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Z Archiwów Pamięci

SZKOŁA PODCHORĄŻYCH MARYNARKI WOJENNEJ W TORUNIU

Mimo, że lwia część skromnego budżetu 
naszej marynarki wojennej idzie na inwesty
cje takie, jakich żadna inna marynarka nie 
potrzebuje, gdyż już je posiada, względnie 
odziedziczyła po zaborcach (np. państwa 
bałtyckie), a więc na budowę portu i budynków 
na pustym do nie dawna wybrzeżu oraz 
mimo niewielkiej liczby przestarzałych, 
drobnych okrętów, marynarka nasza spełnia 
wielkie zadanie utrzymania na wysokości 
wiedzy i wyrobienia swego personelu, oraz 
stworzenia nowych zastępów, starając się 
przygotować do wielkiej roli, jaką w Polsce 
odegrać musi!

Trafne zdanie, które padło nie dawno w 
Sejmie, że marynarki wojennej właściwie 
nie posiadamy, będzie chyba ostatnim takim 
określeniem, gdyż w roku 1930 skład naszej 
floty zostanie zasilony dwoma kontrtorpe- 
dowcami i trzema łodziami podwodnymi, 
których kilkuletnia budowa we Francji dob
iega końca.

Po wtóre, z okazji 10-lecia posiadania 
dostępu do morza należy wyrazić nadzieję, 
że urzeczywistni się poruszona w Sejmie 
sprawa ustalenia i uchwalenia programu 
morskiego, tego nieodzownego warunku 
przygotowania doń organizacyjnego życia i 
rozwoju naszej obecnej marynarki, kwestii 
jej personelu oraz przygotowania rzeczy 
najważniejszej, t.j. obrony naszego stanu 
posiadania na wybrzeżu i naszych wzras
tających interesów morskich.

Stworzenie marynarki w Polsce odrodzonej, 
tak marynarki wojennej jak i handlowej, 
było możliwe przez to, że z różnych stron i 
różnych służb morskich powrócili Polacy 
cywilni i wojskowi, tworząc pierwsze kadry 
morskie.

Głęboko przewidujący dekret Naczelnika 
Państwa z listopada 1918 r. dał początek 
zrealizowaniu nieznanej prawie wśród 
społeczeństwa myśli o powstaniu Polskiej 
Marynarki.

Celem rozpoczęcia szkolenia uru
chomiono w roku 1921 tzw. Tymczasowe 
Kursy Instruktorskie dla Oficerów 
Marynarki Wojennej w Toruniu, dlatego, 
ponieważ był tam port flotylli wiślanej oraz 
siedziba Kadry Marynarki Wojennej; z 
Torunia wyruszały na lądowy front batal
iony morskie (1 pułk morski), które po 
wojnie w Toruniu się zdemobilizowały.

Na kursy tymczasowe przyjmowano 
zgłaszających się oficerów b. armii zabor
czych, celem przeszkolenia. Komendantem 
i organizatorem kursów został komandor 
podporucznik Adam Mohuczy.

Z kolei kursy te zostały przekształcone na 
Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej, do 
której przyjmowano absolwentów Szkoły 
Podchorążych Piechoty i w drodze 
wyjątków kilku młodych oficerów armji. 
Kurs trwał 2 lata. Komendantami szkoły 
byli kolejno komandor Panasiewicz i 
komandor Petelenez, a następnie komandor 
dypL Frankowski.

W ostatnich latach Szkoła otrzymała 
nazwę: „Szkoła Podchorążych Marynarki 
Wojennej" - przyjmuje się do niej wyłącznie 
absolwentów szkół średnich i kadeckich 
(maturzystów). - Nauka trwa trzy lata. Nie 
jeden dawniejszy uczeń jest już w tej Szkole 
profesorem i wychowawcą. Komendantem 
Szkoły mianowano od niedawna komandora 
por. Korytowskiego.
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Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu

Nauka składa się z kilku okresów, a 
mianowicie: wyszkolenie rekrucie dla 
nowoprzyjętych kandydatów, którzy następ
nie odbywają 2 - miesięczne zaokrętowanie 
próbne na morzu - następnie 3 kursy w 
Szkole, trwające po 6 miesięcy i przedzielone 
każdorazowo 6-miesięcznem pływaniem 
oraz nauką na okręcie szkolnym i okrętach 
floty, po czem następuje nominacja na pod
poruczników marynarki wojennej.

Szkolenie odbywa się na żaglowcu 500 
tonowym, „Iskra". Z uczniami, którzy 
ukończyli pierwszy okres, odbywa on podróże 
zagranicze do krajów Europy i dociera nawet 
do Afiyki; w r. 1930 jest projektowana podróż 
przez ocean na wyspę Kubę i do Stanów 
Zjednoczonych. Z innymi kursami radzi się 
jak można; używa się dla nich transportow
ca marynarki wojennej ORP. „Wilja", oraz 
torpedowców i kanonierek. Na tych okrę
tach odbywają podchorążowie podróże do 
państw leżących nad Bałtykiem. ORP. Wilja 
była w roku 1929 na północy Norwegii.^

Zachodzi paląca konieczność nabycia 
przez marynarkę wojenną nowoczesnego 
okrętu szkoleniowego (np. krążownika), 
który prócz szkolenia mógłby spełniać pod
czas pokoju rolę reprezentacyjną, będąc 
zresztą gotowym do działania i podczas 
wojny.

Wyszkolenie podchorążych ma następujący 
przebieg: od 16 VII do 31 VIII - wyszkole
nie rekruckie w Toruniu; po ukończeniu 
wyszkolenia rekruckiego przysięga; od 1 IX 
do 31 X - wstępne pływanie na okrętach 
floty; od 1 XI do 30 IV - kurs teoretyczny w 
Toruniu; od 1 V do 30 IX - kurs praktyczny 
na żaglowcu szkolnym (pływanie przeważnie 
zagraniczne); od 1 X do 31 X - urlop; od 1 
XI do 30 IV - kurs teoretyczny w Toruniu; 
od IV do 15 X - kurs praktyczny na okrę
tach; od 16 X do 31 X - urlop; 1 XI do 30 
IV - kurs teoretyczny w Toruniu; od 1 V do 
14 VIII - kurs praktyczny na okrętach, z tego 
przez.miesiąc maj na flotylli rzecznej.
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Korpus oficerski szkoły podchorążych marynarki wojennej.

Przygotowanie na oficera marynarki 
wojennej jest bardzo wszechstronne, gdyż 
obejmuje ono wyszkolenie: żołnierza, mary
narza, żeglarza, nawigatora, sportowca, ofi
cera-wychowawcę. technika i oficera mary
narki, którego wystąpienia mają częstokroć 
charakter reprezentacyjny, zwłaszcza za 
granicą.

Kandydatów wśród młodzieży 
ubiegających się o przyjęcie do Szkoły jest 
coraz więcej, co świadczy o wzrastającym 
zamiłowaniu społeczeństwa do morza. 
Niestety marynarka wojenna posiada liczbę 
miejsc niewielką, a to z tego powodu, że 
nieznane są rozmiary przyszłej jej rozbu
dowy.

Obecnie zakres Szkoły rozszerzył 
się znacznie przez ramy Szkoły 
podchorążych, gdyż jest ona zarazem 
Szkołą podchorążych rezerwy tzw. 
Szeregowych z cenzusem marynarki wojen
nej. Pozatem odbywają się w niej sporady
cznie kursa przygotowawcze dla oficerów, 
wyjeżdżających na studja do Francji oraz 
kursa oficerskie aplikacyjne.

Wspominając o kursach oficerskich, 
wypada nadmienić, że oficer marynarki poza 
studiami zasadniczymi musi przechodzić 
jeszcze szereg różnorodnych kursów, 
zmierzających przedewszystkiem do jego 
specjalizacji w jednym z licznych działów i 
specjalności broni i służb, z których składa 
się każda marynarka wojenna.
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Korpus podoficerski szkoły podchorążych marynarki wojennej.

Promocja podchorążych na podporuczników na pokładzie O. R. P. “Bałtyk”. 
Przemówienie gen. brygady Burhard-Bukackiego, który w Imieniu 
Prezydenta Rz. P. wręcza szablę prymusowi, jako dar Prezydenta.
Obok stoją: Komendant Szkoły kdr por. Korytowski. kdrpor. Kłossowski 
i adjutant ppor. mar. Karpiński.
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O. R. P. “Iskra”
Podchorążowie na bukszprycie u brzegów Norwegii

O. R. P. “Wilja" - który tymczasowo służył jako okręt szkolny 
dla podchorążych Marynarki Wojennej.
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ABSOLWENCI
KORPUSÓW KADETÓW IIRP

W POLSKIEJ MARYNARCE WOJENNEJ

Oprać. Witold Stępień

Związek Kadetów II R.P.
Klub Regionalny w Gdańsku

Sporządzono na 80-cio lecie 
powstania Korpusu Kadetów w oparciu o: 
Kadry Morskie II Rzeczpospolitej, 
tom II, wyd. WSM Gdynia 1996 r.
Lista absolwentów Korpusu Kadetów 
(M. Lebiedzińskiego).
Lista absolwentów OSMW i SPMW 
w Toruniu.

1. Abramowski Czesław por. mar. 
abs. KK2, Chełmno 1927.
MMx3, "1939-1945 Star", "Atlantic Star".
Służba w Dyonie Okrętów Podwodnych.
Zwolniony z PMW w 1934. 
Podczas wojny kpt.s "Bug", 
s/s "Chorzów".

2. Bomikowski Borys por. mar. 
abs. KK2, Chełmno 1930.
Służba na ORP "Podhalanin", 
ORP "Burza", walki w obronie Helu.

3. Buchowski Jan kpt. mar.
abs. KK2, Chełmno 1934.
KW, MMx2, bryt. DSO.
Służba konwojowa na ORP "Błyskawica". 

s4. Budzyński Zygmunt por. mar. 
abs. KK3, Chełmno 1932.
Służba na ORP "Horodyszcze" 
we Flotylli Pińskiej.
Udział w walkach w obronie Oksywia.

5. Ceceniowski Eligiusz kpt. mar.
abs. KK2, Chełmno 1927.
Służba na ORP "Wicher", ORP "Czapla". 
Walki w obronie Helu.
Przedostaje się do Anglii - służba na 
ORP "Błyskawica".

6. Cegielski Piotr por. mar. 
abs. KK2, Chełmno 1936. 
Służba na ORP "Jaskółka", 
następnie walki w obronie Helu.

7. Dehnel Jacenty kmdr. por.
abs. KK2, Chełmno 1930.
VM V KL.
Służba na ORP "Mazur" - walki 
w obronie Helu.

8. Dobromirski Walerian ppor. mar.
abs. KK1, Lwówl937.
Ewakuowany do Pińska - walczy 
w G.O. "Polesie" gen. Kleeberga.
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9. Grochowski Kazimierz por. mar. 
abs. KK1, Lwów 1938.
KW, MMx3.
Szkolenie na ORP "Iskra" i HMS, 
"Nelson".
Służba na ORP "Jastrząb", ORP "Dragon", 
ORP "Dzik".

10. Grochowicz Wiktor kpt. mar. 
abs. KK2, Chełmno 1934.
KW, MMx2.
Ranny na ORP "Grom" - po wyzdrowieniu 
służba na ORP "Piorun".

11. Gromnicki Zygmunt por. mar. 
abs. KK1, Lwów 1930.
VM v kl.KW,KZ.
W 1939 d-ca baterii Upal. Przedostaje się 
do Anglii - przeszkolony w wywiadzie 
morskim. Jako "cichociemny" przechodzi 
do wywiadu morskiego w "Lombardzie".

12. Grudziński Jan kmdr. ppor. 
abs. KK1, Lwów 1925.
VM IV kl.
Organizuje przedostanie się ORP "Orzeł" 
z internowania w Tallinie do Anglii. Ginie 
wraz z "Orłem" w rejsie bojowym.

13. Grzenia-Romanowski Gereon 
kontradmirał abs. KK2 Rawiczl937. 
VM V kl.
W 1939r. walczy w składzie Warszawskiej 
Brygady Panc. Mot. Jako ppor. Piechoty. 
W czasie okupacji w ZWZ-AK, potem w 
GL. W L.W.P. pułkownik - w 1956r. 
przeniesiony do Mar. Woj. na stanowisko 
z-cy D-cy d/s poi. - wych. Następnie 
komendant Wyższej Skoły Mar. Woj.

14. Jagielski Adam kpt. mar. 
abs. KK1, Lwów 1929.
Służba na ORP "Wicher", w MDLot 
i ORP "Gryf. Walki w obronie Helu.

15. Janczewski Marian kpt. mar. 
abs. KK1, Lwów 1929.
Służba na ORP "Wicher2, ORP "Żbik", 
w MDLot. Walki w obronie Helu.

16. Kadulski Marian kmdr. ppor. 
abs. KK1, Lwów 1920.
KWx2, MMx3.
Służba na ORP "Błyskawica" 
i ORP "Garland".

17. Kadulski Aleksander kpt. mar. 
abs. KK1 Lwów 1930.
Służba w Dyonie Minowców, 
na ORP "Wicher". Walki w obronie Helu. 
Po wojnie aresztowany za działalność 
w AK zdołał zbiec i przedostać się do 
Anglii, gdzie służy w CWSF.

18. Kamiński Henryk por. mar. 
abs. KK1, Lwów 1951.
Służba na ORP "Wilk", ORP "Orzeł" 
- ginie wraz z okrętem.

19. Kociuba Tadeusz por. mar. 
abs. KK1, Lwów 1930.
Służba na ORP "Grom". W maju 1959 
ginie w wypadku motocyklowym.

20. Kazubek Czesław kpt. mar. 
abs. KK2, Chełmno 1930.
Krzyż AK, Krzyż Powst. Warsz.
Służba na ORP "Mazur",
ORP "Błyskawica". W czasie okupacji 
w organizacji "Alfa" ps. Wtorkowski. 
Walczy w powstaniu.

21. Kobierzycki Mieczysław por. mar. 
abs. KK2, Chełmno 1929.
Służba w Dyonie Okrętów Podwodnych, 
udział w walkach na Oksywiu.
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22. Konarski Tadeusz kmdr. ppor.
abs. KK2, Modlin 1924.
Służba w ORP "Wilia",
ORP "Błyskawica". W obronie Helu jest 
ofic. operacyjnym d-cy RUH.
Jedyny absolwent Korpusów Kadetów 
który do 1939 r. został oficerem 
sztabowym /19.III. 1939/.

23. Kossakowski Jerzy kpt. mar. 
abs. KK1 Lwów 1923.
VM V KL. OOP.KW.
W 1920r. ochotnik w 24 p. uł. Ochotnik 
w Powstaniu Śląskim, służba we Flotylli 
Pińskiej, na ORP "Wicher" , 
w MDLot. Walki w obronie Helu.

24. Kreisler Aleksy ppor. mar.
abs. KK1, Lwów 1937.
Ewakuowany do Pińska walczył 
w G.O. "Polesie" gen. Kleeberga.
Po ucieczce z obozu jeńców 
zmarł w K.L. Oświęcim.

25. Latour Jerzy de kpt. mar. 
abs. KK1, Lwów 1923.
Uczestnik III Powstania Śląskiego.
Służba na ORP "Kaszub"
i we Flotylli Pińskiej - przedostaje się 
do Anglii, gdzie służy na ORP "Gdynia".

26. Lee Stanisław kpt. mar. 
abs. KK2, Chełmno 1934.
KWx2, MMx4.
Służba na ORP "Burza", 
następnie na ORP "Piorun".

27. Lesisz Tadeusz kpt. mar. 
abs. KK3, Rawicz 1936.
Pol. Rest. IV i V kl. KW, MMx3, 
norw. Medal za Narwik.
Służy na ORP "Burza", następnie 
na ORP "Błyskawica"oraz ORP "Dragon". 
Po wojnie ceniony w W. Brytanii 
architekt.

28. Lubinkowski Bronisław kpt. mar. 
abs. KK1, Lwów 1924.
Służba w MDLot. następnie w SPMW 
w Toruniu. Obóz w Kobielsku 
- zamordowany w Katyniu.

29. Łoskoczyński Włodzimierz 
kmdr. ppor. abs. KK2, Chełmno 1929. 
KWx2, MMx4.
Służba na ORP "Burza", ORP "Piorun" 
i ORP "Dragon".

30. Łukaszewski Jerzy kpt. mar.
abs. KK2, Chełmno 1934.
VM Vkl. KWx3, MMx3.
Służba na ORP "Grom", ORP "Garland", 
ORP "Kujawiak" oraz ORP "Dragon".

31. Marciniewski Janusz por. mar.
abs. KK2, Chełmno 1931.
Służba we Flotylli Pińskiej. 
Zamordowany w Charkowie.

32. Marks Karol por. mar.
abs. KK1 Lwów 1938.
KW, MM,.
ORP "Wilia". Służba na ORP "Dragon" 
- ginie wraz z okrętem.

33. Marzecki Andrzej kpt. mar. 
abs. KK2, Modlin 1925.
Służba na ORP "Horodyszcze" 
we Flotylli Pińskiej.
Zamordowany w Katyniu.

34. Netter Tadeusz ppor. mar.
abs. KK2, Chełmno 1936. 
Służba na ORP "Wicher", 
następnie walki w obronie Helu.

35. Nitecki Józef ppor. mar.
abs. KK1, Lwów 1939.
Służba w Grupie Okrętów Podwodnych 
w bazie Dundee, 
następnie na ORP "Bałtyk".
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36. Pawłowicz Jerzy por. mar. 
abs. KK2 Rawicz 1938.
KW, MMx2.
Służba na ORP "Wilia", na HMS 
"Suffolk", ORP "Burza", ORP "Ślązak" 
oraz ORP "Krakowiak".
Po wojnie Mar. Handl. w Anglii.

37. Piasecki Andrzej kpt. mar. 
abs. KK1 Lwów 1929.
KW,MM.
Służba na ORP "Mazur", ORP "Wicher", 
ORP "Orzeł". Współorganizator ucieczki 
z internowania - zatonął wraz z "Orłem".

38. Podgórski Jan por. mar. 
abs. KK1, Lwów 1923.
Służba na ORP "Gen. Haller", 
następnie we Flotylli Pińskiej.

39. Pohorzecki Stanisław kpt. mar. 
abs. KK1, Lwów 1926.
KZ, MMx2, Krzyż Obrony Lwowa. 
Służba na ORP "Rybitwa", 
ORP "Gen. Haller", ORP "Wicher". 
Przedostał się do Anglii - służba na 
ORP "Kujawiak", ORP "Orkan".

40. Potocki Roman kpt. mar. 
abs. KK1, Lwów 1929.
Służba we Flotylli Pińskiej, 
następnie na ORP "Gen. Haller". 
Walka w obronie Helu.

41. Poważę Wacław por. mar. 
abs. KK1, Lwów 1927.
Służba na ORP "Wicher", ORP "Burza", 
następnie w CWSF.

42. Prowans Witold kmdr. ppor. 
abs. KK2, Modlin 1926.
Służba na ORP "Gen. Haller",

następnie we Flotylli Pińskiej.
Walka w obronie Helu.

43. Puzyna Józef kpt. mar.
abs. KK2, Modlin 1924.
Służba na ORP "Burza", ORP "Gryf'.
Walka w obronie Helu.
Po wojnie pływa na statkach PMH.
44. Rekner Jerzy kmdr. ppor.
abs. KK2, Chełmno 1927.
Służba na ORP "Ryś" - internowany 
z okrętem do Szwecji. Przedostaje się 
do Anglii - służba na ORP "Piorun".

45. Siemaszko Bartosz kmdr. ppor.
abs. KK2, Chełmno 1954.
Służba an ORP "Mazur" - po zatopieniu 
okrętu walczy w obronie Oksywia.

46. Sokołowski Janusz kpt. mar.
abs. KK2, Chełmno 1929.
Służba w MDLot. - następnie 
Grupa Ścigaczy w Fowey.
Zginął w trakcie pożaru na ORP "S-l".

47. Sopoćko Eryk por. mar. 
abs. KK3, Rawicz 1938.
Służba na ORP "Iskra", ORP "Orzeł",

Na zdjęciu: od lewej Florian Wizła i Zygmunt Pudlicki

HMS "Rodney", ORP "Sokół"
i ORP "Orkan" - ginie wraz z tym 

okrętem.

48. Stecki Tadeusz ppor. mar.
abs. KK1, Lwów 1937.
Walczy w G.O. "Polesie" gen. Kleeberga. 
Ucieczka z niewoli - przeżył obóz 
w Oświęcimiu.
Po wojnie pływał na statkach PMH.

49. Szuster Witold kpt. mar.
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uRP "Grom", ORP "Piorun".

51. Tomaszewicz Cezary por. mar. 
abs. KK,2 Chełmno 1929.
Służba we Flotylli Pińskiej, następnie 
na ORP "Ryś" - internowany w Szwecji.

52. Wdziękoński Adolf por. mar. 
abs. KK3, Rawicz 1930.
Służba na ORP "Grom", w MDLot, 
następnie walki w obronie Helu.

53. Wilkanowicz Kazimierz por. mar. 
abs. KK2, Chełmno 1931.
Służba w MDLot. Udział w walkach 
G.O. "Polesie" gen. Kleeberga.
Po wojnie pływał na statkach PMH.

54. Wnorowski Kazimierz kpt. mar. 
abs. KK3, Rawicz 1930.
Służba na ORP "Grom" - d-ca baterii 
w obronie Helu.

55. Wojciechowski Witold kpt. mar. 
abs. KK3, Rawicz 1933.
Pol. Rest. V kl. KW, KZ, MMx2, 
"Africa Star", "Atlantic Star". 
Służba na ORP "Błyskawica", 
ORP "Garland", ORP "Orkan".

56. Wróblewski Czesław por. mar. 
abs. KK3, Rawicz 1938.
KW, MMx3. ORP "Wilia". 
Służba na HKS "Rodney", 
ORP "Krakowiak", ORP "Garland".

57. Wróblewski Kazimierz ppor. mar. 
abs. KK,1 Lwów 1934.
Służba na ORP "Wicher", ORP "Czapla" 
Walka w obronie Helu.
Zginął zastrzelony podczas 
obławy NKWD w V 1945.

58. Wróblewski Mieczysław kmdr. ppor. 
abs. KK2, Chełmno 1935.
Służba na ORP "Rybitwa".
Udział w walkach na Helu.
Po wojnie jest dyr. nauk SSM v Ustce.

59. Wysocki Tadeusz kpt. mai 
abs. KK1, Lwów 1923.
W 1920 r. ochotnik w wojnie 
bolszewickiej.
Służba we Flotylli Pińskiej, następnie 
na ORP "Podhalanin" i ORP "Rybitwa". 
Walka w obronnie Helu.

60. Żochowski Stanisław kmdr. ppor. 
abs. KK2, Chełmno 1936.
Służba na ORP "Gryf' i na ORP "Gen. 
Haller". Udział w walkach na Helu. 
Po wojnie w WS Mar. Woj.
Działacz sportowy.

61. Żytowiecki Jerzy kpt. mar.
bs. KK2, Chełmno 1935.
Służba na ORP "Gen. Haller".
Udział w walkach na Helu.
Po wojnie wykładowca w OS Mar. Woj., 
następnie pływa na statkach PM i PLO.
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WYKONAĆ "PEKIN"

Jerzy Tumaniszwili

Trzy miesiące przed wybuchem II Wojny 
Światowej, w maju 1939 roku, odbyła się w 
Warszawie konferencja sztabów polsko-bry
tyjskich. Omawiano najróżniejsze warianty 
nadchodzącej wojny, między innymi 
działania na Bałtyku, obronę wybrzeża i 
Marynarkę Wojenną. Reprezentant bry
tyjskiej Royal Navy dał do zrozumienia, że 
flota Royal Navy nie ma żadnego zamiaru 
wikłać się w wojnę na Bałtyku i nie ma co 
liczyć na pomoc z jej strony. Zaznaczył jed
nak możliwość korzystania z baz Wielkiej 
Brytanii przez polskie okręty.

Przeczuwając historyczne znaczenie tej 
propozycji, kontradmirał Jerzy Świrski, szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej, który 
brał udział w tych rozprawach, zapro
ponował wysłanie kontrtorpedowców do 
Anglii jeszcze przed wybuchem działań 
wojennych. Zamiast ulec pewnej zagładzie 
wzięłyby one udział w wojnie przy boku 
Royal Navy. Plan ten, który później po 
szczegółowym opracowaniu został opatr
zony kryptonimem „PEKIN", został zaak
ceptowany przez obie strony, przy czym 
decyzję w jakim dniu okręty mają opuścić 
kraj, pozostawiono Naczelnemu Wodzowi 
marszałkowi Rydz-Śmigłemu.

Przechodzę teraz do osobistych 
wspomnień, opartych na notatkach pisanych 
w tym czasie.

* * *

Wobec sytuacji politycznej w tym czasie 
(marzec 1939) flota Marynarki Wojennej 
została postawiona w stan gotowości 
bojowej. W związku z tym uzupełniono 

obsadę oficerską na kontrtorpedowcach i 
mnie, ppor. mar. ostatniej promocji 1938 
roku przydzielono na O.R.P. „Burza" na 
stanowisko II Oficera Broni Podwodnej.

Dywizjon tych kontrtorpedowców w 
składzie: O.R.P. „Błyskawica", „Grom", 
„Wicher" i „Burza" dostał zadanie 
patrolowania Wschodnich Prus. Każdego 
dnia zespół dwóch okrętów meldował ruchy 
niemieckich statków załadowanych sprzętem 
wojennym i wojskiem, podążających do prus
kich portów. Niemcy wyraźnie przygo
towywali się do zbrojnej agresji.

W lipcu wypadki potoczyły się szybko. 
Ograniczono zwolnienia na ląd. Uzupełniono 
zasoby amunicji, torped i bomb głębi
nowych. Skompletowano etaty oficerskie i 
podoficerskie. Pobrano "żelazny" prowiant. 
W pierwszym tygodniu sierpnia pożegnałem 
Matkę i siostrę. Jastarnia i Hel opustoszały. 
Letnicy wyjeżdżali w pośpiechu.

30 sierpnia, 1939

Pełnię wachtę oficera służbowego na 
pokładzie O.R.P. „Burza". Chodzę po 
prawej burcie tam i z powrotem, popatrując 
od czasu do czasu w stronę Gdańska. Widać 
było kołujące nad portem niemieckie 
samoloty. Przekraczały naszą granicę!

Wtedy odezwała się bateria w Redłowie. 
O godzinie 12.15 sygnalista przyniósł 
sygnał z d-ctwa Floty: -„Na którą możecie 
mieć gotowe do ruchu trzy kotły?” 
Pobiegłem do mesy oficerskiej. Jedli obiad. 
Zastępca (zastępca dowódcy - kapitan mar. 
Zbigniew Wojewódzki) przeczytał. -„Psia 
krew” - powiedział. -„Gdzie się im tak 
spieszy? - Ile pan potrzebuje czasu, 
poruczniku?” -zapytał, przekazując sygnał 
Mechanikowi (por. mar. Ludwik Szmidt).
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- „Co? Na trzy kotły? Zwariowali czy co?" 
- żachnął się Ludwik - „za dwie godziny 
panie kapitanie" - odpowiedział wstając od 
stołu. Pobiegł do Maszynowni. W pięć 
minut później Dowódca (kmdr. ppor. 
Stanisław Nahorski) popłynął motorówką 
na „Błyskawicę" wezwany na odprawę. Na 
„Błyskawicy" zaokrętowany był Dowódca 
Dywizjonu kmdr. por. Roman Stankiewicz. 
Z komina „Gromu" podniosły się czarne 
smugi dymu.

Dowódca wrócił milczący i tajem
niczy. Wezwał Zastępcę i Nawigacyjnego 
(ppor. mar. Stanisław Lee). Po chwili 
zastępca wyszedł na pokład. 
„Odkotwiczenie o 14.00" - zarządził. 
Dokąd? Po co? Dlaczego na trzech kotłach? 
- cisnęły się pytania. Zbyszek (ppor.mar. 
Zbigniew Plezia), stojący obok zaczął fan
tazjować: - „Wiesz Jurku, ja myślę, że 
pójdziemy na spotkanie floty angielskiej, 
która podobno jest już w Stageraku. 
Oczywiście, cóż może być innego? 
Spotkamy ich i przeprowadzimy do Gdyni." 
Zatrzymaliśmy Staszka, który z plikiem 
map pod pachą biegł w stronę kabiny naw
igacyjnej. - „Staszku! Co to za mapy?" - 
spytałem. - „Sundu i Katagattu" - 
odpowiedział. - „No widzisz" - ucieszył się 
Zbyszek - „idziemy na spotkanie, tak jak to 
mówiłem. Przeprowadzimy ich i Niemiaszki 
dostaną, że aż ha!" - Przecież dobrze 
zdawaliśmy sobie sprawę, że bez ich pomo
cy nie mamy żadnych szans. Nasze okręty 
zatopią w pierwszych dniach wojny, a nam 
będzie grozić niewola, kalectwo lub śmierć. 
Cieszyliśmy się, że Anglicy jadą nam w 
sukurs. Tylko Ludwik mamrotał złośliwie: - 
„Na trzy kotły im się chce chodzić... 
zwariowali, czy co...?" -

Odkotwiczyliśmy o 14.15. „Błyskawica", 
„Grom" i „Burza" - „Wicher" pozostawał na 
redzie. Przesłał nam sygnał: - „Szczęść 
Boże - ku chwale Ojczyzny". Poczułem się 
głupio opuszczając redę Oksywia. Co to 

znaczy ten sygnał? To tak jakby się z nami 
żegnali.

Kiedy Hel pozostał ledwie widoczny, 
Zastępca powiadomił załogę, że idziemy do 
Wielkiej Brytanii. Ale w jakim celu nie 
podano do wiadomości. „Mój Boże - 
pomyślałem - to przecież po prostu 
uciekamy przed wojną. Zostawiamy kraj, 
najbliższych, przyjaciół, kolegów. 
Przypuszczalnie mądra decyzja, ale też jak 
bardzo bolesna". Czułem się nieswojo. 
Zamiast się cieszyć, opanował mnie żal. Żal 
tego samotnego „Wichra", „Gryfa" którego 
spotkaliśmy niedaleko Helu. Żal kolegów z 
naszego rocznika, których przydzielono na 
minowce popularnie zwane „Ptaszkami". W 
myślach moich patrzyli na nas z nieukry
wanym żalem, smutkiem, a oczy ich były 
pełne wyrzutów.

Szliśmy już szybkością 25 węzłów w 
szyku torowym. Prowadziła „Błyskawica", 
za nią szedł „Grom", a my na samym końcu. 
O 16.00 objąłem wachtę na pomoście. 
Obserwowałem zamglony nieco horyzont i 
trzymałem się w śladzie torowym „Gromu". 
Myślami pobiegłem do rodziny. Mój Boże, 
co się z nimi stanie? Widziałem szare oczy 
Mamusi pełne smutku i łez. Pomacałem na 
szyi krzyżyk, który dostałem od Niej na 
pożegnanie. Te smętne rozmyślania przer
wał Andrzej (ppor. mar. Andrzej 
Jaraczewski), który zawiadomił o zmianie 
kursu na 310. Wyrwany z tych rozmyślań na 
temat rodziny, zacząłem się zastanawiać nad 
obecnym położeniem. Jakie mamy szanse 
przedarcia się do Anglii przed wybuchem 
wojny? A jeżeli wojna zastanie nas na 
Bałtyku, to co się z nami stanie? Bo jeśli 
wysłali nas w takim pośpiechu to wojna tuż 
tuż, za chwilę. Jeden ze stojących obok 
marynarzy zagaił mówiąc: - „Panie 
Poruczniku, bylebyśmy do Anglii zdążyli, 
to damy psubratom ile wlezie". - Tak jakby



mi to z ust wyjął, a może to obawa 
pozostania na Bałtyku?

Na nocnej wachcie od północy do 
czwartej; noc była ciemna. Wchodziliśmy 
do duńskiej cieśniny. Minęliśmy latarnie 
Ystad, za chwilę znajdziemy się na trawer
sie Smyge Huk. Dochodziliśmy do 
Falsterborev. Wtem meldują: - "Kąt kur
sowy 340 zaciemnione sylwetki". - Godzina 
00.10. Widzę je wyraźnie. Idą pełną parą, 
kursem równoległym. Zamigotało z 
"Błyskawicy": - "Alarm bojowy lewa 
burta". - Zadźwięczał klakson: "ALARM 
BOJOWY!" - rypnęło się bractwo z 
hamaków biegnąc na stanowiska.

Zanim się zorientowałem "Błyskaw
ica" i "Grom" zniknęły, pozostawiając za 
sobą ogromny wał śladu torowego. Biegnąc 
na rufę do swego przydziału, minąłem 
Ludwika stojącego w luku Maszynowni. - 
"Tumaniszwili!" - krzyczał - "co oni tam 
wyprawiają? Przecież na takiej wysokości, 
na tej płyciźnie turbiny nam wyskoczą! 
Kocioł nam wypłynie! Nic już nie rozu
miem..."

"Burza" posuwała się skokami z jed
nej fali na drugą. Tymczasem tajemnicze 
sylwetki wykonały zwrot i zaczęły się szy
bko oddalać. Wkrótce odwołano alarm 
bojowy. Przewidywania Ludwika 
sprawdziły się. Zaczęły cieknąć rurki w 
turbinach, powiększyły się wibracje... 
Trzeba było zmniejszyć szybkość.

Po przejściu cieśniny duńskiej, tak 
zwanej bramy Bałtyku, znaleźliśmy się w 
Kattagacie w wielkiej cieśninie pomiędzy 
Danią a Szwecją. Meldowano duńskie 
samoloty pilnie nas obserwujące. Kiedy o 
12.00 zdawałem wachtę, dochodziliśmy do 
morskiej latarni Skagen markującej 
północny cypel duńskiego półwyspu. 
Wkrótce zauważyliśmy niemieckie samolo
ty wywiadowcze. Krążyły dookoła. 
Widziałem na "Błyskawicy" i "Gromie" 
artylerzystów działek przeciwlotniczych 

trzymających ich na celu. Nasi na 
Hoichki.!?ach (ciężkie karabiny maszynowe) 
też podobnie się zabawiali. Położyliśmy się 
na kurs zachodni, prosto w kierunku na 
kanał La Manche, w celu zmylenia kierunku 
naszego rejsu. Wieczorem pokryła nas lekka 
mgiełka. Zmieniliśmy kurs na Nord. Jeden z 
niemieckich Dornierów pozostał na 
stanowisku, ale w nocy i jego zgubiliśmy.

1 września

Wczesnym rankiem wpadł do 
kabiny Zbyszek i budząc mnie krzyczał: - 
"Jurek, bałwanie jeden! Wstawaj! Wojna! 
Rozumiesz?! Wojna z Niemcami! Już się 
biją w Polsce!". - Pobiegliśmy na 
radiostację. Zastaliśmy tam podekscy
towaną grupę marynarzy. Mat Woj tyra 
ściskał moją rękę mówiąc: - "Panie 
poruczniku, już i Wilhelmina (królowa 
Holandii, która starała się powstrzymać 
niemiecką agresję) nic nie pomoże. 
Będziemy się bili ze Szwabami. Klamka 
zapadła".

Klamka zapadła. Tam już krew 
przelewają, a my z uszkodzoną turbiną, 
wiejemy. Ale optymizm mata Wojtyry i 
entuzjazm Zbyszka natchnął mnie otuchą i 
poprawił samopoczucie.

Popołudniem, niedaleko wybrzeży 
Szkocji, spotkaliśmy dwa angielskie 
niszczyciele. Czekały na nas zgodnie z 
ustalonym planem. Zaokrętowano na 
"Błyskawicę" podoficera-sygnalistę w celu 
usprawnienia porozumiewania się w języku 
angielskim. W ciężkiej mgle ruszyliśmy za 
Anglikami. Wieczorem stanęliśmy na 
beczce portu wojennego Rosyth.

W dwa dni później 3 września, bry
tyjski oficer komplimentacyjny zawiadomił 
komandora Stankiewicza słowami: - "Mam 
zaszczyt powiadomić pana, że rząd Jego 
Królewskiej Mości wypowiedział wojnę 
Niemcom. Od dnia dzisiejszego jesteśmy
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z wami zjednoczeni..."
Radości naszej nie było granic. ''raz 

czekaliśmy z niecierpliwością na spotkanie 
z nieprzyjacielem. Niedługo, bo już 6 wrześ
nia na patrolu morza Irlandzkiego wykonal
iśmy zbiorowy atak na niemiecki okręt pod
wodny. Tak zaczęła się niezwykła historia 
Polskiej Marynarki Wojennej.

To, co po przeszło 60 latach wprawia w 
zdumienie, to prorocza wizja admirała 
Jerzego Świrskiego. Okręty nawodne 
pozostawione w kraju, w pierwszych dniach 
wojny zostały zatopione bombami z powi
etrza. Nie udało się natomiast Niemcom 
zniszczyć okrętów podwodnych. Dwa 
przedarły się do Szkocji, a trzy internowały 
się w Szwecji. Dwa okręty szkolne z pod
chorążymi młodszego rocznika i grupą 
młodszych podoficerów schroniły się w 
Casablance. Świrski i kilku jego oficerów 
sztabowych, przedostał się do Paryża już 6 
października 1939, gdzie za zgodą 
Naczelnego Wodza generała Władysława 
Sikorskiego kontynuował jako Szef 
Kierownictwa Marynarki Wojennej. 27 
listopada w porozumieniu z brytyjską admi
ralicją zorganizował w Plymouth bazę 
szkoleniową, do której w krótkim czasie 
zaczęły napływać uciekinierzy z Polski, 
rekruci z Marynarki Handlowej i oczywiście 
zespół oficerów, podchorążych i podofi
cerów z Casablanki. W pierwszych 
miesiącach 1940 roku szkolili się tam ochot
nicy z Polonii francuskiej, a później 
poborowi z Kanady, USA, Brazylii, 
Argentyny i innych ośrodków polonijnych. 
Szkolili się tam również zesłańcy ze 
Związku Sowieckiego - marynarze pińskiej 
flotylli.

W końcu grudnia 1939 r. Świrski ze 
sztabem przeniósł się do Londynu, gdzie ze 
znaną jemu rzutkością i energią zawiązał 
Główną Kwaterę Kierownictwa Marynarki 
Wojennej.

W między czasie trzy kontrtorpe- 
dowce i dwa okręty podwodne biorące już 
udział w akcjach bojowych, wykazały 
nieprzeciętną wprawę morsko-bojową, 
zyskując korzystną opinię brytyjskiej admi
ralicji. Pomogło to Świrskiemu w intensy
wnej rozbudowie polskiej floty. Pomimo 
poważnych strat: krążownika, trzech 
niszczycieli, dwóch okrętów podwodnych i 
patrolowca, Świrski w dniu zakończenia 
wojny mógł się poszczycić flotą,

Polscy dowódcy i polskie załogi 
obsadziły: jeden krążownik, sześć niszczy
cieli, trzy okręty podwodne i pięć ścigaczy.

"Błyskawica" i "Burza"przetrwały prawie 
sześcio-letnią wojnę, biorąc udział w Bitwie 
o Atlantyk, w kampanii norweskiej, w 
ewakuacji Dunkierki i konwojach 
Atlantyckich. "Burza" wsławiła się właśnie 
w tych transatlantyckich rejsach eskortując 
konwoje i zwalczając stada okrętów pod
wodnych nieprzyjaciela. Zatopiła na pewno 
jeden, prawdopodobnie dwa inne. 
"Błyskawica" zasłynęła już jako niszczyciel 
wrogich pozycji wojsk niemieckich w 
Narwiku, jak również pomocą w ewakuacji 
armii brytyjskiej z Dunkierki. Brała 
chwalebnie udział w desantach na

Północną Afrykę i Normandię. W nocnej 
bitwie niszczycieli, 7 czerwca 1944 roku 
pod Ushant, przyczyniła się do rozbicia 
zespołu wroga i zatopienia dwóch jego 
okrętów.

Godne zanotowania są również 
przewidywania Szefa Sztabu Floty koman
dora Mariana Majewskiego, który 
dosłownie w ostatnich dniach obsadził okrę
ty "młodzieżą", podporucznikami ostatnich 
promocji lat 36, 37 i 38. Dodano również 
ponad etat 6 podchorążych starszego roczni
ka. Majewski przewidywał długo trwającą 
wojnę, którą przeżyliby łatwiej młodsi 
wiekiem. Niejednokrotnie na łamach cza-
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sopism i na emigracji ostro krytykowano 
kosztowne wydatki na budowy „niepotrzeb
nych” kontrtorpedowców.

Według zdania oponentów, na przykład 
pieniądze te posłużyłyby znacznie lepiej, na 
wyposażenie dywizji pancernej. Uważam, że 
nie zmieniłaby ona wyniku końcowej klęski 
września 1939 roku, natomiast te „niepotrzeb

ne"okręty nie tylko przyczyniły się do 
zwycięskiej Bitwy o Atlantyk, nie tylko wpisały 
się złotymi zgłoskami w chwalebnej księdze 
oręża polskiego, ale też dały świadectwo pol
skiemu społeczeństwu i całemu światu, że 
Polska stała się państwem morskim i że brała 
udział w walce bez przerwy.

NARWIK rok 1940

Kmdr.por. A. Kłopotowski

A jak to było opowiem

Rok 1940 nie był rokiem, w którym 
jako młody porucznik Marynarki Wojennej oraz 
drugi oficer torpedowy na O.R.P „Błyskawica” 
mogłem oczekiwać jakichkolwiek sukcesów 
dla naszych torped.

Wiadomość o następnym zwycięstwie wojsk 
niemieckich i zajęciu Narwiku 9 kwietnia 1940 
roku, spowodowało wysłanie O.R.P. „Grom", 
„Błyskawica" oraz „Burza" z naszej spokojnej 
przystani. W porcie Harwich do Scapa Flow, 
skąd otrzymaliśmy rozkaz odkotwiczenia i 
przejścia do Narwiku, w towarzystwie dwóch 
angielskich niszczycieli, po załadowaniu pod
wójnej ilości amunicji dla naszych dział oraz 
boforsów i ku mej radości, sześciu torped.

Narwik, niewielkie miasto portowe, 
liczące 19 tysięcy mieszkańców, ale ważny port 
nad Morzem Norweskim, będący jedynym 
portem przeładowawczym rudy żelaznej ze 
Szwecji z okręgu Kirowe i Gallivare. W okresie 
od kwietnia do czerwca roku 1940 port jak i 
otaczające go duże fiordy stały się rejonem 
walk wojsk norweskich, brytyjskich, francus
kich oraz polskiej samodzielnej brygady pod
halańskiej pod dowódctwem generała Szyszko- 
Bochucza. 27 i 28 maja 1940, po ciężkich 
walkach lądowych nastąpiła ewakuacja wojsk 
niemieckich, trwająca do 8 czerwca roku 1940.

W walce o Narwik brały udzał O.R.P. 
„Błyskawica”, O.R.P. „Grom” oraz O.R.P.

„Burza”. Zadaniem naszych okrętów było

zniszczenie przybrzeżnej artylerii niemieck
iej, usytuowanej w dobrze zasłoniętych pozyc
jach wśród pagórków i lasów, ale spostrzeganej 
przez dalekomierze naszych patroli z fiordów.

W obronie niemieckich pozycji artyleryjskich 
pojawiły się dziesiątki „Junkersów", które na 
dużej wysokości nalatywały na nasze i angiel
skie okręty od wczesnego rana, podczas pełnej 
doby białych nocy. Nurkując rzucały bomby na 
okręty walczące z artylerią niemiecką. Niemcy 
nie zaprzestawali prób zatopienia nas, jedynie 
tylko uszkadzając burty "Błyskawicy" jak i 
"Gromu" odłamkami pocisków. Okręty nasze 
nie zaprzestawały walki z nieprzyjacielem 
naziemnym, wy strzeli wuj ąc jednocześnie setki, 
a może tysiące pocisków naszych Boforsów, ale 
strącając tylko jeden samolot.

Na "Błyskawicę" spadło ponad 
pięćdziesiąt bomb, szczęśliwie niecelnych, 
dzięki spokojowi i opanowaniu dowódcy 
komandora S. Nahorskiego i jego taktyce omi
jania bomb, poprzez nieustanne manewrowanie 
okrętem w przeświadczeniu, iż spadające 
bomby nigdy nie wybuchają w tym samym 
miejscu. - "Prawo na burt" - rozkazywał 
dowódca kierując okręt na wybuchy bomb z 
prawej burty. - "Lewo na burt" - na rozrywające 
się bomby po lewej burtcie.

Dowódca nie opuścił pomostu przez 
całą dobę - słaniając się na nogach z 
przemęczenia, jak również i cała załoga, której 
donosiliśmy herbatę, kawę i lekkie posiłki do 
stanowisk przy działach i Boforsach.
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O.R.P. "Grom" nie był tak szczęśliwy. 
Nastąpi! atak lotniczy - z sześciu zrzuconych 
bomb jedna była trafna. Okręt zatonął wraz z 59 
członkami załogi. O.R.P. "Burza" przyczyniła 
się wielce do ratowania załogi, która zdołała 
opuścić okręt i nie zatonąć w morzu. Była to 
jedyna pomoc jaką mogli otrzymać jeszcze 

żyjący. W roku 1945 wraz z wieloma oficerami, 
podoficerami oraz marynarzami, zostałem 
udekorowany norweskim medalem za obronę 
Narwiku; dowódcę "Błyskawicy" udekorowano 
Krzyżem VIRTUTI MILITARI oraz nadano 
brytyjski D.S.O. (Distinguish Service Order).

Narwik - Rok 2000
Sześćdziesięciolecie walk o Narwik

Serce mi biło przyspieszonym tętnem, widząc w telewizji Dowódcę Marynarki Wojennej wraz 
z delegacją oficerów na uroczystościach odsłonięcia tablic poległych w Narwiku. Cieszyłem się 

wraz z Norwegami, że kraje nasze są obecnie wolne od wspólnego wroga roku 1940.

Poczet Sztandarowy podczas uroczystości 60-lecia walk o Narwik.



Str. 18 NASZE SYGNAŁY Nr 187

Składanie wieńca pod tablicą poległych w walkach o Narwik.

KONWOJE ATLANTYCKIE
MARYNARKA WOJENNA

O.R.P. DRAGON
O.R.P. CONRAD
O.R.P. GROM
O.R.P. BŁYSKAWICA
O.R.P. BURZA
O.R.P. ORKAN
O.R.P. PIORUN

POLSKAROB
S/S ZAGŁOBA / Robur VIII
S/S ZBARAŻ / Robur VI
S/S KMICIC / Robur III

S/S CZĘSTOCHOWA / Robur IV
S/S KORDECKI / Robur V

O.R.P. GARLAND
O.R.P. KUJAWIAK
O.R.P. KRAKOWIAK
O.R.P. ŚLĄZAK
O.R.P. HURAGAN
O.R.P. ORZEŁ
O.R.P. SOKÓŁ

ŻEGLUGA BAŁTYCKA

S/S KROMAN
S/S WIGRY
S/S NAROCZ

O.R.P. DZIK
O.R.P. JASTRZĄB
O.R.P. MEDOC
O.R.P. POMEROL
O.R.P. SI - SIO
O.R.P. PI - P12
O.R.P. CHI - CH12

POLBRYT
S/S ŁÓDŹ
S/S REWA
S/S WARSZAWA
S/S PREMIER
S/S GLIWICE
S/S LECH

S/S CHORZÓW
S/S CIESZYN
S/S HEL
S/S LWÓW
S/S LEWANT
S/S LECHISTAN

ŻEGLUGA POLSKA
S/S KRAKÓW
S/S KATOWICE
S/S MODLIN
S/S NIEMEN
S/S OKSYWIE
S/S REZEWIE

S/S TORUŃ 
S/S TCZEW 
S/S POZNAŃ 
S/S PUCK 
S/S WARTA 
S/S WIELUŃ 
S/S WISŁA
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WSPOMNIENIA KAROLA MAYERA 
STAŻ NA HMS LONDON

Jerzy Tumaniszwili

SW październiku zeszłego roku wysłałem 
do kolegów rocznika promocji 1942 roku 
listy z prośbą o wspomnienia ze stażu na 
okrętach Królewskiej Marynarki. Wraz z lis
tem dołączyłem kwestionariusz poruszające 
mnie tematy.

Kilku odpowiedziało przesyłając 
niezwykle ciekawe wspomnienia, kilku 
odpowiedziało obiecując współpracę, niek
tórzy nawet nie potwierdzili otrzymania tej 
prośby. Ś.p. Karolek Mayer, miesiąc temu 
tragicznie odszedł na „Wieczną Wachtę", 
przesłał kasetę z opowiadaniem, które 
przesyłam. Łączy mnie z Karolem bliska 
więź koleżeństwa, którą zawiązaliśmy na 
„Burzy" w kampanii norweskiej i którą 
pogłębiliśmy pływając razem na 
„Krakowiaku". Po wojnie utrzymywaliśmy 
kontakt, sporadycznie spotykaząc się na 
Koleżeńskich Zjazdach i wymieniąc 
doroczne życzenia w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia.

Postanowiłem opracować te Jego 
wspomnienia w celu oddania Mu należytego 
uznania za wybitną działalność wojenną 
(Karol był Kawalerem orderu Virtuti Militari) 
i przekazaniu raz jeszcze Pani Mirze i synom 
naszych bardzo głębokich w smutku kondo- 
lencji.

Mówi Karolek: Dziękuję Jurku za 
inicjatywę. Cała brać marynarska będzie się 
cieszyła czytając przeżycia naszego rocznika 
na okrętach Royal Navy. Odpowiadając kole
jno na pytania w kwestionariuszu: Byliśmy

zaokrętowani na HMS LONDON - ś.p. 
Staszek Kopecki, ś.p. Wojtek Piotrowski, 
który zginął na HMS CULVER, Rysiek Fritz, 
z którym straciliśmy kontakt, Zenek 
Mossakowski,

który zamieszkuje w Belgii, no i ja. 
Spędziliśmy 6 miesięcy poczynając od kwiet
nia 1941 roku na tym 8 calowym krążowniku 
z I Wojny Światowej, ale ostatnio całkowicie 
zmodernizowanym i przystosowanym do 
Bitwy o Atlantyk. Przydzielono nas do arty
lerii przeciwlotniczej z posterunkami na 
Pom-pomach i Oerlikonach. Najpierw 
operowaliśmy z Home Fleet dookoła 
W.B., ale wkrótce po naszym przybyciu 
wysłano LONDON na wody Południowego 
Atlantyku z zadaniem przychwycenia i 
zniszczenia niemieckich korsarzy czyli 
statków handlowych wyposażonych w arty
lerię, króre niszczyły żeglugę brytyjską. 
Jednym z tych statków (krążowników 
pomocniczych - przypisek J.T.) był „North 
America", statek zaopatrzeniowy, który 
podobno kontaktował się z krążownikiem 
„Prince Eugen" (zespołu super pancernika 
Bismark - przypisek J.T.). O tym spotkaniu 
opowiem osobno. Teraz odpowiadając na 
pytanie związane z życiem: mieszkaliśmy 
na pomieszczeniu dla midszipmenów na 
rufie. Jadaliśmy w Gun Room'ie, przyczem 
kuchnia była doskonała. Kucharze 
Kanadyjczycy. Dzieliliśmy losy wraz z 12 
midszipmenami, rocznika od nas 
młodszego. Oni nas nie lubili i nabijali się 
zachowując się nieprzyjemnie.



Str. 20 NASZE SYGNAŁY Nr 187

Mieliśmy tego dosyć i postanow
iliśmy dać im koca. Przerażone bractwo 
uciekało w popłochu, bo łupiliśmy ich w 
pupę jak to się w kocu dzieje. Cała załoga 
nam dopingowała będąc po naszej stronie, 
włącznie z Dowódcą, ale ukarano nas trzyd
niowym zakazem wychodzenia na ląd, co 
wcale nas nie dotknęło, bo staliśmy wtedy w 
Scapa Flow.

Oficerem kursowym był oficer 
przezywany „Schooly", który był 
znakomitym wykładowcą. Lekcje odby
wały się w Gun Room'ie albo na 
pokładzie. Jakoś sobie dawaliśmy 
radę z angielskim.

Podniesienie bandery było bardzo 
uroczyste. Brała w nim udział cała załoga. 
Przyjaźniłem się z Zenkiem 
Mossakowskim.

Przechodzę teraz do akcji z „North 
America" - niemieckim korsarzem. Kiedy 
nas dostrzegli zdali sobie sprawę, że zostali 
rozpoznani, załoga ratowała się skacząc do 
wody. Otworzyliśmy ogień z odległości 6 
mil i po kilku salwach uzyskaliśmy trafne, 
które wznieciły pożar i „North America" 
zaczął tonąć. Ratowaliśmy rozbitków. 
Około 100 Niemców. Ze dwudziestu ofi
cerów. Kiedy dowiedzieliśmy się, że 
niedawno widzieli się z „Prince Eugen" 
(krążownikiem, który był w zespole 
Bismarcka), Dowództwo w Londynie 
zarządało bliższych wiadomości, szczegól
nie o kamuflażu tego okrętu. Dowódca 
zawezwał mnie wiedząc, że władam 
niemieckim i polecił mi zorganizować 
przesłuchanie jeńców, dając mi wolną rękę 
w doborze personelu. Udałem się na stację 
radiotechników i poleciłem im zainstalować 
podsłuchowy aparat w Gun Roorńie, gdzie 
Niemcy spożywali śniadania i obiady. 
Siedzieliśmy w radiostacji słuchając ich 
rozmów, z których dowiedzieliśmy się 
wiele. Później w towarzystwie dwóch 
uzbrojonych marinsów wzywałem 
pojedyńczo oficerów i podoficerów zadając 
im pytania na temat ich aktywności i oczy
wiście spotkania z krążownikiem. 
Detaliczny raport przekazaliśmy radiem do

Londynu.
Po pewnym czasie dotarliśmy do 

portu Sierra Leone, gdzie jeńcy oddani 
zostali do miejscowego garnizonu, a my 
mieliśmy okazję odpoczynku na lądzie. Na 
okręcie był wywiadowczy samolot Walrus. 
Pilot, z którym się zaprzyjaźniłem zabierał 
mnie często ze sobą. Tym razem pole
cieliśmy na plażę, gdzie przebywała prawie 
cała załoga wraz z oficerami.. Lotnik 
postanowił ich przestraszyć i pikował z 
dużej wysokości, a Walrus nie był przys
tosowany do takiego lotu i w pewnej chwili 
słyszałem jak pilot krzyczał: „Karol, please 
pray ... we may not get out of it“ ... Na 
szczęście samolot jakoś podniósł się do góry 
unikając kraksy.

Dowódcą okrętu był Captain 
Flanagan, a I-szym Oficerem (Zastępcą) 
Cmdr. Eden. Dowódca nas lubiał. Zapraszał 
nas na drinka. Kiedyś już po powrocie w 
1946 roku spotkałem go w Londynie 
niedaleko Kierownictwa Mar. Woj. (Karol w 
tym czasie był adjutantem Admirała 
Swirskiego - dopisem autora). Był już admi
rałem. Poznał mnie i zaprosił na herbatę. 
Rozmawialiśmy chyba z pół godziny. 
Życzył nam powodzenia i powrotu do wol
nej Polski. Powiedział, że dumny z nas 
Polaków, podchorążych pod jego rozkazami 
i na jego okręcie.

Jeśli chodzi o porównanie naszych dowód
ców z tymi w Royal Navy, to według mego 
zdania nasi byli bardzo dobrze wyszkoleni i 
wysoko wykwalifikowani, bardzo łubiani 
przez załogę; brytyjczycy natomiast stanow
ili wysoką klasę w brytyjskim społeczeńst
wie. Cały naród uwielbiał Royal Navy. Ich 
przeszkolenie morsko-strategiczne było na 
wysokim poziomie.

Osobiście jestem szczęśliwy, że nasi 
podchorążowie mieli możność doświadczyć 
historycznej okazji spędzenia 6 miesięcy na 
pokładzie okrętów jednej z najbardziej 
cenionej Marynarki Wojennej świata. Tego, 
co przeżyliśmy u nich nie doświad
czylibyśmy na własnych okrętach.
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UDZIAŁ POLSKICH STATKÓW 
W INWAZJI NORMANDII

Edward Obertyński

Przygotowania do ostatecznego i 
decydującego uderzenia jakim miał być 
desant na północne wybrzeże Francji, 
czynione były już od dawna przez Sztab 
Aliancki. Opracowanie tak wielkiej operacji 
morskiej i lądowej, w której miało wziąć 
udział około czterech tysięcy różnego typu 
jednostek, promów, pontonów i barek 
desantowych - dalej około siedemset 
okrętów wojennych osłaniających 
lądowanie - oraz dwa tysiące statków hand
lowych dla zaopatrzenia - to był olbrzymi 
projekt, który musiał być drobiazgowo opra
cowany i zaplanowany.

Jako miejsce lądowania wybrano 
wybrzeża Normandii pomiędzy portami 
Cherbourg i Le Havre, wybrzeża płaskie ale 
pozbawione urządzeń portowych, czy przys
tani jakie mogłyby posłużyć dla dokonania 
lądowania, a przede wszystkim wyładunku 
zaopatrzenia. W tym celu powzięto plan 
zbudowania sztucznego portu, który otrzy
mał nazwę Aromanches. Port miał powstać 
z zatopionych betonowych kesonów, które 
miały być przycholowane oraz kilkunastu 
starych statków dla umocowania 
falochronu. Ponadto zbudowano w 
odległych portach brytyjskich pływające 
pontony z urządzeniami wyładunkowymi, 
które miały być połączone pomostami z 
lądem celem umożliwienia przeładunku.

Wśród statków, jakie na polecenie 
Brytyjskiego Ministerstwa Wojny przeznac
zono do zatopienia, znajdował się polski 
statek S/S MODLIN (dawny O.R.P. 
WILJA), którego dowództwo na czas akcji 
do zatopienia objął kapitan B. Gawęcki.

Cała akcja i jej przygotowanie trzy
mane były w ścisłej tajemnicy. Załogom 

oświadczono jedynie, że będą brali udział 
w specjalnie niebezpiecznym działaniu - 
wszyscy członkowie załogi MODLINA, 
którzy wyrazili zgodę wzięcia udziału w tej 
akcji, podpisali specjalne oświadczenia 
wyrażające ich zgodę na udział. Statek 
przeszedł specjalne prace polegające na 
ogołoceniu jego wnętrza z niepotrzebnych 
międzypokładów i konstrukcji oraz przygo
towanie miejsc - otworów do jego zatopi
enia.

Cała operacja odbywała się pod 
kryptonimem OVERJLORD.

Do wykonania tej operacji zgrupowano na 
Wyspach Brytyjskich 37 dywizji. Lotnictwo 
sprzymierzonych liczyło 11 tysięcy 
samolotów bojowych i około 2600 szybow
ców. Łączny stan liczbowy sił ekspedy
cyjnych wynosił 2.876.439 żołnierzy - pod 
względem liczebności przewyższał siły 45 
dywizji niemieckiech, które stacjonowały w 
północnej Francji.*

W roku 1941 w związku z brakiem 
tonażu dla transportów konwojowanych, 
O.R.R WILJA został przejęty przez Żeglugę 
Polską i przemianowany na S/S MODLIN. 
Choć pływał w konwojach ale jako stary, 
niezmiernie wolny statek, został ostatecznie 
odstawiony i wycofany z eksploatacji. 
Takich właśnie statków potrzebowano do 
operacji GOOSBERRY. A właśnie wtedy w 
okrytych tajemnicą "top secret" pokojach 
Admiralicji i War Transport w Londynie 
powstał gigantyczny plan pod nazwą MUL- 
BERRY - określony w ściśle tajnych doku
mentach jako "podstawowy i zasadniczy

* J. Lipiński: Druga Wojna Światowa na morzu WM 1976
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dla przyszłego zwycięstwa". Jak zawsze w 
okresie przygotowywania ważnych Jak 
zawsze w okresie przygotowywania 
ważnych akcji wojennych plan ten okryty 
był ścisłą tajemnicą. Nawet niewielu 
spośród oficerów wyznaczonych do jego 
realizacji wiedziało o jego ostatecznej 
formie.

W połowie maja kapitan Bogdan 
Gawęcki został wezwany do biura GAL w 
Londynie.

- Panie kapitanie, wiemy, że na panu jako 
starym i doświadczonym kapitanie możemy 
polegać. Toteż został pan wyznaczony do 
pewnej akcji wojennej, której zakresu, ani 
charakteru nie znamy. Jedno co nam wiado
mo, że weźmie w niej udział najstarszy nasz 
statek i że ... będzie to jego ostatnia 
podróż.Tu ma pan instrukcję. Uda się pan do 
Liverpoolu i obejmie dowództwo statku S/S 
MODLIN.

Dalsze plany przekaże panu Admiralicja i 
od tej pory jest pan pod bezpośrednimi 
rozkazami władz wojskowych. Jeszcze 
jedno - to nie nasz rozkaz i może go pan 
przyjąć albo odmówić.

W kilka dni potem kapitan Gawęcki 
wysiadł na zadymionym i okrytym mgłą 
dworcu w Liverpool i taksówką dojechał do 
bramy portu, prawie na samych peryferiach. 
Wzdłuż rozgruzowanego i niewykońc
zonego nabrzeża stało rzędem kilka statków. 
Bez trudu wyłuskał z mgły kontury S/S 
MODLIN. Na pokładzie kręciło się kilku 
marynarzy. Nietrudno było zorientować się, 
że przybyli dopiero niedawno i że dopiero 
rozglądają się niepewnie po statku, że brak 
normalnej dyscypliny i rozdziału zatrud
nienia. Wyszukał znajomą drogę na mostek 
i do kabiny kapitańskiej. Kabina kapitańska 
była pusta, odarta z mebli i dekoracji ścien
nych. Zewsząd wiało pustką i opuszcze
niem. Nagle otwarły się drzwi i stanął w 
nich młody marynarz.

- Pan kapitan? Jestem stewardem kapi
tańskim i mam polecenie obsługiwania pana 
kapitana i oficerów.

- Dziękuję. Czy starszy oficer lub 
mechanik są na pokładzie? Jeśli tak, to 

proszę poprosić ich do mnie. Steward 
zniknąfza drzwiami.

Pierwsze tygodnie upłynęły kapitanowi na 
doprowadzaniu statku do jak to nazywał 
"używalności", wyposażaniu w minimum 
sprzętu potrzebnego do pływania i zapasów 
do odbycia nieznanej podróży.

Po kilku dniach zjawił się inżynier 
ze stoczni i oświadczył, że zgodnie z polece
niami przystępują do przygotowania statku 
do "akcji" czyli usunięcia niepotrzebnego 
żelastwa, a więc wycięcia międzypokładów, 
usunięcia wewnętrznych oraz przygo
towanie przez nawiercenie specjalnych 
otworów w kadłubie. Więcej nie mógł, a 
może nie chciał powiedzieć.

Od następnego dnia gromady robot
ników portowych opanowały statek. 
Słychać było szum palników i błyskały 
światła acetylenowych płomieni z ładowni, 
uderzenia młotów odbijały się echem w 
pustym wnętrzu statku. Kapitan czuł jak pod 
jego stopami drży kadłub, jak robotnicy 
rozdzierają wnętrze statku - ogołacają go z 
poszycia, prują i zabierają wewnętrzne 
grodzie.

Po kilku dniach wachtowy zamel
dował kapitanowi, że na burcie zjawił się 
jakiś oficer marynarki. Kapitan przywitał go 
na pokładzie, ruchem ręki zapraszając do 
swej ogołoconej kabiny. Oficer zrzucił duffy 
coat na koję i zatarł ręce z zimna.

- Cup of tea? (Herbaty?) - stereotypowo 
zapytał kapitan

- Of course - odezwał się oficer. Milczeli 
przez chwilę zanim steward nie wniósł na 
tacy dwóch kubków dymiących parą. Oficer 
pociągnął łyk herbaty, przez chwilę trzymał 
kubek w obu rękach jakby chciał je roz
grzać, a potem postawił na stole.

- Dziwi pana zapewne ta cała nasza proce
dura. Na razie nie mogę panu wiele 
powiedzieć ponad to, co pan zapewne sam 
odgadł. Dodam tylko pewne szczegóły.

- Rozumiem. Chciałbym tylko wiedzieć 
jedno, kto będzie dowodzić statkiem do 
końca.

- Pan, jeśli pan sobie tego życzy i zdecy
duje się na to.
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- A załoga?
- Statek zostanie wyposażony przez naszą 

marynarkę dla celów specjalnych, a reszta 
będzie obsadzona przez marynarzy mary
narki handlowej - ochotników.

- W takim razie ja i cała moja załoga 
zgłaszamy się na ochotnika. Wielu spośród 
mojej załogi pływało na tym statku długo 
przed wojną i podczas wojny. Zżyli się z 
tym statkiem i chcieliby być na nim do 
końca.

- Mogę tylko panu podziękować. Wasze 
stanowisko przekażę moim szefom, bo oni 
decydują. Zaznaczam tylko, że nie ma tu 
przymusu. Jeśli członkowie pana załogi 
zechcą pozostać na statku do czasu "akcji" 
to uczynią to dobrowolnie i będą musieli 
podpisać odpowiednią deklarację. Jeżeli nie 
zechcą mogą opuścić statek.

Wieczorem kapitan przekazał 
załodze słowa oficera RN. Nikt z załogi nie 
wyłamał się. Wszyscy podpisali deklarację 
dobrowolnego wzięcia udziału w "akcji".

Znowu mijały dni czekania. 
Pracownicy stoczni kończyli swoją pracę 
ogołocenia statku ze wszystkiego, co dało 
się zabrać i wykorzystać. Pozostał tylko sam 
kadłub i maszynowania pośrodku statku. 
Dziwnie dudniły teraz puste wnętrza pod 
stopami chodzących po pokładzie mary
narzy.

Wreszcie pod koniec maja statek 
otrzymał polecenie przejścia do małego 
portu Oban w Szkocji, we wnętrzu dość 
głębokiego fiordu. Podobnie jak dwadzieś
cia innych statków zakotwiczonych w tym 
fiordzie, otrzymali polecenie zamalowania 
nazwy statku i portu, a na to miejsce 
umieszczenie numeru. MODLIN stracił już 
teraz swoją tożsamość, stał się szarym 
szeregowcem przyszłej akcji. W czasie pos
toju w Oban obowiązywał ścisły rygor. 
Załoga nie otrzymała pozwolenia 
opuszczenia statku, jedynie kapitanowie 
mieli możliwość wzajemnego odwiedzania 
się i wychodzenia na ląd. W tych 
okolicznościach kapitan Gawęcki poznał 
kilku kapitanów, a najbardziej zaprzyjaźnił 
się z pewnym Jugosłowianinem.

Pod koniec maja przyszedł rozkaz 
jednolitego umundurowania całej załogi. 
Wszystkim marynarzom wydano jednolite 
duffy-coafy, a równocześnie zalecono 
ograniczenie rzeczy osobistych do niezbęd
nego minimum. Wszystkie zbędne rzeczy 
osobiste złożono na lądzie w depozycie. 
Zoastrzono przepisy kontrolne i zakaz 
opuszczania statków. Tylko kapitanowie w 
wypadkach koniecznych mieli pozwolenie 
udawania się na ląd, ale z tego przepisu 
starali się jak najmniej korzystać.

Któregoś dnia kapitan jugosłowiańs
ki zjawił się w kabinie kapitańskiej na 
MODLINIE.

- Mam pewne wiadomości. Przed trzema 
dniami z portu Methil wyszedł konwój 
czterdziestu takich statków jak nasze. Mają 
tu być jutro. Od znajomego oficera z 
Admiralicji dowiedziałem się, że naszym 
zadaniem będzie udział w wielkiej operacji 
morskiej pod kryptonimem Goosberry, jako 
osłona portu.

Następnego dnia fiord i reda portu 
Oban zaroiła się tłumem statków, 
przybyłych w ochronie konwojowej 
okrętów wojennych. Zawezwano kapitanów 
wszystkich statków na odprawę na statek 
Komodora Konwoju, jakim był duży 
krążownik holenderski SUMATRA.

- Konwój wyruszy w oznaczonym czasie. 
Ze względu na stan techniczny przeważnie 
bardzo starych statków, przewidywane jest 
bardzo wolne posuwanie. Okręt komodora 
HSM ALYNBANK będzie każdorazowo 
sygnalizował semaforem wskazaną szy
bkość.

Kapitanom rozdano zalakowane 
koperty "A" z poleceniem otwarcia ich na 
podany znak z okrętu komodora.

- Just o godzinie siódmej - zakończył 
odprawę Komodor - rozpoczynamy for
mowanie konwoju.

Ranek następnego dnia wstał jasny i 
ciepły, jak przystało na pierwsze dni czerw
ca.Od rana w zatoce panował ożywiony 
ruch. Małe stateczki i motorówki uwijały się 
rozwożąc rozkazy, przynaglały statki do 
ustawienia się w wyznaczonym miejscu
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konwoju. Większe jednostki marynarki 
wojennej obiegały dookoła statki, jak psy 
owczarki zaganiające swoje stado, 
wskazując barwnymi sygnałami semaforów 
rozkazy czy polecenia. Powoli formował się 
konwój. Na przedzie dwadzieścia dwa stat
ki brytyjskie i pozostałych bander alianckich 
- w środku konwoju, szesnaście statków 
amerykańskich oraz dwadziścia dziewięć 
statków innych bander w tylnej grupie. Na 
czele konwoju płynął krążownik DURBAN.

- Szybkość pięć węzłów. Utrzymać 
nadany szyk konwoju - sygnalizował okręt 
Komodora ALYNBANK.

Olbrzymi konwój zaczął powoli 
posuwać się w wyznaczonym kierunku. 
Posuwano się niezmiernie powoli. Nawet 
dla tak wolnego statku, jakim był MODLIN 
tempo było niezmiernie wolne.

Po trzech dniach dopłynęli do Zatoki 
Brystolskiej. Tu miał być punkt zborny, a 
zarazem wyjściowy dla całej akcji. Po 
drodze spotykano coraz więcej wielkich jed
nostek wojennych, całe zespoły floty. 
Pogoda była sztormowa. Gęsta mgła utrud
niała w nocy widoczność i poruszanie się 
statków konwoju. Ze względu na 
konieczność utrzymania ścisłej tajemnicy 
zakazano używania radiołączności i tylko 
we mgle migały światełka aldisów.

Nad ranem konwój minął Lands End 
i koło południa zakotwiczył w zatoce koło 
miejscowości Poole.

Pogoda była mglista, przerywana 
drobnym mżącym deszczem. Nie wiedzieli, 
że w tym właśnie momencie w odległym 
Londynie, ważyły się losy olbrzymiej, tak 
długo planowanej i tak szczegółowo opra
cowanej akcji. Decyzja zapadła. Desant 
Dnia D., decyzją generała Eisenhowera 
został przesunięty z 5 na 6 czerwca. Cała 
olbrzymia, tak długo przygotowywana 
maszyna wojenna ruszyła.

Z okrętu Komodora padł rozkaz.
- Otworzyć koperty "A"

Ile rąk w tym monencie z drżeniem rozer
wało szarą kopertę, która zawierała decy
dujący rozkaz?

S/S MODLIN został wyznaczony do 

zatopienia w pobliżu wybrzeża francuskiego 
celem utworzenia sztucznego Łamacza fal, 
jaki miał za zadanie ochronę sztucznego 
portu i przyczółka, na którym miały 
lądować armie desantowe.

W kopercie znajdowała się mała 
kartka z numerem wskazującym miejsce 
zatopienia statku.

Kapitan Gawęcki po raz ostatni 
rzucił okiem na zegarek. Dochodziła godzi
na trzynasta. Do ostatecznego terminu 
pozostawała jeszcze godzina.

- Będę u siebie - rzucił oficerowi 
służbowemu - o czternastej cała załoga ma 
się zebrać na pokładzie.

Wszedł do swojej teraz całkiem 
pustej już kabiny. Na ścianach nie było 
obrazów, jedno krzesło przed stołem 
zastępującym biurko było całym 
wyposażeniem kabiny. Z boku stała mała 
walizka zawierająca jego osobiste rzeczy. 
Kabiny były opuszczone.

A przecież przez wiele lat tyle tu się 
działo. Ilu takich jak on kapitanów siedziało 
za biurkiem aby wypełnić karty raportów? 
Tu gawędzili jego liczni poprzednicy, kapi
tan Gorazdowski, kapitan Depich i inni.

Na stole leżał otwarty dziennik okrę
towy, który polecił przynieść z mostka. 
Teraz pochylił się nad ostatnią, jeszcze pustą 
stronicą. Dziennik okrętowy ta żywa histo
ria statku, jego życia, działalności, pisana 
skrótami zrozumiałymi tylko dla wtajemnic
zonych i zawierająca długi okres służby w 
polskiej flocie. Pochylił się i wziąwszy 
pióro do ręki wpisał ostatni meldunek ...

Na pokładzie dały się słyszeć kroki 

rozbrzmiewające w pustych ładowniach 

statku. - Panie kapitanie, przybył planter i 

holownik czeka.

Kapitan Gawęcki odsunął dziennik okrę

towy i wyszedł po schodach na mostek.



Nr 187 NASZE SYGNAŁY Str. 25

zatopienia statku oraz kilku młodszych 
oficerów z RNR. Przywitali się z kapitanem.
- Jest pan gotów kapitanie? - padło stereo

typowe pytanie.

Kapitan milcząco skinął głową.
Oficer RNR wychylił się przez burtę, aby 

sprawdzić czy holownik mający zabrać 
część załogi już odbił, a następnie zwrócił 
się do kapitana.
- Fuli ahead (Cała naprzód)
Z miejsca postoju, gdzie S/S MODLIN 

oczekiwał wraz z innymi statkami, został 
teraz skierowany na miejsce swojego 
ostatecznego przeznaczenia. Wielki konwój 
sześćdziesięciu siedmiu statków, który 
wyruszył z zatoki Poole, został teraz 
rozdzielony i kierowany na przewidziane z 
góry miejsca wzdłuż wybrzeży Normandii. 
Zatopienie tych statków na płytkiej redzie 
zatoki niedaleko miasta Caen, miało za 
zadanie stworzenie zabezpieczenia dla przy
czółka desantowego. W planie MULBERRY 
(sztuczny port Aromanches) przewidziano 
zatopienie starych statków już nie zdatnych do 
pływania, celem stworzenia sztucznego 
falochronu, pod osłoną którego, ze sprowad
zonych gotowych segmentów betonowych , 
kesonów i pływających pontonów, miał 
powstać wielki port przeładunkowy zaopa
trujący armie desantowe do czasu zanim 
zostaną opanowane porty Le Havre i 
Cherbourg.

Około godziny czternastej statek 
zbliżył się do swego miejsca przeznaczenia. 
Z dala widać było sterczące z wody maszty, 
kominy i nadbudówki zatopionych już 
statków. Jak wielkie cmentarzysko stały na 
wpół wychylone z wody, opierając się wza
jemnie burtami i dziobami - samotne, 
opuszczone. Za chwilę ten sam los miał 
spotkać i S/S MODLIN.

Mały holownik zbliżył się przej
mując linę podaną mu z dziobu. Dwa dalsze 
holowniki podeszły z boków, ujmując statek 
w środek i obracając go w przewidzianym 

kierunku, aby go umiejscowić w z góry 
zaplanowanym miejscu. Na polecenie 
plantera kapitan kazał załodze maszynowni 
usunąć ogień z palenisk i wyszlakować. 
Powoli, jakby od niechcenia statek obracał 
się, ciągnięty i kierowany przez holowniki. 
Dopchnięto go tak, aby otarł się o wrak zato
pionego uprzednio holenderskiego statku 
PARKLAND, z drugiej strony zaczepiając 
rufą o angielski statek WINHA.

Kapitan spojrzał na zegarek. 
Dobiegała godzina czternasta trzydzieści. 
Planter zwrócił się do kapitana.

- Proszę dać polecenie, aby reszta załogi 
wyszła na pokład. Jeden po drugim z 
włazów i drzwi zaczęli wychodzić pozostali 
członkowie załogi maszynowej.

- Ali on deck (Wszyscy na pokładzie) - 
zameldował kapitan, ale czuł, że głos mu 
wiązł w gardle.

Planter spojrzał na niego ze 
współczuciem. Przeżył dzisiaj już kilka 
takich momentów. Czuł co znaczy dla 
załogi, a zwłaszcza dla kapitana, ten ostatni 
moment życia statku. To milczące 
pożegnanie.

- ...Weil captain, to the victory 
(Kapitanie, za zwycięstwo) - lekko uścisnął 
dłoń kapitana. Następnie szybko, jakby 
chciał ukryć swoje uczucia, pochylił się nad 
znajdującym się na rufie wyłącznikiem kabli 
elektrycznych prowadzących do ładunków 
wybuchowych umieszczonych wewnątrz 
ładowni. Gwałtowny wybuch wstrząsnął 
statkiem. Przez osiem otworów wyrwanych 
w poszyciu statku, do wnętrza zaczęła 
wdzierać się woda. Statek zakołysał się 
jakby chciał jeszcze zerwać się z 
krępujących go lin i cum. Woda z szumem 
wdzierała się do wnętrza statku, który przez 
chwilę zaczął przechylać się na lewą burtę, a 
potem wyprostował się i osiadł spokojnie na 
dnie. Górny pokład, nadbudówki dziobowa i 
rufowa znajdowały się nad poziomem wody. 
- Thafs all (To wszystko) - odezwał się 
planter.
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- To już koniec - szepnął jakby do siebie kapitan, 
wszedł na mostek, raz jeszcze rzucił okiem na puste 
pomieszczenia, a potem zamknął dziennik i wziął 
go pod pachę. Oficerowie angielscy i reszta załogi 
zaczęli schodzić do holownika, który zbliżył się do 
burty zatopionego statku. Do kapitana podszedł 

pierwszy oficer.
- Panie kapitanie, a bandera, czy zabierzemy ją 

ze sobą?
Kapitan zastanowił się przez chwilę.
- Nie, niech zostanie, niech świadczy, że i my tu 

byliśmy.

W operacji desantowej na wybrzeża Normandii brały udział:

Okręty Polskiej Marynarki Wojennej
O.R.P. PIORUN dowodzony przez kmdr. por. Tadeusza GORAZDOWSKIEGO
O.R.P. KUJAWIAK dowodzony przez kmdr. ppor. Jana LICHODZIEJOWSKIEGO
O.R.P. DRAGON dowodzony przez kmdr. por. Stanisława DZIENIESIEWICZA
O.R.P. ŚLĄZAK dowodzony przez kpt. mar. Romualda TYMIŃSKIEGO
statki Polskiej Marynarki Handlowej w operacji 

NEPTUNE
W akcji desantowej NEPTUNE jako statki 

transportowe brały udział następujące statki 
pod polską banderą:

S/S WILNO - kpt. Rościsław Choynowski 
S/S KATOWICE - kpt. Kazimierz Ostapowicz 
S/S POZNAŃ - kpt. Zygmunt Góra
S/S KRAKÓW - kpt. Czesław Pawłowicz
S/S MODLIN
(ex WILJA) - kpt. Bogdan Gawęcki
S/S KMICIC - kpt. Mieczysław Król
S/S KORDECK - kpt. Karzimierz Poczobut 
S/S CHÓRÓW - kpt. Jerzy Nierojewski 
S/S NAROCZ - kpt. Bohdan Lewkowicz

Był to port Caen - ten sam, w którym 

zbudowano pięć pierwszych statków 

zakupionych dla Polski...

i teraz te same jednostki, okręty: 

WILNO, KATOWICE,

KRAKÓW, POZNAŃ

brały udział w dostawach zaopatrzenia 

dla lądujących armii alianckich. A kiedy

MATERIAŁY I ŹRÓDŁA
Relacje ustne
1. Kmdr por. Stanisław DZIENIESIEWICZ - O.R.P. DRAGON
2. Kmdr por. Tadeusz GORAZDOWSKI - O.R.P. PIORUN
3. Kmdr por Konrad NAMIEŚNIOWSKI - O.R.P. BŁYSKAWICA
4. Kmdr ppor. Jan LICHODZIEJEWSKI - O.R.P. KRAKOWIAK
5. Kpt. Romuald TYMIŃSKI - O.R.P. ŚLĄZAK
6. Kpt. Bogdan GAWĘDZKI - S/S MODLIN
7. Kpt. Jerzy NIEROJEWSKI - S/S CHORZÓW
8. Kpt. Zygmunt GÓRA - S/S POZNAŃ
9. Kpt. Czesław PAWŁOWICZ - S/S KRAKÓW
10. Kpt. Mieczyław KRÓL - S/S KMICIC
MATERIAIY DRUKOWANE
1. Jerzy PERTEK - Wielkie dni małej Floty
2. NASZE SYGNAŁY - materiały wspomnieniowe

3. K. LIPIŃSKI - Druga Wojna Światowa
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Wizyta Naczelnego Wodza na ORP Kujawiak

W czasie od 2 do 4 czerwca O.R.P. 
"Kujawiak", w myśl rozkazu C. in C.W.A., 
przechodzi z Plymouth do Greenock, gdzie 
ma wejść w skład eskorty dużego konwoju 
idącego na morze Śródziemne.

W ciągu miesiąca maja zachodzą na 
O.R.P. "Kujawiak" następujące zmiany ofi
cerskie: ppor. mar. Starzeński odchodzi na 
O.R.P. "Ślązak" oraz ppor.mar. Kopecki - na 
K.O.A.M. /Kurs Oficerów Artylerii 
Morskiej/. Na okręt natomiast, zostaje przy
dzielony ppor. Ołdakowski. Poza tym na 
O.R.P. "Kujawiak" zostaje zaokrętowany na 
straż kmdr.por. Stanisław Dzienisiewicz.

W dniu 1 czerwca 1942 r. dowódca 
O.R.P. "Kujawiak", kpt. mar. Ludwik 
Lichodziejewski mianowany został koman
dorem podporucznikiem.

Uroczystość dekoracji przez 
Naczelnego Wodza odznaczonych na

ORP "Kujawiak" 4.YI.1942 r.

W dniu 4 czerwca 1942 r. Naczelny 
Wódz i Premier generał broni Władysław 
Sikorski dokonał dekoracji oficerów i szere
gowych O.R.P. "Kujawiak", stojącego na 
redzie portu Greenock.

Naczelnemu Wodzowi towarzyszyli: 
Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej 
wice-admirał Jerzy Świrski oraz Dowódca 1 
Dywizjonu Kontrtorpedowców, kmdr. por. 
Włodzimierz Kodrębski.

Po przybyciu do Greenock, 
Naczelny Wódz złożył wizytę admirałowi 
brytyjskiemu, - dowódcy bazy, a następnie 
motorówką udał się na O.R.P. "Kujawiak".

Wszystkie okręty brytyjskie stojące na 
redzie portu salutowały przejeżdżającemu 
Naczelnemu Wodzowi.

Na pokładzie okrętu, jego dowódca, 

kmdr. ppor. Lichodziejewski, złożył 
Naczelnemu Wodzowi raport, po czym gen. 
Sikorski dokonał dekoracji odznaczonych. 
W przemówieniu swym do udekorowanych, 
Naczelny Wódz podkreślił bojowe wartości 
załóg okrętów Polskiej Marynarki 
Wojennej, ich nieustającą walkę z wrogiem 
i wyraził niezachwianą nadzieję, wraz z 
serdecznymi życzeniami, że okręt ten jako 
jeden z pierwszych dojdzie do wybrzeży 
wolnej i niepodległej Polski.

Po zakończeniu dekoracji, Naczelny 
Wódz udał się do mesy oficerskiej, gdzie w 
miłej i serdecznej atmosferze spożył okrę
towy obiad.

W trakcie obiadu wice-admirał 
Swirski wzniósł toast na czesc Naczelnego 
Wodza, dziękując mu za zaszczycenie swą 
obecnością okrętu, dla którego dzień ten 
pozostanie na zawsze pamiętny.

W odpowiedzi gen. Sikorski podz
iękował Szefowi Kierownictwa Marynarki 
Wojennej i wzniósł toast za pomyślność na 
morzu i za przyszły rozwój Marynarki 
Wojennej.

Z kolei dowódca okrętu w krótkich 
słowach zapewnił Naczelnego Wodza w 
imieniu swoim i załogi, że nie będzie 
takiego trudu, którego nie podejmie się jego 
okręt dla chwalebnego zakończenia wojny.

Pod koniec swego pobytu Naczelny 
Wódz zwrócił się do zebranej na pokładzie 
załogi z następującymi m.in. słowami:

„Marynarze! Pełnicie swój ciężki 
obowiązek na morzu dzielnie i chwalebnie. 
Najlepszym tego dowodem jest ostatnia 
wasza akcja przeciwko barbarzyńcy, w 
warunkach niezmiernie trudnych i wysoce 
niebezpiecznych, za co w imieniu służby 
narodowej udekorowałem wyróżniających z 
pośród was, odznaczeniami bojowymi.
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Najlepszym tego dowodem jest ostatnia 
wasza akcja przeciwko barbarzyńcy, w 
warunkach niezmiernie trudnych i wysoce 
niebezpiecznych, za co w imieniu służby 
narodowej udekorowałem wyróżniających 
się z pośród was, odznaczeniami bojowymi. 
Pamiętam i zawsze pamiętać będę o tym, że 
była taka chwila, najcięższa dla Polski w tej 
wojnie, kiedy wy byliście jednym zbrojnym 
ramieniem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej 
Polskiej i gdy na pokłady waszych okrętów 
schroniła się Jej suwerenność. Było to w 
okresie, w którym Prezydent i Rząd 
poprzedni zostali internowani w Rumunii, a 
nowe władze Rzeczpospolitej Polskiej się z 
pośród was, odznaczeniami bojowymi. 
Pamiętam i zawsze pamiętać będę o tym, że 
była taka chwila, najcięższa dla Polski w tej 
wojnie, kiedy wy byliście jednym zbrojnym 
ramieniem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej 
Polskiej i gdy na pokłady waszych okrętów 
jeszcze nie powstały. Przedzierając się z 
Bałtyku i stając u boku sprzymierzonej z 
nami W. Brytanii, uratowaliście nie tylko 
honor marynarza polskiego, ale i suweren
ność Państwa. O tym czynie spontanicznym 
Polskiej Marynarki Wojennej, pamiętać 
zawsze będzie Polska. Zapisze go złotymi 
zgłoskami historii. Zapewniam was, że 
wróg jest u krańca swej wytrzymałości, 
czego najlepszym dowodem jest pytanie 
Goeringa, zawarte w jego ostatniej defe
tystycznej mowie: "Czyż po to los wzniósł 
tak wysoko Niemcy siłą Fiiehrera, aby teraz 
wtrącić ją w otchłań?" ... Na to pytanie 
odpowiadam: Tak jest! Trzeba było morza 
krwi przelanej w tej najstraszliwszej, a 

sprowokowanej przez Niemców wojnie. 
Trzeba było siły szaleńca i sił demona 
zniszczenia, jakim jest Hitler, ażeby trupy 
pomordowanych, gruzy zburzonych miast 
wyniosły tak wysoko Niemcy w górę. Runą 
one w przepaść niewątpliwie, gdyż bez tego 
nie ma i nie będzie trwałego i sprawiedli
wego pokoju w świecie."

Konwój: Greenock - Malta. 4-16.VI.1942

W dniu 4-go czerwca O.R.P. "Kujawiak" 
wszedł w skład "Force X", stanowiącej 
część składową "Force T", mającej eskor
tować konwój "W.S.19", złożony z 6-ciu 
statków, z Greenock do Malty.

W skład "Force T" wchodziły zespoły: 
"Force W", "Force X" i "Force Y".

Zespół "Force W" składał się z: H.M.S. 
"Kenya" /S.C. "Force T'7, H.M.S. "Malaya" 
/S.O. "Force W"/ oraz H.M.S.S. "Eagle", 
"Argus", "Charybdis", "Liverpool" i 
"Onslow" /C.D.17 - okręt flagowy grupy 
ktt./ oraz 6 kontrtorpedowców.

Zespół "Force X" składał się z: H.M.S. 
"Cairo" /S.O. "Force X"/ oraz H.M.S.S. 
"Bedouin", "Ithuriel", "Matchless", 
"Marne", "Partridge", "Middleton", 
"Blankney", "Badsworth", . "Hebe", 
"Speedy", "Hythe" oraz O.R.P. "Kujawiak".

Zespół "Force Y" stanowiły: 2 korwety, 6 
M.L. - s oraz ropowiec M/S "Brown 
Ranger". Od Gibraltaru do eskorty dołączył 
się ponadto H.M.S. "Welshman".

Szybkość konwoju określona została 
na 12,5 węzła.
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TŁUMACZ EISENHOWERA
Barbara Kazimierczyk

W Trybach Historii

Komandor Edward Obertyński, we 
wrześniu 1939 r. dowódca plutonu artylerii 
1 Morskiego Pułku Strzelców broniącego 
Wejherowa, dziś prezes Koła Starych 
Gdynian; autor 15 książek - wśród nich 
wydanej w 1994 roku "Nocy komandorów" 
poświęconej pamięci oficerów marynarki, 
którzy zapłacili najwyższą cenę w czasie 
tzw. procesów odpryskowych w latach stal
inowskich - to jedna z popularniejszych dziś 
postaci Wybrzeża. W jego mieszkaniu w

spowojennej dzielnicy Gdyni nie milkną 
telefony. Mimo pięknego wieku były 
berliński korespondent "Polski Zbrojnej", 
później oficer rozrywkowy na MS "Batory", 
często spotyka się z młodzieżą, w tym - z 
młodymi żołnierzami i marynarzami; wys
tępuje w lokalnej - i nie tylko - telewizji 
oraz w audycjach radiowych. Słowem, na 
miarę sił - a ma ich jeszcze sporo - uczest
niczy w życiu miasta, z którym od ponad 60 
lat splotły się jego losy.
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WSZYSCY BYLI PODEJRZANI

Były to losy człowieka, którego 
niejednokrotnie owionął wiatr historii; 
chyba tylko łutowi szczęścia kmdr 
Obertyński zawdzięcza to, że nie 
zmiażdżyły go jej tryby... Zwłaszcza na 
początku lat 50. nie było to trudne w przy
padku przedwojennego oficera, chociaż - 
wyzwolony przez I Armię WP z oflagu 
(wraz z kolegami Leonem Kruczkowskim i 
Stanisławem Ryszardem Dobrowolskim) - 
przeszedł bitewny szlak od Kołobrzegu ażdo 
Berlina jako korespondent frontowej gazety 
"Zwyciężymy". Spod Berlina wysłał repor- 
tarze do ówczesnej "Polski Zbrojnej". 
Wkrótce znalazł się w kręgu podejrzeń - 
primo: jako oficer asystencyjny i tłumacz 
gen. Dwighta D. Eisenhowera, główn
odowodzącego w czasie II wojny US Anny, 
gdy ten, nazajutrz po jej zakończeniu, na 
jeden dzień przyleciał do Warszawy. (Cel 
wizyty? "Ike" miał z rąk Bolesława Bieruta, 
ówczesnego przewodniczącego Krajowej 
Rady Narodowej, odebrać Krzyż 
Grunwaldu. Na zdjęciu, które w numerze z 
XI. 1958 zamieści "The National 
Geographic Magazine" widzimy 
Eisenhowera, młodego porucznika i 
Mariana Spychalskiego, ówczesnego 
wiceministra ON, wśród ruin stolicy).- 
secundo: Kmdr Obertyński znalazł się w 
zaklętym kręgu jako uczestnik Polskiej 
Misji Wojskowej w Anglii, która w 1945 
roku, dowodzona przez płk. Józefa 
Kuropieskę, starała się w Londynie o 
powrót wojska, w tym polskich okrętów i 
ich załóg, do kraju. Następnie z grona tych, 
którym ufano, wykluczył go fakt, że między 
majem a wrześniem 1946 sekretarzował 
Komisji Wojskowej na Konferencji 
Pokojowej w Paryżu. Na koniec wreszcie, 
kmdr Obertyński znalazł się w centrum 
spraw, które władza ludowa w kilka lat 
później uznała za podstawę haniebnych 

oskarżeń- o zdradę, rzekomo 'popełnioną 
przez wysokiej rangi wojskowych. 
Komandor był uczestnikiem II sesji 
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. 
Tu trzeba dodać, że polska delegacja 
znalazła się jesienią 1946 roku nad 
Hudsonem w wyniku starań płk. Mossora, 
przekonanego, że Polska ma brać udział w 
organizowaniu oddziałów wojskowych 
ONZ w Europie.

Przyszedł czas kończących się 
pozorów demokracji. Sławetne referendum 
odbyło się w ostatnim dniu czerwca 1946 
roku. W drodze powrotnej, wiodącej przez 
Londyn, Kuropieska i Mossor spotykają się 
z gen. Stanisławem Tatarem i kilkoma inny
mi osobistościami emigracyjnego rządu. 
Dalszy ciąg znamy. W roku 1951 skazano na 
dożywocie niedawnego szefa Grupy 
Operacyjnej "Wisła", nawiasem mówiąc 
byłego towarzysza Edwarda Obertyńskiego 
w oflagu. W 1952 roku natomiast zasądzono 
(nie wykonaną) karę śmierci ex-zastępcy 
Szefa Sztabu Generalnego WP. Oba wyroki 
orzeczono w serii procesów generałów, 
które objęły m.in. Spychalskiego, 
przełożonego 32-letniego wówczas por. 
marynarki w czasie wizyty gen. 
Eisenhowera w Warszawie.

To właśnie do wiceministra obrony 
narodowej, obserwując zagęszczającą się 
atmosferę wobec sanacyjnych wojskowych, 
kmdr Obertyński zwrócił się z prośbą o 
zwolnienie z armii, niedługo po powrocie w 
1947 roku do kraju. Generał był podobno 
zaskoczony: "Tacy ludzie jak wy, znający 
języki obce, są potrzebni w dyplomacji". - 
tak, ale ja jestem przedwojenny - oświad
czył gość w Gdyni. Generał zastanowił się 
przez chwilę, po czym rzekł: "Macie rację, 
może i lepiej, abyście już teraz odeszli". 
Słowa te miały okazać się prorocze.

Odejście z wojska nie przeszkodziło 
wcale rozwojowi wypadków. W 1950 r. 
Obertyński, pracujący już jako makler okrę-
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towy, został porwany na ulicy i poddany 
serii nękających przesłuchań. Znalazł się w 
rękach Informacji Wojskowej, która to 
instytucja mieściła się w piwnicach domu 
przy ul. Świętojańskiej 9 w Gdyni. Jakież to 
kręte koleje przywiodły byłego Iwiowiani- 
na, urodzonego rok przed wybuchem I świa
towej zawieruchy, do ludowej marynarki.

Jedyny syn właściciela majątku 
Świtarzów k/Sokala w połowie lat 30. osia
da na stałe w Gdyni. Tu właśnie, sprzeci
wiając się woli ojca - który dziedzica 
nazwiska wołałby widzieć na roli - absol
went renomowanej lwowskiej Wyższej 
Szkoły Handlu Zagranicznego szuka swego 
miejsca pod słońcem. W latach kryzysu 
nawet w Gdyni, dokąd ciągnęło pół zabied
zonej, głodnej Polski, niełatwo było o pracę 
w wyuczonym zawodzie ... Świeżo wyuc
zony dyplomant idzie do łopaty, zatrudni
ając się jako robotnik portowy.

Traf chce, że pewnego pięknego 
ranka ten odcinek prac wizytuje wycieczka 
zagraniczna. Człowiek oprowadzający przy
byszów ze świata wyjaśnia im zasady orga
nizacji pracy w porcie. Tak angielszczyzna 
przewodnika, jak i przytaczane w wywodzie 
detale nie przypadają do gustu bądź co bądź 
fachowcowi Obertyńskiemu. Odstawiwszy 
łopatę grzecznie ale stanowczo, czamor- 
aboczyj Edward O. czystym oxfordzkim 
akcentem prezentuje własną wersję. 
Przewodnik, dyrektor Polskiej Agencji 
Morskiej, przygarnia młodego człowieka do 
firmy. Ten ze swej strony, zaliczając kolejne 
szczeble - od gońca i inkasenta począwszy - 
czyni szybkie postępy w karierze.

RETINA SPRAWIEDLIWA

W 1939 pan Edward jest już 
kierownikiem linii do Zatoki Meksykańskiej 
w prywatnym towarzystwie "Gdynia - 
Ameryka, Jerzy Grubower". Wybuch wojny 
oznacza mobilizację i 26-letni podporucznik 

powiększa zastęp obrońców Wybrzeża. Idąc 
do wojska 24 sierpnia pakuje do plecaka 
aparat fotograficzny - 35 mm RETINA. 
Zdjęcia, jakie w czasie przerw w działaniach 
on, oficer ogniowy plutonu artylerii zrobi 
kolegom, okażą się po latach jedynymi 
fotografiami naszych żołnierzy na 
stanowiskach bojowych Wybrzeża w 1939 
roku. Będą one ilustrowały, grubo już po 
wojnie, wiele znaczących książek i opra
cowań - dodajmy, całkiem anonimowo. 
Autor nie umie, może nie chce, upomnieć 
się o honorarium.

Po 19 dniach walki pod Babimi 
Dołami napastnikowi udaje się zepchnąć 
obrońców na sam brzeg morza. Na polece
nie kpt. Makarowskiego, dowodzącego I 
MPS, Obertyński zgłasza się do płk. 
Stanisława Dąbka kierującego obroną 
Oksywia, z pytaniem, co robić? Wysadzić 
działa i przebijać się na Oksywie - brzmi 
rozkaz. Próba się nie powiodła i ppor. 
Edward Obertyński po zimie spędzonej pod 
namiotami w Stargardzie wylądował w 
oflagu.

Pierwszy z trzech oflagów, w 
których przebywał do końca wojny, znajdu
je się w Prenzlau. RETINA wraz z filmami 
idzie do depozytu. Właściciel ani domyśla 
się, że te robione w chwilach wytchnienia 
fotki odegrają jeszcze rolę. Niemcy mieli 
zwyczaj wyciągania z obozu oficerów pod 
zarzutem jako by ci uczestniczyli w 
egzekucjach folksdojczów.

Stanął przed takim zarzutem w 
Prenzlau porucznik Dobrzański - i okazało 
się, że wywołana klisza przedstawiona na 
sprawie, uratowała mu życie. Robiący zdję
cie świetnie pamiętał, że kolega był w 
mundurze polowym. Na prośbę starszego 
obozu, płk. Trapszo, Niemcy wywołali film. 
Dowód okazał się rozstrzygający. Rzekomi 
świadkowie zeznawali o oficerze w 
mundurze z dystynkcjami.
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Nie wiadomo, co stało się z RETINĄ - 
odwrotnie niż z filmami, które miały wrócić 
do właściciela, kiedy kolejny - po Prenzlau i 
Neuebranderburgen - oflag w Grossroderitz 
wyzwoliła I Armia. Robione na pierwszej 
linii frontu zdjęcia mają dla nas dziś bez
cenną wartość dokumentalną.

WERYFIKOWAŁO DWÓCH

Kiedy zbliżała się radziecka ofensy
wa, nasz bohater był wśród tego tysiąca ofi
cerów, którzy posłuchali rady płk. Mossora i 
zostali w oflagu. (Pozostałe 5 tysięcy 
Niemcy pognali na Zachód). Z tego tysiąca 
trzystu, po wyzwoleniu Grossrodertz przez 
Rosjan, zgłosiło się na front. Tak pod
porucznik znalazł się w szeregach I Armii.

W czasie weryfikacji Obertyńskiego 
przesłuchiwało dwóch, enkawudzista i ofi
cer w polskim mundurze: "Co myśleliśmy o 
Katyniu? Trudno powiedzieć, nawet 
Mossor, dowódca polskiej części oflagu 
(siedzieli z nami także np. Anglicy), który 
tam był jako uczestnik misji Czerwonego 
Krzyża, wypowiadał się na ten temat oględ
nie. Trudno było inaczej w obozie wroga. 
Zgłosiłem się, bo uważałem, że dalsza 
walka jest moim obowiązkiem".

Przed bitwą o Kołobrzeg 
Kruczkowski i S.R. Dobrowolski, którzy 
dostali przydział do "Zwyciężymy", 
wiedząc, że Obertyński bronił Gdyni, 
poprosili o artykuł. Siadł i napisał, powięk
szając w ten sposób liczbę korespondentów 
frontowych. "Korespondent frontowy to był 
ten, który - zaopatrzony w taszę oficerską i 
ołówek - szedł w pierwszej linii razem z 
wojskiem. Notowało się nazwiska wybi
jających się żołnierzy i całą sytuację na 
bieżąco. Następnie wieczorem na kwaterze 
siadało się i nadawało tym notatkom 
odpowiednią formę. Drukarnia - jedna z 
czterech ciężarówek tworzących redakcję - 
czekała. Czekali również nasi czytelnicy ..." 

- wspomina Edward Obertyński.
W maju gazeta "Zwyciężymy" 

została przeniesiona do Łodzi. Cały prakty
cznie zespół - z Januszem Przymanowskim, 
Marianem Brandysem i naturalnie ppor. 
Obertyńskim - zaciąga się do marynarki. We 
Włochach pod Warszawą właśnie zaczął 
organizować jej dowódctwo kmdr Józef 
Urbanowicz, przedwojenny marynarz Floty 
Bałtyckiej w ZSRR, w czasie działań 
zastępca dowódcy 4 dywizji WP. To właśnie 
w podwarszawskich Włochach Edwarda 
Obertyńskiego, świeżo awansowanego do 
stopnia porucznika odnajdzie pilny telefon z 
Wydziału Zagranicznego MON 
informujący, że do Warszawy przylatuje 
ważny Amerykanin ... Trzeba było natych
miast udać się na lotnisko.

CZARNE LATA MARYNARKI

Nie tylko przyszły twórca "Czterech 
pancernych i psa", wespół z redakcyjnymi 
kolegami, przyczynił się do rekonstrukcji 
polskiej marynarki wojennej po 1945 r. 
Kiedy 5 lipca 1945 r. rządy państw alianc
kich uznały Tymczasowy Rząd Jedności 
Narodowej, do tworzenia MW w kraju 
wykorzystano 50-osobową grupę oficerów 
przebywających w oflagach. Byli między 
nimi - prócz naszego bohatera - tacy przed
wojenni oficerowie marynarki, jak koman
dorzy Adam Mohuczy - na apel którego 
zgłosiło się wielu specjalistów morskich 
wywodzących się z przedwojennej floty; 
czy jak Włodzimierz Steyer, w 1. 1938-39 
dowódca Rejonu Umocnionego Hel, po 
wojnie dowódca MW, po Mohuczym.

Obaj znani Obertyńskiemu z pod
warszawskich Włoch, gdzie formowali pier
wsze dowództwo Marynarki, w latach stal
inizmu zostali poddani represjom. Po sto
sunkowo niedługim okresie, w związku z 
brakami kadrowymi, otwarto możliwości 
kariery wojskowej przedwojennym ofi-
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cerom o demokratycznych poglądach. 
Kontradmirał - od stycznia 1946 - A. 
Mohuczy, w latach 1945-47 pełniący 
obowiązki dowódcy MW, odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari uczestnik wojny 
1920 r., 6 czerwca 1950 r. został skazany na 
13 lat więzienia. (W trzy lata później zmarł 
w więzieniu w Sztumie). Z kolei kontradmi
rała Steyera, w tymże 1950 r. zwolnionego z 
wojska, zmuszono do opuszczenia 
Wybrzeża. (Osiedlił się w Ostrołęce, gdzie 
do 1956 r. pracował jako magazynier i agent 
ubezpieczeniowy. Umarł niedługo po 
powrocie do Gdyni i rehabilitacji w 1956 r.). 
Oba tragiczne życiorysy przedwojennych 
oficerów to tylko przykłady. W procesach 
odpryskowych w Marynarce orzeczono i 
wykonano 11 wyroków śmierci, nie licząc 
tych oficerów i marynarzy, którzy zmarli w 
czasie śledztwa lub w więzieniach. Inaczej 
niż w procesach generałów w Centrali w 
Warszawie - gdzie dwie kary śmierci, w tym 
dla gen. Kuropieski, nigdy na szczęście nie 
zostały wykonane.

UPAŃSTWOWIONY ZA ZŁOTÓWKI

Na razie zdemobilizowany od trzech lat 
właściciel firmy maklerskiej „Nawigator" 
szuka pracy. - Upaństwowili nas po roku, za 
złotówkę - powie kiedyś dziennikarce. 
Przesłuchiwany w roku 1950 przez 
Informację kpt. Obertyński nie od razu 
powiązał własną sprawę z procesami 
Spychalskiego, Tatara i innych. Dopiero po 
procesie Kuropieski dowiedział się, że gen
erał powołał się na świadectwo wspólnej 
pracy w Anglii.

Po jakimś czasie wilczy bilet traci 
moc, zaprzyjaźniony sekretarz partii przy
czynia się do powierzenia mu stanowiska 
dyspozytora portu. Nikt od niego nie zna się 
lepiej na tej pracy ... Prosperują jednak 

dyrektorzy z nadania, z bagażem doświad
czenia robotników portowych zamiast kwal
ifikacji. Nie leży w charakterze dyspozytora 
Edwarda Obertyńskiego walka z wiatraka
mi. Zwalnia się zanim owi dyrektorzy 
uczynią to pod byle pretekstwem. Wkrótce 
PLO proponują mu stanowisko oficera 
rozrywkowego na „Batorym”.

Trzy lata obtańcowywania starszych 
pań - młode miały swoich panów. Jednak 
nie tylko to składało się na treść życia pana 
komandora na naszym superliniowcu 
pasażerskim. „Mój stan cywilny? Wciąż 
kawaler. Zabrakło czasu na rodzinę: albo 
była niewola, albo pływanie”.

Dodajmy: była też praca. Nowy ofi
cer k-o na „Batorym” (poprzedni nadto lubił 
hazard) ma za sobą niezgorszy staż na 
gdyńskiej niwie. Zorganizował Dom 
Kultury, zespół teatralny i orkiestrę, sam 
trochę występował jako konferansjer. 
Doprowadził do tego, że na „Batorym" wys
tępowali m.in. Mieczysław Fogg, Irena 
Santor, Rena Rolska ... Odbywały się wys
tawy najlepszych artystów i kręcono filmy 
w czasie rejsów; tu powstały ważne sek
wencje „Pasażerki", a także „Jadą goście, 
jadą" i „Zona dla Australijczyka" z udziałem 
Mazowsza. „O proszę, moje zdjęcie z panią 
Aleksandrą Śląską, a tu z Jadwigą 
Smosarską- nasza największa przedwojen
na gwiazda po latach kariery w Hollywood 
powraca do kraju” - pokazuje Obertyński. 
Sceptycy mogą się przekonać chociażby z 
dokumentu Ludwika Perskiego „Batorym 
do Polski”, jak doskonałym wodzirejem 
bywał pan kpt. Edward Obertyński. Nie 
tylko w czasie balów kapitańskich.

A jednak ... po szampańskim epi
zodzie królewskiego okrętu znowu zmiana. 
Kpt. Obertyński zaciąga się jako ochmistrz 
intendent na statek handlowy. W ciągu 
dziesięciu lat opłynie glob kilka razy, poz
nając, z wyjątkiem Argentyny i Brazyli, 
wszystkie kraje. Czas biegnie swoim tem
pem i udając się w 1980 na zasłużony 
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udzielać się w swoim kole oficerów rezer
wy. No i wreszcie pisać ...

Powstają książki, z których pub
likacją nie ma kłopotów - i takie, które do 
dziś tkwią w maszynopisach. Wśród nich 
broszura o całkiem zapomnianym udziale 
polskich formacji w lądowaniu aliantów w 
Normandii. Rzecz utknęła w jednym z 
małych wydawnictw na prowincji.

SPŁACIĆ DŁUG PAMIĘCI

Teraz też przychodzi czas na spłatę 
długu wobec oficerów i marynarzy 
represjonowanych w latach stalinizmu. Jest 
to dług pamięci - jakże wielu z nich kmdr 
por. w st. spocz. Obertyński znał z lat przed

wojennych i wojennych. Na .trop tragedii 
ludzi - którzy całą swoją wiedzę, zapał, 
wiarę oraz doświadczenie oddali Polsce, 
byli nagradzani krzyżami Yirtuti za 
Wrzesień 1939 i trzymani w obozach, 
następnie zaś zostali uznani za wrogów nar
odu - naprowadzą pana Edwarda artykuły w 
prasie krajowej i emigracyjnej.

Przed 1980 rokiem, gdy próbował 
zbierać materiały i rozmawiać z ludźmi, 
dwukrotnie wzywano go do Gdańska na roz
mowę. W sposób na pozór grzeczny, lecz 
stanowczy odradzano prowadzenie 
jakichkolwiek poszukiwań. Odłożył więc 
swoje dociekania na czas po temu najwłaści
wszy.

POLAND’S NAVY BY M. A. PESZKE
Recenzja

Mariusz Konarski

Na rynku amerykańskim pojawiła 
się książka „Poland's Navy 1918-1945" 
autorstwa Michała Alfreda Peszke, w której 
stara się on w sposób przystępny przedstaw
ić miejscowemu czytelnikowi nieco egzoty
czną dla niego flotę wojenną, jej tradycje, 
odrodzenie oraz udział w krwawych zma
ganiach ostatniej wojny. Dla łatwiejszego 
zrozumienia , przez niezorientowanych w 
naszej historii Amerykanów, przedstawia 
dzieje naszej marynarki wojennej na sze
rokim tle dziejów politycznych Polski i 
Europy.

W jedenastu rozdziałach autor 
prezentuje morskie dokonania Polaków 
począwszy od XI wieku aż po finał II wojny 
światowej. Kończy na przemianach jakie 
zaszły w Europie środkowo-wschodniej po 
1989 roku i wstąpieniu Polski do NATO.. 
Książkę uzupełniają liczne załączniki oraz 

bogata bibliografia. Wydała ją Hippocren 
Books Inc. z Nowego Jorku.

Prof. MA Peszke urodził się w 1932 roku \ 
Dęblinie. Jego ojciec, mjr Alfred Peszke, b\ 
instruktorem w „Szkole Orląt", zaś w 
wrześniu 1939 r. dowodził VI Dywizjonei 
Bombowym Brygady Bombowej. 17 wrześni 
rodzina ewakuowała się przez Rumunii 
Włochy i Jugosławię do Francji.

W styczniu 1941 r. wraz z matką przedost; 
się do Lizbony, a stamtąd, przez Gibralta 
do Anglii (ojciec był wówczas oficeres 
łącznikowym w Dowództwie Lotnictw 
Treningowego). Po maturze, wraz z rodzic; 
mi, przeniósł się do Londynu. W 1950 rok 
został studentem Akademii Medycznej 
Dublinie.

W 1956 r. wyjechał do USA na pra 
tykę lekarską na Uniwersytecie Yale. Ożei 
się z Amerykanką, z którą miał córkę i syn
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Mariusz Konarski

Rozpoczął pracę naukową na 
Uniwersytecie Maryland w Baltimore. Jest 
profesorem psychiatrii oraz członkiem 
wielu towarzystw naukowych.

Na jego zainteresowanie historią 
polskiej wojskowości wpłynął ojciec. W 
nowej ojczyźnie brakowało wydawnictw w 
języku angielskim o tej tematyce. Zaczął 
więc prowadzić badania naukowe oraz pub

likować. Specjalizuje się w II wojnie świa
towej i udziale w niej Polaków. Wydał wiele 
prac popularno-naukowych. Zawsze marzył 
o założeniu marynarskiego munduru. W 
czerwcu tego roku gościł w Warszawie pod
czas uroczystości wyniesienia na ołtarz ks. 
kmdr. ppor. Władysława Miegonia, który 
był jego ojcem chrzestnym.

Prezentowana książka jest dla autora 
swego rodzaju ukoronowaniem pozaza- 
wodowych zainteresowań.

WODOWANIE NA „BŁYSKAWICY”

Mariusz Konarski

Na pokładzie ORP „Błyskawica", 18 
listopada br., miała miejsce uroczystość 
wodowania książki „Polska Marynarka 
Wojenna 1939-1947" opracowana przez 
kierownika Muzeum Marynarki Wojennej 
kmrd por. dr Zbigniewa Wojciechowskiego.

W wodowaniu uczestniczyli m.in. 
kontradmirałowie Antoni Komorowski i 
Marek Brągoszewski, kmdr por. w st. spocz. 
Andrzej Kłopotowski, przedstawiciele 
trójmiejskich placówek muzealnych oraz 
przyjaciele naszych sił zbrojnych.
Książka, będąca zbiorem dokumentów 
źródłowych dotyczących dziej u MW z okre
su jej działalności w Wielkiej Brytanii pow
stała z okazji jubileuszu jej odrodzenia oraz 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Prezentowane dokumenty pochodzą ze 
zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum im. 
gen. Władysława Sikorskiego. Do archiwum 
marynarskiej placówki muzealnej trafiły 
dzięki wsparciu londyńskiego Funduszu 
Społecznego Stowarzyszenia Marynarki

Wojennej. Znaczna ilość otrzymywanych 
archiwaliów wpłynęła na podjęcie decyzji o 
wydaniu książki jako dzieła dwutomowego.

Wodowany, pierwszy tom zawiera 
około 200 różnego rodzaju dokumentów 
ujętych w sposób problemowo-chronolog- 
iczny. Większość z nich jak również 
zamieszczone fotografie oraz szkice są po 
raz pierwszy publikowane. Dotyczą one 
wszystkich aspektów działalności PMW aż 
do jej rozwiązania w 1947 roku.

Niewątpliwie największe zaintere
sowanie wzbudzą najobszerniejsze 
rozdziały dotyczące działań bojowych 
okrętów, opisy bitew i pojedynków mors
kich, sprawozdania pisane przez dowódców 
wkrótce po akcjach.

Książkę uzupełniają indeksy 
nazwisk, okrętów i statków. Można polecić 
ją nie tylko historykom ale wszystkim 
miłośnikom dziejów rodzimej floty wojen
nej.
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47 LAT
ISTNIENIA MUZEUM 

MARYNARKI WOJENNEJ RZECZPOSPOLITEJ 
w Gdyni

Gdańskie Muzeum Marynarki 
Wojennej RP, jako jedyna krajowa placówka 
muzealna, zajmuje się wyłącznie dziejami 
oręża polskiego na morzu. Swoją 
działalność prowadzi w oparciu o ekspozy
cję plenerową sprzętu i uzbrojenia okrę
towego i lotnictwa oraz Okręt - Muzeum 
ORP "Błyskawica" (w latacj 1960-75 ORP 
"Burza"). Organizuje liczne wystawy w 
innych miastach na obszarze całej Polski, 
popularyzując tradycję i historię Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Obiekty muzealne zlokalizowane w 
Gdyni na stałe wtopił się w pejzaż miasta, 
zwłaszcza okręt "bohater", uczestnik II 
wojny światowej na morzu, ORP "Błyskaw
ica". Do chwili obecnej zwiedziło je ponad 
11,5 miliona turystów z kraju i zagranicy.

W ponaddziesięciotysięcznych zbiorach 
zabytków muzealnych, ponadpiętnasto- 
tysięcznych zbiorach publikacji histo
rycznych, niezliczonej liczbie innych doku
mentów, fotografii, filmów i przezroczy 
zalegających magazyny i piwnice w różnych 
budynkach Marynarki Wojennej znajdują 
się cenne, unikatowe eksponaty, których nie 
można zaprezentować szerokiej publicznoś

ci ze względu na brak odpowiednich 
powierzchni wystawowych, sal bib
liotecznych i archiwalnych, magazynów 
oraz pracowni pozwalających na prowadze
nie działalności muzealniczej.

Staraniem Dowództwa Marynarki 
Wojennej RP, władz samorządowych mias
ta, środowisk kombatanckich Polskiej 
Marynarki Wojennej z kraju i zagranicy 
zrodziła się inicjatywa budowy w 
najbardziej reprezentacyjnym miejscu 
Gdyni - przy bulwarze Nadmorskim obok 
basenu jachtowego - siedziby Muzeum 
Marynarki Wojennej RP.

28 listopada 1998 roku, w obecności 
władz państwowych, samorządowych 
wojewódzkich i miejskich, duchowieństwa i 
dowództwa Marynarki Wojennej RP 
Marszałek Sejmu RP Pan Macie 
PŁAŻYŃSKI wmurował Akt Erekcyjny 
pod budowę obiektu. Obecnie znana n< 
Wybrzeżu pracownia architektoniczna Pani 
dr. Krzysztofa KOZŁOWSKIEGO kończ] 
opracowanie projektu przyszłego komplek 
su muzealnego, którego realizację i oddani 
do użytku przewiduje się do końca 2001 r.
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POLSKA I BAŁTYK
(80 rocznica „Zaślubin“ Polski z Morzem)

Tadeusz Lesisz

W tym roku obchody święta 
Marynarki Wojennej w Manchester były 
połączone z 80 rocznicą "Zaślubin Polski z 
Morzem".

slO lutego 1920 roku Gen. Haller na 
czele oddziałów wojska polskiego, wrzu
cając pierścień do Bałtyku, przejmuje sym
bolicznie w wieczne posiadanie skromny 
kawałek wybrzeża, 72 km. długi, bez portu 
i żadnych urządzeń; Gdańsk pozostał wol
nym miastem. Historycznie, Polska była 
związana z Bałtykiem ponad 1000 lat. 
Jedną z pierwszych historycznych dat jest 
rok 972, kiedy Hodon, władca Niemiec 
Wschodnich wyrusza na podbój słowiańs
kich plemion - Pomorzan, zamieszkujących 
wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Pod Cydyną, 
przy ujściu Warty i Odry, ponosi sromotną 
klęskę zadaną przez pierwszego chrześci
jańskiego księcia Polski, Mieszka I. Siedem 
lat potem w 979 roku, druga nieudana 
wyprawa cesarza niemieckiego kończy się 
pokojem ustalającym granice Polski od 
Szczecina aż po Gdańsk i tę datę możemy 
przyjąć jako początek dostępu Polski do 
morza i otwarcia drogi na daleki świat.

Późniejsze koleje panowania Polski 
na Bałtyku były zmienne i często tragiczne. 
Następca Mieszka I, Bolesłw Chrobry 
prowadził politykę ojca. Wojny z Niemcami 
ciągnęły się przez kilkanaście lat i zostały 
zakończone pokojem w Budziszynie w 
1018 roku; cesarz niemiecki Henryk II 
uznaje suwarenność Polski i potwierdza 
granice na Bałtyku od Szczecina do 
Gdańska.

Potomkowie Chrobrego nie zdołali utrzy
mać jedności państwa. Za Mieszka II 
Duńczycy podbili Pomorze i później mimo 
wysiłków Bolesława Śmiałego i 
Władysława Hermana, nie udało się przy
wrócić zwierzchnictwa nad Pomorzem. 
Dopiero po 100 latach Bolesław III 
Krzywousty, po wielkim zwycięstwie nad 
cesarzem niemieckim Henrykiem V na 
Psim Polu w 1109 roku, ostatecznie podbija 
Pomorze. Polska uzyskała szeroki dostęp do 
morza obejmujący obszar od wyspy Rugi i 
za zachodzie aż do ujścia Wisły na 
wschodzie.

Za Bolesława IV Kędzierzawego 
(1146-1173), Polska traci wpływy na 
Pomorzu i pod koniec panowania Mieszka 
III Starego, Pomorze Gdańskie wyzwoliło 
się całkowicie spod zwierzchnictwa 
Piastów (1177). Dopiero po 300 latach 
Kazimierz Jagiellończyk, po długich 13-let- 
nich walkach z Krzyżakami.otrzymuje z 
powrotem Pomorze Gdańskie. Dalsze kole
je panowania Polski na morzu było burzli
we i zmienne. Kazimierz Jagiellończyk 
rozumiał jak w ielkie znaczenie gospodarcze 
ma dla kraju posiadanie dostępu do morza. 
Podobnie zdawali sobie sprawę z tego jego 
następcy.

Zygmunt August starał się budować flotę 
wojenną na Bałtyku. Stefan Batory mimo 
planów wojny z Rosją o Inflanty, na 
początku musiał pokonać Gdańsk, który nie 
uznał jego elekcji.

Władysław IV (1632-1648) szedł 
śladami Zygmunta Augusta i starał się o 
budowę floty na Bałtyku, ażeby zabez
pieczyć interesy Polski na Bałtyku.
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Mimo ciągłych napadów, wojen, 
zdrad, odstępów i łamania umów przez 
możnowładców Pomorza Gdańskiego 
wybrzeże wracało do Polski. Ostatecznie 
Polska traci panowanie na Bałtyku po pier
wszym rozbiorze w 1772 roku na rzecz 
Prus.

W 1919 roku na podstawie Traktatu 
Wersalskiego Polska powraca na Bałtyk i 10 
lutego 1920 roku Gen. Haller dokonuje 
symbolicznych Zaślubin.

Święto Mar. Woj. rozpoczęto Mszą 
św. w polskim kościele Miłosierdzia Bożego 
za poległych i zmarłych marynarzy, cele
browaną przez księdza Proboszcza Andrzeja 
Zuziaka, przy udziale Pocztów Bandery 
Mar. Woj. (J. Pipka, T. Koczka i L.Bieszke) 
i Sztandaru Hufca "Gdynia" (T. Musioł). Po 
nabożeństwie odbyło się spotkanie w 
Stanicy harcerskiej w Sali Parafialnej, pod
czas którego harcerze przyjmowali 
"starszych kolegów" - marynarzy i ich 
rodziny.

Było to pierwsze wspólne wystąpie
nie marynarzy Stowarzyszenia Mar. Woj. i 
harcerzu Hufca "Gdynia" od pamiętnego 
dnia 8 lutego 1998 r., w którym S.M.W. w 
Manchester przekazało tradycje Mar. Woj. II 
Rzeczpospolitej harcerzom Hufca "Gdynia" 
w obecności Attache Morskiego R.P. 
komandora I. Górecznego i dostojnych 
gości.

Podczas uroczystości przekazania 
Dokumentu, Prezes S.M.W. w Manchester 
powiedział: "Mogę Was zapewnić drodzy 
przyjaciele, że gdziekolwiek będziecie, 
możecie śmiało i z podniesionym czołem 
nieść biało-czerwoną Banderę ..., bo Polska 
Marynarka Wojenna dobrze spełniła swój 
żołnierski obowiązek wobec Narodu i 
Ojczyzny". W odpowiedzi Hufcowy Hufca 
"Gdynia", T. Musioł podziękował za 
zaszczyt jaki spotyka harcerzy i zapewnił, 
że pamięć o czynach marynarzy II 
Rzeczpospolitej będzie długo żyć w ich ser

cach oraz że młodzież harcerska Hufca 
"Gdynia" będzie z dumą przechowywać 
wspaniałe tradycje Mar. Woj. i sumiennie 
spełniać obowiązki służbie Bogu i 
Ojczyźnie.

Organizacją święta Mar. Woj. ze 
strony Hufca "Gdynia" zajmował się hm. 
Tadeusz Musioł.

Dwa lata temu 1998 roku Hufiec 
"Gdynia" odbył wyprawę do Polski. Dzięki 
poparciu naszego Stowarzyszenia Mar. Woj. 
w Manchester i pomocy Attache Mimo 
ciągłych napadów, wojen, zdrad, odstępów i 
łamania umów przez możnowładców 
Pomorza Gdańskiego wybrzeże wracało do 
Polski. Ostatecznie Polska traci panowanie 
na Bałtyku po pierwszym rozbiorze w 1772 
roku na rzecz Prus.

W 1919 roku na podstawie Traktatu 
Wersalskiego Polska powraca na Bałtyk i 10 
lutego 1920 roku Gen. Haller dokonuje 
symbolicznych Zaślubin.

Święto Mar. Woj. rozpoczęto Mszą 
św. w polskim kościele Miłosierdzia Bożego 
za poległych i zmarłych marynarzy, cele
browaną przez księdza Proboszcza Andrzeja 
Zuziaka, przy udziale Pocztów Bandery 
Mar. Woj. (J. Pipka, T. Koczka i L.Bieszke) 
i Sztandaru Hufca "Gdynia" (T. Musioł). Po 
nabożeństwie odbyło się spotkanie w 
Stanicy harcerskiej w Sali Parafialnej, pod
czas którego harcerze przyjmowali 
"starszych kolegów" - marynarzy i ich 
rodziny.

Było to pierwsze wspólne wystąpie
nie marynarzy Stowarzyszenia Mar. Woj. i 
harcerzu Hufca "Gdynia" od pamiętnego 
dnia 8 lutego 1998 r., w którym S.M.W. w 
Manchester przekazało tradycje Mar. Woj. II 
Rzeczpospolitej harcerzom Hufca "Gdynia" 
w obecności Attache Morskiego R.P. 
komandora I. Górecznego i dostojnych 
gości.

Podczas uroczystości przekazania 
Dokumentu, Prezes S.M.W. w Manchester
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powiedział: "Mogę Was zapewnić drodzy 
przyjaciele, że gdziekolwiek będziecie, 
możecie śmiało i z podniesionym czołem 
nieść biało-czerwoną Banderę ..., bo Polska 
Marynarka Wojenna dobrze spełniła swój 
żołnierski obowiązek wobec Narodu i 
Ojczyzny". W odpowiedzi Hufcowy Hufca 
"Gdynia", T. Musioł podziękował za 
zaszczyt jaki spotyka harcerzy i zapewnił, 
że pamięć o czynach marynarzy II 
Rzeczpospolitej będzie długo żyć w ich ser
cach oraz że młodzież harcerska Hufca 
"Gdynia" będzie z dumą przechowywać 
wspaniałe tradycje Mar. Woj. i sumiennie 
spełniać obowiązki służbie Bogu i 
Ojczyźnie. Organizacją święta Mar. Woj. ze 

strony Hufca "Gdynia" zajmował się hm. 
Tadeusz Musioł.

Dwa lata temu 1998 roku Hufiec 
"Gdynia" odbył wyprawę do Polski. Dzięki 
poparciu naszego Stowarzyszenia Mar. Woj. 
w Manchester i pomocy Attache Morskiego 
w Londynie, komandora I. Górecznego, 
Hufiec "Gdynia" przez 3 dni był przyj
mowany przez Marynarkę Wojenną.

Trzydniowy program między innymi 
obejmował udział we Mszy św. w kościele 
garnizonowym na Oksywiu, zwiedzanie 
okrętów w porcie wojennym, zwiedzanie 
muzeum Mar. Woj., przejazd okrętem z 
Oksywia na Hel oraz zwiedzanie okrętu- 
muzeum O.R.P. "Błyskawica".

OBCHODY BITWY O ATLANTYK 
W LONDONDERRY 

(Północna Irlandia)

Tadeusz Lesisz

Dla upamiętnienia bitwy o Atlantyk 
(Battle of Atlantic), Stowarzyszenie Mar. 
Woj. (R.N.A. Londonderry Branch), zorga
nizowano obchody w Lisahally (port of 
Londonderry) w dniach 5-7 maja 2000. Na 
te uroczystości zostały zaproszone wszys
tkie kraje, które brały w niej udział oraz 
Niemcy - jako oznaka pojednania.

Stowarzyszenie Mar. Woj. Wielkiej 
Brytanii otrzymało zaproszenie drogą 
pośrednią, za pośrednictwem Ambasady 
R.P. w Londynie. Jakkolwiek obchody 50- 
lecia Bitwu o Atlantyk miały miejsce w 
1993 roku w Liverpoolu z udziałem 
królowej Elżbiety II oraz okrętów wszyst
kich alianckich Marynarek Wojennych, 

Stowarzyszenie Mar. Woj. Londonderry 

uważało, że dopóki żyją jeszcze uczestnicy 
tych walk i ze wzgędu na olbrzymie znacze
nie jaką odegrał port Derry w II wojnie 
światowej, podobne uroczystości powinny 
się odbyć w Lisahally w Północnej Irlandii.

Port Derry podczas II wojny świa
towej był jedną z głównych baz dla konwo
jów Atlantyckich i do Rosji oraz ostatnią 
zachodnią bazą zaopatrzenia w ropę (refu- 
elling) przed wyjściem na Atlantyk, jed
nocześnie pierwszym portem dla wszystkich 
okrętów i statków przybywających z całego 
świata.

W 1945 roku po kapitulacji Niemiec 
ponad 100 niemieckich U-boats otrzymało 
rozkaz poddać się i wyjść na powierzchnię, 
a następnie wejść do portów w północnej 
Szkocji. Duża liczna U-boats poddała się w 
porcie Lisahally.
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Z zaproszonych krajów jedynie 
Polska i Holandia przysłały swoje okręty; 
Polska O.R.P. "Kaszub", Holandia fregatę 
Pieter Florisz. Wśród zaproszonych gości 
byli obecni Attache Obrony R.P. płk. 
Andrzej Adamowicz, który jednocześnie 
reprezentował Ambasadora R.P. w 
Londynie. Z Holandii obecny był captain 
Adrian Van de Linde, z U.S.A. Attache 
Morski przy Ambasadzie w Londynie, z 
Kanady przybyło 28 przedstawicieli Mar. 
Woj., Niemcy reprezentował Rear Admirał 
Hubert Hass, naval Attache przy 
Ambasadzie niemieckiej w Londynie. Ze 
Stowarzyszenia Mar. Woj. W Wielkiej 
Brytanii obecny był kol. Michał Zawada.

Dość obszerny program obejmował 
między innymi:

6 maja - zwiedzanie okrętów O.R.P. 
"Kaszub" i Holenderską korwetę Pieter 
Florisz przy nabrzeżu w porcie Lisahally

7 maja - główny dzień uroczystości - 

przemarsz (march past) kombatantów, 
byłych uczestników Bitwy o Atlantyk, eku
meniczne (interdenominational) nabożeńst
wo za poległych w Bitwie o Atlantyk oraz 
złożenie wieńców na wodach portu 
Lisahally z okrętu R.N. dla uczczenia 
pamięci poległych.

O.R.P. "Kaszub" i korweta holenderska 
Pieter Florisz uczyniły to drodze powrotnej 
na morzu.

Podczas uroczystości Bitwy o 
Atlantyk, miała miejsce czysto polska uroczys
tość przekazania bandery O.R.P. "Dragon", 
dowódcy O.R.P. "Kaszub" kpt.mar. Janowi 
Bryska w imieniu Ambasadora R.P. przez 
obecnego Attache Obrony płk. Andrzeja 
Adamowicza. Bandera była ofiarowana panu 
Ambasadorowi przez wdowę po polskim 
marynarzu, który służył na O.R.P. "Dragon".

Bandera będzie następnie 
eksponowana w Gdyni na pokładzie okrętu- 
muzeum O.R.P. "Błyskawica".

7 maja 2000 r. - na pokładzie ORP „Kaszub” w Londonderry Attache Obrony płk Andrzej 
Adamowicz przekazuje banderę z ORP „Dragon" D-cy ORP „Kaszub” kpt. mar. woj. Janowi Bryksie. 
Z lewej : Lord Mayor Londonderry Pat Ramsey, z prawej: kol. Michał Zawada
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AKTA POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
W ARCHIWUM INSTYTUTU POLSKIEGO

I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO

Kmdr .por. mgr Walter Pater

Istniejące od grudnia 1939 r. Biuro 
Historyczne Marynarki Wojennej (BHMW) 
w okresie wojny zgromadziło dokumenty ze 
wszystkich okrętów, oddziałów, instytucji i 
władz naczelnych Marynarki Wojennej 
(MW). Ponadto zbierano wycinki prasowe i 
zdjęcia dotyczące MW, a także przyjęto 
pamiątki historyczne, odnoszące się do 
dziejów walk okrętów Polskiej Marynarki 
Wojennej (PMW). Ponadto pracownicy 
biura wykonali kilka opracowań oraz kroni
ki działalności okrętów polskich. Kiedy w 
marcu 1949 r. nastąpiła likwidacja BHMW, 
wówczas całe archiwum oraz zbiór 
pamiątek zostały przekazane do Instytutu 
Historycznego im. gen. Sikorskiego w 
Londynie. Przekazane wtedy akta i 
pamiątki, zebrane później dokumenty oraz 
zbiory znajdujące się w przekazanych do 
instytutu kolekcjach osób prywatnych 
stanowią cenną podstawę źródłową do 
badań historycznych nad dziejami PMW.

Zespół akt PMW zajmuje ok. 14,5 
mb. Podzielony jest na 5 części. Pierwsza 
obejmuje dokumenty MW z okresu przed
wojennego, druga - zbiory akt dotyczących 
kampanii wrześniowej 1939 r. Trzecią część 
stanowi dokumentacja udziału PMW w 
kampaniach na obczyźnie, część czwartą - 
zespół dokumentów z okresu działania 
Kierownictwa Marynarki Wojennej (KMW) 
we Francji, a piątą akta MW w Wielkiej 
Brytanii od 1940 do 1947 r.

Zespół akt dotyczących przedwojennego 
okresu MW obejmuje 18 teczek. Na 
szczególną uwagę zasługują meldunki, pro 

tokoły, sprawozdania i inne dokumenty 
dotyczące działalności kmdr. inż. 
Stanisława Rymszewicza, delegata KMW w 
misji gen. Ludomiła Rayskiego w 1939 r. 
oraz teczki admirałów Jerzego Swirskiego i 
Józefa Unruga.

W części zasobu dotyczącej kam
panii wrześniowej znajduje się 17 zespołów 
akt. Pierwszy, akta KMW, tworzy 10 teczek: 
szefa KMW, sztabu, wydziałów organiza
cyjno-mobilizacyjnych i personalnego, 
służb artylerii i uzbrojenia, broni podwod
nej, hydrograficznej oraz budownictwa, a 
także opracowania BHMW o ewakuacji 
KMW w 1939 r. Akta Dowódctwa Floty i 
Obszaru Nadmorskiego znajdują się w 6 
teczkach: dowódcy, sztabu, oficera opera
cyjnego, sygnałowego, sanitarnego oraz ofi
cera łącznikowego w sztabie Naczelnego 
Wodza.

Zespół Flota tworzą 3 teczki: dywiz
jonu kontrtorpedowców i łodzi (okrętów) 
podwodnych oraz okrętów szkolnych (akta 
"Iskry" i "Wilii" będących w 1939 r. w 
podróży szkolnej poza Morzem Bałtyckim 
znajdują się w 5 części zasobu archiwalnego 
dotyczącego PMW). Kolejne akta stanowi 
Zespół Morskiego Dywizjonu Lotniczego. 
Tylko dwie teczki wchodzą w skład zespołu 
Morska Obrona Wybrzeża: teczka akt

R. Witkowski, Biuro Historyczne Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii, mps. Muzeum Marynarki Wojennej, s.23, 13-15.
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jednostek pływających oraz Rejonu 
Umocnionego Hel. Akta Westerplatte zaw
ierają tylko teczkę zatytułowaną 
"Dowództwo" i teczkę "Załoga". Zespół akt 
Lądowej Obrony Wybrzeża (LOW) składa 
się z 12 teczek: : sztabu, spisu oficerów, 
składu, organizacji i wyposażenia LOW, 
jednostek piechoty, pododdziału kawalerii, 
pododdziałów artylerii i broni pancernej, 
saperów i oddziałów roboczych, jednostek 
transportowych, kobiet w obronie 
Wybrzeża, łączności. Jest też charakterysty
ka działań niemieckiej Pomorskiej Dywizji 
Landwerhy w walkach o Gdynię i Hel w 
1939 r. Akta obrony przeciwlotniczej Helu i 
rejonu Gdyni tworzą zespół Obrona 
Przeciwlotnicza. Zespół Komendy Portu 
Wojennego w Gdyni składa się z 5 teczek: 
akt komendy, służby technicznej, intenden- 
tury, broni podwodnej i łączności. Zespół 10 
obejmuje akta Morskiego Dywizjonu 
Żandarmerii, 11 - Służby Granicznej, nato
miast 12 - stanowią wycinki z prasy polskiej 
i niemieckiej dotyczące kampanii 
wrześniowej.

Stosunkowo rozbudowany jest 
zespół 13, utworzony z dokumentacji doty
czącej Flotylli Rzecznej. Jego zasadniczy 
trzon stanowi 9 teczek: akt dowództwa 
flotylli, dokumentów zastępcy dowódcy 
flotylli i sztabu, akt portu wojennego Pińsk, 
Bazy Wysuniętej Nyrcza, I, II i III dywiz
jonu. Ponadto znajduje się tam zarys histo
ryczny Flotylli Rzecznej w latach 1918- 
1939, a także opracownia działalności 
flotylli wykonane w BHMW. Zespół ten 
uzupełniają zbiory relacji, usystematy
zowane według miejsc pełnienia służby 
przez oficerów, podoficerów i marynarzy - 
autorów sprawozdań. Zespół 14 stanowi 5 
teczek z aktami Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej (SPMW): akta 
dowództwa, I i II batalionu oraz opis działań 
SPMW we wrześniu 1939 r., a także opra
cowania BHMW o udziale SPMW w kam

panii wrześniowej. Zespół 15 zawiera doku 
menty Oddziału Wydzielonego "Wisła 
Flotylli Rzecznej, a 16 - akta Główne 
Składnicy MW. Kolejny zespół stanowi 
opracowania ogólne: "Tymczasowa histori 
wojny polsko-niemieckiej na morzu 
Wybrzeżu w 1939 r. ze szkicami, opracow 
anie komandorów Bohdana Wrońskiego 
Wacława Tyma o flocie wojennej i obronn 
Wybrzeża , a także materiały do książk 
"Polska Marynarka Wojenna". Według 
oceny kierownika archiwum IPiMS 
Andrzeja Suchcitza, akt w dosłownyn 
znaczeniu dotyczących kampani 
wrześniowej 1939 r. jest jednak niewiele 
większość stanowią relacje jej uczestników

Niewielkie jest archiwum PMW . 
okresu, gdy KMWmiało siedzibę wr 
Francji. Tworzą je tylko 3 teczki, w któryc’ 
znajdują się dokumenty dotyczące organiza 
cji i prac KMW w Paryżu z lat 1939-1940 
akta batalionu szkolnego MW we Francji 
1940 r. wraz z jego listą imienną.

Część V zbiorów archiwum PMV 
stanowią akta MW w Wielkiej Brytanii z, 
lata 1940-1947. Zespół 1 tej części obejmo 
je 15 teczek o ogólnej nazwie "Szef KMW' 
Jedna teczka zawiera korespondencji 
wiceadm. Jerzego Świrskiego z lat 1940 
1945, a następne siedem - korespondencji 
KMW odpowiednio za lata 1939, 194C 
1941,1942, 1943, 1944 i 1945 -1946. V 
kolejnych teczkach znajdują się dokument; 
dotyczące spraw personalnych z lat 1940 
1942, sprawozdania z ogólnej sytuacji n; 
morzach z lat 1943-1945, z wizyt i inspekcj 
w latach 1940-1944. Jedna z teczek zawier; 
dokumenty związane ze śmiercią ger. 
Władysława Sikorskiego, a inne - akt. 
ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR w latać: 
1942-1943. W teczce 15 znajdują si 
umowy morskie z lat 1939-1943. Zespół ak 
"Zastępcy Szefa KMW" obejmuje 7 teczek 
akta za lata 1942-1946, dziennik czynność 
od września 1939 r. do czerwca 1940 r., pro
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projekty i opracowania oraz cztery teczki 
ze sprawami Marynarki Handlowej. W zes
pole akt Referatu Organizacyjno- 
Wyszkoleniowego za lata 1942-1944 znaj
dują się sprawozdania z działalności 
okrętów, miesięczne raporty stanów za lata 
1942-1946, składy osobowe w latach 1940- 
1945, wykazy imienne oraz sprawy 
uzupełnień z Rosji, Kanady i Stanów 
Zjednoczonych. Akta Oddziału Planowania 
zawierają korespondencję i opracowania 
oddziału z lat 1942-1945, organizację 
naczelnych władz PSZ w latach 1942-1945, 
sprawy polityczne 1944 r. oraz plan rozbu
dowy MW z 1947 roku. Zespół Referatu 
Kulturalno-Oświatowego stanowią dwie 
teczki, z których jedna zawiera sprawozda
nia kulturalno-oświatowe z okrętów za lata 
1944-1945, a druga komunikaty, okólniki i 
biuletyny z lat 1942-1947.

Kolejny zespół to dokumenty 
Komendy Uzupełnień Floty zebrane w 
trzech teczkach. W jednej znajduje się kore
spondencja z lat 1941-1942, w drugiej 
sprawy wyszkolenia z lat 1940-1943, a trze
cia to dziennik zdarzeń oficera służbowego 
z 1942 roku. W zespole Baza Zaopatrzenia 
KMW znajduje się tylko korespondencja i 
raporty z 1941 r. Kolejny zespół to doku
mentacja Szkoły Podchorążych MW z lat 
1939-1947. Zespół Attache i eksperta 
morskiego w Sztokholmie tworzy 5 teczek: 
depesze szyfrowe z lat 1940-1941, raporty z 
lat 1940-1944, akta dotyczące internowania 
okrętów w Szwecji z lat 1939-1945 oraz 
akta powstałe w wyniku prac komisji 
powołanej do zbadania sprawy internowania 
okrętów za okres 1939-1945. Następny 
zespół stanowią akta Polskiej Misji 
Morskiej w Gibraltarze, liczące przeszło 20 
teczek i jest to zespół dość różnorodny. 
Zawiera on tajną korespondencję, raporty i 
memoranda zlat 1941-1944, korespondencję 
jawną z lat 1942-1944, akta attache 
morskiego w Londynie za lata 1941-1945, 

korespondencję z władzami brytyjskimi z lat 
1941-1942, korespondencję z Kirby Green, 
operacje z lat 1941-1944, depesze wymieni
ane w latach 1942-1944, zarządzenia szefa 
misji z lat 1942-1944, listy osób 
ewakuowanych w latach 1941-1942, różne 
notatki, karty zaopatrzenia, deklaracje o 
przestrzeganiu tajemnicy wojskowej, teczkę 
zawierającą dokumenty w sprawie st. mar. 
S. Osińskiego i mar. W. Kaczora z 1944 r., 
mapy i fotografie wybrzeża hiszpańskiego 
oraz dzienniki podawcze z lat 1942-1944. 
Zespół 11 tworzy teczka z korespondencją, 
memorandami i raportami attache 
morskiego w Waszyngtonie z lat 1943-1944. 
Na największy zespół akt Referatu 
Personalnego składa się 769 teczek. Z tej 
liczby 766 teczek dotyczy ewidencji ofi
cerów, podoficerów i marynarzy Polskiej 
Marynarki Wojennej. Ich nazwiska zebrane 
są w kartotece ogólnej opracowanej przez 
rtm. Wacława Milewskiego, byłego 
kierownika archiwum. Ponadto wśród doku
mentów tego zespołu znajdują się "Księga 
pamięci marynarzy PMW poległych w II 
wojnie światowej" oraz dwie teczki ze 
sprawami nadania odznaczeń polskich 
marynarzom flot alianckich. W zespole tym 
znajdują się również zeszyty ewidencyjne.

Zespoły od 13 do 48 włącznie są to 
akta okrętów PMW: krążowników 
"Dragona" i "Conrada"; niszczycieli: 
"Błyskawicy", "Burzy", "Orkana", 
"Pioruna", "Garlanda", "Kujawiaka", 
"Krakowiaka", "Ślązaka" i "Huragana"; 
grupy okrętów podwodnych; okrętów pod
wodnych: "Orła", "Wilka", "Sokoła", 
"Dzika", "Jasrzębia" oraz okrętów podwod
nych internowanych w Szwecji; patrolow
ców: "Medoc" i "Pomerol"; grupy ścigaczy 
oraz ścigaczy: "S-l" do "S-10"; grupy 
trawlerów: "P-l" do "P-12"; okrętów 
strażniczych: "Ch-11" i "Ch-15"; "Iskry", 
"Wilii" i "Gdyni" oraz obozu O.R.P. 
"Bałtyk".
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Ostatni zespół tworzą dokumenty 
Referatu Planowania KMW.

Akta PMW z lat 1940-1946 są w 
stanie niekompletnym, tak jak zostały 
przekazane do instytutu. Brak jest zwłaszcza 
dokumentacji niektórych komórek organiza
cyjnych KMW. Większość dokumentów 
stanowią akta wymienionych wcześniej 
okrętów. Składają się na nie kroniki 
okrętów, sprawozdania z działalności oraz 
pisma wchodzące i wychodzące. Także i ta 
dokumentacja jest niepełna. Cennym 
uzupełnieniem wymienionych zespołów są 
rozkazy i zarządzenia szefa KMW, częś
ciowo zachowane rozkazy dzienne dowód
ców okrętów oraz dowódców (szefów, 
komendantów, kierowników) instytucji 
lądowych MW.

Jak wcześniej wspomniano w IPiMS 
przechowywane są także kolekcje doku

mentów i pamiątek przekazane przez osobj 
prywatne. Wśród nich na uwagę zasługują 
kolekcje oficerów PMWj kontradm 
Tadeusza Podjazd-Morgensterna, koman
dorów Czesława Petelenza i Eugieniusza 
Pławskiego oraz kmdr. por. Juliana 
Ginsberta.

Życzliwy stosunek zarządu Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, a 
zwłaszcza jego prezesa rtm. Ryszarda 
Dembińskiego i kierownika Archiwum mgr. 
Andrzeja Suchcitza do historyków Polskiej 
Marynarki Wojennej pozwala mieć nadzieję, 
że istniejące trudności obiektywne (granice, 
odległość, koszty) w dotarciu do tej 
olbrzymiej skarbnicy wiedzy o dziejech 
PMW będą skutecznie pokonywane, a histo
ria działań PMW w latach II wojny świa
towej będzie ukazywana w dużo szerszym 
zakresie niż dotychczas.

Ludwik Jerzy
ANTOSZEWICZ-LENNOX
kmdr ppor. w stanie spoczynku, kpt. zw.

K. Zubkowski kmdr ppr. w st. sp.

Ludwik, bo tak był znany wśród 
swoich przyjaciół, urodził się w Warszawie 
27 marca 1919 r.; tam się wychował; w 1938 
zdał maturę w gimnazjum matematyczno- 
przyrodniczym imienia T. Niklewskiego. W 
lipcu tego roku zdaje egzamin konkursowy 
do Szkoły Podchorążych Mar. Woj. i od tej 
pory morze stało się Jego życiem.

Służba była dla Ludwika łaskawa. 
Całą wojnę przeszedł bez zatopień okrętów, 
na kórych pływał, z sam nie zaznał żadnych 
obrażeń. Za swoją pracę zostaje odznaczony 
Krzyżem Walecznych, czterokrotnie 
Medalem Morskim, Medalem Obrony 
Norwegi.
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W czasie wojny służy na ORP 
"Iskra", "Burza", "Conrad", HMS "King 
George V" oraz na ścigaczach "S-2" i "S-4".

W roku 1940 bierze udział w akcji w 
okolicach Narwiku i ewakuacji Dunkierki, 
w 1941 podczas zaokrętowania na 
pancerniku „King George V“ w operacji na 
Lofotach, a parę miesięcy później bierze 
udział w pościgu i zatopieniu pancernika 
niemieckiego „Bismarck".

W roku 1942 na ścigaczu „S3“ jest w 
akcji z 6 niemieckimi ścigaczami i bierze 
udział w Lądowaniach w Normandii. Miał 
satysfakcję być na okręcie, który pierwszy 
wszedł do bazy w Wilhelmshaven. Po 
zakończeniu wojny i rozwiązaniu Mar. Woj. 
Ludwik decyduje się na kontynuowanie 
służby na morzu.

W 1946 roku odnajduje „sympatję" z cza
sów szkolnych, którą los zagonił do 
Rumunii, sprowadza ją do Rzymu i tam 
bierze ślub, otrzymując błogosławieństwo 
od Papieża i z triumfem przywozi młodą 
żonę do Anglii.

Będąc w PKPR kończy kursy ofi
cerów marynarki handlowej, zdaje egza
miny i w lutym 1949 dostaje pracę w firmie 

Hain Nour. W międzyczasie rodzi mu się 
syn Ryszard, późniejsza chluba rodziny. 
Pływanie i długie rozłąki z rodziną nie były 
dla niego łatwe, ale zawsze sobie z tym 
radził. Awansował, robił dalsze dyplomy.

W roku 1961 zostaje kapitanem, 
jego macierzysta kompania zostaje przejęta 
przez PNG - przychodzą większe staki i 
Ludwik dostaje statek o wyporności 
przeszło 200.000 ton i właśnie z takiego 
olbrzyma przechodzi na emeryturę (1979 r.)

W roku 1977 statek Ludwika ura
tował 13 Chińczyków za co dostał specjalne 
podziękowanie od władz Chińskich.

Syn Ryszard ukończył jedną z 
czołowych „public school" - „Harrow" i jest 
zatrudniony na wysokim stanowisku w 
BBC.

Rok 1998 był dla Ludwika bardzo 
ciężki - stracił bowiem żonę, która była 
Jego ostoją.

Zdrowie nigdy nie sprawiało mu 
żadnych kłopotów, toteż Jego nagła śmierć 
(pęknięcie aorty) była wielkim szokiem dla 
rodziny, przyjaciół i znajomych.

Zmarł 16 stycznia 2000 w Londynie.

Cześć Jego pamięci!

POWIERNICY FUNDUSZU SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA 
MARYNARKI WOJENNEJ - LONDYN

Tradycyjne spotkania koleżeńskie w każdy drugi czwartek miesiąca odbyły się 
w Posklubie i w restauracji "Spitfire"

w dniach:
13 stycznia, 10 lutego połączone z obchodami Marynarki Wojennej, 9 marca,

13 kwietnia, 11 maja i 7 czerwca.

Na Święto M.W. przybyło sporo osób, bo aż 44.

Na czwartkowe spotkania przychodzi około 12 kolegów plus goście.
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WSPOMNIENIE O 
ZYGMUNCIE PUDLICKIM

Florian Wizła

Pierwszy raz spotkałem Zygmunta w 
Pond-Chateau, miejscu naszego poboru i 
przeszkolenia do Marynarki Wojennej w 
marcu 1940 roku we Francji.

Zygmunt i ja byliśmy rekrutami w 2 
kompanii w 7-ej drużynie. Naszymi 
koszarami okazały się być stajnie i my obaj 
spaliśmy na strychu, na słomie , mały koc 
wyfasowany ledwo nas przykrywał. Zimno 
było naprawdę, bo to był przecież marzec, 
żeby się trochę rozgrzać spaliśmy plecami 
do siebie i tak przeżyliśmy trudne warunki, 
brak komfortu, zimno, a nawet głód przy 
niedostatecznym pożywieniu. Musieliśmy 
się myć na dworze w rzece, często rozbi
jając lód, no a do potrzeb naturalnych były 
tylko kubły. Ale żyliśmy nadzieją, że na 
okrętach będzie nam dużo lepiej.

Po wyszkoleniu rekruckim i 
przysiędze z entuzjazmem opuściliśmy 
Francję i gościnność Pond-Chateau. Już w 
mundurach Polskiej Marynarki Wojennej 
dotarliśmy do Anglii. Naszym pierwszym 
wspólnym okrętem był O.R.P. "Piorun", 
gdzie Zygmunt został artylerzystą a ja 
maszynistą. I tak przeszła wojna i całe lata 
wspólnego pływania.

Po wojnie Zygmunt poszedł do 
Marynarki Handlowej, gdzie doszedł do 
stopnia kapitana, miał własny statek, z 
czego ja osobiście byłem bardzo dumny. 
Spotykaliśmy się często spędzając week- 
end'y u niego w Whitstable albo u mnie w 
Londynie.

Na zdjęciu: od lewej Florian Wizła i Zygmunt Pudlicki

Oczywiście brał udział w naszych banki
etach "Koła Francji", a bywał także u na 
sjako członek S.M.W. na naszych roz
maitych spotkaniach i obchodach.

Odszedł dobry, wieloletni kolega mary
narz i można powiedzieć, że zostawił po 
sobie wiele dobrych wspomnień.

Niech spoczywa w spokoju 
wiecznym.

Cześć Jego pamięci, dobrego matrosa.
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LISTY DO REDAKCJI

14 czerwca 2000

Drogi Marku!

Po pierwsze dziękuję za ostatni 
numer Naszych Sygnałów. Bardzo uroz
maicona lektura. Szczególnie ciekawy list 
otwarty syna komandora śp.. 
Mieszkowskiego.

Podziwiam Twoją bezinteresowną 
pracę, bo zdaję sobie doskonale sprawę z 
trudnościami opublikowania tego czasopis
ma. Ofiaruję pomoc. Specjalnie jeżeli 
chodzi o poprawki natury historycznej.

Przesyłam opowiadanie Karolka. W 
dalszym ciągu nie mogę pojąć jak to się On 
utopił. Był przecież w dobrej fizycznej 
kondycji, wysportowany - dobrze pływał... 
Co się stało? Dlaczego Go na plaży nie 
ratowano? Ich bliska przyjaciółka pani 
Adela (ex Hessowa) nie mogła tego 
wytłumaczyć.

Kilka minut temu winszowałem tele
fonicznie admirałowi Tymińskiemu. Był w 
siódmym niebie.

Kończąc przesyłam serdeczne 
pozdrowienia dla całej ferajny, ciekawy 
jestem jak załatwiliście kryzys koła Numer 
5 w Gdyni.

Ściskam prawicę

Jurek Tumaniszwili

Prezes Funduszu Społecznego 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w Londynie
Pan Konstanty OKOŁÓW-ZUBKOWSK1

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie 
za okazaną wspaniałomyślność i czynne 
wsparcie apelu Fundacji "O Dach dla 
Historii Marynarki Wojennej RP” - poprzez 
wniesienie swego bezcennego wkładu do 
wspólnego umacniania racji stanu Polski 
nad Bałtykiem.

Pragnę zapewnić, że ten dar zostanie 
właściwie zagospodarowany i znajdzie 
godne miejsce w dziele ocalenia od zapom
nienia naszych narodowych morskich 
korzeni, a zwłaszcza zachowania pod jed
nym dachem wspaniałych tradycji i czynów 
orężnych Marynarza Polskiego.

Wysoce sobie cenimy tę ofiarność, 
która spowoduje, iż wspólnym wysiłkiem 
uratujemy pamiątki oraz bezcenne dowody 
wielowiekowej obecności Polaków na 
morskim brzegu, zwłaszcza te okupione 
daniną krwi i życia obrońców Biało- 
Czerwonej Bandery.

Pozostając z wysokim poważaniem, 
łączę najlepsze życzenia wszelkiej pomyśl
ności.

Z wyrazami szacunku i poważania

Jerzy Z. KOMOROWSKI
Prezes Fundacji
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Szczecin, 28.06.2000

Szanowny Panie Redaktorze, 
Szanowni Państwo -

Właśnie otrzymałem kolejny - 186 - 
numer "Naszych Sygnałów" i tak jak zwyk
le, jego lektury nie przerwałem od wyjęcia 
pisma ze skrzynki listowej aż do ostatniej 
strony.

Dziękuję serdecznie za łaskowość 
Państwa i bezinteresowne przesyłanie mi 
tego - jedynego w swoim rodzaju - mary
narskiego pisma. To z jego szpalt wraca do 
mnie moja młodość, a jednocześnie poznaję 
historię Polskiej Marynarki Wojennej od Jej 
powstania, szczegóły szeregu akcji wojen
nych, a także - co dla mnie bardzo intere
sujące - losy ludzi, którzy mieli zaszczyt i 
honor służyć Ojczyźnie w Jej szeregach.

Byłem jednym z nich, przypadkowo 
wprawdzie i tylko od 1942, ale mimo to zal
iczam siebie do tej wielkiej, chociaż - 
niestety - wciąż malejącej rodziny.

Przypadkowość mojej marynarskiej 
służby wynika z faktu, iż to przedziwny los 
sprawił, że ja, kilkunastoletni uczeń gim
nazjum w Lidzie, na wschodnich kresach 
Rzeczpospolitej, zmuszony byłem najpierw 
poznać Syberię, głód i ponadludzki wysiłek. 
Opatrzność była jednak dla mnie łaskawa, 
nie padłem chociaż byłem tego bardzo 
blisko, a stałem się chyba pierwszym szere
gowym żołnierzem 24 p.p. w 8 DP.

Podporządkowany rozkazom 
"wędrowałem" od Czok-Paku w 
Uzbekistanie aż do Liverpool’u i jakiejś 
szkockiej wioski. I tam to się stało. 
Mieliśmy prawo wyboru rodzaju dalszej 
służby, a wabili nas wszyscy. Marynarza nie 
widziałem nigdy przed wojną, morze było 
od nas tak daleko, nigdy nie błysnęła nawet 
w mojej świadomości myśl o Marynarce 
Wojennej. Miałem wówczas serdecznego 

przyjaciefa, rówieśnika, z którym dzielil
iśmy syberyjskie niedole i obaj 
wiedzieliśmy, że nie należy kusić losu. 
Postanowiliśmy zgłosić się tam gdzie będzie 
najmniej kandydatów, nie daliśmy się skusić 
komandosom i czołgistom, nikogo zaś nie 
było przed miejscem werbunkowym 
Marynarki, a słowo się rzekło. Ani przez 
chwilę nie sądziliśmy, że my chudzielcy i 
słabeusze, bez bicepsów, możemy być 
marynarzami, ot realizowaliśmy swoje 
postanowienie. I oto, ku ogromnemu nasze
mu zdziwieniu, lekarz nie znalazł w nas 
żadnych przeciwskazań, a kondycję, 
mięśnie i szerokie bary miała nam dać 
służba w Mar-woju.

Przypomniawszy sobie mego 
serdecznego drucha pozwolę sobie w tym 
miejscu na małą dygresję - chciałbym z całą 
mocą, całym sercem, oddać cześć - chociaż 
w taki sposób - tym wszystkim marynar
zom, niezależnie od ich stopni służbowych, 
którzy przed służbą lub powrotem do 
służby, doświadczyli okropności nieludzkiej 
syberyjskiej ziemi. A tak mało o nich w 
"Naszych Sygnałach",chociaż przyznać 
trzeba, że byliśmy znaczącym uzupełnie
niem marynarskich szeregów.

Mój Drogi Przyjaciel marynarz 
Zbigniew Szmuniewski miał mniej szczęś
cia niż ja, chociaż wydawało się, że będzie 
inaczej, kiedy Jego skierowano na ORP 
"Orkan" ja zaś trafiłem na "Burzę". On 
niestety został na "Orkanie" na zawsze - ja 
mam możność wspominać Go czasami tak 
jak w tym liście; po pokłonieniu się się 
Neptunowi na "Burzy", służbę swoją 
zakończyłem w Biurze Historycznym Mar. 
Wojennej, kiedy okazało się, że lepszy ze 
mnie pisarz niż elekrtyk okrętowy.

Nie wiem czy była to odwaga, czy 
strach, czy może jeszcze coś innego, że zde
cydowałem się na powrót do Kraju. Służbie 
w Marynarce zawdzięczam osobiste zdyscy
plinowanie, rygor, trzeźwość ocen. W Kraju
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było trudno, bardzo trudno, szczególnie z 
piętnem "Andersowca" - bo tak nas 
określano. Wówczas zrozumiałem, że bez 
zawodu i bez wykształcenia będę niczym. 
Miałem rację, kiedy zaciskając zęby 
łączyłem byle jaką pracę, a długie godziny 
do późnych nocy ślęczałem nad książkami i 
skryptami; z dużym wysiłkiem łączyłem 
pracę zawodową z wykładami do matury i 
do magisterium.

I tak minęło życie.

Proszę mi wybaczyć moje, może 
zbyt tkliwe i osobiste wspomnienia. Mam 
już 77 lat i łatwo mi o łzy, które rodzą się w 
oczach kiedy wspominam tych, którzy już 
odeszli do lepszego świata i tak jak mój 
przyjaciel Zbyszek Szmuniewski pozostał w 
morskich głębinach, a umęczony losem 
sybiraka oddał Ojczyźnie życie. Tak mi go 
żal.

Serdecznie Państwa pozdrawiam 
i pozostaję ze szczerym szacunkiem -

b.st.mar. Edward Pieńkoś

P.S. Z ogromnym niesmakiem czytałem 
"Małą Flotę bez Mitów”. Moim zdaniem 
"dzieło" to nie przysporzy szacunku 
autorowi.

różnych miejscach wręczane są nominacje 
kombatantom. Wystąpiliśmy do D-cy 
Marynarki Wojennej z propozycją aby kom
batanci Marynarki Wojennej mogli otrzy
mać akty nominacyjne na pokładzie ORP 
„Błyskawica ” z rąk D-cy Marynarki.

Pan admirał Łukasik odniósł się 
przychylnie do naszej prośby i uroczystość 
miała miejsce w w dniu 20 czerwca 2000.. 
w Gdyni.

W załączeniu przesyłam notatkę w 
tej sprawie do „Naszych Sygnałów” oraz 
notatkę z uroczystości w Narwiku.

Jednocześnie pragnę zawiadomić, że 
ostatnio zmarli nasi członkowie marynarze- 
kombatanci, kol. bosmanmat Lisewski 
Edmund z Chełmży oraz mat Kosmela 
Feliks z Bydgoszczy. W dniu Święta 
Wojska Polskiego ma być wręczony akt 
mianowania na stopień kontradmirała 
komandorowi Nałęcz-Tymińskiemu.

Proszę przekazać serdeczne pozdrowienia 
p. kmdr. Ołdakowskiemu, p. Gabrieli i 
innym kolegom.

Z kombatanckim pozdrowieniem

Prezes Zarządu Głównego 
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia 
Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie

Warszawa, 4 lipca 2000

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w Londynie

Szanowny Panie Komandorze

Chciałbym poinformować, że w związku z 
ustawą Sejmu RP z dnia 24 lipca 1999 r. dot. 
awansów dla kombatantów w całym kraju w

Zygmunt Korwin-Sokołowski

1
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Z Żałobnej Karty
21.09.1990 - zmarł w Newport, Isle of 

Wight, bosman Kazimierz Kowalczyk. W 
czasie wojny służył na ORP "Orzeł", 
"Błyskawica" i "Sęp". Został pochowany na 
cmentarzu w Newport, I.O.W.

18.06.1996 - zmarł w Opaleniu, Polska, 
mat Alojzy Górski. Przeżył 73 lata

W 1996 r. - zmarł w Newport, Isle of 
Wight, bosman Józef Klamt. Został 
pochowany na cmentarzu w Newport. I. O. W.

11.06.1999 - zmarł w Grudziądzu, 
Polska, ppor. mar. w st. sp. Brunon 
Krajewski.

04.07.1999 - zmarł w Katowicach, 
Polska ppor. mar. w st. sp. Michał Fleszar. 
W czasie wojny służył na ORP "Kujawiak", 
"Orkan", "Garland" i "Ślązak". Przeżył 79 
lat.

01.12.1999 - zmarł w Southampton, 
Anglia, bosmat (ppor. mar. w st. sp. 
Franciszek Nowacki. Służył na ORP 
"Błyskawica".

Został pochowany na cmentarzu w 
Newport, I.O.W.

15.12.1999 - zmarł w Grudziądzu, 
Polska, ppor. mar. w st. sp. Bernard 
Romuald Martynko. Przeżył 73 lata.

16.01.2000 - zmarł w Londynie kmdr 
ppor. w st. sp. (kpt. ż.w.) Ludwik Jerzy 
Antoszewicz-Lennox. W czasie wojny 
służył na ORP "Iskra", "Burza", "Conrad", 
HMS "King George V" oraz na ścigaczach 
"S-2" i "S-4".

Po wojnie pływał na statkach biytyjskiej 
Marynarki Handlowej aż do emerytury. 
Przeżył 80 lat.

/ 21.01.2000 - zmarł w Hasting, Anglia, 
ppor. mar. w st. sp. Józef Hecek.

22.01.2000 - zmarł w Cowes, Isle of 
[/Wight, ppor. mar. w st. sp. Jan Bendig. W 

czasie wojny służył na ORP "Błyskawica". 
Został spopielony.

11.02.2000 - zmarł w Katowicach, po 
^długiej chorobie, ppor. mar. w st. sp. Wiktor 
Kortyka. Przeżył 89 lat.

W lutym 2000 - zmarł w Plymouth, 
Anglia, ppor. mar. w st. sp. Zugmunt Bodek.

W lutym 2000 - zmarł w Bath, Anglia 
ppor. mar. w st. sp. Czesław Dobersztyn- 
Yorke.

01.03.2000 - zmarł w Glasgow, Szkocja, 
ppor. mar. w st. sp. Aleksander Nowicki. 
Był ciężko ranny w konwoju do Murmańska 
na ORP "Garland". Wielotetni członek Koła 
S.M.W. Glasgow. Przeżył 84 lata.

13.04.2000 - zmarł w Shoreham by Sea, 
Anglia, ppor. mar. w st. sp. Leon Gościniak. 
Wielotelni członek Kola S.M.W Brighton. 
Przeżył 79 lat. Został spopielony.

18.04.2000 - zmarł w Gdyni, Polska, 
ppor. mar. w st. sp. Kazimierz Kruminis- 
Łozowski. Przed wojną st. mar. nadt. Brał 
udział w obronie Helu, następnie był w 
niewoli niemieckiej aż do ukończenia 
wojny.
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23.04.2000 - zmarł w Buenos Aires, 
Argentyna, inż. Dobrosław Szczerbik ppor. 
mar. rez. Pozostanie w anszej pamięci za 
pomoc udzieloną wszystkim kolegom i 
Polakom przybyłym na emigrację do 
Argentyny. Przeżył lat 90.

21.05.2000 - zmarł nagle w Sarasota, 
Florida, U.S.A. kmdr. ppor. w st. sp. Karol 
Mayer. W maju 1939 r. jako podchorąży 
młodszego rocznika wyszedł z Gdyni na 
ORP "Iskra" w podróż szkolną. Po praktyce 
na ORP "Burza" wrócił do SPMW, a od 
lutego 1941 r. odbywa staż na HMS 
"London". W październiku 1941 r., po pro
mocji na ppor. mar., służy na ORP 
"Krakowiak" i "Ślązak". W maju 1944 r. 
został awansowany na por. mar. W czerwcu 
1945 r. został przydzielony do KMW jako 
oficer flagowy szefa KMW. Po wojnie 
wyemigrował do U.S.A. W 1952 r. był w 
Nowym Jorku, gdzie pracował w firmie 
budowlanej, a potem pływał na statkach 
Marynarki Handlowej. Był czynnym 
członkiem Koła S.M.W. Nowy Jork i akty
wnym działaczem Polonii Amerykańskiej. 
W maju 1989 r. został wybrany prezesem 
Polsko-Amerykańskiego Klubu w 
Sarasocie. Przeżył 81 lat.

28.05.2000 - zmarł w Ustce, Polska, 
ppor. mar. w st. sp. Bronisław Brzóska. 
Przed wojną rezerwista Marynarki 
Wojennej, zmobilizowany 1 sierpnia 1939 r. 
i przydzielony do obrony Oksywia, gdzie 
zaskoczyłą go wojna. Po upadku Oksywia 
trafił do niewoli niemieckiej, z której 
wyszedł dopiero w 1945 r.

31.05.2000 - zmarł w Whistable, Anglia, 
ppor. mar. w st. sp. (kpt. ż. w.) Zygmunt 
Pudlicki. W czasie wojny służył na ORP 
"Piorun". Po wojnie pływał na statkach bry
tyjskiej Marynarki Handlowej.

31.05.2000 - zmarł w Pembroke, Anglia, 
ppor. mar. w st. sp. Kazimierz Dylewicz. 
Przeżył 83 lata.

08.06.2000 - zmarł w Glasgow, Szkocja, 
ppor. mar. w st. sp. Ludwik Matuszak. W 
czasie wojny służył na OORP "Grom" i 
"Piorun". Wieloletni członek Koła S.M.W. 
Glasgow. Przeżył 84 lata.

12.06.2000 - zmarł w Brighton, Anglia, 
ppor. mar. w st. sp. Czesław Iwiński. Przez 
wiele lat był prezesem Koła S.M.W. 
Brighton. Został spopielony.

17.06.2000 - zmarł w Rybniku, Polska, 
ppor. mar. w st. sp. Henryk Kotula.

18.06.2000 - zmarł w Londynie, Anglia, 
kmdr. ppor. w st. sp. (kpt. ż. w.) Robert 
Zbigniew Plezia. Odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych 
(czterokrotnie), Medalem Morskim 
(czterokrotnie), Norweskim Medalem za 
Narwik oraz brytyjskimi medalami za kam
panie. Długoletni członek Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej w Londynie i powiernik Funduszu 
Społecznego S.M.W. aż do zgonu. W czasie 
wojny służył na ORP "Burza", "Ślązak" i 
"Piorun". W 1952 r. otrzymał jako pierwszy 
z oficerów M.W. brytyjski dyplom Kapitana 
Żeglugi Wielkiej. Został pochowany na 
cmentarzu North Sheen, Richmond. Przeżył 
82 lata.

01.06.2000 - zmarł w Manchester, 
Anglia, st. mar. Leon Bieszke, członek Koła 
S.M.W. Manchester. Przeżył 86 lat.

W czerwcu zmarł w Glasgow, Szkocja, 
ppor. mar. w st. sp. Piotr Oleszczuk. Przeżył 
76 lat.
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Z ostatniej chwili

07.07.2000 - zmarł w Lakę Haven, 
Australia, ppor. mar. w st. sp. Stanisław 
Jaczyński-Jackson. W czasie wojny pływał 
w konwojach do Murmańska. W 1951 roku 
wyemigrował z Anglii do Australii. Przeżył 
85 lat.

06.08.2000 - zmarła w Tczewie, Polska, 
pani Stanisława Szulc, wdowa po śp. st. 
mar. Franciszku Szulc, artylerzyście na ORP 
"Garland".

22.09.2000 - zmarła w Warszawie, Polska, 
wdowa po śp. kmdr. Jerzym Staniewiczu, b. 
kierowniku Wydziału Mar. Woj. Sztabu 
Generalnego WP, zamordowanym przez 
komunistów po sfingowanym procesie poli
tycznym w roku 1952. Zamrła była wielo
letnią korektorką w wydawnictwach 
wojskowych w Gdyni i Warszawie. Została 
pochowana na Starych Powązkach. Przeżyła 
94 lata.

24.09.2000 - zmarł w Freshwater, Isle of 
Wight, ppor. mar. w st. sp. Józef Jutrzenka- 
Trzebiatowski. W czasie wojny służył na 
OORP „Błyskawica", „Conrad" i „Dragon".

Brał udział w konwojach do Murmańska, 
w obronie Malty i w walkach pod 
Dunkerąue.

W listopadzie 1942 roku był poważnie 
ranny pod Bougie w Afryce Północnej. Po 
wojnie pływał na statkach brytyjskiej 
Marynarki Handlowej. Został spopielony.

19.10.2000 - zmarł w Brighton, Anglia, 
kmdr lekarz w st. sp. Włodzimierz 
Limonienko-Lee. Ukończył Szkołę 
Podchorążych Sanitarnych. W 1937 r. został 
przydzielony do MW jako ppor. mar. lekarz. 
W 1939 r. por. mar. lek. na ORP “Wilja” 
podczas ostatniej podróży szkolnej, tegoż 
samego roku przydzielony jako lekarz na 
ORP “Gdynia”, a od stycznia 1940 r. lekarz 
na ORP “Burza”. W maju 1940 r. awansuje 
na kpt. mar. lek. Od amrca 1942 r. oficer 
sanitarny Komendy Morskiej “Północ”, 
następnie lekarz Domu Wypoczynkowego 
MW, oficer lekarz KMW, lekarz Sekcji 
Polskiej w R. N. Hospital w Plymouth. 
Awansowany an kmdr. ppor. lek. w 1945 r. 
Po wojnie mieszkał i praktykował w 
Brigthon. Przeżył 90 lat.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Awanse kombatantów 
II wojny światowej

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej - Kanada

Komunikat nr. 36 2 kwietnia 2000

Szanowni i Drodzy Koleżanki i Koledzy,

1. Awanse kombatantów Ii-ej wojny 
Światowej

Rząd III Rzeczpospolitej Polski 
ustawą z dn. 14 lipca 1999, zatwierdził 
mianowanie na wyższe stopnie wojskowe 
żołnierzy uczestniczących w walkach o wol
ność i niepodległość Polski podczas II 
wojny światowej i w okresie powojennym.

Również decyzją nr. 1/99 
Kierownika Urzędu do Spraw 
Kombatantów i osób Represjonowanych z 
dn. 9 lipca 1999, przyznał kombatantom 
dyplom honorowy - Patent - "Weterana 
Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny".

Koleżanki i Koledzy pragnący 
wystąpić o przyznanie wyżej wymienionych 
(naszych zdaniem godnych uznania) awan
sów i patentu, proszeni są o wypełnienie 
odpowiednich formularzy i w drodze pilnej 
przesłanie ich do Sekretarza SMW - 
Kanada.

Przy tym wyjaśniamy, że:
A. W formularzu "Wniosek o 

mianowanie"
a) wypełniająca(y) wniosek, jeżeli nie 

posiada "zaświadczenia o uprawnieniach 
kombatanckich, proszeni są o powiadomie
nie o tym Sekretarza SMW-Kanada.

Przesyłając wnioski do Attache w 
Ambasadzie RP w Ottawie, zaznaczymy to.

b) wniosku tego nie należy podpisy
wać. W rubryce "podpis sporządzającego 
wniosek" podpisze Attache.

B. W formularzu "Wniosek o Tytuł 
Weterana Walk o Wolność i Niepodległość 
Ojczyzny" w rubryce "nr. zaświadczenia o 
uprawnieniach kombatanckich etc", w razie 
nie posiadania tego zaświadczenia, prosimy 
wpisać "nie posiadam"

NB. Na marginesie decyzji Rządu II 
Rzeczpospolitej chcemy przypomnieć, że po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 
Rząd III Rzeczpospolitej nadał wszystkim 
powstańcom 1863 r. stopień pod-poruczni- 
ka, dostarczył im granatowe mundury i 
zapewnił egzystencję.

2. Muzeum Marynarki Wojennej

Nawiązując do pkt. 4 Komunikatu nr 3 z 
24 grudnia 1999, podajemy do wiadomości, 
że podczas obchodu Święta Mar. Woj. i 
rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, 
odbytego w Toronto 11 lutego 2000, 
rozpoczęliśmy kampanię zbiórki funduszów 
na budowę Muzeum Mar. Woj. w Gdyni, 
która w początkowej fazie dała poniższe 
fundusze:

Kol. Alfred Mrozek $250
Stefan Iwanicki $200
Jakub Hołub $125
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Stanisław Brodzki $100
Bohdan Buceń-Berliński $100
Janina Milisiewicz $100
Mieczysław Naranowicz $100
Romuald Nałęcz-Tymiński $100
Jerzy Skowroński $65
Irena Bemas $50

Razem: $1190

Kwota ta zostanie przesłana da Gdyni na 
konto bankowe Fundacji o Dach dla Historii 
Marynarki Wojennej RP.

Akcja zbiórkowa trwa nadal. 
Pragniemy przypomnieć, że Marynarka 
Wojenna RP w dwóch kolejnych Zjazdach 

Światowych Marynarzy w Gdyni, gościnnie 
przyjęła uczestników (w tym członków 
naszego Stowarzyszenia), ofiarowując nam 
pomieszczenie, wyżywienie, transport, a 
nawet wycieczkę autobusową do 
Świnoujścia. Łatwo sobie wyobrazić koszta 
na to poniesione. Mamy teraz okazję, przez 
dołączenie się do akcji "Muzeum", zre
wanżowania się Marynarce Wojennej za jej 
gościnność i hojność nam okazaną.

Czeki (jeżeli będą), prosimy o wys
tawienie na Polish Naval Association - 
Museum i przesłanie do Skarbnika SMW- 
Kanada, Kol. Mieczysława Naranowicza.

Za Zarząd
Janina Milisiewicz
Sekretarz

KRONIKA STOWARZYSZENIA

Na nasz Apel na Fundusz Komisji Opieki wpłacili:

J. Hedinger Ł 15
Mrs. Joy Bates (in memory of
late A. Wilczyński Ł 25
Macrobets - Glasgow Ł 300
Mrs. Jiłl P.H. Pietrulewicz
(in memory of late husband Wacław
who died in April 1993) Ł50

F. Balicki - Ł50
W. Barteluk - Ł10
Pani J. Bielak - Ł20
Dr K. Boreyko - US$100
R. A. Brant - Ł20
A. Browarski - CAN$50
G. Brzeskwiński - Ł25
J. Borysiewicz - Ł20
A. Browarski - CAN$50

Pani Irena Bemas - CAN$25
M. Brzeziński-Rogers - Ł10
B. Buceń-Berliński - CAN$50
Państwo B. i J. Busiakiewiczowie -Ł25
Z. Chmielewski - 
W. Choroszewski - 
Pani J. Collins - 
J. Dobrodzicki - 
R. Dulla - 
J. Falkowski - 
B. Fornal - 
F. Forówka - 
J. Gajda - 
P. Galla - 
O. Gliński 
A. Heczko -

Ł30 
Ł20

CAN$25 
CANS100

Ł25 
Ł10 
Ł10 
Ł100 
Ł10 
Ł20

CAN$50 
Ł10
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F. Grams - Ł20 J. P. Olszewski - US$10
K. Grocholski-Howard - Ł30 S. Olszowski - Ł30
H. Gryko - Ł20 K. Piątkowski - Ł20
L. Gliniecki - Ł15 W. Pacewicz - US$00
Z. W. Jagusiewicz - Ł15 A. Ponikiewski - Ł25
R. Jankisz - SKR200 K. Pronobis - FFR200
Pani I. M. Jedyńska - Ł10 B. A. Ragus - Ł8
K. Jeliński - SKR100 Państwo 1. F. Rumińscy - Ł10
B. Jaśnikowski-Gray - Ł5 B. Rybarczyk - Ł10
Pani Dr J. Kamicka - Ł30 M. Sawicki-Sawyer - Ł10
Pani D. Katarzyńska - Ł20 Z.Siedlaczek - Ł20
A. Kiedziuch-Cadew - Ł40 S. Śliski - Ł15
A. Kłopotowski - Ł20 P. Skrzypczak - Ł10
J. Kneba - Ł50 W. Stankiewicz - Ł20
Pani M. Piotrowska - Ł20 J. A. Szramik - Ł30
Pani Z. J. Kobiemicka - Ł10 H. Sójka - Ł15
J. Koseda - Ł20 Z. Szembel - Ł50
J. S. Kopeć - Ł50 S. Tabaka - Ł25
J. Krajewski - Ł100 J. A. Wańkowski - Ł50
W. Kuduk - US$120 J. Włodarczak - Ł10
J. Ladrowski - Ł20 T. Woszczyński - Ł10
T. Łubieński - Ł50 Państwo J. i S. Wolff - Ł30
K. Malawski - Ł25 Pani Wanda Troman - Ł20
B. Malinowski - US$25 J. Śliwiński-Sinclair - Ł10
S. Młyński - Ł20 Koło SMW Kanada - CANS200
Pani J. Olszewska - Ł20

Na Fundusz "Naszych Sygnałów" wpłacili:
J. Hedinger
D. Katarzyńska
Koło S.M.W. Kanada
M. Lichwa
A. Kiedziuch-Cadew
J. P. Olszewski
J. Skura

Ł15.00
Ł10.00
Can.S 50.00
Ł10.00
Ł10.00
Ł10.00
Ł 30.00

* *

Redakcja “Naszych Sygnałów” serdecznie dziękuje wszystkim Ofiarodawcom, 

i życzy

Drogim Czytelnikom
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
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