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ŚP. VICE-ADMIRAL JÓZEF MICHAŁ HUBERT UNRUG 
(1884-1973)

PRZYJAZD DO ANGLII W 1945

Wanda Troman

Jeden z twórców i pierwszych dowódców 
Polskiej Marynarki Wojennej, Vice-Admiral 
Józef Unrug zmarł 28 lutego 1973 na 
uchodźstwie we Francji, gdzie mieszkał w 
Domu Polskim w Lailly en Val (koło 
Beaugency). Na jego pogrzeb w Montresor 
5 marca 1973 przybyła liczna delegacja 
Stowarzyszenia PMW z Londynu na czele z 
Komandorem Bogdanem Wrońskim (1908- 
1985), Klub Morski zaś, którego prezesem 
był swego czasu Vice-Admiral Unrug, 
reprezentowali komandor Ludwik 
Ziembicki (1898-1985), były prezes Klubu 
oraz dyrektor ppor. mar. Andrzej 
Ponikiewski - sekretarz Klubu. Ppor. mar. 
Andrzej Ponikiewski jest młodszym bratem 
zabitego w katastrofie gibraltarskiej por. 
mar. Józefa Ponikiewskiego (1916-1943), 
adiutanta Naczelnego Wodza generała 
Władysława Sikorskiego (1881-1943).

W tym samym czasie, kiedy we Francji 
odbywał się pogrzeb, w kaplicy św. Jerzego 
w Katedrze Westminsterskiej pod tablicą 
pamiątkową Polskich Sił Zbrojnych dele
gacja Klubu Morskiego w osobach: prezes 
por. mar. Władysław Nadratowski (1892- 
1985) i wiceprezes ppor. mar. Tadeusz 
Budzyński (1919-1983) oraz A. Mielżyński, 
złożyła wieniec laurowy przepasany biało- 
czerwoną banderą, na której złotymi litera
mi wypisano: śp. Admirałowi Unrugowi w 
hołdzie - Klub Morski. (1)

Cofnijmy się do ostatnich dni sierpnia 
1939 roku tuż przed wybuchem wojny. Wg 
ustalonego razem z przedstawicielem 
Admiralicji Brytyjskiej, Captain Henry 
Bernard Hughes Rawlings, RN (1889- 

1962), w maju 1939 planu „Peking”, w dniu 
30 VIII 1939 około godziny 12.00 dowódca 
floty, Kontr-Admirał, Józef Unrug, otrzymał 
rozkaz z Warszawy od Marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego (1886-1941), aby wykonał 
ten plan. Unrug natychmiast przekazał ten 
rozkaz do Komandora Romana 
Stankiewicza (1898-1940), dowódcy dywiz
jonu. I tak trzy polskie okręty, „BURZA”, 
„BŁYSKAWICA” i „GROM” odeszły do 
Anglii aby tam razem z Royal Navy dalej i 
walczyć z wrogiem. Unrug pozostał na 
Wybrzeżu postanawiając bronić się do ostat
ka. Już od 21 sierpnia 1939 Unrug przeby
wał ze swym sztabem na Helu, na początku 
w Szefostwie Fortyfikacji Wybrzeża, 
następnie zaś w schronie amunicyjnym. 
Zawzięta Obrona Helu trwała, aż do 1 
października 1939, kiedy to Unrug zmuszony 
był podjąć decyzję o kapitulacji. Postanowił 
tak po naradzie z wyższymi oficerami » 
PMW, Komandorami Stefanem 
Frankowskim (1887-1940), Włodzimierzem 
Steyerem (1892-1957) i Marianem 
Majewskim (1895-1953). Następnego dnia 
niemiecki Kontr-Admirał, Hubert Schmundt 
przybył na Hel i uzgodnił z Unrugiem 
warunki kapitulacji, rozmawiając przez 
tłumacza. (2)

Pomimo wielu prywatnych zmartwień 
Unrug nie dawał za wygraną. Chociaż znał 
doskonale język niemiecki postanowił 
używać w rozmowach z Niemcami jedynie 
języka polskiego, przez co, do pewnego 
stopnia, okazał się niepokonany. Oprócz 
tego od pewnego już czasu nie czuł się I 
dobrze, ponieważ dokuczała mu egzema, na 
którą cierpiał od lat, a która rozwinęła się na 
całym ciele. Musiał słabość tę kontrolować
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i nie okazywać cierpienia na zewnątrz. 
Wierząc, iż pomóc by mu mogła oliwa z oli
wek, którą przed wojną łatwo można było 
dostać, a której teraz tak bardzo mu 
brakowało, przezwyciężał owe dolegliwości 
i był razem z obrońcami Wybrzeża do 
końca. Jego prywatna rodzinna posiadłość, 
majątek Sielec około Żnina w Wielkopolsce, 
wszystkie jego rodzinne pamiątki, kosz
towne srebra i antyczne meble miały 
wkrótce przepaść i dostać się w ręce 
hitlerowca w piaskowym mundurze. Polacy 
zatrudnieni w majątku mieli stać się wkrótce 
niewolniczą siłą roboczą, a sam Unrug nie 
mógł im w niczym pomóc, gdyż czekała go 
długa niewola. Martwił się nie tylko o 
Gdynię, Oksywie, Westerplatte, Hel i o ich 
obrońców, lecz również o swoją rodzinę, 
o swojego oddanego ogrodnika 
Kamińskiego, myślał co czeka jego starego 
szofera ze Żnina Hieronima Michalaka i 
wielu innych pracujących u niego, 
włączając w to gosposię Janinę 
Kominkiewicz-Kałużową z małym synkiem 
Heniem, której mąż, mat Wilhelm Kałuża 
(1911-1985) odpłynął na „Iskrze”. Wszyscy 
ci ludzie, i ci ze sztabu i ci z okrętów i ci na 
fortyfikacjach Oksywia i ci w okopach oraz 
pracownicy zatrudnieni u niego, w jego 
admiralskiej willi, (na jakichkolwiek by nie 
byli stanowiskach) byli jego podopieczny
mi, za których czuł się odpowiedzialny. 
Okrutny los czekał wielu z nich, ucierpiała 
wiele służba z willi i z Sielca. Niemcy zaś 
specjalnie okrutnie znęcali się nad bohater
skim ogrodnikiem ze Żnina, panem 
Kamińskim, który nie odpowiadał na ich 
pytania dotyczące Admirała. Jego 
podopieczni myśleli w tych ciężkich 
chwilach o nim, ponieważ wiedzieli, że to 
właśnie on stworzył z kilku jednostek oraz 
zebranych z trzech zaborów ludzi Polską 
Marynarkę Wojenną taką jaką ją zastała 
wojna, zdyscyplinowaną i odpowiedzialną. 
To była jego zasługa. (3)

Vice-Admiral Unrug cieszył się doskonałą 
reputacją, zarówno wśród polskich przy
wódców politycznych oraz załóg okrętów, jak 
i angielskich polityków oraz urzędników 
Foreign Office. Wkrótce po wyzwoleniu, 
przez wojska amerykańskie 29 IV 1945, 
obozu jenieckiego w Murnau, gdzie Unrug 
spędził ostatnie dni niewoli, Rząd Polski w 
Londynie, na wniosek KMW, zwrócił się z 
prośbą do brytyjskiego Foreign Office o 
udzielenie Kontradmirałowi Unrugowi poz
wolenia na przyjazd do Wielkiej Brytanii. 
Sprawą tą zajmował się radca Foreign 
Office (sprawujący tę funkcję w latach 
1938-1945) Sir Alec Walter George Randall 
(1892-1977), KCMG, CMG, OBE, 
doświadczony dyplomata brytyjski, który po 
ukończeniu Uniwersytetu w Londynie 
włączył się w szeregi pracowników Foreign 
Office w roku 1920. W latach 1925-1930 
pracował jako drugi sekretarz Poselstwa 
Brytyjskiego w Watykanie, między 1930- 
1933 był pierwszym sekretarzem Poselstwa 
w Bukareszcie, po czym awansował na 
radcę Foreign Office. W 1947 roku został 
ambasadorem w Danii, gdzie pozostał aż do 
swojego odejścia na emeryturę. (4)

Randall nazwał Unruga „Obrońcą Gdyni.” 
Oprócz tego powiedział: „The Polish 
Government are anxious to bring to the 
United Kingdom Rear-Admiral Unrug, the 
defender of Gdynia. The Admiralty have no 
use for his services, but are unwilling to 
rebuff the Polish naval authorities, unless 
we think it politically desirable to refuse 
permission. I feel we should agree in this 
case of one of the most distinguished Polish 
naval officers. After consulting Mr. Warner, 
I told Mr. Higham, Admiralty, that we had 
no objection to the Admiral in being brought 
here in the ordinary way.” (5) John D. 
Higham był w tym czasie „Principal in the 
Secretary Department, Admiralty” (6), a 
natomiast Mr. C.F.A. Warner w 1946 zaj
mował stanowisko „Counsellor” w Foreign 
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Office, a w 1948 był już „Assistant Under 
Secretary of State for Foreign Affairs” (7).

I tak Unrug przyjechał do Londynu 18 
maja 1945, gdzie już 22 maja 1945 Vice- 
Admiral Jerzy Świrski mianował go 
Pierwszym Zastępcą szefa KMW, co 
równało się ze stanowiskiem Szefa Sztabu. 
(8).

W 1948 w Foreign Office odbywała się 
dyskusja na temat wyznaczenia pensji dla 
wyższych polskich oficerów, którzy razem z 
brytyjskimi siłami zbrojnymi walczyli pod 
dowództwem brytyjskim. (9) Oto co 
ustalono: The War Office feel that, should it 
be agreed that a grant of pension is in certain 
cases desirable, the qualifications required 
by officers should be that they must:

a) be of the rank of Major-General or 
equivalent, or above;

b) have served in the Polish Forces under 
British Command during the war;

c) have served in the Polish resettlement 
Corps.

The only exception to these conditions 
should be in the case of Rear-Admiral 
Unrug. This officer was responsible for 
ordering the Polish Fleet to sail for this 
country and held prisoner till the end of the 
war.

Następny dokument PRO FO 371 7161 1, 
N8806, zawiera protokół Foreign Office z 8 
IX 1948 podpisany przez Major-General 
MacLeod Minden Whyte-Meliville (1896- 
1981), który w latach 1946-1949 był 
członkiem „British Advisory Staff, Polish 
Resettlement Corps” (12). W tym doku
mencie czytamy: „Unrug was responsible 
for ordering the Polish Fleet to sail for this 
country from the Baltic. He himself 
remained to defend Gdynia, was captured, 
and held prisoner till the end of the war.” 
(Also signed by R.M. Hankey and H. 
Bateman on 8 September 1948) (13). 
Również Emmanuel Shinwell (1884-1986), 
ówczesny secretary of state for war, (14) 

zgodził się na zastosowanie rezolucji w 
sprawie pensji dla wyższych polskich ofi
cerów, włączając Unruga (12, 13).

Dotychczas mało ukazywało się publikacji 
na temat okoliczności, w których Admirał 
przyjechał po wojnie do Anglii, gdzie 
mieszkał z żoną Zofią (1895-1980) i synem 
Horacym aż do swego wyjazdu do Agadiru 
latem 1948, dlatego luki te wymagały 
wypełnienia. W 1945 roku Pani Zofia 
Unrug i Horacy dojechali bez żadnych 
papierów przez zieloną granicę z Krakowa 
do Maczkowa w 2 tygodnie. Następnie 
robili starania oficjalnie przez prawie 6 
miesięcy na wyjazd do Danii. (15) 
Wieczorem 6 IX 1945 Kontr-Admirał Józef 
Unrug przybył na dowodzony przez 
Komandora Porucznika Romualda 
Tymińskiego, ORP „CONRAD”, na którym 
odbył podróż z Rosyth do Danii i stamtąd do 
Niemiec, gdzie znajdowała się jego żona z 
synem. (16) Józef Unrug nie musiał 
opuszczać Wielkiej Brytanii, i pomimo 
otrzymania tutejszej emerytury, nie przyjął 
jej, gdyż pragnął być samodzielny. Zdał 
więc wymagane egzaminy i dostał dyplomy 
kapitana żeglugi wielkiej. W Agadirze 
znalazł pracę w firmie „FREGATA S.A.” 
założonej przez swoich znajomych z Gdyni, 
(włączając p. Ignacego Wielżyńskiego). 
Tam zajmował się kutrem rybackim i 
statkiem do transportu ryb. Następnie 
Admirał pracował w firmie COMPAGNIE 
MINIERE d’AGADIR (C.M.A.) przy 
załadunku manganu oraz jako magazynier 
części zapasowych do ciężarówek. Firma ta 
była założona przez Leona Śliwińskiego i 
innych. (15)

Horacy Unrug pisze: ,Admirał Józef 
Unrug na pewno nie wysłał listu do generała 
Spychalskiego. Jest nie do pomyślenia, 
żeby Admirał Unrug zwracał się do 
kogokolwiek z prośbą o zezwolenie na 
powrót do Polski. Do śmierci był Polakiem, 
obywatelem polskim, żadnego innego oby
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watelstwa nie przyjął. Miał do powrotu do 
Polski absolutne prawo. Już parę lat później 
we Francji był zapraszany w nasze rodzinne 
strony w okolicy Żnina, odmówił pisemnie. 
Jak się o tym dowiedziałem, pytałem go, 
dlaczego? Pokazał mi ogłoszenie z warsza
wskiej gazety o mszy św. za Komandora 
Przybyszewskiego i innych, mówiąc: - 
komuniści moich chłopców pozabijali, nic z 
nimi nie chcą mieć do czynienia. - Jest 
możliwe, że chcąc ojcu pomóc, gdyż praca 
w Agadirze kończyła się, a ja także 
szukałem pracy, Wojciech Unrug, brat mojej 
matki, napisał list w tym sensie do 
Spychalskiego. Wojciech Unrug odwiedził 
rodziców w Maroku i jeszcze w 1957 roku 
miał iluzje na temat Gomułki & Co. Jeżeli 
coś takiego miało miejsce to na pewno bez 
wiedzy Admirała Unruga, który żadnych 
iluzji nie miał.” (15)

Bibliografia:
(1) Dziennik Polski, 7 III 1973.
(2) C. Ciesielski, Twórcy Polskiej 

Marynarki Wojennej (Gdańsk, 1995); Cyril 
Falls, The Second World War, London, 
1948, pp. 17-19; S.M. Piaskowski, Kroniki 
Polskiej Marynarki Wojennej (Albany, 
N.Z., 1987), II.

(3) Wspomnienia pierwszej szefowej 
Kasyna Podoficerskiego na Oksywiu w 
IIRP, Ireny-Kazimiery Wojtkowiak (1898- 
1990), o Unrugu. Wsponmienia Por. mar. 
Józefa Wojtkowiaka (1898-1979).

(4) Who Was Who, 1971-1980, p. 652.
(5) PRO FO 371 47749, N5404,ll - 15 

May 1945.
(6) Whitaker’s Almanack 1946, p. 434.
(7) Whitaker’s Almanack 1946, p. 358; 

1948, p. 371.
(8) S. M. Piaskowski, Kroniki Polskiej 

Marynarki Wojennej (Albany, N.Y., 1987), 
II, III

(9)FO371 7161 1, N2754/2754/55.

Pensions for senior Polish officers. Col. 
Labruche, War Office comm’d APFI. 12 
March 1948.

(10) FO 371 7161 1, N2754/2754/55. 
Pensions for senior Polish officers. Col. 
Labruche, War Office comm’d APFI. 12 
March 1948.

(11) Who Was Who, 1961-1970, pp. 273- 
274.

(12) PRO FO 371 7161 1, N8806, FO 
minute signed by M.W.M. MacLeod, 8 IX 
1948; Who Was Who, 1981-1990, p. 485.

(13) PRO FO 371 7161 1, N8806, 8 IX 
1948.

(14) Chambers Biographical Dictionary, 
edited by Magnus Magnusson, London, 
1990. Emmanuel Shinwell byl Minister of 
Fuel and Power w latach 1945-1947, 
Secretary of State for War w latach 1947- 
1950 i Minister of Defence w latach 1950- 
1951 (Who Was Who 1981-19,90, p. 690).

(15) List syna Vice-Admirała Józefa 
Unruga, Horacego, do redaktora Naszych 
Sygnałów, Kapitana Mariusza 
Ołdakowskiego, 16X11 1998.

(16) S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej 
Marynarki Wojennej, 1918-1946, 111, 22- 
223.

I am grateful to the Public Record Office 
(PRO) for allowing me to use their material. 
Crown Copyright material in the Public 
Record Office is reproduced by permission 
of the Controller of Her Majesty’s 
Stationery Office.



Str. 6 NASZE SYGNAŁY Nr 185

JANINA KAŁUZOWA (1916-1999)
GOSPOSIA VICE-ADMIRALA UNRUGA

Wanda Troman.

Janina Kominkiewiczówna urodziła się 22 
kwietnia 1916 w Sielcu, powiat Żnin. Już w 
1933 los sprowadził ją do Gdyni, gdzie 
włączyła się w grono rodziny Marynarki 
Wojennej. Jedna z jej znajomych ze Żnina, 
o 10 lat od Janki starsza panna Władysława 
Sobczak, bardzo uczynna i grzeczna kobi
eta, pracowała już wtedy na Oksywiu w pry
watnej rezydencji Kontr-Admirała Józefa 
Unruga jako kucharka. Zarekomendowała 
ona młodą Jankę na gosposię i pomoc 
domową w jego willi. Unrugowie zawsze 
szukali pracowników ze swoich stron, koło 
Sielca i Żnina, ponieważ tylko tym ludziom 
całkowicie ufali. Takim to właśnie 
sposobem Władysława Sobczak, a potem 
Janka do nich trafiły. Również syn Kontr- 
Admirała, Horacy (ur. w 1930), który miał 
wtedy trzy lata, wymagał dobrej opieki i 
odpowiedzialnej niani, ponieważ rodzice 
jego byli obciążeni obowiązkami służbowy
mi i towarzyskimi, a do roli takiej niani 
najlepiej nadawała się panienka z ich 
rodzinnych stron.

Józef Unrug był żonaty ze swoją kuzynką 
Zofią Unrug (1895-1980), która będąc 
służbistką, utrzymywała dom w stylu staro
dawnej dyscypliny czasów XIX-go wieku, 
wg. której pomoc domowa musiała znać 
swoje miejsce, ale mimo wszystko praca u 
nich była dla Janki podstawą do usamodziel
nienia się i do nauczenia się wielu rzeczy. 
Uczyła się np. od Władzi Sobczak 
przyrządzać ulubione potrawy Unrugów, 
czy to na przyjęciach, czy też w gronie 
rodzinnym zawsze musiała być dobra zupa 
na pierwsze danie, a potem albo pieczony 
kurczak albo ryba, następnie zaś tort chle
bowy. Tort chlebowy był ulubionym 

ciastem Kontr-Admirała, a z czasem Janka 
także nauczyła się go wypiekać.

Gdy przyjeżdżał na Oksywie Kontr- 
Admirał Jerzy Świrski (1882-1959) z żoną 
Marią (7-1973) lub gdy zapraszano innych 
oficerów na uroczyste spotkanie, jeszcze 
jeden kucharz przychodził pomagać Władzi 
w kuchni. Janka pracowała wtedy do 
późnych godzin nocnych przy sporządzaniu 
bardziej wyszukanych dań, chociaż, zawsze 
pojawiał się na stole już wyżej wspomniany 
tort chlebowy. Przychodzili wtedy na 
przyjęcia najlepsi przyjaciele Unrugów - 
Julian Rummel (1878 - 1954), Komandor 
Eugeniusz Solski (1893 - 1937) i 
Jacyniczowie (Pani Kiri Jacynicz była 
Gruzinką, przyjaźniła się z Panią 
Unrugową) i ze Świrskimi rozmawiali po 
rosyjsku. Z nich wszystkich najlepszym 
przyjacielem Unruga był Rummel, toteż nikt 
się nie dziwił, że kiedy Pani Zofia 
wyjeżdżała do Sielca, Józef Unrug natych
miast udawał się do willi Rummlów i tam 
spędzał wieczory, ponieważ, nie lubił sam 
siedzieć w domu. Stałym gościem w willi 
Admirałów był też Ksiądz Kapelan PMW, 
Władysław Miegoń (1 892-1942), który 
dawał tam lekcje religii synowi Admirała, 
Horacemu. Również przychodził często w 
charakterze służbowym Tadeusz Konarski 
(1905-1977), a raczej rzadko jako gość, ale 
wtedy zjawiał się z żoną, Francuską, a więc 
wszyscy w jej obecności rozmawiali tylko 
po francusku.

Władzia Sobczak nie zabawiła długo w 
rezydencji Admirała, gdyż wkrótce zapoz
nała się z marynarzem PMW Wardą i wyszła 
za niego za mąż. Warda umarł zaraz po 
wojnie. W 1970 roku, kiedy Janka była w 
Gdyni, to widziała się z Władzią i obie 
wspominały stare czasy. Na jej miejsce 
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przyszła Halina, a potem jedna krewna 
biskupa. Następnie przyszła bardzo ładna i 
elegancka panna Tolka Lukomska, która 
również potrafiła prowadzić kuchnię na 
wysokim poziomie. Tolka zwracała na 
siebie uwagę nie tylko swoją urodą i 
szykiem, ale także umiejętnością rozu
mienia ludzkich problemów. Janka 
Kominkiewiczówna przyszła do pracy w 
domu Admirałów w 1933 roku. Tola razem 
z Janką zastanawiały się często nad wyma
gającymi charakterami obojga Unrugów i 
ich stosunkiem do służby. Między sobą 
Unrugowie w obecności służby lub ordy- 
nansów rozmawiali po francusku, co dla 
młodych dziewcząt nie wydawało się 
konieczne, ponieważ w kuchni nie było 
żadnych tajemnic wojskowych. Na pewno 
nie omawiali też ostatnich planów morskich. 
W czasie pobytu Janki u Admirałów 
przyszła jeszcze jedna panna do pracy w 
domu, a była to Aniela z Poznańskiego. Tuż 
przed wojną w 1939 przyszła do pracy Cela 
Sobczak ze Żnina, (ale nie krewna 
Władysławy Sobczak)

Janka opowiadała, że nawet oficerowie 
bali się Unruga i woleli nie przechodzić koło 
jego rezydencji, gdyż mógłby on przez okno 
zobaczyć jakieś niedostatki w ich ubiorze i 
natychmiast by im zwrócił uwagę. Jeżeli 
zdarzało się, że przechodzili obok jego rezy
dencji, to bardzo uważali aby czapki i 
mundury były w porządku i wyglądały 
według wymagań regulaminu.

Szofer Jakub Kneba przyszedł do pracy 
razem z Władysławą Sobczak. Jeżeli chodzi 
o ordynansów, to byli oni tylko na początku, 
a około roku 1933 odeszli, ponieważ Pani 
Unrugowa wołała zatrudniać służące. Byli 
tam jednak stali ordynansi - Pan Marian z 
Bydgoszczy i jeden marynarz ze służby 
czynnej - szofer Hieronim Michalak, który 
też pochodził ze Żnina. Ordynansi odeszli 
w tym czasie, kiedy przyszła do pracy Janka 
Kominkiewicz.

Admirał leczył się na łuszczycę, która mu 
bardzo dokuczała. Prawie, nic mu nie poma
gało. Smarował sobie sam ręce i nogi oliwą, 
a z czasami jeździł do Gdańska, do lekarza. 
Przyjacielem Unruga był Doktor Tadeusz 
Gerwel (19u4-1986), który jednak był spec
jalistą od gardła, uszu i nosa i za rekomen
dacją Admirała operował Jankę na migdałki 
w gdańskim szpitalu. Już w 1933 Gerwel 
był młodym lekarzem, ale będąc wysokim i 
postawnym nie sprawiał takiego wrażenia. 
W całej Gdyni miał opinię bardzo dobrego 
lekarza.

W Sielcu 11 lipca 1937 Janka wyszła za 
mąż za marynarza PMW Wilhelma Kałużę 
(ur. 22 listopada 1911 w Ostrzeszowie koło 
Kola, zmarł w 25 listopada 1985 w 
Plymouth), który wstąpił do PMW w 
Swieciu w 1932 jako ochotnik, służył na 
kanonierkach, a później na ORP „CZAJKA” 
i „NEWA”. W 1939 przeokrętowany został 
na ORP „ISKRA”, a podczas wojny służył 
jako bosman na ORP „WILK” i bosman na 
ORP „DZIK” do kwietnia 1945. Po wojnie 
w Plymouth pracował dla Muzeum- 
Akwarium, dla którego wyjeżdżał na 
połowy niezwykłych ryb na różne wody. W 
międzyczasie Janina zakończyła swoją 
pracę u Admirałów, a w 1939 urodził im się 
w Gdyni - Chyloni syn Henryk.

Wybuch wojny zastał mata zawodowego, 
motorzystę, Wilhelma Kałużę, na ORP 
„ISKRA” w Casablance, który w tym czasie 
był kierownikiem wachty. Natomiast Janina 
wraz z synem wyjechała do swoich rodzin
nych stron. Do Żnina weszli Niemcy, którzy 
specjalnie zabrali byłych pracowników 
Admirała do ciężkich prac w polu i w 
pałacu. Obchodzili się z nimi brutalnie. 
Takim sposobem mścili się na Admirale. 
Pałac Unrugów w Sielcu został zabrany 
przez jednego z „żółtych mundurów”, który 
wprowadził się tam razem z żoną, trzema 
synami i trzema córkami. „Żółty” miał 
ponad 40 lat, a jego wszystkie dzieci były 
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wychowane na typowych hitlerowców, toteż 
zaraz zaczął się brutalny terror i prześlad
owania Polaków, a szczególnie tych, którzy 
znali Unrugów i dla nich lub u nich pracow
ali. Ogrodnikowi Admirała Unruga, panu 
Kamińskiemu i jego synowi udało się 
zakopać w parku w Sielcu różne srebrne 
przedmioty i srebrne sztućce Unrugów z 
pałacu w Sielcu, co jednak nie uszło uwadze 
hitlerowców. „Żółty” ze swoimi oprawcami 
starali się wydobyć od pana Kamińskiego 
sekret srebrnych sztućców, ale pomimo tor
tur jakim poddano ogrodnika, i których 
Janka i inni pracownicy pałacu byli świad
kami, hitlerowcy nie dowiedzieli się nic o 
tajemnicy sieleckiego parku. Pan Kamiński 
już dzisiaj nie żyje i nie żyje syn pana 
Kamińskiego, jedynie może srebrne przed
mioty i sztućce czekają do tej pory, aż ktoś 
je znajdzie w parku i może odda do Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

Janina została wzięta na przymusowe 
prace do pałacu w Sielcu aby usługiwać 
„Żółtym”, którym przeważnie reperowała i 
prasowała ubrania. Kiedy „Żółci” byli w 
złym humorze, a bywali często, wysyłali 
Jankę do pracy w polu w bardzo ciężkich 
warunkach, a ludziom pracującym tam 
pozwalali zabrać na kolację do domu tylko 
parę kłosów zboża, cynicznie mówiąc im, że 
kłosy te muszą sobie zmielić na mąkę w 
domu. Natomiast w pałacu Admirała 
hitlerowcy urządzali wystawne przyjęcia dla 
swych przełożonych z Poznania, którym 
rozdawali skradzione z pałacu przedmioty o 
dużej wartości.

Po wojnie Janka z Heniem przedostali się 
na Zachód, gdzie spotkali się po wojennej 
rozłące z mężem i ojcem. Na początku 
wynajmowali mieszkanie w Wembury około 
Plymouth. Wilhelm Kałuża otrzymał pracę 
na kutrach rybackich przy połowie cennych 
i niezwykłych ryb dla Akwarium. Następnie 
kupili dom przy 30 Seymour Avenue, 
Lipson, też w Plymouth. Przy tym domu 

pracował Wilhelm i pracowała Janka, sami 
dekorowali i sami go przerabiali, więc efekt 
był wspaniały. W 1949 urodziła się im 
córka Susan. W Plymouth Kałużowie 
odwiedzali starych znajomych z marynars
kich czasów i często przychodzili do nas. 
Opowiadali o sobie i o swoich przeżyciach, 
a Janka opowiadała o swojej pracy u 
Admirała Unruga i o okrutnych czasach 
wojny. To, co z tych opowiadań zapamię
tałam, opisałam.

Mąż Janiny, bosman Wilhelm Kałuża 
zmarł 25 XI 1985 nagle na serce w 
Plymouth przed swoim domem przy 
naprawie swojego auta. Został pochowany 
na cmentarzu Efford w Plymouth. Janka 
przez jakiś czas jeszcze po jego śmierci 
mieszkała w Plymouth, a następnie 
przeprowadziła się do syna i córki w 
Carterton blisko Oxfordu, gdzie miała swoje 
mieszkanie przy 66 Oakfield Road. Po 
przejściu poważnej operacji w 1980 w 
Plymouth czuła się niepewnie, ale operacja 
się udała i Janka przeżyła jeszcze 19 lat. W 
czwartek 13 maja 1999 zasłabła na serce i 
córka Susan odwiozła ją do szpitala 
Radcliffe w Oxford, gdzie pomimo 
zabiegów, zmarła 17 maja 1999. Msza św. 
żałobna odbyła się w Oxford 24 V 1999, a 
prochy zostaną wmurowane obok męża na 
cmentarzu Efford w Plymouth. Będziemy o 
Niej pamiętać.
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ADMIRAŁ UNRUG I JEGO LUDZIE
Kazimierz Małkowski

Józef Michał Hubert Unrug urodził się 7 
października 1884. r. w Brandenburgu; a do 
gimnazjum uczęszczał w Dreźnie. Po 
ukończeniu szkoły Średniej zawiódł oczeki
wania rodziców, zamiast bowiem poświęcić 
się studiom rolniczym, przydatnym ziemi
aninowi, wybrał zawód wojskowego i 
służbę w marynarce wojennej.

Pochodził z rodziny niemieckich baronów, 
którzy dawno temu osiedlili się w 
Poznańskiem i z własnej woli ulegli spol
szczeniu. Jego dziad i ojciec - mimo czasu 
zaborów - byli gorącymi patriotami polski
mi. On sam w niemieckiej marynarce 
dosłużył się stopnia kapitana, stanowiska 
dowódcy i wysokiego odznaczenia 
wojskowego. Ale po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości niezwłocznie zgłosił 
się do służby dla Rzeczypospolitej. Od 1919 
r. służył w Gdańsku, i Pucku.

Po pięcioletniej służbie przeszedł w stan 
spoczynku, by w rodzinnym majątku w 
Sielcu pomagać przy pracach w gospodarst
wie rolnym.

Do czynnej służby powrócił w maju 1925 
r. jako dowódca floty i wówczas na stałe 
wraz z żoną przeniósł się do Gdyni. J. Unrug 
w 1921. r. zawarł w Sielcu związek 
małżeński, poślubiając swą dalszą kuzynkę 
Zofię z domu Unrug. Mimo różnicy wieku 
stanowili dobraną parę. Państwo Unrugowie 
zamieszkali początkowo w piętrowym 
domu na Grabówku przy ul. Kołłątaja 50, 
gdzie zajmowali trzy pokoje. Wkrótce prze
nieśli się wraz z Dowództwem Floty na 
Oksywie, gdzie po ukończeniu budowy 
zajęli willę wchodzącą w skład zespołu 
koszarowego.

Projekt oksywskich koszar wraz z willą 
dowódcy stworzył prof. Marian Lalewicz, 

autor m.in. gmachu Banku Syberyjskiego w 
Petersburgu i Dyrekcji PKP w Warszawie. 
Architekt ten był głównym przedstaw
icielem polskiego nurtu klasycyzmu aka
demickiego, licznie reprezentowanego w 
Gdyni, a oksywskie koszary to jego sztan
darowe dzieło.

Pomysłodawcą „warowni oksywskiej” był 
J. Unrug. Dominujący nad koszarami 
budynek dowódcy floty zbudowany został 
w latach 1928 - 30. Była to okazała willa, 
przy czym na poddaszu znajdował się tajem
niczy gabinet admirała, niedostępny dla 
domowników. Miał w nim Unrug, różnego 
rodzaju aparaty optyczne (lornetki, lunety 
itp.), dzięki którym widział, co się wokoło 
dzieje. Kiedyś admirał zarządził 
niespodziewanie inspekcję na ORP 
„Wicher”, podczas której na pokładzie 
stanął cały stan załogi. Admirał przeszedł 
przed frontem marynarzy, zatrzymał się 
przy jednym z nich, wywołał drugiego i obu 
zapytał: „O co poszło wczoraj?”. Wyszło na 
jaw, że pobili się na pokładzie okrętu o 
dziewczynę. Wydarzenie to utwierdziło cały 
stan Mar. Woj. w przekonaniu, że „Stary” 
widzi wszystko. Adm. Unrug stosował 
surowe zasady wobec siebie i najbliższych; 
nie palił, nie pił, nie tolerował braku solid
ności, był punktualny, mówił mało, miał 
bystry wzrok i wiedział wszystko... Ale nie 
zawsze się z tym zdradzał. Nie był zbyt 
towarzyski i niechętnie przyjmował, gości 
Jego ulubionym ciastem był tort chlebowy. 
Zaprzyjaźniony z domem państwa Unrugów 
był lekarz dr Tadeusz Gerwel, który jako 
żeglarz był wychowankiem admirała, peł
niącego ftinkcję komandora „Yacht Klubu 
Polski”.

Jedyny syn Unrugów miał na imię Horacy 
ale mówiono na niego Raku albo Raczek. 
Urodził się w 1929 r. i miał swoją piastunkę 
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a potem guwernantkę p. Kazimierę. 
Przyjaźnił się z Jurkiem Młodawskim, któ
rego nawet zaprosił na wakacje do Sielca.

Udało się ustalić, że pierwszą osobą, która 
prowadziła dom Unrugów była sprowad
zona z Poznańskiego Władysława Sobczak, 
a od 1936 r. przejęła po niej obowiązki 

Antonina Łukomska „Ola”. Od początku 
kierowcą admirała był Jakub Kneba. Miał 
on też dwóch ordynansów - jednego stałego, 
pochodzącego z rodzinnych stron, i dru
giego marynarza ze służby czynnej. 
Kierowcą pani Unrugowej był Marian 
Kanikuła.

OBROŃCA HELU
Przybyszewski Stanisław

Mija 92 rocznica urodzin, a zarazem 47 
rocznica mordu w świetle „prawa na 
bohaterskim dowódcy XXXI Baterii 
Artylerii Nabrzeżnej im. Heliodory 
Laskowskiego na cyplu helskim w 1939 r. - 
komandora Zbigniewa Przybyszewskiego.

Przybyszewscy wywodzą się z 
Wielkopolski, najstarsze pisane wzmianki o 
tej rodzinie pochodzą z 1468 r. Wówczas to 
Jerzy Przybyszewski, pieczętujący się 
herbem Grzymała, właściciel majątku Przy- 
byszewo przeniósł z kościoła we Wschowej 
do kościoła w Święciechowej, ufundowane 
wcześniej przez rodzinę trzy ołtarze: św. 
Anny, św. Barbary i św. Trójcy. Jednakże 
najstarsza w ogóle wzmianka o nazwisku 
dotyczy Anny z Przybyszewskich, matki 
biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego 
(1410 - 1487), m.in. fundatora klasztoru w 
Świętej Katarzynie i wawelskiego skarbca.

Na przestrzeni wieków ród uległ 
rozproszeniu, m.in. na Podole, Wołyń, stąd 
w XVIII stuleciu na północne Mazowsze, a 
w XIX w. na Kujawy i do ziemi 
krakowskiej.

Zbigniew Przybyszewski wywodził się z 
linii kujawskiej, był wnukiem Józefa ( 1807 
- 1884), właściciela majątku w Słabęcinie w 
pobliżu Kruszwicy, a synem również Józefa 
(1861 - 1932), właściciela majątku w 
Kurcewie, odsprzedanego w 1904 r. 

Grabskim, i w Giżewie, gdzie 
Przybyszewscy gospodarowali do 1945 r.

Gdy przed laty rozmawiałem z panią 
Stanisławą Wisłocką, córką historyka 
wojskowości płk Wacława Tokarza, i 
zadałem jej pytanie, jak utrwalił się w jej 
pamięci ojciec komandora - Józef 
Przybyszewski, którego jako dziecko widy
wała niemal codziennie, odpowiedziała mi: 
„Pan Józef był człowiekiem apodyk
tycznym, twardo trzymał w swoich rękach 
całą liczną rodzinę i wielkie gospodarstwo. 
Gospodarstwo było prowadzone wzorowo i 
panował tam ustalony prawami boskimi i 
ludzkimi porządek”. Matkę przyszłego ko
mandora, Helenę z Janiszewskich (1872 - 
1961) tak scharakteryzowała: „Była to drob
na kobieta o wielkim sercu, wiecznie zabie
gana, łagodna i dobra dla dzieci, dla służby 
i sąsiadów”. W małżeństwie Józefa i Heleny 
Przybyszewskich przyszło na świat 9 dzieci, 
z których już żadne nie żyje.

Zbigniew Przybyszewski przyszedł na 
świat w dworze giżewskim 22 września 
1907 r. Pierwsze nauki pobierał w domu, nie 
należał do dzieci spokojnych i 
ustatkowanych, co nie było dobrze widziane 
przez surowego ojca, niejednokrotnie był 
karcony przez rodziców za chłopięce 
wybryki, a zwłaszcza za samotne, ryzy
kanckie wyprawy czółnem po wodach 
Gopła.

Naukę w szkole średniej rozpoczął w 
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Kruszwicy, kontynuował w Inowrocławiu, 
lecz po dwóch latach nauki, na wiosnę 1924 
r. - na skutek konfliktu z nauczycielem, 
skreślono go z listy uczniów tej szkoły. 
Wyjechał do Krasnegostawu; do starszej 
siostry Teofili, której mąż był wówczas 
dyrektorem miejscowego gimnazjum. W 
1927 r. zdał tam egzamin dojrzałości, choć 
stopniami na świadectwie maturalnym nie 
zabłysnął.

Gdy zwierzył się ojcu, że swą przyszłość 
widzi na morzu, w marynarce handlowej, 
ten zadecydował sucho: - jeśli marynarka, to 
tylko wojenna.

W ten to sposób, w 1927 r. Zbigniew 
Przybyszewski znalazł się w szeregach 
Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w 
Toruniu. Jego kolega kursowy Jan 
Busiakiewicz tak opisywał Przyby
szewskiego: „Wychowany był w domu 
ziemiańskim, o tradycjach patriotycznych i 
rodzinnych. Cechowała go uczciwość w sto
sunku do siebie i innych. Nie przekupiłby go 
nikt jak to się wówczas u nas mówiło ani 
kiełbasą, ani medalem. Był prostolinijnym, 
nieskomplikowanym, twardym typem 
człowieka o zdrowych poglądach, zdrowym 
spojrzeniu na świat i ludzi. Na Zbyszku 
można było polegać i słów na wiatr nie 
rzucał. Był uparty, z tym jednak, że racjon
alnymi argumentami można go było 
przekonać. Nie miał zwyczaju mówić o 
sobie, był skromny, w gronie obcych raczej 
nieśmiały i małomówny, przy czym pogod
ny i pełen wiary w ludzi. Będąc optymistą 
potrafił entuzjazmować się nawet drobnym 
wydarzeniami, szczególnie gdy chodziło o 
sprawy Polski czy marynarki wojennej, czy 
jakiejś drobnej sprawy. Choć na pozór 
spokojny i opanowany, potrafił postawić się 
sztorcem, gdy ktoś mu nadepnął na odcisk i 
wypowiadał wówczas swoje zdanie czy 
opinię odważnie - bez względu na osobę 
rozmówcy. Nie znosił ględzenia i czczej 

gadaniny, na którą reagował zwięźle i 
dosadnie. W sprawach finansowych był do 
przesady pedantyczny i solidny, zawsze 
polegał na swoich siłach i możliwościach. 
W wymaganiach życiowych był raczej 
skromny, choć jego pozycja materialna za 
naszych czasów była jedną z lepszych wśród 
naszego grona, cechowała go oszczędność. 
(...) Był praktyczny i realny, chodzący po 
ziemi. Lubił wieś i gdyby nie służba w 
marynarce, czułby, się dobrze gospodarząc 
na ziemi. Chętnie jeździł na urlopy do 
Giżewa, gdzie miał okazję polowań, które 
bardzo lubił. Nie palił, nie grał w karty, a pił 
przy okazji, by „dostroić się do atmosfery 
otoczenia”.

Bez większych sukcesów w nauce i 
szkoleniach praktycznych, z 12 lokatą na 17 
absolwentów rocznika, ukończył szkołę i 
15. 08.1930 r. na pokładzie ORP „Bałtyk” z 
rąk gen. bryg. Stanisława Burhardt- 
Bukackiego, reprezentującego Prezydenta 
RP, otrzymał patent podporucznika ma
rynarki wojennej.

W ciągu następnych lat służył jako oficer 
wachtowy na ORP „Krakowiak”, potem był 
zastępcą dowódcy tego okrętu, dowódcą 
kompanii rekruckiej w Kadrze Floty, 
uzupełniał wiedzę na Kursie Oficerów 
Artylerii Morskiej i Kursie Pilotów 
Lotnictwa Morskiego oraz Kursie Nurków. 
Do końca 1935 r. był oficerem artylerii 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych, krótko 
dowodził baterią 105 mm na Oksywiu, po 
czym w kwietniu 1936 r. przeszedł do 
służby na okręcie ORP „Mazur”, gdzie był 
zastępcą i p.o. dowódcy.

Sławę artylerzysty morskiego zdobył 
Przybyszewski służąc w 1937 r. na kontrtor- 
pedowcu „Burza” w charakterze I oficera 
artylerii i , kiedy to załoga tego okrętu 
zdobyta mistrzostwo Floty w strzelaniu 
artyleryjskim. „To prawdziwa polska - 
szkoła strzelania” - mówiono o jego sukce
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sach poligonowych. W 1938 r. przeszedł na 
ORP „Błyskawica” , w tymże roku awan
sował na kapitana marynarki, a 25.X. 1938 r, 
został mianowany dowódcą XXXI Baterii 
Artylerii Nadbrzeżnej im. Heliodory 
Laskowskiego na Helu. Gdy o tej nominacji 
dowiedział się dowódca Rejonu 
Umocnionego Hel, kontradmirał Włodz
imierz Steyer, stwierdził: „Gdy dowódca 
Rejonu dowiedział się, że na stanowisko 
dowódcy tej baterii przychodzi kpt. mar. 
Zbigniew Przybyszewski, Pierwszy oficer 
art. z kontrtorpedowca „Burza“, to z 
wrażenia... usiadł. Następnie poprosił szefa 
Floty o potwierdzenie tej wiadomości fono
gramem. Komandor, dowódca Rejonu, ani 
marzył, że na Hel może być wyznaczony tak 
wartościowy oficer jak kpt. Przybyszewski, 
którego znał jeszcze z czasów, gdy sam 
dowodził dyonem kontrtorpedowców (...). 
Dowódca Rejonu mógł więc być spokojny o 
cypel. Znajdował się teraz w pewnych, 
energicznych rękach”, (cytat z: Włodzimierz 
Steyer, Samotny półwysep, Poznań 1969).

Przybyszewski zaufania swych dowódców 
nie zawiódł w potrzebie we wrześniu 1939 r. 
Walczył do końca, Hel kapitulował dopiero 
2 października jako ostatni bastion 
Rzeczypospolitej na Wybrzeżu . Podczas 
aktu kapitulacji „Niemiec zakomenderował 
z pruską butą: - zdać broń ! Wtedy kpt. mar. 
Przybyszewski pobladł. Z zaciśniętymi 
wargami wyszedł z szeregu . Niewprawnie 
manewrując jedną zdrową ręką odpiął 
kordzik. Niemiec wyciągnął rękę, by ode
brać, ale ranny obojętnie minął krzykacza. 
Podszedł do krawędzi nabrzeża, tam gdzie 
lśniły wilgocią żelazne łby cumowniczych 
polerów, i z rozmachem cisnąc broń w 
morze”. Działo się to na oczach marynarzy, 
gotowych do odmarszu do niewoli.

Kpt. mar. Przybyszewski również odszedł 
do niewoli , był w trzech oflagach: w 
Nienburgu, w Spittal nad Drwą i najdłużej w 
Oflagu II C Woldenberg, gdzie podjął dwie 

nieudane próby ucieczki.
Po wojnie wrócił do kraju i w kwietniu 

1945 r. zgłosił się do służby w marynarce 
wojennej 15.IX.1945 r. otrzymał awans na 
stopień komandora podporucznika, był 
dowódcą Dyonu Ścigaczy, a od 30 września 
194b r. został dowódcą nowo sformowanego 
31. Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej w 
Redłowie. Na stanowisku tym przebywał do 
połowy 1949 r., kiedy to już w stopniu 
komandora porucznika mianowano go sze
fem Służby Artyleryjskie j w Dowództwie 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Latem 1950 
r. awansował na stanowisko zastępcy szefa 
Wydziału Marynarki Wojennej przy Sztabie 
Generalnym WP.

Przybyszewski został aresztowany w 
Warszawie 16 września 1950 r. jako pier
wszy spośród siedmiu oficerów marynarki 
wojennej, w następnej kolejności aresz
towano dowódcę Floty komdra Stanisława 
Mieszkowskiego, komdra por. Roberta 
Kasperiskiego, komdra ppor. Wacława 
Krzywca, komdra Jerzego Staniewicza, 
komdra por. Kazimierza Kraszewskiego i 
komdra Mariana Wojcieszka. „22 miesiące, 
prawie dwa lata, trwało nieludzkie śledztwo 
wobec komdra Zbigniewa Przybyszew
skiego, zanim zgodził się wreszcie 
rozpocząć swe ostatnie zeznanie od wykutej 
na pamięć formuły: - jestem szpieg i zdrajca 
ojczyzny .... Zanim to nastąpiło, pod
dawany był średniowiecznym torturom fizy
cznym i psychicznym.

„Proces siedmiu” rozpoczął się pod prze
wodnictwem sędziego najwyższego sądu 
wojskowego płk Parzenieckiego 18 lipca 
1952 r. w Warszawie. Oskarżonym 
odmówiono prawa do obrony. Po czterech 
dniach zapadł wyrok: komandorowie 
Mieszkowski, Wojcieszek, Staniewicz, 
Kasperski i Przybyszewski otrzymali karę 
śmierci, dwaj pozostali dożywocie. Z prawa 
łaski prezydent Bierut skorzystał tylko w 
stosunku do dwóch komandorów: Woj
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cieszka i Kasperskiego. Trzej pozostali - 
Mieszkowski, Staniewicz i Przybyszewski - 
straceni zostali 16 grudnia 1952 r.

Dnia 24 kwietnia 1956 r. wyrok skazujący 
został uchylony. Siedmiu skazanych zreha
bilitowano i oczyszczono z zarzutów, żona 
komandora Przybyszewskiego - Helena, 
otrzymała z łaski władców PRL ćwiartkę 
papieru z tak urzędowym, suchym tekstem 
informującym o uchyleniu wyroku śmierci i 
rehabilitacji męża, jakby chodziło w tym 
wszystkim o rzecz, a nie o człowieka.

Mimo upływu lat, rzekomo zmiany ustro

ju w Polsce, która od siedmiu - lat mieni się 
demokratyczną Rzeczpospolitą, rodzina 
Przybyszewskich, a także rodziny 
Mieszkowskich i Staniewiczów w dzień 
Zaduszek nie a mają gdzie złożyć kwiatów, 
nie mają gdzie zapalić świeczek, gdyż groby 
komandorów nie istnieją.

Bronili Polski, a teraz Ona o nich zapom
niała.

(przedruk z „Tygodnika Polskiego” z dnia 
30.08.1997)

****

FUNDACJA OCHRONY ZABYTKÓW MILITARNYCH
pod auspicjami Polskiego Towarzystwa 

Historycznego w Wielkiej Brytanii
Honorowy Patronat b. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie, 
Ryszarda Kaczorowskiego

Pan
dr Andrzej Zakrzewski
Minister Kultury i Sztuki Warszawa

Znając głębokie zaangażowanie Pana 
Ministra w działania na rzecz historii i 
tradycji naszego kraju, pozwalam sobie 
zwrócić się do Pana z prośbą o wsparcie 
społecznej inicjatywy wpisania do Rejestru 
Zabytków Rzeczypospolitej Polskiej 
zabytkowych obiektów Rejonu 
Umocnionego „Hel” na Półwyspie Helskim.

W załączeniu przedstawiam Panu 
Ministrowi dokumentację przesłaną 30 czer
wca ubiegłego roku panu Marcinowi 
Gawlickiemu, Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków w Gdańsku oraz 
jego enigmatyczne odpowiedzi na nasz 
wniosek. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków „przymierza się” do tego tematu 
przez prawie cały rok, a tymczasem 

zabytkowe, unikatowe obiekty militarne na 
Półwyspie Helskim, nadal niszczone i 
dewastowane, wymagają natychmias
towego, interwencyjnego wpisu do Rejestru 
Zabytków, co stanowić będzie prawne 
zabezpieczenie tych obiektów i podstawę do 
ratunkowych działań ochronnych.

mgr Jan Tarczyński
Prezes

Gdańsk, dn. 15. 06. 1999 r.
POMORSKI WOJEWÓDZKI 

KONSERWATOR ZABYTKÓW 
w Gdańsku
Rejestr zabytków województwa 
Pomorskiego nr A - 1200 
L. dz. PWUZ-5340/6/99/4321

DECYZJA
w sprawie wpisania dobra kultury do 

rejestru zabytków

Na podstawie art. 5 pkt. 1, art. 8 ust. 1 pkt. 
3 i art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 
lutego 1962 r. „O ochronie dóbr kultury” 
(Dz. U. nr 10 poz. 48 z 1983 r., poz. 173 z 
1989 r., nr 36 poz. 322 z 1990 r., ze zmiana
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mi Dz. U. nr 106 poz. 496 z 1996 r. oraz Dz. 
U. nr 106 poz. 668 z 1998 r.) oraz art. 104 
kpa. W wyniku postępowania administra
cyjnego wszczętego i przeprowadzonego 
przez Wojewódzki Oddział Zabytków w 
Gdańsku

orzekam:

wpisać do rejestru zabytków województ
wa pomorskiego, pod numerem rejestru A- 
1200 następujące dobro kultury:

1. Zespół obiektów fortyfikacji polskich 
Rejonu Umocnień „Hel” na Półwyspie 
Helskim, zbudowanych przez Polską 
Marynarkę Wojenną w latach 1931 - 39.

l.L, 1.2., 1.3, Baterie nr 31, 21, 33 - mapa 
4, część działki 34/2, księga wieczysta K. 
117 HEL właściciel: Skarb Państwa

L4. Bateria nr 22 - mapa 3, część działki 
32/14, KW 27799

mapa 2, część działki 22/13, KW 27799 
właściciel: Skarb Państwa
zarządca: Ministerstwo Obrony

Narodowej
00-909 Warszawa, ul. Klonowa 1
1.5. Bateria nr 32 - mapa 3, część działki 

26/3, KW 29655
właściciel: Skarb Państwa
zarządca: Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Wejherowo

1.6. Bateria nr 23 - mapa 2, część działki 
16/5, KW 29655

właściciel: Skarb Państwa
zarządca: Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Wejherowo

mapa 4, część działki 10/19, KW 17379 
właściciel: Gmina Miasta Jastarnia 
- schron „Sęp”, „Saragossa”, „Sabała” 
mapa 1, część działki 1/2, KW - karta 84 

Jastarnia
właściciel: Skarb Państwa
władający: Urząd Morski w Gdyni

2. Zespół obiektów niemieckich na 
Półwyspie Helskim, zbudowany w latach 
1939- 1945

2,1, Bateria „Schleswig - Holstein”

stanowisko ogniowe BI, B2, B3 - mapa 3, 
część działki 28/16, KW 29655

właściciel: Skarb Państwa
zarządca: Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Wejherowo
wieża - mapa 3, część działki 30/20, księ

ga wieczysta K 117 HEL
właściciel: Skarb Państwa

Obiekty wpisane do rejestru zabytków 
zaznaczono na załącznikach graficznych 
stanowiących integralna część niniejszej 
decyzji.

UZASADNIENIE DECYZJI
Na Półwyspie Helskim zostały zlokali

zowane unikatowe fortyfikacje obrony 
wybrzeża, wzniesione zgodnie z 
obowiązującymi w 1. poł. XX w. 
Doktrynami obronnymi. Fortyfikacje twor
zone były w trzech etapach:

inwestycje polskie z lat 1931 - 1939
inwestycje niemieckie z lat 1939/40 - 

1945
inwestycje polskie z lat 1948 - 56

L7. Ośrodek oporu Jastarnia - schron 
, Sokół”
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ZATOPIENIE STATKU
OGNIEM ARTYLERII OKRĘTOWEJ

Jerzy Tumaniszwili

Niedawno, w pierwszych miesiącach tego 
roku, przeżywaliśmy w Oregonie dramat 
dużego japońskiego frachtowca, którego 
potężny sztorm Pacyfiku wyrzucił na 
mieliznę niedaleko portu Coos Bay.

W swoich wodoszczelnych zbiornikach 
New Carissa miał 400,000 galonów ropy, a 
więc potencjalna awaria tego statku groziła 
katastrofalnym zanieczyszczeniem 
dziewiczych plaż Oregonu i zagładą tysięcy 
ptaków, zwierząt morskich, ryb, krewetek i 
ostryg. W trzecim dniu huśtany na ogrom
nych falach statek przełamał się na dwie 
części: rufę z maszynami i pomieszczeniami 
załogi oraz na przeszło 100 metrowy dziób 
właśnie ze zbiornikami tej dieslowej ropy, 
która zaczęła ciec zanieczyszczając pobliski 
brzeg. Rzucono się aby zapobiec zbliżającej 
się katastrofie. Starano się wzniecić pożar, 
który miał wypalić ropę. Pozakładano 
najrozmaitsze środki wybuchowe, a kiedy je 
zdetonowano wybuch był fantastyczny, ale 
ciężka ropa nie zapaliła się. Wtedy sprowad
zono oceaniczny holownik oraz zakupiono 
w Holandii „super duper” - linę do holowa
nia. Korzystając z przypływu i sztormowej 
pogody zdołano dziób New Carissy 
ściągnąć z mielizny i zaczęto holować na 
głębokie wody, gdzie postanowiono statek 
zatopić. W czasie powtórnego potężnego 
sztormu, 15-20 mil od lądu „super duper” 
zagraniczny hol urwał się i New Carissa 
szybko zdryfowała na plażę niedaleko portu 
Newport. Na szczęście nie ciekła, a jeżeli 
ciekła to bardzo mało. Wtedy ściągnięto 
zwykły hol z U.S. Navy i tym razem bez 
specjalnych trudności odholowano 
tankowiec przeszło 50 mil od brzegu i tam 
najnowszy niszczyciel miał ją zatopić, 

posłać na dno oceanu ogniem swej artylerii, 
dwóch dział kalibru 5 inch. Niszczyciel jak 
na najlepszych ćwiczeniach wystrzelił 
blisko sto pocisków, z czego chyba połowa 
trafiła cel i porobiła dziury doskonale 
widoczne na telewizorze, ale o zatopieniu 
statku w krótkim czasie, a właściwie o 
posłanie go na dno oceanu nie było mowy. 
Trzeba było ściągnąć okręt podwodny, bo 
niszczyciel torped nie miał. Ten wreszcie 
jedną torpedą posłał New Carisse do pod
wodnego grobu.

Ten rozgrywający się na naszych oczach 
morski dramat natchnął mnie do podzielenia 
się z kolegami własnymi doświadczeniami.

W sierpniu 1944 roku „Piorun” brał udział 
w zaczepnych patrolach w Zatoce 
Biskajskiej. Resztki armii niemieckiej 
rozbitej przez zmotoryzowaną kolumnę 
generała Pattona uciekały morzem do 
Hiszpanii.

Dnia 7 sierpnia wraz z niszczycielem 
HMS „Onslow” byliśmy w zespole 
krążownika HMS „Diadem”. Onslow 
wyciągnął z wody rozbitków załogi myśliw
ca Beautightera, który rankiem natknął się 
na duży statek niemiecki w wejściu do La 
Rochelle. Według ich relacji trafili statek 
jedna bombą, bo wzniecili pożar, ale sami 
zostali trafieni silnym ogniem art. przeci
wlotniczej. Musieli wodować i ratować się 
na tratwie.

Kiedy obejmowałem wachtę o 16.00 
szliśmy szybkością 25 węzłów w kierunku 
na La Rochelle. Morze było spokojne, hory
zont lekko mgiełką przysłonięty. Wodząc 
wzrokiem po horyzoncie, w oparach tej 
mgiełki coś się zarysowało. Tak. Jest syl
wetka dużego statku. Melduje D-cy: Kąt 
kursowy prawo 10 - statek. D-ca natychmi
ast wydaj e rozkazy: Dzwonić alarm 
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bojowy... sygnalizować na krążownik, kąt 
kursowy, prawo 10 nieprzyjaciel. Wskakuję 
do Dalocelownika. Zakładam hełm z tele
fonem. Po chwili otrzymuję meldunek z 
Centrali: Artyleria gotowa. Melduję D-cy: 
Artyleria gotowa. On z kolei rozkazuje: 
Skierować działa na nieprzyjaciela, 
rozpocząć strzelanie.

Powtarzam rozkaz D-cy i komenderuję: 
Kąt kursowy prawo 10 - Cel statek - Pocisk 
kruszący - kąt biegu prawo 90 - Szybkość 
celu zero - Odległość z dalmierza 10.500 
jardów - Ogień ciągły salwami, salwy co 6 
sekund...

Położyłem lornetkę przed sobą na para
pecie okienka. Mat Ugrynowicz melduje, że 
ma statek na celu. Czekam na meldunek z 
centrali. O już nadchodzi: Dane nastawione, 
konżugator w ruchu. - OGNIA!!! 
krzyknąłem do tuby. Dzyń ... dzyń ... 
zadźwięczał buczek PAL i w tym momencie 
Ugrynowicz przycisnął spust. Dziobowa 
bateria, cztery lufy splunęły żółtym dymem. 
Zatrzęsło okrętem. Zahuczało. Patrzę się na 
statek. Czekam na wypryski naszej pier
wszej salwy. Są, są, już widzę, są w 
kierunku, ale krótkie. Podaj ę do centrali 
zwiększenie odległości o 800. Druga salwa 
też jest krótka, ale w trzeciej zaobser
wowałem obramowanie. Zbliżamy się szy
bko. Nie widać tam żadnej akcji. Działa ich 
milczą. Przy upadku czwartej salwy 
zadrżałem ze wzruszenia, a Ugrynowicz 
krzyczał: dostał! dostał! w celu ! w celu ! - 
Widać dym snujący się na statku i czarne

STATEK
Irena Głowacka-Bemas.

„EMPRESS OF CANADA” należała do 
grupy przedwojennych „Władczyń” 
(EMPRESSES) północnego Pacyfiku. Były 

wybuchy pod samym pomostem. Raz po raz 
wstrząsa okrętem salwa trzech baterii - sześ
ciu dział. A na wrogim statku pali się 
pomost, palą się nadbudówki, statek dostaje 
ciężkie lanie (takie jak New Canssa). Już 
widać na wodzie maleńkie punkciki. Załoga 
skacze do wody. Spuszczają łodzie 
ratunkowe i tratwy. Są one malowane na 
żółty kolor. Widać już poszczególnych 
rozbitków w żółtych pasach ratunkowych. 
Widać teraz dwa potężne działa na dziobie i 
dwa na rufie, a na nadbudówkach Boforsy 
art. przeciwlotniczej. Nie dziwie się, że 
spuścili nasz samolot. A statek pomimo już 
przeszło stu trafnych pocisków nie miał 
zamiaru pogrążyć się i zatonąć.(Tak jak 
New Carissa). Trzeba było podejść i strzelić 
torpedę, co się też wkrótce stało. Torpeda 
fuknęła z aparatu i wpadła płasko do wody. 
Za chwilę zniknęła pod wodą, pozostaw
iając ślad w postaci białej poruszającej się 
szybko smugi. Zbliżała się coraz bliżej do 
nieprzyjaciela. Wstrzymałem oddech, zdaje 
się że to już już... tuż... tuż zaraz uderzy i 
wtem... Statek jakby podniósł się do góry, 
słup ognia, dymu i wody wzniosły się do 
nieba. Wyglądał jak wielka pochodnia z 
ognistymi ramionami. Przechylał się na 
jedną burtę i po krótkim czasie zatonął. Był 
to krążownik pomocniczy SAUELAND 
(8000 t.), który załadowany był wojskiem 
uciekającym do Hiszpanii. Rozbitków nie 
podnosiliśmy, bo statek był blisko wybrzeża 
i portu skąd widać już było motorówki idące 
na ratunek.

WIDMO
to szybkie, luksusowe statki pasażerskie 
zbudowane w szkockiej stoczni, a należące 
do znanej Kompanii kanadyjskiej C.P.R. 
(Canadian Pacific Railway). W czasie 
pokoju „EMPRESS OF CANADA” pływała 
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pomiędzy Zachodnią Kanadą a Japonią, 
Australią i Nową Zelandią. Była znanym i 
popularnym statkiem, zapewniającym bard
zo wygodną i przyjemną podróż swoim 
pasażerom, wśród których często znaj
dowali się sławni i bogaci, jak również 
liczni emigranci ze wschodu.

Z chwilą wybuchu Drugiej Wojny 
Światowej „EMPRESS OF CANADA” 
wraz z innymi statkami pasażerskimi 
zmienił swoją rolę. Całe wewnętrzne 
wyposażenie usunięto, przystosowując je do 
transportowania wojska, sprzętu wojennego 
oraz żywności. Dla własnej obrony statek 
został uzbrojony w działa i karabiny 
maszynowe, usprawniono w nim system 
komunikacyjny.

Przez pierwsze trzy i pół roku wojny 
szczęście biegło śladami „EMPRESS OF 
CANADA”. Statek brał udział w wielu 
niebezpiecznych akcjach i konwojach. 
Pojawiał się niemal we wszystkich miejs
cach zmagań wojennych na morzach i 
oceanach świata. Tropiony i ścigany przez 
nieprzyjacielskie okręty szczęśliwie omijał 
wszystkie zasadzki. Dlatego też Niemcy 
nadali mu szczególną nazwę: „Statek 
Widmo” (Phantom).

W dniu 1 marca 1943 roku, moja matka, 
siostra Hanka oraz ja wypłynęłyśmy na 
„EMPRESS OF CANADA” z portu Durban 
w Południowej Afryce do Anglii. 
Należałyśmy do grupy 70 Polek z 
Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet 
(P.W.S.K.). Na statku znajdowało się sporo 
pasażerów, głównie personel wojskowy z 
terenów okupowanych przez Niemców. Byli 
wśród nich Francuzi, Grecy, Norwegowie 
grupa angielskich urzędników rządowych i 
około 170 Polaków zdążających do Anglii 
by wstąpić w szeregi Marynarki Wojennej 
lub Lotnictwa; płynęło z nami także 500 
włoskich jeńców wojennych.

Pierwsze dni podróży, po wypłynięciu na 
ocean Atlantycki, zajęło nam wzajemne 

poznawanie współpasażerów. Wspaniałe 
słońce przygrzewało zachęcając do spac
erów po rozległym pokładzie. Raz w ciągu 
każdego dnia przeprowadzany był ćwiczeb
ny alarm. Na głos dzwonka, w pełnym 
umundurowaniu i w pasach ratunkowych 
stawaliśmy obok wyznaczonej nam łodzi 
ratunkowej. Podczas takiego alarmu 
szkolono nas w ratowaniu się z tonącego 
statku. Zaznaczyć tu trzeba, że statek nasz 
płynął bez eskorty, pomimo iż akwen ten był 
szczególnie kontrolowany przez nieprzyja
cielskie okręty podwodne niemieckie i 
włoskie. Z tych też względów kurs statku 
tworzył linię zygzakowatą, zmienianą w 
zależności od otrzymywanych drogą 
radiową sygnałów.

Wśród tak licznych na statku pasażerów 
panował nastrój beztroski i wesołości. 
Wszyscy byliśmy młodzi i w przyszłość 
patrzyliśmy z nadzieją i wiarą, że wszystko 
co najlepsze jest przed nami. Niebawem 
mieliśmy zobaczyć w Anglii swoich 
najbliższych po kilkuletniej rozłące. Ja, z 
matką i siostrą jechałyśmy do ojca, który z 
naszą Polską Armią, po upadku Francji 
przebywał w Szkocji.

Wieczorem, 13 marca pożegnałyśmy 
naszych nowych znajomych i udałyśmy się 
do kabiny, którą dzieliłyśmy wspólnie z 
panią Adą Ł., znaną tenisistką z Krakowa. 
Po całym dniu na świeżym, oceanicznym 
powietrzu szybko zasnęłyśmy, kołysane 
miarowym przytłumionym stukaniem 
maszyn.

Nagle, około północy zbudził nas głośny 
wybuch i gwałtowny wstrząs statku, po 
którym nastąpiła zupełna cisza. Za moment, 
z korytarza dobiegł nas głos kabinowego 
<Zostaliśmy storpedowani. Proszę szybko 
się ubrać i z pasami ratunkowymi wyjść na 
pokład. Mamy 20 minut aby opuścić statek, 
zanim dostaniemy drugą torpedą >.

Wyszłyśmy we trójkę na korytarz ale bez 
p. Ady Ł. która postanowiła chwilę jeszcze 
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pozostać dla nałożenia makijażu, a spieszyć 
trzeba było się bardzo. Niestety Ada Ł. nie 
zdążyła już zająć miejsca w naszej łodzi - 
spóźniła się.

Na korytarzu było już pełno ludzi z trudem 
przesuwających się do przodu, tym bardziej 
że statek przechylił się o co najmniej 20 
stopni. Noga za nogą, co wydawało się 
trwać godziny, dotarłyśmy wreście do klatki 
schodowej. A w głowie mojej coś 
dręczącego krzyczało - prędzej! prędzej, bo 
my nigdy nie zdążymy wyjść na zewnątrz.

Na statku nie było jednak oznak paniki, 
nikt nie krzyczał i nie przepychał się. Nawet 
rozmów nie było słychać. Tłum ludzi z 
przodu i tłum z tyłu posuwający się bardzo 
wolno w kompletnej ciszy, jak automaty. 
Wszystko to co nas wyrwało z głębokiego 
snu i przerażało grozą wydawało się jakieś 
nierealne, niemal nieprawdopodobne. 
Wreszcie u szczytu schodów zobaczyłyśmy 
blade światło i słychać było syk sztor
mowych lamp.

Na pokładzie panował półmrok. Blady, 
mały księżyc co chwilę krył się za warstwą 
przesuwających się chmur. Przy „naszej” 
łodzi ratunkowej zobaczyłyśmy grupkę 
ludzi usiłujących przygotować ją do 
spuszczenia na wodę. Wkrótce 
otrzymałyśmy rozkaz wejścia do łodzi i 
zajęcia siedzących miejsc. Przy spuszcza
niu łodzi wskutek gwałtownego przechyłu 
łódź nabrała sporo wody, którą natychmiast 
zaczęliśmy wylewać za burtę. Znajdujący 
się w łodzi mężczyźni chwycili za wiosła i z 
całych sił zaczęli ją odpychać, aby jak 
najszybciej znaleźć się poza zasięgiem 
wirów wodnych tonącego statku, które z 
łatwością mogłyby nas wessać w toń 
oceanu.

Druga torpeda została wystrzelona i po 
niej statek bardzo szybko zatonął. 
Siedziałyśmy w łodzi przytulone we trzy do 
siebie. Nawet księżyc schował się za 
chmury by ukryć naszą tragedię. Panowała 

zupełna ciemność. Z wody dochodziły nas 
różne odgłosy, krzyki i wołania o pomoc. 
Ludzie tonęli i byli zabijani przez rekiny i 
barrakudy, które licznie zaczęły opływać 
miejsce zatonięcia naszego statku; - okolice 
równika są ich domenę.

Wkrótce w niewielkiej odległości od 
naszej łodzi wynurzył się włoski okręt pod
wodny „LEONARDO DA VINCI”, który 
nas storpedował i zapytał o nazwę zatopi
onego przez siebie statku. Zabrał też na 
swój pokład włoskiego lekarza, jeńca 
wojennego, który płynął z nami na 
„EMPRESS OF CANADA”.

Co stało się z pozostałymi jeńcami włoski
mi, którzy przebywali pod pokładem i czy 
się ktoś z nich uratował, nie jest mi wiado
mo.

Następnego ranka ocean był wyjątkowo 
spokojny, pokryty czarna oliwą i 
pływającymi szczątkami statku. W oddali 
widać było inne łodzie i tratwy wypełnione 
rozbitkami. W naszej łodzi otrzymaliśmy 
wszyscy śniadanie składające się z małej 
miarki wody i kwadracika czekolady. Łódź 
nasza była przeładowana ludźmi i nikt nie 
wiedział ile czasu przyjdzie nam na niej 
spędzić, dlatego racjonowanie naszych 
skromnych zapasów wody i żywności było 
ogromnie ważne.

W południe słońce zaczęło nas prażyć 
niemiłosiernie. Jedyną naszą ochroną stały 
się zmoczone w wodzie chustki i płócienne 
kieszenie powyrywane z mundurów 
układane na głowach i plecach. Ku nasze
mu przerażeniu stwierdziliśmy, że jesteśmy 
eskortowani, po obydwu stronach łodzi 
przez liczne rekiny.

Późnym popołudniem zjawił się nad nami 
brytyjski samolot, który zniżył się nad łodzi
ami rozbitków wykonując szereg okrążeń 
dając równocześnie znaki skrzydłami, które 
ktoś w łodzi odczytał jako informację, że 
pomoc dla nas jest w drodze. Jak później 
dowiedzieliśmy się, kapitan statku p. Goold, 
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przed zejściem ze statku nadał sygnał 
S.O.S., określając dokładnie miejsce na 
oceanie w którym zostaliśmy storpedowani. 
A znajdowaliśmy się na równiku 700 mil od 
Freetown, portu położonego w Sierra Leone 
w zachodniej Afryce, do którego mieliśmy 
zawinąć w drodze do Anglii.

Po odlocie samolotu spędziliśmy na 
oceanie kolejną dobę. Całą noc i cały dzień 
w towarzystwie podpływających do łodzi 
rekinów. Zbliżał się wieczór, słońce już 
zachodziło, co zwykle trwało na tej sze
rokości geograficznej zaledwie kilka minut, 
po której następowała zupełna ciemność. 
Morze zaczynało się gwałtownie burzyć, a 
fale, z każdą chwilą większe, waliły z całą 
siłą w naszą łódź. Byliśmy raz na grzbiecie 
tych zwałów wody, a raz w dole, czekając 
kolejnej fali, która nas przewróci, która zale
je naszą łódź zdaną na kaprysy żywiołu. 
Zmoczeni bryzgami wody, trzymający się 
resztkami sił naszych ławek byliśmy 
wszyscy wyczerpani i zobojętniali na to co 
nas czeka. Pozbawieni jakiejkolwiek 
nadziei na wyratowanie nas w takich 
warunkach czekaliśmy na rychły i nieod
wracalny koniec.

Nagle, w półmroku, z tych wzburzonych 
fal blisko nas wynurzyły się okręty. Były to 
cztery brytyjskie okręty wojenne - dwa duże 
niszczyciele „BOREAS” i „KORYNTIAN” 
i dwie korwety „PETUNIA” i „CROCUS”. 
Akcja ratunkowa jaką podjęli marynarze 
tych okrętów była zadziwiająca. My, 
ratowani rozbitkowie, wszyscy jeszcze w 
szoku, jakby sparaliżowani. Nasze ręce i 
nogi odmówiły posłuszeństwa. Wysokie 
fale podrzucały naszą łódź jak piłką, a mary
narze którzy z „BOREASA” wskoczyli do 
łodzi musieli nas brać na ręce i piąć się z 
nami po wysokim trapie (drabince ze 
sznurów) zawieszonym na burcie okrętu.

Na pokładzie „BOREASA” zobaczyliśmy 
rozbitków, wcześniej jeszcze wyratowanych 
przed nami, którzy mieli na sobie bandaże i 

opatrunki. Widać lekarz okrętowy nie tracił 
czasu.

Kobiety sprowadzono pod pokład do 
pomieszczeń załogi, która odstąpiła nam 
swoje miejsca. Ułożyłyśmy się na podłodze 
i niemal natychmiast zapadłyśmy w 
męczący sen, z którego zrywałyśmy się z 
krzykiem, myśląc że znów jesteśmy torpe
dowani. Towarzyszyły nam przy tym 
wstrząsy okrętu i wybuchy wyrzucanych 
bomb głębinowych przeciwko krążącym 
wokół nas nieprzyjacielskim okrętom pod
wodnym.

Szczęśliwie dopłynęliśmy do Freetown, 
gdzie lokalne władze brytyjskie przyszły 
nam z pomocą. Po sprawdzeniu listy 
pasażerów z „EMPRESS OF CANADA”, 
okazało się, że brakowało 392- osoby. W ich 
intencji została odprawiona w miejscowej 
katedrze msza św., która była jednocześnie 
mszą dziękczynną za nasze ocalenie. W 
kilka dni później, pasażerowie którzy czuli 
się na siłach, a między nimi nasza trójka, 
odpłynęli do Anglii na „MAURETANII” 
dużym statku, który wiózł z Indii rodziny 
angielskie, a także i wielu wojskowych.

Wspomnienia te piszę, by wyrazić moją 
wielką wdzięczność tym wspaniałym mary
narzom, którzy z narażeniem własnego 
życia przybyli nam na pomoc, którzy nas 
wyratowali, jak i dla pamięci tych którzy 
zginęli.
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WESOŁA TRÓJKA
Romuald Nałęcz-Tymiński

Na przestrzeni lat 1930-ch, we Flocie 
Morskiej w Gdyni wyróżniał się trójka przy
jaciół, znana jako „Wesoła Trójka”. Składała 
się ona z Henryka Moszczyńskiego, 
Arkadiusza Ignatowicza i Leona 
Iwkowskiego.

Jako ochotnicy do Marynarki Wojennej, 
spotkali się na przeszkoleniu rekruckim w 
Kadrze Marynarki Wojennej i od razu przy
padli sobie do gustu. Wychodzili razem na 
przepustki, a później z okrętów w Gdyni na 
„ląd”. Lubili potańcówki, wstępowali do 
Hotelu Pod Dębem „na jednego” i dobrze im 
było razem.

Przywódcą w tej „Trójce” był Leon 
Iwkowski. Zawsze wesoły, dowcipny i pełen 
pomysłów.

Arkadiusz Ignatowicz, znakomicie 
dotrzymywał kroku Iwkowskiemu 
humorem i dowcipem.

Henryk Moszczyński, oddany całkowicie 
swoim przyjaciołom, był raczej poważnego 
usposobienia. Kiedy przyjaciele, od czasu 
do czasu, pokpiwali sobie z Henryka i dow
cipkowali jego kosztem, odganiał się od 
nich dobrodusznie słowami „słuchać 
hadko”. Zupełnie jak Sienkiewiczowski Pan 
Podbipięta.

Cała „Wesoła Trójka” wyszkoliła się w 
specjalności pokładowej, cieszyła się dobry
mi opiniami u przełożonych i awansowała 
regularnie.

Kiedy spotkałem się z nimi w 1938 roku, 
byli w stopniach bosmanmatów. W roku tym 
miałem przydział do Ośrodka Jachtingu 
Morskiego, jako jego Komendant. Wśród 
obsady Ośrodka, miedzy innymi, znajdował 
się jako instruktor żeglarstwa i wiedzy 
morskiej, bosmanmat Arkadiusz 
Ignatowicz. Oceniłem go jako doskonałego 
podoficera, obowiązkowego, i lojalnego, 

bardzo dobrego żeglarza i instruktora. W 
chwilach wolnych w Ośrodku, studiował 
nawigacje oraz przyswajał sobie 
początkową wiedze Astronomii Nautycznej.

To też, kiedy w początkach 1939 roku, już 
jako zastępca dowódcy żaglowca szkolnego 
ORP „Iskra”, kompletowałem załogę tego 
okrętu wśród dobrze mi znanych i doceni
anych marynarzy, w pierwszym rzędzie 
spowodowałem zaokrętowanie na ORP 
„Iskra” bosmanmata Arkadiusza Igna
towicza.

Dnia 6-go maja, 1939 roku, ORP „Iskra” 
odkotwiczył z redy Helu, z połowa 
młodszego rocznika podchorążych Kursu 
Morskiego, w przeszło pięciomiesięczną 
podróż szkolną. „Iskra” była zbyt mała aby 
pomieścić cały rocznik. Zatem, na 
półmetku, drugą połową rocznika pod
chorążych mieliśmy przeokrętować z ORP 
„Wilia”, oddając pierwszą grupę „Wilii”.

Po odwiedzeniu Londynu, Lisbony, 
Salerno, postoju szkolnym w Zatoce 
Falleron koło Piraeus, Oranie i Casablanca, 
25 sierpnia, 1939 r., wyszliśmy na Atlantyk, 
mając jako port docelowy Las Palmas na 
Wyspach Kanaryjskich. Tam mieliśmy 
zawinąć 5-go września. Po drodze, 
wykonywaliśmy ćwiczenia przy żaglach, 
pokładowe, astronomiczne i inne, z nowo 
zaokrętowaną grupa podchorążych.

1-go września, 1939 r., ORP „Iskra” znaj
dował się około 120 mil morskich na zachód 
od marokańskiego portu Safi. 
Szykowaliśmy się do zwrotu na nowy kurs 
manewrowy, kiedy z kabiny radio wypadł 
bosmanmat Ludwik Chwistecki i w 
wyraźnym podnieceniu zameldował dowód
cy, że tego ranka Niemcy napadły na Polskę, 
Warszawa, Gdynia i Puck były bombar
dowane przez Luftwaffe i że od bomby lot
niczej, zginał dowódca Morskiego Dy
wizjonu Lotniczego (w Pucku), komdr por.
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ORP Wilja

ORP Iskra
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Edward Szystowski.
Zaniechaliśmy przygotowywany manewr, 

postawiliśmy wszystkie żagle włączyliśmy 
motor i wzięliśmy kurs na Casablanca, do 
portu której weszliśmy wczesnym 
popołudniem 2-go wrzenia. Las Palmas 
bowiem należał do neutralnej Hiszpanii i 
jeżeli byśmy tam doszli (jak przewidywał 
program podróży), bylibyśmy internowani 
do końca wojny.

Po kilku tygodniach, ORP „Iskra” i 
„Wilia” zostały przesunięte z Casablanca do 
Port Lyautey, postawione w stan rezerwy i 
pozostawione tam pod opieką podoficera i 
kilku marynarzy. Reszta załóg tych okrętów 
razem z podchorążymi i Kursem 
Sygnalistów, który był zaokrętowany na 
ORP „Wilia”, zostały przetransportowane 
drogą morską do Bordeau, a z stamtąd 
pociągiem do bretońskiego miasteczka 
Landerneau i zakwaterowane tam jako 
Oddział Wydzielony Polskiej Marynarki 
Wojennej.

W końcu listopada, 1939 r. Oddział 
Wydzielony Mar. Woj., również drogą 
morską, został przeniesiony do Wielkiej 
Brytanii. Tu, od 1-go wrzenia znajdowały 
się już polskie niszczyciele ORP „Błyskaw
ica”, „Burza”, i „Grom”, na których byli 
zaokrętowani przyjaciele Ignatowicza, 
Iwkowski i Moszczyński. A wiec, „Wesoła 
Trójka”, znalazła się w całości w Wielki 
Brytanii.

Bosman Leon Iwkowski, w lipcu, 1940 
roku, kiedy istniała groza niemieckiej 
inwazji na Wielką Brytanię, został zaokrę
towany na patrolowcu „Pomerol”, pod 
moim dowództwem, na stanowisko 
bosmana okrętowego. Następnie brał chlub
ny udział w działaniach Polskich niszczy
cieli na Zachodzie, kończąc wojnę będąc 
odznaczonym Krzyżem Walecznych, 
Medalem Morskim z okuciem oraz bry
tyjskimi medalami i gwiazdami za operacje 
morskie.

Bosman Henryk Moszczyński, tak jak 
jego przyjaciel Iwkowski , w połowie 1940 
roku, pływał na jednostce Oddziału 
patrolowego.

Od maja, 1941 roku, był zaokrętowany na 
świeżo wybudowanym w stoczni bry
tyjskiej, ORP „Kujawiak”. W dniach 24/25 
grudnia tego roku, uczestniczył na 
„Kujawiaku”, w brytyjskim rajdzie na 
Lofoty.

W czerwcu, 1942 r. ORP „Kujawiak” był 
w eskorcie konwoju, złożonego z sześciu 
statków transportujących, załadowanych 
zaopatrzeniem dla wycieńczonej do granic 
wytrzymałości Malty.

Pomimo silnej eskorty bezpośredniej i 
dalekiej, konwój atakowany przez naloty 
zmasowanego lotnictwa nieprzyjaciel
skiego, dwóch włoskich krążowników, pię
ciu niszczycieli oraz okrętu podwodnego, w 
dniach 14-go i 15-go czerwca, 1942 r., 
poniósł poważne straty. Brytyjski krążownik 
uszkodzony przez torpedę, dwa niszczyciele 
Floty, poważnie uszkodzone, jeden 
poławiacz min zatopiony, cztery statki kon
woju zatopione.

Pozostałe dwa statki konwoju, w nocy 15- 
go czerwca, zostały wprowadzone do Malty.

Wkrótce po północy 16-go czerwca, okrę
ty bliskiej osłony, otrzymały zezwolenie na 
wejście do basenu portu Valetta.

Na idącym przed „Kujawiakiem” HMS 
„Badsworth” oślepiający błysk na chwile 
rozjaśnił ciemności nocy. Kadłub 
„Kujawiaka” odczuł podwodne echo 
eksplozji, jakby uderzenie potężnym 
młotem. Za chwile, powietrzny odgłos 
wybuchu, dotarł do uszu załogi 
„Kujawiaka”.

MHS „Badsworth” wszedł na jedną z min 
zrzuconych przez samoloty nieprzyjaciel
skie do kanału wejściowego do Malty.

Dowódca „Kujawiaka” kdr. ppor. Ludwik 
Lichodziejewski pragnąc udzielić pomocy 
uszkodzonemu towarzyszowi, skierował 
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swój okręt do HMS „Bads worth”.
Zaledwie „Kujawiak” zaczął zmieniać 

kurs, straszny wstrząs i huk eksplozji szarp
nęły okrętem. „Kujawiak” dotknął miny 
rufową częścią okrętu.

Natychmiastowa akcja ratunkowa, nie 
dała pożądanego skutku. Ani pompy nie 
były w stanie wypompowywać wdzierającej 
się do wnętrza okrętu wody, ani też nie 
pomogło stemplowanie - umacnianie grodzi 
i plaster na burcie.

ORP „Kujawiak” zaczął tonąć rufą, 
unosząc dziób.

Dowódca zarządził spuszczenie na wody 
łodzi i tratew, poczym wydał rozkaz 
opuszczenia okrętu. Sam na „chwilę” wpadł 
do swojej kabiny, aby uratować swój order 
Virtuti Militari i jego dyplom.

W tej „krótkiej chwili”, „Kujawiak” 
zaczął, coraz bardziej chylić się na lewa 
burtę.

Koja i szafka w kabinie dowódcy znaj
dowały się właśnie po lewej burcie. Jedyne 
zaś drzwi wyjściowe (i wejściowe) były po 
burcie prawej.

Kiedy kdr. Lichodziejewski zwrócił się ku 
drzwiom wyjściowym, stwierdził, że znalazł 
się w potrzasku. Okręt miał już duży 
przechył na lewa burty i pochylenie pokładu 
było zbyt wielkie, aby się po nim móc 
doczołgać do drzwi. Gładki pokład nie miał 
żadnych występów, po których można 
byłoby wspiąć się do wyjścia.

Sytuacja stała się rozpaczliwa.
W tym czasie podoficer ewidencyjny 

„Kujawiaka” bosman Moszczyński 
wzorowy i obowiązkowy podoficer, 
przeprowadzał ostatnią inspekcję okrętu, 
czy przypadkowo któryś z członków załogi, 
ranny, czy z innego powodu, nie mógł opuś
cić okrętu.

Do pomieszczenia dowódcy zajrzał z 
obowiązku służbowego, nie oczekując tam 
niespodzianek.

Jakież było jego zdziwienie, kiedy ujrzał 

dowódcę, usiłującego bezskutecznie wdra
pać się do wyjścia z kabiny. Przy pomocy 
znajdujące go się jeszcze w pobliżu mary
narza i kawałka liny, wyciągnął dowódcę z 
pomieszczenia.

Gdyby nie obowiązkowość bosmana 
Moszczyńskiego, kdr. ppor. Ludwik 
Lichodzejewski, poszedł by na dno morza 
ze swoim ulubionym okrętem i nigdy by się 
nie dowiedziano, jak to się stało.

Pięć miesięcy później, Polska Marynarka 
Wojenna otrzymała od Royal Navy, 
najnowszej klasy niszczyciel HMS 
„Myrmidon”, któremu nadała nazwa ORP 
„Orkan”.

Na taką „perłę” należało skompletować 
jak najlepszą załogę. Dowódcą „Orkana” 
został doskonały bojowy oficer kdr. por. 
Stanisław Hryniewiecki, który odznaczył się 
jeszcze w wojnie Polsko-Bolszewickiej 
1920 r„ we Flotylli Rzecznej na Pinie, 
Prypeci i Dnieprze. Był on ostatnim z 
pośród oficerów „starej daty”, którzy od 
1918 roku budowali i szkolili Polską 
Marynarkę Wojenną, a który mimo wieku i 
steranego zdrowia, oparcie trzymał się czyn
nej służby na okrętach.

Na ORP „Ślązak” musiałem się pożegnać 
na korzyść „Orkana” z doskonałymi i 
wypróbowanymi członkami załogi. Między 
innymi, zostali wyokrętowani ze „Ślązaka”, 
bosman okrętowy chor. mar. Michał Gallas, 
doskonały marynarz i specjalista, mat; 
Staszek Warso - sygnalista odznaczający się 
rzadko spotykaną wizją nocną, dzięki której 
w 1940 roku, podczas ewakuacji Dunkierki, 
uratował ORP „Błyskawica” od storpe
dowania przez niemieckie U-boty; mat 
Franek Długołęcki - artylerzysta, w Raidzie 
na Dieppe w sierpniu, 1942 r., pierwszą 
salwą z Oerlikonu trafił wyłaniającego się z 
naszej własnej zasłony dymnej, lecącego na 
niskim pułapie F.W.190, gotowego do zwol
nienia bomby, na dziobową część „Ślązaka”. 
Zdeprymował albo zranił pilota, zmuszając 
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go do gwałtownego wyłaniania wpierw i 
przez to do spóźnionego zwolnienia bomby, 
która minęła dziobową część „Ślązaka”, 
wpadając do morza nie dalej niż dwa metry 
od lewej burty okrętu.

Z byłej załogi ORP „Kujawiak”, między 
innymi był zaokrętowany na ORP „Orkan” 
st. bosm. Henryk Moszczyński.

W pierwszym tygodniu października, 
1943 roku, na Północnym Atlantyku, Grupa 
Wspierająca konwoje, do której należał 
ORP „Orkan”, zawzięcie tropiła niemieckie 
okręty podwodne z „Wilczego Stada”, kon
centrującego się dookoła konwoju 
Sprzymierzonych, podążającego do 
Wielkiej Brytanii.

8-go października rano, pogoda była 
pochmurna, wiał południowo zachodni szk- 
walisty wiatr o przeciętnej sile 4 według 
skali Beauforta, który rozbujał nieprzyjem
na fala.

O godz.0605, akustyczna torpeda wys
trzelona przez U-Bota, ugodziła ORP 
„Orkan” w rufę, wyrywając duży otwór w 
kadłubie okrętu, równocześnie zapalając 
ropę.

Nie było ratunku. Płonący od rufy do 
pomostu, piękny „Orkan” zatonął.

W tej drugiej tragedii Polskiej Marynarki 
Wojennej po stracie ORP „Orzeł”, z załogi 
ORP „Orkan”, liczącej ponad 200 osób, ura
towano tylko jednego oficera, 40-tu podofi
cerów i marynarzy i 3-ch marynarzy Royal 
Navy.

Wśród ofiar tej tragedii, znaleźli się: 
wybitny dowódca kdr. poi Stanisław 
Hryniewiecki, drugi z „Wesołej Trójki” st. 
bosm. Henryk Moszczyński (doskonały 
podoficer odznaczony dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych; Medalem Morskim i brytyjski
mi odznaczeniami za kampanie), oraz 
wszyscy przeokrętowani z ORP „Ślązak”.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
W końcu lutego, 1942 r ., zostałem 

wyokrętowany z ORP „Błyskawica”, na 

którym miałem przydział zastępcy dowódcy 
okrętu i odesłany do Newcastle-on-Tyne. W 
pobliskim Hepbum-on-Tyne w stoczni był 
wykańczany niszczyciel typu Hunt, HMS 
„Bedale”. Był on przekazany przez Royal 
Navy Polskiej Marynarce Wojennej, w 
której został przemianowany na ORP 
„Ślązak”. Ja byłem wyznaczony na jego 
pierwszego dowódcę.

Wśród przybywającej na ten okręt załogi, 
z dużą przyjemnością przywitałem trzeciego 
z „Wesołej Trójki”, bosmana Arkadiusza 
Ignatowicza.

Po przeokrętowaniu chor. mar. Michała 
Gallasa na ORP „Orkan”, bosm. Ignatowicz 
otrzymał nominację na Bosmana 
Okrętowego ORP „Ślązak”.

Na tym wspaniałym okręcie, Ignatowicz 
walczył mężnie w Raidzie na Dieppe (sier
pień, 1942), inwazji Sycylii (lipiec, 1943), 
bitwach o Salemo (wrzesień, 1943), D-Day, 
czyli inwazji Normandii (czerwiec, 1944) 
oraz utarczkach z niemieckimi ścigaczami, 
bojowych patrolach i konwojach 
związanych z operacją, „Neptune”, aż do 
końca Drugiej Wojny Światowej, otrzy
mując awans na st. bosmana, odznaczenia 
Krzyżem Walecznych, Medalem Morskim z 
trzema okuciami i brytyjskimi medalami i 
gwiazdami za operacje morskie.

Niechlubnej pamięci porozumienie 
Stalina, Churchilla i Roosevelta w Jałcie w 
lutym, 1945 r., oddające Polskę pod władzę 
Związku Sowieckiego, uniemożliwiło 
powrót do Polski znacznej większości 
Polskich Sił zbrojnych, wiernie walczących 
przeciwko Niemcom na Zachodzie.

Wśród nieznacznej liczby tych co 
optowali na powrót do Kraju znalazł się st. 
bosm. Arkadiusz Ignatowicz. Miał rodzinę 
w Polsce, do której tęsknił przez siedem lat 
okrutnej wojny i okresu powojennego.

Po przybyciu do Polski, Ignatowicz został 
wcielony do Marynarki Wojennej PRL’u, 
otrzymał awans na podporucznika marynar-
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ki, zapisał się do partii. Miał nadzieję na P.R.L.
spokojny żywot w służbie. Znając go dobrze Początkowo pływał w Dywizjonie 
nie mam wątpliwości, że postanowił Minowców, a 15-go czerwca, 1951 r. otrzy- 
pozostać lojalnym wobec Marynarki Woj. mał dowództwo okrętu hydrograficznego

UPROWADZENIE ORP „ŻURAW”
ORP „Żuraw .

W Nr 6/7 „Bandery” za czerwiec/lipiec 
1991 roku kpt. Mar. Henryk Połchowski 
opisał całą historię ORP „Żuraw” pt: 
Uprowadzenie czy prowokacja.

ORP „Żuraw” wszedł do służby w 
Marynarce Wojennej 25 sierpnia 1939 roku 
jako trałowiec o wyporności 180 ton - był 
ostatnim z serii sześciu minowców nazy
wanych popularnie „ptaszkami”. Po kapitu
lacji Helu dostał się w ręce niemieckie. Do 
kraju wrócił w 1946 roku i po remoncie oraz 
odpowiednim wyposażeniu został okrętem 
hydrograficznym.

22 lipca 1951 roku okręt wyszedł z portu 
gdyńskiego do Kołobrzegu, gdzie w dniach 
od 23 do 31 lipca uczestniczył w ćwi
czeniach na morzu. Jednostką dowodził 
ppor. mar. Arkadiusz Ignatowicz (przedwo
jenny podoficer pływający w czasie wojny 
m.in. na „Kujawiaku”, „Błyskawicy”, i 
„Ślązaku”, odznaczony Krzyżem 
Walecznych oraz alianckimi „Gwiazdami”). 
Na pokładzie okrętu znajdował się również 
szef Wydziału Pomiarowego Hydrografii 
komdr. ppor. Jerzy Iwanow (żołnierz AK i 
partyzant - odznaczony orderem Virtuti 
Militari i Krzyżem Partyzanckim, były adiu
tant szefa Sztabu Głównego MW komdr. 
Iwana Szylingowskiego). Podczas rejsu z 
Gdyni do Kołobrzegu i w czasie ćwiczeń na 
okręcie znajdował się porucznik Zarządu 
Informacji nr 9 z Gdyni, który jak zwykle 
prowadził... „rozmowy indywidualne” z 
marynarzami w swojej kabinie.

1 sierpnia przybył na pokład szef Artylerii 
Sztabu Generalnego i osobiście podz
iękował załodze wzorowego wykonania 

zadań bojowych podczas ćwiczeń. Wy- 
okrętował się niemile widziany oficer infor
macji, a załogę powiększył ppor. mar. 
Zygmunt Bogumił, który został prosto po 
promocji wyznaczony na stanowisko 
zastępcy dowódcy okrętu ds. polityczno- 
wychowawczych.

Tego samego dnia wieczorem „Żuraw” 
odcumował z Kołobrzegu i wyruszył w 
drogę powrotną do Gdyni. Dowódca okrętu 
zarządził krótką odprawę, aby ustalić 
rozkład wacht podczas powrotnego rejsu. 
„Psiaka”, miał objąć komdr. ppor. J. 
Iwanow, a po minięciu cypla helskiego 
Ignatowicz postanowił osobiście przejąć 
prowadzenie okrętu. Po odprawie wspólnie 
z komdr. ppor. Iwanowem postanowili 
chwilę porozmawiać z nowym zastępcą 
ppor. mar. Z. Bogumiłem, który na poczet 
wkupnego zaproponował mały toast. 
Dowódca zgodził się na małego „drinka” i 
zasugerował, aby tę symboliczną ceremonię 
dokończyć po powrocie do Gdyni. Gdy tak 
sobie rozmawiali w kabinie dowódcy okrę
tu, do której przeszli z mesy, „Żuraw” 
wykonał niespodziewanie gwałtowny zwrot 
na lewą burtę i nagle otworzyły się drzwi 
prowadzące z kabiny do mesy. W drzwiach 
stanęło dwóch uzbrojonych marynarzy z 
bronią wycelowaną w oficerów. Jeden z 
nich oświadczył, że okręt zmienił kurs i 
płynie na Bomholm. Drugi natomiast wyjął 
klucz przekładając go na stronę zewnętrzną 
i oświadczył, że w razie prób opuszczania 
kabiny będzie strzelał przez drzwi.

Zaskoczeni oficerowie byli bezbronni i 
bezradni. Pistolet Iwanowa zgodnie z 
zarządzeniem ministra ON spoczywał w 
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sztabie, a broń dowódcy znajdowała się w 
magazynie okrętowym. Sterroryzowani byli 
również inni członkowie załogi. Mimo usil
nych nacisków buntowników oficerowie 
odmówili przeprowadzenia okrętu do portu 
w Ystad. Zgodził się na to uwięziony 
również chor. mar. Stanisław Gazda (w 
gronie porywaczy znajdowali się sami 
marynarze, a skalisty rejon Bornholmu 
groził wszystkim rozbiciem i śmiercią).

Na nabrzeżu w Ystad spora sensacja. 
Tłumy gapiów. Dziennikarze. Na pokład 
okrętu wchodzą władze szwedzkie z 
tłumaczką. Na wieść, że nie cała załoga 
decyduje się na pozostanie w Szwecji miejs
cowi są wyraźnie zawiedzeni. Z 14 mary
narzy na brzeg schodzi 12. Kadra pozostaje 
i postanawia wracać. St. mar. Cesarz z 11 
kolegami odjeżdża eleganckimi limuzyna
mi. Dowódca okrętu kontaktuje się z polską 
ambasadą, która o ucieczce „Żurawia” już 
wie z porannej prasy (?). Wykazuje też brak 
zainteresowania losem polskiej załogi i 
okrętu. Ignatowicz, aby uniknąć internowa
nia „Żurawia”, postanawia jak najszybciej 
wracać do kraju. Szwedzi wystawiają 
rachunek 80 dolarów za pobyt w porcie, 
który z braku dewiz spada na polską 
ambasadę. Poza tym delegacja szwedzka 
kurtuazyjnie żegna się z oficerami i 
opuszcza okręt.

Po 11 godzinach postoju w szwedzkim 
porcie „Żuraw” ruszył w stronę polskiego 
brzegu. Pełni obaw, jednocześnie zad
owoleni, że uniknęli internowania, zbliżali 
się do Gdyni. Kiedy po nawiązaniu łącznoś
ci z Dowództwem Marynarki Wojennej 
otrzymali rozkaz podawania co pół godziny 
swojej pozycji i nawiązania łączności z 
wysłaną naprzeciw „Błyskawicą” 
dowodzący okrętem zrozumieli, o co 
chodzi. Władzom wojskowym chodziło o 
przyprowadzenie „złapanego podczas 
ucieczki okrętu”, aby dowodzących nim 
postawić spreparowane zarzuty. Po podaniu 

kilku meldunków o swojej pozycji okręt 
zmienił kurs i okrężną drogą wszedł samot
nie da basenu portowego nr 9 na Oksywiu. 
W tym czasie dowódca „Błyskawicy” kpt. 
mar. Z. Studziński (późniejszy dowódca 
MW) bezskutecznie szukał „Żurawia” po 
Bałtyku.

Kiedy dowódca okrętu powrócił od szefa 
Hydrografii i powiedział załodze, że 
„przyjdą goście”, bladość jego twarzy ozna
czała tylko jedno - kłopoty. Rzeczywiście, 
najpierw podjechały samochody 
wypełnione żołnierzami z bronią, a następ
nie oficerowie w samochodach osobowych, 
w tym przedstawiciele Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej, Sądownictwa 
Wojskowego, Zarządu Głównego 
Informacji, Dowództwa MW... W efekcie te
go nastąpiły aresztowania i haniebny proces.

Komdr. ppor. J. Iwanow został skazany 
przez Sąd Marynarki Wojennej na 15 lat 
więzienia, degradację, pozbawienie odz
naczeń i praw publicznych (5 lat). Taki sam 
wyrok otrzymał por. mar. A. Ignatowicz. 
Jedyne ppor. mar. Z. Bogumił otrzymał karę 
12 lat więzienia. Podoficerów i marynarzy 
sądzono na oddzielnych rozprawach - 9 z 
nich otrzymało wyroki md 5 do 10 lat 
więzienia. 12 marynarzy, którzy pozostali w 
Szwecji skazano zaocznie na karę śmierci, 
podobno wszyscy mieszkają w Kanadzie.

Czekamy na wyjaśnienie wszystkich 
okoliczności związanych z tą sprawą, rewiz
ję procesu i rehabilitację niewinnych ludzi. 
Od 7 lat nie żyje już por. mar. Arkadiusz 
Ignatowicz, ale żyje jego rodzina, inni 
członkowie załogi, a. także pamięć o tym 
wydarzeniu.

Trzeba tu dodać, że marynarze ciągle pow
tarzali „Wrócimy jak Sowietów w Polsce 
nie będzie”.

W „Dzienniku Bałtyckim” z dnia 3-go 
lutego 1989 roku p. Wojciech Święcicki 
podaje:

„Po wyjściu z więzienia, A. Ignatowicz 
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zatrudnił się jako zwykły marynarz na sza- 
landach PRCiP. Dopiero później został 
szyprem na holownikach i pchaczach, oraz 
kierownikiem pogłębiarek. W 1965 r. 
przeniósł się do „Port Serwisu” i aż do 
emerytury, dowodził małymi zbiornikowca
mi dostarczającymi bunkiema statki w por
tach Gdyni i Gdańska.”

22 lutego, 1984 roku, odszedł na Wieczną 
Wachtę trzeci członek „Wesołej Trójki”, 
wzorowy podoficer Marynarki Wojennej 2- 
ei Rzeczypospolitej, mój wypróbowany 
podwładny i Towarzysz Broni, niespraw
iedliwie potraktowany przez reżim PRL, jej 
podporucznik marynarki Arkadiusz 
Ignatowicz.

NIECH MU ZIEMIA OJCZYST, O 
KTÓRĄ WIERNIE WALCZYŁ PRZEZ 
CAŁY PRZEBIEG DRUGIEJ WOJNY

ŚWIATOWEJ LEKKA BĘDZIE.

Jeszcze przed uprowadzeniem ORP 
„Żuraw”, władzom PRL sen z oczu spędzał, 
ogólny w Siłach zbrojnych upadek morale i 
dyscypliny. W tym wypadku w Marynarce 
Wojennej. Organa Bezpieki i Politrucy w 
swych dociekaniach uważali, że źródłem 
obniżenia się stanu „moralno politycznego” 
był nastrój demobilizacyjny.

Według por. Czyżyka, starszego oficera 
informacyjnego Sekcji Okręgowej Nr. 8 
„wśród marynarzy krążyła wersja, że do rez
erwy będą zwolnieni ci, którzy najgorzej 
wywiązują się a obowiązków służbowych 
.... notuje się liczne wypadki pijaństwa i 
zdarzają się nawet wypadki samowolnego 
opuszczania stanowiska, bez zameldowania 
przełożonym ...”

Do obniżenia się poziomu dyscypliny, 
przyczynia się także dyskusja i opieszałe 
wykonywanie rozkazów „przełożonych.”

Należy podkreślić, że sytuacja, która ist
nieje na okręcie (ORP „Żuraw”, przypisek 
mój), ma swoje ścisłe powiązanie z 
pochodzeniem społecznym załogi. Około 

2/3 załogi to ludzie, których rodzice byli 
powiązani z Sanacją.....

Dowódca okrętu ppor. mar Ignatowicz, nie 
interesuje się prawie życiem i 
wykształceniem załogi i ogranicza się 
jedynie do kierowania okrętem i wydawania 
rozkazów.

W okresie, kiedy rzecz powyższa miała 
miejsce, dowódca Marynarki Wojennej 
PRL, był sowiecki vice-admiral Wiktor 
Czerokow. Był to w Polsce okres pełen 
podejrzeń, infiltracji jednostek wojskowych 
przez informatora „Bezpieki” itp.

W tym czasie przygotowywano proces 
generałów Tatara, Mossora i Kirchmajera.

W szczególności, oficerów 2-ej 
Rzeczpospolitej Polskiej, będących w 
służbie PRL, a w tym wypadku oficerów 
Marynarki Wojennej, podejrzewano o przy
należności do organizacji konspiracyjnej w 
Mar. Woj. (której jak mi wiadomo, żadne 
dochodzenia nie wykazały).

W meldunku specjalnym zastępcy Szefa 
Okręgowego Zarządu Informacji ppłk 
Nikołaja Prystupy do jego Szefa Głównego 
Zarządu Informacji M.O.N. płk Dimitrija 
Wozniesienskogo, Prystupa pisze: „W 
dowództwie Szefostwa Hydrografii (komdr. 
Zagrodzki, komdr. Szczęsny, kpt. mar Gosk, 
por mar Możdżer), zgrupowany jest w 
znacznej ilości wrogi element związany z 
Organizacją Konspiracyjną w Mar. Woj.”, 
oraz że „Załoga ORP „Żuraw”, jest 
zaśmiecona wrogim elementem.”

Co do osoby dowódcy ORP „Żuraw” ppor. 
mar A. Ignatowicza, ppłk Prystupa 
stwierdza; „...z uwagi na treść posiadanych 
na niego materiałów, oraz przeszłości, nie 
jest odpowiedni na zajmowanym 
stanowisku.”

Atmosfera podejrzeń, donosicielstwa czy 
fałszywych oskarżeń przeważnie kończące 
się brutalnymi dochodzeniami, rozprawami 
i niesprawiedliwymi wyrokami - wniesione 
przez „Bezpiekę Siły Zbrojne PRL i 
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bezwzględnie kierowane - bez wątpienia nie 
mogły być nie odczute przez personel - w 
naszym wypadku personel Marynarki 
Wojennej.

Chociażby pozbycie się przez władze 
PRL, dwóch pierwszych dowódców 
Marynarki Wojennej PRL, przedwojennych 
popularnych i wysoce doświadczonych ofi
cerów: kontr adm. Adama Mohuczego 
(fałszywie oskarżonego i skazanego na 13 
lat więzienia, w którym, w nieludzkich 
warunkach zmarł), i kontr adm. Włodz
imierza Steyera, któremu po przejściu w 
stan spoczynku, przez pewien czas nie 
wolno było mieszka na wybrzeżu. Na 
miejsce kontr-adm. Steyera, na nastypne 
dwie kadencje sprowadzono admirałów 
sowieckich z ich licznymi oficerami 
sztabowymi, instruktorami N.K.W. ’dzistami.

Dodajmy do tego zamierzone w 1951 r. lub 
już wprowadzone zmiany, miedzy innymi:

zabronienie w Siłach Zbrojnych, 

jakichkolwiek praktyk religijnych, - 
przedłużenie zasadniczej służby wojskowej 
z 2-ch do 3-ch lat,

w styczniu 1951 r., wprowadzenie dla 
kadry i marynarzy, mundurów 
wzorowanych, na umundurowaniu mary
narzy sowieckich,

wprowadzenie Regulaminu Służby 
Okrętowej, prawie całkowicie przetłumac
zonego z sowieckiego.

Ta sowietyzacja Marynarki Wojennej 
PRL, niewątpliwie była boleśnie odczuta 
przez personel Marynarki Wojennej PRL 
(poza zaprzedanymi systemowi i tymi, 
których umysły były „wyprane”) w pier
wszym rzędzie powodując obniżenie morale 
i dyscypliny. Sądzę, że to właśnie mogła być 
przysłowiowa kropla wody, która przelała 
naczynie cierpliwości tych, którzy poważyli 
się na czyn rozpaczy - uprowadzenie ORP 
„Żuraw” do Ystad l-go/2-go sierpnia, 1951 
roku.

POWROT NA „BŁYSKAWICĘ” - KONIEC WOJNY

Tadeusz Lesisz

Rok 1940, - Po stracie ORP „Dragon” (stor
pedowany u brzegów Normandii 8.7.44 
przez „Ein-Mann-Torpedo), wraz z załogą 
zostałem odesłany do obozu przejściowego 
H.M. „Beechwood Camp” na południu 
Anglii. Po kilku tygodniach zdałem 
obowiązki D-cy załogi i 28 września 
zostałem ponownie zaokrętowany na ORP 
„Błyskawica” jako I oficer artylerii. 
„Błyskawica” była w tym czasie przy
dzielona do Western Approaches i bazowana 
w Devonport. Naszym bezpośrednim 
zadaniem było patrolowanie zatoki 
Biskajskiej wzdłuż zachodnich wybrzeży 
Francji, oraz utrzymywanie kontaktu z 
lokalnymi przywódcami „Resistance”, 
którym przekazywaliśmy bezpośrednio 
rozkazy od naszego dowództwa. Odbywało 

się to w sposób jak najbardziej „trady
cyjny”. Po podejściu do brzegu i nawiązaniu 
kontaktu z lądem, spuszczaliśmy 
motorówkę na wodę i oficer z uzbrojonym 
oddziałem marynarzy podchodził do 
umówionego miejsca, spotykał komendanta 
„Resistance” i wręczał mu rozkazy. Podczas 
jednego z patroli, kiedy w zastępstwie 
pełniłem obowiązki z.d.o., osobiście 
zostałem wysłany na ląd w Les Sables 
d’OIonne. Była niedziela, piękny pogodny 
dzień, po wylądowaniu na lądzie i oddaniu 
rozkazów poprosiłem komendanta, czy 
moglibyśmy odwiedzić lokalny kościół. Bez 
wahania zaprowadzono nas tam i po krótkiej 
wizycie, obdarowani skrzynką szampana, 
powróciliśmy na okręt. Mimo działań 
wojennych w głębi Francji, tu na zachodzie 
wyczuwało się jakiś „dziwny spokój”. W 
głębi morza groziły nam głównie U-boty a u 
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wejść do portów miny.
Innym razem dostaliśmy zadanie rozpozna
nia ujścia rzeki Gironde, podchodziliśmy do 
ujścia z wielką ostrożnością, bo było bardzo 
mocno zaminowane a artyleria nadbrzeżna 
jeszcze w rękach Niemców.
Rok 1945.- Na kontynencie Europy koniec 
wojny zbliżał się w szybkim tempie. Na 
wschodzie armie rosyjskie zbliżały się do 
Berlina. 29 kwietnia Hitler mianuje admi
rała Dónitza swoim następcą i 4 maja 
wszystkie wojska niemieckie w północno 
zachodniej Europie poddają się Aliantom, a 
8 maja gen. Jódl w imieniu Niemiec (High 
Command), podpisuje akt bezwarunkowego 
poddania (unconditional surrender) wojsk 
niemieckich na wszystkich frontach.
Operation Deadlight. - z chwilą 
zakończenia działań wojennych, wszystkie 
U-boty, będące na operacji w morzu w licz
bie około 110, otrzymały rozkaz wyjścia na 
powierzchnię i poddania się, oraz wejścia do 
wyznaczonych portów w północno-zachod
niej Szkocji. Decyzją Dowództwa Aliantów, 
po ich rozbrojeniu, miały być wyprowad
zone na holu na Atlantyk i zatopione na 
dużej głębokości 36 tyś. stóp, ładunkiem 
wybuchowym. ORP „Błyskawica” i H.M.S. 
„Onslow” zostały wyznaczone do nad
zorowania tej operacji.
25 listopada, pierwsze U-boty opuściły 
Loch Ryan i 27 listopada znalazły się na 
właściwej pozycji, około 100 mil na zachód 
od brzegów Irlandii. Ponieważ kabel 
łączący z ładunkiem wybuchowym na U-bot 
U2321 został przerwany musieliśmy zatopić 
go ogniem artylerii. Było to niełatwe 
zadanie, gdyż mimo wielu trafień, U-bot nie 
chciał przez dłuższy czas zatonąć. Można by 
powiedzieć, że operacja ta była „symbol
icznym” zakończeniem „The Battla of the 
Atlantic”.
Koniec wojny w Europie. - Pozornie życie 
na okrętach polskich nic się nie zmieniło. Po 
50 latach trudno jest oddać panujące wśród

załogi nastroje - ogólne przygnębienie - 
nagle staliśmy się niepotrzebni! Przed nami 
wielka niewiadoma. Czy wracać do kraju i 
do jakiej Polski? Czy czekać dalej?.......
wykonujemy naszą służbę. W międzyczasie 
otrzymujemy rozkaz wyjścia do Norwegii w 
celu przeprowadzenia stojących w Oslo 
małych jednostek floty niemieckiej do bazy 
w Kiel. W Oslo mieliśmy okazję poznać 
miasto i piękne położone w lasach osiedla 
mieszkaniowe. Tak w porcie jak i w mieście 
nie było widać zniszczenia wojną. Podczas 
tego rejsu mieliśmy również okazję 
odwiedzić Kopenhagę, piękne miasto, 
zupełnie „nietknięte” wojną.

Rok 1946 - Podczas postoju w Rosyth 18 
lutego zostałem wyokrętowany z „Błyskaw
icy” i przydzielony do Kierownictwa Mar. 
Woj. w Londynie, na stanowisko z-cy ref
erenta Departamentu Statystycznego. 
Referentem był mój późniejszy przyjaciel 
Kazik Hess.
Z ciężkim sercem opuszczałem „szczęśli
wy” okręt na którym z przerwami spędziłem 
ponad pół wojny. Przydział do Londynu był 
moim pierwszym stanowiskiem administra
cyjnym.

Dziwnym zbiegiem okoliczności, 
zamieszkaliśmy z Kazikiem w tym samem 
domu na 55 Gloucester Road, u bardzo miłej 
gospodyni. Sprawy kulinarne załatwialiśmy 
na zmianę na „ringu” przed kominkiem. 
Było wspaniale, mieliśmy „dwa kroki” do 
Hyde Parku, który odwiedzaliśmy dość 
często na długie spacery i ciekawe dyskusje. 
W międzyczasie przygotowywaliśmy się do 
egzaminu na „Second Mate” (drugi oficer w 
ang. Mar. Handl.)
W biurze nasza praca polegała na przygo
towaniu form i papierów do zapisywania się 
do PKPR (Polski Korpus Przygotowania i 
Rozmieszczenia) pod dowództwem bry
tyjskim.
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Wobec decyzji przeważającej części 
Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie 
pozostania poza krajem jako protest przeci
wko oddaniu Polski w sferę wpływów Rosji 
Sowieckiej, uzgodnionym na konferencji w 
Jałcie
Rząd Brytyjski postanowił umożliwić 
byłym oficerom, podof. i szeregowym oraz 
ich rodzinom pozostania w Anglii.
Wstąpienie do PKPR na 2 letni kontrakt, 
pozwalało przygotować się do życia 
cywilnego i znaleźć pracę. Uposażenia były 
zależne od posiadanego stopnia, z tym, że 
Mar. Woj. na wzór angielski była trak
towana jako „senior service” o jeden stopień 
wyżej, dla przykładu mój stopień jako kapi
tana Mar. Woj. to był (Lt/cdr/major). W cza
sie pełnienia służby w PKPR., zakwa
terowanie było w obozach wyposażonych w 
baraki, albo w koszarach, tak jak oficerowie 
brytyjscy.
Rok 1947 - Demobilizacja.

Po zdaniu obowiązków w Kierownictwie 
Mar. Woj., wstąpiłem do PKPR z dniem 
28.3.47 roku i zostałem wysłany do 
komendy Północ skąd odkomenderowano 
mnie do F.M.O. Rosneath (Fleet Maintence 
Officer) R.N. z przydziałem jako d-ca 
H.M.L.C.T. z grupą oficerów, podoficerów i 
marynarzy jako załogę. Naszym zadaniem 
była konserwacja (putting in moth balls) 
okrętów desantowych L.S.T.-5.000t i L.C.T. 
-l.OOOt. Większość załogi to byli maszyniś
ci, motorzyści z załóg maszynowych na 
okrętach i w dość krótkim czasie łatwo 
znaleźli pracę na lądzie, gdzie był duży brak 
specjalistów mechaników w przemyśle po 
wojnie. Podczas pobytu na L.C.T. udało mi 
się załatwić miejsce na studia architektury w 
Oxfordzie i jednocześnie uzyskać stypendi
um u „Committee for the Education of Poles 
in Great Britain”. Ponieważ studia 
rozpoczynały się dopiero we wrześniu, w 
międzyczasie rozpocząłem poszukiwania za 

pracą w mar. handl.
Rok 1948.

W niespełna rok i po zdaniu obowiązków d- 
cy L.C.T./4073, znalazłem pracę jako 2 ofi
cer na statku S. S. Arion - grecki statek - 
6.000 ton pod banderą brytyjską. 30 lat stary 
z wysiłkiem robił 7 węzłów. Zastałem go w 
Greenock u ujścia rzeki Clyde niedaleko 
Glasgow. Jego „opłakany” wygląd 
potwierdził, jego wiek. Stosy cuchnących 
śmieci na pokładzie oraz wałęsająca się po 
statku „piracka” załoga, nie robiła dobrego 
wrażenia. Załoga oficerska składała się z 
kapitana, 1-szego oficera o włoskim 
nazwisku, mnie jako 2-ego oficera, a 3-cim 
był Hugh Edwards, brat znanego aktora z 
dużymi wąsami z programu telewizyjnego 
„Take it from here”. Załogę maszynową 
stanowili „chief engineer” oraz 1,2 i 3-ci 
oficerowie mech. Po niezbędnych 
naprawach po kilku dniach wyszliśmy w 
morze i rozpoczęła się normalna rutyna. 
Wachty na pomoście pełniliśmy na zmianę 
1-szy ofic., ja i 3-ci oficer. Kapitan spędzał 
prawie cały czas w swoim pomieszczeniu. 
Na pomoście zjawiał się w wyjątkowych 
wypadkach oraz w południe dla uzgodnienia 
pozycji statku. Jako 2-gi oficer byłem w 
zasadzie odpowiedzialny za nawigację, ale 
niestety całą wojnę spędziłem jako oficer 
art. i w rezultacie moje pozycje różniły się 
nieco od kapitana, dla pewności przyj
mowaliśmy jego. Podczas posiłków w 
messie, kapitan powtarzał do znudzenia te 
same kawały, a później znikał do siebie. W 
ciągu pierwszych dni w morzu mieliśmy 
świeże jarzyny, ale po tygodniu lodówka 
była pusta i przechodziliśmy na suchy 
prowiant. Warunki na statku były prymity
wne, kąpiel odbywała się w tak zwanej 
łazience (która nie funkcjonowała). Po 
solidnym namydleniu wołało się Stewarta on 
przychodził z wiadrem ciepłej wody i wyle
wał ją na głowę. Po przeszło 20 dniach 
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zobaczyliśmy ląd i dopłynęliśmy do małego 
portu Isabella na północnym wybrzeżu 
Kuby. Był to pierwszy port ładunkowy. 
Kuba posiadała specjalną „politykę”, ażeby 
rozdzielić pracę robotników portowych w 
różnych częściach kraju, cukier ładowal
iśmy w kilku portach. Kuba biedny kraj, 
podstawą gospodarki jest rolnictwo i gór
nictwo, uprawa trzciny cukrowej i turystyka 
głównie z USA.

Zaraz pierwszego dnia pozwolono nam 
wyjść na ląd. Ponieważ kapitan nie zdołał 
jeszcze wymienić pieniędzy w barze 
dawano nam „na kredyt”. Długi musiały być 
spłacone zanim wypuszczono statek z portu.

Najbliższy bar był niedaleko portu, był 
raczej prosty, 4 słupy podtrzymywały dach a 
w środku był kontuar i półki z dużą ilością 
rumu. W morzu „nabierano mnie” , że mar. 
woj., nie potrafi dorównać handlowej w 
piciu. To też pierwszego dnia wszyscy pili 
na moje konto. Zalała się cała załoga. 
„Sparks” (radiotelegrafista) i „Chippy” 
(cieśla okrętowy), musieliśmy nieść na 
statek. Ten 
„konkurs pijacki”, 
kosztował mnie 
prawie połowę 
miesięcznej gaży.

Do moich 
obowiązków jako 
2-ego of’icera 
było nad-
zorowanie 
ładowania na 
rufie. „Tally clerk” 
dowiedziawszy 
się, że jestem 
Polakiem, zaw
iadomił o tym 
żydowską rodzinę 
z Polski w T. Lesisz i M. Białowski na tle O.M. Błyskawica z okazji zjazdu w Gdyni

niedalekim miasteczku. Następnego dnia 
dostałem zaproszenie by ich odwiedzić . 
Kiedy przebyłem pod podany adres, 
zastałem sklep zamknięty i całą rodzinę 
zgromadzoną przy wspaniale zastawionym 
stole. Przyjęli mnie nadzwyczaj serdecznie 
jako swojego rodaka. Podczas drugiego 
rejsu, w czasie nadzorowania ładowania na 
pokładzie, w tropikalnej gorączce zawiało 
mnie i nabawiłem się bardzo silnego ischia
su, czyli rwy kulszowej. Bóle były nie do 
wytrzymania, nie byłem zdolny wspinać się 
po drabinie i musieli mnie wnosić na pomost 
na wachtę w morzu. W drodze powrotnej do 
kotłów dostała się słona woda i mogły w 
każdej chwili wybuchnąć. Musieliśmy 
zatrzymać maszyny na środku Atlantyku. 
Na szczęście pogoda była dobra, może 
spokojne i byliśmy zaledwie 5 mil od Ponta 
Delgada na Azorach. Zawezwany holownik 
doprowadził nas do portu na tymczasowe 
reperacje. Była jednocześnie okazja 
zawezwać do mnie lekarza, który zaap
likował mi niezłą porcję zastrzyków i zaopa
trzył w proszki na ból. Po kilku dniach 
ruszyliśmy w dalszą drogę. Do Londynu- 



str. 32 NASZE SYGNAŁY Nr 185

Victoria Dock przybyliśmy z kilku tygod
niowym opóźnieniem. Podczas dwóch 
rejsów na Kubę na S. S. Arion, przy
wieźliśmy każdorazowo ponad 6000 ton 
brunatnego nie rafinowanego cukru w 
workach, który wyładowaliśmy w porcie 
londyńskim do tamtejszych rafinerii. Brak 
statków po stratach w czasie wojny, oraz 
wysokie opłaty za fracht, pozwalały właści
cielom używać bardzo stare statki i mimo 
dużych kosztów utrzymania ich, mieć 

jeszcze duże zyski.

1948 rok - październik.
18 października opuściłem statek i 
rozpocząłem studia architektury w 
Oxfbrdzie, które ukończyłem po 5 latach w 
1953 roku z odznaczeniem i Srebrnym 
Medalem RIBA (Royal Institute of British 
Architects), który zdobyłem za rysunki 
pomiarowe.

NACZELNY WÓDZ LĄDUJE W NORMANDII
Andrzej Browarski

Upłynęło przeszło pół wieku od pamiętnej 
wizyty ówczesnego Naczelnego Wodza 
Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie, gen. 
broni Kazimierza Sosnkowskiego.
Zgodnie z zachowaniem tajemnicy 
wojskowej, ten epizod nie ukazał się w 
prasie. Jednak, po tylu latach, kiedy już nie 
obowiązuje tajemnica, pozwolę sobie na 
opisanie tego faktu, ażeby historii stało się 
zadość.
Na ORP „Błyskawica” byłem zaokrętowany 
jako oficer wachtowy, w stopniu pod
porucznika marynarki od kwietnia do wrześ
nia 1944 roku. Ten piękny okręt i jego 
waleczną załogę znałem doskonale, 
ponieważ służyłem na tym okręcie poprzed
nio jako podchorąży-stażysta.
Rok 1944 był pamiętnym okresem, kiedy 
szala zwycięstwa przechyliła się na stronię 
Aliantów w powietrzu i na morzu.
Coraz więcej spadało samolotowi niemiec
kich, coraz więcej okrętów podwodnych nie 
wracało do swych baz, coraz więcej statków 
i eskortujących okrętów było atakowanych i 
niszczonych wzdłuż wybrzeży Norwegii i 
Francji.
Nadchodzi koniec dla plemienia ger
mańskiego dla butnej Kriegsmarine i dla 

brawurowej Luftwaffe.
Po szeregu zwycięskich akcji na Morzu 
Norweskim, „Błyskawica” i „Piorun” otrzy
mały rozkaz dołączenia do 10-tej Flotylli 
kontrtorpedowców, operującej w Kanale La 
Manche i w Zatoce Biskajskiej. Celem 
Flotylli było wykrycie, walka i niszczenie 
nieprzyjacielskich jednostek, które 
usiłowały atakować i topić alianckie jednos
tki, transportujące sprzęt i żołnierzy na 
inwazję kontynentu zachodniej Europy.
Dla dwóch polskich okrętów wyznaczono 
wybrzeże francuskie Normandii i Bretanii.
Dzień 6-ty czerwca 1944 roku był 
początkiem inwazji Aliantowi, kiedy tysiące 
żołnierzy sprzymierzonych wykonało 
desant na doskonale bronione przez armię 
niemiecką wybrzeża. ORP „Błyskawica” 
wraz z innymi kontrtorpedowcami 10-tej 
Flotylli patrolując wody Kanału La Manche, 
wykryła i wdała się w klasyczną walkę 
morską z pięcioma kontrtorpedowcami 
Kriegsmarine.
Była to zwycięska bitwa, szczegółowo 
opisana przez kapitana mar. M. 
Wasilewskiego, ówczesnego oficera- tor- 
pedysty „Błyskawicy”.
Pod koniec czerwca „Błyskawica” opuściła 
bazę w Plymouth, udając się na patrolowanie 
wybrzeży Normandii, w sektorze desantów 
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sił amerykańskich i brytyjskich.
Przed wyjściem na wyznaczony sektor, 
został „potajemnie” zaokrętowany hon
orowy gość - Naczelny Wódz Polskich Sił 
Zbrojnych na Obczyźnie, gen. br. K. 
Sosnkowski.
Za wyjątkiem kilku członków załogi, nikt o 
tym nie wiedział. Rano dnia 26-go czerwca, 
ORP „Błyskawica” patrolowała na wolnej 
szybkości wzdłuż wybrzeża „La Belle 
France”.
Dzień był słoneczny, a morze lekko wzbur
zone falami, ponad metrowej wysokości. 
Nasz okręt wykonał zwrot o 90 stopni i 
szedł wolno w kierunku lądu. W odległości 
kilkuset metrów od brzegu, została opuszc
zona motorówka z załogą mata motorzysty 
oraz dwóch starszych marynarzy 
pokładowych.
Zostałem wezwany na pomost do dowódcy, 
komandora-porucznika K.
Namieśniowskiego, który mi polecił 
przewieźć Naczelnego Wodza na ląd 
dodając, że mam zaszczyt to uczynić jako 
najmłodszy oficer okrętu według R.S.O. 
(Regulaminu Służby Okrętowej).
Uzbrojony w pistolet, poszedłem szybko do 
trapu i wskoczyłem do chybocącej się łodzi. 
Wkrótce Naczelny Wódz wolno schodził po 
trapie, salutowany przez dowódcę okrętu. 
Naczelny Wódz sprężyście skoczył do 
motorówki w momencie, kiedy była na grz
biecie fali. Zasalutowałem i odbiliśmy od 
okrętu.
Miałem wysadzić N. W. na pobliskim molo, 
niedaleko miejscowości Aromanches, w 
małej zatoczce o tej samej nazwie.
Zbliżając się do brzegu zauważyłem, że 
molo jest w połowie przerwane. 
Pojechaliśmy więc bliżej plaży, gdzie molo 
jeszcze istniało a fale zmalały poniżej metra. 
N. W. zręcznie wskoczył na niskie molo, ja 
zasalutowałem i szybko podążyłem za nim, 
odsyłając motorówkę na okręt. Kiedy spo

jrzałem na morze, zauważyłem, że 
„Błyskawica” zrobiła zwrot od lodu i wolno 
posuwała się wzdłuż wybrzeża.
Podczas inwazji, postój na kotwicy lub 
postój w bezruchu były niebezpieczne, ze 
względu na możliwości ataków jed
noosobowych torped, wówczas bardzo pop
ularnych.
Jak przyjemnie było postawić stopę na ziemi 
wolnej Francji, w towarzystwie N. W., który 
był w doskonałym nastroju. Generał pamię
tał mnie z ostatniej, opóźnionej promocji na 
skutek tragicznego zgonu swego poprzedni
ka, gen. br. W. Sikorskiego.
Szliśmy wolno pod górkę polną drogą, po 
której pędziły samochody transportujące 
żołnierzy na pobliski front w głąb kraju oraz 
samochody sanitarne, wiozące rannych w 
kierunku plaży.
Słychać było kanonadę artyleryjska, świad
czącą o ciężkich walkach w pobliżu Falaise. 
Nie wiedzieliśmy wtedy, że tam właśnie 
walczyła 1-sza Polska Pancerna Dywizja, 
związana śmiertelnym bojem z pancernymi 
siłami SS, których motto było zginąć, nie 
cofać się.
Ci fanatycy nie wiedzieli, że walczą z bohat
erami narodowości polskiej, mającymi za 
sobą piękne karty historii: szarżę 
kawaleryjską pod Somosierrą, obronę 
Tobruku oraz zdobycie Monte Casino.
W pięćdziesiątą rocznicę inwazji w 
Normandii, zwiedziłem polski cmentarz pod 
Falaise, gdzie znajdują się groby tysiąca 
żołnierzy tej dzielnej dywizji, w której 
drugie dwa tysiące zostało rannych. Taką 
cenę zapłacili nasi rodacy.
Idąc wolnym krokiem, oczarowany naturą, 
zbierałem polne kwiaty i zrobiłem piękny 
bukiet. W pobliżu małej wioski witali nas jej 
mieszkańcy, przeważnie kobiety, dzieci i 
starcy. Jeden otyły facet przeklinał „Les 
Boches Sales” (Wrednych Szwabów), 
którzy okupowali jego kraj. Gość nie 
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wyglądał, aby zbytnio cierpiał pod jarzmem 
okupacji. Francuzi często kłamali i nie 
można im było wierzyć. Sami nie bronili 
swego kraju i czekali na Aliantów, aby ich 
uwolnili.
Po dwugodzinnym spacerze wróciliśmy tą 
samą drogą na zniszczone molo. Nie 
czekaliśmy długo, bo z okrętu przybyła 
motorówka do której wskoczyliśmy i bez 
przeszkód powróciliśmy na „Błyskawicę”. 
Naczelny Wódz podał mi rękę i serdecznie 
podziękował za bezpieczeństwo i towarzyst

wo.
Zasalutowałem kiedy opuszczał łódź, a 
dowódca okrętu czynił honory, kiedy NW. 
wchodził po trapie.
ORP „Błyskawica” kontynuowała 
patrolowanie nakazanego sektora, poczym 
wróciła do bazy w Plymouth następnego 
ranka.
Naczelny Wódz uścisnął rękę wszystkim 
oficerom, których mu dowódca przedstawił, 
poczym opuścił „Błyskawicę” życząc nam 
pomyślnych wiatrów.

„WALCZĄCA 10-TA FLOTYLLA OKRĘTÓW PODWODNYCH”
Tłumaczenie z angielskiego - A. Kłopo

towski
Napisane przez Komdr. John Wingate

D.S.C.

W marcu 1944 mój okręt podwodny 
„UNTIRING” powrócił z patrolu do bazy, 
gdzie na postoju po przebytym patrolu stały 
dwa okręty podwodne. (ORP „SOKÓŁ” i 
ORP „DZIK”)

Było z tej okazji szalone „party” z dużą 
ilością Whisky, Ginu i piwa. Kiedy polscy 
koledzy byli już gotowi do zasłużonego 
wypoczynku, o godzinie 22-giej, słuchal
iśmy wszyscy audycji BBC, jako rutyna 
messowa ostatnich dziennych wiadomości 
wojennych ze świata.

Kompletna cisza zaległa, kiedy 
usłyszeliśmy wiadomość, że Anglia na czele 
z Churchillem zgodziła się z Rooseveltem i 
Stalinem, pociąć Polskę i oddać ją 
Stalinowi.

Zobaczyłem nagle naszych przyjaciół 
Romanowskiego, Koziołkowskiego, 
Klopatowskiego i Bemasa we łzach. Ich 
nagroda za pięcioletnią walkę na morzach i 
ich wielką odwagę przy boku Aliantów, 
walcząc za niepodległą Ojczyznę, stała się 

nicością.
Zostali nagle bez Ojczyzny, za którą byli 

gotowi oddać swe życie, nie mieli domu do 
którego mogli powrócić po zakończonej 
wojnie.

Uczucie wstydu, patrząc na ich cierpienie 
zostało ze mną do dnia dzisiejszego. Łzy 
toczyły się do mego zaciśniętego gardła 
wraz z ginem, który myślałem że mi 
pomoże, nie wierząc jeszcze w podane 
wiadomości.

Kiedy dowódca Flotylli żegnał się z dziel
nymi dowódcami i podkreślał brawurę ich 
okrętów i załóg, Admiralicja nasza również 
zarejestrowała w historii wojny ich ducha 
ofensywnego, wyróżniając ich męstwo 
wysokimi odznaczeniami D.S.O - D.S.C - 
jak również D.S.M.

Romanowski po swym ostatnim patrolu, 
napisał że my Polacy, byliśmy bardzo 
dumni, będąc częścią dziesiątej 
najsławniejszej Flotylli Okrętów 
Podwodnych, dodaliśmy do wielkiej liczby 
zatopień i zwycięstw naszą ilość trafnych 
torped.

Męstwo polskich Okrętów Podwodnych 
można jedynie porównać do wrodzonej 
skromności Dowódców, Oficerów i Załóg „- 
SOKOŁA44 i „DZIKA”.
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OPIS UDZIAŁU W WALKACH SZKOŁY 
PODCHORĄŻYCH MARYNARKI WOJENNEJ 

W WOJNIE 1939 R.
Komdr. ppor. Mirosław Kownacki

Dnia 23. VIII.1939 r. następuje odwołanie 
podchorążych z Floty. W Bydgoszczy 
Szkoła otrzymuje rozkaz ewakuacji do 
Pińska. Ewakuacja następuje w trzech trans
portach: 1-y transport z meblami i pomocą 
naukową odchodzi do Modlina jako 
depozyt, 2-gi transport z oficerami, 
wykładowcami ich rodzinami oraz pod
chorążymi średniego i młodszego kursu 
kandydatami odchodzi z Bydgoszczy 1-go 
września przez Inowrocław, Kutno, 
Warszawą, Dęblin, Lublin, Chełm, 
Włodawę, Brześć n/B do Pińska. D-cą trans
portu był komdr. ppor. Dobrzyński. Losy 
pierwszego transportu nie są znane, drugi 
transport z podchorążymi i oficerami został 
4-go września zbombardowany w 
Nałęczowie, przy czym ogień karabinowy 
podchor. zmusił jeden bombowiec niemiec
ki do lądowania 6-km. od Nałęczowa.

Dnia 6-go września nastąpiło ponowne 
bombardowanie pociągu na stacji Dubica. 
Podczas ataku pociąg został trafiony 2-ma 
bombami lecz ofiar w ludziach nie było. 
Podczas drugiego bombardowania zostali 
lekko ranni kpt. mar. Rabenda oraz podchor. 
Slodziński i Baranowski, odesłani do szpita
la w Brześciu. Dnia 7-go września transport 
przybywa do Pińska; zostaje skierowany do 
wsi Horodyszcze Poleskie, gdzie w schro
nisku turystycznym i szkole powszechnej 
miała być rozwinięta Szkoła Podchor. Do 
Horodyszcza zawczasu już przybywa Kmdt 
Szkoły kmdr. Morgenstern i organizuje 
Szkołę. Następnie przybywają następujący 
oficerowie: kmdr. ppor. Kotik, kmdr. ppor. 
Dobrzyński, kpt. mar. Rabenda, kpt. mar.

Kamiński, kpt. lek. Szwaczyk, por. mar. 
Wyrostek, por. mar. Rydzewski, por. mar. 
Kozak, ppor. mar. Maćkowski i prof. 
Szczepkowski. Dnia 8 września rozkazem 
kmdta S. P. M. W. średni kurs podchorążych 
zostaje promowany na kurs starszy, a kandy
daci otrzymują tytuł podchorążych i zostają 
zaliczeni na młodszy kurs w stopniu st. mar. 
podchor. W międzyczasie przychodzi 
wiadomość o zniszczeniu pod Łowiczem 3- 
go transportu. Spośród podoficerów przyby
wają do Horodyszcza bosmani: Troch, 
Jachowski, Podczaski, Graban, Bendyk; 
bosmanmaci: Lewandowski, Wąsowicz, 
Buhl. Ponadto chorąży Niewiadomski i st. 
mar. Reguszko. Dnia 12-go września 
rozkazem Szefa K. M. W. Szkoła zostaje 
rozwiązana, a poszczególni oficerowie i 
podof. zostają wcielenie do batalionów 
morskich, które tworzą się na Flotylli.

Podchorążowie otrzymują przydziały w I i 
II Batalionach Flotylli, jako zastępcy 
dowódców plutonów i drużynowi. Spośród 
oficerów zostają przydzieleni do 
Batalionów: kpt. mar. Rabenda i por. mar. 
Wyrostek i Rydzewski. Następujący ofi
cerowie: kmdr. ppor. Kotik, kpt. mar. 
Kamiński, kpt. lek. Szwaczek, por. mar. 
Kozak i prof. Szczepkowski zostali 
dołączeni do pociągu ewakuacyjnego Kier. 
Mar. Woj. Kmdr. ppor. Dobrzyński został d- 
cą Legii Oficerskiej, która sformowała się 
przy Batalionach Flotylli z nadmiaru ofi
cerów nie mających przydziału. Kmdr. 
Morgenstern został wyznaczony komendan
tem garnizonu Pińsk. Oddane mu zostaje do 
dyspozycji jedna kompania z rozkazem 
opuszczenia Pińska dopiero w styczności 
ogniowej z wojskiem sowieckim, celem 
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zapobieżenia grabieży miasta przez liczne 
bandy, które napływały z okolic. Kmdr. 
Morgenstern należycie wywiązał się ze 
swego zadania utrzymując karność i 
porządek w mieście do ostatniej chwili. 
Następnie wyprowadza on z miasta Stację 
Zborną oficerów, opuszcza ostatni miasto 
pod ogniem czołgów sowieckich i wysadza 
za sobą most na rzece Pina z pomocą sekcji 
minerskiej pod dowództwem kpt. mar. 
Matuszyńskiego dowódcy Oddziału Gaz. - 
Minowego Flotylli, przyczym giną dwa 
czołgi nieprzyjacielskie, poczym kmdr. 
Morgenstern dołącza do batalionów Flotylli 
bez przydziału.

O losach ppor. mar. Macikowskiego od 
chwili opuszczenia Pińska przez kmdr. 
Morgensterna nic nie wiadomo.

13-go września podchorążowie wymasze- 
rowują do Pińska i 14-go września zostają 
wcieleni do Batalionów. Z podoficerów 
zostają wcieleni do Batalionów bosman 
Graban i bosmanmat Wąsowicz, a reszta 
zostaje przy batalionach bez przydziału. 
Przydzieleni do Batalionów oficerowie, 
podchorążowie i podoficerowie odbywają 
dalszy ciąg kampanii w swych Oddziałach.

Dania 18 Bataliony Flotylli wymasze- 
rowują do m. Moroczno Duże 
wyznaczonego przez dowódcę Grupy 
Operacyjnej „Polesie” jako punktu koncen
tracji. Stamtąd po ciężkich i forsownych 
marszach przez kraj objęty zbrojnym pow
staniem skomunizowanych chłopów poles
kich, w ciężkich warunkach aprowiza- 
cyjnych, z ogromnymi startami marszowy
mi oraz coraz to wzrastającej dezercji, drogą 
przez Chrapin - Kamień - Koszyrski - Nujno 
Bataliony docierają do wsi Kaczyn. Między 
wsią Zalesie i Nujno na długiej i otwartej 
grobli bagiennej Bataliony, a w szczegól
ności ich tabory zostają zbombardowane i 
przez dłuższy czas atakowane ogniem kara
binów maszynowych przez kilka eskadr 
samolotów sowieckich. Bataliony ponoszą 

dotkliwe starty w ludziach i koniach, duża 
część taboru zostaje porzucona. S. P. M. W. • r 
szczęśliwie strat nie ponosi.

W m. Kaczyn dowódca Flotylli dowiaduje 
się, że szosa Kowel - Brześć, którą mają 
przekroczyć Bataliony, jest już zajęta przez 
wojska sowieckie, a sama szosa 
patrolowana przez czołgi. Zarówno 
powyższa wiadomość jak i skutki bombar
dowania pod Nujnem zmuszają do częś- 
ciowej reorganizacji Batalionów w kierunku 
zlikwidowania zbędnych taborów, 
zniszczenia nadmiaru niektórych

rodzajów amunicji, usamodzielnienia 
poszczególnych ludzi w sensie zaopatrzenia 
w prowiant i pieniądze na wypadek 
rozproszenia i konieczności działania luźny
mi oddziałami. Nocnym marszem, ostrzeli
wane z daleka z lasów przez bandy dywer
syjne, Bataliony przeprawiają się przez 
bagienną rzeczkę i drogą przez Synów 
dochodzą do szosy Kowel -Brześć wolnej 
od nieprzyjaciela. Przewidziane na postój 
osiedla okazują się spalone i opuszczone 
przez mieszkańców w wyniku tępienia dyw
ersji, która posuwa się do robienia zasadzek 
i otwartego napadania na przemasze- 
rowujące oddziały polskie.

Następna przeprawa przez jedną z dróg 
poprzecznych, którymi nieprzyjacielskie 
oddziały pancerne starają się zaskoczyć 
drogę Batalionom Flotylli, odbywa się w 
miasteczku Szack. W straży tylniej maszeru
je tym razem Legia Oficerska, która trafia 
pod ogień czołgów sowieckich, zostaje 
rozproszona i dołącza później w pojedynkę 
okrężnymi ścieżkami do gros Oddziału. 
Podczas noclegu w jednej ze wisi przed 
miasteczkiem Szack pozostali tam z niez
nanych powodów podchorążowie: 
Podczaski i Sawiński. O pierwszym z nich 
nadeszła wiadomość, że trafił do niewoli 
bolszewickiej, a drugi został podobno zabity t 
przez chłopów.

Z Szacka Bataliony maszerują przez



Nr 185 NASZE SYGNAŁY Str. 37

Świteź na Włodawę. Jeden z samochodów 
ciężarowych wysłany po prowiant pod kon
wojem podchorążego Marcinowskiego z 
kilku marynarzami został napadnięty przez 
bandy dywersantów. Wymiana strzałów 
trwała około 3-ch godzin, poczym załoga 
porzuciła zniszczony samochód i wycofała 
się do lasu. Został przy tym ranny podchor. 
Marcinowski. Zgubiwszy swój oddział, 
załoga samochodu dołączyła do przypad
kowo napotkanego taboru Wojska, który 
został otoczony w dniu 27 września na 
szosie Włodawa - Brześć i wzięty do 
niewoli przez wojska sowieckie. Po 4-ch 
dniach pobytu w szpitalu w Brześciu pod
chorążemu Marcinowskiemu udało się uciec 
z niewoli.

Podczas przeprawy przez Bug pod 
Włodawą wywiązuje się, krótka walka z 
czołgami sowieckimi, które zaatakowały 
straż tylna Batalionów Flotylli przy czym 
zostali zabici podchorążowie: 
Jastrzębiowski i Konkol. We Włodawie na 
skutek zupełnej niezdolności do marszu 
wielu ludzi i dezercji marynarzy 
pochodzenia kresowego, nastąpiła ponowna 
reorganizacja Batalionów. Kpt. mar. 
Rabenda, por. mar. Wyrostek i Rydzewski, 
większa część podchorążych, bosman 
Grabin i bosmanmat Wąsowicz zostali wcie
leni do Batalionu marszowego, reszta pod
chorążych - do Batalionu wartowniczego. 
Na pierwszym postoju za Włodawą Batalion 
marszowy zastał rozkazem dowódcy Grupy 
Operacyjnej wcielony do 82 p. p. jako trze
ci batalion pułku, a kompanie otrzymały 
numery 7, 8 /dowódca kpt. mar. Rabenda, 
zastępcy d-cy por. mar. Wyrostek/ 9 i kom
pania c. k. m. /z-ca d-cy por. mar. 
Rydzewski/.

Batalion wartowniczy został oddany do 
dyspozycji ppłk żand. Barcza we Włodawie.

Na skutek zmienionego położenia na fron
cie, wobec upadku Warszawy i chwilowej 
zmiany granicy okupacji o czym dowódca 

grupy operacyjnej dowiedział się z rozkazu 
znalezionego w jednym ze zdobytych 
czołgów sowieckich, postanowił on zdobyć 
Dęblin i tam przetrwać aż do spodziewanej 
wciąż zmiany na froncie zachodnim - wobec 
zupełnego braku wiadomości, dowódca 
grupy nic nie wiedział o sytuacji w Europie 
zachodniej. Zgodnie z powziętą decyzją, 
Grupa Operacyjna wzięła kierunek na 
Parczew - Kock -Dęblin, będąc w kontakcie 
z cofającym się wojskiem niemieckim i 
ciągłych utarczkach na skrzydłach i tyłach z 
wojskiem sowieckim.

Pierwsza styczność ogniowa 82 p. p. w 
skład którego wchodził Batalion Flotylli 
nastąpiła 1-go października pod folwarkiem 
Jabłoń.

Batalion wziął udział w natarciu na wojs
ka sowieckie będąc w drugiej linii. Walka 
trwała 6 godzin - Batalion poniósł tylko 
nieznaczne straty. Przed walką pod Jabłonią 
dwóch podchor., jako wywiadowcy konni, 
zostali otoczeni przez kawalerię sowiecką w 
liczbie około 30-tu, przy czym podch. 
Porwisiak zastał dwukrotnie ranny w nogę a 
podch. Lipńskiemu udało się wycofać i 
sprowadzić na pomoc jedną drużynę 
piechoty, która odbiła rannego podch. 
Porwisiaka. Drużyną tą dowodził podch. 
Lipiński. Podch. Porwisiak został odesłany 
do szpitala sejmikowego w Parczewie, gdzie 
po dwóch dnach zmarł.

W międzyczasie podchorążowie 
Budzyński, Browarski i jeszcze jeden 
podch. zostali czasowo przydzieleni do 11/82 
p. p., gdzie brali udział w walkach tego 
Batalionu.

Kontynuując wciąż marsz na zachód, 
Batalion Flotylli osiągnął dnia 4.X. rejon 
Kocka przechodząc do odwodu na postoju w 
nadleśnictwie Adamów. Dnia 6. X. 
rozpoczęła się bitwa pod Kockiem. Dnia 
7.X. Batalion Flotylli otrzymał rozkaz natar
cia na okopane pozycje Niemców pod wsią 
Wola Gułowska. Natarcie wyruszyło o godz. 
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0730 i po kilku godzinach Batalion zajął 
wieś Wola Gułowska, wypierając nieprzyja
ciela kolejno z dwóch okopanych pozycji. 
Po zajęciu Woli Gułowskiej Batalion 
naciera dalej na umocnione pozycje nieprzy
jaciela na skraju lasku między Wolą 
Gułowską i Budziszkami. Zostali turanni 
kpt. mar. Rabenda, podchor. Księżopolski, 
Gurniewicz, Brocki, Kaczmarek, 
Pikuziński, Gogolewski, Dobromirski, 
Błoński. Zabici: podchor.: Dulewicz i 
Rybiański. Po zdobyciu lasku natarcie idzie 
dalej na wieś Helenów. Por. Wyrostek obej
muje dowództwo 8 kompanii, prowadząc 
szturm na bagnety. Ginie on przy tym razem 
z podch. Steiferem. Po zdobyciu wsi 
Helenów Batalion naciera dalej zdobywając 
dalsze dwie wsie i okopując się na noc. 
Podchor.: Baszkiewicz i Piekarski wobec 
choroby udziału w walkach pod Kockiem 
nie brali.

Podczas, gdy w dniach 6 i 7.X. wojska 
nasze zwycięsko posuwały się naprzód 
zyskując teren i zdobywając jeńców, 
nieprzyjaciel, mający wbrew posiadanym 
wiadomościom w Dęblinie wojsko w sile 1- 
go korpusu złożonego z kilku dywizji 
piechoty i dywizji pancernej, przerzucił w 
nocy z 6 na 7. X. dywizję pancerną na tyły 
Grupy Operacyjnej, o czym d-ca Grupy 
dowiedział się po niewczasie. Nieprzyjaciel 
silnie natarł na tyły Grupy. Sytuacja w ciągu 
kilku godzin stał się beznadziejna. Będąc 
otoczony i nie mając dostatecznych sił aby 
się móc osłonić od tyłu i przegrupować, 
dowódca Grupy postanowił zaprzestać dal
szej walki i o godz. 1500 dnia 7. X. zarządził 
wstrzymanie walki i wysłał parlamentar- 
iuszy. Rozkaz zaprzestania walki dotarł do 
dowódcy Batalionu Flotylli przed północą.

Dnia 8. X. Nastąpiło złożenie broni przez 
Batalion w pobliżu wsi Wola Gułowska. 
Podchorążowie zostali dołączeni do grupy 
oficerskiej z wyjątkiem kilku, którzy usunęli 
odznaki i dołączyli ich do szeregowych dla 

ułatwienia sobie ucieczki.
Dnia 8. X. Wywieziona została grupa ofi

cerów samochodami ciężarowymi do 
Dęblina. Tam oddzielono podchorążych i 
odesłano ich do Radomia. W czasie trans
portu uciekł podch. Browarski.

Następnie z obozów jeńców uciekli: por. 
mar. Rydzewski, podch. Stecki, 
Januszewski, Starzeński, Fołdziński, 
Lipiński, Kreisler, Liber, Niedzielski, 
Szwede, Gómiewicz, Brocki, Księżopolski, 
Biliński, Gross, Pilarski, Poniński, Szrejber, 
Tesler.

Spośród oficerów S. P. M. W. znajdują się 
obecnie w niewoli niemieckiej: kmdr. ppor. 
Dobrzyński, kpt. mar. Rabenda.

Los kmdr. ppor. Kotika, kpt. mar. 
Kamińskiego, kpt. lek. Szwaczyka, por. mar. 
Kozaka, ppor. mar. Macikowskiego i prof. 
Szczepkowskiego nie jest znany. Ostatnio 
widziani byli w obozie jeńców w Radomiu 
następujący podchor.:

starszy kurs: Bratkowski, Błażejewicz, 
Dekoński, Dalewski, Gronowski, 
Siemaszko, Trojanowski, Szczepański, 
Stein, Wentuch-Kruk, Nowicki, Rybarczyk, 
Krzywoczynski, Lewiński, Olszewski, 
Sonnenfeld.

młodszy kurs: Piekarski, Baszkiewicz, 
Bartnicki, Doczekalski, Garstecki, Keller, 
Kowaliński, Pruszko, Piątek, Lichy, 
Budzyński.

Przybyli do Anglii przez Węgry i 
Rumunię: por. mar. Rydzewski, podch.: 
Lipiński, Starzeński, Brocki, Browarski, 
Marcinowski.
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ZESTAWINIE PODCHORĄŻYCH

Zabici
Kurs starszy 
3

Kurs młodszy
4

Ranni /x 6 5
Uciekli z niewoli niemieckiej 9 7
W niewoli niemieckiej 6 11
W niewoli bolszewickiej 2 -
Brak wiadomości 4 5
Razem 30 32

x/ spośród niech o 5-ch podch. starszego kursu i 3-ch podch. mł. kursu brak wiadomości. 
Reszta uciekła ze szpitali lub obozów po wyzdrowieniu.

O SPRAWACH MORSKICH POLSKI
Jerzy Romanowicz
„Morze polskie nie jest tylko morzem 

przy brzegu polskim; jest ono również bez
granicznym szlakiem wodnym, którym pol
ski żeglarz i okręt polski płyną od tego 
brzegu na dalekie krańce całego świata 

Kazimierz Porębski

Słowa te mogą posłużyć za motto pracy i 
działalności vice-admirała Porębskiego, 
człowieka który po odrodzeniu się państ
wowości polskiej całkowicie poświęcił się 
idei budowy silnej Polski na morzu.

Porębski pozostawił po sobie spuściznę 
pisarską mało nam znaną. Część jej była 
publikowana w kwartalniku „Nautologia” 
oraz w książce pt. „Sprawy morskie Polski” 
(Gdynia 1996). Prace te wyszukał i przygo
tował do druku prof. Zbigniew Machaliński.

Spośród 26 Polaków, którzy dosłużyli się 
stopni admiralskich (generalskich) w mary
narkach wojennych państw zaborczych, 
tylko 7 służyło później w polskiej 
Marynarce Wojennej.

Na czoło wybija się postać Kazimierza 
Porębskiego (ur. 15 listopada 1872 r. w 
Wilnie), który 10 kwietnia 1916 r. awan

sował do stopnia kontradmirała. W okresie 
swojej służby w rosyjskiej marynarce 
wojennej dał się poznać jako błyskotliwy 
dowódca okrętu, doskonały dowódca ze
społu okrętów i znawca pracy sztabowej.

Do Wojska Polskiego został przyjęty w 
listopadzie 1918 r. w stopniu generała 
podporucznika. Jak sam pisał, stawił się do 
dyspozycji „brygadiera Piłsudskiego”. 
Zanim został szefem Departamentu dla 
Spraw Morskich (w maju 1919 r.), wykazał 
się ogromną aktywnością w działalności na 
rzecz propagowania spraw morskich. 
Udowadniał jak ogromne znaczenie dla 
kraju ma dostęp do morza i gospodarka 
morska. Wyrazem tego były jego liczne 
memoriały.

Po powrocie do kraju był jednym z 
założycieli organizacji pod nazwą 
Stowarzyszenie Pracowników na Polu 
Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, która 
powstała w październiku 1918 r. Jeszcze 
jako członek Rady Wojennej Ministerstwa 
Spraw Wojskowych próbował forsować 
swoje projekty wykorzystania wybrzeża 
morskiego. Już wtedy występował z projek
tem utworzenia samodzielnego organu zaj
mującego się jednocześnie sprawami mary
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narki wojennej i handlowej pod nazwą 
Głównego Urzędu Morskiego. Skutecznymi 
oportunistami jego projektu stali się dobrzy 
znajomi Admirała i.... jego podwładni - gen. 
mjr artylerii Jan Jacyna (znali się jeszcze z 
czasów służby w carskiej flocie) i płk mar. 
Jerzy Świrski.

K. Porębski żywo interesował się sprawa
mi międzynarodowymi. Już 1 kwietnia 1919 
r. starał się zwrócić uwagę premiera 
Ignacego Paderewskiego na konieczność jak 
najszybszego wystąpienia z roszczeniami w 
sprawie podziału flot byłych zaborców. 
Tylko w okresie 6 miesięcy 1919 r. 
kierowany przez Porębskiego Departament 
opracował aż 10 projektów ustaw, 
dotyczących gospodarki morskiej i żeglarst
wa oraz rozpoczął prace nad 9 innymi pro
jektami uregulowań prawnych. Wiele uwagi 
Porębski poświęcał sprawom gdańskim. 
Rozumiejąc rolę Wielkiej Brytanii w 

rozstrzygnięciach konferencji pokojowej, 
usilnie zabiegał o nawiązanie kontaktów z 
brytyjską marynarką wojenną. Poprzez 
współpracę z Royal Navy przy tworzeniu 
polskiej Marynarki Wojennej chciał 
wpływać na przychylność brytyjskich kół 
rządowych. Niestety, Brytyjska Misja Mor
ska przybyła do Warszawy już po rozstrzyg
nięciach wersalskich, a ponadto nie spełniła 
pokładanych w niej nadziei. Porębski 
widział również konieczność uzyskania 
pomocy od Francji i Stanów 
Zjednoczonych. Był głównym autorem 
wielu projektów budowy floty wojennej. 
Widział przyszłość polskiej floty w budowie 
dla niej okrętów podwodnych i innych 
mniejszych okrętów. Zasługą jego było 
tworzenie szkolnictwa morskiego. Powstała 
elitarna państwowa Szkoła Morska w 
Tczewie. Zajmował się również sprawami 
rybołówstwa morskiego. Także z jego inic
jatywy w marcu 1920 r. powołano Komitet 
Floty Narodowej, którego celem było 
„utworzenie ze składanych dobrowolnie 
ofiar funduszu narodowego na cele 
morskie”. Ta szlachetna inicjatywa nie 
przyniosła spodziewanych rezultatów. 
Dopiero kiedy w 1933 r. zbiórkę tę przejęła 
Liga Morska pod nazwą Funduszu Obrony 
Morskiej, zdołano przed rokiem 1939 wybu
dować jeden okręt podwodny (ORP 
„Orzeł”) i zamówić w stoczniach brytyjs
kich 2 ścigacze.

W czasie wojny Polski z Rosją Sowiecką 
Porębski na własną prośbę został 
skierowany na front w okolice Zegrza. 
Dzięki energicznej pracy, w niezwykle trud
nych warunkach, w ciągu tygodnia przygo
tował swój odcinek do skutecznej obrony. 
Za zasługi na polu walki gen. F. Latinik 
wystąpił z wnioskiem o odznaczenie 
Porębskiego Orderem Virtuti Militari 5 
klasy. Niestety, nie został mu przyznany.

Mieczysław Burhardt (adiutant
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Porębskiego) wspominał swojego 
przełożonego jako człowieka o wyjątkowej 
wprost pamięci i szybkiej orientacji, 
mającego dużą podzielność uwagi, po
zwalającą mu na wykonywanie różnych 
czynności równocześnie, pracowitego i 
doświadczonego dowódcę.

1 kwietnia 1921 r. Porębski został awan
sowany do stopnia vice-admirała.

Po rozwiązaniu 1 grudnia 1921 r. 
Departamentu dla Spraw Morskich, utwor
zono 1 stycznia 1922 r. Kierownictwo 
Marynarki Wojennej (KMW) z siedzibą w 
Warszawie, którego szefem został K. 
Porębski. Poważnym jego osiągnięciem na 
nowym stanowisku było powołanie 1 paź
dziernika 1922 r. Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej w Toruniu. Dużą wagę 
przywiązywał do kwestii powstania i roz
woju lotnictwa morskiego. Z jego inicjaty
wy rozpoczęto budowę portu w Gdyni, 
zakupiono pierwsze okręty dla Marynarki 
Wojennej oraz transportowce do przewozu 
sprzętu wojskowego z Francji. Dążył do 
skupienia w swoich rękach silnej, autonom
icznej władzy nad całością spraw morskich 
w państwie. Nie znalazł jednak zrozumienia 
dla swoich projektów wśród władz państ
wowych. Kolejne przedstawiane przez 
niego plany rozbudowy floty wojennej, prz
erastały możliwości finansowe państwa. 
Przedstawił zatem tzw. „plan minimum”. 
Ale prace nad jego realizacją zostały przer
wane na początku 1925 r. w związku z tzw. 
„aferą minową”. Chodziło bowiem o 
nadużycia z zakupem min w Estonii przez 
szefa Samodzielnego Referatu Broni 
Podwodnej, komandora ppor. Jana 
Bartoszewicza- Stachowskiego. Warto 
dodać, że miny te miały niewielką wadę 
konstrukcyjną, po usunięciu której 
(niewielkim kosztem) nadawały się do 
użytku. Zresztą zostały użyte bojowo we 

wrześniu 1939 r. w Zatoce Gdańskiej. 
Sytuacja ta posłużyła niektórym jako 
wygodny pretekst do pozbycia się 
Porębskiego, a wraz z nim wielu innych ofi
cerów. Sprawa stała się bardzo głośna, 
dostała się na posiedzenie Sejmu. Szef 
KMW stał się obiektem ataków ze strony 
działaczy PPS i PSL-Wyzwolenie. Po 
złożeniu dymisji przez Porębskiego prezy
dent RP Stanisław Wojciechowski na 
wniosek ministra spraw wojskowych zwol
nił go z dniem 19 maja 1925 r. ze stanowiska 
szefa KMW, przenosząc jednocześnie w 
stan nieczynny.

Odejście Admirała ze służby czynnej 
stanowiło niepowetowaną stratę dla 
Marynarki Wojennej i w ogóle polskiej poli
tyki morskiej.

30 kwietnia 1927 r. na mocy 
rozporządzenia prezydenta RP Porębski 
został przeniesiony w stan spoczynku. 
Można jeszcze dodać, że śledztwo przeci
wko niemu i jego bliskiemu współpra
cownikowi gen. bryg. Tadeuszowi 
Bobrowskiemu zostało umorzone 14 kwiet
nia 1928 r. Należy nadmienić, że w 1922 r. 
oskarżono Porębskiego o narażenie skarbu 
państwa na straty poprzez dopuszczenie do 
bezczynnego postoju statku. Sprawa 
ciągnęła się bardzo długo. Była to intryga 
szyta bardzo grubymi nićmi.

Nie sposób w skrócie wymienić wszyst
kich zasług Porębskiego. Był on 
człowiekiem skromnym, uczciwym, szla
chetnym i kulturalnym. Nie zależało mu na 
zyskach jedynym jego celem było dobro 
kraju, które upatrywał w odpowiednim 
wykorzystaniu szansy jaką stworzył 
odzyskany dostęp do Bałtyku. Przez to z 
marynarza stał się politykiem, ale w dobrym 
tego słowa znaczeniu.

Zmarł 20 stycznia 1933 r. i pochowany 
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został na cmentarzu cywilnym na 
Powązkach.

Trzeba dodać, że wśród studentów i absol
wentów szkól morskich oraz w kręgach 
ludzi morza pamięć o admirale Porębskim 
jest wciąż żywa. Po 1989 r. odbyło się wiele 
uroczystości po święconych Kazimierzowi 

Porębskiemu. 17 czerwca 1993 r. na dziedz
ińcu Wydziału Nawigacyjnego Wyższej 
Szkoły Morskiej w Gdyni odsłonięto jego 
pomnik. Salę Senatu WSM w Gdyni i jej 
Oddziału w Tczewie zdobią portrety K. 
Porębskiego namalowane przez Grażynę 
Kilarską. Ósma Flotylla Obrony Wybrzeża 
obrała Porębskiego na swojego patrona.

WSPOMNIENIE O KOMANDORZE INŻYNIERZE 
LUDWIKU SZMIDTCIE

Stanisław Wielebski

Komandora inż. Ludwika Szmidta 
poznałem w drugiej połowie lat 5O-tych, 
kiedy to ponownie - po przymusowej przer
wie powrócił do czynnej służby w 
Marynarce Wojennej, tym razem na 
kierownicze stanowisko Zastępcy Dowódcy 
Marynarki Wojennej d/s Technicznych i 
Uzbrojenia. Nam, pierwszym powojennym 
rocznikom Wydziału Technicznego O SMW 
już wcześniej znany był, - z opowiadań jego 
kolegów a naszych wykładowców, że całą II 
wojnę światową przesłużył na okrętach, 
nigdy nie godząc się na „służbę biurową” w 
Kierownictwie Marynarki Wojennej w 
Londynie.

Był nadzwyczaj skromnym człowiekiem, 
swoje obowiązki wykonywał skrupulatnie, 
rzetelnie i po cichu. Jednocześnie bardzo 
dużo wymagał od podwładnych. Może 
właśnie dlatego trudno jest znaleźć o nim 
jakąkolwiek wzmiankę dość przecież licznej 
literaturze wspomnieniowej z okresu wojny. 
A może jest to rezultat od dawna i przez 
wielu wyznawanego poglądu /popularnego 
do dziś/, że to co „pod” pokładem jest dru
gorzędne oraz mniej ważne niż to co „na” a 
do tego z lądu nie widoczne.

Kmdr. inż. Ludwik Szmidt był inżynierem 
okrętowcem z prawdziwego zdarzenia z 

długoletnim olbrzymim doświadczeniem 
praktycznym. Był - jak większość oficerów 
mechaników w Marynarce Wojennej przed 7 
1939 r. - absolwentem wyższej Szkoły 
Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. 
Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie.

Z okresu mojej służby na ORP „SĘP” - 
była to druga połowa lat 50-tych- dobrze 
pamiętam jakże jeszcze wtedy potrzebną 
jego dyskretną i bezpośrednią troskę o nas, 
mechaników okrętowych oraz to, że otoczył 
nas swego rodzaju parasolem ochronnym 
przed „kolekcjonerami” domniemanych 
sabotaży, nazywanych przez nas „kanarysa- •99 mi .

W razie kłopotów technicznych czy prob
lemów eksploatacyjnych mogliśmy zawsze 
na niego liczyć i zwracać się doń bezpośred
nio, mimo, bądź co bądź dużej „odległości” 
w hierarchii wojskowej. Można dziś 
powiedzieć, że traktował nas - nieoficjalnie 
-jako swoich młodszych kolegów. Od 1959 
r. pracowałem już w jego bezpośredniej 
bliskości na Oddziale Remontu Okrętów. 
Lata 60-te była to dekada najbardziej inten
sywnego rozwoju marynarki wojennej w 
zakresie postępu technicznego i budownict
wa okrętowego. Bezpośrednio kierował tą 
dziedziną kmdr. inż. Ludwik Szmidt. 
Prowadzono na szeroką skalę prace 
naukowo-badawcze, powstawały nowe 
opracowania konstrukcyjne, budowano w 
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naszych stoczniach nowe okręty. Mogliśmy 
wtedy poznać w pełni jego dużą wiedzę i 
praktyczną znajomość okrętownictwa oraz 
autorytet i uznanie jakim cieszył się wśród 
partnerów z przemysłu, instytutów 
naukowo-badawczych i władz zarówno 
wojskowych jak i też cywilnych. Była to 
kontynuacja dobrej praktyki udziału ofi
cerów mechaników oraz specjalistów z 
zakresu okrętownictwa z marynarki wojen
nej w rozwoju gospodarski morskiej w tym 
zakresie. Działalność tą zapoczątkowali 
jeszcze przed 1939 r. profesorowie 
Aleksander Rylke i Aleksander Potyrała, a 
po wojnie Janusz Staliński i Konstanty 
Ludny. Z wyjątkiem prof. A. Potyrały - pra
cownika cywilnego w Kierownictwie Mar. 
Woj. przed 1939 r. - pozostali byli oficerami 
marynarki wojennej.

Kiedy załatwiałem w Zakładach 
„Termowent” w Warszawie wykonanie 
kompensatorów rurociągów parowych dla 
niszczycieli, zostałem zapytany przez jed
nego z inżynierów: czy znam kmdr. 
Szmidta. Był to - jak się później okazało - 
jego kolega z lat młodości, kiedy razem 
grali w piłkę nożną w drużynie RKS 
„Marymont” Warszawa. Po powrocie naty
chmiast przekazałem kmdr. Szmidtowi 
pozdrowienia od dawnego kolegi i jego 
adres. Ten na co dzień bardzo zasadniczy i 
raczej nie skory do wzruszeń przełożony, 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
zmienił się, nie do poznania. Rozmawiał ze 
mną jak z synem o swojej młodości, radości 
z uprawiania sportu, Warszawie tamtych lat 
i przemijaniu czasu. Nie czułem się wtedy 
podwładnym.

Kmdr. inż. Ludwik Szmidt należał 
niewątpliwie do wyróżniających się ofi
cerów mechaników w historii 80-ciu lat 
naszej i Marynarki Wojennej, zarówno w 
czasie wojny jak też w okresie powojennym. 
A jednak rozstano się z nim po cichu ogólnie 
mówiąc - nieelegancko. Dlaczego tak się 

stało? Sądzę, że jest to temat dla historyków.

Chciałbym przypomnieć jedne zdarzenie, 
w którym bezpośrednio uczestniczyłem, a 
które - choć przez niego nie zawinione - 
mogło się do tego przyczynić. W latach 
1967-69 pracowałem w Warszawie w pionie 
technicznym WP, przeniesiony tam 
służbowo, bo decydenci zażyczyli sobie 
mieć specjalistę od techniki okrętowej w 
pobliżu, a było to po awarii kotła na ORP 
„BŁYSKAWICA”, w wyniku której zginała 
cała obsada przedziału kotłowego.

Któregoś dnia nadeszło do MON pismo 
podpisane przez Dowódcę Marynarki 
Wojennej, że na ORP „BŁYSKAWICA” 
skończyła się amunicja do dział głównych 
kalibru 120 mm - kaliber dział zamon
towanych na okręcie przed 1939 r. - i trzeba 
wykonać nową. W Warszawie zaskoczenie i 
konsternacja. Zostałem wezwany przez gen. 
dr inż. Iwaszkiewicza - wtedy Z-cę 
Głównego Inspektora Techniki WP z prośbą 
o wyjaśnienie, o co tu chodzi. Ponieważ 
wiedziałem, że na początku lat 50-tych wy
konano, a w zasadzie dopasowano do dział 
lufy radzieckie kalibru 100 mm, zapro
ponowałem generałowi zbadanie sprawy w 
Gdyni i jej wyciszenie, bo to na pewno 
jakieś nieporozumienie. Pojechałem do 
Gdyni wcześniej, aby odpowiednio przygo
tować „pokaz generalski” dla sprawdzenia , 
czy będące w magazynach różnego rodzaju 
pociski kalibru 100 mm pasują do dział 
okrętowych. Komandora Szmidta zastałem 
całkowicie załamanego. Nie ukrywał przede 
mną, że to w chyba już koniec jego kariery 
w Marynarce Wojennej. Nie docierało do 
niego moje zapewnienie, że sprawa ta 
zostanie wyciszona i że przynajmniej do 
czegoś w Warszawie się przydam.

A kwestia w zasadzie była prozaiczna. Do 
dział pasowały wszystkie odmiany 
pocisków nawet z czołgów. Problem doty
czył jedynie ładunków prochowych, które



Str. 44 NASZE SYGNAŁY Nr 185

musiały być zmniejszone ze względu na 
wytrzymałość starych oporo-powrotników i 
zapewnienia balistyki sprzed 1939 r. 
Generał słowa dotrzymał i sprawę wyciszył. 
Wprost niewiarygodne, a jednak prawdzi
we.

Niedługo potem na początku lat 70-tych 
kmdr. inż. Ludwik Szmidt odszedł na 
emeryturę po wcześniejszym „awansie” na 
nieokreślonego i nikomu niepotrzebnego 
doradcę w Dowództwie Marynarki 
Wojennej.

Na emeryturze przez jakiś czas pracował 
w „Automobilklubie Morskim”. Za 
pieniądze, które zaoszczędził w okresie 
wojny, a które jego koledzy zabezpieczyli w 
Londynie, kupił sobie Skodę, w której częs
to można było go spotkać na trasie do lub z 
Warszawy.

Z pionem technicznym Marynarki 
Wojennej utrzymywał dalej kontakt i 

szczególnie chętnie przychodził do pow
stałego nieco później Szefostwa Techniki 
Morskiej.

Zamknięty w sobie dopiero pod koniec 
życia wyraził swoje rozczarowanie i żal, że 
upragnionego - a zdaniem współpracown
ików w pełni zasłużonego - awansu na 
stopień kontradmirała nie otrzymał nawet na 
emeryturze.

Chciałbym, aby to moje krótkie osobiste 
wspomnienie przyczyniło się do przypom
nienia jego dokonań dla Marynarki 
Wojennej a sylwetka znalazła się w poczcie 
najbardziej zasłużonych oficerów 
Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej.

BOSMANMAT ANDRZEJ SOŁTYSIK
Andrzej Suchcitz

W Londynie zmarł 25 maja 1999 w wieku 
76 lat Andrzej Sołtysik, marynarz, artysta 
malarz i muzyk. Urodził się 29 października 
1922 roku na Łyczakowie we Lwowie. Był 
synem Kazimierza, pedagoga i późniejszego 
dyrektora Szkoły Średniej Macierzy 
Szkolnej w Gdańsku, zamordowanego w 
1939 przez Niemców oraz Haliny z domu 
Małaczyńskiej. Od młodości odczuwał zew 
morza. Uczęszczał do Gimnazjum Macierzy 
Szkolnej w Gdańsku a od 1936 do 
Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. 
Wybuch wojny 1 września 1939 roku zastał 
go z innymi uczniami na redzie w porcie 
Oxelsund w Szwecji na żaglowcu szkolnym 
Marynarki Handlowej „Dar Pomorza”. 
Jesienią został wcielony do Marynarki 
Wojennej i po krótkim pobycie na ORP 
„Błyskawica” i bazie szkolnej ORP 
„Gdynia” został w kwietniu 1940 zaokrę

towany na kontrtorpedowiec ORP 
„Garland”. Skończył kurs specjalistów tor
pedowych. Na ORP „Garlandzie” służył do 
końca wojny, przechodząc cały jego szlak 
bojowy na Morzu Śródziemnym, Atlantyku 
w osłonie konwojów do Stanów 
Zjednoczonych, oraz w konwojach do 
Murmańska, zachodniego wybrzeża Afryki i 
ponownie na Morzu Śródziemnym. Właśnie 
za akcję w osłonie konwoju PQ16 do 
Murmańska st. mar. Sołtysik będąc 
przekaźniczym komend z pomostu 
bojowego, został odznaczony Krzyżem 
Walecznych „za dzielną postawę w dniach 
25-27.V.1942 w czasie masowych nalotów 
lotnictwa nieprzyjacielskiego na konwój. W 
czasie walki w dniu 27.V.1942 wytrwał na 
swym stanowisku wykazując dużą przytom
ność umysłu, opanowanie, pogodę ducha i 
odwagę. Był bardzo pomocny przy przygo
towaniu amunicji Lewis’a i pomagał ran
nym”, Był indywidualistą nie lubił dyscy
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pliny na co zwracali uwagę kolejni 
przełożeni. Jeden z nich odnotował, że był 
inteligentny, ale „posiada własne zdanie”. 
Absolutny brak dyscypliny. Pozuje na pira
ta. Częste kolizje z przełożonymi. Marynarz 
bardzo dobry. Doskonały obserwator. 
Wesoły, przez kolegów łubiany. „Sumienie 
okrętu” lubi występować w roli wysłannika 
w „imieniu kolegów”. To też awansował 
powoli zostając matem w 1944. Posiadając 
zdolności muzyczne, na okręcie grał na har
monii. Po przejściu na ląd w 1945 należał do 
orkiestry MW na ORP „Bałtyk” w 
Oakhampton, grając na puzonie, harmonii i 
fortepianie. Po demobilizacji z PKPR w 
1948 pozostał na uchodźstwie zamieszkując 
w Londynie. Grał na puzonie i fortepianie w 
różnych klubach. Skończył studia malarskie 
w Camberwell School of Art, po czym pra
cował jako grafik komercjalny. Od 1965 
zaczął malować. Pozostawił kilkadziesiąt 
płócien w których dominowała tematyka 
morska m.in. szereg wersji tematu 
„Holendra Tułacza” - pasja wagnerowska 
Sołtysika. Był zdolnym grafikiem i szereg 
okładek do płyt klasycznej muzyki były jego 
autorstwa. Wystawiał swoje prace najczęś
ciej lokalnie w Croydon Art Socjety, którego 
był członkiem. Zdobywał dobre recenzje w 
lokalnej prasie. Doskonały gawędziarz, 
pianista, malarz, sercem oddany i związany 
z Gdynią wszystko co robił, robił z pasją. 
Nie zawsze wychodziło mu to na dobre w 
zawodowym życiu. Ale taki był. Poza

Krzyżem Walecznych, posiadał czterokrot
nie Medal Morski i brytyjskie gwiazdy i 
medale. Pozostawił żonę Jolantę z 
Sęczkowskich i syna Romana. Prochy 
bosmanmata Andrzeja Sołtysika zostały 
oddane Morzu.

Cześć Jego Pamięci.

MIGAWKI Z WIZYTY W STANACH IW 
KANADZIE

Konstanty Okołów-Zubkowski

Zeszłoroczny Światowy Zjazd Marynarzy 
w Gdyni zachęcił mnie do kontynuowania 
kontaktów z kolegami i w tym roku korzys

tając z zaproszeń ze Stanów i Kanady 
wyruszyliśmy z żoną na tą daleką 
wycieczkę. Pierwszym punktem zaczepienia 
był gościnny dom Janki i Michała Białows- 
kich w Seattle, gdzie spędziliśmy pierwsze
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Seattle - Maj 99 K. Zubkowski, p. T. Zubkowska, M. Białowski

Seattle - Maj 99 M. Białowski, kmdr Pacewicz, K. Zubkowski
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Estakaza (Oregon) - Maj 99 J. Tumaniszwilli, K. Zubkowski, M. Białowski

Ottawa - Maj 99 O. Gliński, J. Dobrodzicki, K. Zubkowski
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dziewięć dni, będąc obwożeni po stanie 
Washington i Oregon, gdzie mieliśmy 
okazję spotkania kolegów komdr. W. 
Pacewicza i komdr. J. Tumaniszwili. 
Mieliśmy tyle tematów do rozmów i chyba 
nie wyczerpaliśmy wszystkich.

Stan zdrowia komdr. W. Pacewicza nie jest 
najlepszy, ale nie traci pogody życia i poczu
cia humoru. Komdr. J. Tumaniszwili jest we 
wspaniałej kondycji fizycznej, mieszka 
komfortowo w „puszczy” Oregońskiej z 
żoną i wnukami, a nawet prawnukami. 
Gościnność Białowskich była fantastyczna i 
nie mamy słów uznania dla nich obojga. 
Następnym etapem był Montreal i tu 
nastąpiły zmiana planów bo zamiast zostać 
dłużej w Montrealu pojechaliśmy do 
Ottawy, gdzie już przebywał komdr. Oskar 
Gliński. Niestety wówczas wypadła smutna 
okoliczność, że akurat parę dni przedtem 
komdr. J. Dobrodzicki stracił żonę, która 
zmarła po bardzo krótkiej chorobie. 
Zdążyliśmy dosłownie z luzem 10 minut 

aby być na pogrzebie Hanki, która była 
związana uczuciowo ze Stowarzyszaniem 
Marynarki Wojennej od czasu Okehampton. 
Oryginalnie mieliśmy mieszkać u państwa 
Dobrodzickich, ale w tej sytuacji plany się 
zmieniły i inicjatywę przejęła Mona 
Kawernińska, która przygarnęła Oskara 
Glińskiego i nas w swoim gościnnym domu.

Przez następne dziesięć dni dzień w dzień 
spotykaliśmy się albo u Jurka 
Dobrodzickiego lub Mony Kawemińskiej, a 
czasami u Jurka Straszaka, bo oni we trójki 
są dosłownie sąsiadami mieszkającymi 
obok siebie. I znów były wspomnienia i 
długie rozmowy do późna w nocy. Ostatnie 
dziesięć dni spędziliśmy w Montrealu w 
domu brata żony, który tam mieszka od 
1953 roku. Muszę podkreślić serdeczne 
przyjęcie jakiego doznaliśmy u wszystkich. 
I tu chciałbym jeszcze raz podziękować 
Paniom i Kolegom za tyle troski okazanej 
nam podczas całego pobytu.

10th DESTROYER FLOTYLLA - 55 ROCZNICA 
INWAZJI FRANCJI

Florian Wizła

Na rocznicę Inwazji, 6- go czerwca 1999, 
w niedzielę, zostałem zaproszony aby 
reprezentować PMW, a w szczególności 
ORP „Błyskawica” i ORP „Piorun”, na 
którym służyłem całą wojnę, i razem z 
Tribal Class Destroyer tworzyliśmy 10th 
Flotylla, 1939-1945.

Na tą 55-tą rocznicę lądowania w 
Normandii /”D”- Day/, wszyscy zebrani 
kombatanci brali udział w pochodach i cere
moniach przy St. Ann’s War Memorial, aby 
oddać honory oraz uczcić pamięć poległych 
w Drugiej wojnie Światowej.

Skupiliśmy się przed naszym hotelem i po 

przybyciu słynnej orkiestry „The Poulton - 
Fylde Brass Band”, która istnieje już od 
ponad stu lat, i która grała nam do marszu 
wyruszyliśmy do St. Ann’s War Memorial, 
gdzie odbyła się cała ceremonia. Składanie 
kwiatów, wieńców /wieniec 10th Flotylla 
był w kształcie kotwicy/ no i nastąpiły prze
mowy Burmistrza Miasta oraz sekretarza 
Związku Kombatantów 10- ej Flotylli, 
nastąpiły też śpiewy a trębacz zagrał „Last 
Post”, po czym nastąpiła 2 - minutowa cisza 
dla uczczenia poległych.

Była to bardzo udana, wzruszająca i pod
niosła uroczystość.

Następnie przy dźwiękach orkiestry ze 
sztandarami odbył się marsz do Town 
Hall’u, gdzie Burmistrz Miasta, różni dele-
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„ZAPOMNIANY LIST z 1998 ROKU”

Kazimierz Kruminis-Łozowski
Gdynia 6.08.1998

Serdecznie Pani Sekretarce dziękuję, że na 
prośbę mego Kolegi Kazia Pronobisa 
spełniła Pani Jego i moje życzenie. 
Dowiedziałem się, że już 52 lata wychodzą 
N.S., a ja pierwszy raz miałem je w ręku 
dopiero teraz numer 182. Wysyłam zdjęcia:

Kilka słów historii o MDLot w Pucku. W 
latach 1936 - 1939 byłem meteorologiem w 
MDLot w Pucku, dawałem prognozy na 
loty. Znam dobrze jego historię, a szczegól
nie ostatnie lata 1936-1939 i wojnę na 
Półwyspie Helskim.

Dnia 1.09.1939 zginął nasz d-ca MDLot i 
st. bosman Michał Jagodziński oraz st. 
bosman Jan Poklinkowski i st. mar. Henryk 
Fabisz. Dużo kolegów z MDLot poległo na 
pierwszej linii frontu ochraniając nasadę 
Helu od strony Władysławowa, Wielkiej 
Wsi, Rozewia, Hallerowa. Zginął mój kole
ga st. mar. Eugeniusz Doliński, też meteo
rolog i wielu innych młodych marynarzy, 
którzy dopiero zostali powołani 2.02.1939 
do Marynarki Wojennej i skierowani zostali 
do Lotnictwa Morskiego /MDLot/ w Pucku. 
Musieli opuścić kursy specjalistów mors
kich - lotników i udać się na front aby wroga 
nie wpuścić na Hel. Wykonali swoje 
zadanie, mimo dużego naporu niemieckich 

Kendrick, J. Bojarczuk, a z Londynu J. 
Smoczyński, S. Śliski no i Florian Wizła. 
Mieliśmy honor i satysfakcję oddać hołd 
naszym poległym kolegom oraz tym, którzy 
odeszli od nas później.

Cześć Ich Pamięci!

żołnierzy, a szczególnie od dnia 8.09.1939. 
Niemcy nie weszli dalej jak pod Kuźnicę do 
dnia kapitulacji 2.10.1939r. Nie zdobyli 
półwyspu helskiego od Kuźnicy po Hel, 
żeby nie brakowało amunicji, walka by 
dłużej trwała, choć już Polska prawie cała 
była pokonana przez o wiele silniejszego od 
nas wroga.

Lepszych chwil wspomnień nie mam jak z 
Lotnictwa Morskiego, gdzie byłem st. mar. 
och. nadterminowym. Obecnie mat. Po 
wojnie od 1945r. pracowałem na kierown
iczych stanowiskach w Państwowym 
Instytucie Hydro-Meteorologicznym w 
Gdyni do emerytury /1979r./.

Łączę słowa poważania i szacunku.

Zofia - Hanka Proszek
Toronto, 8.02.1998

Szanowny i Drogi Panie Prezesie,

Przysyłam wycinek z miejscowej gaze
ty anglojęzycznej z Walland, Ontario. 
Przyleciałyśmy, przyjechałyśmy,
dotarłyśmy do St.Catharines do Lilki 
Bentkowskiej /z domu Kacperska/. 
Postanowiłyśmy Ją odwiedzić, bo jest 
chora, poważnie. Hanka Guździoł /z domu 
Thom/ przyleciała z Nowa Scotia. Irka 
Dytnerska /z domu Milewska - obecnie 
Welker, mieszka w Welland 18 km od St, 
Catharines/. Pisząca ten list Zofia-Henka 

LISTY DO REDAKCJI

gaci i ważne osobistości odbierali defiladę. 
Mnie osobiście przypadł honor i zaszczyt 
odbierania defilady w imieniu PMW.

ORP „Błyskawica” i ORP „Piorun” były 
reprezentowane przez następujących 
kolegów: M. Sawicki, A. Wiśniewski, J. 
Ogonowski, Z. Banach, J. Mleczek, F.
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Proszek /z domu Siemaszko/.
Większego Zjazdu WRNS nie 

można zorganizować, bo jest nas bardzo 
mało na tutejszym terenie - Kanada. Jeszcze 
jest Jadwiga Szwejkowska /z domu 
Baczyńska/ mieszka w Cambridge, Ont. Jest 
chora w Domu Starców. Mona Kawemińska 
była w tym czasie w Polsce.

Wszystkie wymienione WRENKI 
przybyłyśmy w jednym transporcie w dniu 1 
Września 1945 roku do Woodford Green. 
Zjechałyśmy się 15 Października 1997 roku 
u Lilki w St. Catharines. Staszek Brodzki z 
żoną Myszką podebrali mnie, następnie na 
lotnisko po Hankę Guździoł i przywiózł do 
St. Catharines. Dużo było radości, śmiechu 
aż do łez. Wspomnieniom wspólnych lat 
przeżytych w Marynarce nie było końca. 
Oglądanie zdjęć z tamtych lat. Następnie 
wszelkie spotkania na tutejszym terenie 
Kanadyjskim jak również poza granicami 
Kanady były niekończące się.

16 października Irka zrobiła u siebie 
przyjęcie i zaprosiła reportera miejscowej 

gazety, który zrobił to cudowne zdjęcie 
młodych WRNS z przed 52-ch lat.

Trudno w to uwierzyć, że tak długi 
okres czasu dzieli nas od tamtych wspólnie 
przeżytych dni. Lilka poprosiła mnie, żebym 
napisała kilka słów i ten wycinek z gazety 
wysiała do Naszych Sygnałów. To robię na 
jej prośbę, jest chora na raka, ma liczne prz
erzuty na różne organa. Ma zdrowe serce i 
dlatego jest jeszcze z nami. Jak długo? Od 
lewej strony stoi: Irka Welker, Lilka 
Bentkowska, Hanka Guździoł i Zofia - 
Hanka Proszek, taka kolejność jest tych 
osób na zdjęciu.

Łącze wiele serdeczności i pozdrowień 
koleżeńskich od tych WNRNS

Irena Grochowska
Crail, Fife, Scotland, grudzień 1998 

Kochane Sygnały, z całego serca życzę 
przyjemnych Świąt Bożego Narodzenia i

I. Dytnerska - Welker, L. Bentkowska, A. Guździoł, K. Z. Proszek
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dziękuję za fantastyczny prezent.
Jestem z podziwem, że tak wspaniale 

gospodarujecie, że możecie obdarowywać 
takimi prezentami, ale bardziej jeszcze oce
niam Waszą pamięć o nas „sierotach”. Lata 
płyną, ale uczucie pustki nie zmniejsza się 
więc tym bardziej oceniam Waszą pamięć i 
dobroć.

Niech dobry Pan Bóg wynagrodzi.

Helena Kiszel
Ruda Śląska, 10 grudzień 1998

Szanowni Państwo,
Chciałam serdecznie podziękować za 

przesłane mi pieniądze, które są dużą 
pomocą dla mnie.

W związku ze zbliżającymi się Świętami 
Bożego Narodzenia życzę Wam Wesołych 
Świąt dużo zdrowia i spokoju oraz szczęścia 
w Nowym Roku.

Honorata Kropiwnicka
Kętrzyn, 12 grudzień 1998

Podziękowanie

Pragnę podziękować za otrzymaną kwotę, 
ta pomoc bardzo mnie podtrzymała na 
duchu gdyż moja skromna emerytura nie 
starczyłaby na zrobienie chociaż skromnych 
Świąt. Jeszcze raz Wam dziękuję i składam 
świąteczne życzenia : Zdrowych i Wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego 
Nowego Roku 1999.

Polecam się dalszej pamięci.

Zofia Kotkowiak
Szczecin, 13 grudzień 1998

Bardzo dziękuję za otrzymaną przesyłkę 
pieniężną. Był to wspaniały prezent urodzi

nowy i świąteczny. Niech Wam Bóg 
błogosławi za wszystkie uczynki dla mnie 
starszej i samotnej wdowy. Ukończyłam 
27.ll.br. 74 lata.

Życzę Całemu Stowarzyszeniu wszelkich 
łask Bożych na Boże Narodzenie i Nowy 
Rok.

Salomea i Michał Fleszar
Katovice, 13 grudzień 1998

Drodzy Państwo i Koledzy,

Ja jako żona piszę w imieniu męża 
Michała, gdyż on jest chory i nie może pisać 
do Was z podziękowaniem za otrzymaną 
kwotę. Ma choroby urologiczne, cukrzycę i 
teraz jeszcze miażdżyca. Mam teraz dużo 
obowiązków związanych z chorobą męża i 
swoich domowych spraw jak każda żona już 
w podeszłym wieku. Bardzo dziękujemy 
jeszcze raz za upominek świąteczny, 
yczymy dużo zdrowia i pomyślności oraz 
przesyłamy serdeczne pozdrowienia dla 
wszystkich.

Agnieszka Gryszczyk
Piekary Śląskie, 17 grudzień 1998

Pragnę serdecznie podziękować za 
upominek świąteczny, który jak zawsze jest 
dla mnie ogromną pomocą i sprawi, że lep
iej zaopatrzę się na Święta Bożego 
Narodzenia

Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Przesyłam serdeczne życzenia Świąteczne 

i Noworoczne.

Franciszek Byczkowski
Czamiż, Męcikał, 21 grudzień 1998

Drodzy Koledzy,

27.ll.br
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Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 
2.12.1998 otrzymałem Bożonarodzeniową 
pomoc finansową i tą drogą składam 
najserdeczniejsze podziękowanie jak 
również dziękuję za pamięć o byłych mary
narzach PSZ na Zachodzie.

Pozostaję z wyrazami szacunku.

Zbigniew Heindrich
Markaryd, Szwecja, 24 grudzień 1998

Drodzy ze Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej!

Bardzo serdecznie dziękuję za list z 
życzeniami świątecznymi i za prezent 
gwiazdkowy. My jesteśmy trochę starzy, ja 
mam 82 lata, a żona Joanna 76 lat.

Każda wiadomość od Was sprawia nam 
wielką radość.

Życzenia świąteczne - to niewiele słów i 
prezent, ale dla nas to bardzo wiele znaczy 
że ktoś nas pamięta.

Jakoś dajemy sobie radę. Nigdy nie 
byliśmy bogaci i nie jesteśmy bogaci, lecz 
jakoś nam starcza. Ja mam kłopoty ze 
zdrowiem, mam koło serca baterię elek
tryczną „Pacemaker”. Na spacery mam 
wózek dla inwalidy, trochę pochodzę, trochę 
słucham radia i telewizji, ale jest tyle spraw, 
że trudno połapać się w tym wszystkim.

Kończąc serdecznie Was pozdrawiamy. Ja 
i moja żona Joanna.

Józef Wiśniewski
Buenos Aires, Argentyna, 23 grudzień 

1998

Szanowni i Drodzy Koledzy ze 
Stowarzyszenia Mar. Woj.

Przesyłam Wam wszystkim najlepsze 

życzenia szczęścia i zdrowia na ten Nowy 
Rok, a także zawiadamiam, że prezent 
świąteczny otrzymałem, za który Wam 
wszystkim serdecznie dziękuję. Niech Wam 
Pan Bóg wynagrodzi- stokrotnie! Cieszę się 
bardzo, że o mnie nie zapominacie.

Jeżeli będziecie mi wysyłali następną 
pomoc, to proszę nie zaznaczać na kopercie, 
że to są pieniądze, bo tutaj jest kraj złodziei. 
Przysłali mi zawiadomienie, że na poczcie 
jest list polecony z pieniędzmi, ale 
musiałem chodzić pięć czy sześć razy na 
pocztę lecz na koniec zobaczyli, że ja nie 
przestanę się upominać o przesyłkę więc mi 
list oddali.

Życzymy Wszystkim wszelkiej pomyśl
ności na ten Nowy Rok.

Barbara Iwaszkiewicz
Londyn, styczeń 1999

Moi Drodzy,

Chociaż z opóźnieniem niemniej 
serdecznie dziękuję za „Gwiazdkę”.

Z mojej strony przesyłam moc najlepszych 
życzeń na rozpoczęty rok 1999, 

radości, zdrowia i pomyślności w każdej 
dziedzinie. Łączę serdeczne pozdrowienia

Eugenia Siemieńska
Leyton, London, styczeń 1999
Drodzy Państwo,

Serdecznie dziękuję za otrzymany prezent 
świąteczny.

Przy okazji nadmieniam, że miałam oper
ację na serce. Po szpitalu byłam dwa tygod
nie w domu wypoczynkowym, a obecnie 
jestem w domu sama.

Może Pan Bóg da, że przyjdę do zdrowia.
Dla Wszystkich przesyłam serdeczne 

życzenia i pozdrowienia.
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Helena Pertek
Poznań, marzec 1999
Miłych, zdrowych i wesołych Świąt 

Wielkanocnych całemu Zespołowi 
Redakcyjnemu życzy Helena Pertek, 
dziękując jednocześnie za ostatni numer 
„Naszych Sygnałów” /184/.

Admirał R.A. Waga
Gdynia 21.3.1999

Spokojnych i pogodnych świąt Wielkiej 
Nocy oraz mokrego Dyngusu życzą Mariola 
i Andrzej Wagowie.

Prosimy również o przekazanie naszych 
gorących życzeń dla przyjaciół i znajomych 
ze Stowarzyszenia Mar. Woj.

Marian Piórkowski
Szczecin 19.3.1999

Drodzy Koledzy,

Zawiadamiam Kolegów, że upominek 
otrzymałem w listopadzie, za który jestem 
bardzo wdzięczny i składam serdeczne 
podziękowania.

W życiu osobistym jak i rodzinnym 
żadnych zmian, chyba tylko to, że lata idą 
w górę, a człowiek obniża się coraz niżej 
ponieważ czuje się coraz gorzej i jest 
słabszy / 80 lat+ /.

Jesteśmy samotni ale jakoś ciągniemy i 
czekamy swego końca.

Przepraszam Was bardzo Koledzy i nie 
będę Was zanudzał moimi problemami. 
Każdy ma dość swoich.

Kończąc ten krótki list jeszcze raz bardzo 
dziękuję za upominek oraz pozdrawiam 
Wszystkich Kolegów życząc im i ich rodzi
nom dużo zdrowia i spokojnych Świąt 
Wielkanocnych.

Urszula Ejankowska
Świecie 24.3.1999

Pragnę wyrazić swoje gorące podz
iękowanie za przesłanie mi ponownie zapo
mogi, która w mojej sytuacji materialnej 
stanowi dużą pomoc.

W większości kwotę tę przeznaczyłam na 
lekarstwa, które muszę systematycznie 
używać. Nadmieniam, że pieniądze otrzy
małam 30.11.1998r., które wpłynęły na 
moje konto bankowe.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz bard
zo dziękuję.

Tadeusz Kawalec
Wrocław, 29.3.1999

Szanowni Koledzy,

Serdecznie dziękuję za pamięć w postaci 
przysyłania mi „Naszych Sygnałów”. Są 
one właściwie ostatnią więzią łączącą mnie 
z marynarską przeszłością. Podobnie więc 
jak na latami morskiej sygnałów tych nie 
należy zgasić. Wrocław, w którym 
zakotwiczyłem po wyrzuceniu mnie z 
Wybrzeża po wyjściu z więzienia Urzędu 
Bezpieczeństwa w 1952 r., dawno już 
przesłał być portem schronienia dla „niech
cianych” na Wybrzeżu. W tej stolicy żeglugi 
śródlądowej lądowała kolejno w słynnych 
latach 50-tych „emigracja” marynarska ze 
Zbyszkiem Węglarzem i Julianem 
Czerwińskim na czele, ale teraz to już histo
ria i zostało nas tu tylko 3-ch: Miecio 
Wróbelewski, Klemens Zając /b.bosm. z 
ORP „BURZA”/i ja.

Kończąc przesyłam życzenia Świąteczne - 
wiele zdrowia i satysfakcji życiowych dla 
wszystkich Koleżanek i Kolegów ze 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, a 
zwłaszcza zespołu redakcyjnego.

Załączam 10 F dla „Naszych Sygnałów”.
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Henryk Piotrowski
Szczecin, marzec 1999

Szanownemu Gronu Stow. Marynarki 
Wojennej, Zespołowi Redakcyjnemu 
„Naszych Sygnałów”, wszystkim 
Koleżankom i Kolegom w dniu 
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa życzenia wszystkiego najlep
szego, Wesołego Alleluja!

życzy Henryk Piotrowski z rodziną.

Irena Dobrowolska
Poznań, Wielkanoc 1999
Zdrowych, Wesołych Świąt Wielkiej Nocy 

oraz smacznego jajka, dużego dyngusa dla 
wszystkich razem oraz serdeczne podz
iękowania za przysłaną pomoc finansową. 
Serdeczne Bóg zapłać.

Z poważaniem.

Franciszek Operchalski

Chorzów, 15 kwiecień 1999

Szanowni Przyjaciele,

Zasyłam gorące pozdrowienia jak również 
bardzo dziękuję za przesłane mi pismo 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej za 
drugie półrocze N.S. nr 184 miesiące lipiec- 
grudzień 1998r. Chciałbym Szanownym 
Panom jeszcze raz gorąco podziękować za 
Wasze pismo, które przynosi mi wiele satys
fakcji, wracając do tamtych lat.

Z poważaniem.

Władysław Greń
Brenna, 30 kwiecień 1999

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, 
Weterani,

Serdecznie dziękuję za nadesłane mi 
pismo „Nasze Sygnały” nr 184. Każdora
zowo, przesyłka naszego pisma sprawia mi 
bardzo dużą radość i cieszy mnie, że tak 
daleko pamięta ktoś o mnie.

Od ubiegłego roku mam poważne kłopoty 
ze zdrowiem.

Byłem dwa razy operowany na wątrobę, 
co wymagało dłuższego pobytu w szpitalu. 
Ząb czasu i nam daje się we znaki.

Śmutne i dłużące się chwile w łożu szpi
talnym starałem się skracać czytaniem 
ciekawych publikacji naszego pisma, które 
wzbudziły wiele wspomnień. Przede 
wszystkim odwróciły mi myśli od poważnej 
choroby, która mnie spotkała. Dzięki 
głębokiej wierze i opatrzności Boskiej mogę 
znowu być w domu razem z rodziną.

Mam nadzieję, że jesień mojego życia 
będzie jeszcze słoneczna i pozwoli mi dalej 
zapoznawać się z wieloma historycznymi i 
marynistycznymi ciekawostkami. Kończąc 
me skromne słowa chcę jeszcze raz podz
iękować i życzę zdrowia, pomyślności dla 
całego Stowarzyszenia.

Z serdecznymi pozdrowieniami i 
poważaniem.

Henryk Kotula
Rybnik, 26 kwiecień 1999

Podziękowanie,

Pragnę serdecznie podziękować Waszemu 
Stowarzyszeniu za otrzymaną pomoc mate
rialną. Chciałbym wyrazić duże uznanie dla 
Waszej organizacji za pamięć o kolegach 
marynarzach, którzy żyją w Polsce i dla 
których każdy grosz jest potrzebny w codzi
ennym życiu. Dziękuję także za kolejne 
czasopismo „Nasze Sygnały”

Jeszcze raz bardzo dziękuję za Waszą 
pamięć i mam nadzieję, że Stoważyszenie 
Marynarki Wojennej będzie nadal rozwijało 
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kręgi swej działalności wśród żyjących 
jeszcze marynarzy.

Z wyrazami szacunku i marynarskim 
pozdrowieniem.

Jerzy P. Tumaniszwili
Beavercreek, Oregon, U.S.A., 19 Luty 

1999

Drodzy Koledzy i Przyjaciele!
W jednym z ostatnich listów Zbyszek 

Plezia zastanawiał się nad decyzją zlikwid
owania naszej charytatywnej organizacji, co 
za sobą pociągnęłoby zlikwidowanie 
naszego Stowarzyszenia.

Podobno macie sprawę tą rozpatrywać 
wkrótce, dlatego postanowiłem 
wypowiedzieć się i podać swój punkt 
widzenia.

1. Kto będzie reprezentować nas kombat
antów Mar. Woj. II Wojny Światowej 
rozrzuconych po całym świecie? Tych w 
Kraju reprezentuje / na ochotnika / A. 
Kłopotowski. Jak dotąd nas po za granicami 
reprezentował Kostek i tak powinno zostać, 
bo wybraliśmy Jego demokratycznie na to 
stanowisko.

2. Wielu potrzebujących korzysta z pomo
cy naszej organizacji. Oni jeszcze żyją i 
wymagają dalszej troskliwości i opieki. 
Przekazanie pieniędzy obcej nam organiza
cji mija się z celem naszej egzystencji.

3. „Nasze Sygnały14 cieszą się wielką pop
ularnością. Pismo to jest nam nadal potrzeb
ne. Marek doskonale redaguje, nie widzę 
żadnej potrzeby przekazania tej roboty 
redaktorowi w Gdyni. Nie dlatego, że 
wydawca krajowy nie jest na poziomie, 
prawdopodobnie ma wyższe kwalifikacje od 
naszego Marka, a poprostu dlatego, że nie 
jest z naszego grona przedwojennych mary
narzy.

Jeżeli kosztuje wiele, to niech kosztuje 
wiele, macie pieniądze nasze na ten 
wydatek.

Życzę Wam powodzenia w powzięciu 
odpowiednej decyzji dla dobra Wszystkich 
Marynarzy zjednoczonych w naszej organi
zacji.

Newcastle upon Tyne
22.2.1999

Kazimierz K. Domański 
Kpt. M. Ołdakowski 
Sekretarz
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 
238-246 King Street
London, W6 ORF

Drogi Marku,

Przypadkowo dowiedziałem się, że w dniu 
4 marca, tego roku (bez żadnego 
uprzedzenia w „Naszych Sygnałach”), na 
życzenie Powierników Polish Naval 
Association Welfare Fund, ma się odbyć 
zebranie ostatniego Zarządu Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej i zebranie 
Powierników PNA Welfare Fund. Celem 
tych zebrań ma być pobranie decyzji o zlik
widowaniu PNA Welfare Fund i przekaza
niu jego majątku do takich czy innych pols
kich instytucji.

Czy jest to konieczne i po co taki poś
piech?

Wiadomość o zamiarze rozwiązania PNA 
Welfare Fund przyjmuję ze smutkiem. 
Wyobrażam sobie, że rezultatem likwidacji 
wspomnianego powyżej Funduszu będzie, 
w pierwszym rzędzie, zamknięcie kance
larii, która jest w dalszym ciągu często 
czynna: spełnia ona rolę ogniska 
skupiającego więzy łączące byłych mary
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narzy i ich rodzin, i jednocześnie jest 
głównym - na terenie Zjednoczonego 
Królestwa - źródłem informacji o polskiej 
Marynarce Wojennej.

Zamknięcie kancelarii pociągnie za sobą 
zaprzestanie wydawania „Naszych 
Sygnałów”. Słyszałem, że drukuje się zwyk
le około 550 egzemplarzy tego czasopisma, 
co reprezentuje bardzo poważną liczbę zain
teresowanych. Kolega Zubkowski (podczas 
naszej rozmowy telefonicznej) zapewnił 
mnie, że on sam by się zajął tym, żeby 
łączność miedzy kolegami mogła dalej ist
nieć: za pośrednictwem obecnego 
wydawnictwa polskiej Marynarki Wojennej 
„Bandera”- które będzie można prenu
merować. Mam poważne wątpliwości 
odnośnie tego rodzaju rozwiązania sprawy 
„Sygnałów”.

Pozostaje jeszcze sprawa - chyba 
najważniejsza - pomocy dla stu pięciu 
podopiecznych Funduszu (głównie wdowy 
po marynarzach w Polsce). W ostatnim roku 
Fundusz wydał na opiekę około 6000 fun
tów; z drugiej strony, przybyło do Funduszu 
ponad 3000 funtów z darowizn. Skąd ci, 
którzy są pod opieką Funduszu, dostaną 
pomoc (sam fakt, że ktoś się nimi interesuje 
jest dla nich wielką podporą), gdy Fundusz 
zostanie zlikwidowany? Nie mam statutu 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, ale 
jeśli mnie pamięć nie myli, to jednym z 
głównych celów powstania Stowarzyszenia 
było udzielanie pomocy potrzebującym 
marynarzom i ich rodzinom - a nie zbieranie 
pieniędzy po to, żeby przekazać je innym 
instytucjom.

Usłyszałem wyrażenie „zakończyć 
działalność Funduszu z godnością”. Co to 
ma znaczyć? Z czyją godnością? Tych, 
którym się odmówi opieki czy tych, którzy 
stracą możność kontaktu z resztą kolegów?

Łączę pozdrowienia dla Koleżanek i 
Kolegów

Robert Brant-Bratkowski
Southport, 23 luty 1999
Do Hon.Sekretarza Kpt. M. Ołdakowskiego 
Drogi Kolego,

Niedawno doszło do mojej wiadomości, 
że istnieją plany zlikwidowania Polish 
Naval Association Welfare oraz kancelarii 
Funduszu.

Jako jeden z jeszcze żyjących członków 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
chciałbym, choć na odległość, zaapelować 
do tych kolegów, którzy mogą wpłynąć na 
decyzję w tej sprawie, aby rozważyli w 
swych sumieniach ważność tej decyzji. Co 
się stanie z marynarzami i ich rodzinami, 
tych specjalnie w Polsce, którzy polegają i 
liczą na tą pomoc? Co się stanie z „Naszymi 
Sygnałami”?

Nasi koledzy żyjący w innych krajach i 
kontynentach stracą kontakt i wiadomości, 
które są może jedyną ich radością na 
starość!

Ile dobrego można jeszcze zrobić z 
datków, które wpłynęły na Fundusz, tym o 
wiele biedniejszych od nas.

Z koleżeńskim pozdrowieniem.

B. Rybarczyk
Alexandria, Dunbarton-Shire, Scotland, 

24 luty 1999

Do Sekretarza Honorowego

Drogi Kolego,

Jestem zaalarmowany smutnymi 
pogłoskami o likwidowaniu Funduszu 
Społecznego Stowarzyszenia Marynarki
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Wojennej.
Tak Stowarzyszenie jak i Fundusz 

wykonywały niedocenioną społeczną pracę 
w utrzymaniu „Marynarskiej Braci” razem. 
Los rozproszył nas po świecie lecz 
Stowarzyszenie i Fundusz trzyma nas 
razem. Kto będzie nadawał „Sygnały”? 
Zniszczyć jest łatwo lecz stworzyć bardzo, 
bardzo trudno.

Proszę Kolegę o ekstra wysiłek by utrzy
mać Stowarzyszenie i Fundusz.

Z wielkim uznaniem dla Pańskiej pracy.

Stanisław Olszowski
Middlesbrough, 24 luty 1999

Do Komitetu Powierników
Polish Naval Association W.F.

Szanowni i Drodzy Koledzy!

Dowiedziawszy się o planowanym 
zakończeniu w niedalekiej przyszłości pracy 
Komitetu Powierników, a tym samym 
ostatecznym rozwiązaniu Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej, pragnę dodać mój głos 
do apelu o przedłużenie funkcjonowania 
Komitetu w powierzonej mu roli.

Choć /sądzę że/ doceniam trud związany z 
takim zadaniem w obliczu zmniejszającej 
się liczby Powierników, wierzę, że 
przyświecające cele kontynuowania tej 
pracy - choćby tylko jeszcze przez pierwszy 
rok Nowego Tysiąclecia - więcej niż rekom
pensują indywidualne poświęcenie się 
strudzonych Kolegów. Przecież w A.D. 
2000 przypada 80-ta Rocznica Stworzenia 
Marynarki Wojennej i objęcia wybrzeża 
morskiego, co niezawodnie wzbudzi nową 
radość i dumę w sercach weteranów, którzy 
doczekają się tej Rocznicy, a którzy pragną 
jeszcze należeć i reprezentować 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej - choć
by już tylko ich ostatnim tchnieniem!

1 marzec 1999 r.
Tadeusz Lesisz, prezes Koła SMW w 

Manchester
Do Zarządu
Polish Naval Association Welfare Fund 
238-246, King Street
London W6 ORF.

Drodzy Koledzy,

W związku z proponowanym Zebraniem 
Zarządu w dniu 4.3.1999 roku na którym ma 
być omawiana sprawa przyszłości 
Stowarzyszenia, pragnę wyrazić swoją 
opinię w tej sprawie.

1. Zakończenie działalności Polish Naval 
Association Welfare Fund,

Jak widać z ogólnej opinii kolegów, na 
zakończenie działalności Stowarzyszenia 
jest jeszcze za wcześnie przemawiają za tym 
następujące fakty:

istniejące biuro Stowarzyszenia stanowi 
stałą łączność z kolegami po świecie.

„Nasze Sygnały” dzięki wysiłkom kol. 
Marka Ołdakowskiego wychodzą kilka razy 
na rok i z tego co wiem są bardzo poczytne 
i nie brak do nich materiałów. /Pomoc kole
gom zostanie przerwana z dużą szkodą dla 
wielu (był to jeden z głównych celów 
Stowarzyszenia Mar. Woj.)

Brak „Naszych Sygnałów” i możliwości 
korzystania z biura to koniec naszych kon
taktów z kolegami po świecie.

Istnienie „Centrali”, nawet w takiej formie 
jak dotychczas w Londynie daje zaplecze 
istniejącym Kołom SMW w Kanadzie, w 
Galsgow i Manchester.

Proszę o rozpatrzenie tych punktów na 
Zebraniu, życząc kolegom i koleżankom 
pomyślnych obrad.

Pozostaję z koleżeńskim pozdrowieniem,
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Za Zarząd S.M.W. Kanada
R. Nałęcz-Tymiński

Commander K.Okołów-Zubkowski
Polish Naval Association
238-246 King Street
London, W6 ORF

2-go marca 1999 r.

Szanowny Kolego Prezesie,

Przede wszystkim, w imieniu Zarządu 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
Kanada, oraz moim własnym, mam przy
jemność złożyć Panu najlepsze życzenia z 
okazji awansu na stopień komandora pod
porucznika.

Podczas naszej rozmowy telefonicznej z 
ubiegłego tygodnia, wspomniał Pan Kolega 
o zamiarze Powierników Funduszu 
Społecznego Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej, przekazania wydawania naszego 
periodyku „Nasze Sygnały” jednej z insty
tucji Marynarki Wojennej R.P. - Czasopisma 
Mar. Woj. R.P. „Bandera” lub „Przeglądowi 
Morskiemu”.

W związku z powyższym, przedysku
towaliśmy na Zarządzie S.M.W. Kanada ten 
projekt, w wyniku czego niniejszym podaje- 
my do wiadomości Władz „Funduszu”, że 
Zarząd S.M.W. Kanada, jak również kilku 
członków Stowarzyszenia, z którymi w tym 
krótkim czasie mogliśmy się skomunikować 
jednocześnie nie podzielamy tego pomysłu. 
Nie negując wysokich kwalifikacji 
Redaktorów Naczelnych wymienionych, 
czy też innych wydawnictw, pragniemy 
podkreślić, że „Nasze Sygnały” zawsze były 
i są jedynym źródłem więzi i komunikacji 
pomiędzy Kombatantami Mar. Woj. II 
Wojny Światowej, zamieszkałymi na tej kuli 
ziemskiej. Według wypowiedzi jednego z 

członków naszego Zarządu: „Nasze 
Sygnały” są wydawane dla nas i przez nas.” 
Za tym, winne one pozostać z nami tak 
długo, jak chociaż jedno z istniejących 
Stowarzyszeń Mar. Woj. poza granicami 
Kraju istnieje. Razem z likwidacją ostat
niego z tych Stowarzyszeń Mar. Woj., 
„Nasze Sygnały” takie jak teraz są 
wydawane, przestaną istnieć.

Według naszej opinii, Kolega Marek 
Ołdakowski, doskonale sobie radzi z 
wydawaniem „Naszych Sygnałów”.

Aleksander Starzeński

Florida /Buenos Aires/ Argentyna, 2 
marzec 1999

Drogi Marku,

Zdaje mi się, że już parę lat nie pisałem do 
Ciebie, ostatnio w parę miesięcy po Twoim 
ostatnim wypłynięciu z Buenos Aires, na 
jakiś adres zdaje się w Plymouth. Lecz nie 
miałem odpowiedzi. Potem doszły do nas 
słuchy, że jakoby gdzieś w Irrawady, 
Mekongu, czy koło Bangkoku dziewczęta 
Cię utopiły no i słuch o Tobie zaginął, aż 
kiedyś usłyszeliśmy, że podobno żona 
Twoja wyszła za Ciebie za mąż i że za jej 
pośrednictwem powiłeś dziecko! A potem 
tu i ówdzie czytałem coś o Tobie w 
„Naszych Sygnałach”. Cieszy nas to, że 
wciąż urzędujesz i to jako redaktor! 
Niestety Kazio Domański z którym jestem 
w kontakcie, donosi mi, że to się kończy i że 
jakoby starożytni powiernicy „Welfare 
Fundu” zmęczeni dobrą sprawą chcą się 
tego pozbyć, pomimo że wielu kolegów 
utrzymuje kontakt i nieraz doraźną pomoc. 
Osobiście jestem przeciwny likwidacji tego 
Welfare Fund, rozumiem że w ich i naszym 
ponadgrobowym wieku znudziło się wszys
tko i nie chcą sprawy zabierać do trumny ale 
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przekazać dla jakichś krajowych 
Stowarzyszeń.

Uważam to za błędne pociągnięcie.
Argentyna siedzi w rękach zagranicznych, 

sprzedano dobra narodowe i większość pry
watnych dużych przedsiębiorstw. Miliony 
hektarów ziemi w rękach brytyjskich, 
włoskich, francuskich, niemieckich itp.

A teraz o nas. Ja trzymam się dobrze, 
jakieś tam pigułki połykam i jestem O.K. / 
81 lat/. Ewa, żona jest na pół inwalidką, 
ledwo może chodzić i jest w ciągłych bólach 
pod stałą opieką lekarską. Syn, Niki, kpt. ż. 
w. przestał już pływać i został dyrektorem 
dużej agencji „ładunkowo-żeglugowej” i 
dobrze mu się powodzi, ma syna 
Aleksandra, 23 lata. Kicia - Helenka, córka 
2,5 roku temu zmarła tragicznie w dwa 
miesiące po śmierci męża. Zostało troje 
dzieci 24,19 i 13 lat.

Zosia, Susamita, ma syna 19 lat 
studiującego astrofizykę w U.S.A., pracuje 

w swoim interesie na Ibizie / Baleary/. No a 
teraz co do Ciebie, jeżeli znajdziesz chwilę i 
chęć to skrobnij do nas proszę. Ja jestem 
wybitnie niepiśmienny i sam się sobie dzi
wię tym długim listem, ale to chyba wpływ 
Kazia Domańskiego, z którym od czasu do 
czasu wymieniamy wieści o naszym 
roczniku, który właściwie rozbił się przez 
pozostanie w Polsce w 1939 roku.

Od Redakcji.
Prawie identyczne listy jak Kol. J.

Tumaniszwili napisali kol. M. Białowski- 
Benett, A. Guzowski, W. Pacewicz oraz 
telefonicznie wyrazili podobną opinię prze
ciwko likwidacji kol. F. Balicki oraz 
J. Stein.

Tu należy dodać, że wszyscy koledzy, 
którzy uczęszczają na nasze obiady 
czwartkowe też są przeciwni zakończeniu 
naszej działalności przedwcześnie.

Z ŻYCIA KÓŁ
STOWARZYSZENIE MARYNARKI WOJENNEJ - KANADA 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES 
OD 15.3.97 do 16.4.99.

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna 
wybrane przez Walny Zjazd S.M.W - 
Kanada w dniu 15 marca, 1997 r. na 

dwuletnie kadencję, w tym samym dniu 
ukonstytuowały się jak poniżej:

Prezes Kol. Romuald Nałęcz-Tymiński
Sekretarz Kol. Janina Milisiewicz
Skarbnik Kol. Mieczysław Naranowicz
Delegat do C.K.P.O.W. Kol. Zofia Proszek
Przewodniczący Komitetu Opieki Kol. Stanisław Brodzki

N.B. Kol. Alfred Mrozek, członek Komitetowi Opieki, był zmuszony do 
Zarządu oddany sprawom zrezygnowania w pracach Zarządu, z 
Stowarzyszenia, a w szczególności powodów zdrowotnych. Niniejszym, 
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składamy Koledze Mrozkowi serdeczne dobra Stowarzyszenia i życzymy Mu 
podziękowania za włożoną pracę dla szybkiego powrotu do sił i zdrowia.

Komisja Rewizyjna;

Kol. 
Kol. 
Kol. 
Kol. 
Kol.

Irena Bemas
Edwin Brunka
Oskar Gliński
Janina Poray-Wojciechowska
Alfred Mrozek

Członkowie 
pomocniczy

2, Działalność Zarządu:

W przeciągu Kadencji 15.3.97 - 
16.4.99, Zarząd odbył cztery zebrania. 
Sprawy w międzyczasie wymagające 
decyzji Zarządu, były załatwiane drogą 
„Konferencji Telefonicznych”.

Łączność z członkami rozsianymi po 
całej Kanadzie, Zarząd utrzymywał przy 
pomocy Komunikatów, a w razie potrze
by drogą telefoniczną.

W przeciągu Kadencji, Zarząd zorgani
zował trzy Herbatki Marynarskie. 
26.6.97 z okazji „Święta Morza”, oraz 
23.11.97 i 29.11.98 w rocznicę Bitwy 
pod Oliwą i Utworzenia Marynarki . 
Herbatka w czerwcu, 1998 r. została 
odwołana, ze względu na przygotowania 
na Drugi Światowy Zjazd Marynarzy w 
Gdyni odbyty od 26 czerwca do 1 lipca, 
1998 roku.

Sprawozdanie Zarządu,

W wyżej wymienionym pamiętnym 
Zjeździe, uczestniczyła pokaźna grupa, 
bo 15 członków S.M.W. - Kanada

Po Zjeździe, w Warszawie, ekipa fil
mowa Telewizji 1 Warszawa, sfilmowała 
wywiad przeprowadzony z prezesem 
Zarządu kol. R. Nałęcz-Tymińskim, 
przez dziennikarkę Telewizji Panią

Agnieszkę.
23.1.98, przedstawiciele Zarządu 

uczestniczyli w zorganizowanym przez 
Konsulat Generalny R.P. w Toronto, 
przekazaniu przez Kanadyjczyka 
(szkockiego pochodzenia) Pana Legatta, 
na ręce kol. R. Nałęcz-Tymińskiego, 
pamiątki po komandorze Tadeuszu 
Gorazdowskim, w postaci „shaker’a” 
cocktailowego. Był to prezent od ofi
cerów ORP „Błyskawica5’.

Na prośbę Kol. R. Nałecz- 
Tymińskiego, Konsulat Generalny R.P. 
odesłał ten „shaker” do Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni.

10 lutego, 1998 i 1999 Zarząd zorgani
zował obchody Święta Marynarki 
Wojennej w Gmachu SPK Kodo 
20.Obecni członkowie, ich rodziny i goś
cie, spędzili miłe popołudnia na zebrani
ach towarzyskich z tych okazji.

Ponadto, S.M.W.- Kanada było 
reprezentowane w szeregu zebrań i 
obchodów weterańskich i polonijnych, 
łącznie z okazyjnymi spotkaniami z 
przedstawicielami rządowymi lub orga
nizacji kanadyjskich.

Pozostajemy z serdecznymi 
pozdrowieniami koleżeńskimi.

Za Zarząd
Janina Milisiewicz
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KOMUNIKAT NR 30
Szanowni i Drodzy Koleżanki i Koledzy.

1. Zgodnie z paragrafem 15 Statutu 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej- 
Kanada, Walne Zebranie naszego 
Stowarzyszenia odbędzie się, w piątek 16 
kwietnia 99 w dolnej sali Domu SKP Koło 
20 przy 206 Beverley Street, Toronto.

Rejestracja uczestników - g. 14:30 
Początek zebrania - g. 15:00
Koleżanki i Koledzy, którzy nie będą 

mogli uczestniczyć w Walnym zebraniu 
proszeni sad o wystawienie upoważnienia 
do głosowania w ich imieniu (tzw. proxy) na 
poniższym formularzu i doręczenie 
Koledze, który na zebrania przyjdzie, lub w 
braku kandydata do reprezentowania 
nieobecnej Koleżanki lub Kolegi, proxy 
prosimy przysłać na ręce Sekretarza 
najpóźniej do dnia 10 kwietnia br.

Przypominamy, że jedna osoba może mieć 
maksymalnie pięć głosów razem ze swoim, 
oraz że do głosowania upoważnieni są 
Koleżanki i Koledzy, którzy mają opłacone 
członkostwo.

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

2. Tegoroczny obchód Święta Marynarki 
Wojennej odbył się W dn. 10 lutego w 
Domu SPK Koło 20 w Toronto przy udziale 
24 Koleżanek, Kolegów i rodzin i przy
jaciół. Nastrój był bardzo przyjemny: 
wymieniane wspomnienia tak smutne jak i 
wesołe przyczyniły się do sympatycznego 
popołudnia.

Pozostajemy z koleżeńskim pozdrowie
niem

KOMUNIKAT NR 31
Szanowni i Drodzy Koleżanki i Koledzy:

1. W dniu 16 kwietnia 99 w Domu SPK 
Koło 20 w Toronto odbyło się III Walne 
Zebranie Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej - Kanada. Na tym zebraniu ist
niejący Zarząd i Komisja Rewizyjna zostały 
wybrane na następną dwuletnią kadencję od 
1999-2001.

2. W dniu 18 maja 99, na zaproszenie 
Royal Canadian Military Institute, Kol. 
Romuald Nałęcz-Tymiński wygłosi odczyt 
na temat historii Polskiej Marynarki 
Wojennej i jej działalności w czasie II 
Wojny Światowej. Odczyt odbędzie się w 
gmachu Royal Canadian Military Institute 
przy 426 University Avenue w Toronto, o g. 
19:30. Serdecznie zapraszamy Koleżanki i 

Kolegów na ten wieczór - wstęp bezpłatny.

3. Herbatka marynarska z okazji Święta 
Morza odbędzie się w niedzielę, 13 czerwca 
99 od g. 15:00 do 18:00 na górnej sali Domu 
SPK Koło 20 przy 206 Beverley Street w 
Toronto. W części artystycznej wystąpią p. 
Teresa Klimuszko i p. Wacław Bielawa przy 
akompaniamencie p. Ani Fecowicz. Jak 
zwykle będzie loteria fantowa, kawa herba
ta i ciastka i bar gotówkowy. Cena wstępu 
niezmieniona - $ 10 od osoby. Prosimy o 
jak najliczniejszy udział Koleżanek, 
Kolegów, ich rodzin i przyjaciół w tej 
imprezie i o powiadomienie o swoim przy
byciu za pomocą poniższego odcinka.

Łączymy koleżeńskie pozdrowienia.
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ZARZĄD
STOWARZYSZENIE MARYNARKI WOJENNEJ - LONDYN

Tradycyjne spotkania koleżeńskie w 
każdy drugi czwartek miesiąca odbyły się w 
Posklubie w dniach:

14 stycznia, 11 lutego połączone z 
obchodami Święta Marynarki Wojennej /10 
lutego/, 11 marca, 8 kwietnia, 13 maja i 10 
czerwca.

Na Święto M. W. przybyło sporo osób bo 
aż 45.

Na czwartkowe spotkania przychodzi 
oczywiście mniej, ale zawsze liczba waha 
się około 12 kolegów oprócz gości.

Koło Francja też obchodzi 10 lutego no i 
zawsze przysyła zaproszenie na swoje 
obchody i obiad koleżeński w maju.

AWIZO
Kol. A. Browarski prosił zawiadomić zain

teresowanych, że jego książkę pt. 

„Marynarskie Drogi” można kupić za 
Ł15.00 zamawiając bezpośrednio u autora.

Adres: A. Browarski
707 Charles Ave.
Point Edward,
Ontario N7V 1C1
Canada

Prof. M. A. Peszke zostawił w kancelarii 
jako dar swoją książkę wydaną w U.S.A, pt. 
„Poland’s Navy 1918- 1945”

Książkę tę można kupić /cena $29.95, 
spora zniżka dla byłych marynarzy/ pisząc 
bezpośrednio do: Hippocrene Books, Inc.

171 Madison Avenue
New York, NY 10016
U.S.A.
Telefon dla zainteresowanych: /718/ 454- 

2366 /New York-U.S.A./.

KRONIKA STOWARZYSZENIA

Na Fundusz Komisji Opieki wpłacili:

S. Czuba £10.00
A. Pikuziński £ 20.00
Mr. P. Radomski £ 35.00
Zapis testamentowy Cpt. W.W. Sheppard 

Ł200.00
I. Wrońska £10.00

Na Fundusz „Naszych Sygnałów” 
wpłacili:

S. Czuba £10.00
I. Falkowski £20.00

D. Katarzyńska £10.00
T. Kawalec £10.00
S. Kusiba £20.00
J. Mazur £10.00
H. Mocige - Koło Byłych Marynarzy 

Polskich z FrancjiFFR 200.00
J. Smoczyński £20.00
T. Woszczyński £10.00
P. Truszkowski £10.00

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy.

Listy ofiarodawców zostały zamknięte 
dnia 30 czerwca 1999 r.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
8.4.1998 zmarł w Plymouth mat Jan 

Trawicki. Członek Stowarzyszenia 
Weteranów Polskiej Marynarki Wojennej w 
Plymouth.

23.7.1998 zmarła w St.Catharines, 
Ontario, Kanada koleżanka Liliana 
Bentkowska, Podoficer PMSK, a po wojnie 
oddana pracownica społeczna. Członkini 
Koła SMW Kanada, /sprostowanie/.

22.8.1998 zmarł w Milton of Camsie 
koło Glasgow, Szkocja, st. mar. Wincenty 
Kokociński /Taylor/, członek Koła SMW 
Glasgow, /sprostowanie/.

10.9.1998 zmarł w Plymouth bosman
mat Marcin Zalcman. Członek 
Stowarzyszenia Weteranów Polskiej 
Marynarki Wojennej w Plymouth.

15.9.1998 zmarł w Toronto, Ontario, 
Kanada mat Sergiusz Piotrowski. Członek 
Koła SMW Kanada.

5.10.1998 zmarł w Plymouth mat 
Władysław Kacprowicz. Członek 
Stowarzyszenia Weteranów Polskiej 
Marynarki Wojennej w Plymouth.

14.10.1998 zmarł w Plymouth bosman 
Jan Augustynowicz. Członek 
Stowarzyszenia Weteranów Polskiej 
Marynarki Wojennej w Plymouth.

18.1.1999 zmarł w Chicago, USA por. 
mar. Konstanty Siemaszko, inżynier, jeniec 
wojenny i więzień obozów koncentra
cyjnych w Oranienburgu i w 
Sachsenhausen. Przeżył 80 lat.

3.2.1999 zmarł w Owen Sound, 
Ontario, Kanada bosmanmat Piotr 
Tyliszczak. Służył na ORP Orkan i ORP 
Dragon. Członek Koła SMW Kanada.

4.2.1999 zmarł tragicznie na 
Mazurach st. mar. Józef Kruk. Służył na 
ORP Piorun. Przeżył 85 lat.

17.2.1999 zmarła w Londynie po 
długiej chorobie pani Rena Antoszewicz 
żona kmdr., ppor. Ludwika Antoszewicza.

17.3.1999 zmarł w Sutton, Anglia 
Lt.RNVR Arthur Hill - brytyjski oficer 
łącznikowy na polskich kontrtorpedow- 
cach. Przeżył 79 lat.

30.3.1999 zmarł w Plymouth bosman
mat Marian Kro wieki. Członek 
Stowarzyszenia Weteranów Polskiej 
Marynarki Wojennej w Plymouth.

4.5.1999 zmarł w Plymouth mat Jerzy 
Widera. Członek Stowarzyszenia 
Weteranów Polskiej Marynarki Wojennej w 
Plymouth.

9.5.1999 zmarł w Eastbourne, Anglia 
por. mar. Jerzy Stein, Kleeberczyk, w 
niewoli niemieckiej przez całą wojnę. Po 
wojnie przybył do Anglii. Przeżył 79 lat. 
Spopielony.

10.5.1999 zmarł w Londynie mat 
Henryk Kuczwalski. Służył na ORP 
„Ślązak” i ORP Krakowiak. Przeżył 73 
lata. Spopielony.

17.5.1999 zmarł w Longbenton, 
Newcastle On Tyne, Anglia mat Wacław 
Żołnacz..

18.5.1999 zmarła w Ottawie, Kanada 
pani Hanka Dobrodzicka - żona kmdr, ppor, 
Jerzego Dobrodzickiego.

25.5.1999 zmarł w Londynie bosman
mat Andrzej Sołtysik artysta malarz. 
Przeżył 76 lat. Spopielony.

6.6.1999 zmarł w Sydney, Australia 
mat Tomasz Appel. Śłużył na ORP 
Krakowiak. Przeżył 80 lat.

17.6.1999 zmarł w Whitley 
Bay, Tyne and Wear, Anglia st. bosman Jan 
Jarema.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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