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Wizyta na ORP „Orzeł” - Deputy 
Director Naval Intelligence

Admiralicja Sobota, 21 Października 1939.

Jako rezultat mojej wizyty na polskim okręcie 
podwodnym „Orzeł” mam zaszczyt przedstawić 
następujący raport:
Po przybyciu do Rosyth w piątek, dnia 2O.X., 
złożyłem wizytę dowódcy ORP na H. M. S. 
Forth, a po przedstawieniu mnie Polskim 
Oficerom zebranym w mesie, poszliśmy na ORP 
„Orzeł”. Siedząc przy stole w mesie słuchałem 
następującej epopei: przerywanej od czasu do 
czasu przez Niemieckie naloty.
ORP „Orzeł” jest dowodzony przez kpt. mar. J. 
Grudzińskiego i ma na pokładzie następujących 
oficerów:
zastępca dowódcy Andrzej Piasecki 
oficer torpedowy Marian Mokrski 
oficer mechanik Florian Roszak 
podporucznik Stanisław Pierzchlewski
Ostatnio wymieniony jest oficerem nawiga
cyjnym.
1-go września „Orzeł” w towarzystwie innych 
polskich okrętów podwodnych znajdował się na 
patrolu między Gdynią a półwyspem Hel, gdzie 
pozostawał przez 4 dni jako obrona przeciwko 
niemieckim siłom nawodnym usiłującym wejść 
do zatoki.
5-go Września stało się widocznym, iż na tym 
miejscu mało korzyści można się spodziewać 
wobec czego, po zapadnięciu zmroku, okręt 
opuścił je z zamiarem atakowania nieprzyjaciel
skich wojennych i handlowych okrętów na 
pełnym Bałtyku. Kiedy opuszczali Zatokę 
Gdańską ścigani byli przez małe patrolowe 
łodzie, ustawicznie atakowani przez lotnictwo i 
dwukrotnie obrzuceni bombami głębinowymi. 
Eksplozje 10 bomb słyszane były z dwu
godzinną przerwą. Okręt zatrzymał maszyny i 
pozostawał nieruchomo na głębokości 200 stóp 

aż do zmroku. W czasie posuwania się na ślepo 
w kierunku od wybrzeża słyszano ustawicznie 
ocieranie się burt okrętu o liny minowe.
Po wydostaniu się na wolne wody „Orzeł” 
rozpoczął patrolowanie na linii N- S, na wschód 
od Gotlandu, jak również pomiędzy północnym 
cyplem Gotlandu i wybrzeżem estońskim. 
Pozostawał on w tej okolicy przez około 7 dni, 
jednak nie napotkał tam żadnego okrętu wojen
nego, a tylko raz natknął się na okręt handlowy. 
Fakt ten nasuwał przepuszczenie, że cały ruch 
statków handlowych został obecnie skierowany 
na wody terytorialne.
W ostatnim okresie tego patrolowania 
zachorował dowódca okrętu i w tym samym 
czasie powstał defekt w sprężarce okrętowej. 
Kilkakrotnie usiłowano naprawić to uszkodze
nie własnymi siłami lecz bez rezultatu, wobec 
czego postanowiono wejść do TALLINA celem 
dokonania remontu oraz wysadzenia na ląd 
chorego dowódcy. Moim zdaniom głównym 
powodem wejścia do portu było wy okrętowanie 
dowódcy, a oficerowie pragnęli tego dokonać 
raczej dyskretnie. Dowódca jednak inaczej się 
na to zapatrywał, toteż po przybyciu w dniu 13 
Września oświadczono władzom Estońskim, że 
powodem wejścia do portu jest konieczność 
dokonania remontu, jednak wobec faktu choro
by dowódcy, okręt chciał wykorzystać tę 
sposobność dla wysadzenia go na ląd.
Po przybyciu okrętu do portu zostali natychmi
ast obstawieni uzbrojoną wartą zaś oficerowie, 
którym najwidoczniej taki obrót sprawy się nie 
podobał, radzili dowódcy, by natychmiast opuś
cił port. Ten ostatni jednak na to się nie godził.
Dowódca został ostatecznie wyokrętowany. 
Lokalne władze poinformowały załogę, że 
wszystko będzie w porządku. Jednak wobec 
tego, że niemiecki statek „Thalatta” właśnie ma
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ORP „Orzeł“

opuścić port, będą oni musieli naturalnie zas
tosować się do prawa międzynarodowego i jako 
okręt strony wojującej, nie będą mogli opuścić 
portu przed upływem 48 godzin.
Co jest interesujące, załoga statku „Thalatta”, 
zobaczywszy okręt podwodny zdjęła banderę 
niemiecką, zamalowała nazwę statku oraz 
zmieniła znaki rozpoznawcze na kominie, jed
nak zauważywszy jego zaaresztowanie, pod
niosła banderę z powrotem.
„Thalatta” wyszedł na morze w nocy z 14. na 
15.IX. Miejsce postoju „Orła” było otoczone 
przez wojenne okręty estońskie, zaś oficerowie i 
marynarze obsadzili okręt dla pozoru dokonania 
naprawy. W rzeczywistości była to warta.
Dowódca okrętu złożył wizytę Attache 
Morskiemu i Posłowi RP, lecz został poinfor
mowany, że estońskie władze nie sądzą, iż 
remont był dostatecznym powodem dla wejścia 
do neutralnego portu. Należy podkreślić, że 
władze estońskie nie poinformowały w pier
wszym rzędzie Polskiego Attache Morskiego 
lub Posła, lecz przede wszystkim Niemców. W 

każdym razie Attache Morski polecił załodze 
ORŁA zachowywać się spokojnie i poddać się 
zarządzeniom władz estońskich.
Zastępcy dowódcy (wtedy dowódcy okrętu) 
oraz jego oficerom nie podobała się ta atmosfera 
w ogóle, wobec czego zniszczyli oni wszystkie 
dokumenty i szyfry, i oczekiwali dalszego roz
woju wydarzeń. Reakcja nastąpiła rzeczywiście 
szybko, gdyż Estończycy zabrali się do rozbra
jania okrętu. Zabrali amunicję, zamki do dział, 
karabiny, 14 torped oraz wszystkie mapy 
morskie.
W tym punkcie opowiadania dowódca zaz
naczył, że Brytyjski Attache Wojskowy - major 
Giffey złożył im wizytę i pozostawił dwie karty 
wizytowe. Te pamiątki zostały mi pokazane - na 
jednej Attache Wojskowy napisał „Good Luck“ 
zaś na drugiej „God Bless You“.
Ten gest, sam w sobie małoznaczący, zdaje się 
natchnął tę dzielną załogę i w niedzielę 17. 
września, w czasie, kiedy zabierano im torpedy, 
postanowili przygotować ucieczkę. Zastępca 
dowódcy, unikając obserwacji, przeciął linkę 
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windy do dźwigania torped. Estończycy zaś, 
sądząc, że był to wypadek, postanowili „zostaw
ić to do poniedziałku”. Zabrali oni 14 torped, 
wobec czego pozostały 4 w aparatach oraz dwie 
zapasowe.
Ucieczka.
Zdecydowali się wyjść z portu o północy, jednak 
estoński oficer dowódca warty kontrolował w 
tym czasie posterunki od strony doku. Wobec 
tego odczekali jeszcze dwie godziny i o godz. 
02.00 obezwładnili ten posterunek. Żołnierzowi 
estońskiemu zakneblowano usta i wniesiono na 
pokład. Przecięto kabel elektryczny zasilający 
latarnię oświetlającą okręt, przerwano cumy 
dziobowe i rufowe oraz linę umocowaną do 
okrętu estońskiego, podciągnięto się do boi 
kotwicznej, przecięto w końcu ostatnią łączność 
z lądem - kabel telefoniczny - i uruchomiono 
motory.
Trzeba zaznaczyć, że opuszczali oni nieznany, 
nieprzyjazny port w ciemnościach nocy. Był on 
pełen skał i płycizn. Wychodzili na Bałtyk, 
gdzie wszystko było przeciwko nim, a na 
dodatek byli bez map morskich.
Osiągnęli oni pozycję wyjściową, kiedy powstał 
alarm na estońskim okręcie, lecz zbliżając się do 
wyjścia z portu natknęli się na skałę. Uruchomili 
Diesle, opróżnili przednie balasty, napełnili 
wodą tylne i idąc wstecz udało im się uwolnić 
dziób. W tym momencie natura pomogła 
odważnym - wiatr wiejąc od rufy pędził dym 
ponad nimi i na morze, zasłaniając w ten sposób 
widok z okrętu estońskiego. Strzelał on 
najwidoczniej w dym, w momencie wyjścia z 
portu i mimo, że uzyskał sporo trafień z kara
binów ręcznych i maszynowych, ORP „Orzeł” 
nie poniósł żadnej szkody. W każdym razie, 
mimo ścigania przez torpedowce wydostał się 
szczęśliwie z zatoki korzystając z pomocy sondy 
ultradźwiękowej. Kiedy mijali baterię brze
gową, odnalazł ich reflektor i dostali się pod 
ogień baterii 14 calowej. Wtedy okręt zanurzył 
się do głębokości 100 stóp i dały się słyszeć 
wybuchy bomb głębinowych, lecz daleko za 
rufą. Pozostali w zanurzeniu cały dzień. O 

godzinie 20.00 dnia 18 września wynurzyli się 
przy ujściu z zatoki fińskiej. Wprost naprzeciw 
siebie zauważyli trzy okręty wojenne. Sądzili, że 
są to okręty fińskie ponieważ przypuszczali ist
nienie współdziałania w sprawach morskich 
pomiędzy Finlandią, a Estonią. Czuli oni, że 
okręty te poszukują ORŁA. W każdym razie 
wymknęli się im i wykorzystali sposobność dla 
koniecznego naładowania akumulatorów.
Mieli teraz zamiar odstawić dwu strażników 
estońskich na ich ojczysty brzeg, na Filsand, 
jednakowoż wieczorem dnia 19. września 
usłyszeli w radio brytyjskie wiadomości 
nadawane w języku polskim. Donoszono, że 
załoga ORŁA zamordowała estońskich 
strażników. Wobec tego zmienili plany i zbliżyli 
się do wybrzeży Gotlandu. W nocy, dnia 21. 
Września, w odległości 2 mil od Ostergarn Ostra 
spuścili na wodę składaną łódź na zupełnie 
gładkie morze, posadzili w niej tych dwu ludzi, 
dali im żywność i whisky, list do admirała 
estońskiego oraz pieniądze w dostatecznej iloś
ci, by obaj mogli powrócić do Estonii. Czekali 
naprzeciw brzegu, by się przekonać, że 
wylądowali oni bezpiecznie.
W ciągu najbliższych 10 dni, przy stale bardzo 
złej pogodzie, „Orzeł” patrolował na północ, 
południe i południowy wschód od Gotlandu. W 
ciągu nocy ustawicznie widziano reflektory, 
pewnego razu przeszli w odległości pół mili od 
zaciemnionego okrętu, jak sądzili, niemieck
iego. Żadnych okrętów wojennych jednak nie 
zaobserwowano.
Widząc, że w tym rejonie zupełnie nie ma ruchu, 
Igo Października rozpoczęli patrolowanie na 
linii pomiędzy południowym Gotlandem, a 
Olandem. Tu zauważyli niemieckie lotnictwo 
patrolujące ten rejon w ciągu dnia, zaś okręty 
wojenne w ciągu nocy. Próbowali zaatakować 
jakiś statek handlowy linii Hansa, jednak atak 
się nie udał. Uciekł on stosując zygzakowanie.
Około 6 Października, sytuacja na okręcie stała 
się groźna, gdyż zaczęło brakować słodkiej 
wody. Ewaporator działał tylko wtedy, kiedy 
Diesle szły z szybkością co najmniej 12 węzłów 
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- tej szybkości jednak nie chcieli używać ze 
względu na oszczędność paliwa. Kiedy już od 
tygodnia nie mieli wody do mycia ani nawet dla 
zrobienia herbaty, postanowili iść do Anglii. 
Zdawali sobie sprawę z togo, że ani przez Sund, 
ani przez Belt nie można przepłynąć bez 
dokładnych map - najwyżej można zostać inter
nowanym przez Szwedów. Tę ostatnią alternaty
wę odrzucili i w dniu 7go września postanowi 
jednak przebić się na Morze Północne.
Podejrzewali, że południowe wejście do Sundu 
zostało zaminowane przez Niemców, wobec 
czego postanowili wziąć kurs na West w 
kierunku mielizn Falsterbo. Podczas kiedy 
usiłowali trzymać się szwedzkich wód terytori
alnych, głębokości stawały się coraz mniejsze - 
widzieli oni patrole niemieckich i szwedzkich 
kanonierek, od czasu do czasu oświetlających 
reflektorami cały horyzont. ...Aż wreszcie 
promień reflektora - prawie bezpośrednio - 
oświecił ich. Jednakowoż w tym miejscu się 
zatrzymał - w samą porę. Chwilę pozostał na 
miejscu i odszedł z powrotem. W tej chwili 
momencie sondowania wykazały tylko 16 stóp i 
wkrótce potem uderzyli twardo o dno. To prze
jście pomiędzy płyciznami Falsterbo jest dosyć 
ryzykowne nawet przy dziennym świetle i przy 
posiadaniu map. Lecz tutaj było jasnym, że 
wszystko trzeba rzucić na szalę. Cała załoga za 
wyjątkiem motorzystów pełniących wachtę przy 
maszynach, znajdowała się na pomoście w 
pasach ratunkowych - przedmuchano wszystkie 
balasty, jakie jeszcze pozostały, dano maszynom 
całą naprzód i przeskoczono mieliznę.
Lecz ich przygody jeszcze się tutaj nie 
skończyły: bez żadnych map trzeba jeszcze było 
przejść DROGDEN, wąski kanał przy 
Kopenhadze, mający tylko 26 stóp głębokości i 
obfitujący w skały i płycizny, o którym przy
puszczano, że jest zaminowany z obu końców 
przez Duńczyków.
W tym miejscu zapytałem Zastępcę Dowódcy, 
dlaczego wybrali właśnie drogę przez DROG
DEN a nie przez kanał FLINT, który jest cokol
wiek łatwiejszy. Na to odpowiedział mi, że w 

wiadomościach nadawanych w polskim języku 
przez radio londyńskie donoszono, że mały 
niemiecki okręt wojenny zatonął naprzeciw 
MALMO. Wobec tego podejrzewał on, że znaj
duje się tam pole minowe. Poza tym wybrano to 
przejście dlatego, że była to niedziela, a 
Duńczycy nie bardzo lubią pracować w 
niedzielę wieczorem. Wszystkie światła naw
igacji przybrzeżnej oraz boje świetlne paliły się 
jak w normalnych warunkach pokojowych. 
Wobec tego, trzymając się białych sektorów roz
maitych latarni, „Orzeł” minął Kopenhagę o 
godzinie 22.00. dnia 8 października.
Chciałbym w tym miejscu na chwilę odejść od 
opowiadania i powiedzieć parę słów o naw
igacji. Przypominam, że mapy morskie zostały 
zabrane w TALLINIE 16go września, jednak 
„Spis Latarń” oraz niemieckie tablice nawiga
cyjne pozostały na okręcie. Na podstawie pozy
cji geograficznych wymienionych w „Spisie 
Latarń” oraz na podstawie ogólnej znajomości 
geografii Bałtyku - położenia cieśnin, pod
porucznik, oficer nawigacyjny skonstruował 
jedną mapę Bałtyku od SKAW aż do 
LENINGRADU oraz o większej podziałce, dla 
SUNDU - według tej, domowym sposobem 
wykonanej, mapy, na którą naniesione zostały 
główne latarnie nabrzeżne i pływające, wykon
ali oni swe patrole i przejścia.
Powiedziałem im, że uważam, że obie te mapy 
powinny być zachowane - jak skarb - i potem 
zaofiarowane muzeum. Był on widocznie 
dumny ze swego dzieła i dobrze sobie na to 
zasłużył.
Powracam do Kopenhagi. Dotąd spokojnie, w 
ciągłym zanurzeniu posuwali się na północ, aż 
do chwili minięcia wyspy VEN, kiedy 
wydawało się im, że zostali odkryci przez 
hydrofony. „Położyli się na dno” i pozostali tak 
przez 20 godzin, lecz ciągle słyszeli nad 
głowami ten sam szum śrub.
W SUNDZIE zaobserwowano nieustanny ruch 
statków handlowych, lecz nie spotkano żadnych 
okrętów wojennych. Między Elsinore, a Kullen 
uniknęli jednego ścigacza i zauważyli dwie 
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zaciemnione łodzie patrolowe, lecz nic więcej - 
gdy nagle, cokolwiek na północ od Kullen, 
zostali oświetleni przez reflektor. Zanurzyli się z 
zamiarem wykonania ataku o świecie. 
Jednakowoż, kiedy się rozjaśniło, nic już na 
horyzoncie nie było. Ponownie przystąpili do 
patrolu. Kursowali pomiędzy Stora 
Middlegrung, a Kullen lecz nie napotkali 
niczego godnego uwagi.
Posuwając się na północ, pozostawili boję 
Fladen po prawej burcie, zaś okręt latarniowy 
Leaso Trindel, po lewej. W tym rejonie 
widziano dużą liczbę statków rybackich - około 
60 - , wszystkie z trałami dennymi, co by 
wskazywało, że ten teren ogłoszono jako 
niebezpieczny. W rzeczywistości jednak był on 
wolny od obstrukcji.
Wszystkie statki handlowe, o ile można było 
skonstatować, trzymały się granicy szwedzkich 
wód terytorialnych - nie widać było żadnego 
okrętu wojennego lub samolotu w ciągu dnia i 
tylko w nocy zauważono ciemny zarys okrętu, 
którym mógł być kontrtorpedowiec.
W dalszym ciągu patrolowano na linii N - S od 
punktu 15 mil na wschód od SKAW przy 
głębokości 40-60 stóp lecz w ciągu 20 godzin 
niczego nie zauważono. Jest Interesującym, że 
Duńskie władze uważają, że zostało tam 
położone głębokie pole minowe w tym samym 
miejscu, jak podczas wojny światowej - tymcza
sem „Orzeł” kilkakrotnie przekraczał tę linię we 
wszystkich kierunkach najwidoczniej bez 

żadnej szkody dla siebie.
We środę 11. października posunęli się do 
Skagerrak i skonstatowali, że okręt latarniowy 
Skaw został usunięty (jest to pierwsza wiado
mość o tej sprawie i sądzę, że powinna zostać 
sprawdzona).
Znowu na podstawie niemieckich tablic nawiga
cyjnych obliczyli pozycję Firth Of Forth i 
położyli się na kurs 253°. W ciągu drogi poprzez 
Morze Północne zła pogoda dała się im we 
znaki. Po drodze niczego nie zauważono, aż do 
godziny 11.00 w sobotę 14 października, kiedy 
to w odległości 30 mil na wschód od MAY 
ISLAND zostali zauważeni przez H. M. S. 
Walorous i odeskortowani do Forth.
„Orzeł” jest to piękny, duży okręt, dobrze 
wyposażony, posiadający załogę złożoną z ofi
cerów i marynarzy, których jedynym pragnie
niem, jak odniosłem wrażenie, było - wyjść 
znowu na morze i walczyć.
Oficerowie byli bez wątpienia dumni ze swo
jego pięknego wyczynu - kiedy niniejsze 
opowiadanie było rozwijane przede mną po ang
ielsku przez zastępcę dowódcy. Wszyscy gro
madzili się przy stole dorzucając w łamanej ang- 
ielszczyźnie swoje uwagi, gdy jakiś interesujący 
szczegół był opuszczony.
Duch Ich jest wspaniały, a to czego dokonali, 
może być postawione w równym rzędzie z inny
mi sławnymi wyczynami na morzu w czasie II 
Wojny Światowej.

Bractwo okrętów podwodnych

mgr Jerzy Gucki
Działające dziś prężnie Bractwo Okrętów 

Podwodnych przebyło długą drogę. Formalnie 
jest ono stowarzyszeniem działającym na 
prawach okręgu autonomicznego Ligi Morskiej 
i Rzecznej. W okresie jego istnienia bywało 

różnie: przeżywano entuzjazm narodzin i kreśle
nia ambitnych planów, lata zastoju i niebez
piecznego balansowania na krawędzi upadku, 
wreszcie okrzepnięcia i solidnego wypracowa
nia swego miejsca w podwodniackiej 
społeczności.
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Zebranie założycielskie odbyło się dnia 2 
lipca 198Ir. z udziałem 16 zwolenników 
powołania organizacji. Funkcję prezesa zarządu 
powierzono dr Jerzemu Wnorowskiemu szefowi 
Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu 
Gdańskiego, zafascynowanego ideą wyjaśnienia 
okoliczności zaginięcia w czasie wojny ORP 
„Orzeł”. Mimo niesprzyjających wówczas 
okoliczności, organizacja rozwijała się. W zgro
madzeniu ogólnym Bractwa, odbytym dnia 2 
lipca. 1982r„ wzięło udział już 46 członków. 
Wybrane w 1985r,. władze kolejnej kadencji nie 
zdołały skutecznie zapobiec zamieraniu życia 
organizacji. Znaleźli się jednak członkowie, 
którzy postanowili uratować organizację. 
Zwołali nadzwyczajne zgromadzenie, które w 
dniu 16 kwietnia 1988r. odwołało Ówczesnego 
prezesa i powierzyło tę funkcję kmdr w st. 
spocz. dr Czesławowi Rudzkiemu. Życie organi
zacyjne zaczęło toczyć się żwawiej. 11 grudnia 
1993r. na liście członków BOP znajdowało się 
już 215 osób, w tym 41 honorowych. Tytuły 
Honorowego Członka BOP nadano wszystkim 
żyjącym „podwodnikom” polskim, którzy na 
okrętach podwodnych uczestniczyli w II wojnie 
światowej.

Zgodnie ze statutem, Bractwo skupia osoby 
zainteresowane szeroko rozumianą służbą na 
okrętach podwodnych. Oczywiście, większość 
stanowią byli i aktualni podwodnicy. W 
Bractwie spotykamy jednak także osoby, które 
nie służyły na okrętach podwodnych. Na zgro
madzenia przyjeżdżają członkowie zamieszkali 
w odległych miejscowościach. Do takich należą 
m.in. Pan Roland Głowacki, który kreował rolę 
I mechanika (jako por. Roland) w filmie ORP 
„Orzeł”, zamieszkujący w Szczecinie, czy Pan 
Konrad Kołpik, zamieszkujący w Poznaniu i 
inni. Członkowie Bractwa stwierdzają zgodnie, 
że inspirującą jest dla nich specyficzna atmos
fera koleżeństwa cechująca podwodników. 
Atmosfera tej koleżeńskości rodzi się podczas 
służby pełnionej w spartańskich warunkach 
przez kolejne pokolenia podwodników. 
Spartańskie warunki to nie tylko niedogodności 

bytowania w ciasnych wnętrzach okrętów pod
wodnych. Spartańskie warunki to przede wszys
tkim obowiązujące podwodników rygory 
kształtujące poczucie odpowiedzialności, solid
ności i zmuszające do ciągłego uzupełniania 
wiedzy. Podwodnicy odczuwają potrzebę 
podtrzymywania więzów koleżeńskich., nawet 
po zakończeniu służby czynnej, a młodsi 
wiekiem, pełniący aktualnie służbę, wstępują do 
Bractwa, by zrozumieć głębiej bliskie ich ser
com tradycje.

Bractwo Okrętów Podwodnych może 
poszczycić się znaczącymi dokonaniami. Poza 
systematyczną pracą organizacyjną 
comiesięcznymi posiedzeniami, zarządu i odby
wanymi dwa razy w roku zgromadzeniami oraz 
wydawaniem biuletynu „Podwodnik” - Bractwo 
wykonało wiele przedsięwzięć znajdujących 
szerszy oddźwięk. Do takich można „zaliczyć 
m.in. publikacje członków bractwa (ok. 70 w 
czasie ostatniej, 4-letniej kadencji), udział w 
konferencjach i sympozjach historycznych, 
spotkaniach środowiskowych, spotkaniach z 
weteranami i młodzieżą, udział w audycjach 
radiowych i telewizyjnych. W 1990r. zorgani
zowano wystawę popularyzującą historię 
okrętów podwodnych. 23 marca 1993r. w 
Szkole Podstawowej nr 3 w Gdańsku odbyła się 
sesja popularnonaukowa pod hasłem „Okręty 
podwodne”, w której wzięło udział około 300 
uczniów. Została ona starannie przygotowana 
przez członka BOP mgr inż. Andrzeja Jaskułę. 
Zainteresowanie problematyką ze strony uczest
ników przekroczyło oczekiwania. Świadczyły o 
tym pytania, zadawane prelegentom i opinie fer
owane w czasie spotkań.

Z inspiracji zarządu BOP, Szkoła 
Podstawowa nr 20 w Gdańsku przyjęła za swego 
patrona dowódcę ORP „Orzeł” kmdr ppor. Jana 
Grudzińskiego.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
Oficerów Marynarki Wojennej, odszukano w 
Warszawie Pana ppłk w st. spocz. dr inż. 
Kazimierza Leskiego budowniczego legen
darnego ORP „Orzeł”, któremu Bractwo nadało 
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tytuł Członka Honorowego i wystąpiło do 
Dowódcy Marynarki Wojennej o wyróżnienie 
kordzikiem oficerskim.

W czerwcu 1994 r. zorganizowano 
spotkanie z weteranami służby na okrętach pod
wodnych przybyłych na Światowy Zjazd 
Marynarzy. Bractwo odwiedzają także poje
dynczy podwodnicy wojenni zamieszkujący na 
obczyźnie. Byli to m. in.: kpt. mar. Andrzej 
Guzowski (oficer OORP „Jastrząb”, „Dzik”, 
„Sokół”) mieszkający w USA, byli podofi
cerowie - Jan Krawczyński (ORP „Orzeł") 
mieszkający w Kanadzie, Stanisław Czuba 
(OORP „Wilk”, „Sokół”) zamieszkujący w 
Republice Południowej Afryki. W spotkaniach 
Bractwa uczestniczą aktywnie zamieszkali w 
kraju weterani wojenni: dowódca ORP „Dzik” 
kmdr por. w st. spocz. Andrzej Kłopotowski, 
podoficerowie: Jan Jaworski, Józef Cześcik, 
Stanisław Jóźwiak.

W sierpniu 1996 r. delegacja Bractwa udała 
się na pokładzie jachtu do Szwecji. Odwiedzili 
zamieszkujących tam byłych podwodników pol
skich z okrętów internowanych w 1939 r. 
Przywieźli miłe wspomnienia ze spotkań z 
weteranami. W czasie ich pobytu odsłonięto 
tablicę w miejscu postoju polskich okrętów, 
uroczystościom nadano bogatą oprawę. Na 
kasecie filmowej utrwalono migawki z prze
biegu wizyty. Można na niej zobaczyć kompanię 
honorową szwedzkich podwodników, orkiestrę 
w malowniczych strojach historycznych i 
starszych panów mówiących łamiącymi się ze 
wzruszenia głosami.

W ramach obchodów 8O-lecia Marynarki 
Wojennej RP i 40-lecia Jacht Klubu „Kotwica”, 
w dniach od 1 do 17 sierpnia 1998 r. Bractwo 
zorganizowało rejs na jachcie „Sekstant” na 
Morze Śródziemne. Celem rejsu było uczczenie 
rocznic jubileuszowych oddanie czci pamięci 
załóg OORP „Sokół” i „Dzik” walczących na 
M. Śródziemnym w czasie II wojny światowej. 
Jacht wszedł m. in. na Maltę i zacumował w 
basenie Lazzaretto Creek, gdzie mieściła się 
baza 10 flotylli, w skład której wchodziły pol

skie okręty podwodne. Na Malcie, w obecności 
Konsula Honorowego Polski, przekazano przy
wiezione na jachcie tablice pamiątkowe do 
Muzeum Wojennego w La Valetta i Muzeum 
Morskiego w Fort St. Angelo.

W maju 1996 r. zorganizowano w porcie na 
Oksywiu pierwsze w historii Polskiej Marynarki 
Wojennej spotkanie dowódców okrętów pod
wodnych. Zaszczytu dowodzenia polskim 
okrętem podwodnym dostąpiło 73 oficerów. 
Wielu odeszło już na wieczną wachtę. Na 
spotkanie przybyło trzydziestu dwóch. 1 maja 
1997 r. podczas obchodów 65 rocznicy 
Dywizjonu Okrętów Podwodnych, zawiązał się 
Klub Dowódców Okrętów Podwodnych. 
Dowódcy wybrali Komodora klubu. Godność tę 
powierzyli admirałowi w st. spocz. Henrykowi 
Pietraszkiewiczowi, byłemu dowódcy ORP 
„Sęp” i później dowódcy Brygady Okrętów 
Podwodnych, który wychował kilka pokoleń 
podwodników darzących Go szczególnym sza
cunkiem. Funkcję sekretarza powierzono niżej 
podpisanemu.

To tylko znikomy fragment działalności 
Bractwa. Zaspokaja ono nie tylko potrzeby 
swych członków, ale w obecnych czasach rozch
wiania życia publicznego wnosi też znaczący 
wkład do nader trudnych i niepopularnych 
przedsięwzięć takich jak: edukacja historyczna 
młodzieży i propagowanie ponadczasowych 
wzorców osobowych.

Dnia 6 grudnia 1997 r. Walne 
Zgromadzenie BOP wybrało obecne władze V 
kadencji. Nowy zarząd prowadzi Bractwo po 
wytyczonej drodze dowodząc, że można czynić 
coś pożytecznego bez ulegania ponurej modzie 
politykierstwa.
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Zbigniew Gnat-Wieteska 
Jacek Jaworski

Grzegorz Łukomski 
Marek Rezler 

Teresa Skinder-Suchcitz 
Marek Wroński

Pod znakiem 
trupiej czaszki

Dzieje i barwa 
polskich formacji śmierci 

(część 1)

pod redakcją 
Marka Wrońskiego

Tarnowskie Góry 1998
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FLAGI JOLLY ROGER

ORP „Sokół44

Storpedowania 
jednostek Osi

Storpedowania 
po kapitulacji 
Włoch

Pojedynki artyleryjskie 
(gwiazdy czerwone)

Sforsowanie sieci 
przeciw okrętom pod
wodnym

ORP „Dzik44

Storpedowane 
statki handlowe 
(białe)

Storpedowane 
okręty 
(czerwone)

Abordaż

Operation Husky 
inwazja Sycylii

Ze zbiorów
Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego.
Muzeum, pudło 32/23 i 32/24
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SŁUBA POD FLAGĄ TRUPIEJ CZASZKI 
DZIAŁANIA POLSKICH OKRĘTÓW PODWODNYCH NA 

MORZU ŚRÓDZIEMNYM
Teresa Skinder- Suchcitz

Wpływając rankiem, 3 listopada 1941 roku do 
Lazaretto Creek, bazy okrętów podwodnych w 
porcie La Valetta na Malcie, załoga ORP 
„Sokół” nie spodziewała się zaszczytu, który 
miał ich spotkać. Powracając z czwartego 
patrolu na Morzu Śródziemnym, po raz pier
wszy po znacznym sukcesie jako członek bry
tyjskiej 10 Flotylli Okrętów Podwodnych, 
„Śokół” miał na swym koncie storpedowanie 
włoskiego krążownika pomocniczego, „Citta di 
Palermo” i statku handlowego zatopionego 
ogniem działa, gdyż torped już zabrakło '.
Półtorej godziny po zacumowaniu, załoga w 
świeżych mundurach ustawiła się w dwuszeregu 
na nadbrzeżu. Punktualnie o godzinie 11.00 
przybył Naczelny Wódz, gen. Władysław 
Sikorski, będący w drodze do Rosji, aby dokon
ać inspekcji okrętu Rzeczypospolitej Polski. 
Towarzyszył mu dowódca 10 Flotylli kmdr G. 
W. Simpson; w ręku trzymał czarną flagę z 
trupią czaszką i skrzyżowanymi piszczelami - 
słynna flaga piracka nazywana: „Jolly Roger”, 
na której zwycięzcy podwodniacy powracający 
z udanego patrolu oznaczali swe osiągnięcia. Po 
dokonanej inspekcji, Naczelny Wódz 
własnoręcznie przekazał flagę dowódcy, kpt. 
mar. Borysowi Kamickiemu. Potem odbyła się 
dekoracja Krzyżem Walecznych członków 
załogi, a następnego dnia kpt. Karnickiego 
Orderem Virtuti Militari .
Dlaczego wręczenie flagi pirackiej miało takie 
znaczenie dla załogi okrętu podwodnego? 
Zwyczaj używania flagi z trupią czaszką jako 
oznajmienie sukcesu powracającego z patrolu 
okrętu został zainicjowany w pierwszych dniach 
pierwszej wojny światowej przez Max Hortona, 
dowódcę E9 (w 1941 roku głównodowodzącego 
brytyjskimi okrętami podwodnymi), po zatopie
niu niemieckiego lekkiego krążownika „Hela” w 
zatoce Heligoland. Horton wszedł do bazy w 
Harwich z flagą piracką powiewającą z 

peryskopu. Była to prawdopodobnie ironiczna 
aluzja do opinii konwencjonalnych wyższych 
oficerów Royal Navy uważających, że okręty 
podwodne mało co różniły się od okrętów pirac
kich. Nie wszyscy brytyjscy dowódcy używali 
flagi „Jolly Roger”, ale podczas drugiej wojny 
światowej została ona entuzjastycznie zaadop
towana przez okręty działające na Morzu 
Śródziemnym a szczególnie przez 10 Flotyllę 
bazującą na Malcie.
Szansa storpedowania statku lub okrętu na 
Atlantyku lub Morzu Północnym nie nadarzała 
się często dowódcom alianckich okrętów pod
wodnych, w przeciwieństwie do licznych celów 
ukazujących się niemieckim Uboot’om na 
przepełnionych konwojowych trasach hand
lowych Atlantyku i wodach przybrzeżnych 
Wysp Brytyjskich. Natomiast na Morzu 
Śródziemnym duży ruch niemieckich i włoskich 
konwojów, pojedynczych statków, okrętów kur
sujących między Włochami a Afryką Północną 
oraz Grecją i wyspami Dodekanezu, przedstaw
iał znaczny łup dla brytyjskich okrętów pod
wodnych. Miały więc czym się chwalić na 
swych czarnych flagach.
Porównanie okrętu podwodnego do okrętu 
pirackiego miało swoje pewne uzasadnienie. 
Oba atakowały z zasadzki tak, aby jak najm
niejszym wysiłkiem i narażeniem własnego 
okrętu pokonać przeciwnika. Okręt podwodny 
robił to przez ciche, skryte podejście pod wodą. 
Natomiast piracki statek udając niewinny 
żaglowiec aż do momentu zbliżenia się do swej 
ofiary, w ostatniej chwili opuszczał przybraną 
flagę i podnosił „Jolly Roger’a”. Widok tej flagi 
służył do zdemoralizowania marynarzy oraz był 
ostrzeżeniem, że czeka ich śmierć w wypadku 
próby oporu. W 1700 roku po raz pierwszy 
odnotowano użycie czarnej flagi z trupią cza
szką i skrzyżowanymi piszczelami. Użyta 
została przez francuski statek piracki podczas 
walki z brytyjskim okrętem Royal Navy na 
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Morzu Karaibskim. Przedtem piraci posługiwali 
się różnymi flagami według gustu kapitana, lecz 
często w kolorach czarnych lub czerwonych. 
Nazwa „Jolly Roger” może wywodzić się z 
francuskiego: „joli rouge” czerwonej flagi 
używanej przez francuskich korsarzy, albo też 
angielskiego przezwiska diabła: „Ole Roger”. 
Inni znowu twierdzą, że nazwa pochodzi od 
imienia tamilskiego pirata Al Raja, przezy
wanego przez Anglików „Alli Roger”.
W każdym razie tego pamiętnego dnia 3 listopa
da 1941 roku, naszyto na flagę jeden pasek i 
gwiazdę przy skrzyżowanych armatach, 
oznaczając tym zatopienie torpedą jednego 
okrętu i jednego ogniem z działa. Dwa miesiące 
później w drodze powrotnej z Rosji, gen. 
Sikorski mógł odczytać następne sukcesy ORP 
„Sokół” znaczone na „Jolly Roger”.
Piąty patrol „Sokoła” okazał się pełen niebez
pieczeństw i niecodziennych wrażeń. Okręt 
wyszedł z Lazaretto Creek 13 listopada kierując 
się do zachodnich wybrzeży Grecji. Skierowany 
został do portu Navarino (Grecki Pylos), gdzie 
się schronił konwój włoski, złożony z trzech 
statków i dwóch niszczycieli, wiozący zaopa
trzenie dla wojska w Afryce Północnej. Kpt mar. 
Karnicki zdecydował się wejść do portu o świcie 
prześlizgując się wzdłuż skalistego brzegu; 
głębokość na mapie oznaczona była na „ponad 
100 stóp”. „Sokół” jednak dwukrotnie uderzył o 
dno na głębokości 35 i 43 stóp i przy uderzeniu 
o dno został wyrzucony na powierzchnię, lecz 
nie został zauważony. Widząc, że nie było boi, 
okręt skierował się do wejścia. Nagle, „Sokół” 
wszedł w sieć zaporową i został z miejsca 
zatrzymany przy przeciągłym zgrzycie drutów i 
kabli ocierających się o kadłub. Równocześnie 
nastąpił wybuch jednej z bomb ostrzegawczych 
przymocowanych do sieci. „Sokół” tkwił w sieci 
przez dobre pięć minut pomimo pracy obydwu 
motorów „Cała Wstecz”. Powoli okręt przy 
ponownych zgrzytach zaczął wycofywać się. 
Zdolność obserwacyjna okrętu została ogranic
zona do peryskopu bojowego o małym polu 
widzenia, po uszkodzeniu dużego dwu- 
soczewkowego peryskopu. Dwa dni potem po 
dokonaniu najpilniejszych napraw, ponownie 
podchodząc ostrożnie do portu dowódca zaob

serwował tylko dwa niszczyciele, jeden duży 
typu „Aviare” i drugi mniejszy typu „Spica”. 
Kpt Karnicki zdecydował zaatakować okręty 
aby pozbawić konwój eskorty. Z odległości 
4000 jardów (3656 m) odpalono 3 torpedy, dwie 
trafiły niszczyciel typu „Aviare”, drugi niszczy
ciel wyszedł z porty i obrzucił „Sokoła” 55 bom
bami głębinowymi, parę spadło dostatecznie 
blisko, aby spowodować przeciek dziobowych 
nitów. Wieczorem zauważono konwój trzech 
statków eskortowanych przez jednego niszczy
ciela. Oficer wachtowy, kpt mar. Jerzy 
Koziołkowski odpalił 3 torpedy „na oko”, 
ponieważ celowniki torpedowe na pomoście 
uległy uszkodzeniu podczas zaplątania okrętu w 
sieci. Usłyszano eksplozje i szum, praw
dopodobnie wody wdzierającej się do wnętrza. 
Statek uznano za zatopiony .
Kmdr Simpson kończył swój raport o patrolu 
ORP „Sokół” tymi słowy: „Patrol ten znowu 
wykazał sprawność i niestrudzoną odwagę, z 
którą Kpt mar. Karnicki dowodzi swym 
okrętem... „Sokół” udowodnił, że jest jednostką 
10-tej Flotylli z doświadczoną i sprawną załogą, 
z wybitnie uzdolnionym dowódcą”. Kpt 
Karnicki zaś ironicznie skomentował: „Jest 
wielce nieprzyjemne dla jakiegokolwiek okrętu 
zaplątać się w sieć, lecz sytuacja staje się bard
zo poważna, gdy polski okręt zaplącze się w 
włoską sieć przed wypowiedzeniem wojny 
Włochom przez Polskę”4.
W następnych patrolach ORP „Sokół” uzyskał 
dalsze sukcesy. W lutym 1942 roku u wybrzeży 
Afryki Północnej dogoniono włoski szkuner 
„Guissepina” i po wymianie ognia, gdy działo 
na Sokole zacięło się, dowódca zanurzył okręt i 
odstrzelił torpedę, która chybiła. Niemniej 
zupełnie już zdemoralizowana włoska załoga 
pośpiesznie opuściła szkuner. „Sokół” zbliżył 
się do „Guiseppiny” i wysadzono grupę abor
dażową, która znalazła dokładne rozkazy z 
adnotacją: „W każdym wypadku nie pozwolić 
aby wpadły w ręce nieprzyjaciela”. Niechętnie 
dowódca odrzucił propozycję przeprowadzenia 
„Guiseppiny” na Maltę ze względu na małe 
prawdopodobieństwo sukcesu i możliwości 
utraty nie tylko szkunera ale też i jego załogi. 
Statek zatopiono. Kmdr Simpson wyraził 



Nr 186 NASZE SYGNAŁY Str. 13

wielkie zadowolenie z uzyskanych rozkazów o 
raz informacji o sytuacji w okolicach zatoki 
Quabes 4
W prawdziwej tradycji pirackiej (porty dla 
piratów były niedostępne), ORP „Sokół” był 
zdany na własne siły, gdy doszło do reperacji 
okrętu. W marcu i kwietniu 1942 roku „Sokół” 
został dwa razy ciężko uszkodzony podczas 
bombardowania portu La Valetta. Robotnicy 
stoczniowi odmówili reperowania okrętu pod
czas nalotów i w ogóle nie podjęli pracy nad 
nim. Okręt uważano za wrak. Załoga nie 
podzielała tego zdania i własnymi siłami wyre
montowała uszkodzone ogniwa akumulatorów, 
przetransportowała je do warsztatów i tam, przy 
pomocy brytyjskich kolegów z wcześniej zato
pionych okrętów, wyremontowała je, połatała 
dziury, wymieniła uszkodzony peryskop i po 
miesiącu ciężkiej pracy, w ciągłym niebez
pieczeństwie, ORP „Sokół” z jednym sprawnym 
akumulatorem opuścił Maltę. Nie odpływał dlat
ego, że Polacy nie wierzyli w możność obrony 
Malty, ale aby uratować okręt i na nim kontyn

uować walkę z wrogiem. Jako wynagrodzenie 
za 1409 godzin roboczych włożonych w remont, 
którego stoczniowcy na Malcie nie chcieli 
wykonać, KMW przyznało dodatkową sumę £ 
42 dla załogi (stoczniowcy zarabiali 10 
szylingów = 0,5 funta, za godzinę) $.
Na Morze Śródziemne polskie okręty wróciły 
dopiero w kwietniu 1943 roku ORP „Sokół” pod 
dowództwem kpt mar. Jerzego 
Koziołkowskiego zastępcy kpt. B. Kamickiego 
w poprzedniej kampanii, a ORP Dzik pod kpt 
mar. Bolesławem Romanowskim. Podczas 
działań z Malty okręty zostały przezwane przez 
brytyjskich kolegów „The Terrible Twins” 
(„Straszne Bliźniaki”).
ORP „Dzik” uzyskał pierwszy sukces podczas 
pierwszego patrolu z Malty. Opodal przylądka 
Sparivento spostrzeżono i zaatakowano salwą 4 
torped eskortowany ropowiec o wyporności 10 
000 ton. Dwie torpedy dobiły cel i statek zaczął 
płonąć. „Dzik” przeżył kontratak eskorty, która 
zrzuciła 28 bomb głębinowych, lecz żadna z 
nich nie wyrządziła szkody. Rozpoznanie lot

157 - O.R.P. Sokół wchodzi do portu po udanym i zwycięskim patrolu bojowym. 
Dowodem tego są zdobyczne banery niemieckie, umieszczone pod „piracką flagą“ 

„Sokoła“. Widać na niej już bardzo wiele sukcesuw.
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nicze nad Meesiną ujawniło jednak, że ropowiec 
został tam odholowany. Podczas czwartego 
patrolu ORP „Dzik” dogonił włoski konwój na 
południe od Bari, dwoma torpedami zatopił 
ropowiec, a następnie salwą statek pasażerski. 
Słychać było wybuch 4 torped, a potem odgłosy 
tonących statków. Kmdr Philips, który w ten 
czas dowodził 10 Flotyllą ocenił ten atak, jako 
„wspaniały” .
Jeden z ostatnich wyczynów „Dzika” z bazy 
maltańskiej było spotkanie z okrętem podwod
nym nieprzyjaciela. Wracając z trudnego 
patrolu, zauważono peryskop. Kpt B. 
Romanowski uznał, że ten peryskop nie może 
należeć do okrętu brytyjskiego, gdyż ich pozyc
je były znane. Padł rozkaz odpalenia 4 torped - 
torpedy chybiły. Nie udała się też próba stara
nowania nieprzyjaciela. Po przybyciu na Maltę, 
okazało się, że rzeczywiście okręt podwodny 
czatował na powracające do bazy brytyjskie 
okręty i próbował atakować HMS „Unshaken”. 
Szybka decyzja kpt mar. Romanowskiego ura
tował Brytyjczyka. We wrześniu 1943 roku, już 
po kapitulacji Włoch, ORP „Dzik” został 
wysłany na blokadę włoskich statków przeję
tych przez Niemców. Rejon dozorowania był w 
pobliżu Bastii na Korsyce, gdzie „Dzik” zatopił 
jeden statek, a zaraz potem drugi. Spowodowało 
to ostry kontratak ścigaczy. Następnego dnia 
dowódca zauważył wychodzące z portu barki 
inwazyjne idące na wschód. Kpt Romanowski 
zdecydował się na nastawienie torpedy na prze
bieg powierzchniowy - dotąd nieużywane. 
Sukces doskonały, ale „Dzik” mało nie 
przepłacił tego życiem. Bomba głębinowa zrzu
cona przez przelatujący samolot wybuchła bard
zo blisko powodując wielki wstrząs okrętu. W 
sumie załoga „Dzika” mogła się pochwalić na 
swym „Jolly Roger”, po powrocie z takiego 
patrolu dwoma zatopionymi statkami, jednym 
holownikiem, czterema barkami i trzema krypa
mi. Jednak zamiast dobrze zasłużonego 
odpoczynku czekała załogę ciężka praca remon
towania własnego okrętu, gdyż stoczniowcy 
strajkowali $.
W międzyczasie dowódca ORP „Sokół” kpt 
mar. T. Koziołkowski oddał duże zasługi natury 
dyplomatycznej. Na początku września 1943 

roku po kapitulacji Włoch trzeba było 
przeprowadzić statki handlowe i okręty 
włoskiej floty do oznaczonych portów. 
Początkowo „Sokół” eskortował okręt podwod
ny „Menotti” do Brisindi. Sytuacja w porcie 
okazała się bardzo trudna, ponieważ był on 
przepełniony, a przed portem były rozstawione 
miny. Kpt Koziołkowski zaczął skierowywać 
nadpływające jednostki do Taranto. Wreszcie 
wezwano go do portu celem przeprowadzenia 
rozmów z włoskim admirałem o odesłaniu częś
ci statków z Brisindi. Choć włoski admirał był 
zaskoczony obecnością polskiego okrętu pod
wodnego na Adriatyku, misja okazała się 
skuteczną i KMW otrzymało pochwalne sygnały 
od władz brytyjskich. Dowódca 10 Flotylli 
pisał: „Uważam, że dowódca „Sokoła” 
przeprowadził swoją misję z taktem”. Główn
odowodzący Flotyllą Brytyjską na Morzu 
Śródziemnym, adm A. B. Cunningham komen
tował: „ORP „Sokół” wykazał w trudnej sytu
acji międzynarodowej dużo umiejętności i 
zdrowego rozsądku. Meldunki o sytuacji w 
Brindisi były dla nas poważną pomocą na 
obcasie włoskiego buta”.
Po zakończonej kampanii w Afryce Północnej i 
udanym alianckim lądowaniu na Sycylii i w 
południowych Włoszech, okręty podwodne 
zostały przerzucone z Malty do bazy w Bejrucie 
i stamtąd operowały przeciwko niemieckiej i 
przez Niemców kontrolowanej żegludze we 
wschodnim akwenie Morza Śródziemnego i na 
Morzu Egejskim. Tu sytuacja była zupełnie 
odmienna. Najważniejszym zadaniem brytyjs
kich oraz polskich okrętów podwodnych było 
zwalczanie ruchu wojska i dostaw pomiędzy 
Grecją a poszczególnymi wyspami Dodekanezu. 
Akcje prowadzone były przeważnie przeciwko 
szkunerom i kaikom, wykorzystywanym przez 
Niemców. Dobrą ilustracją tego typu działań był 
patrol „Sokoła” w listopadzie 1943 roku na 
Morzu Egejskim. Okręt napotykał przeważnie 
małe kaiki, a większy 20 tonowy kaik został 
zatopiony. Załogę: dwóch Greków i dwóch 
Niemców wzięto od niewoli (Grecy zostali przy 
okazji zwolnieni). Zaraz potem przy wybrzeżu 
wyspy Yanisades zauważono większy statek o 
wyporności 200 ton przepełniony wojskiem 
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niemieckim. Gdy działo znowu się zacięło 
dowódca zanurzył okręt i wystrzelił torpedę do 
szkunera, który w międzyczasie zakotwiczył 
przy brzegu. Torpeda chybiła i wybuchła na 
skałach powodując spustoszenie między 
żołnierzami wdrapującymi się po nich; druga 
trafiła w statek zatapiając go z resztą wojska. 
Straty niemieckie obliczono na przeszło setkę 
ludzi. Przez powrotem do bazy, „Sokół” zatopił 
następne 3 kaiki i jeden niemiecki E-boat 
Polscy dowódcy na ogół wybierali cele do 
których strzelali. Rezygnowano z wykonania 
ataku jeżeli skonstatowano, że załoga składa się 
tylko z Greków, często z rodzinami. Władze 
brytyjskie nie zawsze uważały te decyzje za 
słuszne.
Czasami niebezpieczeństwo powodowały nie 
tyle elementy nieprzyjaciela ile ...własne uzbro
jenie. Nie wszystkie torpedy biegły posłusznie 
do celu. Czasami jakaś zwyrodniała szła 
własnym kursem zawracając ku własnemu okrę
towi. Zdarzyło się to ORP „Sokół” pod 
Navarino i w jeszcze niebezpieczniejszych 
okolicznościach na ORP „Dzik” pod 
dowództwem kpt mar. Kłopotowskiego. Po 
utknięciu w wyrzutni nr 1, torpeda zeskoczyła z 
toru i rozwierając zewnętrzną klapę wyszła z 
aparatu. Widocznie mając uszkodzone stery, tor
peda zaczęła gwałtownie kołować w różnych 
kierunkach, dwukrotnie omal nie trafiając 
„Dzika” Czasami przydał się łut szczęścia. 
Tuż przed Bożym Narodzeniem 1943 roku ofi
cer wachtowy, ppor Ryszard Fritz zauważył 
wyłaniający się z ulewy duży statek. Ppor Fritz 
z trzeźwością umysłu odpowiednio ustawił 
„Sokoła” i wystrzelił jedną torpedę już w minutę 
po zauważeniu statku. Został zmuszony do 
zanurzenia okrętu przez nisko latające samoloty. 
Już pod wodą usłyszano wybuch i odgłosy 
tonącego statku. Po wynurzeniu się zauważono 
wielką plamę ropy na powierzchni pustego 
morza. Okazało się po powrocie do bazy, że był 
to ss. „Anthiki” o 4000 ton wyporności .
W marcu 1944 roku oba polskie okręty pod
wodne zakończył służbę na Morzu 
Śródziemnym i powróciły do Wielkiej Brytanii. 
Przy wejściu do Portsmouth ich „Jolly Roger” 
dumnie powiewały z podniesionych 

peryskopów wraz ze zdobytymi flagami 
niemieckimi.
Służba pod czarną flagą z trupią czaszką nie 
była łatwa. Często przypominała wyczyny kor
sarzy z dawnych lat, lecz różniła się zasadniczo 
od nich. Polskie załogo walczyły o swój kraj, a 
nie o zyski, które były nikłe. Cieszący się 
powodzeniem kapitanowie piraci - jeżeli 
przeżyli, mogli żyć w luksusie. Nawet 
najskromniejszy członek załogi kończył służbę z 
kieszenią przynajmniej na wpół wypełnioną 
złotymi dukatami. Polskim załogom zdarzało 
się, że nie tylko wykonywali służbę na morzu, 
ale i czasami remontowali własne okręty za 
bardzo nikłe wynagrodzenie. Odznaczenia też 
nie były rozdawane hojną ręką przez szefa 
KMW, adm. Jerzego Świrskiego. Po ataku w 
porcie Navarino, kpt mar. Karnicki przedstawił 
wniosek o nadanie orderów oficerom i marynar
zom trzech orderów Virtuti Militari i dziewięciu 
Krzyży Walecznych. Okazało się że przyznano 
Krzyż Waleczny po raz drugi dowódcy okrętu 
kpt mar. Kamickiemu i jego zastępcy kpt mar. 
Koziołkowskiemu. Tymczasem, Pierwszy Lord 
Morski, sir Dudley Pound udekorował kpt mar. 
Kamickiego Distinguised Service Order (DSO) 
za dowodzenie; kpt mar. Koziołkowskiego i por. 
mar. Andrzeja Kłopotowskiego Distinguised 
Service Cross (DSC); a bosmanów Tadeusza 
Domicza, Feliksa Porządka, Feliksa 
Nowackiego, Stanisława Sienkiewicza, oraz 
matów Jana Pająka i Mariana Szewczyka 
Distinguised Service Medal (DSM), trzema 
wysokimi odznaczeniami wojennymi. Wszyscy 
tu wymienieni byli przedstawieni bezskutecznie 
do nadania im Krzyża Walecznych
Służba na okrętach podwodnych była dla 
dowódców bardzo ciężka. W przeciwieństwie 
do personelu brytyjskiego, nie było możliwości 
podczas służby na Morzu Śródziemnym użycia 
zapasowych oficerów na zastępstwa. Gdy z 
powodu choroby dowódca nie mógł wyjść z 
okrętem na patrol, jego obowiązki przejmował 
pierwszy oficer, lecz powodowało to lukę w 
załodze. Odpowiedzialność i napięcie nerwowe 
skupiające się na dowódcy były olbrzymie. Kpt 
mar. Karnicki opuścił tylko jeden patrol. 
Bombardowania na Malcie w lutym i marcu 
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1942 roku, uszkodzenie i naprawa okrętu wycz
erpały zapas jego nerwowej energii. Adm. 
Świrski nie był skory odwołać go do Wielkiej 
Brytanii na niezbędny urlop zdrowotny. Adm. 
Max Harton, Głównodowodzący Okrętami 
Podwodnymi napisał szereg listów na ten temat 
do adm Świrskiego ujawniając duże zrozumie
nie dla wyczerpanego dowódcy . Pisał: „Wiem, 
że Pan Adm zgodzi się ze mną, że największy 
ciężar spada na dowódcę okrętu podwodnego, a 
nie na innych członków załogi. Musimy więc 
strzec naszych dowódców pomimo ich własnych 
życzeń. Byłaby to wielka strata dla Sprawy 
Aliantów jaki dla Polskiej Marynarki Wojennej, 
gdyby taki wybitny oficer rozchorował się z 
powodu nadmiernego napięcia nerwowego” . 
Kpt mar. Romanowski również chorował pod
czas służby na Morzy Śródziemnym i wówczas 
dowodził jego zastępca kpt mar. Andrzej Kłopo
towski . Podczas drugiej wojny światowej 
rozpoznano, że odwaga i umysł człowieka mają 
tylko ograniczony kapitał, z którego mogą czer
pać. Zwrócił na to uwagę lekarz Winstona 
Churchilla lord Moran w książce pt.: „The 
Anatomy of Courage” czerpiąc ze swego 
doświadczenia jakie nabył podczas pierwszej 
wojny światowej. Gdy kapitał ten zostanie 
zużyty w akcjach, człowiek jest wykończony. 
Zostało to również rozpoznane przez dowódcę 
10 Flotylli. Notował on, że często wiedział, że 
dany dowódca doszedł do kresu wytrzymałości, 
jednak wbrew woli, nie mając zastępcy, musiał 
go wysłać na jeszcze jeden patrol, z którego 
często nie wracał ginąc z okrętem i całą załogą. 
Taki los spotkał najskuteczniejszego dowódcę 
10 Flotylli kpt mar. M. D. Wanklyn’a z HMS 
„Upholder”, którego okręt nie wrócił z patrolu 
wiosną 1942 roku .
Tak wyglądała służba polskich okrętów pod
wodnych działających na Morzu Śródziemnym i 
powracających do bazy, aby dumnie oznaczyć 
swe sukcesy na czarnej fladze z trupią czaszką i 
skrzyżowanymi piszczelami.

Przypisy
1) Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum 
im. Gen. Sikorskiego (dalej IMPS) MAR. A. 
Y.28/1 (ORP „Sokół”) Sprawozdanie kpt mar.

B. Kamickiego z 4-go patrolu na Morzy 
Śródziemnym 3.XI. 1941.
2) IPMS Kol. 1/28 Kalendarz Naczelnego 
Wodza za listopad 1941.
3) IMPS MAR. A. V. 28/1 Sprawozdanie kpt 
mar. Karnickiego z 3.XII. 1941. Typ „U” bry
tyjskich okrętów podwodnych miał tylko 4 
wyrzutnie torpedowe. ORP „Sokół” i „Dzik” 
należały do tego typu okrętów podwodnych.
4) IMPS MAR. A. V.28/l. Raport D-cy 10-tej 
Flotylli, Cpt G. Simpson do Capitan (S) ONE 
(1-sza Flotylla) z 16.XII.1941.
5) IPMS MAR. A. V.28/l. Raport D-cy 10-tej 
Flotylli, Cpt G. Simpson do Capitan (S) ONE z 
13.III. 1942.
6) IPMS MAR. A. V.28/l. Listy do adm. 
Świrskiego pisane przez kpt mar. Borysa 
Kamickiego z IV. 1942 i kpt mar. J. Mende z 
29.VIII.1942.
7) IPMS MAR. A. V.29/2 (ORP „Dzik”). 
Raport d-cy 10-tej Flotylli Cpt G. C. Philips do 
Capitan (S) ONE z 1.IX. 1943.
8) S. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki 
Wojennej 1918 - 1946, Sigma Press, Albany N. 
Y. 1990, tom 3, s. 92 oraz IPMS MAR. A.
V.29/2 wyciąg z raportu d-cy 10-tej Flotylli Cpt 
G. C. Philips do Capitan (S) ONE z patrolu nr 
5.
9) IPMS MAR. A. V28/2. Raport D-cy 10-tej 
Flotylli do Commander-in-Chief Levant Station 
z7.XII.1943.
10) IPMS MAR. A. V28/9. Raport D-cy 1-szej 
Flotylli, Cpt G. Simpson do Capitan (S) ONE z 
października 1943.
11) IPMS MAR. A. V.29/2. Dziennik Działań 
Bojowych ORP „Dzik” z 17.XI.1943.
12 ) IPMS MAR. A. V.29/2. Dziennik Działań 
Bojowych ORP „Dzik” z 7.1.1944.
13) IPMS MAR. A. V.28/2. Sprawozdanie kpt 
mar. Koziołkowskiego z patrolu 6 - 
24.XII.1943.
14) Stanisław Piaskowski, ibidem ss. 44 i 49.
15) IPMS MAR. A. V.28/l. List adm. sir Max 
Hortondo adm. Świrskiego z 28.V.1942.
16) Kpt mar. Bolesław Romanowski dostał 
awans na kmdr ppor. 3 maja 1944.
17) Peter Padfield, War Beneath the Sea. BAC, 
London 1995, s. 270-1.
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Brytyjskie Raporty 
Dyplomatyczne o PMW 

1929-1931
Wanda Troman

Brytyjscy dyplomaci akredytowani w 
Polsce w dalszym ciągu interesowali się stanem 
PMW , więc ich następne informacje zawierają 
też wiele cennych wiadomości. Raport za rok 
1929 przygotował Naval Attache Commander 
Melville Adams Hawes, który służył na tym 
stanowisku od 4 IV 1929 do końca lipca 1933. 
Równocześnie był akredytowany w Danii, 
Estonii, Finlandii, Niemczech, Litwie, Łotwie, 
Norwegii i Szwecji. Siedziba jego znajdowała 
się w Berlinie, ale często bywał w Gdyni, na 
Helu i odwiedzał też flotyllę Pińską. Znał się 
dobrze ze Świrskim. Raport Hawes’a był częś
cią ogólnego raportu dyplomatycznego przygo
towanego dla ówczesnego brytyjskiego ministra 
spraw zagranicznych, z rządu Labour Party, 
Arthura Henderson (1863-1935), przez pier
wszego ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce 
od czasów króla Jana Sobieskiego (1629-1696), 
Sir Williama Erskine (1871-1952), który 5 
listopada 1929 złożył listy uwierzytelniające 
Prezydentowi Ignacemu Mościckiemu (1867- 
1946) przy akompaniamencie czterech trębaczy 
z pierwszego pułku szwoleżerów. Na Placu 
Zamkowym orkiestra batalionu z 36-go pułku 
piechoty odegrała „God save the King”, a 
następnie Erskine powiedział, że z dumą będzie 
służył jako pierwszy Ambasador Brytyjski od 
czasów Króla Jana Sobieskiego. Wielka 
Brytania zgodziła się na ustanowienie ambasad, 
ponieważ Polska była nie tylko jednym z więk
szych państw w Europie ale również dlatego, że 
Warszawa stała się ważnym politycznym cen
trum, w którym mocarstwa takie jak Francja i 
Włochy miały swoje ambasady. Oprócz tego

Wielka Brytania miała już ambasady w 
mniejszych państwach jak Belgia i Portugalia, 
więc nie było powodu na dalsze zwlekanie. (1)

Commander Hawes zauważył, że polskie 
okręty zamówione we Francji zostały już 
zwodowane i powinny przybyć do Polski w 
1930, co naturalnie podniesie znaczenie Polski 
na Bałtyku. Hawes również stwierdził że na 
razie Polska nie planuje dalszej konstrukcji 
Okrętów dopóki marynarze i oficerowie nie 
przejdą odpowiedniej praktyki na nowych kon- 
trtorpedowcach i okrętach podwodnych 
budowanych we Francji. Wodowanie ich było 
wielkim wydarzeniem i Szef PMW, Captain 
Jerzy Świrski (1882-1959) został udekorowany 
orderem Legion d’Honneur, ustanowionym w 
1802 przez ówczesnego Pierwszego Konsula, a 
później cesarza Napoleona Bonaparte (1769- 
1821). Odznaczenie Legion d’Honneur jest 
nadawane za zasługi oddane państwu przez oby
wateli zarówno cywilnych jak i wojskowych. (2)

Następnie Hawes poświęcił parę słów 
sprawie szkolenia polskich oficerów i mary
narzy w Toulonie, gdzie ustanowiono specjalną, 
oddzielną szkołę z polskimi instruktorami. Aby 
Polacy przeszli odpowiednie szkolenie i zdobyli 
doświadczenie pływania podwodnego Francuzi 
oddali im do dyspozycji swoje okręty podwodne 
RAMAZOTTI i RENAULT. Na ogół Polacy 
byli zadowoleni ze stopnia szkolenia we Francji, 
chociaż zauważyli, że „training in tactical appli- 
cation is lacking”, a o ten rodzaj szkolenia 
właśnie KMW chodziło, ponieważ sama teoria 
wiele nie przynosiła. Oprócz tego w ogóle nie 
przyjęto żadnych polskich oficerów na studia we 
„French Naval Staff College" w Paryżu. Może 



Str. 18 NASZE SYGNAŁY Nr 186

to było tylko tymczasowe posunięcie, ale 
wyglądało, że ilość tajnych przedmiotów 
wykładanych w tym College rosła z każdym 
rokiem, co musiało niepokoić KMW , ponieważ 
nie dopuszczano na ich wykłady polskich ofi
cerów. Hawes rozmawiał na ten temat z polski
mi oficerami, którzy powiedzieli jemu, że 
woleliby studiować w Anglii. Na początku 1929 
KMW .starało się dowiedzieć czy istniała 
możliwość wysłania jednego polskiego oficera 
na studia pływania podwodnego do Anglii. 
Anglia odpowiedziała pozytywnie, ale sprawa ta 
nie posunęła się naprzód. Hawes dowiadywał 
się co się stało, a więc odpowiedziano mu, że 
oficer ten nie znał angielskiego, ale kiedy KMW 
znajdzie oficera ze znajomością języka angiel
skiego, wtedy będzie on zaakceptowany. (3)

Porucznik Eugeniusz Jóźwikiewicz .(1887- 
1940), który był członkiem Polskiej Misji 
Morskiej w Paryżu w sprawie zakupu torped, 
miał wkrótce przybyć do Whitehead Torpedo 
Factory w Weymouth w celu przestudiowania 
torped Vickers’a. Hawes dowiedział się, że 
KMW zamierzało kupić w Weymouth torpedy 
10.45cm. do użycia ich na ex-niemieckich tor
pedowcach. Tego rodzaju torped Francja nie 
produkowała. Jóźwikiewicz został również 
zaproszony, aby odwiedzić Messrs. Vickers i 
obejrzeć ich „paravanes, depth charges and 
mines“. (4)

Na rok 1929-1930 zaplanowano wydać na 
cele KMW 33,394,000 zł. (około £776,600), co 
było większą sumą niż ta wydana w ubiegłym 
roku: 29,368,943 zł. (około Ł683,000).

W 1929 personel PMW składał się z:
Oficerowie 268
Podoficerowie 550
Ochotnicy 1,400
Poborowi 850
Razem 3,068 
a 55 podchorążych przechodzi szkolenie. (7)

Flota PMW składała się z:
5 torpedowców, 2 kanonierek, 4 trałowców, 2 

okrętów szkolnych, 1 surveying ship, 1 trans
portowca, + baza D’Entrecasteaux. (były 
krążownik francuski)

Flotylla Pińska składa się z:
6 monitorów, 5 uzbrojonych statków rzecznych, 
20 motorówek. (8)

Nowe konstrukcje: 
Niszczyciele: 
BURZA, wodowana 
WICHER, budowa 
próbach.
Okręty podwodne: 
WILK, wodowany 
RYŚ, wodowany 
ŻBIK, wodowany

17 IV1929 
ukończona, obecnie na.

13 IV1929
24 IV1929
10 VII 1928 (9)

Wizyty Zagraniczne w 1929:
ISKRA (z podchorążymi z Torunia na 
pokładzie) odwiedziła Viborg, Lizbonę, 
Madeirę, Wyspy Kanaryjskie, Azory i 
Cherbourg. Po raz. drugi ISKRA odwiedziła 
Viborg we wrześniu. WILJA odwiedziła 
Trondhjem, Skagen i Tallinn. Torpedowce POD
HALANIN, ŚLĄZAK i KRAKOWIAK 
odwiedziły. Kopenhagę w dniach od 12 do 16 
października 1929. (10)

Budowa Gdyni posuwa się dobrze naprzód i port 
potrafi już przyjąć nowe okręty, kiedy przybędą 
wkrótce z Francji. (11)

Morskie siły lotnicze:
Personel
Oficerowie 23
Podoficerowie 90
Szeregowi 220
Razem 333

Samoloty: około 20 typu Latham H.B. 3 i Liore 
et Olivier H.B. (12)

Krążyły pogłoski, że Rząd IIRP zamówił w 
stoczni Frederikssund Dockyard w Danii 
budowę statku dla celów naukowych badań 
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morskich i dna morskiego. Statek ten miał 
bazować w Gdyni. Na zakończenie raportu 
Hawes powiedział, że Liga Morska i Rzeczna 
została założona w 1928 w celu uświadomienia 
społeczeństwa o sprawach morskich. Na gener
alnym zebraniu Ligi, we wrześniu 1929, na 
którym był obecny w charakterze gościa, Szef 
Sztabu PM W , została uchwalona rezolucja 
prosząc Rząd IIRP o uregulowanie spraw 
planowania rozbudowy floty. Rada Ligi 
zobowiązała się przedstawić Rządowi tę 
rezolucję. (13)

Raport za rok 1930 przygotował również 
Commander Hawes dla Arthura Henderson, 
który był Foreign Secretary od 8 VI 1929 do 24 
VIII 1931. Raport ten mówi, że trzy okręty pod
wodne WILK, RYŚ i ŻBIK i destroyer BURZA 
w dalszym ciągu są budowane we Francji, a 
jedynie WICHER jest już na Bałtyku. WICHER, 
który przybył do Gdyni 16 lipca 1930, okazał się 
dobrze zbudowanym okrętem, o wiele lepszym 
od francuskich okrętów tego typu, ponieważ 
jego polscy konstruktorzy wnieśli weń wiele 
poprawek. Nie ma na WICHRZE wibracji, a to 
osiągnięto dzięki ustawieniu na nim turbin 
Parsons. WILK ma przybyć przy końcu roku 
1930, a BURZA w 1931.

Konstrukcja BURZY posuwa się powoli 
naprzód, ponieważ jej kotły źle wypadły na 
próbach. Z powodu ciągłych zwłok dostawa 
BURZY przesunęła się na dalszy termin przez 
co PMW zaczęła wyrażać opinię rozczarowania 
i zniechęcenia tymi trudnościami. Nie ma na 
razie dalszych planów na budowanie większej 
liczby okrętów, ale jeden z polskich oficerów 
sztabowych PMW powiedział Hawes’owi, że 
ewentualnie PMW zamierza zbudować 9 
okrętów podwodnych. PMW prawdopodobnie 
otrzymałaby kredyty od swojego rządu, gdyby 
konstrukcja tych okrętów została wykonana w 
Gdyni. Do tej pory plany budowy stoczni w 
Gdyni nie zostały wykonane, dlatego też 
Danziger Werft miał nadzieję, że im zostanie 
powierzona ich budowa, ale władze PMW 
patrzą z podejrzeniem na taką transakcję, 

ponieważ praca ta dostałaby się Gdańszczanom. 
PMW woli tego nie robić. Następne zamówienie 
na torpedy i AA amunicję oddano Anglii. Rząd 
przeznaczył sumę 39,122,261 zł. (około 
Ł900,000) na wydatki dla PMW. (14)

Personel PMW w 1930:
Oficerowie 280
Podoficerowie 550
Marynarze i poborowi 2,200
Razem 3,030 
+80 podchorążych przechodzi przeszkolenie.

Nie ma problemu z werbunkiem młodych 
ludzi do PMW, ponieważ jest nadmiar ochot
ników pragnących służyć w marynarce. 
Ponieważ wielu poborowych pracuje na lądzie 
istnieje propozycja aby ich mundury były takie 
same jak żołnierzy w armii, ale nie wiadomo czy 
ta propozycja zostanie zaakceptowana. (15)

W czerwcu 1930 r. PMW złożyła podanie w 
Anglii prosząc w nim o przyjęcie dwóch ofi
cerów na kursy w obsłudze małych okrętów i 
pracy na okrętach podwodnych. Następnie w 
sierpniu poproszono dodatkowo o przyjęcie 
następnych dwóch oficerów na kurs zajmujący 
się „minę protection devices”. Nie było na razie 
odpowiedzi na te podania. W dalszym ciągu w 
1930 r. personel PMW przechodził przeszkole
nie, tak jak już to było przyjęte, we Francji. (16)

Na początku maja 1930 ISKRA wypłynęła 
z Gdyni, z podchorążymi na pokładzie, na pię- 
cio-miesięczny rejs po Atlantyku, podczas 
którego złożono wizyty w Cherbourgu, 
Portsmouth, Las Palmas, Santiago de Cuba, 
Newport i Brest. KMW wyraziło swoje zad
owolenie z powodu serdecznego przyjęcia 
ISKRY w Portsmouth, o czym poinformowano 
Hawes’a. Podobne, serdeczne przyjęcie spot
kało ISKRĘ w USA, natomiast w Las Palmas 
przyjęto ISKRĘ chłodno. WICHER i 4 torpe
dowce udały się w sierpniu 1930 do Estonii 
eskortując Prezydenta IIRP z okazji jego oficjal
nej wizyty w tym kraju. Duńska flotylla 
składająca się z jednego krążownika, pięciu 
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okrętów podwodnych i jednego depot ship, 
odwiedziła Gdynię w dniach od 3 do 7 lipca 
1930. Wielu duńskich oficerów zostało zapros
zonych przez Ministra Wojny do Warszawy na 
przyjęcie, na którym ośmiu z nich otrzymało 
ordery „Polonia Restituta”. Wizyta ta była 
odpowiedzią na wizytę polskich okrętów w 
Danii w 1927 i 1929 r. Brytyjska flotylla 
składająca się z czterech destroyerów 
odwiedziła Gdynię w dniach od 5 do 9 lipca 
1930. Było to w tym samym czasie kiedy w 
Gdyni przebywali Duńczycy, ale Anglicy przy
byli
tam tylko z nieoficjalną wizytą. Dwa okręty 
USA również odwiedziły Gdynię w lipcu 
1930.(17)

W październiku 1930 Liga Kolonialna i 
Rzeczna zmieniła swą nazwę na Ligę Morską i 
Kolonialną. Celem tej Ligi, którą popierają 
władze cywilne i wojskowe, i której prezyden
tem jest Inspektor Armii, główno-dowodzący 
Drugą Dywizją Kawalerii, Generał Gustaw 
Orlicz-Dreszer (1889-1936), jest prowadzenie 
pracy nad otrzymaniem kolonii dla Polski i 
rozbudowa floty wojennej. Liga zamierza kupić 
lub wybudować bardziej okazały okręt niż 
ISKRA dla wizyt za granicą. (I 8)

Zaczęto zbierać pieniądze wśród 
społeczeństwa ną sfinansowanie konstrukcji 
dwóch następnych okrętów podwodnych, które 
mają być nazwane MARSZAŁEK PIŁSUDSKI 
i ODPOWIEDŹ TREVIRANUSOWI. Hawes 
uważał, że około 1,700,000 zł. (około Ł40,000) 
zebrano w październiku. Cena jednego okrętu 
podwodnego wynosi około 10 milionów zł. 
(około Ł230,000). (19)

Morski Dywizjon Lotniczy:

Personel
Oficerowie: 25
Podoficerowie: 100
Szeregowi: 180
Razem: 305

Samoloty
3 eskadry, w każdej po 8 samolotów, stacjonują 
w Pucku. Planuje się założyć
jedna eskadrę w Gdyni i jedną na Helu. (20)

Commander Hawes również przygotował 
następny raport za rok 1931. Raport ten był 
przesłany na ręce następnego Foreign Secretary, 
którym od 5 XI 1931 do 6 VI 1935 był Sir John 
Allsebrook Simon (1873-1943) z Partii 
Konserwatystów. W 1931 WICHER, RYŚ i 
WILK znajdowały się w Gdyni, ale w Gdyni 
jeszcze ciągle oczekiwano na przybycie 
BURZY i ŻBIKA. Pojawiły się defekty w kotle 
na BURZY. Dopiero ich przybycie oznajmi 
koniec pierwszego okresu rozwoju PMW. 
BURZA, l,515t, ma przybyć w lecie 1932, a 
ŻBIK wiosną 1932. Jednak na razie nie wiado
mo jak będzie wyglądać następny okres rozwo
ju PMW , a jedynie w prasie mówi się o kon
strukcji następnych okrętów podwodnych. 
Hawes wywnioskował ze swoich rozmów z ofi
cerami z KMW, że takie plany istnieją, ale 
więcej informacji jemu nie podano. Wszystko 
zależy od finansów państwa, a więc bez 
jakiejkolwiek pomocy będzie trudno. (21)

W 1931 PMW składała się z 1 niszczyciela, 
2 okrętów podwodnych, 5 torpedowców, 2 
kanonierek i 3 okrętów szkolnych. 31 X 1931 
trzy ex-niemieckie minowce wykreślono z listy 
floty. Pińska Flotylla składała się z 6 monitorów 
i 5 uzbrojonych statków rzecznych. (22)

Latem 1931 zdarzyły się dwa wypadki. 
Jeden na MEWIE, która zatonęła w czasie 
remontu w prywatnym warsztacie w Gdyni, ale 
szczęśliwie nikt nie zginął. Torpedowiec 
MAZUR został trafiony ćwiczebną torpedą w 
czasie nocnych ćwiczeń w Zatoce Gdańskiej. 
Torpeda ta wyryła dużą dziurę w burcie i 
MAZUR musiał być przyholowany do Gdyni. 
(23)

W 1931 wydzielono 34,236,500 zł. (około 
Ł796,100) na wydatki PMW na okres 1931- 
1932, to znaczy mniej niż w ubiegłym roku. Na 
konstrukcję jednostek pływających wydzielono 
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6,700,000 zł. (około Ł 160,000), a w ubiegłym 
roku 17,709,300 zł. (około Ł412,000). Ta 
mniejsza suma oznacza, że zbliżył się koniec 
pierwszego okresu rozbudowy PMW. Na 
budowę nowych budynków i zakup, gruntów 
wyznaczono 5,900,000 zł. (około Ł 140,000). co 
jest sumą wyższą od sumy roku ubiegłego. Na 
zakup sprzętu technicznego wyznaczono 8 i pół 
miliona zł. (około Ł 196,000), o 2 miliony zł. 
więcej niż w ubiegłym roku. (24)

Morski Dywizjon Lotniczy:

Skład PMW w 1931:
Oficerowie: 275
Podoficerowie: 551
Marynarze: 1,357
Poborowi: 559
Podchorążowie: 72
Razem: 2,814

Oficerowie: 26
Podoficerowie: 96
Szeregowi: 15
Poborowi: 233
Razem: 370

Jeden oficer PMW był w 1931 w Anglii na 
kursie, „minę protection devices“.
Normalnie polscy oficerowie jeździli na takie 
kursy do Francji, ale w 1931 KMW wyraziło 
opinię, żeby kursy takie odbywały się już w 
Polsce, a kursy dla artylerzystów i torpedystów 
też zorganizowano w kraju. Szkoła 
Podchorążych w Toruniu powiększyła się o 
wydział techniczny. (25)

WICHER odwiedził w marcu 1931 
Lizbonę, Funchal i Cherbourg. Marszałek 
Piłsudski powrócił z Funchal na pokładzie 
WICHRA. ISKRA, mając na pokładzie 21 pod
chorążych, odpłynęła z Gdyni w maju 1931 na 
rejs szkolny i powróciła do Gdyni w 
październiku. Okręt odwiedził Lizbonę, 
Cagliari, Neapol, Maltę, Bizertę, Azory i 
Antwerpię. Następnie w czerwcu 1931 WICH
ER, PODHALANIN i ŚLĄZAK odwiedziły 

Libau w związku z obchodami dziesiątej roczni
cy łotewskiej marynarki wojennej. (26)

Przy końcu roku 1931 Hawes rozmawiał ze 
Świrskim na temat konstrukcji fortyfikacji portu 
PMW w Gdyni, na południu i północy, oraz na 
Helu, jednak niczego konkretnego się nie 
dowiedział, chociaż z innych źródeł otrzymał 
wiadomość, że budowa fortyfikacji na Helu ma 
się zacząć wkrótce i że zamówienie na działa 
będzie powierzone Francji. Obrona wybrzeża 
znajdzie się pod komendą PMW. W 1931 sfor
mowano
batalion komandosów z siedzibą w Wejherowie. 
Batalion ten powstał z „Independent Rifle 
Battalion at Chojnice, and płaced under the 
command ofthe navy. The object ofthe forma- 
tion of this Marinę Battalion is to provide per- 
sonnel for guard duties at the nava] base at 
Gdynia and to form the nucleaus for the garrison 
which will eventually be reąuired for the fortifi- 
cations ofthat base.” (27)

Dwa francuskie destroyery odwiedziły 
Gdynię w dniach od 20 do 23 czerwca 1931. 
Francuscy oficerowie byli zaproszeni do 
Warszawy na przyjęcie urządzone przez 
Ministra Spraw Zagranicznych. Następnie w 
sierpniu 1931 jeszcze jeden francuski okręt wiz
ytował przez tydzień Gdynię, a potem przybyły 
do Gdyni dwa włoskie żaglowce szkolne. (28)

Liga Morska i Kolonialna w dalszym ciągu 
usilnie pracuje nad zbieraniem funduszy na 
budowę nowych okrętów podwodnych: Hawes 
kończy raport słowami: „Much propaganda con- 
tinues to be mad e in Poland on behalf of the 
Navy. The łeading bodies in this respect are the 
National Fleet Committee and the Sea and 
Colonial League. The National Fleet Committee 
has opened centres for the distribution of propa
ganda pamphlets and for the collection of fund s 
for the Navy, particularly towards the construc- 
tion of submarines.” (29)

(I) The Times, 15.X.1929, 16.X1.929, 
5.XI.1929, 6.XI.1929.
(2) PRO FO 371 1483, N1968/1968/55, points 
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137-139, Erskine do Hendersona, 19.III.1930; 
Newnes Popular Encyclopaedia (London, 
1963), Vol. 5, p. 1825.
(3) PRO FO 371 14831, N1968/1968/55, point 
140, Erskine do Hendersona, 19.III.1930. (4) 
PRO FO 371 14831, NI968/1968/55, point 141, 
Erskine do Hendersona, 19.III.1930. (5) PRO 
FO 371 14831, NI9681968/55, point 142, 
Erskine do Hendersona, 19.III 1930. (6) PRO 
FO 371 14831, NI968/1968/55, point 143, 
Erskine do Hendersona, 19.III 1930. (7) PRO 
FO 37114831, NI9681968/55, point 144, 
Erskine do Hendersona, 19.III 1930. (8) PRO 
FO 37114831, NI9681968/55, point 145, 
Erskine do Hendersona, 19.III 1930. (9) PRO 
FO 371 14831, NI968/1968/55, point 146, 
Erskine do Hendersona, 19.III 1930, (10) PRO 
FO 371 14831, NI9681968/55, point 146, 
Erskine do Hendersona, 19.III 1930.
(II) PRO FO 371 14831, NI9681968/55. point 
149, Erskine do Hendersona, 19.III. 1930.
(12) PRO FO 371 14831, NI968/1968/55, point 
150, Erskine do Hendersona, 19.III.1930.
(13) PRO FO 371 14831, NI9681968/55, point 
152, Erskine do Hendersona, 19 III 1930.
(14) PRO 371 15583, N926/926/55, points 176- 
184, Erskine do Hendersona, 31.1.1931; 
Whitaker’s Almanack 1947, p. 306.
(15) PRO 37115583, N926/926/55, point 185- 
188, Erskine do Hendersona, 31 11931. (16) 
PRO 371 15583, N926/926/55, points 189-191, 
Erskine do Hendersona, 31 I 1931.
(17) PRO 371 15583, N926/926/55, points 195- 
197, Erskine do Hendersona, 31.1.1931. 
Ministrem Wojny w 1930 był Marszałek Józef 
Piłsudski (1867-1935).
(18) PRO 371 15583, N926/926/55, points 198- 
200, Erskine do Hendersona, 31.1.1931. 
Inspektor Sił Powietrznych, Generał Gustaw 
Orlicz-Dreszer zginął 16 lipca 1936 w katas
trofie samolotowej na Bałtyku, niedaleko od 
Gdyni, kiedy wystartował na spotkanie swej 
amerykańskiej żony, przybywającej z Nowego 
Yorku na pokładzie M/S PIŁSUDSKI. Razem z 
Orlicz-Dreszerem zginął jego oficer do zleceń i 

pilot (TheTimes, 17.VIII.1936, p. 13).
(19) PRO 371 15583, N926/926/55, point 201, 
Erskine do Hendersona, 31.1.1931.
(20) PRO 371 15583, N926/926/55, point 202, 
Erskine do Hendersona, 31.1.1931.
(21) PRO FO 371 16311, N750/750/55, Points 
220-723. Erskine do Simona, 2.1.1932. (22) 
PRO FO 371 16311, N750/750/55, point 224, 
Erskine do Simona, 2.1.1932.
(23) PRO FO 371 16311, N750/750/55, point 
225, Erskine do Simona, 2.1.1932.
(24) PRO FO 371 16311, N750/750/55, points 
226-230, Erskine do Simon, 2.1.1932.
(25) PRO FO 37116311, N750/750/55, points 
231-233, Erskine do Simon, 2.1.1932.
(26) PRO FO 371 16311, N750/750/55, point 
234, Erskine do Simon, 2.1.1932.
(27) PRO FO 371 16311, N750/750/55, points 
237-241, Erskine do Simon, 2 11932.
(28) PRO FO 371 16311, N750/750/55, point 
242, Erskine do Simon, 2.1.1932.
Ministrem Spraw Zagranicznych IIRP był od 
15.V.1926 do 1.XI. 1932 August Zaleski (1883- 
1972).
(29) PRO FO 371 16311, N750/750/55, point 
243; Erskine do Simon, 2.1.1932.

PRO documents: Crown Copyright Materiał 
reproduced with the permission of the Controller 
of Her Majesty’s Stationery Office. I am grateful 
to the Public Record Office for allowing me to 
reproduce the ąuatations from sofie ofthe docu
ments mentioned.
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Księża i marynarze
Anna Mateya (oprać. R. Markowska)

Myślą, że do wojska trafili za karę. Za to, że 
są młodzi i zdrowi, komisja poborowa kazała im 
spędzić kilkanaście miesięcy w koszarach. 
Życie w wojsku zazwyczaj im nie odpowiada, 
uważają to za czas stracony. Wtedy blisko jest 
do buntu, wyrażanego krzykiem i pięściami, 
upokarzaniem innych czy samobójstwem: 
blisko do czegoś, czego nie zrobiliby w cywilu.

Tak przynajmniej młodych poborowych 
wyobraża sobie ksiądz Bogusław Wrona. 
Precyzyjnie: ksiądz i komandor, dziekan 
Marynarki Wojennej czyli zwierzchnik wszyst
kich kapelanów w marynarce.

Ks. Wrona składa ornat. Właśnie skończył 
odprawiać Mszę w kościele garnizonowym dla 
marynarzy koło portu wojennego Gdynia- 
Oksywie.

Warunki tutaj są trudne mówi. Ale ja to 
znam. Nie z opowiadań. Z doświadczenia.

Bogusław Wrona do seminarium 
duchownego w Tarnowie wstąpił prawie 
dwadzieścia lat temu. Był na pierwszym roku, 
kiedy dwudziestu kleryków, w tym on, dostało 
karty powołania i darmowe bilety kolejowe.

Dwa tygodnie przed terminem zaczęto 
wycofywać karty powołania kolejnym 
klerykom. Ale Bogusława Wrony wśród nich nie 
było. Takich jak on pozostało siedmiu.

Mieli służyć w Bartoszycach, niedaleko 
granicy polskiej z okręgiem kaliningradzkim. 
Stacjonował łam 54. Batalion Ratownictwa 
Terenowego. Kiedy dotarli do jednostki, była 
już noc.

Ktoś odebrał im dokumenty, ktoś inny 
skierował pod zimny prysznic. A potem do fryz
jera. Ksiądz Wrona pamięta, że niektórzy z 
kolegów, choć klerycy, mieli długie, modne 
wtedy włosy. Od fryzjera wyszli ogoleni na łyso. 
Cywilne ubrania wysłano do domów. W zamian 
dostali mundury, zazwyczaj za duże albo za 
małe, i podobne buty. Czasami jednak wszystko 
pasowało.

Dzisiaj wiele się zmieniło, ale dla 18-latka 
wejście do koszar często jest szokiem. Młody 
człowiek, który trafia do innej rzeczywistości, 
jest zwykle zbuntowany. Został wyrwany ze 
środowiska, gdzie czuł się bezpieczny i 
szanowany ? mówi dziekan Wrona.

Do wojska trafiają ludzie tacy, jakich uksz
tałtowała rodzina i szkoła. Zdarza się, że po 
wyrokach kryminalnych. Wojsko ma zrobić z 
nich profesjonalnych żołnierzy. A młody 
człowiek oddzielenie od rodziny i środowiska 
próbuje odreagować agresją albo depresją.

1 tu jest miejsce dla kapelana mówi ks. 
Wrona. Nie trzeba byc psychologiem, żeby 
zauważyć, że jedni asymilują się szybciej, inni 
chcą zaprowadzać własne porządki albo 
zamykają się w sobie. Wystarczy z żołnierzami 
rozmawiać. Z szeregowcami. Czasami trzeba 
powtarzać rzeczy banalne, ale celem tego, co 
robimy jest człowiek, eby mu pomóc, trzeba z 
nim rozmawiać. Rozmawiać i słuchać. Tylko 
tyle.

Ale kapelanów w marynarce jest trzynastu 
na kilkanaście tysięcy marynarzy. A jeśli jeden 
wypływa, zostaje ich jeszcze mniej. Idealnie 
byłoby, gdyby kapelan przypadał na tysiąc 
żołnierzy - jak w armiach NATO. Ale chyba nie 
jest tak źle, zastanawia się dziekan Wrona, skoro 
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nawet oficerowie, którzy otwarcie deklarują się 
jako niewierzący, zgłaszają się do niego z prośbą 
o jeszcze jednego kapelana. Widać są przeko
nani, że marynarz wracający ze spotkania z 
księdzem będzie lepszym człowiekiem i mary
narzem.

Klerycy z rocznika Bogusława Wrony byli 
ostatnimi, których władze PRL zdecydowały się 
powołać do wojska, dlatego nie musiał on 
służyć do końca pełnych dwóch lat. Bo w grun
cie rzeczy była to decyzja polityczna: chodziło o 
wyrwanie ludzi z seminarium, wyszukiwanie 
słabości. W oddziale Bogusława Wrony połowę 
żołnierzy stanowili tzw. aktywiści, skierowani 
do batalionu w celu obrabiania grupki wys
traszonych, dwudziestoletnich kleryków.

Aktywiści byli od utrudniania codziennego 
życia, zaś przełożeni od „do marszu takty- 
cznego“. W „domarszu“ Bogusław Wrona niósł 
na plecach na odległy o siedem kilometrów 
poligon „wszystko, co ojczyzna dała”. Od łopat
ki i maski przeciwgazowej po broń z amunicją, 
w sumie kilkadziesiąt kilogramów. Kiedy kapral 
krzyczał „Błysk z przodu”, krzyk miał udawać 
wybuch pocisku, musieli padać i szukać ukrycia.

Ale „domarsze taktyczne” miały też jeden 
plus: dzięki nim zniknął podział na aktywistów i 
kleryków. W „domarszu” wszyscy stali się 
równi.

Bogusław Wrona pamięta noc na poligonie, 
kiedy zginęła Anna Jantar. Z radia na baterię 
usłyszeli informację o katastrofie samolotu. 
Przez całą noc kopali wtedy łopatkami okop, 
przygotować się na atak przeciwnika. W lecie 
teren był podmokły, ale teraz na kilkunastostop
niowym mrozie kuli zmarzlinę. Przyszły 
dziekan próbował grzać nogi w ognisku, zapalił 
mu się but, a mimo to nie czuł ciepła.

Kilkanaście lat później wikariusz Bogusław 
Wrona pracował w diecezji tarnowskiej. 
Pewnego dnia proboszcz wrócił ze spotkania z 

biskupem Życińskim i rzucił pół żartem: 
„Biskup szuka chętnych do organizowania ordy
nariatu polowego Wikariusz zgłosił się następ
nego dnia.

Niedługo ksiądz-komandor Wrona skończy 
kurs płetwonurka. Uważa, że im lepiej pozna 
życie żołnierza, stres i wysiłek, tym lepiej 
będzie mógł mu pomóc. Zanim trafił na 
Oksywie, pracował w Kurii Polowej i Katedrze 
Polowej w Warszawie. Później, chcąc „zrozu
mieć żołnierzy do końca” w 6. Brygadzie 
Desantowo-Szturmowej z Krakowa skończył 
kurs f skoczka i skakał z żołnierzami na 
spadochronie.

Kapelanem marynarzy ksiądz Władysław 
Miegoń został w chwili, gdy Polska nie miała 
jeszcze dostępu do morza. Skończyła się 
wprawdzie pierwsza wojna światowa, ale wojna 
o granice II Rzeczpospolitej trwała nadal. 
Oddziały przyszłej marynarki wojennej for
mowały się daleko od morza, w Aleksandrowie 
Kujawskim. I zamiast nad morze, wyruszyły 
najpierw jako piechota na wojnę polsko-bol
szewicką - a ksiądz Miegoń z nimi.

Żołnierze opowiadali potem, jak pewnej 
sierpniowej nocy 1920 roku kapelan przebrał się 
w zdobyczny mundur sowiecki i przeszedł linię 
frontu. Znał biegle rosyjski, przekradł się za 
okopy bolszewików i „dokonał pełnego rozez
nania sił nieprzyjaciela ze szczegółami, których 
nie powstydziłby się wytrawny batalista” 
notował we wspomnieniach Marian Stępień, 
siostrzeniec Miegonia. Za ten wyczyn Józef 
Piłsudski osobiście wręczył Miegoniowi order 
Virtuti Militari.

Dalsze losy ks. Miegonia związane były z 
Gdynią, głównym portem handlowym i wojen
nym Polski międzywojennej. Kapelan mary
narzy nie miał przy tym długo „własnej” 
świątyni. Odprawiał marynarskie msze gościn
nie u św. Michała Archanioła na Oksywiu XIII- 
wiecznym, bodaj najstarszym kościele na 
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wschodnim wybrzeżu.

O powstaniu osobnego, „marynarskiego” 
kościoła zadecydował dopiero pogrzeb generała 
Gustawa Orlicz-Dreszera w 1936 roku.

Generał był prezesem Ligi Morskiej i 
Kolonialnej, lotnikiem. A przy tym żył z trzecią 
żoną, dla której zmienił wyznanie, aby móc się 
rozwieść (takie były ówczesne przepisy i Orlicz- 
Dreszer nie był wyjątkiem). Generał zginął w 
katastrofie lotniczej, gdy na powitanie tej trze
ciej żony, wracającej „Batorym" z Nowego 
Jorku, wykonywał akrobacje lotnicze, wokół 
statku wpływającego do Gdyni.

I okazało się, że miejscowy proboszcz z 
kościoła Michała Archanioła generała ani nie 
pochowa, ani nie udostępni do tego celu koś
cioła innemu księdzu. Tym innym księdzem był 
kapelan Miegoń, bardziej wyrozumiały dla ludz
kich losów.

Trzy żony i zmiana wyznania, to dla pro
boszcza było za wiele. Jego zdania nie zmienili 
nawet zwierzchnicy kościelni, wojskowi i poli
tyczni przyjaciele zmarłego, ani też mediacje 
Miegonia. Proboszcz zapowiedział, że w dzień 
pogrzebu drzwi kościoła będą zamknięte. „Jeśli 
będzie miał je czym zamknąć...”, miał 
powiedzieć mimochodem zrezygnowany 
Miegoń.

Rankiem następnego dnia marynarze 
wywieźli więc drzwi kościoła, a świątynię 
udekorowali na pożegnanie generała. Pogrzeb 
poprowadził ks. Miegoń.

Orlicz-Dreszer był pierwszym „mary
narzem,” pochowanym na cmentarzu 
wojskowym na Kępie Oksywskiej. A ks. Miegoń 
postanowił zbudować osobny „marynarski” koś
ciół pod wezwaniem Domina Maris, Pani 
Morza, według projektu znanego architekta 
prof. Mariana Lalewicza.

Po 1945 roku władze zamknęły kościół. Nie 
pozwolono nawet odnowić cmentarza 
wojskowego, otaczając go specjalnym nad
zorem jako część „zony wojskowej”.

Dzisiaj w kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej, tak ostatecznie nazwano 
świątynię, Msze odprawia ksiądz Wrona.

O tym, że wysoki prostopadłościan bez 
wieży wybudowano dzięki przedwojennemu 
kapelanowi Marynarki Wojennej wie niewielu, 
nawet w Trójmieście. Dach trochę przecieka, a 
w oknach czekających na witraże jest kilka 
wybitych szybek, nowe witraże projektuje prof. 
Jerzy Skąpski z Krakowa.

Kilka lat temu powstało więc stowarzysze
nie, które chce kościół odnowić. Skupia mary
narzy z Polski, Wielkiej Brytanii i Argentyny, 
pamiętających kapelana marynarzy z którymi w 
1939 roku poszedł do niemieckiej niewoli. A 
stamtąd do nazistowskiego obozu w Dachau, 
gdzie zmarł.

„Był zwyczajny” mówią ci, którzy go 
pamiętają. Podkreślają, że chodził w starej 
sutannie. Chciał, żeby nazywano go kapelanem 
marynarzy, choć sam na początku z morzem nie 
miał wiele wspólnego, pochodził z Samborca 
pod Sandomierzem. Mówił krótkie, treściwe 
kazania. Nie przedłużał Mszy.

Ludzie zapamiętali, że kiedy szedł ulicą 
Żeglarzy na Oksywiu, swój biret musiał nieść w 
ręce. Ulicą przechodzili marynarze i mieszkańcy 
nadbrzeży, których znał, wszyscy mu się 
kłaniali, więc nie mógł nakryć głowy.

Byl właśnie taki: prostolinijny, skromny, 
zakochany w marynarzach mówi ks. Józef 
Szarkowski, który przez pół wieku był nauczy
cielem religii i historii w gdyńskich szkołach. 
Młodzi marynarze chodzili po knajpach, panien 
szukali, a on zawsze mówił, że to »szaraki«, 
czyli piechota, a nie jego marynarze.
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Od kiedy rozeszła się wieść, że ks. 
Władysław Miegoń ma zostać błogosławionym, 
wiele osób o niego pyta. Ksiądz Szarkowski 
zanotował więc sobie nazwiska tych, którzy go 
pamiętają.

Ks. Szarkowski poznał kapelana w połowie 
lat trzydziestych, w czasie rekolekcji. Wtedy 
więcej marynarzy przystępowało do spowiedzi, 
Miegoń ściągał więc do pomocy księży z całej 
Gdyni.

Dla kapelana rekolekcje to nie było wszys
tko. Miał swoją filozofię docierania do mary
narzy. Chciał stworzyć im możliwości, których 
nie mieli w małych miejscowościach, gdzie 
mogli skończyć jedynie czteroklasowe szkoły 
powszechne. Z pomocą żon oficerów organi
zował kursy, żeby mogli dostać świadectwo 
ukończenia siedmiu klas. Bez tego nie można 
było zostać zawodowym podoficerem, ani tym 
bardziej oficerem (do tego potrzebna była matu
ra).

Bo wtedy dostać się do wojska, to było duże 
osiągnięcie. Służba zawodowa w marynarce 
dawała wykształcenie i zawód. No i była jeszcze 
Gdynia, która z Gdiny osady rybackiej, gdzie 
turyści docierali jedynie przypadkiem, 
zamieniła się w jeden z największych portów 
przeładunkowych Europy. To miało być 
nowoczesne miasto z szerokimi ulicami, przeci
nającymi się pod kątem prostym, jak w 
amerykańskich metropoliach. Z willami ofi
cerów i osiedlami mieszkaniowymi dla robot
ników i marynarzy.

Służba w marynarce, wojennej czy hand
lowej, była zaszczytem - mówi krótko ksiądz 
Szarkowski.

To był niepozorny księżyna, wiecznie zab
iegany - wspomina Jan Gosk, który w czasach 
Miegonia był młodym oficerem po Szkole 
Morskiej. Gosk pamięta, że z kapelanem łatwo 
było się kontaktować: On byt żywy, ciekawy i 

cały czas zajęty. Kolejnym przedstawieniem, 
kursami. Zapamiętałem miły kontakt z nim w 
małych fragmentach, minięciach się. Tylko 
tyle... Niewielu jest takich, którzy znali go oso
biście. Wielu z tych, którzy nie zginęli w 
obronie Kępy Oksywskiej albo nie poszli do 
niewoli, zostało po wojnie na Zachodzie. Jak 
dowódca obrony wybrzeża w 1939 roku, kon
tradmirał Józef Unrug, który zmarł na początku 
lat siedemdziesiątych we Francji (pracował tam 
w domu dla emerytów). Do willi kontradmirała 
ks. Miegoń często przychodził na rozmowy. 
Unrug, były oficer Kaiserflotte, pochodził z 
osiadłej w Wielkopolsce rodziny niemieckiej.

A wielu spośród tych, którzy po 1945 roku 
wrócili do Polski i do marynarki, na początku lat 
pięćdziesiątych musiało opuścić wybrzeże, cza
sem w ciągu kilka dni. Tak decydowała nowa 
władza. W najlepszym wypadku trzeba było 
zmienić zawód. W ten sposób Jan Gosk zaczął 
nosić dekoracje w gdyńskim teatrze, im. 
Buchuszkowej

To nie był czas na pamięć o księdzu, który 
towarzyszył marynarzom broniącym Kępy we 
wrześniu 1939 i chował ich dowódcę pułkowni
ka Dąbka. Dąbek popełnił samobójstwo, gdy 
dalsza obrona wybrzeża okazała się niemożliwa. 
Nawet jego kościół, w którym pierwsze 
nabożeństwo odprawił dwa miesiące przed 
wybuchem wojny, nie mógł kogokolwiek przy
pominać, bo od 1939 do 1981 roku był w nim 
magazyn.

O przedwojennego kapelana pierwsi zaczęli 
pytać jego marynarze. Z Buenos Aires i 
Londynu przychodziły listy. Nadawcy szukali 
oficerów i marynarzy, którzy pamiętali księdza 
od matur i przedstawień teatralnych. Znaleźli 
księdza Szarkowskiego, na którego ręce z 
Zachodu przesłano tablicę pamiątkową z podz
iękowaniami dla księdza Miegonia.

To było w 1969 roku, czasy były już inne 
niż w latach pięćdziesiątych. Tablica została 
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wmurowana w kościele Michała Archanioła. Ale 
musiało minąć jeszcze wiele lat, zanim kościół 
zbudowany przez kapelana marynarzy znów stał 
się kościołem marynarskim.

Kiedyś ks. Władysław Miegoń organizował 
kursy dla żołnierzy, żeby ułatwić im start 
życiowy i nauczyć poprawnej polszczyzny, bo 
pochodzący z różnych zaborów szeregowcy i 
oficerowie mieli z tym problemy.

Dzisiaj problemem jest „fala”, samobójst
wa, ucieczka przed komisją poborową.

„Kościół nie musi być pełny” mówi ksiądz 
po Mszy, w której uczestniczyło siedem dusz, z 
czego marynarzami byli tylko księża przy 
ołtarzu. Ważne, że marynarze wiedzą, że tu 
mają swój kościół. Nie jest celem samym w 
sobie, by kościół byt pełen. Tym celem jest, by 
młody człowiek, który właśnie był na Mszy św., 
poszedł do ludzi, na okręty, do rodziny, uboga
cony i lepszy, by w swojej ciężkiej służbie 
kierował się tym, co wyniósł z kościoła. A koś
ciół, jako budynek, jest jedynie środkiem do 
tego celu.

Wyjaśnienia Horacego Unruga

Tygodnik Powszechny. Nr 30, 25 lipca 1999 r. 
str. 6. Listy do redakcji. Polska rodzina 
Unrugów. Artykuł „Księża i marynarze" pani 
Anny Matei w „ Tygodniku Powszechnym" z 6 
czerwca 1999 r. wywołał dawne wspomnienia. 
Miałem 7 lat, kiedy ksiądz Miegoń przygo
towywał mnie do pierwszej spowiedzi. 
Pamiętam Go jako młodego wysokiego księdza 
w sutannie. Pierwsza spowiedź u Niego była 
niezapomnianym przeżyciem. Zbiegłem z koś
cioła do domu lekki i szczęśliwy. O Virtuti 
Militari księdza Miegonia wiedziałem już wtedy 
od ojca, Józefa Unruga, o Jego pomocy umier
ającym i rannym w szpitalu w Babim Dole 
dowiedziałem się od komandora dr. 
Markowskiego po wojnie, ale innych detali z 
Jego życia nie znałem. Wdzięczny jestem

Autorce za zebranie tych informacji.

Niestety artykuł zawiera fałszywe określenie 
rodziny Unrugów, które pragnę poprawić. 
Unrudzy nie byli rodziną niemiecką. Unrudzy* 
byli Polakami z wyboru. Z Alzacji przez 
Turyngię przewędrowali do Czech do pias
towskiego Księstwa Głogowskiego (około 1300 
r.). Tam też później zostali kalwinami. Po obję
ciu Śląska przez Habsburgów nastąpiła kontr
reformacja. W Polsce istniała, wówczas 
wyjątkowa w Europie, tolerancja.

Krzysztof Unrug (1550-1622) wybrał wolność 
religijną, wyemigrował do Polski w roku 1597. 
Nabył klucz międzychodzki od Jana Ostroroga, 
a następnie od Żychlińskich Kargową i otrzymał 
polski indygenat (odpowiednik obywatelstwa). 
Następny wybór miał miejsce już po zaborach. 
Stryj mojego ojca Ludwik zginął za ojczyznę od 
kuli pruskiej pod Miłosławiem 30 kwietnia 1848 
roku. Jego rodzice i rodzeństwo przeszli wtedy 
na wyznanie rzymsko-katolickie. I słusznie, bo 
ta część polskich Unrugów, która pozostała 
innowiercami, w warunkach zaborów straciła 
swoją polskość. Niemniej ich potomkowie pod
czas stanu wojennego byli bardzo pomocni 
moim krewnym w Polsce.

Czy Krzysztof Unrug w 1597 roku był 
Niemcem? Czy pojęcie „Niemca" istniało wów
czas lub miało sens jak obecnie? Czy krewni 
uczestniczyli w służbie Rzeczypospolitej, ginęli 
w powstaniach jako członkowie rodziny 
niemieckiej? Przypuszczam, że nie.

Jeszcze jedna uwaga. To prawda, że wielu 
spośród tych, którzy po 1945 wrócili do Polski i 
do marynarki, na początku lat pięćdziesiątych 
musiało opuścić Wybrzeże, ale nie zapomina
jmy o tych oficerach marynarki, którzy zostali 
zamordowani w więzieniach UB. Tak też decy
dowała nowa władza.
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Biografia ks. Miegonia
Kmdr por. mgr Walter PATER

W czasie ostatniej pielgrzymki papieża 
Jana Pawia II do Polski, podczas mszy świętej 
celebrowanej 13 czerwca 1999 r. na placu 
marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, wśród 
108 polskich męczenników II wojny światowej 
beatyfikowany został ksiądz Władysław 
Miegoń. Prawie jednocześnie warszawska 
Oficyna Wydawnicza „Rytm” wydała książkę o 
Władysławie Miegoniu Zbigniewa Jaworskiego 
i Dariusza Nawrota pt.: Błogosławiony ks. kmdr 
ppor. Władysław Miegoń pierwszy kapelan 
Marynarki Wojennej II RP. Ukazanie się jej 
umożliwiła pomoc finansowa Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa oraz prof. Michała 
Alfreda Peszke ze Stanów Zjednoczonych. 
Tematem książki jest życie i działalność oraz

„droga na ołtarze” starszego kapelana 
Władysława Miegonia.

Władysław Miegoń należy do 
najbardziej znanych postaci spośród pełniących 
służbę w Marynarce Wojennej w latach między
wojennych. Urodził się 30 września 1892 r. w 
Samborcu, pow. sandomierski w średnio 
zamożnej rodzinie chłopskiej.

W 1908 r. ukończył Męskie 
Progimnazjum w Sandomierzu uzyskując 
świadectwo dojrzałości i wstąpił do sandomier
skiego Seminarium Duchownego. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1915 r., po czym został 
kapłanem diecezji sandomierskiej. Był wikar
iuszem w Iwaniskach, następnie w Bodzętynie, 
od 1916 r. w Staszowie i od 1917- w Iłży.
W grudniu 1919 r. rozpoczął służbę w dusz
pasterstwie wojskowym. Jako kapelan ze 
starszeństwem od 1 czerwca 1919 r, służył w 
Batalionie Morskim w Modlinie i później w 
Aleksandrowie Kujawskim. 10 lutego 1920 r. 
uczestniczył w uroczystości zaślubin Polski z 
morzem w Pucku; później był kapelanem portu 
wojennego Puck. W lipcu 1920 r. został 
kapelanem Pułku Morskiego i z 1 batalionem 
tego pułku brał udział w walkach na froncie 
podczas wojny polsko-sowieckiej.

Jesienią 1920 r. ponownie zaczął pra
cować jako kapelan w puckiej Komendzie Portu 
Wojennego, a po przeniesieniu w 1924 r. 
Dowództwa Floty do Gdyni - został kapelanem 
Portu Wojennego Gdynia, od 1926 r. 
równocześnie proboszczem gdyńskiej parafii 
wojskowej. W 1928 r. został przeniesiony do 
Lublina na stanowisko kierownika Wojskowego 
Rejonu Duszpasterskiego. W tym czasie podjął 
studia w zakresie prawa kanonicznego na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1934 r, po powrocie do Gdyni był 
starszym kapelanem w Dowództwie Floty i 
Porcie Wojennym Gdynia. W latach 1938-1939 
budował kościół garnizonowy i założył cmen
tarz marynarski w Gdyni-Oksywiu. We 
wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Oksywia 
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i 19 września został wzięty do niewoli niemieck
iej Wywieziony 2 października do Flensburga, 
od grudnia 1939 do kwietnia 1940 r. przebywał 
w Stalagu IXC Rothenburg, od 8 kwietnia 1940 
r. do lipca 1942 r. w obozie koncentracyjnym 
Buchenwald i od 8 lipca 1942 r. w obozie kon
centracyjnym Dachau. 15 października 1942 r, 
zmarł śmiercią męczeńską w tym obozie. 
Starszy kapelan Władysław Miegoń za udział w 
wojnie Polsko-sowieckiej został odznaczony 
orderem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem 
Walecznych

Autorami omawianej książki są ofi
cerowie Marynarki Wojennej Ks kmdr ppor. dr. 
Zbigniew Jaworski ukończył studia filo
zoficzno-teologiczne na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Na tej uczelni uzys
kał również doktorat nauk prawnych Od 1991 r. 
pełni służbę w duszpasterstwie wojskowym; jest 
kapelanem 8 Flotylli Obrony Wybrzeża Autor 
artykułów o księdzu Miegoniu wydrukowanych 
w „Polsce Zbrojnej” i „Naszej Służbie”. Kmdr 
por. dr Dariusz Nawrot doktorat nauk human
istycznych uzyskał w Wojskowym Instytucie 
Historycznym w Warszawie. Jest pracownikiem 
naukowym Akademii Marynarki Wojennej, 
współautorem książki o absolwentach szkół 
Polskiej Marynarki Wojennej i autorem 
artykułów m.in. o ks Miegoniu publikowanych 
w „Nautologii” i „Naszej Służbie”.

Tytuł książki w zasadzie odpowiada jej 
treści Zawiera jednak niedokładność, podobnie 
jak kilka ostatnio odsłoniętych tablic 
pamiątkowych, poświęconych osobie ks 
Miegonia. W latach II Rzeczypospolitej 
duchowieństwo wojskowe należało do korpusu 
oficerskiego ale posiadało odrębną tytulaturę 
odpowiadającą stopniom oficerskim: biskup 
połowy odpowiadał generałowi dywizji, dziekan 
generalny - generałowi brygady, dziekan - 
pułkownikowi, proboszcz - podpułkownikowi, 
starszy kapelan - majorowi a kapelan - kapi
tanowi. Należy więc zwrócić uwagę, że 
początkowo ks Miegoń był kapelanem a następ
nie starszym kapelanem.

Zasadnicza treść książki ujęta jest w 
dwa rozdziały. Rozdział pierwszy - biograficzny 
•napjsał Dariusz Nawrot. Nosi tytuł Z Samorca 

do Dachau - życie i służba księdza komandora 
podporucznika Władysława Miegonia. Drugi - o 
sprawie beatyfikacji - zatytułowany: Droga na 
ołtarze Sługi Bożego Władysława Miegonia, 
został napisany przez Zbigniewa Jaworskiego - 
księdza i wicepostulatora do spraw beatyfikacji 
ks Miegonia.

W rozdziale pierwszym, na podstawie 
archiwaliów z Centralnego Archiwum 
Wojskowego, Archiwum Diecezji 
Sandomierskiej, Archiwum Parafialnego w 
Samborcu i Archiwum Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu oraz literatury 
przedmiotu, a także artykułów w czasopismach, 
w tym m. in. w „Przeglądzie Morskim” i w 
„Naszych Sygnałach", przedstawiono życie i 
działalność duszpasterską Władysława 
Miegonia. Szczególną uwagę zwrócono na 
pokazanie Marynarki Wojennej jako rodzaju sił 
zbrojnych, opisanie środowiska z którego się 
wywodził oraz lat edukacji, studiów i pracy 
duszpasterskiej. Większa część rozdziału zajmu
je się służbą w duszpasterstwie wojskowym. 
Wiele miejsca poświęcono udziałowi w walkach 
frontowych w czasie wojny polsko-sowieckiej 
oraz działalności duszpasterskiej i kulturalno- 
oświatowej w Gdyni do wybuchu II wojny świa
towej. Opisano także udział w obronie Kępy 
Oksywskiej. Rozdział kończy opis pobytu ks. 
Miegonia w niewoli niemieckiej i jego 
męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym 
Dachau.

Treścią drugiego rozdziału jest „droga 
na ołtarze” ks. Władysława Miegonia 
Interesująco przedstawiono mało znane 
szczegóły procesu beatyfikacyjnego polskich 
męczenników. Męczeństwo w aspekcie teolog
icznym, od początku chrześcijaństwa rozumiane 
jako chrzest z krwi, rodzi takie same skutki jak 
chrzest z wody, a nawet go przewyższa, zapew
niając chwałę w niebie bezpośrednio po oddaniu 
życia. Potwierdziły to ustalenia Soboru 
Watykańskiego II, uznając męczeństwo 
„najwyższym świadectwem miłości”, „darem 
szczególnym” i „najwyższą próbą miłości”. W 
literaturze kanonicznej upowszechniło się 
określenie „świętość kanonizowana”, która 
oznacza świętość ogłoszoną dekretem 
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papieskim. Było to postulowane w odniesieniu 
do Władysława Miegonia.

Zgodnie z prawem kanonicznym 
postępowanie informacyjne w sprawie beaty
fikacji trybunał rozpoczyna od miejsca 
męczeńskiej śmierci kandydata na ołtarze 
Postępowanie przebiega w trzech etapach: 
1) dochodzenie diecezjalne, którego celem jest 
zebranie dowodów o życiu, działalności, 
męczeńskiej śmierci, opinii świętości i ewentu
alnych cudach, 
2) studium materiału dokumentalnego w 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i przygo
towanie wyczerpujących pozycji nt. życia i 
męczeństwa,
3) dyskusje na posiedzeniach teologicznych, 
najpierw pod przewodnictwem promotora wiary 
(prałata - teologa) a później pod przewod
nictwem kardynałów i biskupów - członków 
kongregacji.

Inauguracja dochodzenia diecezjalnego 
odbyła się w 1992 r. Od tego czasu ks 
Miegoniowi przysługiwał tytuł Sługi Bożego. W 
dwóch następnych latach powstała dokumentac
ja, która w 1994 r. znalazła się w Rzymie. 
Jeszcze tego roku, wydany został dekret 
ważności procesu beatyfikacyjnego na szczeblu 
diecezjalnym Następnie podjęta prace nad 
„przedłożeniem o męczeństwie” i po dwóch lat
ach skierowano je do dyskusji teologów konsul- 
torów. Dyskusja ostatecznie skończyła się w 
1988 r. Ponad wszelką wątpliwość stwierdzono 
męczeństwo ks. Miegonia za wiarę. Wtedy 

odbyła się dyskusja w gronie kardynałów i 
biskupów związanych z kongregacją Wówczas 
ostatni raz analizowano tę sprawę.

Wyjątkowo bogata i rozbudowana jest 
część ilustracyjna tej książki. Zawiera repro
dukcje fotografii, obrazów i dokumentów 
pochodzących z archiwów i zbiorów prywat
nych Zamieszczone zostały liczne zdjęcia i 
portrety bohatera książki, członków jego 
rodziny, przyjaciół, domu rodzinnego, 
kościołów, oficerów, podoficerów i marynarzy, a 
także wiele fotografii dokumentujących 
działalność duszpasterską, wojskową, oświa
tową, wychowawczą i kulturalną jak również 
różne uroczystości w Marynarce Wojennej, w 
Pucku i w Gdyni. Interesujące są fotokopie 
dokumentów aktu urodzenia i chrztu, świadect
wo szkolne, curriculum vitae, akty nominacyjne, 
dokumenty ewidencyjne, listy oraz dokumentac
ja procesu beatyfikacyjnego.

Książka jest starannie opracowana pod 
względem redakcyjnym i edytorskim. Na 
wstępie zamieszczono słowo wstępne biskupa 
polowego WP i dowódcy Marynarki Wojennej 
RP. Admirał Ryszard Łukasik napisał, że 
książka stanowi hołd złożony człowiekowi 
obdarzonemu wyjątkowymi przymiotami oraz 
wyraził przekonanie, że będzie inspiracją do 
twórczej działalności osób pełniących służbę w 
Marynarce Wojennej na przełomie XX i XXI 
wieku.

Archiwum

Sowieckie losy Flotylli Pińskiej
Roman Pawłowicz, Mińsk 

17 września 1939 r. Armia Czerwona dokonała 
agresji na Polskę. Wojsko Polskie oraz Flota 
Pińska otrzymali rozkaz unikania walki z 
Armią Czerwoną,

Płycizna rzeki nie pozwoliła na przerzut 
flotylli na Wisłę. Proces zatapiania okrętów 
rozpoczęto 18 września; ostatni okręt flotylli 
śródlądowej, mający znaczną wartość bojową, 

został zatopiony 21 września. Wieczorem tego 
samego dnia sowieckie dowództwo Ekspedycji 
Robót Podwodnych Specjalnego Przeznaczenia 
(dalej EPRON) otrzymało rozkaz dotyczący 
organizacji specjalnej grupy ds. podnoszenia 
polskich okrętów. 22 września grupa 11 osób, 
wyposażona w niezbędny sprzęt, wyjechała z 
Leningradu do Kijowa. Na miejsce dotarła 24 
września. Następnie jej skład powiększono o 15 
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robotników, wspólnie z którymi grupa 
odpłynęło statkiem pasażerskim Dnieprem. 
Nocą z 29 na 30 września EPRON przekroczyła 
byłą granicę państwową pomiędzy ZSRR i 
Polską i 30 września rozpoczęła podnoszenie 
stalowego okrętu podwodnego płetwonurków. 
Stan okrętu określono jako dobry, 1 październi
ka okręt powtórnie wodowano. Płetwonurkowie 
podczas prac przeprowadzili naprawę trzech 
dziur w dnie okrętu, najpierw zakładając plastry, 
a następnie cementując te miejsca. 4 październi
ka grupa dotarła na 73 km Prypeci w miejsce . 
zatopienia monitoru „Gorodiszcze" (Gród), 
którego pokład znajdował się nad powierzchnią 
wody. 5 października, za pomocą dwóch 
motopomp, usunięto wodę i ponownie 
wodowano monitor. 6 października grupa 
dotarła do zatopionego na 72 km monitoru 
„Warszawa". Jego podnoszenie było związane 
ze sporymi kłopotami, gdyż grupa, oprócz mięk
kich pontonów, nie miała dodatkowego sprzętu. 
Zorganizowano go dopiero na miejscu. 
Wreszcie w piątym dniu prac dziób okrętu został 
podniesiony. Największe trudności sprawiła 
naprawa dziobowego pomieszczenia, gdyż w 
tym miejscu, w dnie, było dziewięć dziur. 11 
października monitor „Warszawa" ponownie 
zwodowano. Na 71 km rzeki znajdowała się 
zatopiona stalowa barka „K 13". Jej pokład wys
tawał nad powierzchnię wody. Ostatnią pracą 
związaną z podnoszeniem polskich okrętów na 
rzekach Prypeć, Strumień i Pina, dokonaną 
przez grupę EPRON. było podnoszenie okrętu 
„Generał Szeptycki". W ciągu 42 dni, według 
danych z 12 listopada, grupa EPRON podniosła 
16 okrętów. Za wykonane zadanie otrzymała 
odznaczenia. Wszystkie podniesione statki 
otrzymały nowe nazwy i zostały przezbrojone. 
Odpowiednio monitory „Gród", „Toruń", 
„Warszawa", „Pińsk" i „Kraków" 24 październi
ka 1939 r. otrzymały nazwy „Bobrujsk“, 
„Winnica", „Witebsk", „Żytomierz" oraz 
„Smoleńsk". Z wyjątkiem „Smoleńska", pozos
tałe „nowe" monitory zostały wyposażone w 
trzy działa kalibru 76 mm i cztery karabiny 
maszynowe kalibru 7,62 mm. Były „Kraków" 
dysponował mocniejszym uzbrojeniem i 

dwiema haubicami kalibru 122 mm, dwoma 
działami 45 mm oraz 3 ckm o kalibrze 7,62 mm. 
Wszystkie okręty byłej Flotylli Pińskiej weszły 
w skład radzieckiej Pińskiej Wojskowej Flotylli, 
której główna baza mieściła się w Pińsku. 
Dowodził nią kontradmirał D. D. Rogacze w.

Rankiem 22 czerwca 1941 r. flotylla 
została zmuszona do opuszczenia Pińska, gdyż 
zaistniało zagrożenie odcięcia jej od jednostek 
Armii Czerwonej. Sztab flotylli przeniesiono do 
Kijowa Wojska niemieckie obeszły nizinę pińs
ka z dwóch stron, co spowodowało potrzebę 
wykorzystania flotylli do pomocy wojskom 
lądowym. W związku z istniejąca sytuacją, na 
bazie okrętów flotylli utworzono trzy oddziały: 
„Bereziński (w jego skład weszły monitory 
„Żytomierz", „Winnica", „Witebsk", 
„Smoleńsk" oraz pięć uzbrojonych kutrów), 
„Pripiatski" (do składu dokooptowano tylko 
monitor „Bobrujsk") oraz „Dniepropietrowski".

15 lipca. 1941 r. monitory „Winnica" i 
„Witebsk" otrzymały zadanie zajęcia i 
zniszczenia pozycji wroga przy wspomaganiu 
brygady partyzanckiej i 487 strzeleckiego pułku 
w rejonie wsi Stasiewka. Monitor „Żytomierz" 
miał ubezpieczać ruch tych monitorów i 
wysadzić desant we wsi Wasilewka w celu 
zniszczenia niemieckiego sztabu. Tego samego 
dnia okręty z desantem wykonały zadanie. 
Podczas działań desantu zniszczono most 
rzeczny. Okręty zaś niszczyły niemieckie 
artyleryjskie stanowiska ogniowe oraz odpierały 
ataki lotnictwa. Podczas walki monitor 
„Winnica" doznał sześciu uszkodzeń, na skutek 
czego osiadł na mieliźnie. Uruchomienie okrętu 
było już niemożliwe, 16. lipca Załoga wysadziła 
okręt. Prawdopodobnie jego szczątki do dziś 
leża na dnie rzeki Berezyny. W dniach 28-29 
sierpnia 1941 r. dwa niemieckie pułki piechoty 
oraz pułk czołgów dotarły do prawego brzegu 
Dniepru. W rejonie Okuninowo przeciwnik 
skoncentrował czołgi, artylerię oraz część 
piechoty, mając w zamiarze obejście Kijowa od 
północy. Dowództwo Flotylli Pińskiej zadecy
dowało przeprowadzić okręty do Kijowa. Akcję 
zrealizowano w nocy z 30 na 31 sierpnia przy 
nieprzerwanym ostrzale przeciwnika. Nie 
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wszystkim okrętom i monitorom udało się 
dotrzeć na miejsce. 31 sierpnia na rzece Dniepr 
osiadł na mieliźnie „Żytomierz". Tego samego 
dnia, na tej samej rzece, zatopiono „Bobrujsk“. 
15 września 1941 roku na rzece Dzisna zatonął 
„Smoleńsk". 18 września wojska Południowo 
Zachodniego frontu wycofały się z Kijowa. W 
związku z tym wszystkie ocalałe okręty Flotylli 
Pińskiej zostały wysadzone w powietrze 5 
października 1941 i Pińska Wojskowa Flotylla 
została rozformowana.

W 1944 r. przeprowadzono próby pod
noszenia okrętów Flotylli Pińskiej. Zgodnie ze 
sprawozdaniem służb awaryjno-ratunkowych 
Dniepropietrowskiej Flotylli Wojskowej, w 
ciągu I kwartału 1944 roku „niemożliwe było 
przerzucanie grup z miejsca na miejsce, prace 

prowadzono przede wszystkim w pobliżu torów 
kolejowych. Wiele wartościowych okrętów (na 
przykład monitor „Witebsk" i inne) nie zostały 
podniesione z braku możliwości przerzucenia 
grup roboczych". Prawdopodobnie „Witebsk" 
dotąd spoczywa na dnie rzeki Dniepr. Zgodnie 
ze spisem okrętów wojennych z 10 sierpnia 
1944 r. wyżej wymienionych służb, wynikają 
następujące fakty: trałowiec (polski) wydobyto 
29.04.44 r. Maszyny typu „Diesel" nie zostały 
uszkodzone. Korpus nadaje się do renowacji 
Monitor „Bobrujsk" wydobyto 12.06.44 r. 
Maszyny nie uszkodzone. Korpus nadaje się do 
renowacji. W rosyjskich archiwach znajdują się 
dokumenty zawierające dokładne daty i rejony 
zatopienia w 1941 r. polskich okrętów.

SZKICE Z POMORZA IZ 
MAZOWSZA 

[ z fiu de siecle’m w tle]
Witold Mieszkowski

Parę lat temu, jeszcze za sprawą śp. kpt. 
mar. Wiesława Krzyżanowskiego, redaktora 
Naszych Sygnałów, drukowane były moje dwa 
Szkice z Pomorza i Mazowsza (z krążownikiem 
Aurora w tle), (Nasze Sygnały nr 175 i 179.) 
Pragnąłem w nich przybliżyć braci mary
narskiej, skupionej wokół Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej, a także marynarskim 
rodzinom na emigracji, prawdę o zbrodniczej i 
mrocznej połowie naszego - kończącego się 
niebawem - wieku, głównie przez pryzmat 
wydarzeń, które zdarzyły się w Gdyni i w 
Warszawie. Podobny cel przyświecał mi, gdy 
kreśliłem w szkicu biograficznym sylwetkę 
dowódcy Floty śp. kmdr Stanisława 
Mieszkowskiego, mojego Ojca, terrorystycznie 
uwięzionego i bestialsko umęczonego, a następ

nie zamordowanego przez komunistyczny reżim 
warszawski. Szkic ten opublikowałem za 
sprawą kmdr por. Waltera Patera w Przeglądzie 
Morskim nr.3/1998. Czyniłem to z myśląo kole
jnej już generacji oficerów Marynarki Wojennej 
którzy wkroczyli, lub wkraczają w dorosłe, pro
fesjonalne życie służby narodowi, na szczęście - 
w zupełnie nowych warunkach.

Uważam, że takie powroty myślą do 
korzeni, ćwiczenie w odróżnianiu dobra od zła, 
dostrzeganie i poznawanie prawdy powinny 
sprzyjać człowiekowi w zdrowym formowaniu 
jego poglądów na rzeczywistość. Powinny 
wpływać także na kształtowanie własnej 
osobowości i człowieczeństwa. I to w sposób 
wolny od przewrotności, indoktrynacji i cen
zury, niezależnie od tego, czy byłaby to nachal
na propaganda towarzysząca komunistycznemu
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terrorowi, czy tylko bałamutna manipulacja 
lewicowej choroby XX wieku - liberalizmu i 
relatywizmu.

Doskonałą ilustracją kompromitujących 
prób dyskutowania z prawdą jest choćby reakc
ja niektórych na bodaj najważniejszą książkę 
końca stulecia: „Czarną Księgę Komunizmu”, a 
delikatnie rzecz ujmując, ambiwalentny sto
sunek do porównań dwóch zbrodniczych sys
temów XX wieku: nazizmu (z jego 25 miliona
mi pomordowanych ofiar) i komunizmu (z jego 
90 milionami zgładzonych istnień ludzkich). 
Profesor Andrzej Paczkowski, współautor 
Księgi, w wywiadzie dla „Życia” powiedział: 
Stefan Courtois we wstępie i zakończeniu 
Księga porównując komunizm i nazizm, 
postawił tezę o ich symetrii. Ja z tezą tą abso
lutnie się zgadzam. Uważam nawet, że Courtois 
mógł pójść dalej, (...) Jeśli ograniczymy nasze 
pole patrzenia tylko do Niemiec i Polski, to licz
ba ofiar komunizmu w Polsce w latach 44-56, 
była znacznie większa niż liczba 
wewnątrzniemieckich ofiar nazizmu.” Tak, była 
to bez wątpienia straszna ideologia i 
złowieszczy system!

Pochylając się ze smutkiem nad ludzki
mi niedoskonałościami trzeba sobie 
uzmysłowić, że jest jeszcze dzisiaj sporo osób, 
nie tylko w Polsce, ale również w Europie, ba ... 
w świecie, które tak przesiąknęły pokrętną a 
zarazem utopijną i zbrodniczą ideologią komu
nizmu że dziś żadna, nawet oczywista prawda o 
tym systemie do nich nie dociera. Nie będzie 
więc ich tam, gdzie będzie się karać zbrodniarzy 
komunistycznych. Sabotować będą każdą próbę 
zaprowadzenia sprawiedliwości. Będą nadal 
budować swój „nowy, wspaniały” i już jakby 
...nieco wygodniejszy świat na krzywdzie i 
tragedii innych. Są niestety wśród nich tacy, 
którzy nie lubią rozliczać się, także ze swoją 
przeszłością. Niezrozumiałe są dla nich pojęcia: 
pokory i zadośćuczynienia. Znamy ich przecież 
dobrze. Mieszkamy czasem obok siebie; mijamy 
ich na ulicy, spotykamy obok nowych pom
ników: ...na. Świętojańskiej, na Pułaskiego...!

Ze spraw nam najbliższych, rozgry
wających się wokół tych kwestii jest od paru lat 
poruszana na różne sposoby sprawa prze
niesienia zwłok wiceadmirała Józefa Unruga z 
Montresor do Gdyni, na cmentarz oksywski. 
Narazie zlikwidowano tam (?) grób symbol
iczny usypany Admirałowi, Jeszcze w 
peerelowskich pomrokach przez doktora 
Gerweła. Otóż prawdą jest, że admirał Unrug 
pozostawił testament, którego treść jest mi 
znana, a którego to udostępniony mi niebagatel
ny fragment opublikowałem za zgodą jego syna 
- Horacego w Tygodniku Gdańskim nr 10, w 
marcu 1991 (przedruk części tego artykułu: 
Nasze Sygnały nr 168.)

„Ciągłość tradycji została zniszczona - 
wspomina dokument, który otrzymałem wów
czas z Francji - Honor Marynarki został 
splamiony, przez nieodwracalny krok mordu 
sądowego popełniony na wychowankach, 
byłych podwładnych Admirała, współobrońcach 
Helu. Tego Admirał nigdy nie zapomniał! 
Zgodnie z jego wolą i honorem powrót, oficjal
ny pogrzeb w Polsce jest jedynie możliwy, jeśli 
uprzednio lub równocześnie zostaną podobnie 
uczczeni jego koledzy, oficerowie Marynarki 
Wojennej RP, którzy niewinnie straceni lub 
zmarli w więzieniu, a następnie pośmiertnie zre
habilitowani, mają prawo do pamięci Narodu. 
Wyrazem woli wymazania plamy 
spowodowanej przez bezprawne postępowanie 
jednostek w minionym okresie, byłaby akcja 
prawna wszczęta przez czynniki 
odpowiedzialne za dobre imię Marynarki, 
mająca na celu dokładne, jasne i publiczne 
ustalenie winy i ukaranie winnych.”

Czy po dwudziestu sześciu latach od 
śmierci Admirała, a szczególnie po ostatniej 
dekadzie, która minęła od formalnego odgwiz- 
dania komunizmu w Polsce, coś w tej materii 
drgnęło? Otóż w zasadniczych kwestiach - 
niewiele!. Również w sferze świadomościowej, 
od czasu przestraszonego sejmu kontraktowego 
- jakby było chwilami nawet gorzej i ...coraz 
gorzej!
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Nie chcę tu pisać, że w sprawach ściga
nia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej 
za zbrodnie ludobójstwa i za zbrodnie przeci
wko ludzkości komunistycznych władz i 
konkretnych oprawców m.in. za udręczenie i 
zamordowanie Komandorów: Stanisława 
Mieszkowskiego, Jerzego Staniewicza i 
Zbigniewa Przybyszewskiego - prowadzono 
dotąd dochodzenia ze zbyt małym impetem; nie 
zawsze w pełni profesjonalnie i przez to 
nieskutecznie; że czynnościom tym nie sprzyjała 
zbyt słaba „wola polityczna”(!). Takie bowiem 
pisanie byłoby pleceniem banałów z pokrętnych 
eufemizmów, a ponadto mylnie sugerowałoby, 
że nie tylko zaczynano, ale poważnie prowad
zono sprawy w imię ustalenia winy i ukarania 
winnych.

Prawda w tym względzie jest bowiem 
inna!

Mimo moich wystąpień do Ministra 
Sprawiedliwości Wiesława Chrzanowskiego i 
wiceministra Stefana Śnieżki (w roku 1991), 
Głównej Komisji Badania Zbrodnii Przeciwko 
Narodowi Polskiemu (w latach 1992 i 1993), do 
Premiera Jana Olszewskiego (wiosną 1992), 
Prokuratury Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego i Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej (w roku 1993), Izby Wojskowej 
Sądu Najwyższego (w roku 1994), do Prezesa 
Sądu Najwyższego Adama Strzembosza (w roku 
1994), a nawet zupełnie bez przekonania: - do 
kolejnego Ministra Sprawiedliwości: Leszka 
Kubickiego (w roku 1996), otóż mimo tych 
wystąpień żadna z wyszczególnionych wyżej 
instytucji, ani żadna prominentna osoba nigdy 
nie wystąpiły do Zgromadzenia Narodowego 
RP o uznanie za organizacje zbrodnicze : - 
Komisji BP PZPR (w składzie: B. Bierut, J. 
Berman, S. Radkiewicz, H. Minc), - Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej (z S. Zarakowskim, L. 
Azarkiewiczem), Głównego Zarządu Informacji 
MON (z D. Wozniesienskim, A. 
Skulbaszewskim) i - Najwyższego Sądu 
Wojskowego (z W. Świątkowskim, A. 
Tomaszewskim, P. Parzenieckim, J. Krupskim i 

T. Karczmarzem), w okresie ich zbrodniczych 
działań, tj conajmniej od 20 października 1950 
do 16 grudnia 1952.( Tyle bowiem czasu 
upłynęło od chwili terrorystycznego uwięzienia 
mojego Ojca w Gdyni, do zamordowania go 
strzałem w tył głowy w więzieniu mokotowskim 
w Warszawie.)

Rzekome ściganie oprawcy z GZI płk 
Antona Skulbaszewskiego, a także rzekome 
starania o jego ekstradycję, czy też 
spowodowanie prowadzenia przeciw niemu 
postępowania karnego na Ukrainie, to jedna 
wielka mistyfikacja, blef i prawnicza kompro
mitacja służb opłacanych z naszych wysokich 
podatków.

Wszczęcie i prowadzenie śledztwa 
przeciwko (bez stopnia wojskowego) 
Stanisławowi Zarakowskiemu to Jedna wielka 
gra na zwłokę, „dochodzenia” prowadzone 
najpierw przez prok. Szustakiewicza, a następ
nie rozpoczynane od początku przez prok. mjr 
Włodarczyka to rzadki pokaz wodzenia za nos 
prokuratury przez obrońcę podejrzanego wspo
maganego opiniami lekarzy. W efekcie na 
przełomie 1995 i 1996 roku postępowanie zaw
ieszono i mimo mojego ostrego protestu już go 
więcej nie wszczęto. Poczekano spokojnie aż 
oprawca zejdzie sam ze świata i po kolejnej 
połowie roku postępowanie zamknięto (sic!).

W tym czasie pewien kolejny oprawca z 
czasów .terroru komunistycznego - młody wów
czas oficer śledczy Informacji wojskowej 
nazwiskiem Kulik poczuł się dotknięty treścią 
książki napisanej przez historyka wojskowości i 
wytoczył mu proces o zniesławienie. Bezczelny 
w swej pazerności - żądał przy tym nawiązki! 
Obserwowałem ten proces bywając parokrotnie 
na rozprawach w sądach na Lesznie. Gdyby nie 
przejmujące zeznania świadków w sprawie - 
marynarzy z Gdyni nieludzko bitych, tortur
owanych i poniewieranych w tamtych latach, ( 
m. in. przez powoda), a których to marynarzy 
udało się pozwanemu prof. Jerzemu 
Poksińskiemu odszukać i sprowadzić na salę 
rozprawił, to cały proces byłby jedną wielka 
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farsą i kpiną z sędziny i całego wymiaru spraw
iedliwości, a przy tym tanią, jarmarczną demon
stracją buty i arogancji powoda - przecie jednej 
z wielu: tuzinkowej, stalinowskiej stupajki.

Po latach prokuratura, jak podała prasa 
an wybrzeżu - wszczęła postępowanie przeci
wko sadystycznym oprawcom z gdyńskiej infor
macji; Janowi Łagutce, Mieczysławowi 
Mockowi i właśnie Mikołajowi Kulikowi. Ten 
ostatni najpierw wykazał maksimum 
lekceważenia w stosunku do gdyńskiej proku
ratury, a następnie gdy dla ułatwienia pozwane
mu sprawę przeniesiono do Warszawy, (takie 
ciągłe przenosiny rozpraw z miasta do miasta, to 
ostatnio powszechna moda w naszym sądown
ictwie) - kpił sobie w żywe oczy z Wojskowego 
Sądu Okręgowego notorycznie nie przychodząc 
na Nowowiejską na rozprawy.

A co na to Wiejska? A no na Wiejskiej 
Sejm zwleka jak może z wyborem Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej, blokując tym 
samym skutecznie realizację kluczowych dla 
wiarygodności III Rzeczypospolitej ustaw sej
mowych!

Tymczasem sprawy rozliczenia tenoru 
reżimu komunistycznego, a także współpracy z 
nim - czekają!. Testament Admirała pozostaje 
nie wypełniony. Mogę więc być spokojny, że 
zarówno my z żoną. Jak nasze dzieci, jeszcze 
przez wiele lat składać będziemy wiązanki 
kwiatów na grobie państwa Unrugów ilekroć 
będziemy we Francji, w Montresor.

Skoro już mowa o składaniu kwiatów, 
to wracając do rzeczy, wypada wspomnieć o 
jeszcze jednym miejscu, gdzie chciałbym wraz z 
dziećmi, a może i z wnukami położyć wiązankę 
i zapalić znicz. To smutne, ale będzie to kolejna 
z ważnych, a nie załatwionych spraw w ostatniej 
dekadzie. Wyrażając się precyzyjnie powinno 
się powiedzieć wprost; nie tyle została nie 
załatwiona, co ...została załatwiona negatywnie.

Otóż od 1956 roku, od chwili kiedy 
wręczono mojej Matce, a także paniom Janinie 
Staniewiczowej i Helenie Przybyszewskiej, 
zapisane na maszynie połówki papieru kance

laryjnego zwane „rehabilitacją”, występowal
iśmy o ekshumację zwłok zamordowanych 
Komandorów i o umożliwienie rodzinom god
nego, cywilizowanego ich pochówku. Na nasze 
ponawiane podania i wnioski nie było jednak 
odpowiedzi. Tak więc na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
włączyłem się do rozpoczętych już wówczas 
społecznych prac nad wzniesieniem na 
Powązkach pomnika pomordowanym przez 
reżym komunistyczny w więzieniach warszaws
kich ( por. Nasze Sygnały nr. 168.) Z 
odnalezionego tzw. protokołu Kosztyrki z roku 
1956 wynikało, że właśnie tu, w obecnej kwa
terze „Ł” cmentarza komunalnego na 
Powązkach chowano skrycie, nocą - straconych 
z wyroków kapturowych sądów reżymowych, 
m.in. właśnie we wczesnych latach 
pięćdziesiątych, kiedy to zamordowano 
sowiecką metodą - strzałem w tył głowy: 
dowódcę Floty, kierownika Wydziału Mar. Woj. 
Sztabu Generalnego i szefa Artylerii Mar. Woj., 
grzebanych w grudniu 1952, w kolejności tuż po 
rozstrzelanych majorach Orliku i Kicie.

Wystąpiłem wówczas do Ministra 
Sprawiedliwości o ekshumację zwłok mojego 
Ojca. Postępowanie prowadzone na 
Krakowskim Przedmieściu w Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu przez panią prokurator Grabską- 
Taczanowską, trwało długo po to , by zakończyć 
się „niczym!” Po prostu kolejna pani prokurator 
Urbanek-Pindor, tym razem z Prokuratury 
Wojewódzkiej w Warszawie, w roku 1993 
umorzyła śledztwo w sprawie grzebania zwłok. 
Protestowałem przeciw temu umorzeniu 
wskazując na konieczność odszukania i 
przesłuchania dodatkowych świadków, w tym 
byłego prokuratora NPW, podpisanego pod pro
tokółem Kosztyrki płk Mariana Frenkla. Na 
próżno. Prokuratura Apelacyjna z podpisem 
prok. Bogusława Michalskiego zmieniła co 
prawda kwalifikację prawną umorzenia, ale 
stwierdziła jednocześnie, że żadnej ekshumacji 
nie będzie, dając mi do zrozumienia, że nie jest 
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to sprawa publiczna, tylko moja prywatna (sic!). 
Oczywiście po latach zeszli z tego świata 
odpasieni, z wysokimi emeryturami i nie 
„nękani” przez nikogo funkcjonariusze stali
nowscy: najpierw komendant więzienia moko
towskiego Grabicki, a następnie znany 
brydżysta Frenkiel, który miał co prawda dobrą 
pamięć do kart, ale jakby gorszą do popełnionej 
zbrodni i zacierania jej śladów.

Do Gdyni jeździmy, najczęściej w 
przeddzień najbardziej znamiennego dla tego 
miasta dnia - 16 grudnia. Wspominamy wów
czas ze wzruszeniem tragiczne momenty naszej 
historii, zarówno z roku 1970, jak również 1952 
i kładziemy wiązankę pod tablicą Komandorów 
straconych właśnie tego dnia przed bez mała 
półwieczem. Tablicę tę wmurowaliśmy siłami 
rodzinnymi wiosna, 1984 roku, z dyskretną 
pomocą londyńskiego Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej i przy poparciu ks. bpa 
Mariana Przykuckiego, od strony cmentarza - 
we wschodnią ścianę kościoła św. Michała 
Archanioła na Oksywiu. To przecie skromny, ale 
i najpiękniejszy, często odwiedzany przez brać 
marynarską Panteon Polski na Morzu.

W Warszawie kwiaty składamy i znicze 
zapalamy na Powązkach w kwaterze „Ł”, na 
tzw. „Łączce”, pod pomnikiem - murem, przy
pominającym niegdysiejszy mur Mokotowa. To 
właśnie więzienie Mokotowskie obok 
Rembertowa, Rakowieckiej, Koszykowej, 
Suchej i Oczki będzie zawsze jednym ze wsty
dliwych symboli powojennej Warszawy. Choć 
ci, co powinni, bynajmniej się dziś nie wstydzą.

Może należałoby jednak im w tym 
pomóc? I to jeszcze tu, na ziemi. Zanim będzie 
za późno!.

Tracą pamięć o wstydzie, o ludziach i 
zdarzeniach - najczęściej właśnie ludzie mali. 
Przypomnijmy więc, że w okresie powojennym 
panował całkowity zakaz mówienia dobrze o 
ludziach zdolnych, przyzwoitych i zasłużonych, 
ale myślących o innej Polsce. Wystarczyło jed
nak o niej myśleć tylko trochę inaczej niż komu
niści, by być wysiedlanym, więzionym, tortur

owanym i wdeptywanym w ziemię. 
Doświadczali tego liczni oficerowie, którzy 
wracali z obozów jenieckich, z partyzantki lub z 
Anglii. Ci spośród nich, których po bestialskim 
udręczeniu - pomordowano, dodatkowo 
obciążani byli przez długie tata szczególnymi 
względami oficjalnej infamii, szczególnie dotk
liwej dla ich rodzin. Dobrze wiemy, że w 
Marynarce Wojennej Czerokowa, Studzińskiego 
i Janczyszyna dobrze pilnowano przez lata, aby 
me ukazała się w publikacjach żadna wzmianka 
i bodaj żadne zdjęcie, na którym można by 
dopatrzyć się któregoś ze straconych 
Komandorów.

Wydawało się, że wraz z ponownym 
ukoronowaniem Orła i wyekwipowaniem go w 
złocony manicure, sytuacja powinna zmienić się 
diametralnie. Już wcześniej bowiem, zrazu 
nieśmiało, a z czasem w miarę odchodzenia 
zbrodniczego garnituru i gorliwych potakiwaczy 
do rezerwy, coraz śmielej zaczęto pisywać o 
Komandorach - ofiarach terroru komunisty
cznego na Wybrzeżu. Przydzielono więc im ode
brane wprzódy drugorzędnym i nikomu nie 
znanym komunistom, trzy czwartorzędne ulicz
ki na Grabówku. „Represjonowanym” komen
dantom OS Mar. Woj. poświęcono na oksy
wskiej uczelni niewielką i mało czytelną 
tabliczkę. A w rogu cmentarza redłowskiego 
sprokurowano w sposób amatorski brzydki, 
zbiorowy lastrykowy nagrobek. Ale już pier
wsza poważniejsza propozycja uczczenia w III 
Rzeczpospolitej konkretnych postaci, a 
mianowicie wniosek historyka wojskowości o 
pośmiertne awanse i odznaczenia dwudziestu 
straconych oficerów przepadł był w czeluściach 
biurek ministerstwa obrony. I to przepadł, jak 
dotychczas - bezpowrotnie!. Już dobrych parę 
lat temu, za radą ówczesnego szefa Sztabu Mar. 
Woj. kadm. Ryszarda Łukasika przypominałem 
o tym wniosku generałowi Harmozie z 
Wydziału Kadr MON, a następnie już tylko w 
odniesieniu do trzech Komandorów Dowódcy 
Marynarki Wojennej i Ministrowi d/s 
Kombatantów.
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Walcząca Marynarka 
Handlowa

Jerzy Tumaniszwili
Harcerz, żeglarz, marynarz podchorąży- 

artylerzysta, bojownik września 1939 r., oficer 
Polskiej Marynarki Handlowej, uczestnik bitwy 
o Atlantyk, rybak, handlarz, przedsiębiorca, 
nawigator, kapitan żeglugi wielkiej, menedżer, 
poszukiwacz przygód i podróżnik... Bujne życie 
było udziałem Janusza Grodzickiego, którego 
autobiografa pt.: Pod szczęśliwy gwiazdy 
ukazała się ostatnio nakładem Państwowego 
Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Autor jest przedstawicielem 
wyjątkowego pokolenia Polaków. 
Wyjątkowego, bo wychowanego i 
wykształconego we własnych szkołach i uczel
niach niepodległej Rzeczypospolitej 
dwudziestolecia międzywojennego. Wpajano 
temu pokoleniu miłość ojczyzny ponad wszys
tko i wiarę w potęgę własnych sił zbrojnych.

Jakże druzgocącym rozczarowaniem 
była dla podchorążego Grodzickiego klęska pol
skiego oręża we wrześniu 1939 rok. W pier
wszej części książki młodziutki dowódca plu
tonu 30. Pułku Lekkiej Artylerii wcielonego do 
Armii „Łódź”, przeżywa krwawe bitwy z prze
ważającymi siłami wroga. Wspomnienia pisane 
studencką gwarą zaledwie dwa lata po tych 
wydarzeniach charakteryzują się młodzieńczym 
animuszem. W drugiej części, zatytułowanej 
Pod polską i obcą banderą autor opisuje służbę 
na polskich statkach biorących udział w bitwie o 
Atlantyk podczas drugiej wojny światowej, 
którą legendarny przywódca Wielkiej Brytanii 
Winston Churchill ocenił następującymi 
słowami: „Bitwa o Atlantyk była dominującym 
faktorem w całej wojnie. Nie można było 
zapomnieć o niej na najmniejszą chwilę, bez 
względu na to, co się działo gdzie indziej... 
wszystko zależało od jej wyniku”. (Patrz: The 

Second World War. Clothing the Ring. The 
Riverside Press. Cambridge. Mass. 1951).

W polskiej historiografii drugiej wojny 
światowej stosunkowo mało miejsca poświę
cono polskiej flocie handlowej, jej wkład w 
zwycięstwo jest często pomijany. A przecież 
statki tej floty brały czynny udział w zmagani
ach od pierwszego dnia wojny.

Czytając o przeżyciach załóg statków, 
na których pływał Janusz Grodzicki, natknąłem 
się na następująca wymianę zdań: „A dlaczego 
tobie chce się pływać? - ktoś mnie zapytał. - 
Mogłeś przecież wstąpić do wojska, które teraz 
siedzi sobie spokojnie w. Szkocji i patroluje 
miejscowe plaże w gotowości na inwazję 
niemiecką, a w rzeczywistości tylko przygląda 
się uroczym Szkotkom.

- Tutaj na morzu, w konwojach - dodał 
ktoś inny - mamy prawdziwą wojnę. Wzdłuż 
wschodnich wybrzeży Anglii czekają na nas w 
dzień i nocy niemieckie bombowce. Ponadto 
nieprzyjacielskie ścigacze, które przy szybkości 
około 40 węzłów potrzebują tylko dwóch, trzech 
godzin, aby się znaleźć się przy angielskich 
brzegach i — jak mówią złośliwi - przycu
mować do jakiejś boi kierunkowej na szlaku 
konwojów, czekając na smakowity kąsek. 
Potem, po wypuszczeniu paru torped, mogą 
uciekać przez pola minowe i mielizny 
(niegroźne dla jednostek o małym zanurzeniu) 
do swoich punktów wyjściowych przy holender
skim lub belgijskim brzegu.

- Poza niespodziankami z powietrza i 
powierzchni wody czekają na nas niespodzianki 
podwodne, a więc rozmaitego rodzaju miny: 
głębinowe, akustyczne, magnetyczne i takie 
sobie zwykłe z wystającymi rogami, które przy 
uderzeniu o burtę - wybuchają.

- Inne niebezpieczeństwo, i to niemałe -
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wtrącił jeden z mechaników - to sąsiedni statek, 
który przez swoją nieuwagę czy brak umiejęt
ności manewrowania może zderzyć się z 
naszym statkiem”.

Jeśli dodamy do tego czyhające okręty 
podwodne, częste mgły, śnieżyce i huraganowej 
siły sztormy panujące na Atlantyku, to rzeczy
wiście potrzeba było mieć ludzi ponad powszed
nią miarę. Silnych fizycznie i wytrzymałych 
duchowo. Widziałem ich w konwojach, które 
eskortowaliśmy na okrętach Polskiej Marynarki 
Wojennej. Podziwiałem ich odwagę i poświęce
nie. I zapewne to skłania mnie do napisania 
krótkiej relacji o ich wyczynach, w ten sposób 
chcę oddać im należny hołd. Podstawowe infor
macje na ten temat zaczerpnąłem z książki 
wybitnego powojennego historyka i marynisty 
Jerzego Pertka pt. Druga mała flota 
(Wydawnictwo Poznańskie. 1959 r.).

1 września 1939 r. w przewidywaniu 
wojny i wykonując plan ewakuacyjny, więk
szość statków polskiej żeglugi była poza 
Bałtykiem. Z 42 jednostek 31 zostało 
wcielonych do Międzynarodowego Komitetu 
eglugi działającego w Londynie. Już u schyłku 
1939 roku pasażerskie statki „Pułaski” i 
„Warszawa” przewiozły tysiące polskich 
uchodźców Morzem Śródziemnym do Francji, 
Syrii i Palestyny. 26 listopada tego roku trans
portowiec s/s „Piłsudski zatonął niedaleko portu 
Newcastle. 15 maja 1940 na wodach Norwegii 
ginie zbombardowany z powietrza s/s 
„Chrobry”, który z s/s „Batory” i s/s „Sobieski” 
użyty został do transportu wojsk alianckich. Po 
klęsce Francji polskie statki brały udział w 
ewakuacji

wojska i ludności cywilnej do Wielkiej 
Brytanii. „Batory” zdobył rozgłos ewakuując 
dzieci do Australii. S/s „Wilno” i „Warszawa” 
zapisy się na kartach historii brawurową 
ucieczką z okupowanych przez nieprzyjaciela 
francuskich portów.

W 1941 r. zatonął od bomby lotniczej 
s/s „Cieszyn”, zatonęła na minie 
„Częstochowa”, a na Morzu Śródziemnym 
została storpedowana „Warszawa”. W 1942 r. 
zatonął w sztormowej pogodzie s/s „Wigry”, a 
„Rozewie” i „Paderewski” padły łupem U- 

Bootów na wodach Morza Karaibskiego 
niedaleko Trynidadu. S/s „Kościuszko” szedł z 
wojskiem do Singapuru, niestety już zajętego 
przez Japończyków. W tym samym czasie s/s 
„Tobruk” podczas konwoju do Murmańska 
zestrzeliwuje dwa niemieckie bombowce, a s/s 
„Narwik” wsławia się pełną poświęcenia akcją 
ratowniczą - ocalił przeszło tysiąc rozbitków. 
Kapitan Zawada został odznaczony Złotem 
Krzyżem Zasługi z Mieczami i prestiżowym 
Medalem Lloyda, przyznawanym za wyjątkową 
dzielność na morzu. S/s „Batory” przewiózł 
wojska amerykańskie przeznaczone do desantu 
w Afryce Północnej. W 1943 r. ginie na 
Atlantyku s/s „Zagłoba”, a w porcie włoskim 
Bari toną od bomb lotniczych „Lwów” i „Puck”.

Nie zabrakło polskich statków w 
inwazji Normandii, jak również w desancie w 
południowej Francji, gdzie „Batory” służył jako 
okręt flagowy generała de Lattre de Tassigny. W 
roku 1944 przekazano Polakom 5 nowych 
statków zbudowanych w USA.

Zakończenie wojny w Europie nie 
położyło kresu wojennej działalności polskich 
statków. Niektóre powędrowały na Pacyfik. 
Między innymi s/s „Pułaski” wziął udział w 
desancie na Półwyspie Malaj skim we wrześniu 
1945 roku.

Z 31 statków, z którymi Polacy 
rozpoczęli wojnę u boku Brytyjczyków, zniszc
zonych zostało 14, z załóg zginęło ponad 200 
osób. Wszystkie pozostałe jednostki powróciły 
do PRL.

Wracając do wspomnień Janusza 
Grodzickiego z okresu atlantyckich konwojów 
trzeba podkreślić jego szczegółową relację doty
czącą formowania się konwoju i jego organiza
cji w rejsach do Ameryki Północnej i z Ameryki 
do Wielkiej Brytanii. Grodzicki, co sugeruje już 
tytuł książki, przeżył je pod szczęśliwą gwiazdą, 
bo rozpoczął te podróże w czerwcu 1943 roku, 
kiedy szala zwycięstwa zaczęła się chylić na 
stronę aliantów. Do tego czasu „wilcze stada” 
admirała Dónitza miały zdecydowaną przewagę 
i zadawały żegludze sprzymierzonych potworne 
straty w sprzęcie, ludziach, towarach i amunicji. 
Poniższe dane zaczerpnąłem z World Almanac 
of World War II brygadiera Petera Younga 
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(Nowy Jork, 1986 r.). W 1942 roku przeszło 
1400 statków o łącznym tonażu 7710 tysięcy ton 
poszło na dno oceanu. Po Atlantyku grasowało 
212 niemieckich podwodnych korsarzy. 
Ogromne alianckie straty osiągnęły szczyt w 
marcu 1943 roku, kiedy to 68% konwojowanych 
statków stało się łupem nieprzyjaciela. Niemcy 
wyraźnie wygrywali bitwę o Atlantyk, a tym 
samym wojnę na zachodnim froncie. Ale już w 
trzy miesiące później sytuacja gruntownie się 
zmieniła. Wzmocnienie eskorty nawodnych 
okrętów i lotnictwa, jak również rozszyfrowanie 
niemieckiego kodu (z wybitną pomocą pol
skiego wywiadu) przyczyniło się do rekordowej 
liczby zatopionych w czerwca tego roku 41 U- 
Bootów. Przeczuwając dalsze katastrofalne 
straty, admirał Dónitz odwołał „wilcze stada” do 
macierzystych portów, tym samym zakończyła 

się bitwa o Atlantyk. Po wojnie Niemcy przyz
nali się do ogromnych strat: 807 okrętów pod
wodnych z 1150 zwodowanych zatopiono. 85% 
ich załóg zginęło lub też dostało się do niewoli. 
Peter Young podkreśla, że ze wszystkich sił 
zbrojnych i podległych im oddziałów na europe
jskim froncie, tylko marynarze alianckiej floty 
handlowej ponieśli procentowo wyższe straty.

Powojenny okres opisany w książce 
Janusza Grodzickiego Pod szczęśliwą gwiazdą 
to historia polskiego uchodźcy 
przemierzającego morza i oceany w poszukiwa
niu życiowej stabilizacji. Wspomnienia o jego 
przygodach w Trynidadzie, w czasie podróży 
wzdłuż Południowej i Północnej Ameryki, 
przeplatane zabawnymi anegdotami, są lekturą 
przyjemną i lekką.

Wojna pod pokładem
Tadeusz Stec

Po opublikowaniu na łamach 
„Dziennika Polskiego” (20 i 23 sierpnia br.) 
moich relacji o marynarskich losach krakowian
ina - kpt. Zbigniewa Węglarza, odezwała się, 
mieszkająca w Krakowie, pani Janina Sivik. 
Zakomunikowała, ze jej brat, krakowianin - 
Zygmunt Wagner, również marynarz, żyjący. w 
Anglii, w czasie wojny zetknął się na okręcie 
„Burza” z kpt. Węglarzem. Nie znał jego powo
jennych losów, dowiedział się o nich dopiero z 
reportażu.

Niedawno, w kawiarni u Noworola, 
widziano dwóch starszych panów, pochłonię
tych bez reszty rozmową. Byli to weterani 
wojennych szlaków morskich - Węglarz i 
Wagner, służący na polskich okrętach. Spotkali 
się po 55 latach... W Krakowie.

Przeżycia wojenne pana Zygmunta to 
oddzielna, dramatyczna historia. Pod 
Narwikiem musiał skakać do morza z tonącego 
niszczyciela „Grom”. Był rozbitkiem, z zatopi

onego u wybrzeży Malty niszczyciela 
„Kujawiak”. Przeżył piekło na całkowicie zde
molowanym przez pociski wroga okręcie 
„Garland”, eskortującym konwój do 
Murmańska, z zaopatrzeniem dla Rosjan w 
żywność i sprzęt wojenny.

Ochotniczo na morze
Marzenia o marynarskiej karierze nie 

opuszczały Zygmunta, mimo że po skończeniu 
w 1936 roku zawodówki w Podgórzu i odbyciu 
praktyki u Zieleniewskiego zdobył dyplom 
czeladnika w dobrze płatnym zawodzie - 
ślusarza maszynowego.

Lekarze z komisji poborowej kręcili z 
powątpiewaniem głowami, bo ochotnik Wagner, 
kandydujący do Marynarki Wojennej, miał 
drobną, szczupłą sylwetkę i nie imponował 
wzrostem. Czuł się więc szczęśliwy, gdy ostate
cznie został zakwalifikowany.

Służył na „Bałtyku” - na wycofanym z 
eksploatacji starym, francuskim pancerniku, 
który pełnił funkcję okrętu szkoleniowego. 
Rekrut z Krakowa przechodził na nim kurs 
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obsługi maszynowni, a szczególnie - kotłów 
okrętowych. Jakąż odczuwał satysfakcję, gdy w 
1937 roku zamustrował na zbudowany w Anglii 
nowoczesny niszczyciel „Błyskawica” (obecnie 
- okręt -muzeum w Gdyni), który był również 
najszybszym okrętem w Polskiej Marynarce 
Wojennej. Rozwijał szybkość 43 węzłów, na 
pędzały go dwie turbiny po 3500 KM.

Wkrótce jednak eliminuje go choroba 
oczu i mimo leczenia w toruńskim szpitalu nie 
może już wrócić na wojenniaki. Przy dzielony 
do kompanii uzupełnień, skończył służbę 
wojskową jako palacz na holowniku „Lech”. W 
lipcu 1939 r. - na sześć tygodni przed wybuchem 
wojny - wrócił do Krakowa, żegnając się z 
marzeniami o dalszym służeniu w marynarce 
wojennej.

Kurs - w nieznane
Wojna zastaje Zygmunta nad 

Dunajcem. Pracuje jako konduktor linii autobu
sowych. Przyjechał z pasażerami z Nowego 
Sącza do Szczawnicy, ostatnim kursem 
cywilnym, bo autobus wraz z obsługą, objęty 
zostaje rozkazem mobilizacyjnym i przechodzi 
do dyspozycji wojska. Wichry wojny rzucają go 
- już jako żołnierza - aż do Kołomyi. Dostarcza 
autobusem amunicję na linię frontu, a z 
powrotem przewozi rannych. Gdy 17go wrześ
nia armia sowiecka napada na Polskę, Wagner 
wraz z innymi przekracza granicę rumuńska.

- Dotar łem - wspomina - do konsulatu 
polskiego w Bukareszcie, gdzie znalazło się dla 
mnie cywilne ubranie i mała sumka pieniędzy. 
Ale przekroczenie zielonej granicy do 
Jugosławii musiałem zorganizować sam. Nie 
pamiętam już, ile czasu szedłem i przez jakie 
miejscowości. Zmierzałem do Splitu, bo 
stamtąd mogłem wyjechać jakimś statkiem na 
Zachód. Udało się. W porcie cumował grecki, 
stary parowiec. - Jesteś palaczem? Biorę cię na 
moją łajbę - skwitował kapitan. - Płyniemy do 
Marsylii.

Być polskim żołnierzem
Gdy wysiadł na francuskim brzegu, 

generał Sikorski organizował właśnie w północ
nej Francji polską armię. Wagner zaciąga się do 
niej. Czuje się wciąż polskim żołnierzem i chce 
nim pozostać...

W czasie ćwiczeń na placu koszarowym 
spotyka go kpt. Romuald Tymiński z Polskiej 
Marynarki Wojennej, który zapamiętał Wagnera 
jako piłkarza drużyny marynarskiej na Oksywiu. 
Tymiński organizuje grupę rezerwistów, do 
której wciąga także Zygmunta. Marynarze 
odpływają statkiem handlowym z Cherbourga 
do Southampton w Anglii. Stamtąd - pociągiem 
do Plymouth, gdzie bazowały polskie okręty.

- Pamiętam tę datę - ożywia się pan 
Zygmunt. - Trzeciego lutego 1940 roku 
wchodziłem na trap naszej „Burzy”, jako świeżo 
zaokrętowany członek załogi maszynowej.

Tak, jak nie rozstrzygnięta jest kwestia, 
kto na statku ważniejszy: załoga z pokładu czy z 
maszynowni, podobnie w czasie wojny trudno 
było rozsądzić, gdzie bezpieczniej: na pokładzie 
czy pod nim. Maszynista Wagner przekonał się 
o jednym: gdy biły działa pokładowe, na dole 
nie czuło się zagrożenia ze strony nieprzyja
ciela. Ale jeśli z góry dolatywał pod pokład 
grzechot karabinów maszynowych, wiadomo 
było, że okręt atakowany jest przez nieprzyja
cielskie samoloty. Znaczyło to, że może spaść 
bomba i przebić pokład śródokręcia, wtedy w 
maszynowni może stać się wszystko co naj
gorsze. Okręt idzie na dno - jak stało się na 
„Gromie” - w ciągu kilku minut i ci, którzy są 
pod pokładem nie mają żadnych szans na 
ratunek...

- Choć przypisany byłem do niszczy
ciela „Burza” - opowiada pan Zygmunt - przed 
akcją na Lofoty, wczesną wiosną 1940 roku, 
„pożyczono” mnie na „Grom”. Po napaści 
Niemiec na Danię i Norwegię, alianckie siły 
zbrojne wraz z marynarką wojenną, otrzymały 
rozkaz lądowania w północnej Norwegii. W 
skład floty brytyjskie, weszły również polskie 
niszczyciele: „Burza”,

„Błyskawica” i „Grom”.
Tego dnia, tj. 4 maja, „Grom” 

patrolował wody fiordu Rombakken. 
Skończyłem wachtę w maszynowni i jadłem śni
adanie w rufowej części okrętu. Zaczął się 
pogodny poranek. W słońcu połyskiwały wody 
fiordu. Wtem, nagle, z jasnego nieba, zaczęły 
spadać na nas niemieckie bomby. Cztery 
wybuchły obok okrętu, ale dwie następne trafiły 
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dokładnie w śródokręcie. Sam nie wiedziałem, 
kiedy znalazłem się w wodzie i choć myślałem 
tylko o ratunku, ujrzałem jak przepołowiony 
„Grom”, w oczach znika pod wodą. Na szczęś
cie przyszły nam z pomocą brytyjskie niszczy
ciele. Szybki ratunek był tym cenniejszy, że 
morze pochłonęło okręt dosłownie w ciągu 
trzech minut. Nie zdążono nawet spuścić łodzi i 
tratew ratunkowych. Wszystkich rozbitków 
przyjął na pokład brytyjski pancernik 
„Resolution”. który z kolei przekazał nas na 
„Burzę”. Znalazłem się wśród 154 ocalonych 
marynarzy z załogi „Gromu”. Zginęło 59 ludzi. 
Najwięcej spod pokładu -z maszynowni. Była to 
jedna z największych tragedii w naszej 
Marynarce Wojennej, walczącej na Zachodzie w 
czasie II wojny światowej.

Na zmasakrowanym „Garlandzie”
Eskortowanie konwojów przez okręty 

wojenne, szczególnie w pierwszym okresie 
wojny, było dla marynarzy wielka próba. 
Zadaniem nad wyraz trudnym stawała się 
bowiem ochrona idących w stadzie bezbronnych 
statków transportowych. Atakowały je wilcze 
watahy niemieckich okrętów podwodnych i 
samolotów. Nic było szlaku, przemierzanego 
przez alianckie konwoje, którym by nie asys
towały również polskie jednostki.

- Wypadła mi wachta w kotłowni 
„Garlanda” - zapamiętałem - 27 maja 1942 r. 
Nasz niszczyciel był jednym z okrętów, 
osłaniających konwój w drodze do Murmańska. 
Jeśli przeżyłem ten rejs, to chyba dlatego, że 
tym razem byłem pod pokładem okrętu.

Zaczęło się od kilkudniowej bitwy, gdy 
przepływaliśmy w pobliżu Wyspy 
Niedźwiedziej. „Garland” odparł 19 nalotów i 6 
ataków okrętów podwodnych. Feralnego dnia 
27 maja, po raz kolejny, zaatakowały nas 
niemieckie „junkersy”. Cztery bomby wybuchły 
wprawdzie w wodzie, obok „Garlanda”, ale 
spowodowały masakrę na pokładzie.

Okręt stanął w płomieniach. Paliło się w 
komorze amunicyjnej.

Wybuch bomb uszkodził główne mech
anizmy napędowe statku. Gdyby motorzyści nie 
usunęli natychmiast uszkodzeń, postój okrętu 
oznaczałby jego zagładę. Zniszczona była 

niemal cała artyleria.
Śmierć poniosła obsługa baterii 

dziobowej. Zginęli również
marynarze, obsługujący karabiny 

maszynowe. Ze 145-osobowej załogi 
„Garlanda” poległo 25 ludzi, a około 50 z 
powodu odniesionych ran było niezdolnych do 
dalszej walki.

Dowódca eskorty odesłał nas do 
Murmańska żegnając sygnałem: „Cześć ci dziel
ny okręcie polski »Garlanad«”. Po dojściu do 
portu, list podobnej treści przekazał dowódca 
sowieckiej floty północnej na ręce kmdr. por. 
Henryka Eibla, dowodzącego naszym niszczy
cielem.

Uderzyło mnie, że w Murmańsku, w 
czasie robót naprawczych na „Garlandzie”, 
ciężkie i niezdrowe czynności, w tym także 
spawalnicze, wykonywały kobiety. Nasz okręt 
nie mógł zaopatrzyć się w tym porcie w jakikol
wiek prowiant na drogę powrotną. - Sami nie 
mamy co jeść - tłumaczono. - Poratowały nas 
dopiero brytyjskie okręty z eskorty.

Przebić się na Maltę
Wyspa ta. nazywana przez Churchilla 

„niezatapialnym krążownikiem”, miała wraz z 
Gibraltarem w czasie wojny strategiczne 
znaczenie w kontrolowaniu ruchu statków 
między Morzem śródziemnym, a Oceanem 
Atlantyckim. Nieprzyjaciel chciał więc za 
wszelką cenę opanować Maltę. Z tego powodu 
była ona najsilniej bombardowanym skrawkiem 
ziemi w czasie ostatniej wojny. Alianci, aby 
utrzymać opór tej wyspy, mimo jej blokady, 
musieli zaopatrywać ja, w sprzęt wojenny i w 
żywność.

- Pływałem wtedy na „Kujawiaku”. 
Eskortowaliśmy na Maltę 6 statków hand
lowych. Asysta liczyła 24 alianckie okręty. 
Włosi (sojusznicy Hitlera) przeciwstawili im 2 
krążowniki i 5 niszczycieli i lotnictwo. 
Rozegrała się wielka bitwa, której finał okazał 
się najbardziej tragiczny dla statków. Do La 
Valetty dopłynęły tylko dwa, pozostałe cztery 
poszły na dno. głównie od ataków lotniczych 
nieprzyjaciela.

Gdy ocalałe dwa statki rozładowywano 
w porcie, „Kujawiak” patrolował przybrzeżne 
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akweny Malty, byłem na pokładzie, żeby zacz
erpnąć świeżego powietrza. Miałem wolny czas 
od wachty w maszynowni. Wraz z nami patrol 
prowadził także brytyjski niszczyciel 
„Badsworth”. W pewnym momencie rozległa 
się silna eksplozja. Ujrzałem, ze nad okrętem 
tym kłębi się dym i ogień.

Anglik wjechał na minę. Nasz 
„Kujawiak” natychmiast pospieszył mu z 
pomocą. W drodze na ratunek udało się nam 
ominąć jedną minę, lecz wpadliśmy na następną. 
Po 20 minutach „Kujawiak” zniknął pod wodą. 
Nim to się stało, zdołaliśmy jednak go opuścić. 
Nie wszyscy - zginęło trzynastu kolegów. Nas - 
ok. 120 rozbitków - przyjęła La Valleta w bazie 
wojskowej.

„Krakowiak” górą
- Mam dobre wspomnienia ze służby na 

tym niszczycielu, nie tylko dlatego, że nosił 
nazwę bliską mojemu sercu. Szala wojny 
przechylała się w tym czasie na korzyść 
sprzymierzonych. Rejsy na „Krakowiaku” 
stawały się bezpieczniejsze, bo Niemcy były już 
w defensywie. Jesienią 1943 roku byliśmy w 
licznej eskorcie okrętów, konwojujących armię 
generała Andersa z Aleksandrii do portów 
włoskich. Wojsko płynęło na dużych statkach 
pasażerskich, a sprzęt - na transportowcach. Był 
to luksusowy rejs. Konwój, na całej trasie, nie 
był ani razu niepokojony przez wroga. Dopiero 
później miałem się dowiedzieć, że „Krakowiak” 
był najbardziej pracowitym i szczęśliwym 
okrętem w Polskiej Marynarce Wojennej, 
walczącej na Zachodzie. Uczestniczył w 
największej (243) liczbie konwojów, był reko
rdzista wśród niszczycieli, biorąc udział w 148 
patrolach i operacjach.

Zaliczył wszystkie, ważniejsze akcje 
bojowe i desantowe aliantów, nie wyłączając 
lądowania w Normandii.

***
Rekordowa, liczbę wojennych rejsów z 

towarzyszącymi im morskimi bataliami - ale bez 
inwazji w Normandii - ma za sobą również 
Zygmunt Wagner. W czasie, gdy operował tam 
„Krakowiak”, on leżał w brytyjskim szpitalu w 
Kairze. Był kompletnie wyczerpany nerwowo, 
leczył uszkodzenie kręgosłupa i owrzodzenia 

żołądka. Dalsza kurację szpitalną kontynuował 
w Szkocji. Wraca jeszcze na „Burzę”, na której 
zaczynał służbę wojenną, lecz ze względów 
zdrowotnych wolno mu już tylko szkolić 
rekrutów.

Marynarka Wojenna odsyła go do 
cywila w 1947 roku. Odchodzi ze stopniem 
bosmanmata zawodowego.

W polskiej „skórze”
- Osiadłem w Ipswich, mówi o swoich 

powojennych losach. - Mogłem pływać na 
statkach handlowych, ale sprzeciwiała się temu 
moja angielska dziewczyna i przyszła żona. 
Brytyjskie związki zawodowe godziły się na 
podejmowanie pracy przez cudzoziemców 
jedynie w górnictwie, i budownictwie, a ja 
chciałem otrzymać pracę w swoim cywilnym 
zawodzie -ślusarza maszynowego. Dostałem ją 
w końcu w fabryce kompresorów przy pomocy 
poznanego w Ipswich posła. W zawodzie tym 
przepracowałem aż do emerytury.

Pan Wagner jest wdowcem. Mieszka 
obecnie w Felikstowe, w domu z ogrodem. 
Mimo że zawsze przebywał w środowisku 
Anglików - tam, gdzie mieszkał nie było 
skupisk polonijnych - posługuje się czystą pol
szczyzną. Zachował także polskie obywatelst
wo, lecz nie utrudnia mu to - jak twierdzi -w 
niczym życia w Anglii.

Jego sąsiedzi są ludźmi bardzo uczyn
nymi. Odwiedzali go, gdy leżał w szpitalu, 
pomagają mu przy pielęgnowaniu ogródka. A 
jednak postanowił wrócić do kraju, do Krakowa. 
Rozpoczął związane z tym załatwianie formal
ności.

***
Nie wiedział, że w Krakowie mieszka 

kpt Węglarz. Po publikacjach w „Dzienniku” 
przyjechał specjalnie w tym roku, żeby się z nim 
spotkać. Pływali razem na „Burzy”, choć 
okoliczności sprawiły, że nie utrzymywali blis
kich więzi koleżeńskich. Wystarczyło to jednak, 
że bosmanmat Wagner wyrobił sobie o kpt. 
Węglarzu opinię jednego z najwartościowszych 
oficerów, jakich spotkał w czasie wojny na pol
skich okrętach.

Cenił go wysoko głownie za 
imponującą wiedzę wojskową w jego specjał-
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ności, wysoki poziom moralny i skromność. - - Czy nie warto spotkać się z kimś takim
Był sprawiedliwy wobec podwładnych, a w - pyta Wagner zwłaszcza, jeśli mieszka w 
razie potrzeby potrafił traktować ich po Krakowie? A zostało nas z lat wojny już 
ojcowsku. niewielu.

Tradycje lotnictwa morskiego
Mariusz Konarski & Andrzej Olejko

Dobre warunki terenowe, spokojne 
wody Zatoki Puckiej i płaski brzeg stwarzały 
idealne warunki dla startów i wodowań 
samolotów wyposażonych w pływaki. Z tych to 
powodów Niemcy zimą 1911/1912r. założyli w 
Pucku pierwszą lotniczą stację badawczą 
Marynarki Wojennej. Od lipca 1913 r. działała w 
puckiej bazie Erster Marinę Flieger Abteilung 
skąd w okresie I wojny światowej latały wod
nosamoloty przeciw okrętom floty rosyjskiej aż 
po wybrzeża Finlandii.

10 lutego 1920 r. marynarze i żołnierze 
I Batalionu Morskiego zajęli Puck, po czym 
tego samego dnia w byłej kaiserowskiej bazie 
lotnictwa morskiego uroczyście zaślubiono 
Polskę z Bałtykiem. Wrzucając w fale symbol
iczny pierścień, gen. Józef Haller stał na cyplu 
obok basenu dla hydroplanów. Pierwszymi 
gospodarzami przyszłej bazy Morskiego 
Dywizjonu Lotniczego byli marynarze 
Batalionu Morskiego dowodzeni przez kpt. mar. 
Konstantego Jacynicza. Umiejscowiona na 
peryferiach Pucka baza obejmowała koszary, 
lądowisko, hangary oraz jedyną w Polsce 
betonową drogę do przetaczania wodnopłatow- 
ców na wózkach transportowych. Jednakże 
brakowało sprzętu latającego, do którego trudno 
było zaliczyć kilka wraków wodnosamolotów 
pozostawionych przez Niemców.

W celu uporządkowania terenu lotniska 
kpt. mar. K. Jacynicz nakazał sformowanie 
Plutonu Lotniczego. Dowódca został kpt. pil. 
Wiktoryn Kaczyński, a jego zadaniem było 
doprowadzenie lotniska, hangarów i wodowiska 
do stanu używalności. Niebawem, 27 maja 1920 
roku kpt. pil. W. Kaczyński został komendantem 
puckiej jednostki lotnictwa morskiego z 

równoczesnym poleceniem zorganizowania 
Eskadry Szkolnej.

1 lipca 1920 r., powołano do życia Bazę 
Lotnictwa Morskiego (BLM) w Pucku, pod
porządkowana Dowódcy Wybrzeża Morskiego. 
Sprzęt latający i personel miała dostarczyć 
Marynarka Wojenna, zaś specjalistów lot
niczych - lotnictwo lądowe. Dowódcą BLM 
został kpt. pil. Wiktoryn Kaczyński, któremu 
przydzielono wyszukanych lotników morskich z 
byłych armii zaborczych. Stworzyli oni trzon 
lotników polskiego lotnictwa morskiego. Wśród 
nich byli m.in. chór. pil. Adolf Stempkowski, 
chór. pil. Andrzej Zubrzycki, bosm. pil. Henryk 
Wiechciński.

15 lipca 1920 roku złożony z wraków 
wodnosamolot Friedrichshafen FF-33H z 
wymalowaną banderą Marynarki Wojennej na 
burcie, pilotowany przez chór. mar. pil. A. 
Zubrzyckiego wykonał pierwszy lot nad pol
skim morzem. Wydarzenie to świadczyło o 
wielkiej determinacji z jaką potraktowano obję
cie w posiadanie skrawka lądu wraz z 
przyległymi doń wodami. Głównym problemem 
było teraz zabezpieczenie dla pierwszej jednost
ki lotnictwa morskiego sprzętu latającego. W 
tym celu zakupiono w Gdańsku 4 hydroplany o 
drewnianej konstrukcji i płóciennym poszyciu, 
które tworzyły zalążek I Eskadry. Ponadto z 
toruńskiej Oficerskiej Szkoły Obserwatorów 
Lotniczych trafił do Pucka lądowy samolot 
Albatros B-II - nr 4/ używany jako samolot 
szkolno-obserwacyjny.

Do końca 1921 r. stan samolotów BLM 
powiększył się o kolejne wodnosamoloty - 
Sablating F-5, Hansa Brandenburg NW - nr 6 i 
samoloty lądowe - 2 wywiadowcze DFW C-IV, 
myśliwski Albatros D-V nr 5 i 2 obserwacyjne 
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Albatrosy B-II - nr 12 i 3.
Pod koniec 1920 roku rozpoczęto stałe 

loty patrolowe nad Zatoką Gdańską oraz wzdłuż 
granicy z Niemcami do wysokości Chojnic.

Następny rok rozpoczął się tragicznie 
dla lotników morskich. 15 stycznia swój lot 
zakończył katastrofą wodnosamolot, na 
pokładzie którego znajdował się attache 
wojskowy Japonii. Wkrótce po starcie samolot 
przechylił się na skrzydło i runął do Zatoki 
Puckiej. Japoński gość wyszedł cało z opresji 
zaś utonęli por. kawalerii J. Gąssowski i st. mar. 
mech. Ryszard Ostrowski.

Latem 1921 r. zakupiono we Włoszech 
9 łodzi latających Nieuport Macchi M-9 i 7 FBA 
S-4 (5-180). Były to samoloty mocno wyek
sploatowane. Okazało się, że FBA. S-4 nie 
nadawały się w ogóle do lotów i przeznaczono 
je do kasacji natomiast Nieuport Macchi M-9 
wymagały gruntownego remontu. Nieuport 
Macchi M-9 przeleżały w Pucku w skrzyniach 
do marca 1923 roku.

Tragicznie zakończyły się obchody 
Święta ołnierza 15 sierpnia 1922 roku. 
Zorganizowano wówczas pokazy lotniczej 
akrobacji, strzelania powietrznego i ćwiczebne
go bombardowania. W trakcie pokazów bom
bardowania, z rąk rzucającego bomby z 
wodnopłatowca urzędnika wojskowego 
wypadła 12,5 kg bomba i eksplodowała wśród 
tłumu widzów. W wyniku eksplozji zginęło 5 
osób cywilnych a 13 zostało rannych.

Rok 1923 przyniósł zmianę nazwy jed
nostki - 16 marca utworzono Morski Dywizjon 
Lotniczy (MDLot). Gdy wiosną tego roku 
mechanicy przystąpili do montażu 
wodnopłatowców typu M-9 okazało się że, trze
ba je wysłać do Centralnych Warsztatów 
Lotniczych w Warszawie dla wzmocnienia kon
strukcji. Powróciły do Pucka z zastrzeżeniem by 
nie wykonywać na nich gwałtownych ewolucji 
gdyż grozi to przełamaniem kadłuba. Kilka 
miesięcy później (6 października) jeden z M-9 
rozpadł się w powietrzu grzebiąc w swych 
szczątkach kpt. obs. Wiktora Karczewskiego i 
por. pil. Ludwika Patalasa.

W latach 1924-27 MDLot otrzymał 
nowoczesny sprzęt zakupiony u francuskiego 

sojusznika. Były to 6 szkolno-łącznikowych 
łodzi latających Schreck FBA-17HE2 o numer
ach 4.1-4.6, 10 łącznikowych amfibii Schreck 
FBA-17HMT2 o numerach 5.1-5.10 Coraz 2 
cywilne amfibie tego typu, które otrzymały 
nazwy „L.O.P.P.” i „Lubliniak”), 8 patrolowo- 
bombowych łodzi latających Latham 43 HB3 o 
numerach 3.1-3.8, 4 szkolno-rozpoznawcze 
łodzie latające CAMS-30E o numerach 2.1-2.4 
(po skasowanych Nieuport Mąceni M-9) i 7 
wywiadowczych łodzi latających LeO H-135B3 
o numerach 6.1-6.7. Zmodernizowano też 
urządzenia bazy budując specjalny dźwig do 
podnoszenia wodnosamolotów.

MDLot rozpoczął realizować podsta
wowe zadania na rzecz Floty takie jak m.in. 
dalekie i bliskie rozpoznanie, wyszukiwanie w 
morzu własnych okrętów, nawiązywanie i 
utrzymywanie z nimi łączności radiowej, 
wykrywanie okrętów podwodnych, wsparcie 
akcji bojowej na morzu przez bombardowanie i 
ostrzał z powietrza. W 1926 roku jednostka 
zmieniła strukturę. Utworzono I Eskadrę 
Morska Obserwacyjna (bliskiego wywiadu) i II 
Eskadrę Morską Obserwacyjną (dalekiego 
wywiadu) - obie eskadry osiągnęły gotowość 
bojową 1 lipca 1926 r. Dwa lata później MDLot 
posiadał Morską Eskadrę Wielosilnikową/ 
Morską Eskadrę ObserwacyjnaA Sekcję 
Ćwiczeń, Morski Park Lotniczy, Drużynę 
Dowódcy, Oddział Portowy, Sekcję 
Radiolotniczą i Sekcje Foto.

W maju 1928 r. z dywizjonu wydzielono 
niewielki pododdział lotniczy (Rzeczny Pluton 
Lotniczy) i skierowano go do Pińska na Polesiu. 
Rzeczny Pluton Lotniczy (RPL) pod 
dowództwem por. pil. obs. Ludwika Feliksa 
Baczyńskiego liczył 24 oficerów, podoficerów i 
marynarzy oraz 3 amfibie Schreck FBA-17. 
Jego bazą był Port Wojenny w Pińsku. 
Zadaniem RPL było prowadzenie bliskiego 
rozpoznania sieci rzecznej Polesia, korygowanie 
ognia artylerii okrętowej i - teoretyczne - 
wspieranie z powietrza oddziałów walczących 
na ladzie. Do zadań tych posiadające płytkie 
zanurzenie amfibie doskonale się nadawały 
pomimo braku własnego uzbrojenia.

1 marca 1927 r., utworzono w
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Kierownictwie Marynarki Wojennej (KMW) 
Referat Lotnictwa Morskiego kierowany od 18 
marca 1927 r. przez płk obs. A. Leonkowa. Po 
trzech latach zastąpił go przeniesiony z Pińska 
por. pil. obs. L. F. Baczyński. Kierownik 
Referatu był fachowym doradcą Szefa KMW w 
sprawach lotniczych, kadrowych, był też 
łącznikiem pomiędzy KMW a Departamentem 
Aeronautyki MS Wojsk.

Nowym dowódcą MDLot został w 
lutym 1927 r. kmdr ppor. pil. obs. Karol E. 
Trzasko-Druski, a dotychczasowy dowódca, 18 
marca 1927 roku objął Referat Lotnictwa 
Morskiego KMW w Warszawie. Nowy dowód
ca wpoił jednostce i personelowi lotniczemu 
typowego „morskiego ducha”, MDLot stał się 
wreszcie typowa morską jednostka lotniczą. Na 
przeszkolenie lotnicze do Bydgoszczy 
skierowano pierwszych 4 oficerów Floty. Odtąd 
coraz więcej oficerów Marynarki Wojennej 
trafiało do dywizjonu.

Niestety, pasmo śmiertelnych wypad
ków prześladowało pucki dywizjon. 23 maja 
1927 r. w czasie wykonywania akrobacji lot
niczej nad Helem przerwał pracę silnik amfibii 
Schreck FBA-17HMT2 nr 51 pilotowanej przez 
kpt. pil. obs. Jana Kazimierza Malickiego. 
Pilotowi nie udało się przelecieć linii drzew 
rosnących na półwyspie i doszło do katastrofy - 
samolot został rozbity, pilot poniósł śmierć. Do 
kolejnej tragedii doszło 5 grudnia 1929 r. 
Wodujący na Zatoce Puckiej pilot Schrecka 
FBA-17HE2 nr 41 por. pil. Kazimierz Szalewicz 
źle obliczył wysokość i rozbił samolot. We 
wraku utonął ppor. obs. Zygmunt Kawęcki- 
Dołęga. W czasie oblotu Schrecka FBA-17HE2 
nr 43/ 11 kwietnia 1930 r. w wyniku awarii sil
nika samolot wpadł w korkociąg i rozbił się o 
powierzchnię wody. Zginęli wtedy ppor. pil. 
obs. Zygmunt Majewski i mł. mjstr. wojsk. 
Bernard Łukaszyk. 11 sierpnia 1931 r. zginał w 
rozbitym Lathamie 43HB3 nr 3-1 sierż. pil. 
Józef Gawlik.

W 1930 r. skierowano do MDLot 5 
lądowych samolotów szkolno-treningowych 
WWS Bartel BM-5c (BM-300) o numerach 
53.68-53.72. Był to wątpliwy zastrzyk 
„nowego” sprzętu, gdyż samoloty te o podwoz

iu kołowym nie nadawały się do służby w jed
nostce lotnictwa morskiego. Piloci MDLot 
prowadzili na nich szkolenie lotnicze. Używano 
ich też w Ośrodku Przysposobienia 
Wojskowego Lotniczego MDLot w Rumii. 
Jednak i na nich często dochodziło do kraks lot
niczych.

Jednakże pierwsze lata trzeciego 
dziesięciolecia wykazały konieczność 
unowocześnienia parku lotniczego. Poważnym 
problemem okazały się skromne fundusze 
przeznaczone na ten cel. Ostatecznie z braku 
odpowiednich środków, wybór KMW padł na 
Lubelskie Zakłady Mechaniczne Plagę & 
Laśkiewicz, które przystosowały samoloty 
lądowe do wymogów lotnictwa morskiego, w 
latach 1932-1935 zaczęto realizować umowy i 
MDLot otrzymał 3 wodnosamoloty R-VIII 
bis/ter/hydro o numerach 801, 802, 803/ trzy R- 
XIII bis/hydro o numerach 701, 702, 703, 
dziesięć R-XIII ter/hydro o numerach 704-713, 
sześć R-XIII G/hydro o numerach 714-719 
(dodatkowo jednostka otrzymała jeszcze jed
nego Lublina R-XIII G na podwoziu kołowym o 
numerze 720). Ostatniego R-XIII G jednostka 
otrzymała 15 kwietnia 1935 r.

Kolejna próbę poprawy katastrofalnej 
sytuacji sprzętowej MDLot podjęto w 1937 
roku. W efekcie zamówiono we Włoszech 6 
wodnosamolotów torpedowych typu Cant. 
Tymczasem Włosi opóźniali odbiór Canfów 
będąc pod stała presją Niemiec. Tylko załodze 
por. mar. pil. Romana Borowca udało się jed
nym z wodnosamolotów przelecieć do Pucka na 
kilka dni przed wybuchem wojny. Był to jedyny 
nowoczesny samolot puckiego dywizjom.’ u 
progu wojny.

Zarządzeniem szefa KMW z 21 lutego 
1930 r. oficjalnie utworzono tzw. KAP - tj. Kurs 
Aplikacyjny dla Podporuczników Marynarki 
Wojennej. W ten sposób nowo promowani ofi
cerowie PMW przechodzili w MDLot 
przeszkolenie lotnicze, przygotowujące ich do 
ewentualnej przyszłej służby w lotnictwie 
morskim. W 1934 r. zorganizowano w Pucku 
pierwszy tzw. KOOLM - Kurs Oficerów 
Obserwatorów Lotnictwa Morskiego, który 
przygotował do służby pierwszą 6-osobową
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Baza Lotnictwa Morskiego 20.VIII.1920

Wymiana silnika w Lublinie R-XIIIG / hydro
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grupę oficerów Floty. Drugi KOOLM zorgani
zowano w 1935 r. a trzeci w 1938 r. W ten 
sposób pucki dywizjon zaczął się, pod wzglę
dem kadrowym, uniezależniać od lotnictwa 
lądowego. Specjalistów lotniczych MDLot

szkolił we własnym zakresie, a 
mechaników lotniczych wysyłano na kursy 
specjalistyczne do Bydgoszczy, Warszawy i 
Dęblina. Szkolenie szybowcowe piloci morscy 
przechodzili w Ustianowej w Bieszczadach.

Przełomowym wydarzeniem w historii 
MDLot było oficjalne wcielenie jednostki pod 
względem organizacyjnym do Marynarki 
Wojennej co nastąpiło w 1933 r. Już w 1929 r. 
MDLot wyłączono z lotnictwa i 
podporządkowano KMW. Formalnie MDLot 
wcielono pod względem organizacyjnym do 
Marynarki Wojennej 30 stycznia 1933 roku. Od 
tego dnia zakończył się okres skomplikowanej 
podległości jednostki, odtąd też dowódca 
MDLot podlegał Dowódcy Marynarki 
Wojennej.

Dotychczasowy dowódca jednostki 
kmdr ppor. pil. obs. Karol E. Trzasko-Druski 
odszedł z MDLot i 6 maja 1933 r. został 
kierownikiem Referatu Lotnictwa Morskiego 
KMW (21 lutego 1934 r. w KMW powstało 
Szefostwo Lotnictwa Morskiego). Kolejnym i 
zarazem ostatnim dowódcą MDLot został 29 
kwietnia 1933 r. kmdr ppor. pil. Edward 
Szystowski. Nowy schemat organizacyjny 
MDLot zatwierdzono 14 grudnia 1933 r., a 
wprowadzono w życie z dniem 1 maja 1934 r. W 
składzie jednostki odtąd znajdowały się: I i II 
Eskadra Liniowa, IV Eskadra Szkolna, Rzeczna 
Eskadra Lotnicza (REL - przeformowana z 
Rzecznego Plutonu Lotniczego) w Pińsku, 
Pluton Sztabowy i Baza. Nie sformowano III 
Eskadry Torpedowej z powodu braku odpowied
nich wodnosamolotów - pierwotnie miały to być 
Lubliny R-XX i R-XXII. Na wyposażeniu I 
Eskadry Liniowej znajdowały się Lubliny R- 
VIII bis/ter/hydro i R-XIII ter/hydro; w II 
Eskadrze Liniowej były R-XIII ter/G/hydro; w 
Eskadrze Szkolnej R-XIII bis/ter/hydro i Bartle 
BM-300 zaś w Plutonie Sztabowym używano 
maszyn Schreck FBA-17HE2 i LeO H-135B3. 
MDLot miał też obowiązek wystawiania na 

okres letni 3-4 samolotowego Plutonu 
Towarzyszącego, którego lotniskiem 
macierzystym była Rumia-Zagórze. Wówczas 
to demontowano pływaki i R-XIII ter/G/hydro 
stawiano na podwozia kołowe. Pluton działał, w 
Rumii od kwietnia do października po czym 
samoloty wracały do Pucka, gdzie ponownie 
stawiano R-XIII na pływaki.

Dowództwo Obrony Wybrzeża jak i 
MDLot zdawało sobie sprawę, że po ogłoszeniu 
mobilizacji, rezerwiści, którzy stawią się w 
Pucku, z braku sprzętu latającego, nie otrzymają 
odpowiednich przydziałów. W tej sytuacji zde
cydowano sformować trzykompanijny Oddział 
Obrony Lądowej MDLot. Na jego dowódcę 
wyznaczono kpt. mar. obs. Eustachego 
Szczepaniuka. Zadaniem Oddziału była obrona 
nasady Półwyspu Helskiego.

W dniu wybuchu wojny w MDLot zna
jdowały się następujące wodnosamoloty ‘ 
samoloty lądowe:

- Lublin R-VIII ter/hydro - 2 szt.,
- Lublin R-XIII bis/ter/G/hydro - 10 

szt.,
- Lublin R-XIII bis/hydro nr 702 tzw. 

„ślepak” - 1 szt.,
- Lublin R-XIII G/hydro na kołach nr 

718-1 szt., •
- dyspozycyjny samolot d-cy MDLot 

Schreck FBA-17HE2 - 1 szt.,
- RWD-17W - 1 szt.,
- NikolA-2- 1 szt.,
- Cant Z-506B „Airone” - 1 szt..
- RWD-13 CSP-ATB, SP-BML) - 2 szt., 
Razem 20 wodnosamolotów i 

samolotów na podwoziu kołowym. Stan 
osobowy MDLot w końcu sierpnia 1939 r. 
wynosił około 300 osób, w tym:

- 15 pilotów,
- 10 obserwatorów i

10 strzelców-radiotelegrafistów 
pokładowych.

Wraz z wybuchem wojny rozpoczął się 
ostatni akt dziejów Morskiego Dywizjonu 
Lotniczego. Już w pierwszych minutach 
hitlerowskiej agresji poległ od bomb dowódca 
jednostki kmdr por. pil. Edward Szystowski. 
Jego zastępca kmdr ppor. pil. Kazimierz
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Szalewicz nakazał ewakuację wodnosamolotów 
w rejon Półwyspu Helskiego pod ochronę dział 
artylerii nadbrzeżnej. W obawie przed zniszcze
niem Canta wy ewakuowano wgłąb kraju zaś na 
poczciwych „erach” wykonano dwa nocne loty 
rozpoznawcze. Podczas jednego z nich załoga 
por. pil. Józef Rudzki z por. obs. Zdzisławom 
Juszczakiewiczem zbombardowała w Gdańsku 
świętujących zdobycie Westerplatte Niemców. 
W odwecie niemieckie lotnictwo zniszczyło pol
skie wodnosamoloty ósmego dnia wojny.

24 sierpnia 1939 r. szef techniczny 
Aeroklubu Gdańskiego ppor. rez. pil. Edmund 
Jereczek wraz z mechanikiem szer. rez. pil. 
Wacławem Zarudzkim, mech. lotn. Janem 
Marzejonem, mech. kier. Franciszkiem 
Burzanem i 6 szeregowymi ośrodka PW 
Lotniczego w Rumii zostali zmobilizowani i 
przydzieleni rozkazem Dowódcy Floty do 
MDLot. 31 sierpnia 1939 r. utworzono Pluton 
łącznikowy z przydziałem do Kompanii 
Sztabowej. W plutonie znajdowały się 2 
sportowe RWD-13 o oznakowaniu SP-ATB (nr 
114) i SP-BMŁ (nr 216) oraz przydzielony z 
MDLot R-XIII G/hydro nr 718 z pilotem matem 
Stefanem Czerwińskim. Pluton stacjonował na 
lotnisku komunikacyjnym Rumia i rozkazem 
Dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża 

(LOWyb.) płk Stanisława Dąbka został przy
dzielony do Kompanii Sztabowej i 
podporządkowany bezpośrednio Dowódcy 
LOWyb.

4 września lotnicy Plutonu zestrzelili 
Ju-87 nad lotniskiem. 9 września ewakuowano 
się do Majątku Nowe Obłuże na Kępie 
Oksywskiej. 13 września przedarł się do 
Szwecji RWD-13 SP-BML pilotowany przez 
ppor. E. Jereczka. W obliczu zbliżającej się klęs
ki obrony Kępy Oksywskiej płk St. Dąbek 
wydał rozkaz ewakuacji R-XIII nr 718 wgłąb 
kraju. 17 września, wkrótce po starcie, samolot 
wpadł do wody. Pilot mat S. Czewiński zginał. 
Dwa .dni później padła obrona Kępy 
Oksywskiej.

Do 11 września dzielnie bronili podejś
cia do nasady Półwyspu Helskiego marynarze z 
oddziału kpt. mar. obs. E. Szczepaniuka. w trak
cie ciężkich walk ponieśli duże straty. Do kapit
ulacji bronili odcinka pod Chałupami.

Personel lotniczy MDLot po zniszcze
niu wodnosamolotów kontynuował walkę z 
wrogiem w oddziałach przeciwdesantowych do 
kapitulacji Helu 2 października 1939 r.

Marynarka Wojenna
Dokumenty i Opracowania

Wanda Troman
Józef Haller, Luty, 1955

Przedruk z książki pt. „Marynarka 
Wojenna, Dokumenty i Opracowania”, wydanej 
w 1968 r. pod redakcją Wiesława 
Krzyżanowskiego (1920-1996), Alfreda 
Piechowiaka (mieszka w Polsce) i Bogdana 
Wrońskiego (1908-1985). Książka ta została 
wydana przez Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej w Londynie w pięćdziesiątą rocznicę 
odrodzenia Polskiej Marynarki Wojennej.

10 Luty 1920
W październiku 1919 roku rozkazem 

Naczelnika Państwa: i Naczelnego Wodza - 
zostałem wyznaczony na dowódcę Frontu 
Pomorskiego. Zadaniem moim było przejęcie, 
pospołu z polską administracją cywilną, 
Pomorza z rąk administracji niemieckiej.

Kwatera moja mieściła się w 
Skierniewicach. Przygotowania do wykonania 
tego zadania trwały od 19. stycznia.

Aż przyszedł moment w którym trzeba 
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było wyruszyć ze Skierniewic, żeby w myśl 
wydanego przeze mnie rozkazu stanąć rankiem 
20. stycznia 1920 roku w Ciechocinku, gdzie 
dowódca brygady kawalerii Generał Suszyński 
miał stanąć ze swą brygadą do mojej dyspozycji. 
W myśl tego rozkazu z 19. stycznia rozpoczął 
marsz od południa z Inowrocławia przez 
Gniewkowo pułkownik Skrzyński na czele 
dywizji pomorskiej, aby w południe dotrzeć do 
Torunia.

20. stycznia 1920 roku był lekko 
mroźnym dniem, ale bardzo słonecznym. Dwie 
poprzednie doby obfite w śnieżyce i burze 
śnieżne zasypały drogi tak, że trzeba było się 
przebijać samochodem przez zaspy śnieżne, by 
dotrzeć na czas do Ciechocinka.

Pamiętam te piękne tężnie solankowe, z 
których sople świeciły tęczowymi kolorami. W 
tym promiennym dniu zameldowała mi się bry
gada kawalerii, która potem mnie konwojowała.

W Toruniu byłem przyjmowany oficjal
nie przez władze cywilne i przez przybyłe 
poprzedniego dnia wojska dywizji Pomorskiej i 
mojej drugiej dywizji Strzelców Polskich (XI 
dywizji piechoty). Nie chcąc dłużej zajmować 
się Toruniem, chcę tylko powiedzieć z jakim 
entuzjazmem przyjmowało Polskę całe 
Pomorze: ludność cała zebrała się wokoło 
pięknego Toruńskiego ratusza i pomnika 
Kopernika, XI dywizja piechoty, jeszcze w 
błękitnych mundurach, była szczególnie wiwa- 
towana. Ja, krótko, ale dobitnie przemówiłem z 
balkonu ratusza, zaznaczając, że niedawno stąd 
przemawiał Kaiser Wilhelm II, który groził nar
odowi polskiemu słowami: „Biegen oder 
brechen”. - Ja na to Wam odpowiadam, że 
Polska nie będzie stosowała żadnych represji, 
ale spodziewa się lojalności obywateli. Po moim 
przemówieniu zaczął się spontaniczny śpiew 
„Kto się w opiekę odda Panu swemu”, jakby 
tym zakończyć chciano ciężki okres modłów o 
tę chwilę. Zszedłem na dół, by dokonać 
przeglądu wojsk i widziałem, jak żołnierze 
ocierali łzy, nie wstydząc się rozrzewnienia. 
Skończyłem przegląd przy dźwiękach Mazurka 
Dąbrowskiego - naszego hymnu: „Jeszcze 
Polska nie zginęła”.

Zaczęła się mozolna praca polegająca 

na współpracy wojska z administracją. 
Odbywała się ona jednak składnie, aż nadszedł 
czas, gdy już, aż po Tczew i po wytyczoną 
granicę obszaru Wolnego Miasta Gdańska, 
zostało wszystko objęte. Następnym etapem 
miało być objęcie Kaszub i dotarcie do morza. 
Wszystko odbywało się bez większego incyden
tu. W myśl wspólnego porozumienia, wycofane 
wojska pruskie opuściły już Gdańsk (dziwnym 
zbiegiem okoliczności dowódcą był pruski gen
erał von Małachowski).

10 lutego ściśle trzymając się opracow
anego planu mój pociąg z moim sztabem 
dołączył w Laskowicach do pociągu 
pospiesznego idącego z Warszawy, w którym 
jechała delegacja Rządu i Wojska Polskiego na 
czele z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
Stanisławem Wojciechowskim^ późniejszym 
Prezydentem.

Wśród najstarszych wojskowych zamel
dował się Generał Lamezarć, z administracji 
zaś Wice Admirał Kazimierz Porębski^. W tym 
zespole dotarliśmy do Gdańska, gdzie był 
dłuższy postój, wyzyskany zresztą przez polską 
ludność Gdańska, która manifestowała swą 
radość, że jak dawniej, tak i znowu Gdańsk 
będzie polskim.

Na czele witającej delegacji przemówił 
starosta Dr Wybicki^, prawnuk Generała, i od 
ludu Gdańskiego wręczył mi dwa pierścienie 
platynowe, dla zaślubin naszego Bałtyku z 
Polską Rzeczypospolitą. Według programu 
pociąg miał wyruszyć o godzinie 11.00. 
Niestety, dotychczas nie mogę z pewnością 
stwierdzić, czy nie było sabotażu, ale wyrusze
nie z Gdańska zostało opóźnione, więc do Pucka 
dojechaliśmy dopiero o godzinie 13.00. Aura 
była ciepła, mżył wiosenny deszczyk, co 
Kaszubi tłumaczyli jako dobrą wróżbę mówiąc, 
że tak Pan Bóg błogosławi najlepsze połowy na 
Bałtyku.

W Pucku na stacji kolejowej, dosiadłszy 
konia, ruszyłem tęgim kłusem w otoczeniu 
szwadronu kawalerii. Delegacja Rządu i wojska 
dojechała samochodami do portu, gdzie pod 
pięknie udekorowanym namiotem odprawiona 
została Msza Święta celebrowana przez 
Dziekana Frontu Pomorskiego, Księdza 
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Wrycz^. Po Mszy Świętej jeszcze 
przejechałem przed frontem oddziałów ustaw
ionych wzdłuż wybrzeża. Na prawym skrzydle 
stał I Pułk Ułanów Krechowieckich. 
Przeglądałem wojsko przy dźwiękach hymnu 
narodowego i salucie armatnim wjeżdżając przy 
tym w wodę morza częściowo zamarzniętego: 
lód łamał się pod nogami końskimi. Na samym 
wybrzeżu, na pięknie wybudowanym postumen
cie drewnianym stał maszt, a obok niego stary 
strażnik polskiego wybrzeża - kaszubski rybak, 
w stroju rybackim, z włosiem na ramieniu i 
młody marynarz nowej wojennej marynarki pol
skiej. Na mój znak została podniesiona bandera 
wojenna, która uroczyście wzniosła się na maszt 
przy salutach armatnich i dźwięku hymnu naro
dowego; wszystkie oddziały wraz z całą ludnoś
cią, oddawały honory z odkrytymi głowami; a 
radosne łzy błyszczały w oczach. Po uciszeniu 
przemówiłem krótko wskazując na ten dzień 
powrotu nad morze: „Dzisiaj od wiernego 
Kaszuby strażnika tego Bałtyku odbiera morską 
straż polski marynarz. Na znak ślubu Bałtyku z 
Rzeczypospolitą wrzucam jeden z pierścieni 
danych mi przez ludność Gdańska w nurty 
Bałtyku.”

Pamiętam jak pierścień potoczył się po 
fali lodu by wnet zniknąć w morzu. Wyrwało się 
kilku młodych rybaków chcących go uchwycić, 
a gdy powracali - na moje zapytanie czy 
chwycili go - odpowiedzieli „nie Panie 
Generale, ale będziemy go mieli w Szczecinie”. 
I jakby wyprorokowali. Dziś Szczecin jest pol
skim portem.

Po zakończeniu tych uroczystości w 
porcie cała publiczność udała się do Domu 
Zdrojowego, gdzie było wielkie przyjęcie - 
bankiet, w czasie którego przemawiało wielu 
mówców, wśród których wyróżniło się 
przemówienie Wice-Premiera, Pana Wincentego 
Witosa^, który imieniem Rządu zadeklarował 
pierwszą ratę subsydium dla studiów morskich i 
budowy portów. W wielu mowach wyrażano żal, 
że otrzymaliśmy za wąski dostęp do morza, i że 
Gdańsk nie jest ściśle połączony z Polską. 
Przemawiali także i Francuzi, życząc szerszego 
dostępu do morza. Ja w swoim przemówieniu 

zgodnie z uczuciami wszystkich Polaków 
wyraziłem pewność, że Gdańsk, jak był, tak 
będzie polskim. Ale nam jeden port nie wystar
czy, musimy myśleć o budowie nowych. Tu 
zwróciłem się do Rządu z apelem o większe 
fundusze na ten cel.

Po bankiecie z wojewodą Daszewskim^ 
i najbliższym sztabem odjechałem do Gdyni, 
która była wówczas małą wioską rybacką, gdzie 
przenocowałem w jednym domu, tuż nad 
morzem, była to willa „Stella Maris” - własność 
jednego emerytowanego księdza.

Następnego dnia, 11. Lutego, wraz z 
wojewodą Daszewskim, Generałem Damezanem 
i Admirałem Porębskim wyruszyłem samocho
dem do Wielkiej Wsi, skąd objechałem 
wybrzeże mniej więcej aż po Jastrzębią Górę na 
małym rybackim kutrze, który nosił jeszcze 
niemiecką nazwę „See Stern” („Gwiazda 
Morza”). Ponieważ fala była jeszcze zimowa, 
dosyć burzliwa przy lądowaniu w pobliżu tego 
miejsca, gdzie dziś jest port Władysławowo, 
lądowanie następowało w ten sposób, że mocni 
rybacy stojący w wodzie podstawiali swoje 
plecy na których przenosili nas na suchy ląd.

Tak lądując spostrzegłem w oddali małe 
zalesienie i na moje zapytanie zgłosił się Pan 
Czorliński z Wielkiej Wsi, właściciel tych grun
tów, mówiąc, że te wydmy piaszczyste on zale
sił i chętnie by je sprzedał dla budowania let
niska. Tam powstało później Hallerowo utwor
zone przez Warszawską Spółkę.

W pobliżu tego lasku przy specjalnie 
zbudowanej bramie triumfalnej witała mnie i 
wszystkich gości ludność Wielkiej Wsi z 
wójtem Czorlińskim na czele i Detlafem, przy 
czym nie odstępował mnie wielkiego wzrostu 
Kaszub Piper w stroju rybackim. Dzieci szkolne 
pod przewodem dyrektora obdarzyły mnie 
kwiatami, i odśpiewały hymn „Gwiazdo 
Morza”. Wtedy spostrzegłem opodal stojącego 
starszego pana - poznałem w nim mego przyja
ciela, artystę malarza Fałata^, który po powita
niu, z omszałej butelki nalał mi do małego 
kieliszka starego tokaju.

W krótkiej przemowie na rzecz Polski i 
Kaszub zaznaczyłem, że nie ma Kaszub bez 
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Polski, jak Polski bez Kaszub i wypiłem, 
wiwatując na cześć Rzeczypospolitej, która 
powróciła na polskie morze. Drugi kieliszek 
wręczyłem towarzyszącemu mi Piperowi, który 
skosztował, uśmiechnął się, a wypiwszy 
powiedział „szmaka za więcej pan generał”. A 
na to ja - „Szmaka nam na więcej tego morza, 
bośmy dostali tylko małe okienko a potrzebne 
nam są szerokie wrota”. To podchwycone 
zostało spontanicznie i wszyscy odśpiewali 
hymn „Boże coś Polskę”.

Od roku 1921 rozpoczął się prawdziwy 
ciąg Polaków nad Bałtyk, którego wybrzeże 
zwłaszcza w porze letniej zaludniało się, dając 
miejscowej ludności dodatkowe zarobki.

Pamiętam dobrze typowego rybaka z 
Jastarni, mistrza Aleksandra, który z humorem 
opowiadał jak to Pan Bóg dał Kaszubom „Złote 
Rybki”. Na moje zapytanie jakie to rybki, 
odpowiedział śmiejąc się wesoło: „To te z 
Warszawy”. Wybrzeże całe rozbrzmiewało 
radosnym szczebiotem naszych dzieci, a liczne 
organizacje młodzieży polskiej zażywały 
zdrowej swobody wzmagając swe siły tak w 
różnych ćwiczeniach na plażach i w wodach 
Bałtyku pływając, wiosłując, lub żeglując, a 
przy tym w jasnych promieniach słońca opalali 
ciało regenerując je, jak i duszę.

Naród Polski zrozumiał, ocenił i 
pokochał swój Bałtyk i pełną jego wartość. 
Odnalazł w nim żywioł wolności i energię 
zdrowia oraz dynamikę twórczego życia. 
Marynarka polska, tak handlowa, jak i wojenna 
rozwijała się znakomicie dla wiernej służby 
Ojczyźnie, czego dała dowód w drugiej wojnie 
światowej. Wojenne i handlowe okręty, 
skierowane w czasie wojny do portów brytyjs
kich, dotarły w trudnych przeprawach, w 
których szczególnie odznaczyły się dwie łodzie 
podwodne: ORP Orzeł i ORP Wilk. Flota wojen
na polska brała udział w dalszej akcji wspólnie z 
flotą brytyjską.

Dziwnie harmonijne kojarzą się 
rozliczne pieśni polskie z poszumem fal mors
kich, a wśród nich uroczyste tony nowego 
hymnu o Bałtyku kompozycji Nowowiejskiego, 
słów profesora Kasprowicza, napisanych dla 

korporacji „Baltia” w Poznaniu:
„Od morza jesteśmy od morza
Od najpiękniejszego z mórz”.

Uwagi do tekstu:
1 Generał Dywizji Suszyński Stefan 

(1872-1940): były pułkownik rosyjskiej kawa
lerii, następnie organizator 2-go pułku ułanów I- 
go Korpusu Polskiego na Wschodzie w 1919 
roku, komendant miasta Warszawy od 1924 
roku. Po kampanii wrześniowej wywieziony do 
ZSSR, gdzie zginął 15 XII 1940 w Dolince (wg 
innej wersji w Solince) pod Karagandą.

Kaiser Wilhelm II, cesarz niemiecki i 
król pruski, wstąpił na tron w 1888 (1859-1942).

3 Stanisław Wojciechowski (1869- 
1953): Minister Spraw Wewnętrznych, 1919- 
1920; Prezydent IIRP, 20 grudzień 1922 - 15 
maj 1926.

4 Generał Dywizji Robert Franciszek 
Walenty Lamezan-Salins (1869-1930): urod
zony pod Wiedniem, były austriacki generał 
brygady kawalerii, dowódca okręgu Lwów w 
1920, od 1926 w stanie nieczynnym, zmarł we 
Lwowie 29 XI 1930.

5 Wice-Admirał Kazimierz Włodz
imierz Porębski (1872-1933): Były Kontr- 
Admirał Carskiej Marynarki Wojennej; wrócił 
do Polski latem 1918 i w Warszawie założył sto
warzyszenie „Bandera Polska”, które stało się 
zalążkiem przyszłej Ligi Morskiej i Kolonialnej; 
Dowódca Polskiej Marynarki Wojennej w latach 
1919-1925.

$ Dr. med. Józef Wybicki (1866-1929): 
Starost a krajowy Pomorza; studiował medycynę 
we Wrocławiu, Berlinie i Lipsku; od 1895 lekarz 
chorób dziecięcych w Szpitalu Mariackim w 
Gdańsku; działacz Naczelnej Rady Ludowej na 
Pomorzu. W grudniu 1918 roku był Jednym z 
założycieli tajnej polskiej Organizacji 
Wojskowej Pomorza. W czasie pierwszej wojny 
został kurierem politycznym Komitetu 
Narodowego w Lausannie, skąd przywoził tajne 
instrukcje dla posłów polskich w Berlinie - 
Władysława Seydy (1863-1939) i Wojciecha 
Trąpczyńskiego (1860-1953). 23 X 1919 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski mianował 
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Wybickiego komisarycznym starostą krajowym 
Pomorza z siedzibą w Toruniu. Wybicki był 
kawalerem Orderu Virtuti Militari V klasy, 
Komandorii z Gwiazdą Orderu „Polonia 
Restituta”, Krzyża Rycerskiego Św. Grzegorza i 
Krzyża Organizacji Wojskowej Pomorza.

7 Ksiądz Józef Wrycza (1884-1961): 
młodokaszuba, pseudonim „Rawycz”, działacz 
niepodległościowy, kapelan WP, legendarny 
proboszcz w Wielu i duchowy przywódca 
pomorskiego ruchu oporu, za co siedział w 
więzieniu. W grudniu 1919 został pierwszym 
proboszczem Dywizji Pomorskiej i kapelanem 
garnizonu toruńskiego. W tym charakterze 
towarzyszył WP pod dowództwem Generała 
Józefa Hallera, przejmującego w 1920 Pomorze 
we władanie IIRP. W trakcie uroczystości zaślu
bin Polski z Bałtykiem w Pucku 10 lutego 1920 
wygłosił słynne patriotyczne kazanie. W IIRP 
popierał Narodowych Demokratów i był przeci
wnikiem sanacji. W czasie drugiej wojny był w 
konspiracji w organizacji „Gryf Pomorza” i 
używał pseudonimu Rawycz. 1VII 1948 został 
proboszczem w Tucholi, propagował sprawy 
KUL-u i utrzymywał kontakty z rodzinami, 
które udzieliły mu podczas okupacji pomocy. W 
1958 odszedł na emeryturę. Zmarł 4 grudnia 
1961 w Tucholi, gdzie został manifestacyjnie 
pochowany na tamtejszym cmentarzu.

$ Wincenty Witos (1874-1945): Premier 
wiatach 1920-1921, 1923, 1926.

$ Dr. Stefan Łaszewski (1862-1924): 
pochodził z Torunia, pierwszy wojewoda 
pomorski w IIRP od 17 X 1919 do 2 VII 1920; 
następnie sędzia Sądu Najwyższego w 
Warszawie, a od 20 X 1922 powołany przez 
Piłsudskiego na stanowisko Prezesa 
Najwyższego Trybunału Administracyjnego. 
Zmarł w Warszawie. Jego pomnik w Toruniu, 
postawiony w 1925 roku, dzieło znanego 
rzeźbiarza zamordowanego w Oświęcimiu, 
Marcina Rożka (1885-1944), został zniszczony 
przez hitlerowców.

\ Julian Fałat (1853-1929): dyrektor 
Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, wybitny 
akwarelista, pejzaże zimowe, widoki 
zabytkowej architektury Krakowa, portrety.

Bibliografia:
Słownik Biograficzny Pomorza 

Nadwiślańskiego, Gdańsk, 1997. Encyklopedia 
Popularna PWN, Warszawa, 1982.

Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław 
urakowski, Generałowie Polski Niepodległej, 
Warszawa, 1991.

60 Roc: ica przybycia polskich
okrętów do Szkocji

Tadeusz Lesisz

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
rządami Polski i Wlk. Brytanii o wzajemnej 
obronie w wypadku ataku Niemiec na Polskę, 
podpisanej w kwietniu 1939 roku, polskie okrę
ty mogły dołączać do Royal Navy. Po podpisa
niu w Moskwie paktu Ribentrop-Molotow 23 
sierpnia 1959 r., napad na Polskę był nieu
nikniony.

W tej sytuacji, Kierownictwo Marynarki 
Wojennej w przewidywaniu, że wojna nie 
skończy się po zajęciu Polski, a będzie kontyn
uowana przez Wlk. Brytanię, postanowiła 
wysłać 3 niszczyciele do walki u boku Royal 
Navy. Po uzyskaniu zgody Naczelnego Wodza 
30 sierpnia wczesnym popołudniem ORP 
„Błyskawica”, ORP „Grom” ORP „Burza”, 
opuściły Gdynię i udały się do Wlk. Brytanii.

Na „Burzy”, o tym, że idziemy do Anglii, 
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zostaliśmy powiadomieni przez dowódcę 
komandora Nahorskiego przez rozgłośnię okrę
tową dopiero po minięciu Helu.

Jakkolwiek możliwość wybuchu wojny 
była dla nas wszystkich kwestią czasu, dlatego 
okręty od tygodni były w stanie gotowości, z 
pełnym uzbrojeniem i zaopatrzeniem, to wyjście 
do Anglii, było jednak wielką niespodzianką. 
Podczas przejścia przez Cieśniny Duńskie, idąc 
blisko brzegu i niedaleko zamku Helsinor, 
słynnego z dramatu Hamleta, nagle, po przeci
wnej stronie, na kontr-kursie, zauważaliśmy 3 
zaciemnione, ale dobrze widoczne sylwetki 
okrętów, które rozpoznaliśmy jako krążownik 
niemiecki klasy Koln i 2 niszczyciele typu 
Lebrecht Mass. Na okrętach zarządzono alarm 
bojowy z działami i torpedami w gotowości. 
Korzystając z tego, że byliśmy niewidoczni w 
cieniu duńskiego wybrzeża, mieliśmy duże 
szanse zniszczenia niemieckiej eskadry. Jednak 
dowódca naszego dywizjonu zdecydował nie 
atakować, gdyż wyglądałoby na to, że Polska 
pierwsza rozpoczęła wojnę.

Ironia losu! Po kilku godzinach Niemcy 
rozpoczęły gwałtowny atak na 
Rzeczpospolitą.

Pierwsza wiadomość o 
napadzie Niemiec na Polskę, 
otrzymaliśmy na Morzu 
Północnym przez radio o 
godz. 6.30 rano. Nasz 
telegrafista st. mar. J. Żuraw 
odebrał sygnał z kraju. Od tej 
chwili kabina radiotelegrafisty 
była oblężona w oczekiwaniu 
dalszych wiadomości.

1. września, późnym 
popołudniem, około 100 mil 
na wschód od zatoki Firth of 
Forth, spotkały nas dwa 
niszczyciele HMS
„Wanderer” i HMS „Wallace” 
i po wymianie sygnałów, 
wprowadziły nas do małego 
portu Leith na wschód od 
Edinburgh. Następne trzy dni 
oczekiwania na wypowiedze
nie wojny Niemcom przez 

Wlk. Brytanię, były dla nas ciężkim przeżyciem, 
gdyż siedzieliśmy bezczynnie w porcie, podczas 
gdy kraj był w pożodze wojny.

Wreszcie w niedzielę 3. września po 11.30 
rano, brytyjski admirał przybył na okręt flagowy 
„Błyskawica” i oznajmił oficerom witającym go 
przy trapie: „Gentlemen I am pleased to 
announce that we are at war with Germany”. 
Niedługo po tym okręty nasze zostały zaopatr
zone w ropę i dołączyliśmy do Home Fleet 
bazującej w Rosyth. Już 6. września zostaliśmy 
wysłani na pierwszy bojowy patrol dookoła 
Szkocji i przez Morze Irlandzkie do nowej bazy 
w Plymouth, gdzie dołączyliśmy do 10 dywiz
jonu niszczycieli brytyjskich. Podczas przejścia 
na Morzu Irlandzkim, dokonaliśmy ataku na 
niemiecką łódź podwodną „Uboat”. Był to pier
wszy atak na niemiecki okręt podwodny pod
czas II wojny światowej.

Po niedługim czasie przybyły do Wlk. 
Brytanii dwa okręty podwodne. ORP „Wilk” po 
wykonaniu zadania, pomimo poważnych 
uszkodzeń, przedarł się do Wlk. Brytanii 19go 
września. ORP „Orzeł” po ucieczce z Tallina 18 

Sierpień 1939 r. na O.R.P. „Burza“ (przed nominacją 
na podporuczników Mar. Woj.) 

od lewej: bosm. podch. Z. Janowski, bosm. podch. 
T. Lesisz i bosm. podch. J. Hulanicki
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września, bez map i uzbrojenia przybił do portu 
brytyjskiego 14. października, a więc już w pier
wszych miesiącach wojny na morzu znalazło się 
w Wlk. Brytanii pięć polskich okrętów wojen
nych. Niedługo potem admirał Jerzy Swirski 
wraz z małym sztabem, za zgodą Naczelnego 
Wodza Gen. Sikorskiego, zaczął działać w 
Londynie, otrzymawszy jednocześnie całkowitą 
niezależność i pełnomocnictwa na porozu
miewanie się z Admiralicją Brytyjską. Ten fakt, 
że pokłady pięciu polskich okrętów były 
cząstką polskiej ziemi dawał do zrozumienia 
światu, że Polska walczy. Nasza Marynarka 
Wojenna była jedynym zespołem wśród wielu 
alianckich, który utrzymał całkowitą 
niezależność administracyjna, łączącą się z 
umundurowaniem, szkoleniem, promocjami, 
uposażeniem, werbunkiem itp. Nie nosiliśmy na 
rękawach oznaki przynależności narodowej 
(Poland), jedynie my ze wszystkich alianckich 
flot..

Z małego zalążka trzech niszczycieli i 
dwóch okrętów podwodnych, powstała dość 
pokaźna flota: 1 krążownik, 6 niszczycieli, 3 
okręty podwodne i 7 ścigaczy, mimo strat, które 
wyniosły: 1 krążownik, 3 niszczyciele, 2 okręty 
podwodne.

Nasze okręty brały udział we wszystkich 
operacjach morskich od września 1939 r. do 
maja 1945 r. na morzach od brzegów Kanady do 
wschodnich brzegów Morza Śródziemnego i od 
Bieguna Północnego aż poza równik, co zyskało 
Polskiej Marynarce uznanie i szacunek wszyst
kich aliantów.

Polska Marynarka Wojenna dobrze spełniła 
swój żołnierski obowiązek wobec Narodu i 
Ojczyzny, i dala początek tradycji Polskiej 
Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej 
przekazanej Marynarce Wojennej III 
Rzeczypospolitej.

Obchody rocznicy przybycia 
polskich okrętów do Szkocji

Tadeusz Lesisz
Obchody 60. rocznicy wybuchu wojny i 

przybycia polskich okrętów do Szkocji odbyły 
się 1 września 1999 r. w Glasgow i były zorga
nizowane przez lokalne Koło Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej pod przewodnictwem 
prezesa Michała Zawady. Na zaproszenie Koła 
Glasgow wziąłem w nich udział jako przedstaw
iciel Stowarzyszenia Mar. Woj. Po kilku godzin
nej podróży koleją (połączenia z Manchesteru 
do Glasgow są opłakane) późnym wieczorem 
dobiłem do Glasgow. Na stacji oczekiwali mnie 
Prezes Zawada i syn chor. Łassy John. Przez 
następne dwa dni korzystałem z prawdziwej, 
marynarskiej gościnność i kolegi Zawady.

Obchody rozpoczęły się następnego 
dnia na Cmentarzu Dalbeth, przed Pomnikiem 
Marynarza, oddaniem hołdu poległym i 
zmarłym marynarzom. Na szczęście pogoda 
dopisała, było ciepło i z przerwami przebijało 
się słońce przez wysoki pułap chmur.

Wśród zebranych byli obecni Konsul 
RP w Szkocji Ewa Pieduszkin - Sosnowska, 
przedstawiciel Lorda Provosta Glasgow (oficjal
nie znany jako Baillie), członkowie SMW ze 
sztandarem i ich rodziny, przedstawiciele SPK i 
Związku Sokołów ze sztandarami oraz przed
stawiciele organizacji szkockich kombatantów 
ze sztandarami, RN, RAF, Royal Marines, 
Normandy Yeteran Association, Royal Eng., i 
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British Legion. Po krótkim przemówieniu kol. 
Lesisza, nastąpiło składanie wieńców. Pani kon
sul złożyła wieniec w imieniu władz polskich, 
przedstawiciel Lorda Provosta od Glasgow City 
Council, kmdr Lesisz od SMW. Złożono także 
wieńce od SPK i organizacji kombatanckich, 
poczym odegrano „Last post” i odśpiewano 
Hymn Narodowy. Następnie przeszliśmy pod 
Pomnik Polaków. Od lat istnieje tu piękny 
zwyczaj, że podczas podobnych obchodów, 
zgromadzeni na cmentarzu rodacy zbierają się 
również przed Pomnikiem Polaków, ażeby 
wspomnieć w zadumie i modlitewnej ciszy, 
wszystkich Polaków, którzy spoczywają na tym 
cmentarzu. Po odmówieniu krótkiej modlitwy i 

odśpiewaniu „Boże coś Polskę”, zakończono 
obchody na cmentarzu. Następnie udaliśmy się 
transportem zorganizowanym przez prezesa 
Zawadę, do kościoła św. Szymona na Mszę św. 
Koncelebrowali ją w obu językach ks. pro
boszcz A. Dembowski i ks. G. Chromy 
(pochodzenia polskiego). We Mszy wzięli udział 
Konsul RP w Szkocji, przedstawiciel Lorda 
Provosta Glasgow, Provost West 
Dumbartoshire-Clydebank, przedstawiciele 
uprzednio wspomnianych organizacji, oraz 7 
sztandarów kombatantów RN, RM, RAF, 
Normandy Veteran Association, Royal Eng., i 
British Legion.

Lekcję czytał kol. T. Lesisz. Ks 

Przed Cenotaph po złożeniu wieńców. Poczty sztandarowe po lewej SPK, po prawej SMW 
sztandarowy Z. Zdrojewski John Lassa i Alan Zdrojewski, oraz sztandary kombatantów 

szkockich. Stoją od lewej: L Grębacki - prezes SPK, łan Forsyth - Joint Ex-Servicemen Assoc., 
kmdr. T. Lesisz i M. Zawada.
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.Dembowski w swojej homilii przypomniał 
zebranym o zbrodniczym napadzie Niemiec i 
Rosji na Polskę we wrześniu 1939 roku, o 
olbrzymich stratach w ludziach, szczególnie 
wśród intelektualistów, przyszłych przywódców 
Narodu, oraz olbrzymim zniszczeniu kraju i 
ciężkich latach okupacji. Podczas Mszy 
śpiewaliśmy polskie pieśni kościelne. Mszę 
zakończono odśpiewaniem „Boże coś Polskę”. 
Z kolei udaliśmy się pod pamiątkową tablicę ku 
czci pomordowanych w Katyniu, wmurowaną 
przed budynkiem im. Gen Sikorskiego. Po zaję
ciu miejsc przez przedstawicieli władz 
cywilnych polskich i szkockich, kombatantów i 
sztandary kmdr Lesisz przypomniał o jednej z 
największych tragedii, jaką Naród Polski doznał 
w II wojnie światowej, kiedy na rozkaz Stalina 
około 15 tys. oficerów i intelektualistów zostało 
zamordowanych przez NKWD w Katyniu i 
innych miejscach zagłady. Był to nikczemny, 
długo przygotowywany plan ażeby zniszczyć 
Naród Polski. Następnie przemawiał Provost 
Clydebank Alistar MacDonald J. P, wielki przy
jaciel Polaków i inicjator pamiątkowej Tablicy, 
która została odsłonięta w marcu 1994 roku w 
Clydebank, jako wyraz wdzięczności załodze 
ORP „Piorun” za obronę Clydebank, podczas 
ciężkiego nalotu 13 kwietnia 1941 roku. 
Następnie odbyło się składanie wieńców a na 
koniec odśpiewano hymny narodowe Polski i 
Wielkiej Brytanii.

Dalsza część programu odbyła się na 
George Sąuare przed Cenotaph. Po zajęciu 
miejsc przez poczty sztandarowe po obu 
stronach Cenotaph, oraz władze cywilne polskie 
i szkockie, kombatanci, ich rodziny i ludność, w 
imieniu Stowarzyszenia Szkockich 
Kombatantów „Joint Ex-Service Association” , 
przemawiał i przewodniczył modlitwom łan 
Forsyth Chairman Stowarzyszenia, poczym 
odbyło się składanie wieńców, pani Konsul w 
imieniu władz polskich, „Baillie” w imieniu 
Glasgow City Councił, organizacje kombat
anckie i kmdr Lesisz od Stowarzyszenia Mar.

Woj. Następnie odegrano „Last Post”, poczym 
nastąpiła dwuminutowa cisza zakończona ode
graniem „Reveille”. Uroczystość przed 
Cenotaph zakończono odśpiewaniem hymnów 
narodowych Wielkiej Brytanii i Polski.

Następnie odbyło się przyjęcie w Town 
Hall w „Picture Gallery”. Podczas przyjęcia 
przemawiali kmdr T. Lesisz reprezentujący 
SMW, Mr. Purcell („Baillie”) w imieniu 
Glasgow City Council jako reprezentant Lorda 
Provosta, oraz kol. Rybarczyk.

Komandor Lesisz opowiadał o przyby
ciu polskich okrętów do Szkocji 1. września 
1939 roku, w dniu kiedy Niemcy napadły na 
Polskę, dalej mówił o gościnności, przyjaźni i 
zrozumieniu, jakich marynarze polscy doznali 
od Brytyjczyków podczas i po wojnie, za co w 
imieniu własnym i kolegów pragnie wyrazić 
serdeczne podziękowanie i wdzięczność. 
Wreszcie przypomniał o udziale i wkładzie 
Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie świa
towej aż do zwycięskiego końca. Mr Purcell 
mówił o dobrach stosunkach i przyjaźni z 
Polakami. Glasgow bardzo docenia wkład 
Polaków do życia tutejszej społeczności. Na 
koniec dodał, że Szkoci nigdy nie zapomną o 
wkładzie i wysiłku Polaków we wspólnej walce 
w czasie wojny. Kolega Rybarczyk nakreślił 
bohaterskie walki na polskim wybrzeżu przeci
wko przygniatającym siłom Niemiec, dalej 
mówił o wielkim wysiłku i poświęceniu całego 
Narodu Polskiego we wspólnej walce, aż do 
zwycięstwa. Po przemówieniach Prezes Zawada 
podziękował wszystkim za wzięcie udziału w 
obchodach. Całość obchodów wypadła 
imponująco i była wspaniale zorganizowana 
dzięki olbrzymiej pracy Prezesa Michała 
Zawady, który od lat jest całkowicie oddany 
sprawie Polskiej Marynarki Wojennej.
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Szczęśliwy Okręt 
„KRAKOWIAK”

Jerzy Tumaniszwili
W polskiej marynistyce II Wojny Światowej his
torycy, jak również marynarze / świadkowie 
działań wojennych polskich okrętów biorących 
udział w Bitwie o Atlantyk skupiają się nad odt
worzeniem najlepszych" , niecodziennych lub 
też wybitnych wyczynach różnych okrętów. Tak 
więc na przykład wiele napisano o legendarnej 
ucieczce uwięzionego w Tallinie, okrętu pod
wodnego „ORZEŁ”, o bitwie niszczyciela 
„BŁYSKAWICA” z lotnictwem nieprzyjaciela 
w Bougie (operacja „TORCH” - inwazja 
Północnej Afryki, 1942 r.), o śmiałych, wręcz 
brawurowych akcjach okrętów podwodnych 
„SOKÓŁ” i „DZIK” na morzu Śródziemnym, o 
spotkaniu niszczyciela „PIORUN” z super 
pancernikiem „BISMARCK” itd., itd. Ale do 
zwycięstwa na oceanie Atlantyckim przyczyniły 
się też okręty osłony statków handlowych 
płynących z ładunkiem żywności, sprzętu 
wojennego, amunicji, ropy naftowej, jak 
również wojska przeznaczonego na Europejski 
front. Wszystkie niszczyciele pod polską ban
derą brały udział do pewnego stopnia w tych 
działaniach, a specjalnie eskortowiec O.R.P. 
„KRAKOWIAK”.

Był to niszczyciel klasy „HUNT” (z ang. 
myśliwy), który został oddany polskiej mar. 
woj. na czas wojny. Podniesiono biało-czerwoną 
banderę w maju 1941 r. Była to pływająca bate
ria przeciwlotnicza posiadająca 6 dział wysok
iego pułapu, kalibru 102 mm (w 3 wieżach), 
czterolufowy Pom-Pom kalibru 40 mm, 4 
działka typu Oerlikon 20 mm i 2 C.K.M.-y typu 
Lewis. Dalmierz w dalocelowniku wyposażony 
był w radar wykrywający samoloty, jak również 

okręty nawodne w nocnych spotkaniach. W 
dodatku okręt ten był przystosowany do walki z 
okrętami podwodnymi mając najnowszy 
podsłuch podwodny ASDYK i wyrzutnie bomb 
głębinowych. Załoga - 8 oficerów i 160 podof. i 
marynarzy składała się z zawodowych oficerów 
i podof. (wielu z nich służyło przedtem na 
O.R.P. „Grom” zatopionym 4 maja 1940 r pod 
Narwikiem), oraz ochotników z poboru we 
Francji, Brazylii i Kanadzie. Nic też dziwnego, 
że wśród komend i instrukcji w języku polskim, 
słychać było francuski, portugalski i angielski.

Po kilku tygodniowej zaprawie morsko- 
bojowej w bazie Home Fleet w Scapa Flow, 
„KR” otrzymał przydział do 15-stej flotylli 
niszczycieli w Plymouth. Zadaniem ich było 
eskortowanie statków handlowych dążących do 
Londynu i portów wschodniego wybrzeża 
Anglii. Konwoje składające się z kilkunastu 
frachtowców i tankowców żeglugi przybrzeżnej, 
formowały się na redzie Milford Haven, portu 
południowej Walii i płynęły pod eskortą 15-stej 
flotylli niszczycieli, aż do przylądku Portland, 
gdzie następowała zmiana. Eskortowce bazujące 
w Portsmouth prowadziły je do portów 
docelowych, a 15-stej flotylli eskortowały kon
woje statków zmierzających na Atlantyk.
W tym okresie czasu kiedy byłem zaokrętowany 
na stanowisku oficera artylerii (1941-1942) 
nieprzyjaciel nękał te konwoje z zanurzenia 
podwodnego, z powietrza i na powierzchni 
morza. U wejściu do morza Irlandzkiego czaiły 
się Uboaty (niemieckie okręty podwodne). W 
zacieniu pagórków wybrzeży Korwalii i Devonu 
czekały w zasadzce ,“E“ Boaty (ścigacze). 
Bombowce typu „Junkers” Ju-88 nadlatywały 
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na wysokim pułapie okrążając konwój na bez
piecznej wysokości i po wypatrzeniu godnego 
celu zniżały się do ataku nurkowego, 
Wodnopłatowce „Heinkel” He-115 wyczeki
wały kołysząc się na powierzchni wody w okol
icy Lands Endu. W zapadających ciemnościach 
niespodziewanie podrywały się 
przeprowadzając atak torpedowy. Scigacze 
natomiast, jako ulubione miejsce zasadzki 
wybrały wybrzeża Devonu w pobliżu wejścia do 
portu Plymouth.

Służba ta, pomimo częstych akcji bojowych 
(ostrzeliwanie samolotów, tropienia okrętów 
podwodnych, nocnych potyczek ze ścigaczami), 
była monotonna, potwornie nudna i nad wyraz 
nużąca. Okręty zachodziły do .portów po 
uzupełnienie paliwa, żywności i odebranie pocz
ty, zwykle .bez możliwości udzielenia załodze 
wyjścia na ląd. Zmienna pogoda wpływała 
deprymująco na morale załogi. Sztormy poczy
nające się w Zatoce Biskajskiej przynosiły 
ulewne deszcze i wysoką falę. Natomiast pod
muchy z północy wiejące wąskim korytarzem 
morza Irlandzkiego ziębiły do kości. Częste 
mgły utrudniały nawigację. Od czasu do czasu, 
widocznie dla urozmaicenia, skierowywano nas 
pod wybrzeża Normandii w celu przychwycenia 
i zniszczenia konwoju nieprzyjaciela. 
Większość tych nocnych wypadów miała 
miejsce pomiędzy wyspami Jersey, Sark i 
Guemsey. Niejednokrotnie odnosiliśmy sukcesy 
zatapiając i niszcząc wrogie jednostki.

W mojej pamięci Atlantycki konwój w 
grudniu 1942 r. był klasycznym przykładem 
nużącej służby wymagającej ciągłej czujności i 
nieustającej walki z nieokrzesanym żywiołem. 
W końcu listopada tego roku, dowódca „KR” 
kmdr ppor. Jan Tchórznicki otrzymał zadanie 
objęcia dowodzenia eskorty cennego konwoju 
formującego się w Milford Haven - miejsce 
przeznaczenia Gibraltar. Było to 12 dużych 
statków załadowanych sprzętem wojennym dla 
operacji „TORCH” (inwazji na Północną 
Afrykę). Ze względu na powagę tych dostaw 
przeznaczono dla obrony 4 niszczyciele: „KR” i 

trzy brytyjskie z tej samej flotylli. Po wyjściu z 
Milford Haven, kmdr Tchórznicki zarządził for
mację w dwóch kolumnach - 6 statków w 
każdej, ustawił eskortę osłaniając skrzydła, sam 
na „KR” zajął pozycję w tyle konwoju, skąd 
zwykle przechodziły do ataku niemieckie 
Uboaty. Statki i eskorta wykonywały z góry 
ustalony Zig-Zag, to znaczy w danym momen
cie zmieniały kurs w prawo czy też w lewo, 
utrudniając ustalenie kursu potrzebnego do 
ataku torpedowego.

Już w drugim dniu podróży nasz samolot 
rozpoznawczy patrolujący w Zatoce Baskijskiej 
zawiadomił o aktywności 2 „Uboatów” 
kierujących się jakby na przecięcie naszego 
kursu. |Bezchmurna pogoda sprzyjała akcji 
samolotów wroga, ale krążące dokoła konwoju 
dwa własne myśliwce trzymały je z daleka. 
Rześki wiatr z północy sfalował morze tworząc 
wysoką i długą falę, która zwiększała naszą szy
bkość.

Kiedy obejmowałem nocną wachtę 
wschodził księżyc w całej swej pełni posrebrzył 
nas ślad torowy. Gwiazdy migotały na ciemnym 
firmamencie. Płynęliśmy szybkością podmuchu 
tego wiatru i na pomoście było tak cicho, że było 
słychać miarowe pingowanie Asdyku ukrytego 
pod daszkiem na lewej burcie pomostu. 
Szumiały wentylatory, warczały sennie turbiny. 
Dowódca życząc mi spokojnej wachty zszedł do 
swojej kabiny położonej pod kabiną nawiga
cyjną. Widziałem wszystkie statki, jak również 
sylwetki zygzakującej eskorty. Jak zwykle 
połączyłem się telefonicznie z obserwatorami na 
dziobie, Śródokręciu i na rufie, przypominając o 
obowiązku pilnej obserwacji. Na pomoście stało 
dwóch sygnalistów, jeden Anglik, członek ekipy 
oficera łącznikowego. W dalocelowniku 
położonym powyżej siedział dalmierzysta i 
celowniczy. Wszyscy z lornetkami. W pewnej 
chwili usłyszałem podniecony głos asdykowca: 
„Panie poruczniku, słyszę... coś słyszę w 
naszym śladzie torowym. -Co słyszysz? -Tak, 
jakby obroty śruby okrętowej... -To chyba nasze 
- odpowiedziałem z powątpiewaniem. - „Nie, 
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nie. To na pewno nie nasze. Ktoś się tam czai... 
- odpowiedział drżącym głosem. Obróciłem się 
szybko i z pomocą lornetki szukałem w fos
foryzującym kilwatrze. W tym samym czasie, 
usłyszałem meldunek z rufy: „Kąt kursowy 180; 
jednostka nawodna!!!” Teraz i ja widziałem. 
Skurczybyk, bezczelniak idzie w naszym śladzie 
torowym. Idzie skurczybyk wynurzony nie dalej 
jak pół mili, może nawet bliżej. Krzyknąłem: - 
„Prawo na burt! Cała naprzód! Alarm bojowy!” 
Podskoczyłem do tuby głosowej łączącej z 
kabiną dowódcy meldując, że idę do ataku. Za 
chwilę kmdr Tchórznicki wbiegł na pomost. 
Spokojnie powiedział: - „Atakuj!”, poczym 
zwracając się do sygnalisty zarządził alarm 
eskorty. Okręt zatoczył półkole i pełną szybkoś
cią zbliżaliśmy się do wroga, który nurkował 
chowając się pod wodę. Asdykowiec nie stracił 
jednak kontaktu, naprowadzał podając namiary. 
Rzuciliśmy wiązankę bomb głębinowych. 
Zmniejszyliśmy szybkość szukając śladów 
bombardowania. Drugi atak przeprowadził 
dowódca. Potem zawrócił w kierunku odd
alającego się konwoju, bo było to pierwszym 
priorytetem - ochrona konwoju.

Następny dzień nie obfitował w nic wartego 
zanotowania, ale w nocy odbyła się znowu ta 
sama zabawa w ciuciubabkę. Uboat znowu w 
śladzie torowym konwoju podchodził do kon
woju. Wykonaliśmy dwa ataki. Zauważyliśmy 
ślady ropy na powierzchni wody. Może tym 
razem udało się nam jego „przyuważyć”? 
Powracając do konwoju, otrzymaliśmy sygnał 
od jednego z naszych eskortowców: „zostaw 
nam coś do zabawy.”

Do portu Gibraltar weszliśmy wczesnym 
rankiem 12 grudnia cumując się do burty 
ropowca w celu uzupełnienia paliwa. Jak zwyk
le dostarczono nam worki z pocztą i kopertę z 
rozkazami. Już jutro mamy zadanie eskortowa
nia konwoju zmierzającego do Wielkiej 
Brytanii. Zarządzenie to było dla nas wielkim 
rozczarowaniem, bo marzyliśmy o kilku dniach 
odpoczynku w tym egzotycznym „wolnym” 
porcie, gdzie można było nabyć rzeczy 

nieosiągalne w Anglii. Kmdr Tchórznicki musiał 
powziąć trudną decyzję. Administracyjne załoga 
była podzielona na dwie burty: prawą i lewą. 
Wyjście na ląd udzielono tylko jednej, 
pozostawiając drugą na okręcie dla utrzymania 
Porządku i bezpieczeństwa. Ale dowódca 
zdawał sobie sprawę z faktu, że w ostatnim 
miesiącu nie było wyjść na ląd i że załoga jest 
ponad miarę zmęczona i znużona. Będąc 
dbałym i wyrozumiałym wodzem Tchórznicki 
podjął decyzję zwolnienia wszystkich, 
pozostawiając szkieletową obsadę i poręczając 
mi służbę oficera dyżurnego. Załoga przyjęła 
decyzję z radością i entuzjazmem. Bractwo 
rzuciło się do łazienek myjąc się i goląc 
zapuszczone zarosty, czyszcząc zapleśniałe 
mundury i buty i kiedy wczesnym popołudniem 
dobił do burty „liberty” kuter, okręt opustoszał 
zostawiając mi do pomocy garstkę podoficerów 
i marynarzy do pełnienia służby w maszynowni 
i na pokładzie i pieska naszego, maskotkę 
Ciapcię. Następnego dnia przeszło 20 statków 
ruszyło w drogę powrotną do Wielkiej Brytanii. 
Wzięliśmy kurs na zachód (niby to dla zmylenia 
szpiegów obserwujących ruchy okrętów z pob
liskiej Hiszpanii), poczym już daleko na 
Atlantyku zmieniliśmy kurs na północno- 
wschodni celując na południowy cypel Irlandii. 
Tchórznicki, znów dowódcą eskorty 4 niszczy
cieli, zarządził szyk w 4-rech kolumnach, a 
niszczyciele jak zwykle chroniły skrzydła tej 
formacji.

Przepowiedziana sztormowa pogoda szybko się 
sprawdziła, bo wpadliśmy w prawdziwy 
Westemer (sztorm z zachodu). Bosman okrę
towy ze swą ekipą umocował liny wzdłuż 
pokładu, które niewątpliwie uratowały życie 
niejednemu z nas, którzy musieliśmy wędrować 
z dziobu na rufę, czy też z rufy na dziób. 
Pomieszczenia załogi mieściły się na dziobie, a 
więc ci, którzy pełnili wachtę w maszynowni, 
czy też na rufie musieli iść pokładem zale
wanym grzywiastymi falami. W pierwszych dni
ach sztormu statki jakoś trzymały się swych 
pozycji i wykonywały zarządzone zygzaki, ale 



Str. 62 NASZE SYGNAŁY Nr 186

kiedy zmieniliśmy kurs kładąc się niemalże 
prostopadle do kierunku fali i wiatru, okręt 
zaczął się przechylać raptownie i niebezpiecznie 
z burty na burtę jak wańka-wstańka, a siła 
odśrodkowa statecznej budowy, demolowała 
wnętrza pomieszczeń, kabin i mesy oficerskiej. 
W tej mesie ogromny stół jadalny runął jak nogi 
podciął, a wielki fotel suwał się od ściany do 
ściany, taranując wszystko na swej drodze. W 
jaki sposób maszyniści utrzymywali się na 
nogach w ciasnocie gorącej aparatury turbin i 
kotłowni, jest dla mnie do dnia dzisiejszego 
nieodgadniętą zagadką. Załoga pokładowa 
pełniąca wachtę przy wieżach głównych dział, 
przemoczona do nitki, rzucała się do hamaków 
w mokrych drelichach i bieliźnie. W tych 
pomieszczeniach z szczelnie zamkniętymi ilu- 
minatorami i zaryglowanymi wodoszczelnymi 
grodziami, pomimo automatycznej wentylacji, 
panował nieprzyjemny zaduch niemytych ciał, 
przemoczonych drelichów, mokrych nieprze
makalnych płaszczy i długich gumowych butów.

Podczas trzeciej nocy niektóre statki powypa
dały z szyku nie mogąc utrzymać zarządzonej 
szybkości. Nazywaliśmy ich straglerami, które 
często padały ofiarami czyhających Uboatów. 
Tak się i teraz stało. Rankiem czwartego dnia, 
kiedy objąłem „psią wachtę” (od 4-tej do 8- 
smej), dowódca polecił, uważać na straglera 
pozostawionego dość daleko za rufą. W brzasku 
wschodzącego słońca widać było szarą sylwetkę 
samotnego statku. W pewnej chwili 
zauważyliśmy ognisty słup ognia, poczem 
doszedł głośny wybuch. - „Dostał torpedę” - 
powiedział sygnalista. Zwiększyłem szybkość i 
skręciłem w jego kierunku, meldując 
Tchórznickiemu przez tubę głosową. Patrząc się 
przez lornetkę widać było, zdawało się, 
nieuszkodzony statek płynący naprzód, ale nie 
odpowiadający na żadne nasze sygnały. Tak 
jakby nikogo tam na pokładzie i pomoście nie 
było. Zbliżając się zauważyliśmy żółtego koloru 
tratwę z machającymi rękami rozbitkami. 
Wkrótce już na naszym pokładzie opowiedzieli 

jak to wynurzył się Uboat i strzelił torpedę, która 
wybuchła w śródokręciu (przypuszczalnie 
powyżej poziomu wody).Kapitan dał rozkaz 
opuszczenia statku. Pospuszczali tratwy i łodzie, 
ale statek nie tonął i płynął nadal tak jakby się 
nic nie stało. Jedna łódź z 6 członkami załogi 
wróciła na statek, - „Oni tam teraz są” - 
tłumaczył się kapitan zażenowany pochopną 
decyzją opuszczenia statku. Podeszliśmy bliżej 
sygnalizując i raptem na naszych oczach 
wybuchła druga torpeda. Szukaliśmy bezczel
nego wroga nie uzyskując kontaktu 
asdykowego. Rzucaliśmy bomby głębinowe dla 
odstraszenia podwodnego korsarza. Statek 
chylił się coraz niżej pogrążając się w burzliwej 
wodzie. Znaleźliśmy inne tratwy i łodzie ratując 
cała załogę zatopionego frachtowca. W następ
nych dniach sztorm nieco zelżył. Niszczyciele 
kilkakrotnie uganiały się za zbliżającymi się 
Uboatami. Dochodząc do Irlandii z radością 
witaliśmy dwa myśliwce przysłane dla ochrony 
naszego konwoju. 21 grudnia zakotwiczyliśmy 
na redzie Milford Haven. „Krakowiak” był 
szczęśliwym okrętem. W służbie konwojowej 
mógł się pochwalić utratą tylko jednego tego 
straglera i brytyjskiego trawlera, który zatonął w 
bitwie ze ścigaczami w październiku tego 
samego roku. W tej nocnej potyczce „KR” 
doznał lekkich uszkodzeń. Kilkunastu rannych 
marynarzy przewieziono do szpitala 
Królewskiej Marynarki w Plymouth.

Żeby należycie ocenić zmagania w Bitwie, 
o Atlantyk podaj ę poniżej fakty zaczerpnięte z 
WORLD ALMANAC of WORLD WAR II, edy
towanej przez brygadiera Peter Young, pier
wszego zrewidowanego przekładu, w Nowym 
Jorku, w 1986 roku. W grudniu, a więc w 
miesiącu, w którym się toczy ta opowieść 
„Uboaty" zatopiły 60 statków o łącznym tonażu 
330,000 ton. W czasie całego tego roku poszło 
na dno oceanu przeszło 1400 statków - 
7,710,000 ton. 212 niemieckich podwodnych 
korsarzy grasowało na Atlantyku. Te ogromne 
alianckie straty osiągnęły szczyt w marcu 1943 
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r., kiedy to 68% konwojowanych statków stało 
się łupem nieprzyjaciela. Niemcy wyraźnie 
wygrywały Bitwę o Atlantyk, a tym samym 
wojnę na Zachodnim froncie. Ale już w 3 
miesiące później, kiedy zwiększono działalność 
lotnictwa i powiększono liczbę eskortowców, 
Niemcy poniosły katastrofalne straty (zginęło 41 
„Uboatów" w jednym miesiącu). Było to 
początkiem końca ich hegemonii na Atlantyku.

W tej bitwie Niemcy pod koniec wojny 
stracili 807 okrętów podwodnych z 1150 
spuszczonych na wodę, a 85% ich załóg zginęło, 
lub też dostało się do niewoli. Ze wszystkich sił 
zbrojnych i służących im oddziałów tylko 
członkowie alianckiej marynarki handlowej 
ponieśli procentowo wyższe straty. W bitwie tej 
Polacy stracili: O.R.P. „Kujawiak” (siostrzany 
eskortowiec „Krakowiaka”), który 16 czerwca 
1942 wpadł na minę w pobliżu Malty, tracąc 7 
podoficerów i 6 marynarzy; O.R.P. „Orkan” 8 
października 1943 zatonął na Atlantyku od tor
pedy akustycznej tracąc 10 oficerów, 2 pod
chorążych, i 166 podof. i marynarzy (uratowało 

się 43); O.R.P. „Garland” w bitwie z lotnictwem 
wroga eskortując konwój do Murmańska stracił 
22 zabitych i 32 ciężko rannych. Cześć ich 
pamięci.

Według danych zaczerpniętych z książki 
Stanisława M. Piaskowskiego - „Okręty 
Rzeczpospolitej Polskiej 1920-1946, Album 
Planów”, - „Krakowiak” przepłynął 146,000 mil 
morskich; odbył 40 patroli, stoczył 5 walk z 
okrętami nawodnymi, wykonał 13 ataków na 
okręty podwodne, odparł 24 ataki lotnicze, 
przeprowadził 197 konwoji przybrzeżnych i 9 
atlantyckich, wziął udział rajdzie na lofoty 
(Boże Narodzenie 1941 r.)” wziął udział w 
desancie na Sycylię, w akcjach na morzu 
Dodekanezu. W czasie inwazji Normandii 
ostrzeliwuje niemieckie baterie nadbrzeżne 
wspierając oddziały brytyjskich sił desan
towych.

Szczęśliwy okręt.

WSPOMNIENIE

Dr inż. Witold MIESZKOWSKI
W 1998 r. obchodzimy 80. rocznicę 

utworzenia Polskiej Marynarki Wojennej. W 
burzliwych, heroicznych i tragicznych dziejach 
tej formacji skupiają się Jak w soczewce losy 
naszego narodu, losy państwa wybijającego się 
na niepodległość i losy ludzi, którzy budowali 
zręby niepodległej ojczyzny, przelewając za nią 
krew. Wspominamy dziś: kmdr Bogumiła 
Nowotnego (1872-1960) - byłego oficera mary
narki austro-węgierskiej, w roku 1918 pier
wszego szefa Sekcji Marynarki MSWojsk., 
zmarłego w Castel Gandolfo, wiceadm. 
Kazimierza Porębskiego (1872-1933) - urod

zonego w Wilnie, byłego starszego oficera na 
krążowniku „Nowik” w wojnie japońsko- 
rosyjskiej, towarzyszącego gen. Józefowi 
Hallerowi w uroczystości zaślubin Polski z 
morzem, szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej, wiceadm. Jerzego Świrskiego (1882- 
1959) - byłego głównego nawigatora rosyjskiej 
Floty Czarnomorskiej, a później wieloletniego 
szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, 
zmarłego i pochowanego w Londynie, a także 
wiceadm. Józefa Unruga (1884-1973) - byłego 
dowódcę pruskiej Flotylli Okrętów 
Podwodnych, szanowanego, wspaniałego 
dowódcę Floty i dowódcę obrony Wybrzeża w 
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1939, jeńca oflagów, pochowanego na małym 
francuskim cmentarzu w Montresor. 
Wspominamy również tych, którzy pierwsi 
polegli na Wybrzeżu w wojnie obronnej 1939: 
kmdr. pil. Edwarda Szystowskiego (1898-1939) 
- oficera broni podwodnej i dowódcę MDLot., a 
także kmdr. ppor. Stefana Kwiatkowskiego 
(1994-1939) - dowódcę ORP „Gryf’, poległego 
podczas pierwszej bitwy lotniczo-morskiej w II 
wojnie światowej.

Hel skapitulował 2 października w 
nierównej walce. Część floty została przez 
najeźdźcę zatopiona bądź zniszczona. Trzy 
okręty podwodne internowano w Szwecji, lecz 
dwa przedostały się z Bałtyku na wody bry
tyjskie i wsparły niebawem nasz dywizjon 
niszczycieli, który podjął operacje bojowe u 
boku aliantów. Pamiętamy bohaterską walkę 
ORP „Grom” w operacji norweskiej i śmierć w 
boju części jego załogi. Pamiętamy także 
bolesne straty „Kujawiaka” i „Orkana”, jak 
również zaginięcie pod Helgolandem okrętu 
podwodnego „Orzeł” wraz z całą załogą i jego 
dzielnym dowódcą, kmdr. ppor. Janem 
Grudzińskim (1907-1940). Wspominamy też 
dziś z nietajonym, gorącym wciąż żalem ofiary 
bolszewickiej zbrodni katyńskiej, a wśród nich: 
kadm. Ksawerego Czernickiego (1882-1940) - 
szefa Służb KMW oraz oficerów Flotylli 
Rzecznej: kpt. mar. Edmunda Jodkowskiego 
(1899-1940) - dowódcę monitora „Wilno”, kpt. 
mar. Jana Kierkusa (1900-1940) - dowódcę 
monitora „Pińsk” i kpt. mar. Bolesława 
Porydzaja (1902-1940) - dowódcę monitora 

rri r 99„Toruń .
Wspominamy również z dumą sukcesy 

Polskiej Marynarki Wojennej na morzach i 
oceanach, a także współtwórców tych 
sukcesów: kmdr. por. Stanisława
Hryniewieckiego (1896-1943) walczącego z 
sowiecką Flotyllą Dnieprzańską w 1920 r., 
dowódcę Dywizjonu Kontrtorpedowców, który 
ginie wraz z „Orkanem” na północnym 
Atlantyku, kmdr. Michała Borkowskiego (1897- 

1968) „ urodzonego w Petersburgu, któremu na 
własną prośbę obniżono stopień wojskowy, 
ponieważ chciał na „Garlandzie” wziąć udział w 
trudnej osłonie konwoju „PQ-16”, rannego w 
morderczym boju, zmarłego i pochowanego w 
Bytomiu, kmdr. Eugeniusza Pławskiego (1895- 
1972) - urodzonego w Noworosyjsku, 
wsławionego w boju z „Bismarckiem” dowódcę 
ORP „Piorun”, pochowanego w Kanadzie, w 
Vancouver, kmdr. Wojciecha Franckiego (1903- 
1996) - ochotnika wojny 1920 r., podczas ostat
niej wojny bitnego dowódcę „Błyskawicy”, 
zmarłego w Australii; prochy sprowadzono do 
jego rodzinnego miasta, na Powązki. 
Wspominamy też kmdr. por. Franciszka Pitułko 
(1908-1978) - urodzonego pod Lwowem, 
dowódcę „Burzy” w ciężkich konwojach 
północnoatlantyckich, zmarłego w Londynie; 
prochy jego spoczęły na Oksywiu.

Nie było chyba polskiego niszczyciela, 
którego by z fantazją nie prowadził do boju 
kmdr por. Tadeusz Gorazdowski (1907-1968), 
zmarły w Chariottentown, na Wyspie Księcia 
Edwarda. Z powodzeniem prowadzili też swoje 
„straszne bliźniaki” - okręty podwodne „Sokół” 
i „Dzik”, urodzony we Władywostoku kmdr por. 
Borys Karnicki (1907-1985), zmarły w 
Londynie, pochowany na Oksywiu i kmdr 
Bolesław Romanowski (1910-1968), urodzony 
na Witebszczyźnie, zmarły w Oliwie i 
pochowany na cmentarzu witomińskim.

Z początkiem 1945 r. kończy się długa, 
woldenberska niewola obrońców Helu. Część z 
nich nie kieruje się na zachód, większość wraca 
do kraju - do znękanych wojną matek, żon i 
dzieci. Wstępują lub - jako zawodowi ofi
cerowie - są mobilizowani do tworzonej w 
nowym układzie politycznym Marynarki 
Wojennej. Niektórzy, głównie młodzi - idą do 
lasu, podejmując walkę z nowym, grabiącym 
kraj okupantem. Tak ginie w boju ppor. mar. 
Kazimierz Wróblewski (1915-1945), 
pochowany w Brzozach. Straceni zostają: ppor. 
mar. Zbigniew Smoleński (1916-1946) i por.
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mar. Adam Dedio (1918-1948). Niebawem 
zaczynają się prowadzone przez reżim komu
nistyczny obłędne śledztwa, tortury i fingowane 
procesy karne skierowane przeciwko tzw. „ofi
cerom sanacyjnym”.

Wspominamy więc pomordowanych w tym 
czasie w więzieniu mokotowskim w Warszawie 
wyższych oficerów Marynarki Wojennej - 
.obrońców Helu: kmdr Stanisława 
Mieszkowskiego (1903-1952), ochotnika wojny 
1920 roku, wybitnego artylerzystę morskiego, 
ówczesnego dowódcę Floty, kmdr. por. 
Zbigniewa Przybyszewskiego (1907-1952), leg
endarnego dowódcę baterii cyplowej, ówczes
nego szefa Artylerii MW i kmdr. Jerzego 
Staniewicza (1903-1952), szefa Wydziału 
Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego WP. 
Miejsc ich pochówków bezskutecznie 
poszukują rodziny od lat. Kolejno umierają 
przetrzymywani w więzieniach z wysokimi 
wyrokami: kadm. Adam Mohuczy (1891-1953), 
były dowódca Marynarki Wojennej i prezes Ligi 
Morskiej, pochowany na Bródnie, kmdr inż. 
Władysław Sakowicz (1887-1952) oraz kpt mar. 
Kazimierz Bartoszyński (1903-1955), 
pochowany na Powązkach, a także skrajnie 
wycieńczeni fizycznie i okaleczeni psychicznie: 
kmdr por. Wacław Krzywiec (1908-1956), szef 
Tyłów MW, pochowany na Witominie i kmdr 
por. Adam Ryche! (1909-1958), z-ca szefa 
Sztabu Głównego MW, pochowany na 
Oksywiu.

To przecież nie wszyscy! Tragiczne żniwo 
przedwczesnych śmierci wśród oficerów, pod
oficerów i marynarzy Polskiej Marynarki 
Wojennej będziemy zbierali jeszcze przez 
szereg następnych lat. Przychodzi nam żegnać 
wielu z nich. Wspominamy więc: kmdr. Mariana 
Wojcieszka (1901-1974), byłego szefa Sztabu 
Głównego MW, pochowanego na Witominie, 
kmdr. por. Roberta Kasperskiego (1907-1974), 
byłego szefa Sztabu Dowództwa Floty, 
pochowanego w Nowym Porcie, jak również 
pochowanych na warszawskich Powązkach: 

kmdr. ppor. Bohdana Mańkowskiego (1904- 
1985), byłego zastępcę dowódcy słynnej baterii 
cyplowej, kmdr. Aleksego Czerwińskiego 
(1908-1988), byłego dowódcę minowca 
„Czajka” w obronie Helu, kmdr. pil. Kazimierza 
Kraszewskiego (1910-1990), byłego zastępcę 
szefa Wydziału MW Sztabu Generalnego WP 
czy wracającego do kraju z obczyzny kmdr, 
ppor. Andrzeja Jaraczewskiego (1916-1992) - w 
czasie wojny dowódcę ścigaczy „S-3”, „S-l”, 
„S-4”, „S-7” w kanale La Manche.

Kończy się XX wiek. Odchodzą wraz z nim 
na wieczną wachtę rozsiani po całym świecie 
bohaterowie WIELKICH DNI MAŁEJ FLOTY. 
Niech nigdy nie zgaśnie pamięć o nich i ich ofi
arnej służbie narodowi!
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LISTY DO REDAKCJI

WSPOMNIENIA O

WICEADMIRALE J. UNRUGU
Inż. Horacy UNRUG

UWAGI 1 SPROSTOWANIA

Montresor 20 grudnia 1999 r.

Szanowny Panie Komandorze,
Zwrócono mi uwagę na „Przegląd Morski” 1998 
nr 11, w którym znajdują się dwa artykuły.

Pierwszy mgr Ryszarda Mielczarka Z 
dziejów budowy portu wojennego w Gdyni. 
Memoriał kpt. mar. Józefa Unruga z 19 czerwca 
1920. To ciekawy rzeczowy artykuł zawierający 
obszerne odnośniki do źródeł. Artykuł dla mnie 
szczególnie cenny, gdyż pozwalający zrozumieć 
różne wypowiedzi mego Ojca na temat Gdyni.

Drugi to kmdr w st. spocz. Juliana 
Ochmana pt. Admiralskie losy. Artykuł ten zaw
iera wiele stwierdzeń, które nie mogą mieć pod
staw w doświadczeniu osobistym kmdr 
Ochmana, a zatem oparte są na źródłach dostęp
nych autorowi, ale niestety nie cytowanych. Jak 
wynika z warunku nr 2. zamieszczania 
artykułów w „Przeglądzie Morskim” w pracach 
o charakterze historycznym wymagane jest 
podawanie źródeł. Zatem sądzę, że źródła 
komandora Ochmana zostały udostępnione 
redakcji „Przeglądu Morskiego”. Ponieważ 
artykuł opisuje kilka faktów, które są niezgodne 
z rzeczywistością sądzę, że kmdr w st, spocz. 
Julian Ochman został wprowadzony w błąd 

przez fałszywe źródła. Ponieważ te same źródła 
mogą być użyte przez innych, pragnę je poznać 
i skomentować, aby zapobiec ponownym 
pomyłkom, pomyłkom które szkodzą dobremu 
imieniu mego Ojca. Dlatego też proszę, aby pan 
redaktor udostępnił mi te źródła.

Pozwalam sobie zacytować kilka zdań z 
artykułu Admiralskie losy, które wymagają 
wyjaśnienia. Na s. 95 „Przeglądu Morskiego” 
1998 nr 11 (dalej „PM”) kmdr w st. spocz. Julian 
Ochman pisze: W kwietniu 1925 r. otrzymał 
urlop wypoczynkowy, z którego już, niestety, 
nie wrócił na swoje stanowisko. Powodem tego 
nagłego załamania się kariery (wiceadmirała K. 
Porębskiego) stał się wybuch tzw. „afery 
minowej” oraz pisma komandorów Świrskiego i 
Unruga do ministra spraw wojskowych (gen. 
Sikorskiego) obciążające za tę aferę właśnie 
wiceadm. K. Porębskiego. 1 chociaż kmdr por. 
Józef Unrug od grudnia 1923 r. znajdował się w 
stanie nieczynnym, to jednak był doskonale 
zorientowany w sytuacji panującej w KMW. 
Informował go dokładnie o tym kmdr J. Świrski, 
który był zastępcą szefa, i namówił do złożenia 
pisma do ministra spraw wojskowych, 
obciążającego wiceadm. K. Porębskiego. Oto 
treść tego pisma: Mówiąc zupełnie otwarcie: 
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nieszczęściem dla marynarki był jej szef, 
wiceadmirał Porębski. Oficer ten, dobry i szla
chetny jako człowiek, ożywiony najlepszemi 
intencjami, doświadczony w służbie morskiej w 
czasie pokoju i wojny, który w rosyjskiej mary
narce podobno miał opinię surowego rygorysty i 
krzewiciela karności - u nas zawiódł zupełnie. 
Jak wynika z listu J. Unruga, który podaję 
poniżej w całości, chodziło mu o naprawę mary
narki wojennej, a nie o obciążenie adm. 
Porębskiego aferą minową. Niestety zarzuty 
wobec adm. Porębskiego były, moim zdaniem, 
daleko cięższe gatunkowo wobec niego jako 
dowódcy marynarki niż odpowiedzialność za 
„aferę minową”.

„Majętność Sielec p. Podobowice.
Pow. Żnin. Wojw. Poznańskie

dn. 10 maja 1925 
Panie Generale!

Nieszczęsna sprawa komandora pod
porucznika Bartoszewicza-Stachowskiego, 
która niestety tak szeroki zyskała rozgłos w 
prasie, daje mi asumpt do zwrócenia się, z całym 
należnym Jego Dostojnej Osobie szacunkiem, 
do Pana Generała, od którego decyzji zależą 
ostatecznie losy naszej siły zbrojnej na morzu i 
rzekach. Dawno już, jeszcze będąc w służbie 
czynnej jako szef sztabu dowódctwa floty w 
Pucku, kiedy błędy i niedomagania w organiza
cji naszej marynarki sam bardzo dotkliwie 
odczuwałem, nosiłem się z zamiarem zwrócenia 
się poufnego do Pana Generała, celem 
spowodowania naprawy niezdrowych sto
sunków. Myśl ta nurtowała mnie nadal, chociaż 
już od jesieni 1923 na własną prośbę i na pod
stawie orzeczenia komisji superrewizyjnej, 
przeniesiony zostałem w stan nieczynny. To też 
obecnie, kiedy już nie jestem skrępowany 
ustawą ani względami natury służbowej, i kiedy 
w związku z kompromitującą aferą kdra. B. 
sprawa sanacji marynarki wojennej stała się 
nagląca, chwila wydaj e mi się odpowiednia do 
wykonania mojego zamiaru. Zwracam się więc 

w tym liście do Pana Generała jako obywatel do 
obywatela, z całym zaufaniem i w przekonaniu 
że Pan Generał, który niejednokrotnie okazał tak 
żywe zainteresowanie się naszą marynarką, 
zechce wysłuchać opinię człowieka bezstron
nego, który pracując w marynarce niemal od 
początku jej istnienia, miał sposobność poznać 
gruntownie wszelkie jej bolączki. Czynię to 
przeświadczony głęboko o doniosłości zagad
nienia morskiego dla bytu mocarstwowego 
naszej Ojczyzny, bez żadnych celów ubocznych 
lub postronnych wpływów, jedynie w chęci 
przysłużenia się, iie to w mojej mocy, sprawie 
marynarki której oddany byłem i jestem całą 
duszą.

Skoro mowa o koniecznej potrzebie sanacji 
marynarki wojennej, dowodzi to że stosunki 
obecnie tam panujące są niezdrowe, a sprawa 
kdra. B. stanowi tylko punkt kulminacyjny w 
kryzysie, który się przygotowywał od dawna. 
Sprawa ta, niezależnie od wyniku śledztwa i 
orzeczenia sądu, tak ujemnie świadcząca o sto
sunkach w korpusie oficerskim marynarki, jest 
po prostu pierwszym jawnym symptomem 
choroby, na którą marynarka wojenna cierpi od 
chwiii swego powstania. W przeciwieństwie do 
armji lądowej, w której stosunkowo wcześnie 
nastąpiła konsolidacja wewnętrzna, głównie 
dzięki energicznemu oczyszczeniu jej korpusu 
oficerskiego z elementów nie odpowiednich, 
marynarka, walcząca od początku swego ist
nienia z trudnościami zewnętrznymi, i 
absorbowana tą ciągłą walką o byt, nie zdołała 
dotąd wyzbyć się błędów, które z natury rzeczy 
tkwią w każdej młodej organizacji.

Do dziś dnia znajduje się w służbie czynnej 
marynarki wojennej cały szereg oficerów, bądź 
to pod względem fachowym, bądź moralnym, 
nie kwalifikujących się dla swoich stanowisk. 
Oficerowie ci, o których wiadomo, że pożytku 
służbie nie przynoszą hamując postęp i 
paraliżując wysiłki i prace jednostek lepszych, 
powodują dalsze zło, brak podstawowego ducha 
dyscypliny i podporządkowania się bezwzględ
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nego jednemu celowi: dobru służby dla kraju.
W wyższej mierze niż poszczególni ofi

cerowie odpowiedzialnem za ten stan rzeczy jest 
samo kierownictwo marynarki, lub raczej brak 
kierownictwa. Marynarka nigdy dotąd nie 
poczuła silnej ręki, nie miała ani jasno 
wytkniętego celu ani stałego kierunku. Mówiąc 
zupełnie otwarcie: nieszczęściem dla marynarki 
był jej szef, wiceadmirał Porębski.

Oficer ten, dobry i szlachetny jako 
człowiek, ożywiony najlepszemi intencjami, 
doświadczony w służbie morskiej w czasie 
pokoju i wojny, który w rosyjskiej marynarce 
podobno miał opinię surowego rygorzysty i 
krzewiciela karności, u nas zawiódł zupełnie. 
Fatalnie pobłażliwy i miękki wobec 
podwładnych, niestały w swych zamierzeniach, 
i chwiejny do tego stopnia, że nigdy nie ma 
pewności czy wydany już rozkaz nie zostanie 
znów cofnięty lub zmieniony pod czyimś 
wpływem, działał od samego początku wprost 
zabójczo na dyscyplinę.

Na domiar nierealne i wysoce szkodliwe dla 
rozwoju marynarki projekty admirała P. (n. p. 
projekt złączenia marynarki wojennej z hand
lową w ministerstwie przem. i handl.) wyt
worzyły w korpusie oficerskim uczucie 
niepewności jutra oraz braku ciągłości i 
celowości pracy. Smutny to fakt, że praca tych 
podwładnych p. admirała, którzy zdołali się 
zawczasu zorjentować i którzy wskutek tylu 
zmarnowanych wysiłków jeszcze nie zobojęt
nieli zupełnie, polegała w znacznej mierze na 
przeciwdziałaniu szkodliwym dla marynarki 
ideom jej szefa.

Nic dziwnego że przy tak słabym i 
nieobliczalnym szefie, całe kierownictwo mary
narki, a w pierwszym rzędzie służba material
nego zaopatrzenia okrętów i personelu, działała 
jak najgorzej.

Zamiast całą siłą tę sprawę pchać naprzód 
przez polepszenie administracji, czy to tech
nicznej, czy też intendenckiej, która do dziś dnia 
po pięciu latach, działa nad wyraz wadliwie i źle 

dopuszczono do urzeczywistnienia tak szkodli
wego dla marynarki planu skasowania odręb
ności różnych jej korpusów oficerskich. Przez tą 
źle pojętą i w naszych warunkach personalnych 
przedwczesną „reformę”, która jest tylko 
bezkrytycznem i nierozumnem naśladowaniem 
marynarki St. Zjedn. A. P., spowodowano, że 
szczupła ilość inżynierów, którą marynarka pol
ska dziś posiada, niezadługo zniknie zupełnie, 
co państwo jeszcze drogo będzie kosztowało.

Stan taki oczywiście odbija się fatalnie na 
działalności wszystkich dowóctw podległych 
kierownictwu marynarki wojennej, które przy 
zbytecznej całkiem, nadmiernej centralizacji 
służby nie mają możności swobodnej i korzyst
nej pracy, skoro centrala nie funkcjonuje.

Szkodliwem dla rozwoju marynarki prawie 
we wszystkich jej dziedzinach a zwłaszcza w 
dziedzinie gospodarczej, okazało się również 
niewolnicze uzależnienie jej od przepisów twor
zonych dla armii lądowej. Marynarka nie jest i 
nie może być, jak lotnictwo lądowe, broń 
pancerna lub jakakolwiek inna, integralną częś
cią armii, lecz stanowi odrębny zupełnie i 
samodzielny organizm, który chociaż maleńki 
dotychczas, wymaga odrębnego traktowania. 
Historia marynarek wojennych, np. w Austrii i 
Prusach, dowodzi, że popełniono tam swego 
czasu ten sam błąd, naginania potrzeb marynar
ki do przepisów stworzonych dla wojska, błąd, 
którego złe skutki starano się później naprawić, 
nadając marynarce wojennej konieczny dla jej 
prawidłowego rozwoju stopień niezależności od 
armji.

Jeżeli polska marynarka wojenna ma dalej 
istnieć i spełniać swe zadania, t. j. wyjść z obec
nego stanu szkoino-kadrowego i stać się 
skutecznem narzędziem obrony kraju, w takim 
razie niezbędne są pewne reformy, których 
główne zasady ująć można w sposób 
następujący:
1) Zmiana osoby szefa kierownictwa marynarki. 
Osobistość odpowiednia na to stanowisko 
należałoby szukać między komandorami. 
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Śmiem twierdzić z całą stanowczością że żaden 
z oficerów będących obecnie w randze admiral
skiej się nie nadaj e.
2) Oczyszczenie korpusu oficerów marynarki 
przez bezwzględne wyeliminowanie zużytych 
lub moralnie nieodpowiednich. Jeżeli to będzie 
przeprowadzone, zabraknie pewnej ilości ofi
cerów do etatu, lecz sądzę, że przez odpowied
nie zarządzenia organizacyjne da się 
przeprowadzić redukcję etatowych stanowisk 
oficerskich bez szkody dla służby. Pozatem 
należy się spodziewać, że pozostali oficerowie, 
już nie krępowani w działaniu przez jednostki 
nie odpowiednie, i podniesieni na duchu przez 
przeprowadzoną sanację, podwoją wydajność 
swej pracy.
3) Cofnięcie lub zawieszenie wykonania 
ustawy, kasującej zróżniczkowanie korpusu 
oficerskiego marynarki na morski, techniczny i 
rzeczno-brzegowy. W dzisiejszych warunkach 
zniesienie korpusu technicznego jest absurdem, 
który nikomu korzyści nie przyniesie i musi 
okazać się wysoce szkodliwe dla dalszego roz
woju służby technicznej marynarki.
4) Uniezależnienie marynarki wojennej od 
przepisów stworzonych dla wojska przez 
usamodzielnienie jej służb od odnośnych depar
tamentów i służb M. S. Wojsk.

Panie Generale! Sytuacja jest groźna, 
chodzi dziś wprost o egzystencję marynarki 
wojennej, której potrzebę dla obrony kraju Sam 
Pan uznałeś i, o której na szczęście można 
powiedzieć, że zasługuje na to żeby ją ocalić z 
stanu obecnej dezorientacji. Projektuje się 
urzeczywistnienie programowej rozbudowy 
marynarki, a w tym roku już dość pokaźną - jak 
na nasze stosunki - suma ma być łożona na cele 
uzbrojenia morskiego. Według tego jak sytuacja 
w marynarce się dziś przedstawia, nie ma jed
nakże gwarancji, że potencjalna siła naszej 
obrony się podniesie, mimo ofiar materialnych 
kraju. Nie jest to tylko mojem zapatrywaniem 
osobistem, lecz jestem pewien, że dzielę je z 
tymi oficerami, którzy jasno zdają sobie sprawę 

z beznadziejności obecnego stanu, i którzy rozu
mieją że przed wykonaniem jakiegokolwiek 
programu rozwoju, należy przeprowadzić 
radykalną naprawę stosunków wewnętrznych.

Są w marynarce naszej ludzie zdolni, 
tędzy moralnie, niestrudzonej pracy i ofiarności, 
którzy raz zapoczątkowane dzieło wyprowadzą 
z błędów doby obecnej do pomyślnego jutra. 
Trzeba tylko, żeby doznali poparcia z góry, żeby 
czuli za sobą świadomą wolę mężów, którzy 
kierują losem siły zbrojnej Rzeczpospolitej. 
Wówczas marynarka wojenna stanie się tern, 
czem być powinna: kluczem do naszych wrót 
morskich.

Zabierając głos w tej tak ważnej dla 
naszej przyszłości państwowej sprawie, winien 
jestem wytłumaczenia co mnie do tego 
upoważnia: Jestem byłym oficerem marynarki 
wojennej niemieckiej, w której służyłem bez 
przerwy od początku roku 1904 do końca roku 
1918. W marynarce polskiej pełniłem służbę od 
początku jej istnienia, a w latach 1920, do 1923 
byłem szefem sztabu Dowódctwa Floty. Znam 
zatem dokładnie wszystkie dotychczasowe fazy 
rozwoju naszej siły morskiej. Jako zamiłowany 
marynarz, a więcej jeszcze jako obywatel doce
niający potrzebę marynarki wojennej dla obrony 
Ojczyzny, śledzę z żywym zainteresowaniem 
także i dziś, stojąc z dala, przebieg jej rozwoju i 
sądzę, że pogląd mój na sanacje stosunków w 
marynarce jest uzasadniony. Ufam więc, że ten 
mój list, w którym bez zastrzeżeń i ogródek 
wyrażam moją opinię o naprawie marynarki 
wojennej, nie wzbudzi powątpienia co do 
szczerości moich zamierzeń.

Nie proszę o nic dla siebie ani dla niko
go, chodzi mi jedynie o sprawę, żałuję bardzo ze 
chcąc osiągnąć swój cel nie mogłem oszczędzić 
ciężkich zarzutów szefowi marynarki wojennej, 
którego cenię jako człowieka i wobec którego 
nie żywię żadnej osobistej niechęci.

Racz Pan, Panie Generale, przyjąć 
wyrazy mojego najgłębszego szacunku i 
poważania.
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(-) J. Unrug
Komandor porucznik w stanie nieczynnym”

Wracając do artykułu na stronie 95 
„PM” napisano: Myślę ponadto, że powyższe 
pismo było odwetem za nasłanie do Dowództwa 
Floty kmdr por. Edwarda Sadowskiego na 
doradcę szkolenia taktycznego, z którym kmdr 
por. Unrug wszedł w konflikt i w wyniku czego 
podał się do dymisji. Różni ludzie mają różne 
sposoby myślenia i metody odwetu. Nie byłem 
w Pucku w 1923 r., więc nie mogę się 
wypowiedzieć na temat konfliktu z kmdr por. 
Edwardem Sadowskim. W rozmowie z rodzica
mi na temat przeniesienia Ojca w stan nieczyn
ny i o stosunkach w Pucku ani matka, ani ojciec 
o komandorze Sadowskim nie wspomnieli. Z 
powyższego pisma natomiast wynika, że Ojciec 
miał poważny konflikt z dowódcą marynarki 
wojennej adm. Porębskim. Wiem natomiast, z 
Jego odpowiedzi na moje pytania, że Ojciec 
prosił o przeniesienie w stan nieczynny z innych 
powodów niż te, które sugeruje komandor 
Ochman (i wielu innych autorów). Mianowicie: 
1) z powodu pogorszenia się choroby skóry 
(łuszczycy) wymagającego radykalnej zmiany 
trybu życia, 
2) z powodu zaprogramowanych zmian w 
Marynarce Wojennej uważał dalszą pracę w 
marynarce za bezcelową (złączenie marynarki 
wojennej z handlową), 
3) po śmierci jego matki, rodzinny majątek Ojca 
- Sielec wymagał jego osobistego kierownictwa, 
4) Ojciec cytował jeszcze jeden powód, którego 
niestety teraz nie pamiętam.

Czy istnieje źródło pozwalające 
twierdzić że J. Świrski namówił J. Unruga do 
napisania cytowanego powyżej pisma?

Następny fragment ze s. 96 również 
wymaga komentarza: W domu rodzinnym 
mówiono tylko po niemiecku a Języka polskiego 
uczył młodego Józefa Unruga specjalnie zatrud
niony nauczyciel.

Józef Unrug z matką mówił po
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niemiecku, z obojgiem rodziców po francusku, 
polskiego uczył się z ojcem. Miał także lekcje 
polskiego ze znajomymi, polskimi emigrantami 
w Dreźnie. Jego młodszy o 14 lat brat Michał w 
Sielcu, po 1907 r. miał nauczyciela polskiego. 
Ojciec był wtedy już w marynarce wojennej 
niemieckiej. Wstąpił do marynarki niemieckiej 
wbrew woli ojca, który obawiał się, że zniem
czeje.

Mój dziadek osierocony przez oboje 
rodziców w wieku szkolnym znalazł się w 
wojsku niemieckim, i z trudem uniknął zniem
czenia.

Jestem bardzo zainteresowany incyden
tem z lutego 1940 r. w Oflagu XVIII C („PM”, 
s. 97). Na temat wizyty Niemców u adm. 
Unruga słyszałem wiele wersji. Ojciec na ten 
temat nie chciał rozmawiać. Stosunki z 
Unrugami niemieckimi po wojnie zerwał. Opis 
w artykule brzmi jak pochodzący od naocznego 
świadka. Wiem, że Ojcu zależało na tym, by z 
Niemcami, bez świadków Polaków, nie roz
mawiać. Może opis pochodzi ze wspomnień 
ppłk Bimbachera? Proszę o określenie źródła. 
Do listy obozów należy dodać, jak wiadomo z 
raportu z niewoli adm. Unruga, Johannisbrunn 
koło Opawy („PM”, s. 98).

Na stronie 98 autor artykułu podał, iż 
(mowa o admirale Unrugu): W1948 został zde
mobilizowany i musiał opuścić Wielką 
Brytanię. Decyzję tę władze brytyjskie uzasad
niały tym, że w czasie 1 wojny światowej był 
dowódcą niemieckich okrętów podwodnych 
walczących przeciwko Wielkiej Brytanii i z tego 
powodu jego pobyt jest w tym kraju 
niepożądany.

Nigdy czegoś podobnego nie słyszałem; 
jestem bardzo ciekaw z jakiego źródła wersja ta 
pochodzi. W tym samym okresie wg artykułu 
pani Wandy Troman, która bardzo dokładnie 
cytuje źródła oficjalnych dokumentów brytyjs
kich, rząd brytyjski przyznał J. Unrugowi w 
drodze wyjątku wypłatę emerytury (patrz 
„Nasze Sygnały”, nr 185, s. 2-5), o czym zresztą 
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nie wiedziałem, gdyż Ojciec emerytury tej nie 
pobierał. Następny cytat z tej samej strony 
wymaga także poparcia dowodami: W czerwcu 
1957 r. wysłał list do ministra obrony narodowej 
gen. dyw. Mariana Spychalskiego z prośbą o 
zezwolenie na powrót do Polski, gdyż pragnie 
być po śmierci pochowany wśród swoich ofi
cerów na Oksywiu.

Powtarzam to, co napisałem do redakto
ra „Naszych Sygnałów”, kpt. Mariusza 
Ołdakowskiego, 16.12.1998 r. w odpowiedzi na 
pytanie na temat ewentualnego listu wiceadm. J. 
Unruga do gen. Spychalskiego:

„Adm. J. Unrug na pewno nie wysłał 
listu do gen. Spychalskiego. Jest nie do 
pomyślenia, aby adm. Unrug zwracał się do 
kogokolwiek z prośbą o zezwolenie na powrót 
do Polski. Do śmierci był Polakiem, obywa
telem polskim, żadnego innego obywatelstwa 
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 warszawskiej 
gazety o mszy za komandora Przybyszewskiego 
i innych, mówiąc:

— Komuniści moich chłopców pozabi
jali, nic z nimi nie chcę mieć do czynienia”.

Jest możliwe, że chcąc Ojcu pomóc, 
gdyż praca w Agadir kończyła się, a ja także 
szukałem pracy, Wojciech Unrug, brat mojej 
matki, napisał list w tym sensie do 
Spychalskiego. Wojciech Unrug odwiedził rodz
iców w Maroku i jeszcze w 1957 roku miał iluz
je na temat Gomułki & Co. Jeżeli coś takiego 
miało miejsce, to na pewno bez wiedzy Ojca, 
który żadnych iluzji nie miał.

Jeżeli list od wiceadm. Unruga do gen. 
Spychalskiego istnieje, to pragnę otrzymać 
kopię, aby sprawdzić skąd pochodzi.

Tysiąclecia życzę Panu wszelkiej pomyślności. 
Łączę wyrazy szacunku i poważania.

* List inż. Horacego Unruga, syna 
wiceadm. Józefa Unruga, do redaktora naczel
nego „Przeglądu Morskiego” zawiera uwagi i 
sprostowania do treści artykułu kmdr w st. 
spocz. Juliana Ochmana pt. Admiralskie losy, 
wydrukowanego w „Przeglądzie Morskim”, 
1998 nr 11. Por. również list kpt mar. Mariusza 
Ołdakowskiego i odpowiedź kmdr Ochmana 
opublikowane w „Przeglądzie Morskim”, 1999 
nr 4.

Z okazji Bożego Narodzenia i Nowego
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Listy do Redakcji 
Przeglądu Morskiego

Gdynia, dnia 07.01.2000 
W.P. Inż. Horacy UNRUG 
6 rue de Blackford 
37460 MONTRESOR 
FRANCJA

Szanowny Panie,
Uprzejmie dziękuję za list z 20 grudnia 

ubiegłego roku z uwagami do treści dwóch 
artykułów wydrukowanych w „Przeglądzie 
Morskim” 1998 nr 11 i załączonym artykułem 
Wandy Troman o Pańskim Ojcu 
wydrukowanym w „Naszych Sygnałach” 1999 
nr 185. Jego treść poznałem wcześniej i do niego 
jeszcze powrócę, utrzymuję bowiem kontakt z 
autorką oraz redaktorem kmdr ppor. w st. spocz. 
Mariuszem Ołdakowskim.

Cieszy mnie i nie dziwi zwłaszcza pozy
tywna uwaga o materiale mgr Ryszarda 
Mielczarka - mego kolegi, rzetelnego historyka 
z gdańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Nie dziwi mnie również Pański sto
sunek do artykułu kmdr w st. spocz. Juliana 
Ochmana, który wywołał rozgłos nie tylko w 
kraju. Spotkałem się z zastrzeżeniami innych 
osób do jego treści. Jednak tylko kmdr Mariusz 
Ołdakowski sformułował je w postaci listu 
przeznaczonego do druku w „Przeglądzie 
Morskim”. Jego list i odpowiedź autora artykułu 
zostały zamieszczone w „Przeglądzie Morskim” 
1999 nr 4.

Na wstępie muszę wyjaśnić pewne 
zasady, aby między nami nie było nieporozu
mień.

„Przegląd Morski” jest wojskowym 
czasopismem fachowym wydawanym przez 
Dowództwo Marynarki Wojennej. Publikuje 

teksty różnych autorów z zakresu wielu dyscy
plin naukowych znajdujących zastosowanie w 
Marynarce Wojennej. Artykuły mają charakter 
popularnonaukowy (z naciskiem na drugi człon 
tego wyrazu) z uwagi na poziom określonego 
kręgu czytelników, dla których są przeznaczone. 
Za poglądy przedstawione w artykułach 
odpowiadają ich autorzy. W tym celu zostały 
sformułowane warunki zamieszczania prac. 
Każdy z autorów może w każdej chwili spotkać 
się z zastrzeżeniami czytelników do treści 
artykułu, bo czasem czytelnicy posiadają równy 
albo wyższy zakres wiadomości albo doświad
czeń w opisywanych zagadnieniach.

Jednak dyskusje autorów z czytelnikami 
rzadko trafiają na łamy „Przeglądu Morskiego”, 
gdyż z uwagi na miejsce zamieszkania albo 
pełnienia służby czy pracy zawodowej ich kon
takty odbywają się poza redakcją.

Formalnym dowodem odpowiedniego 
poziomu artykułu, nie licząc autora i jego 
dorobku, jest więc tzw. aparat naukowy (wykaz 
źródeł, bibliografia albo przypisy) będące jego 
częścią, wydrukowane razem z artykułem. W 
mojej redakcji i w innych (nie tylko w Polsce) 
redakcjach tego rodzaju czasopism nie żąda się, 
od autorów okazywania źródeł.

Napisałem powyższe wyjaśnienia po to, 
abyśmy wiedzieli do kogo są kierowane Pańskie 
uwagi na temat słów o Pańskim Ojcu 
znajdujących się w artykule kmdr Ochmana.

Teraz na temat tego artykułu. Dlaczego 
brak aparatu naukowego. Problem w tym, że to 
jeden artykuł z cyklu wspomnień. A wspom
nienia są formą materiału źródłowego, rzecz 
jasna, że są to źródła subiektywne. Mogą mieć 
aparat albo i nie. Decyduje tu osoba autora. W 
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tym przypadku jest to oficer w stanie spoczynku 
po długoletniej służbie, w stopniu komandora z 
przedwojennym rodowodem, z dużym autory
tetem, były szef Sztabu Głównego Marynarki 
Wojennej - ma więc całkowicie wystarczające 
kwalifikacje do zamieszczania cyklu jego 
wspomnień w „Przeglądzie Morskim”.

Odpisuję tak szeroko, bo wiem, że był 
Pan u mnie w redakcji i chciał się spotkać. 
Gdyby miał Pan wtedy więcej czasu, byłoby to 
.możliwe, mimo mojego urlopu. Do dziś żałuję, 
że nie spotkaliśmy się.

Przejdźmy jednak do sedna. Chciałbym 
Pański list wydrukować w „Przeglądzie 
Morskim” (bez płacenia Panu honorarium), ale z 
niego nie wynika, że takie jest Pańskie życzenie.

Jest i druga możliwość, na której mniej 
mi zależy - za Pańską zgodą mogę ten list 
przekazać kmdr Ochmanowi.

On może na Pański list wydrukowany w 
„Przeglądzie Morskim” odpowiedzieć Panu 
również na łamach mego pisma. Na przesłany 
jemu Pański list może też odpowiedzieć na 
łamach „Przeglądu Morskiego” (jeśli to będzie 
miało jakiś sens) albo listownie -bezpośrednio 
do Pana. Brak odpowiedzi jest też jakąś formą 
odpowiedzi.

Sugeruję wydrukowanie Pańskiego listu 
oraz ewentualnej odpowiedzi kmdr Ochmana w 
„Przeglądzie Morskim” - najlepiej w tym 
samym numerze. A w kolejnym 
przedrukowałbym wspomniany artykuł pani 
Troman o adm. Unrugu z „Naszych Sygnałów”. 
Do niej oraz do kmdr Ołdakowskiego zwróciłem 
się w tej sprawie, zanim jeszcze otrzymałem 
Pański list.

Chcę przez to Panu napisać, że 
wiceadm. Józef Unrug jest dla mnie, jak i chyba 
dla wszystkich historyków polskiej Marynarki 
Wojennej, jedną z najważniejszych postaci w jej 
dziejach. To oznacza, że jego biografia powinna 
być powszechnie znana, ale i rzetelnie, wszech
stronnie, naukowo (a więc prawdziwie) przed
stawiona.

Jeśli miałbym Pański list opublikować 

w „Przeglądzie Morskim”, musiałbym go 
odpowiednio zredagować. Początkowo 
chciałem sugerować jakieś skróty, zwłaszcza w 
cytowanym liście do gen. Sikorskiego. List ten 
Jest u nas dość znany - był wydrukowany w 
Przeglądzie Morskim” 1986 nr 11, potem w 
tomie II książki Mirosława Kułakowskiego 
Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej 
(Toronto 1988) i książce Cz. Ciesielskiego, W. 
Patera i J. Przybylskiego - Polska Marynarka 
Wojenna 1918 - 1980. Zarys dziejów (Warszawa 
1992).

Myślę jednak, że dobrze będzie jak 
Pański list zostanie wydrukowany w całości. 
Swoją drogą ciekawi mnie z jakiego źródła Pan 
skorzystał. Może ma Pan oryginał - chętnie 
opublikowałbym jego zdjęcie.

W tej sytuacji zmiany w Pańskim liście 
miałyby charakter poprawek kosmetycznych - 
inne oznakowanie cytatów, akapity, interpunkc
ja itp.

Liczę na to, że będzie Pan chciał 
zobaczyć swój list wydrukowany w 
„Przeglądzie Morskim”, przez co jego treść 
wejdzie do obiegu naukowego, więc już 
rozpocząłem pracę nad przygotowaniem go do 
druku. Przed wydrukowaniem otrzyma Pan go 
do akceptacji i autoryzacji.

Jednocześnie pragnę Panu serdecznie 
podziękować za przesłane mi życzenia 
świąteczne i noworoczne oraz przekazać wza
jemne najlepsze życzenia dobrego zdrowia i 
wszelkiej pomyślności Panu i Pańskiej 
Rodzinie.

Z wyrazami szacunku:
kmdr por. mgr Walter Pater
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Gdynia, dnia 17.01.2000

W.P. Inż. Horacy UNRUG
6 rue de Blackford
37460 MONTRESOR
FRANCJA

Szanowny Panie,
W ślad za moim listem do Pana z 7 stycznia br. w załączeniu przesyłam przygotowany do 

druku w „Przeglądzie Morskim” Pański list do mnie z 20 grudnia ubiegłego roku.
Proszę o informację, czy akceptuje Pan mój zamiar wydrukowania go w tej formie w 

„Przeglądzie Morskim”.
W razie potrzeby proszę nanieść ewentualne poprawki względnie uzupełnienia. Oczekuję 

na odpowiedź.
Z wyrazami szacunku: \

REDAKTOR NACZELNY 
„PRZEGLĄDU MORSKIEGO” 

kmdr por. mgr Walter PATER

Pan redaktor naczelny 
kmdr por. mgr Walter Pater

PRZEGLĄD MORSKI 
81-912 Gdynia 
12 skr. pocz. 22.

Montresor 16 luty 2000.

Szanowny Panie Komandorze, 
uprzejmie dziękuje za listy z 7 i 17 stycznia br.

Z odpowiedzi Pana komandora 
wnioskuje, że redakcja Przeglądu Morskiego 
nie ma dostępu do źródeł komandora Ochmana.

Wprawdzie nie napisałem listu w celu 
publikacji w „Przeglądzie Morskim” lecz w 
celu wydobycia na jaw źródeł, ale zgadzam się 
z Pana sugestią wydrukowania mego listu w 
„Przeglądzie Morskim”, pod warunkiem 
następujących zmian lub poprawek:
Z Pana listu wnioskuje ze Pan Ołdakowski jest 
komandorem w stanie spoczynku a nie kapi
tanem jak fałszywie napisałem. Proszę to 
odpowiednio poprawić według stanu fakty
cznego.
Na stronie 5 listu przygotowanego do druku

jest: „Jako zamiłowany marynarz a wiec 
jeszcze jako obywatel....”. Powinno być: „Jako
zamiłowany marynarz a więcej jeszcze jako 
obywatel....”
Na stronie 7 listu przygotowanego do druku 
jest: „Pokazał mi ogłoszenie z warszawskiej 
gazety o mszy za komandora 
Przybyszewskiego i innych....” Proszę zmienić: 
„Pokazał mi ogłoszenie z ycia Warszawy z dn. 
29.VIII.57 r. o mszy za spokój dusz oficerów 
Marynarki Wojennej RP niewinnie straconych i 
zmarłych w wiezieniu, a następnie pośmiertnie 
zrehabilitowanych Ś. p.
Kontradmirała Adama MOHUCZEGO 
Komandora WŁADYSŁAWA SAKOWICZA 
Komandora STANISŁAWA
MIESZKO WSKIEGO
Komandora JERZEGO STANIEWICZA 
Komandora por. ZBIGNIEWA PRZY
BYSZEWSKIEGO
Komandora ppor. WACŁAWA KRZYWCA 
Por. mar ZDZISŁAWA FICKA...”
Pozwalam sobie przesłać kopie Pana i mojego 
listu panu redaktorowi Ołdakowskiemu.

Z wyrazami szacunku 
H. Unrug
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MONTRESOR NIE LEŻY NAD LOARĄ...

Mariusz OŁDAKOWSKI
WSPOMNIENIA O WICEADMIRALE J. 
UNRUGU

W numerze 11 „Przeglądu Morskiego” 
(listopad 1998) ukazał się artykuł kmdr J. 
Ochmana pt.: „Admiralskie losy”. Tak jak 
umieszczenie Montresor nad Loarą przez autora 
artykułu to samo może się odnieść do całej częś
ci powyższego artykułu dotyczącego losów 
Adm. J. Unruga po zakończeniu wojny. Same 
nieprawdy i przeinaczenia. Po przeczytaniu tego 
artykułu nie tylko ogarnęło mnie oburzenie, ale 
zaraz napisałem do p. Horacego Unruga — syna 
Admirała, załączając cały artykuł. Postarałem, 
się również dotrzeć do Public Record Office, 
gdzie znajdują się oryginały dokumentów bry
tyjskich. Jak dostanę pozwolenie PRO użycia 
tych dokumentów mogę służyć dokładnymi 
informacjami tam zawartymi wraz z datami. W 
dokumentach tych, sporządzonych przez min
istrów brytyjskich, Admirał Unrug jest nazwany 
„Defender of Gdynia” oraz „The most distin- 
guished Naval Officer”. Wszędzie są tylko 
wyrazy uznania. Ponadto, Admirał J. Unrug był 
jedynym alianckim oficerem, który nie walczył 
pod dowództwem brytyjskim, któremu została 
ofiarowana roczna pensja tak jak dowódcom 
wszystkich trzech części Polskich Sił 
Zbrojnych. Tak jak my tutaj wiemy, ja osobiście 
pamiętam komentarze na ten temat, Admirał tej 
pensji nie przyjął. Wołał pracować na życie jak 
tylko dostał ofertę pracy w Maroku w firmie 
Fregata SA — Agadir. Założyli tą firmę znajomi 
Admirała z Gdyni. Jak pisze pan Horacy Unrug 
„Tam rodzice wyjechali latem 1948 r. Decyzję 
podjęli sami”. A zdanie, że „musiał opuścić 
Wielka Brytanię itd.” jest oczywistą bzdurą. 
Dalej pisze pan Horacy Unrug „Admirał J. 
Unrug na pewno nie wystał listu do gen.

Spychalskiego. Jest to nie do pomyślenia, żeby 
Admirał Unrug zwracał się do kogokolwiek z 
prośbą o zezwolenie na powrót do Kraju. Do 
śmierci był Polakiem, obywatelem polskim. 
Miał do powrotu do Polski absolutne prawo.

Już parę lat później we Francji, był 
zapraszany w nasze rodzinne strony w okolicy 
nina — odmówił pisemnie. Jak się o tym 
dowiedziałem, pytałem go dlaczego? Pokazał 
mi ogłoszenie z warszawskiej gazety o mszy za 
komandora Przybyszewskiego i innych mówiąc 
- Komuniści moich chłopców pozabijali, nic z 
nimi nie chcę mieć do czynienia. Jest możliwe, 
że chcąc ojcu pomóc, gdyż praca w Agadir 
kończyła się a ja także szukałem pracy, 
Wojciech Unrug, brat mojej matki napisał list w 
tym sersie do gen. Spychalskiego. Wojciech 
Unrug odwiedził rodziców w Maroku jeszcze w 
1957 roku miał iluzję na temat Gomułki and Co. 
Jeżeli coś takiego miało miejsce, to na pewno 
bez wiedzy Admirała J. Unruga, który żadnych 
iluzji nie miał”.

Jak już wspomniałem, będę mógł, po 
otrzymaniu Pozwolenia, podać dane z dokumen
tów brytyjskich w PRO.

Kmdr J. Ochman żadnego dowodu 
swoich fantazji i insynuacji nie przedstawi! A 
przecież chodzi tu o dobre imię bohaterskiego 
Dowódcy Floty no i przede wszystkim 
wychowawcy kilku pokoleń oficerów, podofi
cerów i marynarzy Marynarki Wojennej. 
Redaktor „Naszych Sygnałów”

***
Kmdr rez. Julian OCHMAN
Uprzejmie informuję, że nie będę 

polemizował z wywodami kpt. mar. 
Ołdakowskiego, redaktora „Naszych 
Sygnałów”, zawartych w liście z 20 stycznia 
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1999 r., gdyż za droga jest mi pamięć po ś.p. 
wiceadmirale Józefie Unrugu, pod dowództwem 
którego walczyłem w Obronie Wybrzeża i przez 
blisko rok przebywałem w niewoli niemieckiej, 
mieszkając w tym samym baraku,

Ponadto nie chcąc obrażać patrioty
cznych uczuć kpt. mar. Ołdakowskiego, pragnę 
jedynie stwierdzić, że będąc na stanowisku szefa 
sztabu Głównego Marynarki Wojennej, miałem 

dostęp do wielu tajnych pism i kontaktowałem 
się z osobistościami na wysokich stanowiskach 
państwowych.

Wszystko co napisałem w artykule p.t. 
„Admiralskie losy” jest prawdą, którą można, 
udokumentować. P.S. A jednak Montresor leży 
nad Loarą.

Horacy Unrug
Tygodnik Powszechny. Nr 30, 25 lipca 

1999 r. str. 6. Listy do redakcji. Polska rodzina 
Unrugów. Artykuł „Księża i marynarze” pani 
Anny Matei w „Tygodniku Powszechnym” z 6 
czerwca 1999 r. wywołał dawne wspomnienia. 
Miałem 7 lat, kiedy ksiądz Miegoń przygo
towywał mnie do pierwszej spowiedzi. 
Pamiętam Go jako młodego wysokiego księdza 
w sutannie. Pierwsza spowiedź u Niego była 
niezapomnianym przeżyciem. Zbiegłem z koś
cioła do domu lekki i szczęśliwy. O Virtuti 
Militari księdza Miegonia wiedziałem już wtedy 
od ojca, Józefa Unruga, o Jego pomocy umier
ającym i rannym w szpitalu w Babim Dole 
dowiedziałem się od komandora dr. 
Markowskiego po wojnie, ale innych detali z 
Jego życia nie znałem. Wdzięczny jestem 
Autorce za zebranie tych informacji.

Niestety artykuł zawiera fałszywe 
określenie rodziny Unrugów, które pragnę 
poprawić. Unrudzy nie byli rodziną niemiecką. 
Unrudzy byli Polakami z wyboru. Z Alzacji 
przez Turyngię znaleźli się w Czechach i w pias
towskim Księstwie Głogowskim (około 1300 
r.). Tam też później zostali kalwinami. Po obję
ciu Śląska przez Habsburgów nastąpiła kontr
reformacja. W Polsce istniała, wówczas 
wyjątkowa w Europie, tolerancja.

Krzysztof Unrug (1550-1622) wybrał 
wolność religijną, wyemigrował do Polski w 

roku 1597. Nabył klucz międzychodzki od Jana 
Ostroroga, a następnie od Żychlińskich 
Kargową i otrzymał polski indygenat 
(odpowiednik obywatelstwa). Następny wybór 
miał miejsce już po zaborach. Stryj mojego ojca 
Ludwik zginął za ojczyznę od kuli pruskiej pod 
Miłosławiem 30 kwietnia 1848 roku. Jego rodz
ice i rodzeństwo przeszli wtedy na wyznanie 
rzymsko-katolickie. I słusznie, bo ta część pols
kich Unrugów, która pozostała innowiercami, w 
warunkach zaborów straciła swoją polskość. 
Niemniej ich potomkowie podczas stanu wojen
nego byli bardzo pomocni moim krewnym w 
Polsce.

Czy Krzysztof Unrug w 1597 roku był 
Niemcem? Czy pojęcie „Niemca” istniało wów
czas lub miało sens jak obecnie? Czy krewni 
uczestniczyli w służbie Rzeczypospolitej, ginęli 
w powstaniach jako członkowie rodziny 
niemieckiej? Przypuszczam, że nie.

Jeszcze jedna uwaga. To prawda, że 
wielu spośród tych, którzy po 1945 wrócili do 
Polski i do marynarki, na początku lat 
pięćdziesiątych musiało opuścić Wybrzeże, ale 
nie zapominajmy o tych oficerach marynarki, 
którzy zostali zamordowani w więzieniach UB. 
Tak też decydowała nowa władza.

Z wyrazami szacunku
HORACY UNRUG.
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Wincenty Wołczek
Dnia 9 października 1999 r. w wieku 90 

lat odszedł z szeregów weterańskich, członek 
Placówki 24 w Bridgeport, weteran II wojny 
światowej śp. Wincenty Wolczek. Urodził się 6 
października 1909 roku w miejscowości 
Lozowo woj. Białystok. Do Polskiej Marynarki 
Wojennej wstąpił 24 października 1928 roku. W 
służbie czynnej służył na następujących 
okrętach: ORP "Mazur", TUG "Sokół", TUG 
"Krakus", ORP "Wilia", ORP "Burza", ORP 
"Grom" (Bosmanmat). .

W 1940 roku po przejściu Polskich Sił 
Zbrojnych pod dowództwo brytyjskie. Jako 
starszy bosman zawodowy, został przydzielony 
na staż, na angielski okręt HMS "Greyhound". 
Po skończeniu szkolenia, tego samego roku 
służbę swoją kontynuował na ORP "Garland" od

podniesienia do opuszczenia bandery 1940 - 
1946r. Ze wszystkich okrętów brytyjskich 
przekazanych, podczas wojny Polskiej 
Marynarce Wojennej, "Garland" Jako jeden 
najszczęśliwszy przetrwał wojnę

(ze wspomnień śp. Wincentego 
Wolczaka). Jako Chief Petty Officer in Charge, 
Engine Room Senior Grade, zszedł z okrętów i 
zakończył służbę wojskową w Marynarce 
Wojennej 11 czerwca 1947 roku.

Spośród wielu uhonorowań i odz
naczeń, oto niektóre: "Krzyż Walecznych 
(dwukrotnie). Medal Morski z potrójnym oku
ciem (za rzetelne 59 miesięcy i 10 dni służby na 
morzu w czasie wojny 1939 - 1945, oraz bry
tyjskie odznaczenia: 1939-1945 Star Ribbon, 
Atlantic Star Ribbon, Italy Star Ribbon, Silver 
Rosę, War Medal, 1942 Republika Malty - za 
heroizm, waleczność i poświęcenie.

Po skończeniu służby wojskowej, 
wyemigrował na krótko do Kanady, a potem do 
USA do miasta Bridgeport. Ct., gdzie mieszkał 
do końca swego życia.

Pogrzeb odbył się uroczystym odd
aniem honorów przez weteranów członków 
Placówki 24 w Bridgeport, odegraniem 
pożegnalnych hejnałów oraz Polskiego Hymnu 
Narodowego. Polska Flaga, którą przykryta 
była trumna ze zwłokami, wręczono żonie 
zmarłego Ludwice Wolczek.

Zwłoki śp. Wincentego Wolczaka, na 
jego życzenie zostały spalone, a prochy zostały 
złożone w głębiach Atlantyku w obecności żony 
Ludwiki, córek Anny i Reginy, oraz najbliższej 
rodziny.

Niech spoczywa w spokoju wiecznym, 
na dnie wielu mórz i oceanów, wraz ze swymi 
kolegami poległymi w czasie II wojny świa
towej, walczącymi za dzisiejsza, naszą wol
ność.

Cześć Jego Pamięci!
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Andrzej Guzowski 
„Przemek”

Tadeusz Lesisz
Dla mnie był zawsze „Przemkiem”. Nie 

pamiętam kiedy „ochrzciłem" go tym 
słowiańskim imieniem Przemysław, ale było to 
na pewno w czasie naszych podchorążackich 
czasów i takim pozostał dla nas najbliższych 
kolegów do końca. Lubiłem jego towarzystwo, 
bo zawsze miał coś ciekawego do powiedzenia i 
zabawiał nas swoimi barwnymi przeżyciami z 

Zjazd w Fowley Court - 199Ir. jedno z ostatnich zdjęć z 
Przemkiem z moją żoną Wandeczką (tak ją nazywał) i ja.

przed i z czasów wojny, ale najbardziej umiał 
opowiadać kawały, które sypały mu się Jak 
spod rękawa. „Często wydawało mi się, że nie 
słucha co mówią inni, bo myślał już o następ
nym. Podczas służby na okrętach podwodnych 
na Malcie zakochał się „nieprzytomnie" w 
pięknej, uroczej maltance Dorocie i pomimo 
zakazu i bez pozwolenia „władz", ożenił się, w 
następstwie czego został odkomenderowany na 

flotę do Anglii. Piękna Dorotka 
obdarzała go pięciorgiem potomst
wa.

„Przemek” był wyjątkowo 
zdolny, pracował w miarę ile było 
konieczne. Odznaczał się dużym tal
entem pisarskim i w konkursie, 
zdobył nagrodę literacką Polskiego 
Związku Dziennikarzy na 
uchodźctwie. W czasie wojny, poza 
kilkoma miesiącami beztroskiej 
służby na ścigaczach, On był na 
„S.2“ a ja na „S.3", nie widywaliśmy 
się prawie wcale. „Przemek” był 
„podwodnikiem" a ja pływałem na 
okrętach nawodnych. Wiadomości o 
nim, jego sukcesach i rodzinie 
dochodziły do mnie od kolegów.

Po wojnie nasze drogi rozeszły 
się zupełnie. „Przemek” wyjechał do 
Stanów, a ja pozostałem w Anglii, 
najpierw pięć lat na studiach 
architektury w Oxfordzie, a później 
normalna praca zawodowa. 
Tymczasem „Przemek”, po kilku lat
ach pływania w Marynarce 
Handlowej, dzięki swoim talentom 
pisarskim pracował w polskiej 
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Sekcji „Wolna Europa", następnie jako kore
spondent wojenny w Wietnamie i wreszcie jako 
Sekretarz Prasowy w ambasadach amerykańs
kich w Afryce i w Paryżu.

Dopiero po latach, zaczęliśmy się widy
wać na Zjazdach Marynarzy. Nie miejsce pisać 
o nich tutaj. Zawsze towarzyski, pełen dow
cipów i zawsze taki sam „Przemek”. 
Opowiedział mi przy jednej okazji o swoich 
dwóch tragediach w życiu, o stracie pięknej 
ukochanej Dorotki i ze łzami w oczach, o przed
wczesnej tragicznej śmierci najstarszego syna 
jego dumy. Chyba najwięcej czasu spędziliśmy 

razem i z moją żoną Wandą, na Zjeździe w 
Fowley Court, rozmawialiśmy o wszystkim, o 
rodzinie, przeżyciach ostatnich lat i o kolegach. 
Na II Światowy Zjazd Marynarzy do Gdyni w 
1998 roku przejechał mimo, że nie czuł się 
dobrze .Nie mógł już brać pełnego udziału w 
wyczerpującym programie i większość czasu 
spędził w pokoju. Wracaliśmy do Warszawy tym 
samym pociągiem, na stacji spotkał go siostrze
niec i to było nasze ostatnie pożegnanie. 
Odszedł od nas dobry kolega, towarzysz czasów 
wojny, będzie go nam brakować.

Dr Wacław Szlichciński
J. Hedinger

Dnia 30 września br. zmarł w Edmontonie w 
wieku 98 lat dr Wacław Szliczciński, jedyny 
znany w Kanadzie ułan, który walczył z lancą i 
szablą z kawalerią Budionnego w 1. 1919-1920. 
Był oficerem Polskięj Marynarki Wojennej w 
czasie II wojny światowej, potem lekarzem der
matologiem w Kanadzie. Był od lat członkiem 
SPK w Edmontonie.

Cześć Jego pamięci!
Dr Wacław urodził się 28 września 1901 roku 

w Wygiełzowie, na ziemi kieleckiej. Do roku 
1918 uczęszczał do szkoły średniej im. 
Śniadeckiego *w Kielcach, gdzie należał do 
Polskiej Organizacji Wojskowej (t. zw. P.O.W.)

W roku 1920 służył jako ochotnik w 4-m 
Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej 
średnią im. Jaworskiego ukończył po powrocie 
w r. 1021 w Krakowie. Dyplom Doktora medy
cznego otrzymał na uniwersytecie in Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w 1927 r. W 1932r. 
otrzymał tytuł speciałisty dermatologa 
Uniwersyteckiej Kliniki Dermatologicznej 
również w Poznaniu. Tego roku osiedlił się w 

Gdyni, gdzie otworzył prywatną praktykę jako 
dermatolog, czyli jak to się wówczas nazywało 
specialista chorób „skórnych i wenerycznych". 
AGdynia jako nasze największe miasto portowe 
specialnie się nadawała do leczenia tych drugich 
chorób, jako że penicylina nie była jeszcze w 
tych czasach znana. Dr. Szlichciński pracował 
na swojej placówce do sierpnia 1939r. kiedy 
został zmobilizowany do 7-go Batalionu 
Sanitarnego w Poznaniu. Przeszedł kampanię 
wrześniową i udało mu się wydostać przez 
Węgry do Francji, gdzie zgłosił się do Polskich 
Sił Zbrojnych Coetąuidan. Z Coetąuidan został 
przeniesiony do Anglii do służby o jakiej nawet 
Ojciec Święty nie wiedział że istnieje, a 
mianowice do Polskiej Marynarki Wojennej w 
zaszczytnym stopniu „Marynarza-lekarza". W 
czerwcy został awansowany do stopnia 
Podporucznika Marynarki i przez blisko dwa 
lata słżył na ORP Huragan (Stary grat otrzy
many po francuskiej marynarce która się wów
czas rospadła), a następnie ORP Krakowiak 
nowym okręcie otrzymanym od marynarki ang
ielskiej. Z kolei przeszedł na ląd, gdzie został 
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zaokrętowany na ORP Gdynia-bazie Polskiej 
Marynarki Wojennej w Plymouth, następniena 
bazie lądowej Bowling w Szkocji. Po następ
nych dwu latach wrócił na ORP Gdynia i został 
zdemobilizowany w maju 1946 r. w stopniu kpt. 
mar. Podją pracę zawodową w Univercity 
College London, jako kliniczny asystent odd
ziału dermatologii, gdzie pracował do maja 
1951 r. 21 sierpnia tegoż roku emigrował do 
Kanady, gdzie pracował jako intern w Colonel 
Belcher Hospital w Calgary i w General 
Hospital w Calgary.

Po otrzymaniu dyplomu lekarskiego Kanady 
w kwietniu 1957 r. osiedlił się w Edmonton, 
gdzie poraź drugi założył własną praktykę jako 
specjalista tym razem głównie horób skórnych, 
bo jak sam twierdził-klimat Alberty jest złotoda
jnym dla lekarzy jego specjalności.

Po 23 latach praktyki, w wieku lat 75, 

Szlichciński przeszedł na emeryturę bo 
namnożyło się w międzyczasie tyle rozmaitych 
posiadłości, apartamentów, farm i innych 
„Shopping Centers" że nasz prelegent nie mógł 
sobie z tym wszystkim dać już rady i z żalem 
musiał przestać pomagać naszej Polonii w ofic
jalnym leczeniu, ale zawsze służył poradą bo 
mimo wszystko był, jest i będzie Patriotą- 
Polakiem i właściwie to chyba tylko w naszej 
Polsce którą co roku odwiedza, najlepiej się 
czuje.

Stopień Komandora Podporucznika otrzymał 
tak jak my wszyscy rozkazem ostatniego 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie - gdy ten przekazał władzę 
Prezydenta na ręce Prezydenta Wałensy.

Wszystkim członkom Polskich Sił Zbrojnych 
(Poza Generałami) stopnie zostały podniesione 
o jeden wyżej.

Coroczne obchody 11-go listopada
Florian Wizła

Zgodnie z tradycją, już prawie 50 lat 
reprezentuję PMW w czasie obchodów ku czci 
poległych w obydwóch wojnach światowych, 
przed Opactwem Westminster. Królowa Matka, 
też tradycyjnie bierze w tym udział z tym, że 
obecnie ma szofera i jeździ swoim „buggy” 
witając reprezentantów wszystkich Sił 
Zbrojnych. Mimo prawie 100 lat wieku stale o 
coś się pyta, rozmawia logicznie i na temat, i 
zawsze mnie poznaje „My Polish Sailor”. 
Obchody te odbyły się w niedzielę, 14-go 
listopada, a nie 11-go.

Maszerowaliśmy wzdłuż WhitehalFu w 
ramach 1 O-ej Flotylli, Oddaliśmy hołd naszym 
poległym marynarzom oraz złożyliśmy wieniec 
z poppy’s w kształcie kotwicy. Przed nami 
maszerowała i grała do marszu „Horse Guard 

Band”, a moja myśl poleciała wstecz przypomi
nając nazwiska, a czasem prawie widząc niek
tóre wtedy jeszcze młode twarze, tych co 
polegli.

Nadmieniam, że reprezentuję PMW 
przy każdej możliwej okazji, nie pozwalając 
Brytyjczykom ani innym aliantom, żeby o 
naszym udziale zapominali. We Francji natomi
ast, brałem udział w stworzeniu Koła Byłych 
Polskich Marynarzy z Francji, którzy pod prze
wodnictwem kolegi Prezesa Jana Plewy 
reprezentują PMW w obchodach ze sztandarem, 
przypominając Francuzom o udziale PMW na 
wszystkich morzach świata podczas Drugiej 
Wojny Światowej.

Jak widać, jesteśmy całkowicie oddani 
idei kontynuowania tradycji tych obchodów.
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LISTY DO REDAKCJI
Romuald Nowak
Hel, 17 sierpień 1999

Szanowny Pan Komandor
Marek Ołdakowski

Bardzo dziękuję za przesłanie mi „Naszych 
Sygnałów”.

Przeczytałem je z uwagą i nie ukrywam, z 
dużą przyjemnością. Uważam, że charakter 
Waszego niepowtarzalnego i jedynego w swoim 
rodzaju pisma tworzą ludzie nierozerwalnie 
związani z historią Marynarki Wojennej RP. Już 
po przestudiowaniu paru egzemplarzy można 
zorientować się, iż informacje tam zawarte są

swego rodzaju dokumentami historycznymi, 
których niejednokrotnie próżno by szukać w 
wydawnictwach krajowych.

O zainteresowaniu Waszym pismem w 
najbardziej morskim z miast Polski niech świad
czy fakt, że od chwili ich otrzymania, znajdują 
się w nieustannym obiegu. Czytane są przez 
młodzież jak i starszych mieszkańców, a także 
przyjaciół spoza Helu.

Z wyrazami szacunku
Romuald Nowak

Urszula Ejankowska
Swiecie, 31 październik 1999
Pragnę wyrazić swoje gorące podziękowanie 
za pamięć i za przysłanie mi ponownie zapo
mogi w kwocie 42.00 USD, która w mojej nie 
najłatwiejszej sytuacji materialnej stanowi 
dużą pomoc. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Marku Drogi!
Przesyłam Wam tych „marne parę groszy” 

na wzmocnienie kasy i dobrodziejstw 
Świąteczne - Noworocznych.

Muszę Ci pogratulować „Sygnałów” - 
świetne!

Najlepsze to, że po peregrynacji Kostka 
Zubkowskiego pokazały się w „Sygnałach” 
twarze tych młodych i przystojnych chłopców 
- Białowskiego, Dobrodzickiego i Glińskiego 
- pozdrawiam ich poprzez „Sygnały”.

Ostatnio tutejszy teatr zaangażował mnie do 
odegrania „mówionej”, ale ważnej roli w 
operetce Kalmana „Księżniczka Czardasza” - 
5-ciu zawodowych śpiewaków z Warszawy, 
m. in. Grażyna Brodzińska (sopran), 
Bogusław Borka (tenor). Ja grałem rolę - ojca 
- książę Leopold. Maria Lippert von 
Weylersheim. Sukces nieprawdopodobny - 
dostałem angaż do teatru w Warszawie za 
dobre pieniądze na 30 przedstawień. 
Oczywiście musiałem odmówić, gdyż 



Str. 82 NASZE SYGNAŁY Nr 186

musiałbym na 2 - 3 miesiące zamieszkać w 
Warszawie. Załączam sceniczne zdjęcie.

Życzenia świąteczne przyślę Ci osobno, albo 
zadzwonię - pozdrów Zbyszka Plezię, 
Komandora Jana i Basie, no i każdego, komu by 
się to należało - a opuściłem oczywiście Kostka 
i Jego czarująca Panią, nie zapomniałem o Panie 
Gabrieli. Ciebie ściskam serdecznie.

Oddani:
Tadeusz i Marysia

Franciszek Operchalski
Chorzów, 9 listopad 1999
Szanowni Przyjaciele
Zasyłam gorące pozdrowienia jak również 

dziękuję za nasz biuletyn „Nasze Sygnały” Nr 
185, w którym jak w każdym numerze jest wiele 
ciekawych artykułów. Na przykład: Wice- 
Admirał Unrug, krótka wizytówka Komandora 
Tymińskiego, lądowanie Naczelnego Wodza w 
Normandii itd. Konkretnie w całym 185 
numerze N. S. jest co czytać, szczególnie w 
długie zimowe wieczory, Na zakończenie 
jeszcze raz dziękuję Panom za N.S., życząc 
Panom zdrowych., spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
2000.

Urszula i Benedykt Szmidt
Gdańsk, 27 listopad 1999
W imieniu męża serdecznie dziękuję za 

nadesłane nam pismo Stowarzyszenia Mar. Woj. 
„Nasze Sygnały”, Mąż choruje dosyć poważnie, 
między innymi na astmę i serce. Był bardzo 
wzruszony Waszą pamięcią, co dla człowieka w 
jego wieku jest bardzo cenne. Mój mąż jest 
bardzo szlachetnym i dobrym człowiekiem, 
godnym szacunku. Więź z Wami , to dla niego 
wspomnienia z młodości, pobyt w Anglii i 
walka o wolność naszej Ojczyzny. Dlatego, jeśli 
wolno bardzo proszę pamiętać o moim mężu, to 
sprawi mu dużo radości, yczymy pomyślności w 
Nowym Roku 2000.

Ludwik Komarek
Lubomia, 9 grudzień 1999

Pragnę serdecznie podziękować Waszemu 
Stowarzyszeniu za otrzymaną pomoc materialną 
i za nadesłanie mi pisma „Nasze Sygnały”.

Chciałbym wyrazić duże uznanie dla Waszej 
organizacji za pamięć o nas, byłych mary
narzach, którzy jeszcze żyją w Polsce, i dla 
których każdy grosz jest potrzebny w codzien
nym życiu. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, 
że Stowarzyszenie Mar. Woj. będzie nadal 
działać.

Przesyłam serdeczne życzenia w związku ze 
zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 
dużo zdrowia, spokoju i szczęścia w Nowym 
Roku 2000.

Leonard Wójcicki
Szczecin, 15 grudzień 1999
Zawiadamiam Stowarzyszenie Mar. Woj., że 

w dniu 10.12.1999 r. otrzymałem z banku w 
Szczecinie kwotę 55 dolarów = 228 zł. Dziękuję 
uprzejmie za pamięć.

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
2000.

Józef Dejneka
Sheffield, grudzień 1999
Szanowni Państwo
Postał Order w sumie £ 50.- otrzymałem i z 

całego serca dziękuję.
Łączę serdeczne życzenia Świąteczne i dużo 

zdrowia w roku 2000 dla Komisji Opieki i 
Koleżanek i Kolegów w S.M.W.

Stanisław Matlak
Szczecin, 16 grudzień 1999
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku życzę wszystkich 
Kolegom w Stów. M. W. Jednocześnie uprze
jmie informuję, że w dniu 13.12.1999 otrzy
małem równowartość 55 dolarów, za które bard
zo serdecznie dziękuję.
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Honorata Orzechowska
Białystok, 17 grudzień 1999
Szanowni Koledzy mego śp. męża
Chcę złożyć serdeczne podziękowanie za 

prezent świąteczny, który otrzymałam / 259 zł 
95 gr, za co składam serdeczne Bóg Zapłać, aby 
Bóg miał Was wszystkich w opiece i życzę 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i 
Szczęśliwego Nowego Roku. Zostańcie z 
Bogiem.

Zygmunt Szarmach
Starogard Gd., 27 grudzień 1999
Uprzejmie zawiadamiam Zarząd S.M.W, iż w 

dniu dzisiejszym odebrałem od Waszego 
Stowarzyszenia zapomogę bezzwrotną 204 zł., 
za którą serdecznie dziękuję. Serdeczne 
pozdrowienia oraz życzenia zdrowia, szczęścia 
w 2000 r. zarządowi i wszystkim członkom 
S.M.W. z kombatanckim pozdrowieniem 
przesyłam.

Agnieszka Gryszczyk
Piekary Śląskie, grudzień 1999
Pragnę serdecznie podziękować za pomoc 

jaką otrzymałam 8.12.1999 w wysokości 260 
zł.-, które jak zawsze są dla mnie ogromną 
pomocą, życząc Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia i wielu łask Bosych w Nowym 
Roku, jeszcze raz dziękuję.

Eugeniusz Biliński
Zakopane, grudzień 1999
Redakcji „Naszych Sygnałów” i wszystkie 

Kolegom pragnę złożyć życzenia miłych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku. Szczególnie 
życzę dużo zdrowia, dobrej kondycji i pogody 
ducha w nadchodzącym trzecim tysiącleciu. 
Przy okazji życzeń świątecznych chciałbym 
podziękować wszystkim Szanownym i Drogim 
Kolegom, którzy cały czas trwają i pracują w 
Stowarzyszeniu Mar. Woj w Londynie na rzecz 
naszej Braci Marynarskiej, Działalność Wasza 

zasługuje na najwyższe uznanie, aby Bóg dał 
zdrowie na dalszą działalność.

Oprócz powyższych dostaliśmy szereg krót
kich listów i życzeń Świątecznych z kraju i ze 
świata, za które serdecznie dziękujemy.

ZARZĄD STOWARZYSZANIA MARY
NARKI WOJENNEJ - LONDYN

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

8 lipca, 12 sierpnia, 9 września, 14 październi
ka, 11 listopada oraz 9 grudnia połączone z 
opłatkiem w restauracji „Spitfire”, Hamersmith, 
London.

AWIZO
Jako sensacja literacka Gdyni ukazała się 

raczej kontrowersyjna książka P. Mariusza 
Borowiaka, badacza wojennych dziejów 
Polskiej Marynarki Wojennej pt: „Mała Flota 
Bez Mitów”. Zwrot „Mała Flota” - jest 
zapożyczony od nieodżałowanego Jerzego 
Pertka, ale za to sama książka jest objętościowa 
dużo większa od dzieł J. Pertka. Po przewer- 
towaniu tej książki chcę zauważyć, że nie było 
w niej niczego, czego bym ja, czy też przeciętny 
marynarz z czasów wojny, nie wiedział. Za to 
chciałbym dodać, że ja znam właśnie kilka 
takich „mitów” czy „skandali”, o których P. M. 
Borowiak nie wie. Muszę tutaj podkreślić, że dla 
większości czytających tę książkę, których 
znam, sposób ujęcia i przedstawienia opisy
wanych zdarzeń , czy też „ mitów” jest taki, że 
pokazuje nastawienie P. M. Borowiaka do tych 
zdarzeń czy „mitów” raczej odmienne niż tych, 
którzy są częścią społeczeństwa marynarskiego 
lub nawet żyjących jeszcze uczestników opisy
wanych zdarzeń. I to nas razi!

Przysłano nam z Gdyni książki pana Rafała 
Witkowskiego / Komandor oraz Kierownik 
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni od 1981 
do 1988.

Pierwsza pt: „Koszmarne Lata“ obejmuje lata 
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okupacji i zakończenia wojny.
Druga pt: „Na lądzie i na Morzu" obejmuje 

lata 1953-1988.
Ponieważ jako tłumacz Dowódcy Marynarki 

Wojennej Kmdr. Rafał Witkowski uczestniczył 
w przyjmowaniu wizyty okrętów państw 
Europy zachodniej w Gdyni, Gdańsku i 
Szczecinie, oraz jako tłumacz brał udział w 
wielu rejsach zagranicznycz polskich okrętuw. 
Szczególnie interesująca dla byłych marynarzy 
jest ta ostatnia pt: „Na Lądzie i na Morzu". 
Opisuje autor stylem pamiętnikarskim tok 
służby i wydarzenia w ówczesnej Ludowej 

Marynarce Wojennej. Zaznajamia nas z tym co 
się działo na Wybrzeżu kiedy nas tam nie było. 
Dlatego uważam, że książka ta wypełniła luką w 
historii Marynarki Wojennej, szczególanie dla 
tych, którzy przebywali wtedy na Zachodzie. A 
dla wielu z nas wszystko co dotyczyło 
Marynarki Wojennej w kraju było ciekawe, 
pomimo miszanych uczuć z którymi się to 
wszystko czytało.

Obydwie książki które znajdują się w kance
larii S. M. W., do ewentualnego wglądo, 
wylądują ostatecznie w Bibliotece POSK’u

Z Żałobnej Karty
17.07.1999 - zmarła w Londynie pani Maria 

Nagurska. Przeżyła 90 lat.

12.08.1999 - zmarł w Montrealu, Quebec, 
Kanada ppor mar. w st. sp. Stanisław 
Wojciechowski. 10-go lutego 1920r. W stopniu 
bosmanmata Pierwszej Kompanii Pierwszego 
Batalionu Morskiego był świadkiem Zaślubin 
Polski z Morzem w Pucku. Po zwolnieniu z Mar. 
Woj. W 1925r. Ukończył P. S. M. w Tczewie, a 
w 1930r. ukończył Wyższą Szkołę Handlową w 
Warszawie. Wykładowca geografii gospodarczej 
w Gimnazjach i Liceach Handlowych w 
Warszawie. W 195Ir. wyemigrował do Kanady. 
Przeżył 101 lat.

11.09.1999 - zmarł w Warszawie kpt mar. w 
st. sp. Stanisław Nowicki. Kleeberczyk, więzień 
Oświęcimia. Po powrocie do kraju ukończył 
Politechnikę Gdańską. Potem został szefem 
Dept w Ministerstwie Żeglugi. Przeżył 80 lat.

16.09.1999 - zmarł w Paryżu, Francja kmdr 
ppor w st. sp. Leon Śliwiński. Oprócz Krzyża 
V.M. posiadał szereg innych polskich i 
zagranicznych odznaczeń. Ewakuowany z 

Polski wraz z KMW do Paryża. Służy w 
wywiadzie MW we Francji. W 1942r. aresz
towany w Nicei przez Abwerę i włoską OVRA. 
W 1943 ucieka z obozu internowania. Po 
przekroczeniu granicy hiszpańskiej jest aresz
towany w Pampelunie i trafia do obozu w 
Miranda del Ebro, z którego zwolniony w 1944r. 
przedostaje się do Wielkiej Brytanii, gdzie 
zostaje przeniesiony do Mar. Woj.

W latach 1945/1946 organizuje ewakuację 
rodzin personelu MW z Polski do Wielkiej 
Brytanii w operacji tajnej.

Następnie przeniesiony do Francji wykonuje 
szereg misji z ramienia KMW, a od 1947 - 
1970r. rezyduje w Casablance jako dyrektor 
różnych towarzystw związanych z działalnością 
gospodarczą.

W międzyczasie został Konsulem 
Honorowym rządu RP w Londynie z siedzibą w 
Casablance. Od 1970 mieszka w Benajarafe w 
okolicach Malagi w Hiszpanii.

14.09.1999 - zmarł po ciężkiej chorobie w 
Bamwood, Gloucester, Anglia kpt mar. w st. sp. 
Janusz Krzywoszyński /Harris - Ciarkę/.

Kleeberczyk, w niewoli niemieckiej do końca 
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wojny.
W 1945r. przybył do Wielkiej Brytanii , jest w 

PMW, mianowany na ppor mar. słuchacz kursu 
uzupełniającego SPMW.

Po zwolnieniu z PKPR osiedlił się w Szkocji i 
tam w stoczni Gareloch nadzorował rozbieranie 
okrętów na złom. Przeżył 80 lat.

30.09.1999 - zmarł w Edmonton, Alberta, 
Kanada kmdr por. w st. sp. Wacław Szlichciński. 
Przed wojną znany lekarz w Mar. Woj. i w ogóle 
w Gdyni. Uczestnik wojny bolszewickiej. 
Przedostaje się do Wielkiej Brytanii przez 
Węgry i Francję. W 1940r. promowany na ppor 
mar. rez. lek. i skierowany do ORP „Gdynia”. 
Następnie zaokrętowany jako lekarz na OF 
„Ouragan” do momentu oddania okrętu 
Francuzom. W 194Ir. lekarz w pierwszej 
załodze ORP „Krakowiak" Od 1942r. I oficer 
san. w Stacji Zbornej w Plymouth, następnie w 
Stacji Zbornej w Bowling. Po wojnie wyemi
grował do Kanady. Przeżył 98 lat.

We wrześniu 1999 - zmarła w Plymouth, 
Anglia, pani Helen Sroka wdowa po bosmanma
cie Tadeuszu Sroka, wieloletnim prezesie 
Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Marynarki 
Wojennej w Plymouth.

09.10.1999 - zmarł w Bridgeport,
Connecticut, USA, ppor mar. w st. sp. Wincenty 
Wołczek. W czasie wojny służył na ORP 
„Burza”, ORP „Grom”, HMS „Greyhound” i 
ORP „Garland” od podniesienia do opuszczenia 
bandery. Po wojnie wyemigrował do Kanady, a 
potem do USA. Spopielony. Przeżył 90 lat.

20.10.1999 - znarła w Hasting, Anglia pani 
Melody Bramwell, cywilny pracownik K.M.W. 
aż do rozwiązania Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Była bardzo zaangażowana w 
działalności K.M.W. i szczerze oddana 
Marynarce Wojennej. Po zakończeniu pracy w 
K.M.W. pozostawała w stałym kontakcie z 
Stowarzyszeniem Mar. Woj. aż do śmierci.

Przeżyła 84 lata.
Pani Melody była osobą o łagodnym i przy

jemnym usposobieniu i była bardzo łubiana 
przez wszystkich co się z nią spotykali. Można 
też powiedzieć, że stała się jakby „patriotką" 
Marynarki Wojennej.

16.11.1999 - zmarł w Brenna, Polska, ppor 
mar. w st. sp. Władysław Greń. W czasie wojny 
służył na ORP „Błyskawica”.

24.11.1999 - zmarł w Bradford, Pensylwania, 
USA kmdr por. w st. sp. Andrzej Guzowski. W 
czasie wojny służył na ORP „Błyskawica”, ORP 
„Wilk”, ORP „Jastrząb”, ORP „Garland”, ORP 
„Dzik” i ORP „Sokół”, którego był ostatnim z- 
cą d-cy.

Po rozwiązaniu Mar. Woj. wyemigrował do 
USA. Następnie pływał w marynarce hand
lowej. Po zejściu na ląd pracował w Polskiej 
Sekcji Radia „Wolna Europa”, a potem w 
Polskiej Sekcji „Głosu Ameryki”. Wiatach 1962 
- 1977 w służbie dyplomatycznej USA. Przeżył 
82 lata.

29.11.1999 - zmarł w Ipswich, Suffolk, 
Anglia, ppor mar. w st. sp. Czesław Kasprzak.

21.12.1999 - zmarła w Sydney, Australia pani 
Irena Francka wdowa po kmdr Wojciechu 
Franckim. Przeżyła 93 lata.

30.12.1999 - zmarł w Sudbury, Ontario, 
Kanada ppor mar. w st. sp. Wiktor Proksa. 
Więzień w obozach sowieckich, w latach 1939 - 
1945 był internowany na Łotwie, następnie na 
półwyspie Kola w ZSSR.

Od 1942 do 1945 był zaokrętowany na ORP 
„Krakowiak”, biorąc udział a operacjach 
bojowych tego okrętu.

Po rozwiązaniu MW wyemigrował do 
Kanady. Przeżył 81 lat.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Kronika Stowarzyszenia
Na Fundusz Komisji Opieki D. Katarzyńska £20.00
wpłacili:
J. Anczykowska

F. Kendrick-Keidrowski
20.00 E. Klukowicz

£10.00
FFR 300.00

L. Antoszewicz £50.00 H. Kołodyński US$ 25.00
F. Balicki £50.00 J. S. Kopeć £40.00
W. Bartulek £10.00 J. Kneba £50.00
Pani I. Bemas Can.$ 25.00 J. Koseda £20.00
M. Białowski-Benett US$ 50.00 A. Kowalczyk £10.00
K. Boreyko US$100.00 J. Krajewski £100.00
R. Brant-Bratkowski £20.00 T. Kubiakowski £5.00
A. Browarski Can.$ 50.00 M. Kubiszyn SKR 200.00
G. Brzeskwinski £25.00 M. Kuczwalska £10.00
B. Buceń-B er liński Can.$ 50.00 W. Kuduk US$ 100.00
B. i J. Busiakiewiczowie £25.00 T. Kutek £100.00
A. Cardew- Kiedziuch £40.00 J. Ladrowski £20.00
Z. Chmielewski £30.00 Mrs J. H. Lubelfeld US$ 120.00
W. Choroszewski £15.00 Z. Łopuch US$ 200.00
Pani J. Collins Can.$ 25.00 T. Lubieński £70.00
J. Dobrodzicki Can.$ 100.00 K. Malawski £25.00
K. Domański £20.00 J. Mazur £10.00
J. Drozd £20.00 T. Mikulski £15.00
R. Dulla £20.00 C. Miles /M. Wasilewski/ £10.00
B. Fornal £10.00 W. Morgan £9.00
J. Gajda £10.00 K. Mrożek £10.00
P. Galla £15.00 J. Ogonowski £25.00
L. Gliniecki £15.00 J. Olszewska £20.00
0. Gliński Can.$ 50.00 J. P. Olszewski US$ 10.00
F. Grams £20.00 S. Olszowski £25.00
J. Hecek £10.00 K. Piątkowski £20.00
A. Heczko US$ 10.00 Mrs J. P. H. Pietrulewicz /in memory of
C. K. G. Howard-Grocholski £30.00 late husband Wacław/ £50.00
Z. Jagusiewicz £20.00 J. Plewa FFR 200.00
S. Janaszewski £20.00 R. Z. Plezia £20.00
J. i F. Jasłowscy Can.$ 60.00 A. Ponikiewski £25.00
I. Jedyńska £10.00 J. Prałat £20.00
K. Jeliński SKR 100.00 K. Pronobis FFR 200.00
J. Kamicka £50.00 Pani Z. Proszek Can.$ 30.00
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Z. Pudlicki
B. Ragus
I. i F. Rumińscy
B. Rybarczyk
Pani S. Sadłowska
M. Sawicki-Sawyer
Z. Siedlaczek
F. Sorówka
H. Sójka
W. Stankiewicz
J. Stępowski
W. Szczepański
Z. Szembek
J. Szramik
W. Szutarski
S. Śliski
A. Z. Śliwerski
J. Sliwinski-Sinclair
S. Tabaka
B. Thomson-Stepczyński 
Mrs and Mr R. D. Thomhill 
Pani W. Troman
J. Tumaniszwili
J. Tutko
J. Wańkowski
M. Weston-Tatarynowicz
F. Wizła
A. Wojciechowicz
S. Wolff
Pani L. Wolczek
T. Woszczyński
C. Yorke-Debersztyn
K. Zieliński
S. i K. Ziętak
K. Zubkowski
C. Zygmunt
P. Żelazny
Koło S. M. W. Kanada

US$ 50.00
Can.$ 100.00

£30.00 Na Fundusz „Naszych Sygnałów”
£8.00 Wpłacili:

£10.00
£10.00 J. Bednarz £5.00

US$ 30.00 A. Cardew-Kiedziuch £10.00
£10.00 T. Kubiakowski £5.00
£20.00 J. Mazur £10.00

£100.00 K. Mrożek £10.00
£10.00 J. P. Olszewski US$ 10.00
£10.00 Pani H. Prokosa Can.$ 40.00
£15.00 A. Szostak £10.00
£30.00 J. Szarmik £10.00
£30.00 M. Weston-Tatarynowicz US$ 20.00
£30.00 A. Wojciechowicz £10.00

£5.00 J. Tutko Can.$ 15.00
£10.00 S. i K. Ziętak £5.00
£10.00 Koło S. M. W. Kanada Can.$ 40.00
£15.00
£50.00 Na Fundusz S. M. W.
£10.00 Wpłacili:
£15.00 Państwo Adamscy z Australii £14.40
£20.00 Ms J. Bates /in memory of late

US$ 25.00 A. Wilczyński/ £20.00
Can.$ 20.00 Mrs C. Clements £10.00

£25.00 W. Szczepański £25.00
US$ 20.00 A. Wojciechowicz £10.00

£25.00
£30.00
£50.00 WSZYSTKIM OFIARODAWCOM

US$ 25.00 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
£10.00
£10.00 ** Listy ofiarodawców zostały zamknięte
£20.00 dnia 31 grudnia 1999r.**

£5.00
£25.00
£50.00



Str. 88 NASZE SYGNAŁY Nr 186

Spis treści:
Wizyta na ORP „Orzeł” - Deputy Director Naval Intelligence...........................................................2
Bractwo okrętów podwodnych - mgr J. Gucki...................................................................................6
Pod znakiem trupiej czaszki - Teresa S. Suchcitz, etc........................................................................9
Brytyjskie raporty dyplomatyczne OPolskiej Marynarki Wojennej (1929 - 1931) - W. Troman....17
Księża i marynarze - A. Mateya (R. Markowska)............................................................................ 23
Biografia ks. Miegonia - W. Pater.................................................................................................... 28
Sowieckie losy flotylli Pińskiej - R. Pawłowicz...............................................................................30
Szkice z Pomorza i z Mazowsza - W. Mieszkowski......................................................................... 32
Walcząca Marynarka Handlowa - J. Tumaniszwili.......................................................................... 37
Wojna pod pokładem - T. Stec..........................................................................................................39
Tradycje lotnictwa morskiego - M. Konarski & A. Olejko...............................................................43
Marynarka Wojenna - dokumenty i opracowania - W. Krzyżanowski, 
A. Piechowiak, B. Wroński...............................................................................................................50
60-ta rocznica przybycia polskich okrętów do Szkocji - T. Lesisz..................................................54
Obchody rocznicy przybycia Polskich Okrętów do Szkocji - T. Lesisz..........................................56
Szczęśliwy okręt „Krakowiak” - J. Tumaniszwili............................................................................59
Wspomnienie-W. Mieszkowski..................... ..................... *.........................................................63

Listy do Redakcji:

Wspomnienie o wiceadmirale J. Unrugu - uwagi i sprostowania - H. Unrug................................66

Listy do Redakcji Przeglądu Morskiego 
l.|.......................................................................................................................................................72
2 .| //wszystkie listy z nagłówkiem - „Listy do Red. Przegl. Morsk.”//........................................74
3 .|...........      74
4 .|....................................................................................................................................................75

Listy do Redakcji 
Horacy Unrug - Tygodnik Powszechny................... 76
Wincenty Wołczek - Wspomnienie..................................................................................................77
Andrzej Guzowski „Przemek” - T. Lesisz.......................................................................................78
Dr Wacław Szlichciński - J. Hedinger..............................................................................................79
Coroczne obchody 11 listopada - F. Wizła......................................................................................80
Listy do Redakcji............................................................... 81

Z żałobnej karty................................................................................................................................84

Kronika Stowarzyszenia........................................... 86


