywatnych. Są 
to jednak zbiory wielkie, potężne i trzeba 
mieć dużo cierpliwości i czasu aby je 
skrupulatnie przeglądać.

Mogę np. przytoczyć jeden dokument za 
pozwoleniem PRO. Jest to sprawa 
samobójstwa Komandora Bogusława 
Krawczyka (1906-1941), o której raport 
przygotował Admirał Max Horton (1883- 
1951), dowódca okrętów podwodnych w 
latach 1940-1942, po konsultacji z Captain 
Roper, dowódcą the 9th Submarine Flotilla, 
w której służył ORP WILK już od listopada 
1940. Po samobójstwie Komandora 
Krawczyka, Admirał Horton skontaktował 
się z Vice-Admirałem Jerzym Świrskim 
(1882-1959) w celu wyjaśnienia przyczyny 
tego tragicznego wypadku. Świrski natych
miast zasugerował Hortonowi aby załogę 
ORP WILKA rozesłać po różnych okrętach 
brytyskich aby się ze sobą nie spotykali i nie 
łamali dyscypliny. Horton zauważył, że 
najpierw chciałby się dowiedzieć czegoś 
więcej o członkach załogi, wyrobić sobie o 
nich opinię i dopiero potem zadecydować co 
robić. Horton posiadał 35-letnie doświad
czenie służby podwodnej, znał się na ludzi
ach i okrętach, w czasie pierwszej wojny 
dowodził wódzią podwodną E.9 na Bałtyku, 
gdzie zatopił niemiecki krążownik HELA, 3 
destroyery i 4 transportowce z rudą ze 

Szwecji. Po wojnie służył jako dowódca 
flotylli łodzi podwodnych w Atlantic Fleet, 
a następnie na bazie łodzi podwodnych w 
Fort Blockhouse w Gosport. Przez jakiś czas 
dowodził pancernikami RESOLUTION, 
BARHAM, i krążownikiem LONDON. Po 
wybuchu wojny objął dowództwo Northern 
Patrol, a następnie od 9 I 1940 został 
Admiral of Submarines. Świrski takiego 
doświadczenia nie miał. Prawda, że mary
narze z WILKA nie zachowywali się 
odpowiednio w stosunku do oficerów armii 
lądowej, ale już zostali za to ukarani. 
Świrski zgodził się z Hortonem, ale Horton 
wyraźnie powiedział Świrskiemu, że można 
by było zapobiec łamaniu dyscypliny, gdyby 
Świrski wcześniej zwrócił się albo do niego 
(Hortona) albo do Ropera i przedstawił im 
jak wyglądała sytuacja na ORP WILK i z 
jakimi problemami spotykała się jego 
załoga i dowódca. Niestety wszystkie prob
lemy załogi i Komandora Krawczyka były 
trzymane przez Świrskiego w tajemnicy, a 
więc nikt się nie spodziewał nadejścia 
tragedii. Po śmierci Krawczyka Horton sam 
przyjechał do Dundee i rozmawiał z polski
mi i z brytyjskimi oficerami. Captain Roper 
trzymał stronę polskiej załogi twierdząc, że 
marynarze ci są: “a good submarine crew 
and well disciplined if properly handled, and 
that it is not necessary that they should be 
dispersed as was originally contemplated”. 
Następnie Captain Roper powiedział: 
“Apart from the strirring manner in which 
this submarine joined the British forces at he 
ourbreak of war, and apart also from the 
spirit which they have always manifested in 
getting to grips with the enemy, the Poles are 
the best liked and most respected ratings of 
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any of the Allied nations in the 9th 
Submarine Flotilla”. 9-ta Flotylli Łodzi 
Podwodnych składała się z 3 francuskich 
łodzi podwodnych, 2 polskich, 4 holenders
kich, kilku norweskich i 3 brytyjskich. 
Śmierć Komandora Krawczyka wywołała w 
Admirale Hortonie zaniepokojenie i doszedł 
on do wniosku, że Świrski w nieodpowiedni 
sposób załatwiał trudne sprawy zażaleń i 
dlatego poradził Świrskiemu całkowicie 
współpracować w przyszłości z brytyjskimi 
kolegami, a nie samemu w tajemnicy 
załatwiać tak skomplikowane kwestie, jak 
różnice w osobistych opiniach. W końcu 
raportu Horton zaznaczył, że otrzymał kopię 
listu Komandora Krawczyka podającą przy
czyny samobójstwa, ale niestety listu tego 
nie ma w w/w dokumentach, jak również nie 
ma więcej informacji o Pułkowniku 
Jaskólskim, który jako sędzia, zajmował się 
wyjaśnieniem tej sprawy w Dundee. 
Naturalnie Generał Władysław Sikorski 
(1881-1943) nie mógł zostawić takiej 
sprawy niezałatwionej, a szczególnie wtedy, 
kiedy problemy stosunków armia-marynar- 
ka, ich uposażenia i kwestia samobójstwa, 
ujawniły luki w administacji Świrskiego. 
Jednak Świrski nie zrezygnował ze 
stanowiska, chociaż mówiono, że może 
Komandor Tadeusz Podjazd-Morgenstem 
(1895-1973) go zastąpi, a jedynie Ko
mandorzy Karol Korytowski (1882-1966) i 
Hugon Pistel (1890-1954) z KMW zostali 
odwołani. Widocznie Świrski za wszelką 
cenę chciał zatrzymać pozycję szefa KMW 
dla siebie i był przygotowany przeprosić 
Sikorskiego za swoje błędy. Takiego zdania 
był przyjaciel Świrskiego, Rear-Admiral 
Charles Gerald Dickens (1897-1962, wnuk 
znanego pisarza Charles Dickens), z którym 
Świrski zapoznał się jeszcze w roku 1935 
podczas swojej wizyty w Londynie i w 
Cowes. 1

Pewna część dokumentów z Public 
Record Office została opublikowana przez 
HMSO w książkach pod nazwą “Documents 
on British Foreign Policy”, w kilku seriach i 
wielu tomach. Tomy te można znaleźć w 
Public Record Office, w niektórych wiel
kich bibliotekach miejskich oraz w bib
liotekach uniwersyteckich. Publikacje te 
zawierają masę dokumentów dotyczących 
politycznych spraw Polski, a natomiast na 
temat PMW jest ich mniej, jakkolwiek są 
one bardzo interesujące. Np. w Tomie I i II, 
pierwszej serii, znajdujemy protokoły doty
czące podziału poniemieckich okrętów, z 
których 6 torpedowców otrzymała Polska 
uchwałą Rady Ambasadorów 9 XII 1919. 
Torpedowce te miały być rozbrojone, za 
wyjątkiem jednego działa, i wyłącznie 
służyć do celów ochrony pasu 
przybrzeżnego i nie mogło być już mowy o 
przyznaniu więcej okrętów.

W tomie VI jest informacja o Wice- 
Admirale Kazimierzu Porębskim ( 1872- 
1933 ), technicznym doradcy PMW na kon
ferencji wersalskiaj, z którym w Paryżu 
spotkał się 27 XI 1919 ówczesny tymcza
sowy administrator Wolnego Miasta 
Gdańska z ramienia Ligi Narodów, Sir 
Reginalt Tower ( 1860-1939) i rozmawiał na 
temat polskich praw w Gdańsku. Spotkanie 
to miało miejsce w odpowiedzi na list 
Porębskiego do Towera, ponieważ rząd pol
ski pragnął wreszcie ustalić kontrolę i status 
kolei, urzędów telekomunikacji, dróg wod
nych, doków, magazynów portowych i 
innych urządzeń i warsztatów portowych. 
Tower zgodził się z Porębskim, że 
urządzenia te są konieczne dla polskiego 
importu i eksportu, ale miał zastrzeżenia w 
stosunku co do ich kontroli i administacji 
jedynie przez Polskę, ponieważ wg niego
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Gdańsk musiał mieć dochody aby egzys
tować.

Rocznik informacyjny, “Whitaker’s 
Almanack”, zawiera również trochę ogólnej 
informacji o PMW. W roczniku 1920 Kontr- 
Admirał Władysław Kleczkowski (1873- 
1930) jest wymieniony jako Naval Attache 
w Londynie, a Major Jerzy Bardziński i 
Kapitan J. Górski jako jego zastępcy, 
pracujący w Polskim Poselstwie w 
Londynie przy 45 Grosvenor Square, Wl. 
Wg tego rocznika Polska planowała 
utworzyć małą flotę wojenną dla celów 
obrony wybrzeża. Kapitan J. Górski jest 
również wymieniony jako zastępca Attache 
w 1921 i 1922 a w 1923 już tylko 
Podpułkownik Jerzy Bardziński jako 
Attache. Bardziński wrócił z Polski po 
uczestniczeniu w wojnie bolszewickiej, w 
której został odznaczony Virtuti Militari i 
otrzymał awans. Od tego roku Poselstwo 
znajduje się już przy 47 Portland Place, Wl. 
W 1924 Kapitan Roman Michałowski 
(1895-1974) został Naval i Military Attache 
i pozostał na tym stanowisku aż do 1939, po 
czym zastąpił go Komandor Tadeusz 
Stoklasa, który od tego czasu stał się 
dostawcą informacji na temat PMW dla 
rocznika “Jane’s Fighting Ships”. Wg 
rocznika 1944 Asystentem Komandora 
Stokłosy został w 1943 Komandor 
Stanisław Lasocki (1902-1993).

Rocznik “Jane’s Fighting Ships”, 
założony w 1896 przez morskiego kore
spondenta, pisarza i malarza Fredericka 
Thomasa Jane (1870-1916), zawiera dane 
statystyczne o marynarkach całego świata 
włączając PMW, która po raz pierwszy 
została wymieniona w 1919, kiedy to 
planowano stworzyć flotę wojenną 
składającą się z 4 krążowników i 12 dużych 

kontropedowców. Rocznik 1920 mówi o 
Brytyjskiej Misji Morskiej, która miała na 
celu pomóc Polsce w organizowaniu małej 
floty obrony wybrzeża. Wymieniono 
również 6 torpedowców z jednym działkiem 
na każdym, które miały być przyznane 
Polsce. Roczniki 1924, 1925 podają 
Porucznika Hrabiego Podolskiego jako 
zastępcę Naval Attache w Londynie. Te i 
następne roczniki zawierają fotografie pols
kich okrętów, z których niektóre były 
robione przez Komadora Władysława 
Filanowicza (1889-1969). Jedna z tych 
fotografii w 1930 przedstawia kanonierki, 
KOMENDANT PIŁSUDSKI z komen
tarzem, że 4 okręty tego typu (drugi polski 
GENERAŁ HALLER i dwa fińskie KAR- 
JALA i TURUNMA) zostały zaprojek
towane w Carskiej Marynarce przez 
Generała Marynarki Michała Borowskiego 
(1872-1939), ówczesnego głównego kon
struktora Floty Bałtyckiej. Rocznik 1937 na 
pierwszej stronie daje zdjęcie ORP 
GROMA jako reklamę dla stoczni J.S. 
White, pierwszego największego kontrtor- 
pedowca zbudowanego dla Rządu II RP.

Poszukiwacz informacji o PMW może się 
również oprzeć na artykułach i nekrologach 
w dzienniku “The Times”. Np. 20 IX 1919 
jest wzmianka o Brytyjskiej Misji Morskiej 
w Warszawie, której zadania na razie trudno 
określić, ale na pewno okaże się, że osiągnie 
wiele. 17 XI 1920 jest artykuł o przyznaniu 
Polsce 6 torpedowców, 29 X 1920 jest 
mowa o organizowaniu początków polskiej 
floty wojennej, al9X1921o przybyciu tor
pedowców do Gdańska. “The Times” z 21 
VII 1925 zamieścił wiadomość o tragicznej 
stracie torpedowca KASZUB w Gdańsku, w 
któłej to katastrofie 3 członków załogi 
poniosło śmierć, a 6 zostało ciężko rannych. 
6 IV 1935 jest informacja o wizycie Kontr



Nr 184 NASZE SYGNAŁY Str. 45

Admirała Jerzego Świrskiego w Londynie, a 
14 i 18 V 1935 dowiadujemy się, że brytyjs
ki Naval Attache, Captain Gerald Charles 
Muirhead-Gould, uczestniczył w uroczy
stościach pogrzebowych poświęconych 
Marszałkowi Piłsudskiemu. 28 i 29 I 1936 
jest wykaz członków delegacji na pogrzeb 
Króla Jerzego V, w skład której weszli 
przedstawiciele PMW, Komandor Józef 
Unrug (1884-1973) i Komandor Eugeniusz 
Solski (1893-1937). Temat zwrotu polskich 
okrętów po wojnie i przyjazd w tym celu do 
Londynu Komandora Stefana de Walden 
(1896-1976), byłego dowódcy ORP WICH
ER, jest dyskutowany pod datą 11 III 1947. 
O odsłonięciu tablicy pamiątkowej na HMS 
PHOENICIA, odzwierciedlającej udział 
PMW w operacjach około Malty, mówi 
artykuł z dnia 14 VII 1948. Apel admirałów 
brytyjskich do czytelników “The Times”, o 
pomoc w utworzeniu funduszu na budowę w 
Anglii pomnika PMW jest zamieszczony 18 
XII 1948. Apel ten podpisali: Admirals of 
the Fleet: Charles Forbes (1880-1960), John 
Tovey (1895-1978), John Cunningham 
(1885-1962), Martin Dunbar-Nasmith 
(1883-1965), Admirals: Henry Pridham- 
Wippell (1885-1952), Robert Burnett (1887- 
1959), Edward Leigh King (1889-1971), 
Harold Burrough (1888-1977) i Vice- 
Admiral Claud Barry (1891-1951). 12 II 
1951 znajdujemy wiadomość z Plymouth o 
odstonięciu tablicy pamiątkowej poświę
conej pamięci poległych oficerów i mary
narzy PMW. Na odsłonięciu był Admiral Sir 
Rhoderick McGrigor (1893-1959), główno
dowodzący obszarem Plymouth razem z 
Wice-Admirałem Świrskim. Nekrolog 
Wice-Admirała Świrskiego jest pod datą 17 
VI 1959 i mówi o przybyciu 3 polskich kon
trtorpedowców do Anglii, PIORUNIE i 
PMW: “The Poles are always gallant fight
ers and, as we were hard press, such allies 

were more than welcome; moreover, under 
Świrskis’s command, we could always he 
certain of the readiness and efficiency of his 
men and ships”. Captain Basil Jones (1901- 
1986), dowódca TARTARA w czasie bitwy 
pod Ile de Batz w czerwcu 1944, jest 
wymieniony w nekrologu 11 XI 1986. 
Nekrolog ten mówi o udziale polskich 
okrętów w akcji. Captain John Barnes 
(1907-1995) jest wymieniony w nekrologu 
17 VIII 1995, który też mówi m.in. o bitwie 
lOtej flotylli pod Ile de Batz z udziałem 
BŁYSKAWICY i PIORUNA. Oczywiście 
artykułów na temat PMW jest o wiele 
więcej, a na to potrzeba więcej miejsca, 
wiec miejmy nadzieję, że historycy PMW 
poświęcą swój czas i energię na dalsze 
poszukiwania.

Okres wojny jest bardzo bogaty w mate
riały i informacje o PMW, jednak podle
gający cenzurze wojennej i dlatego wiado
mości te ukazywały się z opóźnieniem. 
Pomimo wszystko już 12 X 1939 czytamy w 
“The Times” o bohaterskich wyczynach 
ORŁA i jego dowódcy Kapitanie Janie 
Grudzińskim (1907 -1940), 7 V 1940 o stra
cie ORP GROMA, 7 IX 1940 o stracie 
ORŁA, a natomiast po raz pierwszy ORP 
PIORUN jest wymieniony 11 XI 1941: “... 
the Polish destroyer PIORUN - that shad
owed and attacked the BISMARCK...” 
Następnie 11 VI 1941 i 4 IX 1941 
wymieniono 4 polskich podchorążych, 
którzy zginęli na HMS HOOD, 20 I 1942 
czytamy o bohaterskich wyczynach 
SOKOŁA, 17 II 1942 o KUJAWIAKU, 29 
XII 1942 o ORKANIE, -18 I 1943 o 
DRAGONIE, i itd. 12 II 1943 “The Times” 
zaprosił oficerów alianckich, włączając 
Świrskiego, do swojej redakcji i pokazał im 
pracę przygotowawczą i drukarską gazety. 
Takie i podobne informacje pojawiają się, aż 
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do zakończenia wojny i kto ma czas 
przeglądać stare kopie “The Times”, to na 
pewno znajdzie zawsze coś fascynującego 
na temat PMW.

Inną kategorię, rozmyślań i dyskusji na 
temat PMW dostarczają nam opublikowane 
wspomnienia i pamiętniki oficerów i histo
ryków Royal Navy. Najważniejszą pozycją 
w tej grupie jest trzytomowa praca, której 
autorem jest Captain Stephen Roskill (1893- 
1982). Książka ta, “The History of the 
Second World War at Sea”, London, HMSO, 
1954-1961, zawiera historie PMW w latach 
wojny. Również warto przestudiować 
wspomnienia Admirała John’a Godfrey 
(1888-1971), “The Naval Memoirs of 
Admiral J.H. Godfrey”, w ośmiu tomach i 
napisane w latach 1964-1966. Admiral 
Godfrey był Dyrektorem Wywiadu 
Admiralicji w latach 1939-1942, a wspom
nienia jego znajdują się, w Bodleian Library 
w Oxford. Wspomina on, że na wiosnę w 
1939 polski minister spraw zagranicznych, 
Józef Beck (1894-1944) gościł w Londynie 
i Spotkał się z nim (Godfrey’m), który 
zaprosił go na zwiedzenie bazy Royal Navy 
w Portsmouth. Beck był przyjęty na HMS 
ARK ROYAL, a następnie spędził godzinę 
na morzu na jednym kontroperdowcu. 
Następnie warto jest zapoznać się z pracą pt. 
“Everyman’s History of the Sea”, w trzech 
tomach, której autorem jest Alfred Cecil 
Hardy. Książka ta zawiera dużo informacji o 
polskich okrętach i ich osiągnięciach w cza
sie wojny. Oprócz tego pragnę przytoczyć 
kilka innych publikacji. Otóż w książce 
wojennego korespondenta “The Times”, 
Kapitana Cyrila Falls’a (1888-1971), “The 
Second World War”, znajdujemy krótką ale 
wymowną informację o Wice-Admirale 
Józefie Unrugu (1884- 1973): “Hel, at the 
toe of the peninsula north of the Gulf of

Danzig, held out until October 2nd. The 
Polish Commander, Vice-Admiral Unrug, 
had at that time 4,000 sailors and soldiers 
under his command and almost as many 
German prisoners in his hands”.4

Lieutenant-Commander Lord Joseph 
Strabolgi (1886-1953) napisał bardzo 
ciekawą książkę, pt. “Narvik and After”, w 
której opisuje kampanię norweską i udział w 
niej ORP GROMA oraz zamieszcza 
fotografie ORP ORŁA i Kapitana 
Grudzińskiego.$ Pierwszą książką, która 
wspomina o ucieczce ORŁA z Tallina jest 
wydana w czerwcu 1941 “Rule Britannia” 
(wydawnictwo The Studio Publications, 
London & New York); autorem jej jest 
artysta-malarz Cecil King (1881-1942), 
który spotkał się z Ignacym Paderewskim 
(1860-1941) na krążowniku CONCORD w 
1918. Jego obrazy przedstawiające bitwy 
morskie na Bałtyku z czasów Pierwszej 
Wojny znajdują się w Imperial War Museum 
w Londynie. Następnie w 1942 David 
Masters opublikował swoją pracę, na temat 
czynów brytyjskich łodzi podwodnych, ale 
również sporo miejsca zajmują u niego pol
skie okręty podwodne: ORZEŁ i WILK. 
Książka ta nazywa się, “Up Periscope” i 
wydana jest przez firmę Eyre & 
Spotiswoode w Londynie. Jej recenzja 
autorstwa Andrzeja Doddies ukazała się w 
“Dzienniku Polskim” 24 V 1943. Masters 
mówi, że estońscy jeńcy zostali wysadzeni 
w Skaw na piąty dzień po opuszczeniu 
Tallina. David Masters bardzo wysoko 
ocenił męstwo polskich marynarzy, którzy 
tak brawurowo wyprowadzili ORŁA z 
Bałtyku, mówiąc: “Zimne męstwo załóg 
polskich okrętów podwodnych godne jest rii 
męstwa marynarzy Royal Navy.” Kończy 
swoją opowieść o ORLE twierdząc, iż cho
ciaż ORZEŁ spoczywa w nieznanym gro
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bie, duch jego żyje wśród załogi innych pol
skich okrętów podwodnych.” Autor również 
szczegółowo opisuje przejęcie WILKA pod 
dowództwem Komandora Krawczyka przez 
Cieśniny Duńskie w 1939, kiedy to każdy 
marynarz zdawał sobie sprawę z ryzyka 
takiego przejścia, ale pomimo tego załoga 
była zdecydowana podjąć próbę, nawet 
gdyby mieli zginąć i zatopić okręt niż dostać 
się do niewoli. W decydującej chwili 
Kapitan Romanowski zobaczył jednego z 
marynarzy z uśmiechem na ustach i uzbro
jonym w wielki nóż kuchenny. „Jeśli jakiś 
Niemiec zechce mnie wyciągnąć z wody - ja 
mu pokażę!". Oświadczenie to było 
wyrazem ducha polskiego - stwierdza 
Masters. Ci dzielni ludzie byli zdecydowani 
raczej pójść na dno, niż przyjąć pomoc ze 
strony znienawidzonego i bestialskiego 
wroga. Inny pisarz, Reginald Longstaff w 
swojej książce pt. "Submarine Command, A 
Pictorial History” zamieszcza fotografię 
ORŁA i mówi o jego patrolach. Również 
Kenneth Poolman w książce "The Armed 
Merchant Cruisers" mówi o ORLE: "At 
noon on 8 IV 1940 the Polish submarine 
ORZEŁ intercepted and sank the German 
SS RIO DE JANEIRO off Kristiansand on 
the Norwegian side of the Skagerrak. 
Among the men rescued from the ship were 
German soldiers. Reports of the incidents 
went to Oslo and to the Admiralty in 
London, but neither recognized the signifi
cance of it, and it was not repeated to 
Admiral Charles Forbes (1880-1960) until 
late that night".

Istnieją dwie bardzo ciekawe relacje w 
jeżyku angielskim napisane przez 
Podporucznika PMW Eryka Sopoćko 
(1919-1943) w 1941, a wydane w 1942 są 
to: "Orzefs Patrol, the Story of the Polish 
Submarine" i "Gentlemen, the BISMARCK 

Has Been Sunk". Obie zostały wydane przez 
firmę Methuen & Co London, 36 Essex 
Street, Strand, WC2. Pierwszą Sopoćko 
skończył pisać latem 1941, a drugą na 
jesieni tegoż roku. Wstęp do książki o BIS
MARCKU przygotował Commander-in- 
Chief, Western Approaches, 1938-1941, 
Admiral Sir Martin E. Dunbar-Nasmith 
(1883-1965), VC, KCB, który mówi o 
trzech polskich kontrtorpedowcach 
wchodzących na rede, w Plymouth. Na 
każdym z nich powiewała polska bandera, 
którą świeży dewoński wiatr witał z dumą. 
Eryk Sopoćko opisuje w niej swój staż na 
HMS RODNEY i uczestnictwo PIORUNA 
w pościgu za BISMARCKIEM. Również 
książka o ORLE ukazała się, w 1943 w 
tłumaczeniu portugalskim: "A Patrulha do 
ORZEŁ". Książki te znajdują się, w bib
liotece w POSKU i w Bodleian Library w 
Oxford, ale niestety nie można ich 
wypożyczać, a jedynie czytać na miejscu, 
gdyż dzisiaj są to bardzo rzadkie egzem
plarze. Eryk Sopoćko kończy książkę, o 
ORLE elegijnym wezwaniem: "0! Boże 
Wszechmogący! Dlaczego oni nie wrócili?" 
Napisał ją pamiętając właśnie o tych, którzy 
zostali na dnie. Sam zginął na ORP ORKAN 
8 X 1943 i pośmiertnie został mianowany 
Porucznikiem PMW.

W 1942 Bertie Webster Smith opub
likował swoją książkę "The Navy Strikes" 
(firma wydawnicza Blackie & Son Limited, 
London and Glasgow), w której autor 
opowiada o dziejach i przygodach ORŁA i 
jego ucieczce z Tallina do brytyjskiej bazy, 
storpedowaniu S/S RIO DE JANEIRO, o 
przejściu przez Bałtyk i Sund WILKA i kap
itanie Janie Grudzińskim (1907-1940), jak 
również i tragicznej stracie GROMA. 
Nadzwyczaj ciekawą pozycję, stanowi 
książka pt. "Max Horton and the Western 
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Approaches", której autorem jest Rear- 
Admiral William Scott Chalmers. Książka ta 
jest biografią Hortona zawierającą przedruk 
jego wielu listów do przyjaciół, a wydana 
została przez firmę Hodder and Stoughton w 
Londynie po raz pierwszy w 1954, a następ
nie w 1957. Horton od samego początku nie 
wierzył w dyplomatyczne porozumienie się 
z Hitlerem i ostatecznie 27 VIII 1939 pisał 
do przyjaciela: "właśnie słyszałem wiado
mości o 6-tej wieczorem i rezygnuję z poko
jowego rozwiązania problemu z Hitlerem, a 
więc czekam na wypowiedzenie wojny." 
Dalej: "udał się, wielce -Hitlerowi ten sojusz 
z Rosją i myślę, że ofiarował on Rosjanom 
trzy części Polski i prawdopodobnie kraje 
Bałtyckie, ale nie wierzę aby takie nieświęte 
przymierze mogło długo trwać“. 17 IX 1939 
pisał: "Dzisiaj rano dowiedzieliśmy się o 
ataku Rosji na Polskę - co za straszny cios 
dla tej biednej Polski! Ale może Rosjanie 
jedynie chcą się upewnić w posiadaniu 
obiecanej im części zanim Niemcy 
zawładną całym krajem? - A co się stanie 
jeżeli Hunowie i Ruski ("the Huns and 
Ruskies" - słowa Hortona) spotkają się? 
Jestem pewny, iż Rosja chce wprowadzić 
komunizm na całym świecie i nawiązała 
przyjacielskie stosunki z Niemcami tymcza
sowo aby nas pokonać, nas, którzy jesteśmy 
podporą demokracji.ORZEŁ zajmuje 
parę stron książki - jego ucieczka z Tallina, 
jego spotkanie z RIO DE JANEIRO i jego 
zaginiecie przypuszczalnie w wyniku bom
bardowań z samolotów jest należycie oce
nione i zrozumiane. Nie było już wątpliwoś
ci, że Niemcy planowali atakować 
Norwegię, ale wiadomość ta nie została 
przekazana natychmiast dalej przez 
Admiralicję.$ Horton lubił pracować razem 
z marynarkami krajów sprzymierzonych, 
których przedstawiciele bardzo często 
bywali w Derby House (siedziba Hortona) i 

w Tactical School w Liverpool. W każdą 
środę Horton zapraszał do siebie na obiad i 
spotkania towarzyskie po kilku oficerów 
różnych narodowości. Pewnego dnia w 
1943 r. Horton zauważył w spisie gości 
trudne nazwisko Komandora Ludwika 
Lichodziejewskiego (1904-1974) i natych
miast zadzwonił do Tactical School prosząc 
ich o nauczenie go właściwej wymowy. 
"Proszę jego nazywać George, my tak jego 
nazywamy" - przyszła odpowiedź. Admirał 
udawał, iż jest niezadowolony z tej 
odpowiedzi i wydał rozkaz aby w 
przyszłości listę gości przygotowano w 
trzech kolumnach - nazwisko tak jak się 
pisze, nazwisko tak jak się wymawia fone
tycznie i przezwisko jakie gość używa. 
Szczegóły tak podawane ułatwiały czasami 
wymowy trudnych nazwisk i wprowadzały 
trochę humoru do codziennego wojennego 
życia.6

Dokładne omówienie znaczenia PMW w 
drugiej wojnie znajdziemy w książce 
wydanej w 1944 przez firmę John Murray, 
Albemarle Street w Londynie. Książka ta 
nazywa się "Navies in Exile", a autorem jej 
jest A.D. Divine, który w czasie wojny był 
korenspondentem morskim. Znajdziemy w 
niej dokładnie opisanie ucieczki ORŁA z 
Tallina i przejście WILKA do Wielkiej 
Brytanii. Oprócz tego na 45 stronach 
poświęconych PMW dowiemy się wiele 
interesujących szczegółów o bitwach i okrę
tach, jak również ich dowódcach. Autor 
uważa, że silna tradycja PMW zrodziła się w 
pierwszych 30 dniach podczas obrony Helu 
i Westerplatte, a pomogli ją stworzyć tacy 
ludzie jak ci w oddziałach Pułkownika 
Dąbka i Majora Sucharskiego oraz załogi 
WICHRA, GRYFA i MAZURA. Następnie 
tradycja ta rozwijała się przy boku Royal 
Navy na Zachodzie. Po stracie GROMA pod
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Narvikiem, 4 maja 1940 zjawił się na 
BURZY, która znajdowała się w Harstadt, 
Admiral of the Fleet the Earl of Cork and 
Orrey, {William Henry Dudley Boyle, 12-ty 
Earl Cork i Orrey (1873-19Ó7)}, główn
odowodzący operacjami u brzegów 
Norwegii w celu złożenia osobiście kondo- 
lencji marynarzom polskim i 
powiadomienia ich o tej tragicznej stracie. 
W pierwszym roku wojny BŁYSKAWICA 
brała udział w 27 operacjach, jednej 
morskiej bitwie, 23 konwojach, 3 akcjach 
przeciw bateriom na lądzie, 56 patrolach, 
17 walk z nieprzyjacielskim okrętami 
nawodnymi, 13 walk z okrętami podwodny
mi i w 56 atakach na samoloty. Rosły siły 
PMW: około 700 uciekło z Francji, 150 
przybyło z ISKRY i WILII, 200 uciekło z 
Polski, 300 przybyło z Polskiego Legionu 
we Francji, 200 przeszło z Polskiej Armii w 
Anglii, około 100 przybyło z Ameryki 
Północnej, również około 100 z Ameryki 
Południowej i wreszcie około 1000 z Rosji. 
Następnie autor dokładnie opisuje różne 
operacje morskie włączając czyny GAR- 
LANDA, PIORUNA i ŚLĄZAKA, na 
którym był przez jakiś czas zaokrętowany i 
na którym sam przekonał się o doskonałym 
przygotowaniu bojowym załogi. Wspaniale 
rozwijała się polsko-angielska współpraca, a 
jedynie jedyną trudnością była kwestia 
wymowy nazw niektórych polskich 
okrętów. KRAKOWIAKA nazywano 
CRACKERJACK, ponieważ nie uczono w 
Anglii jeżyka polskiego, ale może kiedyś z 
czasem będą uczyć. W każdym razie 
mówiono o KRAKOWIAKU: "She is a 
good ship, that Pole!", a autor dodaje: "The 
Royal Navy does not give its bouquets 
freely", co znaczy, że na każdy komplement 
polscy marynarze dobrze i z zasłużeniem 
zapracowali. W 1942 podczas ochrony kon
woju PQ16 GARLAND został poważnie 

trafiony przez nieprzyjaciela i jeden z ofi
cerów na pobliskim brytyjskim eskortowcu 
myślał już że pójdzie na dno: "That's fin
ished the Poles, what a tragedy, they fought 
so magnificently." Ale nie zdołał dokończyć 
tego zdania, ponieważ pod powłoką dymu 
pokazał się, GARLAND i wypłynął na fale, 
ciągle i nieprzerwanie strzelając. Na 
pokładzie leżeli zabici i ranni, a miejsce ich 
zajęli kucharze i inni pomocnicy. Oficer 
artylerii, chociaż sam ciężko ranny zorgani
zował obsługę dział i dalej walczyli z wro
giem. Znane są dzisiaj słowa polskiego 
marynarza namalowane własną krwią na 
GARLANDZIE: "Poland how sweet it is to 
die for thee! " Należy pamięć, że to właśnie 
PMW wystrzeliła pierwszą salwę w drugiej 
wojnie i w dalszym ciągu walczy teraz 
razem z Royal Navy. Do roku 1944 ludzie 
PMW zdobyli 11 orderów DSO, 11 DSC i 
16 DSM. Do tego trzeba dodać 27 polskich 
Virtuti Militari i 850 Krzyży Walecznych. 
Royal Navy nie daje nagród lekko, RP nie 
daje nagród lekko, a jeżeli chcemy mieć 
miarę, to właśnie tutaj ją znajdziemy.

Popularny przyrodnik i oficer Navy, sir 
Peter Scott (1909-1989), syn znanego 
badacza Antarktydy Roberta Falcon Scott 
(1868-1912), w swojej książce pt. “The 
Battle of the Narrow Seas”, mówi o polskich 
ścigaczach S.2 i S.3 i ich zadaniach przy 
patrolowaniu południowych brzegów Anglii 
w 1942. Dowódcą a zarazem duszą zespołu 
był Porucznik Eugeniusz Wiślicki (1915- 
1966), znany w całym okręgu morskim pod 
przezwiskiem “Whisky” dla łatwiejszego 
wymówienia nazwiska, który 12 VI 1942, 
ignorując rozkaz powrotu do bazy w Dover, 
zaatakował 6 niemieckich jednostek zadając 
im ciężkie straty i uniemożliwiając 
Niemcom planowany na później atak przeci
wko konwojowi brytyjskiemu. Dowódca 
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okręgu Dover w liście do Admiralicji 
napisał: “There can be no doubt that by this 
spirited action S.2 successfully diverted the 
enemy from his purpose, which was proba
bly to lay mines, but may alternatively have 
been an attack with torpedoes on the 
Channel convoy.”^

Już w czerwcu 1941 ukazała się książka 
Cecila Kinga pt. “Rule Britannia”, w której 
autor pisze o udziale PIORUNA w pościgu 
za BISMARCKIEM. W 1943 ukazała się 
książka pt. “Men of action”, której autorem 
jest Commander Kenneth Edwards. Autor 
wspomina o PIORUNIE i jego spotkaniu z 
BISMARCKIEM: “During the approach she 
(PIORUN) had received the full benefit of 
the BISMARCK’S gunfire, but had spat 
back defiance from her little 4.7-inch guns 
for several minutes before taking refuge 
behind a smoke screen. As a result, the 
PIORUN lost contact with the BISMARCK 
and did not attack at the some time as the 
other destroyers. The PIORUN’s capitan 
would undoubtedly have attacked the BIS
MARCK singlehanded on making contact 
again at daylight although he must have 
been sunk in so doing. Captain Vian, how
ever, saw no reson why, with the battlefleet 
expected at any moment, the gallant Polish 
distroyer should be allowed to sacrifice her
self’. Autor książki “The U-Boat Peril”, 
Captain Bob Whinney, mówi o PIORUNIE: 
“Quite suddenly, almost unbelievably, in 
failing evening light, the wing ship, the 
Polish PIORUN, opened fire. Action was 
joined.14"?

Admiral of the Fleet Sir Philip Vian 
(1894-1968) we wspomnieniach pt. “Action 
This Day” poświęca rozdział szósty 
“Bismarck”, akcji swojego zespołu 
składającego się z 4 angielskich destroy- 
erów ( COSSACK, MAORI, SIKH i ZULU) 

i jednego polskiego (PIORUN) przeciwko 
pancernikowi BISMARCK. O PIORUNIE 
m.in. mówi: “At 10 o’clock the Polish 
destroyer PIORUN, which was left wing, 
opened fire. As twilight faded into darkness, 
she had sighted the enemy. BISMARCK at 
once replied with main and secondary arma
ment, which was unimpaired.” Potem:”At 5 
a.m. I detached PIOTUN to Plymouth. She 
had lost touch, was short of fuel, and was 
manned largely by Polish soldiers who had 
suffered much from the violent movement 
of the ship. I felt, too, that her brave Captain, 
Eugeniusz Pławski (1895-1972), would take 
unjustifible risks if he regained contact in 
the morning. His ship was attacked by air 
later in the day, and received considerable 
damage: perhaps she had better have 
stayed.”"?

Jedną z pierwszych i bardzo zajmujących 
książek, napisanej w 1956, o akcji z BIS
MARCKIEM czyta się z wielkim zaintere
sowaniem. Autorem jej jest Captain Russell 
Grenfell, a książka nazywa się “The BIS
MARCK Episode”. Autor mówi o 
Komandorze Pławskim:”...At 5 a.m., 
Captain Vian ordered the PIORUN, whom 
he knew to be short of fuel, to return to 
Plymouth. Commender Pławski, who had 
been hampered by rain squalls, was then 
searching north-west for the BISMARCK. 
He went on for another hour before regret
fully shaping course away”. O PIORUNIE, 
np. czytamy: “Undismayed, the tiny 
PIORUN returned fire with her 4.7-in. guns. 
It is very unlikely that she did any good, and 
she herself, being frequently straddled, was 
in grave danger. But it was a most spirited 
display, and the PIORUN actually kept up 
the hopelessly unequal contest for over half 
an hour before she ceased spitting fire at her 
armoured antagonist and hauled out of
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range”. Warto przestudiować tę książkę 
bardziej dokładnie. 7

Jedną z najlepszych i najbardziej intere
sujących pozycji o bitwie z BISMARCK
IEM jest książka Ludovic’a Kennedy’ego 
pt. “Pursuit, the Sinking of Bismarck”, w 
której jest dużo informacji o udziale 
PIORUNA i roli Komandora Pławskiego, 
np. “...This made Commander Pławski in 
PIORUN very annoyed, he and his fellow 
Poles had many scores to settle with enemy, 
it was from annoyed, he and his fellow Poles 
had many scores to settle with enemy, it was 
from their beloved and now ravaged coun
try, from the port they knew as Gdynia and 
which the Germans had arrogantly renamed 
Gotenhafen, that BISMARCK had just 
come”.7

Niemiecki autor książki pt. “The Sinking 
of Bismarck”, Willy Berthold, również 
opisuje zatopienie BISMARCKA, lecz 
wymieniając PIORUNA nie mówi, że to jest 
polski okręt. Uważa go za jedego z “Pięciu 
Dawidów” Komandora Viana w walce z 
jedynym “Goliatem”.7

John Winton w “Convoy, The Defence of 
the Sea Trade 1890-1990” opisuje przejście 
konwoju HX228, składającego się z 60 
statków, w marcu 1943, i jego zaatakowanie 
przez 13 niemieckich łodzi podwodnych z 
grupy Neuland. 10 III 1943 niemiecki U- 
boot U-336 zauważył konwój, ale dowódca 
grupy eskortowej B3, Commander Arthur 
Tait (1904-1943) na okręcie flagowym HMS 
HARVESTER, razem z brytyjskimi i fran
cuskimi destroyerami oraz z GARLAN- 
DEM i BURZĄ odparli atak. Główna bitwa 
rozegrała się w nocy z 10 na 11 III 1943, w 
której zginął Commander Tait.$

W 1994 została wydana ciekawa książka 

Richarda Woodmana pt. “Arctic Convoys”, 
w której w rozdziale 10 jest dokładny opis 
walki i losu konwoju PQ16 z udziałem 
GARLANDA.9

Bardzo interesujący i wyczerpujący opis 
bitwy pod Ile de Batz znajdujemy w 
artykule Profesora John'a Watkins'a, który 
jako porucznik służył na HMS ASHANTI. 
Artykuł ten znajduje się w "The Mariner's 
Mirror", No. 3, Vol. 78, August 1992. Autor 
porusza w nim krytyczną kwestię udziału 
BŁYSKAWICY. Radzę przeczytać, bardzo 
ciekawa i realistyczna lektura. Dowódca 
HMS TARTAR Captain Basil Jones, napisał 
broszurę o bitwie pod Ile de Batz, pt. "The 
Tenth Destroyer Flotilla, Great Britain, 
Canada, Poland", w której m.in. mówi: "The 
20th Division, consisting of BŁYSKAW
ICA, ESKIMO, PIORUN, and JAVELIN, 
who had been stationed two miles on 
TARTAR'S northern quarter, having made a 
turn in Line Ahead 35° to Starboard as 
ordered, observed the enemy Z32 parallel to 
them, and instead of turning together 
towards, as ordered, held on. This probably 
appeared reasonable at the time, for the 
enemy, fired heavily on the BŁYSKAWICA 
and fired torpedoes, and turned away". 10

Również dokładny opis bitwy pod Ile de 
Batz znajdujemy w książce M. Whitley'a pt. 
"Destroyer! German Destroyers in World 
War II", w której jeden rozdział “Three 
Cruisers and One Destroyers" zajmuje się 
10-tą Flotyllą Destroyerów składającą się z 
19-tego dywizjonu (TARTAR, ASHANTI, 
HURON, HAIDA) i 20-tego dywizjonu 
(BŁYSKAWICA, ESKIMO, PIORUN, 
JAVELIN) i ich bitwą z destroyerami 
niemieckimi ZHI, Z24 i Z32.10

ORP SOKÓŁ, jego dowódca i załoga 
znaleźli sobie brytyjskich przyjaciół zaraz 
po przybyciu na Maltę, kiedy zostali 
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włączeni do 10-tej flotylli łodzi podwod
nych, którą dowodził Captain George Walter 
Gillow Simpson (1901-1972). Dowódca 
SOKOŁA, Komandor Borys Kamicki 
(1907-1985) otrzymał w 1942 D.S.O, i 
również w 1942 Captain Simpson polski 
order "Virtuti Militari" za bohaterstwo 
okazane w bitwach na Morzu Śródziemnym. 
Od 19 I 1941 do 29 VII 1942 Kamicki był 
pierwszym dowódcą ORP SOKÓŁ, który 1 
X 1941, razem z HMS TRUSTY dowod
zonym przez Lieutenant-Commander 
William'a King'a, przybył na Maltę, gdzie 
przycumował w Lazaretto, przystań 10-tej 
flotylli dowodzonej przez Simpsona. Kiedy 
Simpson (znany jako "Tiny Simpson", albo 
"Shrimp") dowiedział się że polski okręt 
podwodny będzie operował w jego flotylii 
postanowił natychmiast się z nim, z jego 
dowódcą i z załogą zapoznać, ponieważ 
chciał aby polscy oficerowie i marynarze 
czuli się na Malcie jak u siebie w domu 
będąc na wyspie nowymi przybyszami. W 
swoim pamiętniku Simpson wspomina, że 
wkrótce wspaniała załoga SOKOŁA stała 
się ważną częścią flotylli, nie tylko z 
powodu swej bojowej wartości, ale także 
dlatego, ponieważ polscy marynarze byli 
koleżeńscy i cenili braterstwo broni. W trud
nych chwilach nie opuszczało ich nigdy 
dobre i niepohamowane poczucie humoru, 
co w piekielnych maltańskich warunkach 
było bardzo ważne. Simpson poprosił 
Kamickiego, aby zaraz mu dał znać co 
mógłby dla niego i załogi SOKOŁA zrobić i 
aby nie wahał się przyjść do niego o każdej 
porze i z każdym problemem, jakikolwiek 
tylko mógłby zaistnieć. Simpson uważał, że 
postąpił grzecznie i dyplomatycznie, ale już 
przy pierwszym spotkaniu przekonał się iż 
Kamicki lepiej od wszystkich innych sam 
sobie radził z każdym problemem i z każdej 
najgorszej sytuacji wychodził sucho i cało.

11

Przy śniadaniu 3 XI 1941 Simpson otrzy
mał telefoniczną wiadomość z Government 
House, że Generał Władysław Sikorski 
(1881-1943) już był od świtu na Malcie i 
pragnął zobaczyć się z załogą SOKOŁA. 
Simpson, który zaprosił Sikorskiego na 
przybycie SOKOŁA z udanego patrolu o 
11.30 do Lazaretto, miał możność 
opowiedzieć Generałowi o patrolach pol
skiego okrętu i o odniesionych przez niego 
sukcesach.11

Sikorski był starym przyjacielem rodziny 
Karnickich i teraz Borys był bardzo 
szczęśliwym człowiekiem, ponieważ mógł 
się znowu spotkać z Sikorskim, ale już jako 
Premierem Polskiego Rządu. Sikorski też 
był bardzo zadowolony tego dnia ponieważ 
zobaczył na SOKOLE "Jolly Roger" z 
dwoma szewronami oznaczającymi dwa 
udane trafienia. 4 XI 1941 Simpson wręczył 
Sikorskiemu swój raport o patrolach 
SOKOŁA i powiedział, że jest bardzo 
dumny z osiągnięć polskiego okrętu.

Karnicki i załoga SOKOŁA zaprosili 
Simpsona do siebie na Wigilię 1941. 
Simpson przyprowadził ze sobą gościa, 
Commander’a William Geoffrey Arthur 
Robson (1902-1989), który właśnie ciężko 
przeżywał stratę swojego destroyera HMS 
KANDAHAR, l,690t, wodowanego 21 III 
1939, a teraz już 20 XII 1941 uszkodzonego 
przez minę na polach minowych około 
Tripoli. W rezultacie tego uszkodzenia 
Anglicy byli zmuszeni go zatopić. Simpson 
wiedział, iż świąteczna i przyjacielska 
atmosfera wśród członków załogi SOKOŁA 
pozwoli Robsonowi spędzić Boże 
Narodzenie w przyjaznej atmosferze i prze



Nr 184 NASZE SYGNAŁY Str. 53

nieść się myślami do lepszych dni. 
Wieczerza wypadła nadzwyczaj pięknie, a 
następnie wysoki, brodaty Bosman Tadeusz 
Domicz zaczął grać na pianinie i wszyscy 
śpiewali kolędy i polskie piosenki ludowe.

Takich i innych opowiadań o załodze 
SOKOŁA w książce Admirała Simpsona 
jest kilkadziesiąt stron, więc radzę ją wszys
tkim historykom PMW dokładnie przeczy
tać. 11

"The D-Day Encyclopedia", pod redakcją 
David'a G. Chandler’a, wydana w Nowym 
Yorku w 1994, jest też interesującą pozycją. 
Pod hasłem Polish Ships znajdujemy infor
mację o Komandorach Stanisławie Dzieni
siewiczu (1897-1979), Wszechwładzie 
Maracewiczu (1907-1987), Romualdzie Ty
mińskim (ur. 1905), Tadeuszu Gorazdow- 
skim (1907-1968), Konradzie Namieśnio- 
wskim (1901-1979) jak również i o okrętach 
pod ich dowództwem. Książka "The Royal 
Navy Day By Day" opracowana przez 
Captain A.B. Sainsbury zawiera chronolog
iczne dane o akcjach bojowych okrętów bry
tyjskich i polskich. Np. KUJAWIAK jest 
wymieniony pod datą 16 VI 1942 kiedy 
zatonął na wschód od Grand Harbour na 
Malcie w czasie Operacji Harpoon.^

Niedawno ukazała się nowa książka o 
drugiej wojnie światowej pt. "Secret 
Flotillas, Clandestine Sea Lines to France 
and French North Africa, 1940-1944". 
Autorem jest Brooks Richards, a wydana 
jest w Londynie przez HMSO (Her 
Majesty's Stationery Office), 1996. Jest tarn 
bardzo dużo o Komandorze Marianie 
Kadulskim {(ur. 1909, pseudonim Krajew
ski)}, Kapitanie Janie Buchowskim (1914- 
1943) i wielu innych i o planie Czardasz. Ta 
książka niestety kosztuje Ł65, ale na prawdę 
warto ją kupić. Druga książka to: "Allied

Submarine Attacks of World War Two, 
European Theatre of Operations, 1939- 
1945". Autorem jest Jurgen Rohwer. 
Najpierw wydana w Stuttgart, a w Londynie 
w 1997. Są to raczej tablice, ale bardzo dużo 
jest znowu o Komandorach Jerzym 
Koziołkowskim (1911-1990), Bolesławie 
Romanowskim (1910-1968), i innych. 
Kosztuje £25. Może ukazała się już w pol
skim tłumaczeniu z niemieckiego.^
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ADM 199/807, No. SM.04176, 9 VIII 1941, 
Vice-Admiral (Submarines), Max Horton do 
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Naval Liaison Officer to the Allied Navies, 
Vice-Admiral Gerald C. Dickens (1879- 
1962) do Admiralicji, 22 VIII 1941. The 
Times, 20 XI 1962, s. 15. W.S. Chalmers, 
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str. 18-21, 89.
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John Henry Godfrey", Vol. V, s. 100- 
102; Cyril Falls, "The Second World War", 
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5 Cecil King, "Rule Britannia", London, 
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Longstaff, "Submarine Command, A 
Pictorial History", London, 1984, s. 102- 
103; Kenneth Poolman, "The Armed 
Merchant Cruisers", London, 1985, s. 135-
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"Action This Day", Frederick Muller 
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Russell Grenfell, "The Bismarck Episode", 
London, 1958, s 163, 170; L. Kennedy, 
"Pursuit, the Sinking of BISMARCK", wyd. 
Fontana, 1991, s. 216; Will Berthold, "The 
Sinking of Bismarck", tłumaczył Michael 
Bullock, Longmans, Green and Co., London 
- New York - Toronto, 1858, s. 95-105.

9 John Winton, "Convoy - The Defence of 
Sea Trade 1890-1990", London, 1983, s.

265-266; S.M. Piaskowski, Kroniki PMW, 
III, 73-74.
10 Richard Woodman, "Arctic Convoys", 
wyd. John Murray, 1994, s. 144-159.

11 J. Watson, "Destroyer Action, He de Batz, 
9 June 1944", s. 315; Basil Jones,
“The Tenth Destroyer Flotilla”, s. 11; S.M. 
Piaskowski, Kroniki PMW, III, 168-191; M. 
Whitley'a pt. "Destroyer! German Destro
yers in World War II”, London, 1983, s. 208- 
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12 Commander Kenneth Edwards, "Men of 
Action", London, 1943, s. 208; Rear- 
Admiral G.W.G. Simpson, "Periscope 
View", MacMillan London Limited, 1972, 
SBN 33 13700 0; S.M. Piaskowski, Kroniki 
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1942; 26 III 1942; Who Was Who, Vol. VII.
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By Day", Ian Allan Publishing, str. 175
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PRO documents: Crown Copyright 
Material reproduced with the permission of 
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quotations from some of their documents 
mentioned above.
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Julian Czerwiński

Zaduszki na Oksywiu (1986)

Stary kościół św. Michała i cmentarz na wzgórzu Oksywia nad portem wojennym

Według słów Bernarda Chrzanowskiego 
(“Z wybrzeża i o wybrzeżu”) oksywski 
cmentarz jest “najpiękniejszy w Polsce, tu 
śmierć przestaje być grozą, a duch odczuwa 
czar i piękno nieśmiertelności”. Wybraliśmy 
się tam w Zaduszkowy wieczór z Maciejem 
Bocheńskim i jego angielską żoną Patricią 
(byłą Wrenką) oraz Edmundem 
Pappelbaumem.

Nasz ołtarz połowy - mauzoleum pamięci 
marynarskiej - przygotowany już był do 
nabożeństwa, paliły się dziesiątki zniczy i 

świec, wszystkie tablice udekorowane 
kwiatami. Dołączyliśmy nasze kwiaty do 
poszczególnych tablic, a Maciej Bocheński 
ukląkł przed tablicą ORP “Groma” i 
zapalając swój znicz modlił się ze łzami w 
oczach za tych, którzy wraz z nim tonęli w 
Rombakenfiordzie, lecz pozostali na zawsze 
w zimnych norweskich wodach. Następnie 
zapaliliśmy znicze przed tablicami naszych 
admirałów Świrskiego i Unruga oraz tablicą 
bohaterskiego kapelana, ks. Miegonia. Z 
kolei, przy południowej ścianie kościółka, 
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dołączyliśmy nasze znicze do wielu innych, 
które płonęły już pod tablicą męczenników 
niewinnie straconych, komandorów 
Mieszkowskiego, Staniewicza i 
Przybyszewskiego. Cała skarpa cmentarna 
wypełniona była ogromnym, cichym 
tłumem ludzi i migotem tysiąca światełek, 
bezlistne już brzozy pochylały się nad 
mogiłami, a wody zatoki i portu spowiła 
lekka mgiełka.

Zaczęliśmy wędrówkę wśród bliskich nam 
grobów, zapalając kolejne znicze. Najpierw 
na górce: przy symbolicznym brzozowym 
krzyżu adm. Unruga i pobliskim grobowcu 
Borysa Karnickiego, dalej przy grobie 
Adamam Rychła, Jacka Dahnela i 
Stanisława Talagi. Schodząc na dół 
złożyliśmy hołd niedawno zmarłemu 
Władysławowi Salamonowi, którego grób 

otaczała milcząco pogrążona w smutku 
rodzina. Odwiedziliśmy groby Wacława 
Poważę, Ludwika Lichodziejewskiego i 
Czesława Kazubka. Zatrzymaliśmy się przy 
mogiłach poległych na ORP “Mazur” 
bosmanie Łysaku, macie Pownugu i mary
narzu Niemcu. Przy grobach poległych na 
Oksywiu stała marynarska warta z 
Komendy Portu Wojennego, spoczywają 
tam marynarze Bielawa, Delor, Fojtuch, 
Kamiński, Rabiega, Świerczyński i wielu 
innych.

Żegnając Oksywską Skarpę, migocącą 
ognikami, nasuwały się na myśl słowa 
Gałczyńskiego, umieszczone na spiżowej 
tablicy ORP Dragon: “Jest gdzieś taki cmen
tarz, może w niebie lub przy porcie, gdzie 
kończą się zbłąkania”.

Wspomnienie o komandorze 
Marianie Kadulskim

Marian KADULSKI urodził się dnia 7 
grudnia 1909 w Nowym Sączu z rodziców 
Jana KADULSKIEGO i Katarzyny, z domu 
ZAWIŚLAK. Ojciec jako zawodowy 
wojskowy bardzo często zmieniał miejsca 
pobytu, najpierw w granicach Austro- 
Węgier, a następnie w granicach Polski.

W roku 1928 Marian Kadulski ukończył 
Korpus Kadetów nr. 1 we Lwowie, następ
nie w roku 1931 Szkołę Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Toruniu i został 
mianowany Podporucznikiem Marynarki z 
dniem 15.08.1931 z lokatą 3/15.

W związku z tym odbył podróż na fran
cuskim krążowniku JEANNE D’ARC 
naokoło świata w ramach Ecole 
d’Application des Enseignes de Vaisseux i 
po powrocie został awansowany do stopnia 

Porucznika Marynarki z dniem 1.01.1934.
W okresie od 1.10.35 do 15.05.36 

ukończył Kurs Oficerów Broni Podwodnej^ 
po czym został zaokrętowany na ORP RYŚ 
na stanowisku Oficera Wachtowego.

W okresie od 7.01.37 do 8.05.37 ukończył 
Kurs oficerów Pływania Podwodnego i 
zaokerętowany na ORP RYŚ na stanowisku 
Oficera Broni Podwodnej.

Wówczas opracował kalkulator strzelania 
salw torpedowych.

Dnia 19.03.1939 został awansowany do 
stopnia Kapitana Marynarki i przeniesiony 
do Kierownictwa Marynarki Wojennej w 
Warszawie. Z uwagi na Jego duże zdolności 
lingwistyczne (znał biegle język francuski, 
niemiecki i angielski) zostaje skierowany na 
kurs specjalny wywiadu (od 16.04.39 do 
8.07.39 po czym wysłany do pracy w 
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Niemczech (21.07.39 do 14.09.39), po 
czym, przez Kopenhagę, przedostaje się do 
Holandii i w dalszym ciągu pracuje w tym 
oddziale w Amsterdamie, gdzie zabez
pieczał polskie traulery rybackie aż do dnia 
9.12. 1939.

Potem przedostał się do Wielkiej Brytanii 
i od 15.12.39 pozostawał w dyspozycji 
władz Polskiej Marynarki Wojennej w 
Devonport.

Dnia 18.02.40 został zaokrętowany na 
ORP BŁYSKAWICA na stanowisk Oficera 
Broni Podwodnej, do dnia 28.11.40, biorąc 
udział w kampanii norweskiej, ewakuaji 
Dunkierki oraz patrolów na kanale La 
Manche.

Następnie został odwołany do 
Kierownictwa Mar.Woj. w Londynie i 
ponownie skierowany do pracy w konsulac
ie w Lizbonie do marca 41, po czym oddele
gowany do Gibraltaru w charakterze Szefa 
Misji Morskiej oraz dowódcy kutra SEA- 
WOLF. Wówczas występował pod pseudon
imem „KRAJEWSKI” i brał osobiście 
udział w 17 operacjach ewakuacyjnych z 
Francji i Afryki Północnej 462 Polaków oraz 
kilkudziesięciu innych osób - do Gibraltaru. 
Operacje te były nie tylko trudne, ale i bard
zo niebezpieczne, o czym może świadczyć 
specjalny list pochwalny gen. Wł. 
Sikorskiego dla kpt. mar. Mariana 
Kadulskiego z dnia 2.06.1941. Od 16.11.42 
do 14.04.44, Kadulski mianowany jest 
Zastępcą Dowódcy ORP BŁYSKAWICA i 
bierze udział w operacjach lądowania 
Aljantów w Algerze i Tunisie oraz konwo
jach atlantyckich i patrolach na kanale La 
Manche. Podczas choroby dowódcy okrętu 
(kmdr.K. Namieśnikowskiego), pełni jego 
obowiązki od dnia 7.09.43 do 20.11.43. 
Dnia 3.05.1944 zostaje awansowany do 
stopnia Komandora Podporucznika. Od dnia 
30.04.44 do dnia 21.12.45 piastuje 
stanowisko Komendanta Centrum Wyszko
lenia Specjalistów Floty w Devonport. Dnia 
22.12.45 zostaje dowódcą ORP GARLAND 
i bierze udział w ostatniej operacji wojennej 

„Deadlight”, w której zatapia okręt podwod
ny U-1010 ogniem artyleryjskim dnia 
7.01.46.

Dnia 24.09.46 zostaje przeniesiony do 
Kierownictwa Mar. Woj. w Londynie, a dnia 
29.03.47 zostaje członkiem Polskiego 
Korpusu Przysposobienia w Okehampton, a 
po demobilizacji dnia 25.03.1948, wyjeżdża 
na emigrację do Argentyny.

Marian Kadulski był bardzo cenionym, 
przez przełożonych, oficerem, także jako 
oficer Broni Podwodnej, Zastępca Dowódcy 
Okrętu oraz Dowódca, gdyż cechowała go 
duża inicjatywa, opanowanie i odwaga, na 
wszystkich swoich stanowiskach.

Miał pogodne usposobienie i wykazywał 
spokój w najtrudniejszych sytuacjach, dlat
ego był łubianym przez kolegów i 
podwładnych, którzy mieli do niego zau
fanie.
Za swoje czyny bojowe został odznaczony: 
KRZYZEM WALECZNYCH- dwukrotnie 
MEDALEM MORSKIM -trzykrotnie 
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 
POCHWAŁAMI - dwukrotnie

DISTINGUICH SERVICE ORDER - 
(odznaczenia brytyjskie) 
1939-45 STAR
ATLANTIC STAR
AFRICA STAR
NORTH AFRICA CLASP
DEFENSE MEDAL
NARVIK 1940
(odznaczenie norweskie)
Po zakończeniu wojny pozostaje za granicą, 
najpierw w Argentynie, a potem w USA, 
następnie w Norwegii, skąd wrócił do 
Polski w roku 1997, gdzie został awan
sowany do stopnia „Komandora Porucznika 
- w stanie spoczynku”
Zmarł w Krakowie dnia 26.10.1998
Cześć Jego Pamięci!

Koledzy z Krakowa: Dębski Kazimierz, 
Węglarz Zbigniew, Wójcikiewicz Benjamin
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Wincjusz Schulz

Trójki porucznika Kozaka
Jeśli istnieje magia liczb, to z pewnością 

dotyczy ona Stanisława Kozaka. - W życiu 
miałem trzy pasje i każda z nich mi się przy
dała. To fotografia, matematyka i 
wychowanie fizyczne - mówi pan Stanisław, 
jeden z najstarszych żyjących oficerów 
przedwojennej Marynarki Wojennej.

Porucznik Stanisław Kozak ma mnóstwo 
pamiątek. Dokumenty, zdjęcia. Niektóre 
wręcz unikatowe, jak te pochądzące z lat 
dwudziestych, z toruńskiej Szkoły 
Oficerskiej Marynarki Wojennej, której 
jubileusz 75-lecia świętowany będzie w 
najbliższy weekend. Pan Stanisław nie wie 
jeszcze czy weźmie udział w którejś z 
uroczystości. Zdrowie już nie to. Nie 
wychodzi z domu. Na innych zdjęciach 
scenki z przedwojennego Centralnego 
Instytutu Wychowania Fizycznego na 
warszawskich Bielanach. Na fotografiach 
sławy polskiego sportu: Kusociński, Czech, 
Wajsówna, Kwaśniewska. Każde ze zdjęć 
osobiście zrobione przez Stanisława 
Kozaka.

Zamiast politechniki
- W II Gimnazjum w Rzeszowie miałem 

znakomitego nauczyciela
matematyki,Tomasza Krzaklewskiego. 
Namawiał mnie, żebym koniecznie wybrał 
się na studia na politechnikę do Lwowa - 
wspomina pan Stanisław.

Gdy opowiedział o tym matce, ta załamała 
ręce. - A kto ci da na czesne? Kto opłaci 
stancję? W domu było siedmioro dzieci. 
Cała rodzina utrzymywała się ze skromnej 
pensji ojca - dozorcy wiezięnnego.

Może więc wojsko? I tu zdarzył się przy
padek. W gimnazjum na parapecie leżał 
prospekt toruńskiej szkoły marynarki 
wojennej. -Pojedziemy? Będziemy pływać

po morzach - namawiał jeden z gimnazjal
nych kolegów. - Ależ Mięciu, z tego nic nie 
wyjdzie. Tam trzeba zdać egzamin z fran
cuskiego, a my przecież wogóle nie znamy 
tego języka - stwierdził zrezygnowany pan 
Stanisław.

Ale na to znalazła się rada. Obu chłopców 
zgodziła się, w półtora miesiąca, nauczyć 
tego języka pewna wiekowa Francuska. Jak 
się okazało, skutecznie.

W lipcu 1927 roku pan Stanisław znalazł 
się w Toruniu. - To było zupełnie obce dla 
mnie miasto. Nigdy nie byłem dalej niż w 
okolicach Krosna. Wiedziałem tylko, że tu 
podpisano pokój Toruński, że byli tu kiedyś 
Krzyżacy - mówi. Najtrudniejszą częścią 
sprawdzianów były... badania lekarskie.

Na nich wspomnienie pan Stanisław 
uśmiecha się. - Lekarz mjr Doński mi nie 
dowierzał. Chudy byłem tak, że podejrzewał 
gruźlicę. W końcu uwierzył, że to od sportu.

Same egzaminy z wiedzy odbywały się w 
sali gimnastycznej, niedaleko dzisiejszego 
mostu drogowego. Z około 100 kandydatów 
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miały wyłonić trzydziestkę szczęśliwców. 
Pan Stanisław zdał egzaminy z pierwszą 
lokatą. Przed nim było teraz przeszkolenie 
rekruckie.

Trafił w „ramiona” porucznika Aleksandra 
Bruśnickiego, prawej ręki komendanta kmdr 
Karola Korytowskiego. Bruśnicki potrafił 
wydusić z wojska siódme poty. Często 
ćwiczyli na obecnym stadionie żużlowym 
„Apatora”, który wówczas był obiektem 
wojskowym, bliżej - na miejskim boisku 
przy ul. Bema - lub też przy samych 
koszarach racławickich. Tu panu 
Stanisławowi przydażyła się zabawna przy
goda. Porucznik Bruśnicki wymyślił 
zawody w rzucie ćwiczebnym granatem. 
Pan Stanisław rzucił, a granat wylądował 
daleko za szkolnym płotem, w rejonie 
dzisiejszej Doliny Marzeń. Nie dało się go 
już stamtąd odzyskać. Porucznik pokiwał 
głową z uznaniem, ale i sporym żalem, bo 
sprzętu do ćwiczeń brakowało.

Potem były już normalne wojskowe zaję
cia, wykłady i po trzech latach i trzech 
miesiącach Stanisław Kozak został pod
porucznikiem Marynarki Wojennej. Z tego 
rocznika na trzydziestu, którzy zaczynali 
studia, oficerskie szlify otrzymało siedem
nastu. Jeszcze wtedy nie zdawał sobie 
sprawy z tego, że powróci niebawem do 
toruńskiej uczelni. I to na miejsce już wów
czas kapitana Bruśnickiego. Przydały się 
sportowe zaiteresowania, zwieńczone 
ukończeniem w międzyczasie kursu w 
warszawskim Centralnym Instytucie 
Wychowania Fizycznego. Porucznik 
Marynarki Stanisław Kozak stał się instruk
torem wychowania fizycznego w toruńskiej 
szkole. Po raz drugi przyjechał do Torunia. 
W 1938 roku szkoła zostaje przeniesiona do 
Bydgoszczy.

Wojenna poniewierka
1 września 1939 roku zapada decyzja o 

ewakuowaniu Szkoły Oficerskiej Marynarki 
Wojennej do Pińska. 12 września komen
dant rozwiązuje szkołę. - Nie wiedzieliśmy, 

co dalej będzie. Błąkaliśmy się po lasach. 
Była z nami część dowódctwa marynarki 
wojennej z kontradmirałem Czemieckim. 
Były też żony, dzieci - wspomina por. 
Kozak. - W końcu postanowiono: poddaje- 
my się władzom radzieckim. Delegacja 
pojechała do Równego. Przyjechali ofi
cerowie Armii Czerwonej. Zaczęły się 
przesłuchania. Wszystkich nas spisali i 
oświadczyli, że interesują ich tylko ofi- 
cerowiem „Familii nam nie nada” - 
powiedzieli. Następnego dnia miały po nas 
przyjechać autobusy.

Młodzi oficerowie zaczęli się buntować. 
Nikt nie chciał zostawić rodziny na 
poniewierkę. Postanowili uciekać. Por. 
Kozak też. Była z nim żona i trzyletnia 
córka. Ruszyli o świcie furmanami nim 
jeszcze pojawili się Rosjanie. Po kilku lat
ach okazało się, że cudem się uratowali. - W 
1943 roku w jednej z krakowskich gazet 
natknąłem się na „listę katyńską”. Wśród 
ofiar byli m.in. nasz kwatermistrz kpt. 
Tadeusz Karge, dowódca oddziału szkol
nego kpt. Bronisław Lubinkowski, kontrad
mirał Czernicki. Rosjanie ich rozstrzelali - 
wspomina Stanisław Kozak.

Porucznik Kozak musiał podjąć się dzi
wnych, jak na oficera, obowiązków. Już bez 
dystynkcji oficerskich opiekuje się własną 
rodziną i 17 dziećmi kadry. Docierają do 
Lwowa. Tam zostaje aresztowany. Na kilka 
miesięcy trafia do obozu pracy w Winnicy. 
Cały czas zaprzecza, że jest oficerem, 
świadom, że tylko tak może uratować życie. 
Podaj e się za kinooperatora. Po repatria
cyjnej wymianie z Niemcami, Stanisław 
Kozak znalazł się w Przemyślu, potem w 
Rzeszowie. Nawiązał kontakt z tamtejszą 
partyzantką pracując w pośrednictwie pracy 
dla pracowników umysłowych. Podziemiu 
prze - kazuje informacje o planowanych 
transportach.

Znowu Toruń
Wyzwolenie zastało pana Stanisława w 

Rzeszowie. Jakiś czas jeszcze był w tym 
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mieście nauczycielem wychowania fizy
cznego. W 1946 roku znów przyjeżdża do 
Torunia. - To było zupełnie naturalne. Moja 
żona pochodziła z Torunia. Tu teść jeszcze 
przed wojną był kupcem. Miał też kino 
„Pallas”. Kino zostało nam jednak zabrane i 
przmianowane na „Bałtyk” - mówi z żalem 
pan Stanisław.

Nie wrócił jednak ani do wojska, ani do 
szkoły. Prowadził sklep, a potem pracował 
w banku. Żyje teraz z bankowej emerytury, 
choć czuje się w nim żal, że potem 
Marynarka Wojenna się nim nie intere
sowała. A może to i dobrze, bo kilku jego 

kolegów za czasów stalinowskich zostało 
rozstrzelanych po wyrokach mari
onetkowych sądów.

Trzy życiowe pasje, trzy powroty do 
Torunia. Na tym „trójki” w życiu pana 
Stanisława się nie kończą. - Jestem trzecim 
najstarszym żyjącym oficerem polskiej 
przedwojennej Marynarki Wojennej. 
Najstarsze jest kp. Tymiński, który mieszka 
w Canadzie. Drugi to mieszkający w 
Londynie kmdr Busiakiewicz. I z każdym 
rokiem jest nas mniej - dodaje Stanisław 
Kozak.

T. Gorazdowski

Refleksje - migawki wspomnień
Rok temu podróżowałem z ramienia firmy 

po północnej Canadzie. Któregoś dnia, jak 
zwykle, obudził mnie budzik. Zapaliłem 
światło i ze starego przyzwyczajenia, spo
jrzałem w okno. Pogoda była zawsze jednym 
z najważniejszych czynników w moim 
życiu. Zewnętrzne okno było pokryte 
grubym lodem - 35 stopni poniżej zera, 
zapowiedziało radio poprzedniego wieczora.

Wzruszyłem ramionami, mróz, sztorm, 
deszcz czy upał nic na to poradzić nie 
mogłem. Na pół jeszcze śpiący, sięgnąłem 
po papierosa i zapalając go, rozejrzałem się 
po pokoju. Był wyjątkowo przytulny i przy
jemny jak na pokój hotelowy w małym gór
niczym miasteczku na północy. Na ścianie 
wisiał kalendarz na którym brunatny 
niedźwiedź gonił drwala w czerwonej 
koszuli. Odruchowo sprawdziłem datę - 10 
luty - 10 luty - Święto Marynarki Wojennej.

I nagle zaczęły mi się przesuwać przed 
oczami obrazy chwil, sytuacji i osób, obrazy 
bardzo osobiste i bardzo drogie, obrazy z 
dwudziestoletniego okresu służby pod 
biało-czerwoną banderą. Migawki leciały 

bez związku i bez logicznego powiązania.
Okręt Rzeczypospolitej Polskiej Piorun na 

redzie w Londonderry, jak go widziałem 
wracając motorówką z odprawy. Na tle 
zachodzącego słońca stał na beczce, śliczny 
w linii, gotowy do boju i równocześnie mój 
przyjaciel i dom - rozumieliśmy się z tym 
okrętem.

Koczur - starszy marynarz Koczur, Polak 
kanadyjski i artylerzysta na Piorunie. 
Widziałem go 3 dni temu - starszy zmiany, 
w kopalni złota, był moim stewardem na 
Piorunie.

Koczura zastąpił Michał, mój zastępca i 
przyjaciel, Michał Różański. Zobaczyłem 
go, jak żywego. Wysoki, barczysty i 
uśmiechnięty, czpaka na bakier na rudej 
głowie - leży gdzieś na dnie północnego 
Atlantyku razem z Orkanem.

Scapa Flow - baza Marynarki Brytyjskiej - 
okręty liniowe, krążowniki, kontorpedowce. 
Załogi na baczność wzdłuż burt, najwyższy 
honor jaki Marynarka Brytyjska może oddać 
- Polski Okręt Podwodny wchodzi do portu. 
Dowódca, Jaś Grudziński, mały i taki 
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skromny w kiosku. Nie wiem, co myślał w 
tym momencie - pewno, że mu się te hono
ry nie należą - w dalszym ciągu dowodzi 
Orłem, gdzieś na dnie morza Północnego.

Bal Reprezentacyjny Marynarki Wojennej 
w Kasynie Oficerów Floty na Oksywiu. 
Wysoka, dystyngowana sylwetka Admirała 
Unruga - wita gości w drzwiach do sali 
balowej. Światła, ślicznie panie, mundury - 
Marynarka Wojenna przyjmuje.

Z sali balowej znalazłem się nagle w kuch
ni na ORP Komendant Piłsudski - moje pier
wsze dowódctwo. Admirał Unrug sięga po 
nafową lampę awaryjną - jest pusta - 
Admirał wiedział, że łajdak kucharz chlupał 
naftę aby rozpalić ogień na śniadanie. 
Krople potu wystąpiły mi na czole - już 
wiele lat minęło od tej inspekcji, ale nigdy 
jej nie zapomnę.

Nurkowe samoloty i myśliwce skoncen
trowały wysiłek na polskim kontorpedowcu 
w osłonie konwoju. Okręt manewrował na 
dużej szybkości i strzelał z każdej lufy na 
pokładzie. Co chwila wypryski bomb, 
przesłaniały go kurtyna wody i piany.

Amerykański korenspondent wojenny na 
kotroperdowcu brytyjskim, patrzył z prz
erażeniem - „Czy nie można by mu 
pomóc?” zapytał oficera angielskiego. „Ten 
sam sobie da radę” odpowiedział Anglik 
spokojnie. Amerykanin napisał potem „Czy 
można znaleźć lepsze wyrazy uznania?”

Sala restauracyjna w Edinburgu. Siedzimy 
z żoną przy kolacji, obok przy stoliku trzech 
marynarzy, kapitanów statków handlowych. 
Starają się rozmawiać po cichu, ale głosy 
przyzwyczajone do przekrzykiwania wiatru, 
niosą wokoło: „Jak mam tych cholernych 
Polaków w eskorcie, to w nocy śpię roze
brany”.

Sala przyjęć w Admiralicji w Londynie - 
tłum gości, grupa Admirałów i starszych ofi
cerów brytyjskich. Admirał King czyta 
cytacje: „Kapitan Marynarki lekarz 

Orzegowski został wyrzucony ze swojego 
okrętu, na tratwie, w nocy, na Północnym 
Atlantyku, by ratować rannych na jednym z 
okrętów eskorty. Pogoda nie pozwalała na 
spuszczenie łodzi.”

„Czy mogę otworzyć ogień?” słyszę ofi
cera artylerii. „Czekać!” Okręty idą 25 
węzłów, Piorun prowadzi a Ashanti idzie z 
tyłu. Siedem okrętów niemieckich na kursie. 
Oficer artylerii denerwuje się i zapomina o 
dyscyplinie. Słyszę jak mówi: „Na co on 
czeka już tylko 4000 jardów?” Mam sucho 
w ustach, na to czekałem przez długie dnie i 
tygodnie konwojów. Odległość 1500, kolej
na zmiana kursu - 70 w lewo, otworzyć 
ogień, salwa torped. Następnego dnia rano 
Piorun wchodzi do Plymouth, bandera 
bojowa na maszcie, ambulansy po rannych i 
ekipy robotników by naprawić uszkodzenia 
i depesza od żony: „Powinszowania, 
Kochany! Czy nie możesz topić ich po jed
nemu?” Tego samego wieczoru wyszliśmy 
na kolejny patrol.

Biały ślad torowy kanadyjskiego torpe
dowca Haida prowadzi. Idziemy ponad 30 
węzłów. Kontorpedowce niemieckie 
otworzyły ogień. Huk i słup wody pod 
samym dziobem pokrył Pioruna ścianą 
wody. Chybił złodziej, pomyślałem z ulgą i 
w tej samej chwili usłyzałem meldunek z 
kanadyjskiego kontorpedowca idącego za 
mną. „Piorun wyleciał w powietrze!”. 
Złapałem mikrofon; „wszystko w porządku 
na Piorunie!” krzyknąłem. W chwilę potem 
Haida strzelając ze wszystkich dział przeci
nała szyk okrętów niemieckich. Piorun pod 
sterem na burtę wykręcał gwałtownie w 
prawo. Poszły torpedy, Niemcy byli tuż. 
Potworny wybuch na jednym z nich rozświ
etlił noc.

Nagły ból obudził mnie z marzeń - 
zapalony papieros parzył mi palce i popiół 
leżał na kołdrze.
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Przysłane przez Prezesa Z. Korwin-Sokołowskiego

Znak Dowódcy Okrętu
Cztery lata temu z inicjatywy prezesa 

Zygmunta Korwina - Sokołowskiego i 
dyrektora Karola Małolepszego Szkoła pod
stawowa nr 4 w Wołominie przyjęła imię 
Marynarki Wojennej RP. W dniu 21 listopa
da Sztandar szkoły został udekorowany 
Wstęgą „Znaku Dowódcy Okrętu”.

Akt uhonorowania Szkoły Podstawowej nr 
4 w Wołominie symbolem marynarki 
Wojennej RP odczytał komandor Bogdan 
Kurzyca, po czym dodał:

- Jest to pierwsze w historii Marynarki 
Wojennej uhonorowanie sztandaru takim 
symbolem. Ale to wam się należy, to jeden z 
bardziej wzniosłych momentów, które spo
tykają nas, przedstawicieli Marynarki 
Wojennej i Szkoły. Akt dekoracji jest tym 
ważniejszy, że jest to sztandar, który należy 
cenić i podziwiać ludzi, którzy strzegli go 
przez te wszystkie tragiczne dla kraju lata. 
Życzę wam dzisiaj, aby pod tym sztandarem 
spotykały was same osiągnięcia i radości i 
abyście byli zadowoleni, że jesteście w tej 
szkole i z tym sztandarem.

- Jest to bez wątpienia ewenement w skali 
kraju - przyznał dyrektor szkoły Karol 
Małolepszy - bo dotychczas nie zdarzyło 
się, żeby jakakolwiek szkoła otrzymała 
Znak Dowódcy Okrętu, odznaczenie przyz
nawane zazwyczaj instytucjom wojskowym.

Szanujcie sztandar
Udekorowanie sztandaru szkoły Wstęgą 

„Znaku Dowódcy Okrętu” rozpoczęło się 21 
listopada uroczystości z okazji Dnia 
Patrona. Uczniowie, Rada Pedagogiczna i 
Rada Rodziców gościli tego dnia m.im.: del
egację Marynarki Wojennej pod przewod
nictwem komandora Bogdana Kurzycy, 

prezesa Zarządu Ogólnokrajowego 
Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie Zygmunta 
Korwina - Sokołowskiego, Mirona 
Cicheckiego, Stanisławę Balon związaną ze 
szkołą od początku jej istnienia, przedstaw
icieli władz lokalnych.

Szcześćdziesięcioletnią historię sztandaru 
przedstawił były dyrektor „czwórki” 
Tadeusz Kielak.

- Przez te wszystkie lata istnienia szkoły 
(oddanej do użytku w 1935r. AB), ten pier
wszy w historii Wołomina sztandar godnie 
reprezentował szkołę. (...) Jednak lepsze 
czasy dla sztandaru zaczęły się dopiero za 
dyrekcji Karola Małolepszego. Wtedy po 
długiej tułaczce i latach spędzonych w 
ukryciu, sztandar stał się widocznym sym
bolem szkoły.

(...) Chciałbym na zakończenie 
powiedzieć młodzieży: szanujcie sztandar - 
zakończył nizwykle wzruszony Tadeusz 
Kielak.

Oprócz „Znaku Dowódcy Okrętu” dowód
ca Marynarki Wojennej RP admirał Łukasik 
przyznał Zygmuntowi Korwin 
Sokołowskiemu medal za zasługi dla 
Marynarki Wojennej RP. Ponadto herb 
Marynarki Wojennej otrzymali prezes 
Korwin - Sokołowski i dyrektor Karol 
Małolepszy. Natomiast uczniowie złożyli na 
ręce komandora Kurzycy czerwoną 
szkatułkę z pieniędzmi na remont okrętu - 
muzeum “Błyskawicy”. Prezent był efektem 
trwającej w szkole zbiórki pieniędzy.

Agata Bochenek
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Z życia kół
Od czasu przeniesienia kancelarii S.M.W. 

do POSK - u, spotkania koleżeńskie w 
Posklubie zastąpiły tradycyjne obiady 
czwartkowe w restauracji Klubu Lotników.

Odbyły się: 8 stycznia (u Lotników), a w 
Posklubie na Święto Mar. Woj. 10 lutego i 
następnie spotkania koleżeńskie 12 marca, 9 
kwietnia, 14 maja i 11 czerwca.

W drugim półroczu odbyły się w 
następujących dniach 9 lipca, 13 sierpnia, 10 
września, 8 października 12 listopada i 10 
grudnia połączone z opłatkiem. Kol. F. 
Wizła apeluje gorąco do wszystkich 
kolegów o branie udziału i pełne poparcie 

tych czwartkowych obiadów, bo stały się 
one właściwie jedynym miejscem spotkań 
marynarskich.

Większość kolegów bywa na tych spotka
niach co miesiąc.

Podaję przy okazji nazwiska prawie 
stałych bywalców: W. Barteluk, B. Fornal, 
P. Galla, F. Kaczmarek, F. Kendrick- 
Keidrowski, S. Kmiecik, J. Kneba, H. 
Kuczwalski, M. Ołdakowski, S. Śliski, J. 
Smoczyński, S. Traszko, J. Wańkowski, K. 
Zieliński, K. Zubkowski, W. Żurawski, od 
czasu do czasu kmdr. J. Busiakiewicz no i 
moja żona Rózia i ja (Wizła).

KOMUNIKAT NR 27
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej - 
Kanada
1 listopada 98
Szanowni i Drodzy Koleżaniki i Koledzy:
I. ODESZLI NA WIECZNĄ WACHTĘ
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy że na 
Wieczną Wachtę odeszli:

3 lipca 98 w Toronto, kol. Kazimierz 
Bilicki, uczestnik walk ORP DRAGON i 
świadek ztorpedowania tego okrętu 8 lipca 
1944. Następnie pływał na ORP CONRAD 
od dnia podniesienia na nim polskiej ban
dery do zdania jego do Royal Navy 28 
września 46.

23 lipca 98 w St. Catharines, Ontario, kol. 
Liliana Bentkowska, podoficer Pomocniczej 
Służby Kobiet, a po wojnie oddana pra
cownica społeczna.

Niech ich Dobry Stwórca przyjmie do 
Swojej Chwały.

II. DRUGI ŚWIATOWY ZJAZD MARY
NARZY W GDYNI

Od 26 czerwca do 1 lipca 98 był ze 
wszechdmiar udany. Władze Marynarki 
Wojennej RP dołożyły wielkich starań, aby 
urozmaicony i obfity program był również 
interesujący. To też jak mogliśmy ocenić, 
pozostawił on w pamięci naszej grupy 
uczestników ze Stowarzyszenia Mar. Woj. 
Kanada, niezapomniane wrażenie.

W ostatnim numerze Naszych Sygnałów 
(Nr. 183 od str. 67 do 74) zostało 
wydrukowane dokładnie sprawozdanie 
pióra kol. kmdr. Tadeusza Lesisza. Jeżeliby 
ktoś z Koleżanek lub Kolegów nie otrzymał 
tego numeru Naszych Sygnałów, a chcieliby 
je przeczytać, prosimy nas o tym 
powiadomić. Chętnie skopiujemy to spra
wozdanie i prześlemy osobom zaintere
sowanym.
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Awizo
W dniu 18-go czerwca 1998 r. Kapituła Odznaki Honorowej Stowarzyszenia Marynarki 

Wojennej nadała tą odznakę następującym kolegom:
Jan Bednarz - wieloletni członek S.M.W
M.A.A. Ołdakowski - Redaktor „Naszych Sygnałów14 i Hon. Sekretarz S.M.W. 

Mieczysław Naranowicz - Skarbnik Koła S.M.W. Kanada. Stanisłw Traszko - Skarbnik 
S 1VT W - Fnnrins? SnnJecznv

_____Z okazji naszego święta 10-tego lutego przesytom moje 
najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia jak również i dla 

wszystkich naszych kolegow rozsianych po święcie - w szczególności dla 
naszego.seniora - pana kmdra J.Busiakiewicza. Niestety wielu już z 
kolegow przeszło na tamtą stronę, jak naprzykład Marian Kadulski 
który ostatnio mieszkał w Krakowie.

W Krakowie jest jeszcze Kazimierz Wilkanowicz, dwa 
lata starszy ode mnie w SPMW. Jak wojna wybuchła przyleciał jako 
nawigator nowo-zakupionego Canta we Włoszech, którego pilotem był 
Roman Borowiec.

Z mojego rocznika żyje jeszcze w Kanadzie - Jurek Hedinger.

I tak pomalutku staniemy się tylko wspomnieniem historycznym.

Dlatego też aby jakiś ślad po nas pozostał, poza już istniejącymi 
publikacjami zrobiłem jakby podsumowanie naszej historji na morzu 
w postaci tak zwanej „strony w Internecie „ p.t.: POLISH NAVY
SHORT STORY- 1918-1945. Dałem tam tylko najważniejsze zdarzenia 
na morzu I jak najwięcej nazwisk - ku pamięci -

Niestety byłem ograniczony pojemnością „ładunkową” tej strony 
w internecie która i tak stała się zbyt obszerna i liczy 107 stron! Stąd 
istnieją trudności w odbiorze /"Ładowaniu”/ z serwera „geocities”, który 
znajduje się w USA. Praktycznie u mnie wychodzi na to,że najlepiej 
odbierać to rano ok. 0600-0700 gdy linje telefoniczne nie są zbytnio 
przeciążone.

Powyższa strona jest dostępna dla tych co mają komputery 
z modemem czyli z dostępem do Internetu , po wystukaniu hasła :

http : U www.geocitjes.com/pentagoii/quartCTs/8522

Pozatym przedrukowałem to na formę książkową i dałem 
do bibljoteki Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Kilka kartek 
przekazuję Ci do wglądu .

http://www.geocitjes.com/pentagoii/quartCTs/8522
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Zbigniew Węglarz

The Polish Navy 
1918-1945 (A Short Story)

To introduce the story of the Polish Navy 
I must describe the German policy of the 
time. Germany never agreed wholehearted
ly with the spirit of the Versailles Treaty, 
and, furthermore, the representatives of the 
Western powers made decisions which did 
not take into account the history and aspira
tions of the Polish people.

Poland was granted a narrow strip of the 
coast, only 142 km long which included the 
Hei peninsula, an almost empty region with 
two small fishing harbours: Hei and Puck. 
The territory did not include the great port 
of Gdansk, which was granted the some
what artificial status of the Free City of 
Danzig.

After these events, Germany laid claims 
to the Polish regions of Pomerania, Silesia 
and Gdansk. These demands were accom
panied by revisionist propaganda, the 
severity of which increased from year to 
year. The Germans undermined and sabo
taged, and then violated, the provisions of 
the Treaty and other international agree
ments.

As a result there was an increase in 
German military might which also included 
the growth of the German Navy 
(Kriegsmarine), these events being acceler
ated after Hitler’s accession to power.

The Treaty of Versailles prohibited 
German possession of submarines and a 
naval air force and restricted her surface 
fleet to 6 battleships, 6 cruisers, 12 destroy
ers and 12 torpedo boats. Such a navy 
could not constitute a treat to Great Britain 
or France, but it was a substantive threat to 
the Baltic countries. The matter began with 
secret co-operation with Soviet Russia, 
Finland and Spain in the field of sub
marines. In the year 1925 the budget of the 

German Navy was some 104 million marks 
but in 1939 it had reached the sum of two 
billion marks!

Meanwhile the first ,,pocket“ battleship, 
the „DEUTSCHLAND44 was launched 
(1931), followed by the cruiser „NURN
BERG44 (1934), the sixth ship of this class 
to be built in Germany after World War 
One. In the same year, the construction of 
two battleships began, each officially with 
a displacement of 26,000 tons, but actually 
with a displacement of 31,850 tons, or 
three times as much as that envisaged by 
the Treaty of Versailles. These were the 
„GNEISENAU44 and the „SCHARN
HORST44. In the year 1937/38 three more 
cruisers were launched, and 1939 saw the 
launch of the world’s two largest battle
ships: the „BISMARCK44 and the „TIR
PITZ44 - 41,700 tons each!

In 1939 Germany had a Navy of two 
new and two old battleships, three „pocket44 
battleships, eight cruisers, 34 destroyers 
and torpedo boats and 51 submarines!

After the First World War, which ended 
on November 11th 1918, when Germany, 
Austria and Russia disintegrated - Poland 
once again became an independent state, 
after 123 years of occupation by these three 
powers.

On November 28th, 1918 the de facto 
Head of Polish State, Joseph PILSUDSKI, 
ordered the creation of The Polish Navy. 
Captain Bogumił NOWOTNY was to 
become the Chief of Naval Affairs at the 
Ministry of Defence.

Poland has had naval traditions since 
1558, when the Polish King SIGMUND 
AUGUST created the first Polish fleet 
under the command of Admiral Thomas 
SIERPINEK. In 1624 the first Polish dock-
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ORP Błyskawica

Monument of Westerplatte
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yard was founded at Puck, and on 
November 28th, 1627, the Polish fleet 
under Admiral DICKMAN fought with the 
Swedish fleet near Oliwa - Gdansk.

The first years of independence were 
very difficult. Germany attempted, with the 
assistance of paramilitary organisations, to 
regain Silesia a highly industrialised region 
rich in coal. Unsurprisingly, these actions 
forced Polish citizens to resist, in three 
bloody uprisings. Then, in 1920, the Soviet 
Union invaded Poland and quickly reached 
the suburbs of the capital, Warsaw. The 
Communists tried to conquer Poland and 
then the rest of Europe for ideological rea
sons. Unfortunately for them, they lost the 
fight and the war against Poland, and the 
nation then had some 20 years of peace, 
after it had established non-aggression 
pacts with Germany and Soviet Russia.

1941
A large convoy, the ,,WS8B“, with troops 

for the Orient, left the Clyde on May 22nd, 
1941 escorted by the following destroyers: 
MAORI, ZULU, SIKH and PIORUN, 
under the command of E. PLAWSKI.

At this time the British Admiralty 
received information from Coastal 
Command that the German battleship BIS
MARCK and the heavy cruiser PRINZ 
EUGEN had left Korsfjord with some 
destroyers and were heading North. The C- 
in-C of the Home Fleet, Admiral J.C. 
TOVEY, based at Scapa Flow, sent, to the 
Danish Strait, the battle cruiser HOOD, the 
battleship PRINCE OF WALES and six 
destroyers.

Immediately after the HOOD and 
PRINCE of WALES left Scapa Flow, 
Admiral J.C.TOVEY put out to sea with 
the battleships KING GEORGE V, 
RENOWN and the aircraft carrier VICTO
RIOUS in addition to four destroyers. 
Polish Midshipmen on board the KING 
GEORGE V were: K. ZUBKOWSKI, ST. 
OLSZOWSKI, L. ANTOSZEWICZ, Z. 
CHMIELEWSKI, and J. SUCHENEK- 
SUCHECKI.

Early on the morning of May 24th, the 

HOOD and PRINCE of WALES engaged 
the enemy. An artillery battle began the 
attack, but, unfortunately, in one of the first 
German salvos, the ammunition room of 
the HOOD was hit and, after an explosion, 
the vessel quickly sank. Out of her crew of 
95 officers and 1,324 other ranks, only 3 
men survived. The Polish Navy also lost 
four midshipmen: K. ZUREK, ST. 
CZERNY, K. SZYMANSKI and L. TRZE
BIATOWSKI. Later, the BISMARCK dam
aged the PRINCE OF WALES, which was 
forced to withdraw from the engagement. 
However, one of the fuel tanks of the BIS
MARCK was also hit, and this caused fuel 
to leak into the sea. Because of this the 
German Commander-in-Chief, Vice- 
Admiral G. LUTJENS decided that his plan 
to act as a raider on the Atlantic Ocean 
should be abandoned and that the ship 
should return to the French port St. 
Nazaire. In addition, he instructed the 
cruiser PRINZ EUGEN to go to Brest 
under the cover of darkness.

Meanwhile, additional forces were 
engaged by the British Admiralty in the 
search for the BISMARCK, not counting 
the cruisers SUFFOLK (Polish midshipmen 
L. KAWERNINSKI, J. PAWŁOWICZ, A. 
PILARZ, W. SZUKSZTA) and the NOR
FOLK (Polish midshipmen

T. NOWOROL, J. REAUBOURG, M. 
WOZNIAK) which were already shadow
ing the enemy. The battleship RODNEY 
(Polish midshipmen: L. DAAB, A. SULI
GA, W. WCISLICKI, E. SOPOCKO, and 
C. WROBLEWSKI) and her escort of four 
destroyers left the convoy. Force H left 
from Gibraltar, with the battle cruiser 
RENOWN, the aircraft carrier ARK 
ROYAL and the light cruiser SHEFFIELD.

The BISMARCK was later struck by a 
missile fired by an aircraft from VICTORI
OUS, on May 24th, and again, on May 
26th, by two missiles from aircraft based 
on the ARK ROYAL which caused damage 
to her rudder and one propeller.

In this situation the British Admiralty 
ordered Captain VIAN to leave his convoy 
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and to join the search for the BISMARCK. 
This time the weather was very bad, with 
heavy seas and poor visibility.

From the report of a Catalina flying boat, 
Captain VIAN obtained new bearings for 
the enemy and changed the course of his 
flotilla accordingly, proceeding with maxi
mum speed. The ships were moving in line, 
with a distance of 2.5 miles between each 
of them. The PIORUN preceded the others 
and temporarily lost contact with the 
British destroyers. At about 22:00 hours 
she came unexpectedly upon a large ship, 
but fortunately this was the SHEFFIELD.

On May 26th, at about 22:37 hours, 
Leading Seaman Edward DOLECKI, on 
the bridge of the PIORUN, was the first to 
observe a large ship. Commander E. 
PLAWSKI wanted to be sure of its identity 
and ordered an identification light signal. 
The answer was a barrage of artillery fire. 
It was the BISMARCK, which opened up 
with her 150-mm guns! The Commanding 
Officer of the PIORUN immediately sent a 
radio message to captain VIAN, who was 
ordered to shadow the enemy. The BIS
MARCK again opened fire, with all her 
guns, including large artillery, against the 
PIORUN and the MAORI. The PIORUN 
returned fire, using her smaller guns (120 
mm!). Later, she lost contact with the 
enemy because of heavy rain and very bad 
visibility. Because BISMARCK had lost 
her manoeuvrability, Captain VIAN decid
ed to order a torpedo attack. This was car
ried out in part by British destroyers who 
were in visual contact, but the results were 
questionable. According to the British, they 
obtained two hits, but, according to the 
Germans, there ware no torpedo hits at all 
from destroyers.

On May 27th, at about 03:00 hours, the 
SIKH fired a star shell to give the PIORUN 
the position of the BISMARCK, but the 
enemy was not sighted here, and the 
PIORUN started its own search. At about 
04:00 hours, the PIORUN unexpectedly 
encountered another ship: it was the British 
COSSACK, which they recognised in time 

and did not attack.
The PIORUN was ordered to proceed to 

Plymouth for fuel, and, when she arrived, 
there were only 30 tons left in the fuel 
tanks!

Meanwhile, the fate of the BISMARCK 
had been sealed. Her speed was only 10 
knots and the distance to Brest still 400 
miles. In her last radio signal to the 
German Admiralty the C.O. asked only for 
a U-boat to pick up the Logbook of the 
Bismarck.

At about 08:45 hours the battleships 
KING GEORGE V and RODNEY arrived, 
and an artillery exchange began between 
the British and the BISMARCK; after 
about half-an- hour her guns were put out 
of action and the ship was sinking and on 
fire. In addition, two British cruisers, the 
NORFOLK and the DORSETSHIRE 
joined the attack and put more 300 shells 
into BISMARCK, thus ending a significant 
engagement of the War.

Escort Destroyers
O.R.P. KRAKOWIAK (LI 15),
O.R.P. KUJAWIAK (L72),
O.R.P. ŚLAZAK (L26)
• L 115-Built at Vickers, Armstrong Tyne 

-1941
• L 72-Built at Cowes, Isle of Wight - 

1941
• L 26- Built at H. Leslie Hebbum - 1941
• L-85,3 m, B=9.6m, D=2.4m
• Displacement = 1,490 tons
• Two boilers, two turbines = 19.000 HP
• Maximum speed = 26 knots
• Endurance = 1,100 miles/ 20 knots 
Armament:
• Guns: 3 x 2 x 102 mm a/a,l x 4 x 40 

mm a/a,
2 x 20 mm a/a

• Depth Charges: 2 Depth Charge 
Throwers,

2 Depth Charge Chutes
• In Total 140 DC.
Crew:
• 8 officers/160 POs and seamen
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Z Żałobnej Karty
8.5.1998 zmarł w Birmingham, Anglia, mat Józef Wasilewski, członek załogi ORP 
„Piorun”. Został Pochowany w Birmingham. Przeżył 77 lat.

3.7.1998 zmarł w Burlington, Ont. Kanada, mat Kazimierz Bilicki , członek załogi ORP 
„Dragon” od podniesienia na nim bandery do straty okrętu 8-go lipca 1944 r. Członek 
załogi ORP „Conrad” od podniesienia aż do spuszczenia bandery 28.9.1946 r. I przekaza
nia okrętu R. N.

13.7.1998 zmarła w Plymouth, Anglia, koleżanka z PMSK Marysia Białas (z domu Płuci
ennik), wdowa po śp. macie Józefie Białas. Przeżyła 73 lata. Spopielona w Plymouth 
z udziałem członków Stow. Wet. Polskiej Mar. Woj.

23.7.1998 zmarła w Plymouth, Anglia, koleżanka z PMSK Liliana Bentkowska. Przeżyła 
72 lata.

2.8.1998 zmarł w Szkocji bosman Walenty Ciąpała, członek koła S.M.W. Glasgow.

7.8.1998 zmarł w Plymouth, Anglia, bosmat Albin Szymusik, członek Stow. Wet. Polskiej 
Mar. Woj. Przeżył 83 lata. Spopielony w Plymouth z udziałem członków Stow. Wet. 
Polskiej Mar. Woj.

14.8.1998 zmarł w Milton of Camsie koło Glasgow, Szkocja, st. mar. Wincenty Kokociński 
(Taylor), członek Koła S.M.W. Glasgow.

7.9.1998 zmarł w Warszawie w wieku 92 lat Józef Rudzki, kmdr. por. Pilot Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego PLL LOT i Aeroklubu Warszawskiego.

18.9.1998 zmarł w Plymouth, Anglia, bosmat Tadeusz Sroka, wieloletni prezes 
Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Marynarki Wojennej w Plymouth. Przeżył 82 lata.

25.10.1998 zmarł w Toruniu, por. mar. Stanisław Kozak. Instruktor WF w SPMW 
w Toruniu i Bydgoszczy. Przeżył 90 lat.

26.10.1998 zmarł w Krakowie kmdr. por. Marian Kadulski. Przeżył 88 łat.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
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Listy do Redakcji
Kazimierz Kruminis-Łozowski 
ul. Batalionów Chłopskich 18/9 
81-415 Gdynia
Gdynia, 30 września 1998r

Serdecznie dziękuję Redakcji „Nasze 
Sygnały” za Nr. 183.

Jest to biuletyn, z którego dowiedziałem 
się o bohaterstwie Polskiej Marynarki 
Wojennej w czasie II wojny światowej.

Wśród wielu bohaterów przeczytałem o 
moim byłym d-cy plutonu w Kompanii 
Rekrucyjnej Lotnictwa Morskiego 
Marynarki Wojennej z 1936 r. ppor.mar. 
Andrzeju Kłopotowskim. Pomimo że 
mieszkamy w Gdyni, spotkałem byłego d-cę 
po 62 latach na II Światowym Zjeździe 
Marynarki w Gdyni.

Dumny byłem z mojego byłego d-cy, że 
należy do bohaterów wojennych z II wojny 
światowej kmdr. ppor. Andrzej Kłopotowski 
Kawaler Orderu Wojennego VM.

Dzięki „Naszym Sygnałom” odnalazłem 
kilku kolegów z Kadry Floty Gdynia z 
Kursu Aplikacyjnego Nadterminowych z 
roku 1938, którzy walczyli z PSZ na 
Zachodzie. Ja walczyłem w obronie 
półwyspu helskiego i po kapitulacji Helu 
dostałem się do niewoli niemieckiej, 
wróciłem do Kraju 15 maja 1945 r. Dlatego 
bardzo się interesuję jak koledzy, którym 
udało się opuścić Kraj walczyli z najeźdźcą.

Kończąc przesyłam Całej Szanownej 
Redakcji serdeczne pozdrowienia z Kraju, 
życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślnoś
ci w życiu osobistym.

Warszawa, 14 lutego 1998
Witold Mieszkowski
List do Redakcji
Szanowni i Drodzy Panowie

W przededniu rocznicy Zaślubin Polski z 
Morzem, w niedzielę 8 lutego 1998 w koś

ciele NMP Królowej Polski w Gdyni została 
odprawiona uroczysta msza św. w intencji 
Ojczyzny, koncelebrowana przez J.E. abpa 
Tadeusza Gocłowskiego, poprzedzająca 
odsłonięcie pomnika OFIAROM TER
RORU KOMUNISTYCZNEGO 1939- 
1989. Pomnik ten został wzniesiony u 
zbiegu ulic Świętojańskiej i Pułaskiego w 
sąsiedztwie przywodzącego gdynianom 
tragiczne wspomienia - gmachu b. 
Informacji Wojskowej. Pomnik powstał 
staraniem miejscowych kół Związku b. 
Więźniów Politycznych, Światowego 
Związku Żołnierzy AK, Związku 
Sybiraków, Stowarzyszenia Rodzin 
Katyńskich i Rady Miasta Gdyni w/g pro
jektu gdyńskiej rzeźbiarki młodego pokole
nia pani Dąbrówki Tyślewicz. Formę pom
nika, będącego alegorią anielskiego 
skrzydła, wzbogaca biblijny cytat powtór
zony za Adamem Mickiewiczem:

„Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie 
zapomnij o mnie”.

Uroczystość uświetnili tłumnie zgro
madzeni mieszkańcy Trójmiasta, liczne 
poczty sztandarowe , Marszałek Sejmu pan 
Maciej Płażyński, pani posłanka Franciszka 
Cegielska, panowie ministrowie Jacek 
Teylor i Andrzej Przewoźnik, Admiralicja.

W imieniu gospodarzy wystąpił 
Przewodniczący Rady Miejskiej pan 
Wojciech Szczurek, a w imieniu organiza
torów pan Roman Kurzyński. Piękne słowa 
pokrzepienia i nadziei przekazał zebranym 
ks. Peszkowski, Kapelan Katyński.

Do symbolicznego odsłonięcia pomnika 
poproszeni zostali: wdowa po oficerze- 
lekarzu zamordowanym w Katyniu, b. 
więzień miejscowych katowni i piszący te 
słowa - syn komandora Stanisława 
Mieszkowskiego zamordowanego przez 
reżim komunistyczny w roku 1952.

Poświęcenia pomnika dokonał 
Ordynariusz Gdański ks. abp Tadeusz
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Gocłowski.
Apel poległych przeprowadzono z 

udziałem Kompani Reprezenatacyjnej i 
Orkiestry Marynarki Wojennej.

Uroczystość zakończyło składanie pod 
pomnikiem wieńców.

W dwa dni później, 10 lutego, w archikat
edrze św. Jana na warszawskiej Starówce 
została odprawiona, jak co roku - nasza 
marynarska msza św

Kpt.H. Bandrowski
Szanowni Koledzy Weterani!

Parę dni temu otrzymałem dziwne 
przesłanie we śnie!. Usłyszałem wyraźnie 
następujące słowa: łódź podwodna „Orzeł”, 
zaplątała się w siatki i liny stalowe pod 
„Kattegatem” w Cieśninie Duńskiej i została 
unieruchomiona. Po dłuższym czasie 
Niemcy przyholowali ją do portu i wydobyli 
na powierzchnię. Cała załoga z dowódcą, 
leżała jakby we śnie - nieżywa! Potem 
zatopili ją jako wspólny grób. Tego dnia po 
tym przesłaniu, włączyłem całą załogę 
„Orła” w wypominki listopadowe w koś
ciele N.M.P. Windsor Road. Ealing. 
Oficjalna wersja o zaginięciu „Orła” jaką 
znam była: cytuję „O.R.P. Orzeł nie wrócił 
do bazy po akcji!” Może Związek 
Marynarki Wojennej zna więcej szczegółów 

odnośnie tej wersji?
Z serdecznym pozdrowieniem

Henryk Piotrowski
Szczecin 12 listopad 1998
Jestem niezmiernie wdzięczny za przysłanie 
mi „Naszych Sygnałów” nr. 183, jak 
również za wzmiankę w Listach do Redakcji 
zamieszczoną w N.S. nr. 182. II Światowy 
Zjazd Marynarzy w Gdyni w tym roku był 
bardzo udany pod względem organiza
cyjnym jak też i gościnności dzięki 
Dowództwu Marynarki Wojennej. Za ten 
trud i wysiłek serdecznie dziękujemy. W 
Szczecinie nie ma bazy M.W, najbliższa 
jest w Świnoujściu, dlatego z wielką przy
jemnością, a zarazem po długim oczekiwa
niu, przyjęliśmy do Szczecina wystawę w 
Muzeum Morskim, przygotowaną wspólnie 
z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
pod hasłem „Morskie Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej”. Marynarka Wojenna 
1918-1998”. Kończąc, proszę uprzejmie 
przyjąć serdeczne pozdrowienia i życzenia 
zdrowia dla Szanownego Grona 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, dla 
Zespołu Redakcyjnego „Naszych 
Sygnałów” oraz Wszystkich Koleżanek i 
Kolegów.

Ludwik Domin
Dębińsko 24 listopad 1998

Piszę parę słów, pragnąc podziękować za 
przysłane mi „Naszych Sygnałów”, które mi 
umilają długie zimowe wieczory. 
Wspominam z żalem kolegę, który zmarł, 
Czesława Zielonkę, ponieważ pływaliśmy 
razem na jednym ścigaczu s.6. Przesyłam 
wszystkim z całego serca wiele pozdrowień 
i dalszej pomyślnej pracy w Stowarzyszeniu 
życzę.

Załączam również kartkę z życzeniami 
Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Pomyślności w Nowym 
Roku dla całego Stowarzyszenia.
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II Światowy Zjazd Marynarzy. Gdynia 1998. Uroczystość poświęcenia Tablic zasłużonych 
Admirałów, twórców Polskiej Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej płk mar. Bogumiła 
Nowotnego, wiceadm. Kazimierza Porębskiego, wiceadm. Józefa Michała Huberta Unruga, 
wiceadm. Jerzego Włodzimierza Świrskiego. Zdjęcie H. Piotrowski

II Światowy Zjazd Marynarzy. Gdynia 1998. Pierwszy dzień powitania. Zdjęcie H Piotrowski
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Honorata Orzechowska
Szanowni Koledzy mojego śp. Męża 

Eugeniusza Orzechowskiego. Chcę Wam 
podziękować za prezent świąteczny, jaki 
otrzymałam przez Bank 218 zł 46 gr. Za co 
składam serdeczne Bóg zapłać i dziękuję z 
całego serca, Szanownym Kolegom i życzę 
Szczęśliwych i Zdrowych Świąt, aby ta 
Boża Dziecina miała wszystkich w opiece, 
tego życzy Orzechowska Honorata wdowa 
po byłym marynarzu. Zostańcie z Bogiem.

Andrzej Kłopotowski
Sekretarz
Stowarzyszenie Oficerów Mar. Woj.
Rzeczypospolitej Polskiej
Koło nr 5
Andrzej Kłopotowski
Od Sekretarza
Szanowni i Drodzy Koledzy,
Ponieważ wiąże nas wspólne życie i 
przeżycia z okresu wojny na morzu w 
Marynarce Wojennej, zarówno na okrętach 
nawodnych jak i podwodnych, będziemy się 
starać powiększyć stan liczebny 
Stowarzyszenia, koła Nr 5 (obecny stan 35 
członków „rzeczywistych” oraz 12 
członków „wspierających” do których zal
iczmy również wdowy po naszych 
członkach koła Nr 5, którzy odeszli już od 
nas na „wieczną wartę”.

Ponieważ obowiązujący nas Statut 
Głównego Stowarzyszenia Oficerów 
Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej pozwalający być członkiem 
Stowarzyszenia - wymaga ukończonych 
studiów w Szkole Podchorążych, utworze
nie Koła Nr 5 skupiające pokolenie wojenne 
rozsiane po świecie, uważa że każdy z nas 
walczących na morzu w Marynarce 
Wojennej, jest równy, bez względu na 
stopień, jako że każdy z nas gotowy był 
oddać swe życie dla Ojczyzny.

Dlatego też propagujemy członkostwo 
wspierające, które ma takie same prawa i 
obowiązki, oraz wolę przekazania tradycji 

naszej Marynarki, które tak i my składało 
przysięgę na „Bóg Honor i Ojczyznę”.

Mamy obecnie Ojczyznę wolną. Wielu z 
nas rozsianych po świecie odwiedzi kraj w 
czasie wakacji - my tutaj jako koło przy
jaciół mamy obowiązek pomocy, jeżeli 
takowa będzie potrzebna.

Mamy pełne poparcie Dowództwa 
Marynarki Wojennej, naszej działalności, 
której bardzo zależy na przekazaniu naszej 
tradycji, oraz integracji pokoleń, które nie 
było możliwe przez niemal pół wieku.

W związku z tym zwracam się do wszyst
kich Oficerów, Podoficerów którzy wykaza
li by chęć przystąpienia do naszego grona, 
napisanie na adres sekretariatu, wyżej 
wymieniony z życiorysem służby w Mar. 
Woj.

Dalsza procedura przystąpienia zapisana 
w miarę możliwości szybko.

Zapraszam więc serdecznie do wykazania 
dobrej woli z my ze swej strony, będziemy 
służyć pomocą.

Łączę serdeczny uścisk dłoni

Jerzy Hedinger
Edmonton, 7 grudnia 1998

Drodzy Koledzy,
Podobno lepiej późno niź nigdy! - A więc 

w załączeniu przekaz, czyli International 
Money Order na sumę Ł 10.00 “Zgodnie ze 
zwyczajem z lat ubiegłych” itd. Dla Komisji 
Opieki. Wydaje mi się, że adres SMW jest 
zmieniony, ale może się mylę, bo dawno już 
nie pisałem. U “nas” to znaczy w 
Edmontonie, wszystko po staremu, tzn. 
Starzejemy się coraz bardziej. Mietek 
Tarczyński raczej w złym stanie, bez nadziei 
poprawy w Zakładzie dla umysłowo 
chorych, Wacek Szlichciński ostatnio też nie 
domaga na rozmaite “Pęchęrzowe” dolegli
wości.

Z innych marynarzy mamy tu jeszcze 
Staszka Muszyńskiego z Dragona i 
Kazimierza Jakubowskiego, artylerzystę z 
Pioruna. Wszyscy kwękają, każdy na swój 
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sposób. O moich dolegliwościach (serce) 
nie będę pisać, bo to mało ciekawe. Z 
ciekawych wiadomości natomiast to podzi
wiam Zbyszka Węglarza, który nie tylko że 
ma komputer, ale ma swoją stronę w ramach 
intemetu, gdzie opisał “POLISH NAVY - 
short story - 1918-1945” - razem 115 stron 
w tym 49 fotografii - niektóre w kolorach. 
Jego strona na intemecie to “http: 
www. geocities. com/pentagon/ quarter/8522” 
-jeszcze raz podziwiam!

Zbyszek podał mi poza tym, że w 
Krakowie zmarł 26.10.98 Marian Kadulski.

Obym jednak nie zgłupiał, opiekuję się 
biblioteką w tutejszym Domu Polskim, 
gdzie mamy około 6500 tomów polskich 
książek, a ostatnio zaczynamy zakupować 
książki na tematy polonijne w języku ang
ielskim, dla następnych pokoleń dzieci 
miejscowych emigrantów, aby wiedziały 
“coś niecoś” o kraju swojego pochodzenia. 

Mówiąc o emigrantach polskich, to o ile my 
nie mieliśmy trudności w porozumieniu ze 
starymi miejscowymi emigrantami, obecnie 
nie możemy jakoś znaleźć wspólnego języ
ka z dużą grupą nowoprzybyłych Polaków z 
byłej Polski Ludowej. Ale to już historia na 
kilkanaście stron, więc nie będę tego 
poruszał. Mamy tutaj 2 polskie kościoły pod 
opieką polskich księży, którzy sami nie 
bardzo się zgadzają. W każdej parafii około 
1000 polskich rodzin. Oprócz tego jest 
Kongres Polonii Kanadyjskiej, około 14 sto
warzyszeń w samej Albercie. Główny 
Zarząd na Kanadę w Toronto.

Lato mieliśmy wyjątkowo piękne, dzięki 
“El Nino” z Pacyfiku, który przez pomyłkę 
grzał cały zachód kanadyjski. Na tym 
niniejszym kończę z Najlepszymi Życzenia
mi Świątecznymi i Noworocznymi dla 
wszystkich Londyńczyków.
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Kronika Stowarzyszenia
Na Fundusz Komisji Opieki wpłacili:
J. Anczykowska £ 30.00
L. Antoszewicz £ 25.00

•T. Appel A$ 20.00
M. Białowski-Benett US 50.00
F. Balicki £ 50.00
A. Biskupska £ 20.00
Pani J. Bielak £ 20.00
B. Buceń-Berliński Can. $ 50.00
Pani I. Bernas Can. $ 50.00
R. Brant-Bratkowski £ 20.00
J. Borysiewicz £ 20.00
K. Boreyko US. $ 100.00
A. Browarski Can. $ 50.00
G. Brzeskwiński £ 25.00
M. Brzeziński-Rogers £5.00
B. i J. Busiakiewiczowie £ 25.00
A. Cardew-Kiedziuch £ 40.00
W. Choroszewski £ 15.00
Z. Chmielewski £ 30.00
W. Pani J.Collins Can. $ 25.00
K. Domański £ 20.00
J. Dobrodzicki Can. $ 100.00
R. Dulla £ 25.00
B. Fornal £ 10.00
J. Gajda £ 10.00
P. Galla £ 10.00
L. Gliniecki £ 15.00
0. Gliński Can. $ 50.00
F. Grams £ 20.00
H. Gryko £ 20.00
A. Guzowski US $ 50.00
J. Hariss-Clarke (Krzywoszyński) £ 15.00
A. Heczko US $ 10.00
J. Hedinger £ 10.00
C.K. Grocholski-Howard £ 30.00
Z. Jagusiewicz £ 20.00
T. Jaszkowski US $ 30.00
I. Jedyńska £ 10.00
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K. Jeliński £ 10.00
H. Kołodyński US $ 20.00
F. Kaczmarek £ 10.00
J. Kamicka £ 30.00
D. Katarzyńska £ 15.00
M. Kawemińska Can. $ 60.00
F. Kendrick-Keidrowski £ 10.00
E. Klukowicz F Fr. 400.00
J. Kneba £ 20.00
Pani A.L. Kneczke £ 30.00
J. Kopeć £ 40.00
Koło S.M.W - Kanada Can. $ 100.00
A. Kowalczyk £ 10.00
K. Kowalski £ 20.00
J. Krajewski £ 100.00
T. Kubiakowski £8.00
M. Kubiszyn Skr 200.00
H. Kuczwalski £ 15.00
W. Kuduk US $ 100.00
T. Kutek £ 100.00
J. Ladrowski £ 20.00
T. Lesisz £ 15.00
W. Lee-Limonienko £ 20.00
S. Lipka Can. $ 100.00
Mrs. J. H. Lubelfeld US $ 100.00
T. Łubieński £ 80.00
B. Maciejewski £ 10.00
Macroberts - Solicitors - Glasgow £ 750.00
K. Malawski £ 25.00
B. Malinowski US $ 20.00
K. Mayer US $ 25.00
W. Morgan £ 10.00
U. Nagrodzka US $ 25.00
M. Nagurska £ 10.00
R. Nałęcz-Tymiński Can. $ 20.00
J. Ogonowski £ 25.00
J. Olszewska £ 20.00
J. P. Olszewski US $ 10.00
S. Olszowski £ 25.00
W. Pacewicz US $ 50.00
S. Pappius Can. $ 50.00
M. Piotrowska £ 10.00
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J. Plewa £ 15.00
R. Z. Plezia £ 20.00
A. Ponikiewski £ 25.00
K. Porębski Can. $ 150.00
V. Prokosa Can. $ 15.00
K. Pronobis £ Fr. 200.00
Z. Pudlicki £ 30.00
B. Ragus £8.00
I. i F. Rumińscy £ 10.00
B. Rybarczyk £ 10.00
Z. Sadłowska US $ 50.00
M. Sawyer-Sawicki £ 10.00
K Siemaszko £ 5.00 plus Can. $ 17.00
S. Śliski £ 10.00
J. Smoczyński £ 10.00
F. Sorówka £ 75.00
H. Sójka £ 10.00
W. Stankiewicz £ 10.00
J. Stein £ 20.00
J. Stępowski £ 20.00
Stowarzyszenie Oficerów Mar. Woj. w Gdyni £ 10.00
J. Straszak Can. $ 20.00
Z. Szembek £ 30.00
W. J. Szczepański £ 25.00
J. Szramik £ 25.00
B. Thomson £ 10.00
Mr. D. Thornhill £ 15.00
W. Pani W. Troman £ 20.00
J. Tutko Can. $ 20.00
J. Tumaniszwili Can. $ 30.00
J. Wańkowski £ 20.00
M. Wasilewski-Miles US. $ 20.00
F. Wizła £ 20.00
J. Włodarczak £ 10.00
A. Wojciechowicz £ 30.00
S. Wolff £ 30.00
W. Wołczek US $ 35.00
T. Woszczyński £ 10.00
C. Yorke (Dobersztyn) £ 10.00
K. Zieliński £ 25.00
K. Zubkowski £ 25.00
C. Zygmunt £ 50.00
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P. Żelazny
Bezimiennie (nazwisko znane redakcji)

US $ 50.00 
£ 300.00

Na Fundusz „Naszych Sygnałów44 wpłacili:
K. Domański £ 10.00
Mrs. G. Drozd £5.00
I. Grochowska £5.00
T. Jaszkowski US $ 30.00
K. Kruminis-Łozowski US $ 20.00
H. Kuczwalski £5.00
M. Lichwa £ 10.00
J. Michałowski F Fr 100.00
H. Mocige - Koło Byłych Marynarzy Polskich z Francji

F Fr 250.00
W. Morgan £9.00
J. P. Olszewski US $ 10.00
M. Piotrowska £ 10.00
J. Skura £ 25.00
A. Szostak £6.00
A. Śliwierski £ 10.00
J. Sliwiński-Sinclair £ 15.00
J. Tutko Can. $ 10.00
Z. P. Wesołowski US $ 25.00
J. Włodarczak £ 10.00
A. Wojciechowicz £ 10.00
S. Ziętak £5. 00
Pani K. Ziętak £5.00

Na Fundusz S.M.W wpłacili:
Mrs. J. Bates £ 25.00
T. Jaszkowski US $ 40.00
T. Kutek £ 100.00
W. J. Szczepański £ 25.00
A. Wojciechowicz £ 10.00

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 31 grudnia 1998 r.
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