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Józef Bartosik Rear Admirał R.N. (w mundurze kapitana R.N.) 
Pierwszy Polak, który dosłużył się tego stopnia w czynnej służbie Royal Navy
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Kadm. prof. Antoni Komorowski

Kontradmirał, Józef Bartosik

Józef C. Bartosik urodził się 20 lipca 1917 r. 
Wstąpił do Marynarki Wojennej w 1935 r. w 
charakterze kandydata na oficera - słuchacza 
Wydziału Morskiego Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Toruniu. Ukończył 
szkołę jako prymus i został mianowany do 
stopnia podporucznika marynarki ze 
starszeństwem od dnia 1 października 1938 r. 
Rok później odbył podróż szkolną na ORP 
„Iskra” jako oficer wachtowy. Załoga „Iskry” 
została wyokrętowana w Marocco Maroc i 
przedostała się do Wielkiej Brytanii. Ppor. 
Bartosik został na krótko drugim oficerem 
artylerii na ORP „Błyskawica”, później to samo 
stanowisko objął na ORP „Garland”. Od 22 
czerwca 1940 r. pełnił czasowo obowiązki 
pierwszego oficera artylerii na tym okręcie. W 
tym czasie „Garland” wykonywał zadania na 
Morzu Śródziemnym bazując na Malcie. 
Kolejnym etapem służby bojowej „Garlanda” 
były konwoje do Murmańska. Za dokonania w 
walce i odwagę porucznik Bartosik został 
odznaczony 9 lipca 1942 r. wysokim angielskim 
odznaczeniem Distinguished Service Cross oraz 
Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (V 
klasy).

Po kampanii atlantyckiej Bartosik został 
przeniesiony do Kierownictwa Marynarki 
Wojennej na stanowisko oficera flagowego szefa 
KMW. Z kolei po awansie na stopień kapitana w 
1945 r. został pierwszym oficerem artylerii na 
krążowniku ORP „Conrad”. Później, po 
zakończeniu wojny, zadeklarował początkowo 
powrót do kraju i pracował w tzw. „trójce 
powrotowej”. W 1948 r. Józef Bartosik wydał 
wspomnienia z lat wojny pod tytułem Wiemy 
okręt, w których przedstawił osobiste refleksje z 
wojennej służby na okrętach. Był też 
współautorem dokumentu Postawa Marynarki 
Wojennej wobec zagadnienia powrotu do kraju. 
Dość szybko wycofał się z tej działalności i był 

jednym z trzech polskich oficerów, którym 
zaproponowano służbę w Royal Navy. 
Rozpoczął ją w 1948 r. po ukończeniu 
odpowiednich kursów. Służył na różnych 
stanowiskach na HMS „Anson”, HMS 
„Vanguard” (w latach 1948-1949), HMS „Loch 
Scavaig” (1950-1951).

W 1952 po odbyciu kursu sztabowego został 
30 czerwca 1952 r. awansowany do stopnia 
komandora porucznika (ang. Commander). W 
kolejnych latach (1953-1954) służył w oddziale 
operacyjnym Admiralicji Brytyjskiej jako 
zastępca szefa oddziału. Od roku J955 do 1956 
komandor Bartosik dowodził niszczycielem 
HMS „Comus” na Dalekim Wschodzie. W 
następnym roku został awansowany do stopnia 
komandora (captain) po kolejnym kursie 
sztabowym (30 czerwca 1957 r.). Po tym 
awansie zostaje ponownie w Admiralicji jako 
Deputy Director Operations Division. Kolejne 
lata służby - to dowodzenie fregatą HMS 
„Scarborough” oraz 5 Eskadrą Fregat (1959- 
1960). W kolejnych latach 1961-1963 komandor 
Bartosik był dowódcą Royal Navy Air Station w 
Culdrose oraz HMS „Seahawk”. Następnym 
etapem kariery dowódczej komandora J. 
Bartosika było dowodzenie niszczycielem 
rakietowym HMS „London” (1963-1966). Od 
18 kwietnia 1966 r. zostaje przeniesiony do 
Admiralicji na stanowisko szefa Sztabu 
Operacyjnego. Awans na stopień kontradmirała 
(Rear-Admirał) otrzymał 7 lipca 1966 r. Do 
rezerwy został przeniesiony w 1968 r.

Po zakończeniu służby nie zaprzestał 
aktywnej działalności i pracował jako dyrektor 
połączonych organizacji europejskich Australia 
Europa Container Service oraz Australia NZ 
Europę Container Service w latach 1969-1981. 
W 1981 r. przeszedł na emeryturę.

Podczas swojej powojennej służby w Royal 
Navy Józef Bartosik nie utrzymywał kontaktu z 
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kolegami - weteranami walk II wojny 
światowej. Zrzeszeni w Stowarzyszeniu 
Marynarki Wojennej oficerowie doskonale 
pamiętają zdolnego, wymagającego, 
pracowitego i pedantycznego oficera artylerii - 
jakim był ówczesny porucznik Bartosik.

Po raz pierwszy udało się nawiązać kontakt 
listowny z admirałem w styczniu 2000 r. Wiele 
pochlebnych opinii na jego temat autor uzyskał 
od dowodzącego Britania Royal Naval College 
komandora M.W.G. Kerra, który spotkał 
admirała w 1966 r. Z jego zbiorów pochodzi 

notatka o przebiegu służby admirała Bartosika, 
oznaczona jako News Release NO 40/36, z 
której zaczerpnięto większość powyższych 
informacji. Informacje uzupełniają dane z Who 
is Who z 1999 r.

Przedstawione dane są publikowane po raz 
pierwszy i nawet z tych krótkich zdań można 
wiele wywnioskować o trudach i zaszczytach 
służby jedynego kontradmirała Royal Navy 
polskiego pochodzenia - absolwenta naszej 
uczelni z 1938 r.

Walter Plater

Kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski (1907-1968)

Komandor podporucznik Tadeusz 
Gorazdowski, wojenny dowódca czterech 
niszczycieli (prawie cztery lata dowodził 
okrętami tej klasy), w tym trzech najbardziej 
skutecznych w PMW, był postacią 
niekonwencjonalną. Jeszcze młody, zwany 
zwyczajowo „Starym”, albo tradycyjnie od 
nazwiska - „Górą” (Anglicy nazywali go - od 
imienia - „Teddy”), miał w sobie coś z watażki, 
przypominał postaci z powieści Josepha 
Conrada - romantyków i awanturników. 
Określano go „Kmicicem w marynarskim 
mundurze” oraz „dżentelmenem w każdym calu

Podwładni byli mu oddani, mimo że nie 
szukał popularności, ale też nie odgradzał się od 
nich. Rzadko podnosił głos i raczej nie używał 
słów wulgarnych. Mógłby być niedoścignionym 
wzorem: inteligentny, energiczny,
przedsiębiorczy, odważny i sprawiedliwy. 
Jednak wszyscy znający go przyznają, że nie był 
„rycerzem bez skazy”, chociaż niektórzy 
widzieli przede wszystkim jego skłonność do 
mocnych trunków, którą jednak w chwilach 
próby potrafił opanować całkowicie. Nie znosił 
swych przełożonych na lądzie, za co oni 
odpłacali mu tą samą monetą, ale musieli uznać

Tadeusz Gorazdowski - miał w sobie coś z 
watażki i bohaterów Conrada
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Kpt. mar. Tadeusz Gorazdowski na pomoście 
bojowym ORP „Błyskawica ” (1940 rok)

jego niezrównaną „smykałkę marynarską”. Miał 
bowiem fantazję kmdr. Wojciecha Franckiego i 
szczęście wojenne kmdr. Stanisława 
Nahorskiego. W PMW nie było dowódcy 
okrętu, który miałby tyleż przygód wojennych, 
ile awantur osobistych. A najistotniejsze było to, 
że żaden z okrętów, którymi dowodził, nie tonął 
i że nigdy nie stracił ani jednego człowieka ze 
swojej załogi.

Tadeusz Gorazdowski urodził się 3 kwietnia 
1907 roku w Sartanie, w południowej Rosji. 
Przed wstąpieniem do Marynarki Wojennej 
mieszkał w Choszczówce koło Warszawy. 
Maturę zdał w roku 1926 w warszawskim 
Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego. 
W latach 1926-1929 był podchorążym Wydziału 
Morskiego Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej w Toruniu, którą ukończył z dwunastą 
lokatą. Został mianowany podporucznikiem 

marynarki. Na stopień porucznika awansował 1 
stycznia 1932 roku, na stopień kapitana 
marynarki - 19 marca 1937 roku, na kmdr. Ppor. 
- 3 maja 1941 roku. Przed wojną skończył 
jeszcze dwa oficerskie kursy specjalistyczne: od 

1 października do 22 grudnia 1932 r. pierwszy w 
MW kurs oficerów sygnałowych i w roku 1934, 
również pierwszy, trwający 6 miesięcy - kurs 
oficerów nawigacyjnych.

Po ukończeniu OSMW najpierw skierowany 
został na kurs aplikacyjny do francuskiej Ecole 
d’Application des Enseignes de Vaisseau. Od 1 
października 1929 do 1 sierpnia 1930 roku na 
Morzu Śródziemnym, Zatoce Biskajskiej i u 
zachodnich wybrzeży Afryki odbył przeszło 
trzymiesięczny staż na krążowniku „Edgar 
Quinet”, prawie dwumiesięczny na okręcie 
liniowym „Bretagne” i pięciomiesięczny na 
niszczycielu „Simoun”. Po powrocie do kraju, w 
latach 1930-1932 był kolejno dowódcą plutonu 
kompanii rekruckiej Kadry Marynarki Wojennej 
w Świeciu, adiutantem, oficerem załogowym i 
wykładowcą w Szkole Specjalistów Morskich, 
adiutantem, oficerem załogowym i wykładowcą 
w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej w 
Toruniu. I czerwca 1932 roku został oficerem 
sygnałowym na budowanym we Francji 
niszczycielu „Burza”. Po przybyciu okrętu do 
kraju pozostał na nim 4 miesiące, a następnie, od 
22 grudnia 1933 roku był oficerem 
nawigacyjnym na transportowcu ORP „Wilia”.

Od końca 1933 do końca 1934 roku 
pracował w sztabie Dowództwa Floty w Gdyni 
jako oficer sygnałowy, a następnie referent w 
Oddziale Organizacyjno-Mobilizacyjnym, po 
czym znów pełnił służbę na okrętach. Na okres

ORP „Błyskawica”
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od 1 grudnia 1934 do 30 kwietnia 1937 roku 
ponownie powrócił na ORP „Burza”, tym razem 
jako oficer nawigacyjny. Od 1 maja 1937 roku 
do 15 maja następnego roku po raz pierwszy 
został dowódcą okrętu - kanonierki 
„Komendant Piłsudski”. Następnie na prawie 
rok, od 15 maja 1938 do 1 kwietnia roku 
następnego był szefem Oddziału 
Organizacyjnego Sztabu Dowództwa Floty. 
Przez blisko dwa miesiące ponownie służył na 
ORP „Wilia”, tym razem jako zastępca dowódcy 
okrętu. Od 12 maja 1940 roku był zastępcą 
dowódcy niszczyciela „Błyskawica”, na którym 
w ramach planu operacyjnego „Peking”, 1 
września 1939 roku przybył do Wielkiej 
Brytanii. W tym czasie (od początku 
października do początku grudnia 1939 r.), 
podczas choroby kmdr. por. Włodzimierza 
Kodrębskiego, pełnił obowiązki dowódcy 
okrętu.

W czasie od 13 lutego do 18 lipca 1940 roku, 
w następstwie złożenia przez niego i trzech 
innych oficerów meldunku, zwracającego 
uwagę na błędne dowodzenie dowódcy 
„Błyskawicy” kmdr. Ppor. Jerzego Umeckiegeo, 
znalazł się w Rezerwowej Grupie Oficerów na 
ORP „Gdynia”, a następnie dowodził 
Oddziałem Szkolnym SSM na „Gdyni” i był 
dyrektorem nauk w Centrum Wyszkolenia 
Specjalistów Floty na tym hulku. Od 18 lipca 
1940 roku pełnił służbę na zużytym francuskim 
niszczycielu „Ouragan”, przekazanym tego dnia 
PMW przez władze brytyjskie. Najpierw, do 9 
września tego roku był zastępcą dowódcy 
okrętu. Później powrócił czasowo na 
„Błyskawicę”, gdzie przez miesiąc zastępował 
chorego dowódcę - kmdr. Por. Stanisława 
Hryniewieckiego. Od 11 października 1940 roku 
do 30 kwietnia 1941 roku, kiedy okręt został 
zwrócony marynarce „Wolnych Francuzów”, 
był dowódcą „Ouragana”. Trudno sobie 
wyobrazić jego samopoczucie podczas służby 
na tym okręcie, którego mechanizmy ulegały 
różnym awariom, uniemożliwiając utrzymanie 
go w gotowości bojowej.

OF „Ouragan pływał pod dwiema banderami - 
polską i francuską. Z 287 dni, kiedy był 

obsadzony przez polską załogę, 31 dni spędził 
na morzu, 63 dni w porcie i aż 194 dni w 

remoncie stoczniowym

Jego następnym okrętem był już zupełnie 
nowy niszczyciel eskortowy „Krakowiak”, na 
który trafił 1 maja 1941 roku i dowodził nim do 
23 maja roku następnego.

25 lipca 1942 roku objął dowództwo swego 
ostatniego okrętu, słynnego niszczyciela 
„Piorun”. Dowodził nim aż do 7 stycznia 1945 
roku, z kilkumiesięczną przerwą w roku 1943, 
kiedy zszedł na ląd i został kierownikiem 
Referatu Wyszkoleniowego KMW. Dowodząc 
„Piorunem” stał się autorem i współautorem 
trzech największych sukcesów PMW w II 
wojnie światowej. Za największy można uznać 
udział „Pioruna” i „Błyskawicy” (dowódca - 
kmdr. Por. Konrad Namieśnikowski) w bitwie 
pod Quessant (Ushant) 8-9 czerwca 1944 roku, 
kiedy brytyjska 10. Flotylla Niszczycieli 
rozgromiła zespół niszczycieli niemieckich. 
Drugi - to zatopienie dwóch trałowców (13/14 
czerwca 1944 r.) koło Jersey przez ORP 
„Piorun” i HMS „Ashanti”, trzeci zaś to udział 
„Pioruna”, krążownika „Diadem” i niszczyciela 
„Onslow” w ataku 14 sierpnia 1944 r. na 
niemiecki statek (łamacz blokady i pomocniczy 
okręt przeciwlotniczy) „Sauerahid”.

W styczniu 1945 roku został I zastępcą 
dowódcy obozu ORP „Bałtyk”, później od lipca 
był oficerem Komendy Morskiej Północ, a od 
grudnia tego roku - referentem opracowań 
okrętów nawodnych w Biurze Historycznym 
MW. Po rozwiązaniu PMW w Wielkiej Brytanii,
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ORP „Piorun ”

9 kwietnia 1947 roku wstąpił do Polskiego 
Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. 
Mając formalne kwalifikacje kapitana ż.w., od 
roku 1946 w ramach brytyjskiej korporacji do 
spraw rozwoju kolonii zajmował się organizacją 
rybołówstwa morskiego m.in. w Gambii i 
Hongkongu. Po kilku latach wraz z rodziną 
wyemigrował do Kanady. Osiedlił się w 
Charlottentown, gdzie znalazł pracę w 
kanadyjskiej służbie granicznej. Aż do choroby, 
która zakończyła się śmiercią, pracował jako 
oficer dużego lodołamacza „Wolfe”, należącego 
do Canadian Coastguard Service, bazującego w 
Charlottentown.

Kmdr ppor. Tadeusz Gorazdowski, który 
przez 10 lat, 1 miesiąc i 21 dni pełnił służbę na 
okrętach, był odznaczony Krzyżem Srebrnym 
Virtuti Militari w 1946 r., Medalem Morskim z 
trzema okuciami w 1946 r. (brał udział w 
działalności bojowej okrętów łącznie 42 
miesiące i 27 dni), brązowym Medalem za 
Długoletnią Służbę oraz brytyjskimi: Order of 
the British Empire w 1940 r. (gdy był zastępcą 
dowódcy ORP „Błyskawica”), dwukrotnie 
Distinguished Service Cross and Bar w 1943 i 
1944 r. )gdy był dowódcą niszczycieli 
„Krakowiak” i „Piorun”) i Mention in 
Despatches w 1944 r. (był wówczas dowódcą 
„Pioruna”) oraz francuskim orderem Merite 
Maritime (1939 r.), a ponadto odznaczeniami 
pamiątkowymi za udział w II wojnie światowej: 
1939-1945 Star, Atlantic Star, Defence Medal i 
War Medal.

Był dwukrotnie żonaty. Jego pierwsze 
małżeństwo z Zofią Blandyną Sempolińską, z 

którą miał - urodzoną w 1936 roku - córkę 
Joannę Zofię Teresę, zostało rozwiązane w roku 
1939. W Wielkiej Brytanii ożenił się z Susan 
Esslemont, która w czasie wojny była 
pielęgniarką w szpitalu Royal Navy. Miał z nią 
trzy córki: Joannę, Oleńkę i Patricię oraz syna - 
Michaela.

Zmarł 25 listopada 1968 roku w wielu 61 lat. 
Pochowany został dwa dni później na cmentarzu 
w Charlottentown. Na krzyżu skromnego 
nagrobka umieszczony został napis: 
„Commander Tadeusz Gorazdowski, Polish 
Navy, April 3.1907 -November 25.19968”.

W 1991 roku jego córka Oleńka Graham, 
wypełniając wolę ojca, przekazaną jej przed 
śmiercią przez matkę, podarowała jego banderę, 
ordery i odznaczenia oraz dokumenty Muzeum 
Marynarki Wojennej w- Gdyni.

Na liście starszeństwa oficerów Polskiej 
Marynarki Wojennej z 1946 roku widnieją 
nazwiska 60 wojennych dowódców okrętów: 9 
w stopniu komandora, 14 - komandora 
porucznika, 15 - komandora podporucznika, 13 
- kapitana marynarki i 9 - porucznika 
marynarki. Dla ułatwienia pozostańmy przy tych 
stopniach oraz pomińmy dowódców ścigaczy, 
kutrów dozorowych i okrętów specjalnych. 
Posługując się opublikowanymi wykazami 
możemy stwierdzić, że 23 dowódców w okresie 
wojny dowodziło jednym okrętem, dwoma 
okrętami dowodziło 6, a trzema - 8. Zwraca 
uwagę fakt, że tylko jeden - kmdr ppor. Tadeusz 
Gorazdowski - dowodził czterema okrętami. 
Natomiast trzema dowodzili: kmdr Stanisław 
Dzienisiewicz, kmdr Wojciech Francki, kmdr 
por. Stanisław Hryniewiecki, kmdr ppor. 
Wszechwałd Maracewicz, kmdr Eugeniusz 
Pławski, kmdr ppor. Bolesław Romanowski, 
kmdr por. Jan Tchórznicki i kmdr por. Romuald 
Tymiński.

Do dowódców okrętów wyróżnionych przez 
władze polskiej najwyższymi odznaczeniami 
należą: kmdr ppor. Jan Grudziński (dwukrotnie 
otrzymał Order Yirtuti Militari oraz Krzyż 
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Walecznych), kmdr ppor. Jerzy Koziołkowski i 
kmdr por. Romuald Tymiński (obaj po VM i 
3xKW). Kmdr ppor. Gorazdowski (VM i KW) 
oraz z tak samo wyróżnionym kmdr. ppor. 
Bogusławem Krawczykiem i kpt. mar. 
Eugeniuszem Wciślickim - sytuują się na 
dalszej pozycji, za wyżej odznaczonymi 12 
innymi dowódcami.

Wśród dowódców okrętów, którzy otrzymali 
najwyższe odznaczenia brytyjskie można 
zauważyć szczególną pozycję trzech oficerów: 
kmdr. ppor. Gorazdowskiego (OBE i 2xDSC 
and Bar oraz MD), kmdr. por. Ludwika 
Lichodziejewskiego (DSO i MD) oraz kmdr. 
Konrada Namieśnikowskiego (DSO i 2xMD).

Lista dowódców polskich okrętów 
odznaczonych najwyżej przez władze polskie i 
brytyjskie obejmuje 14 oficerów. Są to: kmdr 
Henryk Eibel, kmdr ppor. Tadeusz 
Gorazdowski, kmdr ppor. Jan Grudziński, kmdr 
ppor. Borys Karnicki, kpt. mar. Andrzej 
Kłopotowski, kmdr ppor. Jerzy Koziołkowski, 
kmdr ppor. Bogusław Krawczyk, kmdr por 
Ludwik Lichodziejewski, kmdr ppor. 
Wszechwałd Maracewicz, kmdr por. Franciszek 
Pitułko, kmdr ppor. Bolesław Romanowski, 
kmdr por. Jan Tchórznicki, kmdr por. Romuald 
Tymiński i kpt. mar. Eugeniusz Wciślicki.

Jeśli porównamy ją z listą dowódców, którzy 
dowodzili największą liczbą okrętów,

Kapitanowie marynarki Tadeusz Gorazdowski i 
Franciszek Pitułko

stwierdzimy, że powtarza się na nich tylko 
pięciu oficerów: Tadeusz Gorazdowski (1907- 
1968), Wszechwałd Maracewicz (1907-1987), 
Bolesław Romanowski (1910-1968), Jan 
Tchórznicki (1908-1972) i urodzony w roku 
1904, mieszkający w Kanadzie Romuald 
Tymiński.

Powinniśmy pamiętać, że Tadeusz Gorazdowski 
dowodził „Błyskawicą”, „Ouraganem”, 
„Krakowiakiem” i „Piorunem”. Wszechwałd 
Maracewicz - „Krakowiakiem”, „Ślązakiem” i 
„Piorunem”, Bolesław Romanowski - 
„Jastrzębiem”, „Dzikiem” i „Sokołem”, Jan 
Tchórznicki - „Burzą”, „Krakowiakiem” i 
„Piorunem”, a Romuald Tymiński - 
„Pomerolem”, „Ślązakiem” i „Conradem”.
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Kmdr por. mgr Walter Pater

Porucznik Marynarki Eryk Sopoćko

Por. mar. Eryk Sopoćko

Eryk Kazimierz S. Sopoćko urodził się 4 
marca 1919 r. w Kijowie na Ukrainie. Był synem 
Janusza i Zofii, z domu Brodzkiej. Jego ojciec 
był oficerem piechoty, w 1939 r. jako 
podpułkownik dyplomowany pełnił służbę w 
Oddziale II Sztabu Głównego Wojska 
Polskiego. Od wczesnego dzieciństwa mieszkał 
z rodziną w Warszawie. W 1938 r. ukończył 
Korpus Kadetów nr 2 w Rawiczu, gdzie uzyskał 
świadectwo dojrzałości i od 9 lipca tego roku 
rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Bydgoszczy. W lipcu 
roku następnego jako starszy marynarz 
podchorąży, w ramach praktyki morskiej na 
transportowcu Marynarki Wojennej ORP 
„Wilia”, który służył też jako okręt szkolny, 
opuścił Gdynię. Zgodnie z planem praktyki, w 
Casablance został przeokrętowany na żaglowy 
okręt szkolny MW ORP „Iskra”, który od 25 
sierpnia 1939 r. kontynuował rejs do Las 
Palmas, na Wyspach Kanaryjskich.

Wobec wybuchu II wojny światowej podróż 
szkolną „Iskry” i „Wilii” przerwano a jego okręt 

2 września powrócił do Casablanki, gdzie 19 
października został z niego wyokrętowany. 
Podchorążych i stałe załogi obu okrętów 
przetransportowano przez Bordeaux do 
Landemau, koło Brestu. Tam utworzono z nich 
Oddział Wydzielony Marynarki Wojennej. 21 
listopada 1939 r. oddział wyjechał najpierw do 
Cherbourga a następnie do Plymouth.

Od 23 listopada już jako mat podchorąży 
kontynuował naukę w SPMW, odtworzonej w 
Devonport na okręcie - bazie MW ORP 
„Gdynia”. Wkrótce, bo od 18 grudnia 1939 r 
Eryk Sopoćko odbywał staże, najpierw do 19 
marca 1940 r. na niszczycielu „Grom”, a 
następnie na okręcie podwodnym „Orzeł”. 8 
kwietnia, podczas patrolu u wybrzeży 
norweskich, „Orzeł” zatopił niemiecki 
transportowiec wojskowy „Rio de Janeiro”, 
uczestniczący w operacji desantowej Norwegii. 
Napisane latem 1941 r. wspomnienia z tej akcji, 
zatytułowane „Na podwodnym patrolu”, zostały 
w 1942 r. wyróżnione II nagrodą na konkursie 
na pamiętnik bojowy, ogłoszonym przez 
tygodnik „Wiadomości Polskie” wychoozacy w 
Londynie. Ich fragment ukazał się w kwietniu 
1942 r. na łamach tego czasopisma.

22 kwietnia 1940 r. powrócił do SPMW, aby 
do końca lutego następnego roku kontynuować 
zajęcia teoretyczne. Na początku marca 1941 r. 
podchorążych starszego kursu skierowano na 
praktykę na duże okręty marynarki brytyjskiej. 
Bosmanmat podchorąży Sopoćko, najpierw do 2 
czerwca odbywał staż na pancerniku „Rodney”, 
który 27 maja wziął udział w walce zakończonej 
zniszczeniem niemieckiego pancernika 
„Bismarck”. Wrażenia z tej bitwy opisał później 
na łamach polskiej prasy ukazującej się w czasie 
wojny w Wielkiej Brytanii i w książce wydanej 
w języku angielskim pt. „Gentelmen, the 
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‘Bismarck’ has been sunk”. Była to jedna z 
dwóch pierwszych książek, jakie na ten temat 
ukazały się w Wielkiej Brytanii już w 1942 r. 
Następnie odbył dwumiesięczną praktykę na 
krążowniku „Birmingham” oraz prawie 
miesięczną na uzbrojonym transportowcu 
wojskowym „Cathy”.

Nauka tego rocznika zakończyła się 
promocją w Devonport 1 września 1941 r. Po 
ukończeniu szkoły z 18 lokatą, Eryk Sopoćko 
rozkazem szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej z 9 października mianowany został 
podporucznikiem marynarki w korpusie 
oficerów morskich, ze starszeństwem od 1 
września 1941 r. Do końca stycznia 1942 r. 
znajdował się w dyspozycji komendanta 
Uzupełnień Floty. Z tego okresu pochodzą jego 
obie książki oraz sztuka teatralna. Później, od 2 
lutego do 14 maja 1942 r. odbył kolejny staż na 
patrolowcu „Fishguard” a następnie, od 15 maja 
do 8 sierpnia 1942 r., był słuchaczem IV Kursu 
Oficerów Broni Podwodnej.

Po skończeniu przeszkolenia, do 21 grudnia 
1942 r. pełnił służbę na okręcie podwodnym 
„Sokół” jako ponadetatowy oficer broni 
podwodnej. Oczekując na kolejny przydział 
okrętowy, od 22 grudnia 1942 r. pełnił służbę w 
Komendzie Morskiej Południe będąc dowódcą 
plutonu w Obozie Szkolnym MW oraz czasowo 
- oficerem oświatowym komendy. Od 20 lipca 
1943 r. rozpoczął pełnienie służby na 
niszczycielu „Orkan”, najpierw jako II oficer 
broni podwodnej ale już od 5 sierpnia objął 
samodzielne obowiązki oficera broni podwodnej 
tego okrętu.

Zadebiutował na początku 1942 r. książką 
„Orzeł’s patrol”, zawierającą opowiadanie 
napisane po polsku ale wydane w języku 
angielskim, będące efektem jego przeżyć na 
„Orle” w czasie słynnego norweskiego patrolu. 
Książka spotkała się z wyjątkowo dobrym 
przyjęciem. Jeszcze wyżej oceniono jego drugą 
książkę, w której znalazły się wspomnienia ze 
stażu na pancerniku „Rodney” i opis działać 
przeciw niemieckiemu pancernikowi 

„Bismarck”. Napisana jesienią 1941 r., wydane 
została także w języku angielskim w 1942 r. 
Miał również przygotowaną do druku trzecią 
książkę. Był to zbiór reportaży i opowiadań o 
działalności Polskiej Marynarki Wojennej. 
Niektóre z nich zostały wydrukowane już po 
śmierci autora na łamach „Polski na Morzach”. 
Pisał i publikował w wychodzącej w Wielkiej 
Brytanii polskiej prasie artykuły i szkice 
wspomnieniowe o różnych epizodach swej 
służby w Marynarce Wojennej, a także nie 
związane z nią opowiadania dotyczące 
wydarzeń II wojny światowej na morzu. 
Ostatnie reportaże powstały latem 1943 r. 
Wygłaszał też odczyty o Marynarce Wojennej na 
konferencjach prasowych organizowanych w 
Ministerstwie Obrony Narodowej. U schyłku 
okupacji krajowe Towarzystwo Wydawnicze 
„Załoga” przygotowywało nielegalnie druk jego 
książki zatytułowanej „‘Orzeł’ patroluje”. 
Prawdopodobnie wybuch Powstania 
Warszawskiego przerwał realizację tego 
projektu.

W maju 1943 r., kiedy oczekiwał na kolejny 
przydział okrętowy, zawarł związek małżeński. 
Jego żoną została Elizabeth A., z domu Reavley, 
zamieszkała w Devonport, gdzie należała do 
brytyjskiej pomocniczej morskiej służby kobiet.

Zginął wraz z okrętem 8 października 1943 
r. pełniąc służbę oficera wachtowego na 
pomoście bojowym niszczyciela „Orkan”, który 
zatonął w pozycji 56° 08’ N i 27° 05’ W, po 
storpedowaniu go przez niemiecki okręt 
podwodny „U - 378”, w czasie osłaniania 
konwoju na północnym Atlantyku.

30 maja 1944 r. został pośmiertnie 
awansowany na porucznika marynarki, ze 
starszeństwem od daty zatopienia okrętu.

Eryk Sopoćko szybko stał się znanym 
pisarzem i publicystą o liczącym się dorobku. 
Najwięcej jego utworów - aż czternaście - 
wydrukowano w „Polsce na Morzach” i siedem 
opowiadań w „Dzienniku Żołnierza”. 
Fragmenty wielu prac Sopocki opublikował 
także Jerzy Pertek w swoich książkach o 
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dziejach Polskiej Marynarki Wojennej w latach 
II wojny światowej.

Twórczość Eryka Sopocki: Orzeł’s’ patrol 
- The story of the Polish submarine”, London 
1942; „Orzeł” patrullerar, w: Det kampande 
Polen, Stockholm 1942; „Orzeł patrouilliert, w: 
Das kampfende Polen, Zurich - Nowy Jork 
1944; Gentelmen, the „Bismarck” has been 
sunk, London 1942; 3rd of May, sztuka 
sceniczna z 1942 r.; Artykuły w tygodniku 
„Wiadomości Polskie”: Storpedowanie „Rio de 
Janeiro”. Fragment pamiętnika. Na 
podwoodnym patrolu odznaczonego II nagrodą 
na konkursie „Wiadomości Polskich”, 1942 nr 
15, s. 24-25; Krążownik „Pluton” wylatuje w 
powietrze, 1942 nr 24; Cień „Gneisenau’a”, 
1942 nr 24, s. 1; Zatopienie Bismarcka, 1942 nr 
35, s. 3; Artykuł w tygodniku „Polska Walcząca 
- Żołnierz Polski na Obczyźnie”: Uzbrojony 
krążownik pomocniczy, 1944 nr 12, s. 5; 
Artykuły w dwumiesięczniku „Polska na 
Morzach”; ORP „Orzeł”, 1943 nr 11, s. 20-24; 
Powrót, 1943 nr 12, s. 4-8; I to był początek, 
1943 nr 13, s. 17-22; Ironia losu, 1944 nr 14, s. 
7-11; Escape, 1944 nr 17, s. 4-5; How the 
French cruiser „Pluton” blew up, 1944 nr 18, s. 
10-11; The white-red flag, 1944 nr 19, s. 13-14; 
U - , 1944 nr 20, s. 9-11; Joumey’s end, 1944 nr 
21/22, s. 25/27< The old trawler, 1945 nr 23, s. 
12/13< Mitka of the „Orkan”, 1944-1934 nr 24, 
s. 8-9; The armed auxiliary cruiser, 1945 nr 27, 
s. 11-13; Raid, 1946 nr 29, s. 14-15; Convoy. 
Three days in Africa, 1946 nr 30, s. 17-19; 
Artykuły w „Dzienniku Żołnierza”: Okręt, który 
nieśmiertelnią sławą okrył polską banderę. 
Epopea ORP „Orzeł”, 1943 nr 135, s. 2; Biało- 
czerwona banera, 1943 nr 167; 1943 nr 168; „U 
- 427”, 1943 nr 177, s. 2; Na starym norweskim 
trawlerze, 1943 nr 201; Ucieczka, 1943 nr 212; 
„Mitka” z załogi „Orkana”, 1943 nr 223; Nalot 
na port, 1943 nr 235.

Przedruki w pismach krajowych: Uzbrojony 
krążownik pomocniczy, „Gazeta Morska”, 1945 
nr 106, s. 3; nr 107, s. 3; Storpedowanie „Rio de 

Janeiro”. Fragment napisanego w 1941 r. i 
nagrodzonego pamiętnika Na podwodnym 
patrolu, „Żołnierz Polski”, 1963 nr 25, s. 5, 16- 
17; Ironia losu, tamże, 1963 nr 16; Symfonia 
bitwy, „Morze”, 1965 nr 2, s. 6-7; Ironia losu, 
tamże, 1988 nr 10, s. 16-17, fot.
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Piotr Wiszniewski

Eryk Sopoćko
Zapomniany pisarz-marynista

Jerzy Pertek w swoich publikacjach 
traktujących o walkach polskich marynarzy 
podczas II wojny światowej, wspomina dość 
często porucznika marynarki Eryka Sopoćkę. 
Między innymi w książce swojej „Wielkie dni 
małej floty” w rozdziale dotyczącym zagłady 
ORP „Orkan” pisze: „...wśród ofiar znalazł się 
również utalentowany pisarz ppor. mar. Eryk 
Sopoćko”.

Sopoćko jako pisarz nie jest znany 
polskiemu czytelnikowi, chociaż pozostawił po 
sobie sporą spuściznę literacką. Po wojnie nie 
ukazała się w Polsce ani jedna jego książka. 
Biblioteka Narodowa w Warszawie dysponuje 
tylko jedną pozycją Sopocki w języku 
angielskim pt. „Gentlemen, The Bismarck Has 
Been Sunk” wydaną w Londynie w 1942 r. W 
książce tej autor przedstawił dramatyczne 
zmagania polskiego niszczyciela „Piorun” z 
największym pancernikiem hitlerowskim 
„Bismarckiem”. Książka ta była w czasie wojny 
kilka razy wznawiana i cieszyła się niezmiernie 
wielką poczytnością.

Sopoćkę-marynarza pamiętają dobrze dawni 
jego koledzy i przyjaciele - dzisiaj w większości 
odpowiedzialni pracownicy morza. Szef stacji 
pilotów portowych i morskich w Szczecinie kpt. 
Edward Trojanowski był razem z Sopocką w 
Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej, kpt. 

ż.w. Gustw Plewako razem z Sopocką dzielił 
losy wojny. Tak oto wspominają ten okres:

„...Latem 1939 r. Sopoćko z większą grupą 
podchorążych został zaokrętowany na ORP 
„Wilia” i popłynął w rejs szkoleniowy. Wybuch 
wojny zastał obydwa okręty szkolne Polskiej 
Marynarki Wojennej „Iskrę” i „Wilię” w 
Casablance. Stamtąd cały nasz rocznik udał się 
przez Francję do Anglii. Podchorążówkę 
dokończyliśmy w szkole angielskiej w 
Plymouth. W kwietniu 1940 r. Eryka Sopoćkę 
przydzielono do załogi ORP „Orzeł”, na którym 
odbył tylko jeden patrol. Plonem tej podróży 
była książa pt. „Orzeł’s Patrol”. Krytyka 
angielska oceniła ją bardzo wysoko i gorąco 
poleciła brytyjskiemu czytelnikowi. Utwór ten 
Eryk napisał w języku polskim, natomiast 
przetłumaczył go na angielski przy współudziale 
kolegów z okrętu. Kolektywne tłumaczenie 
miało na celu szybsze dostarczenie książki 
oficynie wydawniczej. Jeden z kolegów- 
thimaczy przebywa obecnie w kraju i jest w 
posiadaniu polskiego rękopisu tej książki. Druga 
pozycja Sopocki nosiła tytuł „Gentlemen, The 
Bismarck Has Been Sunk” i zyskała sobie 
również wysoką ocenę krytyki. Ostatnim 
okrętem, na którym służył Eryk był ORP 
„Orkan”. Na tym okręcie poległ 8 października 
1943 roku...”
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W dniu tym trafiła „Orkana” niemiecka 
torpeda. W ciągu niecałych 10 minut okręt 
pogrążył się w morzu. Ostatnie chwile „Orkana” 
tak oto relacjonuje były członek jego załogi, 
obecnie kierownik maszyn na kutrze 
kontrolującym rybołówstwo przybrzeżne - 
Leonard Wójcicki:

„Dnia 7 października 1943 r. dowódca ORP 
„Orkan” kmdr Stanisław Hryniewiecki 
poinformował załogę o licznym stadzie 
niemieckich okrętów podwodnych grasujących 
na Północnym Atlantyku. Na tym akwenie 
eskortowaliśmy podówczas konwój statków 
handlowych. Następnego dnia o godzinie 06.04 
„Orkan” został zaatakowany kilkoma torpedami 
akustycznymi, które ugodziły go w zbiorniki 
paliwowe na rufie... Ubrany w pas ratunkowy 
wyskoczyłem na pokład, gdzie st. marynarz 
Drzewiecki odkręcał zawór na przewodzie 
odprowadzającym parę z kotłów, aby nie 
dopuścić do wybuchu. Stanąłem z lewej burty 
czekając na dalsze rozkazy. Obok mnie stało już 
wielu marynarzy. Okręt przechylał się 
gwałtownie na lewą burtę. Gdy pokład znalazł 
się w położeniu prawie prostopadłym do lustra 
oceanu, wyskoczyłem za burtę. Wpadłem do 
rozgrzanego mazutu, po którym noszę pamiątki 
do dziś. Usiłowałem odpłynąć jak najdalej od 
płonącego okrętu. Nade mną chylił się groźnie 
maszt, czekałem kiedy mnie przygniecie. Nagle 
maszt zamiast runąć na mnie wyprostował się, 
zaś dziób „Orkana” wzniósł się pionowo w górę 
i okręt wyprostowany jak świeca poszedł na 
dno. O godzinie 07.45 angielski niszczyciel 
„Musketeer” wyłowił z wody 25 rozbitków 
spośród 240-osobowej załogi „Orkana”. 
Wszyscy oficerowie polegli na okręcie; w 
momencie eksplozji przebywali w swoich 
pomieszczeniach na rufie. Chcę tu zaznaczyć, że 
mesa i kabiny oficerskie znajdowały się właśnie 
w rufowej części okrętu nad zbiornikami z 
paliwem. W dniu tragedii poległ także por. mar.

Eryk Sopoćko, którego książki czytałem zawsze 
z największym zainteresowaniem. Do dnia 
dzisiejszego pamiętam tytuły jego reportaży: 
„Ironia losu” i „Powrót”, wydrukowanych w 
czasopismach angielskich. Porucznika Sopoćkę 
wszyscy marynarze bardzo poważali za prawość 
jego charakteru, życzliwość i prostolinijność...”

Reportaże Sopocki oprócz rzetelnego 
autentyzmu, bystrej obserwacji, gorącego 
patriotyzmu i nienawiści do wrogów cechował 
oryginalny styl i nieprzeciętny talent literacki - 
wydawcy angielscy chętnie go drukowali.

Nasi pisarze również wysoko cenią 
twórczość E. Sopocki. Stanisław Maria Saliński 
- wybitny pisarz-marynista tak się o nim 
wypowiada.

„Drukowane w latach wojny na obczyźnie 
szkice literackie i nowele Eryka Sopocki 
świadczą o dużej klasie pisarskiej ich autora. 
Pamiętam jedną z jego nowel, niezwykle 
sugestywną, pisaną bardzo wyrobionym stylem, 
znakomicie malującą sytuacje i charaktery. 
Rzecz działa się na pokładzie polskiego okrętu 
wojennego idącego w konwoju przez Atlantyk. 
Był to mały utwór pierwszorzędnej wartości. 
Dzieje Polskiej Marynarki Wojennej z lat 
ostatniej wojny są niezwykle skąpo odtworzone 
w literaturze polskiej. Poza kilkoma książkami 
marynarzy polskich, noszącymi raczej charakter 
dokumentalno-wspomnieniowy, w literaturze 
pięknej nie pozostawiły niemal śladu. Tym 
bardziej, moim zdaniem, zasługuje na ocalenie 
od zapomnienia ciekawa, oryginalna, 
pełnokrwista twórczość Eryka Sopocki. Wydaje 
mi się koniecznym, aby któreś z wydawnictw 
polskich zaopiekowało się literacką spuścizną 
po nim. Naszej ubogiej, jak dotąd, marynistyce 
przysporzy się niewątpliwie pozycje o dużym 
blasku i nieprzemijającej wartości”.

Grobem Eryka Sopocki stał się Atlantyk, 
zadbajmy więc o to, aby nasza pamięć nie stała 
się grobem jego twórczości.
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Leonard Wójcicki 
Szczecin 2 styczeń 2001 r.

Redakcja „Naszych Sygnałów” 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 

Szanowny Pan Komandor Ołdakowski

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie w „Naszych Sygnałach” mego krótkiego tekstu o 
niszczycielu ORP „Orkan”.

Jest to wyjątek z napisanych moich wspomnień o niszczycielu ORP „Orkan”, na którym 
pływałem do czasu zatopienia tj. 8.10.1943 roku.

Składam serdeczne życzenia Panu Komandorowi i Szanownemu Państwu.
Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w tym Nowym Roku 2001 życzy

ppor. mar. Leonard Wójcicki

Leonard Wójcicki
Tak zginął „Orkan”

Ze wspomnień o ORP Orkanie.

Od początku stycznia 1943 roku ORP 
„Orkan” brał udział w Bitwie o Atlantyk i 
konwojach do Murmańska. Wielokrotnie 
walczył z niemieckimi okrętami podwodnymi i 
lotnictwem, i wychodził z walk tych zwycięsko.

20 lutego 1943 roku, w konwoju 
oznaczonym kryptonimem JW-53 „Orkanowi” 
przypadłe miejsce w eskorcie statków do 
Murmańska.

Niebezpieczny i ponury port w Murmańsku 
opuściliśmy bez żalu 2 marca 1943 roku, 
eskortując konwój RA-53 idący do Anglii. 
Składał się on z 30 statków. Atlantyk znów 
przywitał nas potężnym sztormem.

Ostatnia wachta

Przez całe lato 1943 roku ORP „Orkan” 
operował w Zatoce Biskajskiej, tropiąc stada 
niemieckich U-Bootów. W październiku 1943 
roku przydzielony został do grupy uderzeniowej 
niszczycieli.

7 października 1943 roku pogoda na 
Północnym Atlantyku była paskudna: sztorm, 

zimno, duża fala, na której okręt ciężko 
pracował. Przed północą, po silnym wybuchu za 
rufą „Orkana” zarządzono już trzeci tego dnia 
alarm bojowy. 8 października 1943 o godz. 6.06 
obudził mnie okropny wstrząs, po którym 
nastąpił potężny wybuch na rufie. Torpeda 
akustyczna trafiła w komorę pocisków i 
zbiorniki paliwa, wywołując eksplozję i 
rozbryzg ropy po całym okręcie.

Płonący okręt

Pokład lewej burty był zalany ropą i ogniem. 
Nie słyszeliśmy żadnych rozkazów. Pomost 
milczał, bo nikt z dowództwa już nie żył. W 
płomieniach zginęli dowódca „Orkana” kmdr 
por. Stanisław Hryniewiecki, jego zastępca kpt. 
Michał Różański i wszyscy oficerowie prócz 
kpt. Stanisława Pohoreckiego, który się 
uratował. Duża część załogi pokładowej zginęła 
od wybuchu lub spłonęła żywcem. Cała wachta 
maszynowa zmiany trzeciej zginęła w 
maszynowni i kotłowni.
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Widziałem jak st. mar. Władysław 
Dworzecki mocuje się z zaworami 
bezpieczeństwa kotłowni nr 1. Widziałem 
elektryków, st. mar. Brunon Michalaka i st. mar. 
Piotra Dąbrowskiego, jak zsuwają się w wodę z 
pokładu „Orkana”, na którym już nie można się 
było utrzymać. Słyszałem straszne krzyki 
kolegów uwięzionych w kadłubie okrętu.

ORP „Orkan” szybko kładł się na lewą 
burtę. Nie wiem, nie pamiętam jak to się stało, 
że przeskoczyłem relingi i znalazłem się w 
wodzie zmieszanej z ropą, która okazała się dla 
mnie zbawieniem, otulając mnie tłustą ciepłą 
warstwą oraz zatrzymując na parę minut dłużej 
ciepło w moim ciele.

Starałem się odpłynąć jak najdalej od 
tonącego „Orkana”, zanim wir wessie wszystko, 
co jest na powierzchni morza. Widzę, jak goni 
mnie maszt główny kładącego się na lewą burtę 
kadłuba. Za chwilę przygniecie mnie i wciągnie 
w głębie Atlantyku. Ręce pracują rozpaczliwie. 
Jest duża fala. Woda zmieszana z ropą zalewa 
oczy i usta. Nie dam rady. Rany Boskie, nie dam 
rady!

Zachłustuję się ropą i nagle jakaś nadludzka 
siła wstępuje w moje ramiona, zdobywam się na 
wysiłek, żeby oddalić się od tonącego okrętu. 
Moje ramiona, nawykłe do ciężkiego młota, 
którym pracowałem w kuźni na Sybirze, ratują 
mi życie, przynajmniej chwilowo.

Oddalając się od tonącego „Orkana” 
dostrzegam w ciemnościach tratwę. Rzuca nią 
fala unosząc ludzkie wraki. Dopływam do 
tratwy. Wyciągają mnie z wody wyczerpani 
koledzy. Patrzyliśmy przerażeni, jak z pokładu 
głównego „Orkana” odrywają się człony wieży 
dział nr 1 i 2. Widziałem, jak „Orkan” 
wyprostował się, gwałtownie i rufą szybko szedł 
pod wodę w głębie Atlantyku. Po chwili powstał 
potężny wir i rozległ się głośny bulgot, po 
którym nastąpiła cisza.

Czarny widnokrąg zaczął od wschodu 
jaśnieć. Przychodził poranek, a z nim wiara w 
ocalenie. Na tratwach było nas kilkunastu. 
Leżeliśmy po piersi w lodowatej wodzie. Ciało 

drętwiało. W pobliżu zobaczyłem Staśka 
Końcowika, który z wielkim wysiłkiem trzymał 
się uchwytów tratwy. Zobaczywszy mnie 
krzyknął: „będziemy żyli!”

Ile można wytrzymać w październikowej, 
lodowatej wodzie Atlantyku? Ile można 
wytrzymać? Boże!

Ratunek o świcie

Jest godz. 7.30, świt październikowy, paskudna 
pogoda sztormowa. W oddali widać majaczącą 
sylwetkę brytyjskiego niszczyciela HMS 
„Musketeer”. Z naszych zapchanych oleistą 
mazią gardeł wydostaje się jakiś chrapliwy 
krzyk błagający o ratunek.

Akcja ratunkowa na pełnym Atlantyku, przy 
dużej fali i grożącym niebezpieczeństwie ze 
strony U-Bootów, jest trudna. Nie ma mowy, 
żeby „Musketeer” spuścił szalupy.

Koledzy moi umierali i topili się tuż przy 
burcie ratującego nas niszczyciela. Burta, która 
była naszą nadzieją, stawała się dla niejednego z 
nas ścianą śmierci. Rzucane o stalową burtę 
„Musketeera” ciała osuwały się bezwładnie pod 
wodę.

Uratowała mnie świadomość, że muszę 
walczyć ze strachem, żywiołem i piekłem. Dwa 
razy „Musketeer” podchodził do naszej tratwy. 
Po drugim podejściu zostaje nas trzech: mar. 
Stanisław Końcowik, mar. Tadeusz Bracha i ja. 
Pomyślałem, że to już koniec!

HMS „Musketeer” podchodzi jednak do 
naszej tratwy po raz trzeci. Chwytam rzutkę, 
owijam nią ramiona, a końce liny wkładam 
między zęby. Wyciągnęli!

W mesie zobaczyłem otulonych w koce 
kolegów. Ogarnęło mnie przerażenie i żal, że 
ratunek przyszedł tak późno.

20 października 1943 roku, trzynaście dni po 
zatopieniu ORP „Orkan”, nasz prześladowca, 
okręt podwodny U-378 razem z załogą i 
dowódcą kpt. Erichem Mederem tonął od bomb 
głębinowych, jakie zrzucił samolot startujący z 
pokładu amerykańskiego lotniskowca „Core”.
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Dane techniczno-taktyczne

ORP „Orkan”, eks-„Myrmidon” (Zbir) był 
dużym, nowoczesnym niszczycielem typu M. 
Zbudsowany w latach 1940-1942. Długość - 
110 m; Szerokość - 11,3 m; Zanurzenie - 3,5 m; 
Wyporność standardowa - 1920 ton; Wyporność 
maksymalna z pełnym wyposażeniem i 
uzbrojeniem - 2727 ton; Napęd - turbiny 
parowe o mocy 48 000 KM. Szybkość 37 
węzłów. Zasięg pływania 1700 mil morskich 
przy szybkości 20 węzłów; Uzbrojenie: sześć 
dział kal. 120 mm. Trzy dwulufowe wieże o 
kącie podniesienia 60 stopni. Jedno 
przeciwlotnicze działo 102 mm. Cztery 
sprzężone działka przeciwlotnicze 40 mm. Sześć 
działek przeciwlotniczych 20 mm, jedna 
poczwórna wyrzutnia torped 533 mm oraz 

cztery miotacze bomb głębinowych i dwie 
wyrzutnie bomb głębinowych na rufie.

Niszczyciel ORP „Orkan” przekazany został 
Polskiej Marynarce Wojennej przez Admiralicję 
Brytyjską 18 listopada 1942 roku w Glasgow 
(Szkocja). Jego dowódcą został kmdr por. 
Stanisław Hryniewiecki, jego zastępcą kpt. 
Michał Różański. Załoga ORP „Orkan” liczyła 
221 oficerów, podoficerów i marynarzy. W 
następstwie zatopienia okrętu na Północnym 
Atlantyku 8.10.1943 roku zginęło 178 
marynarzy. Uratowanych zostało 43 marynarzy, 
w tym z załogi pokładowej 30, a z załogi 
maszynowej 13 ludzi.

ORP „Orkan” - II wachta masz. 
St. mar. Masz. Leonard Wójcicki

Szczecin, dnia 3 1 2001 rok
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Kmdr. por. A. Kłopotowski

Norwegia - Narwik rok 1940
„A jak to było opowiem”

Rok 1940 nie był rokiem kiedy jako młody 
podporucznik Marynarki Wojennej oraz drugi 
oficer torpedowy na ORP „Błyskawica” 
mógłbym oczekiwać jakichkolwiek sukcesów 
dla naszych torped. Wiadomości o
następnym zwycięstwie wojsk niemieckich - 
zajęcia Narwiku 9-go kwietnia w roku 1940, 
spowodowało wysłanie ORP „Błyskawica”, 
ORP „Grom” oraz ORP „Burza” z naszej 
spokojnej przystani w porcie Harwich do Scapa 
Flow, skąd w towarzystwie dwóch angielskich 
niszczycieli otrzymaliśmy rozkaz odkotwiczenia 
i przejścia do Narwiku, po załadowaniu 
podwójnej 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 
przeładowczym 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, francuskich oraz polskich - 
samodzielnej brygady podhalańskiej, pod 
dowództwem generała Szyszko-Bohusza. 27-go 
i 28-go maja 1940 - po ciężkich walkach 
lądowych nastąpiła ewakuacja wojsk 
niemieckich, trwająca do dnia 8-go czerwca 
roku 1940.

W walce o Narwik brały udział ORP 
„Błyskawica”, ORP „Grom” oraz ORP „Burza. 
Zadaniem naszych okrętów było zniszczenie 
przybrzeżnej artylerii niemieckiej, usytuowanej 
w dobrze zasłoniętych pozycjach pagórków i 
lasów, ale spostrzegane przez dalekomierze 
naszych patroli z fiordów. W obronie 
niemieckich pozycji artyleryjskich pojawiły się 
dziesiątki „Junkersów”, które na dużej 

wysokości nalatywały na nasze i angielskie 
okręty od wczesnego rana poprzez pełną dobę 
białych dni i nocy, nurkując rzucały bomby na 
okręty walczące z artylerią niemiecką. Niemcy 
nie zaprzestawali prób zatopienia nas, jedynie 
tylko lekko uszkadzając burty - „Błyskawicy” 
jak i „Groma” odłamkami pocisków. Okręty 
nasze nie zaprzestały walki z nieprzyjacielem 
naziemnym, wystrzeliwując równocześnie setki 
a może tysiące pocisków naszych Boforsów, 
strącając tylko jeden samolot.

Na „Błyskawicę” spadło ponad pięćdziesiąt 
bomb, szczęśliwie niecelnych, dzięki spokojowi 
i opanowaniu dowódcy komandora S. 
Nahorskiego i jego taktyce omijania bomb, 
przez nieustanne manewrowanie okrętem, z 
przeświadczeniem, że bomby spadające, 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 
burcie. Dowódca nie opuścił pomostu przez całą 
dobę - słaniając się na nogach z przemoczenia, 
jak również cała załoga, której donosiliśmy 
herbatę, kawę i lekkie posiłki do stanowisk przy 
działach i Boforsach.

ORP „Grom” nie był tak szczęśliwy. Atak 
lotniczy z sześciu rzuconych bomb - jedna była 
trafna. Okręt zatonął wraz z 59 członkami 
załogi. ORP „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. Dowódca „Błyskawicy” odznaczony 
został Krzyżem Virtuti Militari oraz Brytyjskim 
D.S.O. (Distinguished Service Order).
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Narvik - Rok 2000 - Sześćdziesięciolecie Walk 
o Naryik

Serce mi biło przyspieszonym tętnem, 
widząc w telewizji Dowódcę Marynarki 

Wojennej wraz z delegacją oficerów na 
uroczystościach odsłonięcia tablic poległych w 
Narwiku, oraz ciesząc się wraz z Norwegami, że 
kraje nasze są obecnie wolne od wspólnego 
wroga roku 1940.

Przekazanie bandery ORP „Sęp”
(z biuletynu Stowarzyszenia Wspólnota Polska Nr 8, sierpień 2000 r,)

14 lipca br. w Gdyni, na pokładzie 
historycznego okrętu - muzeum ORP 
„Błyskawica”, odbyła się niecodzienna, 
wzruszająca i symboliczna uroczystość 
przekazania Muzeum Marynarki Wojennej w 
Gdyni oryginalnej bandery ORP „Sęp”, okrętu 
zbudowanego ze składek rządu, społeczeństwa i 
młodzieży polskiej II Rzeczypospolitej.

Banderę, uważaną w Kraju za zaginioną, z 
inicjatywy inż. Stanisława Garczyńskiego, 
wybitnego działacza KPA, który ją 
przechowywał od 1988 roku, przekazał w 
imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej - 
Oddział stanu Teksas prof. Zbigniew Antoni 
Kruszewski z Uniwersytetu w El Paso, żołnierz 
AK i długoletni działacz KPA.

Na uroczystości oficjalnego przekazania 
bandery ORP „Sęp”, która wisiała od 1940 roku 
w Domu Polskim w Houston, Marynarkę Polską 
reprezentował adm. Ryszard Łukasik, 
komandorowie, dyrektor Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni kmdr Por. Zbigniew 
Wojciechowski oraz liczna grupa Ludzi Morza, 
szczególnie „podwodniaków” w służbie czynnej 
i weteranów II wojny światowej. Podczas 
uroczystości odbyła się promocja najnowszej 
książki o Marynarce Wojennej II RP 1918- 
1945.

W krótkim przemówieniu prof. Z.A. 
Kruszewski podkreślił trójwymiarowe 
znaczenie tego aktu i tej uroczystości: 1) fakt, że 
oryginalna bandera wraca do bazy macierzystej 
- Gdyni i wolnej III RP, 2) symboliczny wymiar 
emocjonalnego zaangażowania w ten akt Polonii 
Amerykańskiej, która sercem i wszechstronną 
pomocą zawsze stała, stoi przy narodzie polskim 
i broni jego interesów, przechowując drogie 
pamiątki historyczne walki o wolność oraz 3) 
personalny aspekt - tak wzruszający dla mówcy 
- konstruktorem „Orła” i „Sępa” był w Holandii 
w 1937-39 Kazimierz Leski, niedawno zmarły 
bohater Państwa Podziemnego (kurier 
podróżujący po Rzeszy w mundurze generała 
SS), niezwykle skromny dowódca prof. 
Kruszewskiego „Bradl”, dowodzący kompanią 
na ul. Frascati w czasie Powstania 
Warszawskiego w batalionie „Miłosz” 
zgrupowania „Sławbor”.

Banderę po przekazaniu dowódcy 
Marynarki Wojennej adm. Łukasik pocałował i 
przekazał kmdr por. Wojciechowskiemu, dyr. 
Muzeum Marynarki Wojennej. Adm. Łukasik 
przekazał na ręce prof. Kruszewskiego jedną z 
bander ORP „Błyskawicy”, która odtąd wisieć 
będzie w historycznym 75-letnim Domu 
Polskim w Houston w stanie Teksas.
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Program 
Ceremonii wcielenia do służby niszczyciela min 

ORP „Flaming”
W dniu 22 czerwca 2001 w Porcie Wojennym HEL

1030 - 1045 zaokrętowanie Gości na okręcie 
MW RP po przejściu do Portu Wojennego Hel 
(nabrzeże Pomorskie w basenie Prezydenta - 
przy skwerze Kościuszki w Gdyni)

1315 -1445 koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej MW RP

1445 - 1500 przejście do kasyna 9 FOW
1500 -1620 koktajl

1045 - 1145 przejście do Portu Wojennej Hel 1620- 1630 przejazd do Portu Wojennego 
Hel

1145 - 1200 zacumowanie i przejście Gości
do rejonu uroczystości 1630- 1645 zaokrętowanie Gości do 

przejścia do Gdyni
1200- 1300 ceremonia wcielenia do służby 
niszczyciela min ORP „Fleming” 1645 - 1745 przejście do portu Gdynia 

(nabrzeże Pomorskie w basenie Prezydenta -
1300 - 1315 przejazd do kina „Wicher” przy skwerze Kościuszki w Gdyni)
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Z ŻYCIA KÓŁ

Odsłonięcie Pamiątkowej Tablicy w Devonport - Plymouth

Dla upamiętnienia istnienia Centrum 
Wyszkolenia polskiej Marynarki Wojennej 
podczas II Wojny Światowej w Devonport - 
Plymouth , dnia 18.05.2001r. została odsłonięta 
Pamiątkowa Tablica na budynku 1-5 Albert 
Road w Plymouth (dawne Koszary Mar,Woj.).

Odsłonięcia tablicy dokonał Lord Mayor of 
Plymouth radca Denis Camp. Obecny był 
również Burmistrz Miasta Gdynia Stanisław 
Szwabski oraz Mr. Peter Smith prezes 
Stowarzyszenia Plymouth - Gdynia, 
Odsłonięcie tablicy nastąpiło w 25-tą rocznicę 
ustanowienia statusu Plymouth i Gdynia jako 
miasta bliźniacze.

W uroczystości odsłonięcia Pamiątkowej 
Tablicy wzięło udział około 50 osób włącznie z 

grupą byłych marynarzy z rodzinami z rejonu 
Plymouth.

NOMINACJE I DEKORACJE

15-go sierpnia br., w dniu Święta Żołnierza, 
jak co roku Prezydent RP wręczył nominacje na 
stopnie generalskie oficerom Wojska, Marynarki 
Wojennej i Lotnictwa, Uroczystość odbyła się 
we wspaniale odrestaurowanych salach 
Belwederu. Następnie odbyła się dekoracja 
kilku osób cywilnych za specjalne zasługi na 
różnych polach działalności. Z przyjemnością 
notujemy że na wniosek Dowódcy Mar. Woj. 
Prezydent RP udekorował panią Jankę Bielak 
(siostrę śp. Kmdr. Juliana Czerwińskiego) 
Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta. 
Pani J. Bielak od lat trzydziestu jest bardzo 

czynnym i efektywnym członkiem we władzach 
organizacji: International Sail Training 
Association popularnie zwane Regaty Cutty 
Sark Tali Ships Races.

Jej ogromna znajomość międzynarodowego 
środowiska żeglarskiego i techniki urządzania 
imprez żeglarskich przyniosła Jej duże uznanie i 
popularność w świecie żeglarskim. Z tytułu 
swoich funkcji okazała dużą pomoc i specjalną 
opieką otaczała żeglarstwo polskie, ułatwiając 
mu udział w światowych imprezach żeglarskich.

Szczerze gratulujemy



Str. 20 NASZE SYGNAŁY Nr 188

Święto Marynarki Wojennej w Szkocji

Stowarzyszenie Polskiej Marynarki 
Wojennej w Szkocji uroczyście obchodziło 
Dzień Marynarki w dniach 10 i 11 lutego 2001 r. 
Jak zwykle prezes SMW Mieczysław Zawada 
był organizatorem tej dwudniowej uroczystości. 
Na dziedzińcu RAF-u (Bryt. Sił Powietrznych) 
w Prestwick, przed Pomnikiem Marynarki 
Wojennej, po wprowadzeniu pocztów 
sztandarowych prezes M. Zawada powitał 
komandora Waldemara Głuszko i komandora M. 
Mordela z PMW. Odśpiewano polski hymn 
narodowy. Prezes Stowarzyszenia RAF J. 
Higgins z kolei powitał wszystkich obecnych. 
Udział w uroczystości wzięli: konsul generalny 
RP w Szkocji Aleksander Dietko w, 
reprezentujący ambasadora RP w Londynie; 
konsul RP w Szkocji Ewa Fieduszkin- 
Sosnowska; komandor dyw. RAF Prestwick, 
M.A. Morton BA; komandor W.D. Steele, HMS 
Caledonia, BN; por. komandor A.W. Will MBE, 
BSc, B.N.; poseł parł. B. Tynan (Hamilton 
South); poseł Sejmu Sandra Osbom; Eliyabeth 
Foulkes, Provost South Ayrshire Council; 
Provost South Lanarkshire A. Dick; Martin Lee, 
reprezentujący lorda Provosta Glasgow; Prcwost 
West Dumbartonshire Council Alistair 
MacDonald; przewodniczący Hamilton Festival 
Remembrance I. Forsyth.

Przy pomniku przemówienia wygłosili: 
komandor W. Głuszko, p. B. Tynan, por. A.W. 
Will, komandor W.D. Steele, podkreślając 
bohaterstwo tych, co zginęli walcząc w bitwie o 
Atlantyk. Ks. P. McSorley z kościoła 
katolickiego w Prestwick oraz pastor G.F. 
Fiddes wspólnie odmówili modlitwy za 
poległych. Trębacz odegrał „Ostatni 
Posterunek” a poczty sztandarowe oddały hołd 
poległym. Odśpiewano brytyjski hymn 
narodowy, a następnie odprowadzono sztandary. 
Zgromadzeni uczestnicy spotkania zostali 
zaproszeni do sali klubu na przyjęcie, wydane 

przez Provosta i urząd miejski South Ayrshire. 
Provost E. Foulkes w przemówieniu swym 
podkreśliła przyjaźń polsko-szkocką. Konsul 
gen. A. Dietkow odpowiedział swym 
przemówieniem, co wywołało wyraźnie 
widoczną przyjazną atmosferę pośród obecnych 
członków uroczystego dnia. Prezes M. Zawada 
wręczył piękny bukiet kwiatów p. Provost E. 
Foulkes z adnotacją, którą odczytała publicznie. 
Z kolei głos zabrał Provost A. MacDonald i na 
zakończenie przewodniczący Szkotów 
biorących udział w uroczystości, łan Forsyth 
wygłosił podziękowanie tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do godnego uczczenia Dnia 
Polskiej Marynarki. Prezes M. Zawada wręczył 
upominkowy podarunek p. konsul RP Ewie 
Fieduszkin-Sosnowskiej. Wieczór zakończono 
koleżeńskimi rozmowami.

***

Na cmentarzu Dalbeth przy Pomniku 
Marynarki Wojennej odmówiono modlitwy i 
złożono wieńce. W kościele parafialnym św. 
Szymona rektor ks. Marian Łękawa odprawił 
uroczystą mszę św. z udziałem kilkunastu 
pocztów sztandarowych, między innymi 
Związku Sokoła w Szkocji. Po mszy św. w 
Domu im. gen. W. Sikorskiego złożono po 
modlitwie wieńce przy pamiątkowej tablicy 
katyńskiej. Oddano hołd poległym w Katyniu 
jeńcom polskim. Odśpiewano hymny narodowe 
- polski i brytyjski. W sali przyjęć wiceprezes 
Towarzystwa Społeczno-Edukacyjnego R. 
Ostrycharz powitał zaproszonych gości. 
Nastąpiły przemówienia. Głos zabrali: Provost 
A. MacDonald, J.P. Tynan MP, Provost South 
Kanarkshire A. Dick. I. Lewicki podziękował za 
przemówienia. W Domu SPK prezes M. Zawada 
przyjął swych gości obiadem przygotowanym 
przez p. Halinę. Konsul RP A. Dietkow w 
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przemówieniu wygłoszonym na prośbę prezesa 
Zawady wyraził słowa uznania dla członków 
Polskich Sił Zbrojnych, którzy walczyli na 
morzu, na lądzie i w powietrzu za wolność i 
niepodległość Ojczyzny. Wiceprezes S.M.W. J.

Lassa podziękował wszystkim za udział w 
podniosłej uroczystości. Śpiewem „Sto lat 
marynarzom” zakończono Dzień Marynarki.

(Dziennik Polski)
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Wspomnień czar...

Bohdan Mańkowski

TRZY SALWY

Zwrotne punkty historii świata mają swoje 
kamienie milowe, zazwyczaj są to symboliczne 
wydarzenia, od których zaczyna się nowy okres 
w życiu państw, społeczeństw, a nawet 
poszczególnych ludzi.

W moim życiu były to salwy armatnie, bo 
jestem przecież z zawodu artylerzystą morskim, 
nadbrzeżnym i przeciwlotniczym.

Dzieciństwo i młodość spędziłem nad Newą, 
gdzie trzymał mnie do chrztu w kaplicy 
Maltańskiej w Petersburgu lejtnant marynarki i 
195-ty pilot świata (Leonardo da Vinci był 
pierwszym) Grzegorz Junosza-Piotrowski, 
rekordzista świata w locie z pasażerem nad 
morzem na odległości 37 km (sic!), który tym 
lotem pobił rekord Bleriofai w 1910 roku.
Ale wróćmy do armaty. W roku 1917 wszystkie 
moje wagary spędzałem, wprowadzony przez 
zaprzyjaźnionego konduktora marynarki 
(chorążego) i naszego lokatora Nikotaija 
Iwanowicza, na starym cesarskimi krążowniku 
Aurora. Wygląd tego krążownika wysłużonego 
na dalekich oceanach i pod Cuszimą nie 
przypominał wówczas dzisiejszej 
uszminkowanej Aurory - Muzeum, 
przycumowanej przy nabrzeżu Bolszoj - Newki 
w Leningradzie. I oto wieczorem 25-go 
października 1917 roku (starego stylu) z działa 
dziobowego rozległ się wystrzał będący 
sygnałem do szturmu na Zimowy Pałac. Chociaż 
był to ślepy nabój salutacyjny, a podczas 
szturmu zginęło, o ile (pamiętam osiem osób, to 
echo tego wystrzału rozległo się daleko poza 
granice ówczesnego imperium Romanowych.

Oczywiście nie zdawałem sobie sprawy z 
konsekwencji tego faktu obserwując następnego 
dnia z okien mojego gimnazjum, jak z 

olbrzymiego, palącego się więzienia zwanego 
Zamkiem Litewskim, znajdującego się 
naprzeciw szkoły, wychodził ponury tłum 
wybladłych więźniów. Tego wspomnienia nie 
mogę sie pozbyć do dnia dzisiejszego.

Wystrzał Aurory zmienił też losy mojego 
życia, i tak w dwadzieścia dwa lata potem, jako 
kapitan Polskiej Marynarki Wojennej 
usłyszałem dnia 1-go września 1939 roku o godz. 
04.47 salwę armatnią wystrzeloną na rozkaz 
komandora Kleikampa z pancernika Schlezwig- 
Holstein do skrawka ziemi polskiej 
znajdującego się pod ochroną Ligi Narodów. 
Salwa ta rozpoczęła, drugą wojnę światową 
wsławiając po wsze czasy załogę składnicy 
amunicyjnej „Westerplatte", która stała się 
symbolem walki o honor oręża polskiego, 
chociaż niepełne cztery czwórki poszły 
żołnierskim krokiem do nieba po jej obronie.

Przez miesiąc od tej sławetnej salwy brałem 
czynny udział w obronie Helu, nie zdając sobie 
sprawy, że uczestniczę w wojnie, która zmieni 
krajobraz świata i mojej ojczyzny. Była to druga 
znamienna salwa armatnia, w moim życiu. 
Trzecia miała miejsce dwudziestego siódmego 
dnia pamiętnego września 1939 roku. 
Zastępując rannego, bohaterskiej pamięci, kpt. 
mar. Zbyszka Przybyszewskiego, obserwuję z 
ażurowej wieży kierowania ogniem wychodzące 
z Gdańska pancerniki Schlezwig-Holstein i 
Schlesien. Jestem na samym cyplu „Samotnego 
Półwyspu" i wiem że cała załoga baterii polega 
na moim; wzroku, szybkości reakcji i 
wyszkoleniu, tak jak bym był dowódcą okrętu 
podwodnego kierującym samotnie okrętami 
przez wynurzony peryskop. W momencie 
zauważenia błysku salwy odpalanej 
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z pierwszego pancernika podaje komendę „pal", 
nasze niewspółmierne co do ciężaru pocisków 
salwy mijają się wpół drogi. Moja czwarta i 
ostatnia salwa jest w celu i rozbija lewoburtową 
baterię pancernika. W tym samym momencie 
trzy pociski nieprzyjacielskie trafiają w 
podstawę mojej wieży przerywając zdolność 
kierowania ogniem baterii imienia Heliodora 
Laskowskiego. Moja próba indywidualnego 
prowadzenia ognia z działa Nr 2 do pancernika 
Schlesien nie była skuteczna, zwłaszcza że 
pancerniki wycofały się poza pole rażenia.

Podaję czytelnikom ten techniczny opis 
wałki, bo była to ostatnia salwa pełnosprawnej 
baterii Rzeczypospolitej w roku 1939.

W kilkanaście dni potem, w niewoli w 
koszarach w Pilawie, niemiecki lekarz 
marynarki w stroju galowym, wręczył mi 
odłamek naszego granatu, w pudełku 
orderowym „Pour le morite", z biletem wizy
towym swojego dowódcy „Na pamiątkę 

pańskiego sukcesu". Lekarz ten opatrywał 
marynarzy rannych tym pociskiem.

Dzisiaj odwiedzam w Warszawie, w 
Muzeum Wojska, stojącą w parku „Samotną 
Armatę", ongiś dumę Helskiej sztyletowej 
baterii. Nie jest ona wypieszczona i 
konserwowana jak działo Aurory, ale dla mnie 
jest reliktem minionej epoki.

Na odsłonięcie pomnika pamięci obrońców 
Helu, ani na dekorację tego miasta Krzyżem 
Grunwaldu II klasy nie zostałem zaproszony, 
choć byłem pierwszym komendantem 
Garnizonu Hel i wystrzeliłem ostatnią salwę 
armatnią z baterii tego półwyspu.

Nie dane mi też było usłyszeć ostatniej 
salwy kończącej życie bohaterskiej pamięci 
Komandora Przybyszewskiego.
Ale to już jest inna historia...

Gdynia, wrzesień 1981 r.
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Stowarzyszenie Marynarki Wojennej - Kanada
Polish Naval Association - Canada

Komunikat Nr 39

Szanowni i Drodzy Koleżanki i Koledzy!

1. Do końca dobiega obecna kadencja Zarządu 
SMW-Kanada, czyli czas na Walne Zebranie. 
Ustaliliśmy datę, czwartek 26 kwietnia 2001, w 
innym miejscu, niż dotychczas, a mianowicie w 
sali Polish-Canadian Legion Branch 621 (Gen. 
Anders) przy 2290 Dundas Street West, Toronto 
(południowo-wschodni narożnik Dundas Street 
West i Bloor Street, zaraz za szkołą Bishop 
Marocco). Wygodne parkowanie obok sali na 
„shopping centre”.

Rejestracja uczestników- g. 14.30
Początek zebrania g. 15.00

Koleżanki, Koledzy, którzy nie będą mogli
wziąć udziału w Walnym Zebraniu proszeni są o
wystawienie upoważnienia do głosowania w ich 
imieniu (proxy) na załączonym formularzu i 
doręczenie Koledze, który na Zebranie 
przyjdzie, lub w braku takiej reprezentacji proxy 
prosimy przysłać na ręce Sekretarza najpóźniej 
do dnia 23 kwietnia br.

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

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

2. W dn. 9 lutego br. obchodziliśmy Święto 
Marynarki Wojennej - rocznicę Zaślubin Polski 
z Morzem. Mimo bardzo niekorzystnych 
warunków zimowych, zaśnieżonych i śliskich 

dróg, zebrało się 20 Koleżanek, Kolegów, ich 
rodzin i przyjaciół, i popołudnie spędzono w 
bardzo miłym nastroju. Przy tej okazji Prezes 
Romuald Nałęcz-Tymiński wręczył świadectwo 
Honorowego Członkostwa naszego 
Stowarzyszenia Lt. RNR (Ret’d) John Mclvor 
Woods.

3. Do listy ofiarodawców na Fundację o Dach 
dla Historii Marynarki Wojennej RP podanej w 
Komunikacie Nr 36, należy dodać:

Z. Proszek - $ 100
J. i F. Jasłowscy- $ 200
E. Brunka - $ 50

Ostatnio wpłynęły dodatkowe dotacje od:

(dla ks. Michalskiego)

E. Gliniecki $ 100
W. Kudak $ 144.65
S. Pappius $ 100
M. Kawemińska $ 100
J. Woods $ 100
I. Krasuska $ 50
K. Pieńkowska - $ 50
L. Łuczak $ 15
W. Wierzbicki - $65
Z. Proszek $30
J. i F. Jasłowscy- $ 35
p. Ann Urban - $ 30

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne 
podziękowania. Wspominamy również, że akcja 
zbierania funduszy na ten ważny cel trwa nadal, 
i że każda dotacja będzie jak najbardziej 
doceniona.
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4. Pozwalamy sobie przypomnieć Szanownym 
Koleżankom i Kolegom o ważności uiszczania 
składek członkowskich. Lista naszych członków 
maleje z roku na rok - a chcąc utrzymać naszą 
działalność charytatywną, liczymy na wsparcie 
pozostałych. Przypominamy, że składka 
rodzinna wynosi $20 rocznie, indywidualna $15.

5. Skoro nasze następne spotkania będzie już po 
Świętach Wielkanocnych, korzystamy z 
niniejszej okazji, aby wszystkim Koleżankom, 
Kolegom, ich Rodzinom i przyjaciołom 
przekazać najlepsze życzenia zdrowia, dobrego 
humoru i wszelakiego powodzenia.

Za Zarząd
J. Milisiewicz, Sekretarz

Załączniki:
protokół Walnego Zebrania z dn.

16.4.99
proponowany porządek obrak na Walne 

Zebranie w dn. 26 kwietnia 01
sprawozdanie Zarządu na okres 1999- 

2001
formularz „proxy”

PS. Otrzymaliśmy wiadomość od kol. Wiktora 
Wierzbickiego, zamieszkałego w okolicy
Vancouver, B.C., że wśród lokalnych
sympatyków Marynarki Wojennej zebrał na
Fundację o Dach dla Historii Marynarki
Wojennej RP sumę ponad $500. Gratulujemy!

Za Zarząd
Janina Milisiewicz
Sekretarz
Toronto, 26 kwietnia 2001

Walne Zebranie

Dnia 26 kwietnia 2001 w sali Polish-Canadian
Legion Branch 621

2290 Dundas Street West, Toronto, Ontario

Rejestracja uczestników- 14.30
Początek zebrania - 15.00

Proponowany porządek obrad

1. Zagajenie.
2. Oddanie hołdu pamięci tych, którzy 
odeszli na Wieczną Wachtę.
3. Wybór Prezydium.
4. Przyjęcie Porządku Obrad.
5. Przyjęcie Protokołu poprzedniego 
Walnego Zebrania (16.4.99).
6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Uchwalenie absolutorium.
10. Wybór nowych władz SMW - Kanada.
11. Wniosek Zarządu o przedłużenie 
kadencji z dwóch na trzy lata.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zebrania.

Sprawozdanie Zarządu
za okres od 16 kwietnia 1999 do 26 kwietnia 
2001

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybrane 
przez Walny Zjazd odbyty 16 kwietnia 1999 
ukonstytuowały się w tym samym dniu jak 
poniżej:
Zarząd: Prezes - Kol. Romuald Nałęcz-
Tymiński

Sekretarz - Janina Milisiewicz
Skarbnik - Mieczysław

Naranowicz
Delegat do CKPOW - Zofia Proszek 
Komitet Opieki - Stanisław Brodzki

Komisja Rewizyjna - Irena Bemas 
- Oskar Gliński 
- Jan Krawczyński
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2. W przeciągu kadencji 16 IV 99 do 26 IV 
01 Zarząd odbył pięć zebrań. W wypadkach 
wymagających formalnych decyzji Zarząd 
odbywał konferencję drogą telefoniczną.

3. Z wielkim smutkiem notujemy odejście 
na Wieczną Wachtę w okresie obecnej 
kadencji:

23 sierpnia 99 - śp. kol. bosm., prof. 
Stanisław Wojciechowski, w Montrealu 
(uczestnik Zaślubin Polski z Morzem 10 II 
1920).

9 października 99 - śp. kol. ppor. w st. 
spocz. Wincenty Wolczek, w Bridgeport 
Conneticut, USA (uczestnik walk OORP 
Burza, Grom, Garland oraz HMS 
Greyhound).

30 listopada 99 - śp. kol. por. dr. Wacław 
Szlichciński, w Edmonton, Canada 
(uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 
1920; był w załodze ORP Krakowiak)

30 grudnia 99 - śp. kol. ppor. mar. w st. 
spocz. Wiktor Proksa, w Sudbury, Canada 
(więzień obozów sowieckich; po zwolnieniu 
walczył w załodze ORP Krakowiak)

29 września 00 - Członek Honorowy SMW- 
Kanada kpt. w st. spocz. Lotnictwa Tadeusz 
Jeruzalski, w Toronto.

Cześć Ich Pamięci!

4 . Działalność Zarządu 
SMW-Kanada było reprezentowane w 
poniższych obchodach itp.:

24 IV 99 - przyjęcie w Ambasadzie RP w 
Ottawie z okazji wejścia Polski do NATO.

26 IV 99 - uroczystość Pierwszej Dywizji 
Pancernej w Toronto.

7 V 99 - Wywiad dziennikarza p. Allan 
Charbonneau z Montrealu z Prezesem na temat 
Raidu na Dieppe 19 VIII 42.

18 V 99 - Pogadanka Prezesa w Royal 
Canadian Institute w Toronto o udziale 
Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie 
światowej.

13 IV 99 - Herbatka Marynarska w sali SPK 
Koło 20.

1 IX 99 - Na polskiej demonstracji przed 
magistratem Toronto w rocznicę napadu 
Niemców na Polskę, przemawiał Prezes 
Zarządu SMW-Kanada.

5 IV 99 - W kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Wilnie na Kaszubach 
SMW-Kanada umieściło tablicę 
pamiątkową (wykonanie której dopomógł 
Komendant Garnizonu Gdynia kdr. por. dr. 
Tadeusz Kozdra i p. Mirosław Daukszta). 
Proboszcz ks. Edward Traczyk, S.Ch., były 
kapelan w Siłach Zbrojnych USA, urządził 
tą okazję bardzo uroczyście.

18 IX 99 - Prezes z Małżonką wzięli udział 
w kolacji urządzonej w SPK Koło 20 
Toronto, dla wizytującego Ministra Obrony 
Narodowej RP, p. Janusza Onyszkiewicza, a 
dnia następnego, też w SPK, uczestniczyli w 
zebraniu z p. Onyszkiewiczem.

14 XI 99 - Herbatka Marynarska.

Od 24 XI do 28 XI 99 - na zaproszenie 
Dowódcy Mar. Woj. RP Admirała Ryszarda 
Łukasika, Prezes z Małżonką i córką byli w 
Gdyni na wspomnieniu 60-ej rocznicy 
napadu Niemiec na Polskę, oraz 80-ej 
rocznicy Utworzenia Polskiej Marynarki 
Wojennej (28 XI). W dn. 27 XI 99 na ORP 
Błyskawica odbyła się promocja książki 
„Żagle staw - Banderę spuść”, którą autor, 
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Prezes SMW-Kanada, ofiarował na cele 
Muzeum Mar. Woj. w Gdyni.

11 II 00 - Obchód rocznicy Zaślubin Polski 
z Morzem.

30 IV 00 - Opłatek urządzony przez SPK 
Koło 20.

4 V 00 - Obchód Rocznicy Konstytucji 3-go 
maja w Konsulacie Gen. RP w Toronto.

12 V 00 - Udział Prezesa w obchodzie 
rocznicy bitwy „Batoche” przez Royal 
Regiment of Canada.

3 VI do 6 VI 00 - Udział Prezesa z rodziną, 
jako „gość specjalny” w uroczystościach 
związanych z otwarciem Narodowego 
Muzeum D-Day w New Orleans, USA.

25 VI 00 - Herbatka Marynarska w SPK.

12 do 18 VIII00 - Prezes z żoną i córką jako 
goście Marynarki Wojennej w Gdyni.

15 VIII 00 - W dn. Święta Żołnierza w 
Warszawie Prezydent RP doręczył 
Prezesowi dyplom nominacyjny na kotr- 
admirała.

15 - 18 IX 00 - Prezes w szpitalu (operacja 
pęcherza).

20 IX 00 - Kol. Irena Bemas uległa ciężkiemu 
wypadkowi. Została przejechana i poważnie 
pokieraszowana przez samochód prowadzony 
przez nastolatkę. Kol. Irena stopniowo dochodzi 
do zdrowia.

12 IX 00 - Prezes miał pogadankę w polskiej 
szkole w Scarborough w związku ze Świętem 
Niepodległości.

Prezesa Zarząd urządził przyjęcie dla około 100 
osób w Sali SPK Koło 20. Honorowymi gośćmi 
byli: Minister Obrony Kanady, p. Art. Egleton, 
Konsult Gen. RP p. Jacek Junosza-Kisielewski z 
małżonką, emeryt, gen. wojska kanadyjskiego p. 
Lewis oraz sześciu przedstawicieli Royal 
Regiment of Canada, w tym trzech weteranów z 
Raidu na Dieppe.

9 II 01 - Zarząd urządził obchód rocznicy 
Zaślubin Polski z Morzem w SPK.

13 III 01 - W Konsulacie gen. RP Toronto pokaz 
filmu dokumentamego z oblężenia Warszawy 
we wrześniu 1939 oraz pogadanka prof. Piotra 
Wróbla. Za zaproszeniem wzięli udział Prezes z 
małżonką.

Komunikat Nr 40

Szanowni i Drodzy Koleżanki i Koledzy!

1. Walne Zebranie

W dn. 26 kwietnia 2001 odbyło się IV Walne 
Zebranie Stowarzyszenia Marynarki Wojennej - 
Kanada. Na tym zebraniu istniejący Zarząd i 
Komisja Rewizyjna zostały wybrane na 
następną kadencję. Uchwalono przedłużenie tej 
kadencji z dwóch na trzy lata. Prezesowi Kol. 
Nałęcz-Tymińskiemu uchwalono Prezesurę 
dożywotnią.

Przy okazji Walnego Zebrania Prezes 
wręczył dyplomy awansowe następującym 
Kolegom: B. Brunka, J. Gliniecki, A. Mrozek, 
M. Naranowicz. Dyplom Kol. Hołuba odebrał 
Kol. Brodzki, do wręczania w Barrys Bay. 
Jedynie dyplomy tych Kolegów zostały 
nadesłane: jak tylko otrzymamy dyplomy 
pozostałych Kolegów, poinformujemy o tym 
zainteresowanych.

13 IX 00 - Z okazji 95-ej rocznicy urodzin
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2. Herbatka Marynarska

Przypominamy o Herbatce Marynarskiej z 
okazji Dnia Morza, która odbędzie się w dn., 24 
czerwca br. (niedziela), w lokalu SPK Koło 20, 
przy 206 Beverley St., w Toronto, od go. 1500 
do 1800.

W części artystycznej śpiewać będzie p. 
Małgorzata Maye, przy akompaniamencie p. Jan 
Kornela.

Jak zwykle będzie loteria fantowa, kawa, 
herbata i ciasta. Koszt $10 od osoby.
Zachęcamy Koleżanki, Kolegów, ich 

rodziny i przyjaciół do licznego udziału w tej 
imprezie. Prosimy o zgłoszenie swego pobytu za 
pomocą odcinka.

Łączymy serdeczne pozdrowienia koleżeńskie 
Za Zarząd
J. Milisiewicz, Sekretarz
Toronto, dn. 24 maja 01

Komunikat Nr 41
29 października 01

Szanowni i Drodzy Koleżanki i Koledzy!

1. Pożegnania

Z wielkim smutkiem powiadamiamy o odejściu 
na Wieczną Wachtę dwóch bardzo zasłużonych 
Kolegów:

7 lipca br. w Ancaster, Ontario zmarł 
Kmdr. por. inż. Feliks Jasłowski. Podczas II 
wojny światowej służył jako I. Oficer 
mechanik ORP „Błyskawica”, później był w 

pierwszej załodze ORP „Conrad”. Po 
przybyciu do Kanady zasłużył się w pracy 
społecznej jako Prezes Polonii Kanadyjskiej 
Okręg Hamilton i był wiernym członkiem 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

19 sierpnia br. w Richmond Hill, 
Ontario zmarł ppor. mar. Alfred Mrozek. 
Podczas II wojny światowej pełnił służbę na 
OORP „Grom”, „Ouragan” i „Piorun”. W 
Kanadzie pracował jako zegarmistrz w 
firmie T. Eaton. Przez wiele lat 
pieczołowicie pełnił funkcję Kmitetu Opieki 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

Również w tym okresie, 7 września br., kol. 
Leon Gliniecki stracił swoją długoletnią 
małżonkę, p. Julię Gliniecką.

Rodzinom zmarłych wyrażamy serdeczne 
kondolencje.

2. Spotkania

Przypominamy o Herbatce Marynarskiej z 
okazji Bitwy pod Oliwą i Utworzenie Marynarki 
Wojennej, która odbędzie się w niedzielę 25 
listopada br. w Domu SPK Koło 20 przy 206 
Beverley Street, Toronto. P. Małgorzata Maye i 
p. Jan Kornel zaprezentują popularne piosenki. 
Podamy kawę, herbatę i ciastka. Będzie szansa 
wygrania wspaniałych fantów podarowanych 
przez życzliwych gości. Cena wstępu - $10 od 
osoby. Namawiamy Koleżanki, Kolegów, ich 
rodziny i przyjaciół do licznego udziału w tej 
imprezie. Prosimy skorzystać z poniższego 
odcinka, celem zgłoszenia swojej obecności.

Łączymy serdeczne koleżeńskie pozdrowienia.
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Od Iskry Do Conrada

Z okazji otrzymania stopnia Kontradmirała 
Polskiej Marynarki Wojennej oraz z okazji 
wspaniałych 95 urodzin!!! Kochanemu 
„Wodzowi”, przełożonemu i Koledze, 
przesyłamy gratulacje i moc serdecznych 
życzeń; zdrowia, wiele radosnych dni, pogody 
ducha i ciągłego trwania na „marynarskiej 
wachcie” na czele Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej w Kanadzie.

Marynarze z dalekiego Zachodu
Michał Białowski, Yolanta Collins, Henryk 
Kiryło, Wilhelm Pacewicz, Jerzy Pławski, 
Elaine Pulchny, Jerzy Tumaniszwili, Wiktor 
Wierzbicki

Vancouver 13 11 2000

Komunikat Nr 42
24 grudnia 01

Szanowni i Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Na pierwszym planie - przesyłamy Koleżankom, 
Kolegom, ich rodzinom i przyjaciołom moc 
naj serdeczniej szyh życzeń świątecznych: 
zdrowia, powodzenia, zadowolenia z siebie i z 

otoczenia. Ostatnia Herbatka Marynarska - w 
dn. 25 listopada br - przyniosła dochód na nasze 
cele charytatywne w sumie $ 462. Wszystkim 
ofiarodawcom pieczywa, fantów i donacji w 
gotowce bardzo serdecznie dziękujemy.
Niestety, ze względu na stan zdrowia, nasz 
Prezes, Adm. Romuald Nałecz-Tyminski, nie 
mógł wziaść udziału w tej imprezie; również z 
podobnych względów, bardzo zabrakło 
Małżonki Prezesa, p. Jadwigi. Po krótkim 
pobycie w szpitalu przed świętami, Prezes jest 
obecnie u siebie w domu. Życzymy obojgu 
Państwu Tymińskim polepszenia stanu zdrowia. 
W niedzielę, 10 lutego 2002 urządzamy 
spotkanie koleżeńskie z okazji Święta 
Marynarki Wojennej, w lokalu Polish-Canadian 
Legion Branch 621, przy 2290 Dundas Street 
West w Toronto (przy skrzyżowaniu Bloor- 
Dundas-Roncesvalles). Początek o g. 15:00. 
Serdecznie zapraszamy wsyzstkich członków 
naszego stowarzyszenia, ich rodzin i przyjaciół. 
Prosimy zgłosić swój udział za pomocą 
poniższego odcinka. Koszt $ 8 od osoby.

Łączymy serdeczne koleżeńskie pozdrowienia

Za Zarząd

J. Milisiewicz, Sekretarz
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Wyciąg z protokołu zebrania
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki

Wojennej RP
Rozwiązanie koła nr 5

z dnia 29 czerwca 2000 r,

Pkt 1. Rozpatrzenie spraw związanych z 
sytuacją zaistniałą w Kole Nr. 5.

...kol. K. Bossy poddał pod głosowanie wnioski 
GKR:

wniosek 1) GKR uznaje, że nastąpiło 
samorozwiązanie Zarządu Koła Nr 5 - za 
przyjęciem tego wniosku, na obecnych 6-ciu 
członków ZG - 5-ciu głosowłao za jego 
przyjęciem, 1 wstrzymał się od głosu.

Wnioski 2), 3) 4) przy aprobacie wszystkich 
zebranych zostały poddane głosowaniu łącznie:

Wniosek 2) Środki finansowe Koła Nr 5 w 
kwocie 2032,80 zł - przekazać na fundusz 
budowy Muzeum MW.

Wniosek 3) Dokumentację Koła Nr 5 
przekazać Zarządowi Głównemu SOMW RP.

Wniosek 4) Zarząd Główny SOMW RP 
wypracuje formy współpracy z pozostającymi 
członkami Koła Nr 5.

Za przyjęciem wniosków 1), 2) i 3) 
jednomyślnie głosowało 6 członków ZG.

Zgodność stwierdza
Sekretarz ZG SOMW RP
Ryszard Kuraż

PS. Tak się zakończyła współpraca 
Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej 
w Gdyni ze Stowarzyszeniem Marynarki 
Wojennej w Londynie.

Redakcja
„Naszych Sygnałów”
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Wspomnienie Pośmiertne 
Por. mar. Wiesław Krzyżanowski

15 kwietnia 1996 r. zmarł w Londynie, w 
wieku 76 lat, por. mar. w st. spocz. Wiesław 
Krzyżanowski, długoletni redaktor kwartalnika 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej (Funduszu Społecznego SMW) - 
„Nasze Sygnały”.

Urodził się 22 grudnia 1920 r. w Krośnie. 
Jego ojciec - Jan, był inżynierem przemysłu 
naftowego. Po maturze, którą uzyskał w 
Gimnazjum Klasycznym im. św. Jacka w 
Krakowie, studiował chemię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim.

Służbę wojskową w WP rozpoczął w 
kwietniu 1940 r. we Francji. Po krótkim pobycie 
w Camp de Carpiagne i w Stacji Zbornej 
Bressuire odbył w Coetiąuidan trzymiesięczny 
kurs podoficerski broni towarzyszących i w 
czerwcu 1940 r. został działonowym moździerza 
w batalionie marszowym Centrum Szkół 
Piechoty.

Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii krótko 
przebywał w obozach przejściowych Padgate, 
Crawford i Northerton. Skierowano go następnie 
do Szkocji. Został strzelcem w I Brygadzie 
Strzelców gen. bryg. Gustawa Paszkiewicza.

Od paździemka 1940 r. rozpoczął służbę w 
Polskiej Marynarce Wojennej w Wielkiej 
Brytanii. Został marynarzem na ORP „Gdynia”, 
a po kursie artylerzystów w Gunnery School w 
Devonport, w stopniu marynarza, a następnie st. 
marynarza, wchodził w skład załogi niszczyciela 
„Piorun” jako artylerzysta i pirotechnik. Krótko 
był też członkiem załogi niszczyciela 
brytyjskiego „Eskimo”.

W latach 1943-1944, po kursie 
kandydackim, ukończył Szkołę Podchorążych 
Rezerwy Marynarki Wojennej w Bickleigh. 
Praktykę odbywał na ORP „Błyskawica”. 4 
stycznia 1945 r. został mianowany ppor. mar. 
rez. w korpusie oficerów morskich i 
wyznaczony na stanowisk oficera wachtowego 
niszczyciela „Błyskawica”. Po ukończeniu 
kursu oficerów sygnałowych w końcu roku objął 
obowiązki oficera sygnałowego na ORP 
„Piorun”. Od października 1946 roku znajdował 
się w dyspozycji komendanta morskiego 
Południe, a następnie - I zastępcy szefa KMW. 
Po rozwiązaniu PMW w 1947 r. wstąpił do 
PKPR. W latach 1948-1951 studiował 
architekturę w Liverpoolu i Londynie, a 
następnie - do przejścia na emeryturę - 
pracował zawodowo jako inżynier architekt.

Od czasu, gdy jako delegat załogi „Pioruna” 
uczestniczył w założeniu SMW, był aktywnym 
członkiem stowarzyszenia oraz autorem 
licznych artykułów w „Naszych Sygnałach”, 
później także redaktorem kwartalnika. W latach 
1986-1992 był ostatnim sekretarzem Zarządu 
Głównego SMW, a od 1993 r. - sekretarzem 
honorowym Funduszu Społecznego SMW:

23 kwietnia 1966 r., po żałobnej mszy św. w 
londyńskim kościele św. Andrzeja Boboli, 
nastąpiło spopielenie jego zwłok w Mortlake 
Crematorium.

Cześć Jego pamięci!
Komitet Redakcyjny i Redakcja „Przeglądu 
Morskiego”
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60-lecie promocji największego rocznika SPMW
1938 - 1941

238-246 King Street
London W6 ORF

Londyn, 26 lipiec 2001 r.

W Tym roku mija 60 lat od naszej promocji. 
Czas robi swoje i niewielu nas już zostało. Warto 
się spotkać jeszcze raz i przypomnieć te lata.

Proponuję dzień 20 września br. godz. 12.30 
- 13.00 w Kancelarii Stowarzyszenia, gdzie 

będą czekać Michał Białowski, Marek 
Ołdakowski i ja, Kostek Zubkowski. Wspólny 
obiad i dłuższe rozmowy przy kawie, herbatce 
lub czymś mocniejszym.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Kostek Marek
R.S.Y.P.

Pierwsza załoga maszynowa ORP “Garland
W dniu 3 maja 1940 została podniesiona 
bandera na ORP “Garland”, kontrtorpedowcu 
przekazanym na Malcie, Yalletta przez Royal 

Navy. Nazwa okrętu pozostała bez zmiany 
jedna z najstarszych w Royal Navy.

Na zdjęciu znajduje się pierwsza załoga maszynowa ORP “Garland”- pierwszy od lewej: chor. 
Stanisław Patalas - kierownik maszyn, w środku kpt. mar. Michał Gierżot (1899-1940) - 1 of. 

mech. Pierwszy od prawej: chor. Józef Wojtkowiak (1898-1979) - p.o. 2 of. Mech.
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LISTY DO REDAKCJI

ANDRZEJ KŁOPOTOWSKI
Gdynia, 31 maj 2000

Drogi Marku,
Jako że formalnie zostało sprecyzowane 

załatwienie końca działalności naszego Koła Nr 
5, przesyłam Ci druki Komisji Rewizyjnej oraz 
dowód wpłaty „majątku” Koła na Muzeum 
Marynarki Wojennej - dobrze byłoby gdyby to 
mogło ukazać się w „Naszych Sygnałach”.

Niestety nie wszystko wychodzi w naszym 
życiu, tak jak chcielibyśmy. Jako główny cel 
naszego Koła: integracja pokoleń nie udała się w 
stu procentach, ale przypuszczam, że prace 
nasze i dobre chęci z naszej strony przyniosły 
sukces w postaci 50-60%. Mieliśmy wspaniałe 
uroczystości związane z awansem na admirała 
Romualda Nałęcz-Tymińskiego - zarówno na 
terenie Mar. Woj. jak również w naszym domku 
letniskowym. Szkoda, że Was jako 
reprezentantów naszego Stowarzyszenia w 
Londynie nie było.

Jeżeli byłoby potrzeba i Twoje chęci opisu 
pobytu Rodziny Tymińskich dla wiadomości 
naszych kolegów rozsianych po świecie - daj mi 
znać - mogę ze wszystkimi szczegółami opisać 
wspaniałe i miłe wspomnienie Rodziny 
Tymińskich w Kraju.

Kiedy Cię zobaczymy w Polsce? - bo 
inaczej zrobimy sami „inwazję” na Londyn.

Ściskam dłoń. Andrzej.

JERZY TUMANISZWILI 
2 sierpnia 2000 r.

Drogi Marku,
Odchodzą jeden za drugim. Tam razem 

Zbyszek Plezia. Był mi bliski. Przeżyliśmy 
pierwszy rok wojny dzieląc kabinę na „Burzy”.

Był to doskonały kumpel, wesoły i odważny. 
Żałuję, że po wojnie nasze drogi życiowe się 
rozeszły. Rzadko się widywaliśmy. 
Wyciągnąłem wspomnienia pisane w tym 
okresie naszego życia i opracowałem 
opowiadanie, które załączam w tym liście do 
ewentualnego wykorzystania. Jeżeli 
zatwierdzisz do opublikowania to proszę dodać: 
„Dla uhonorowania pamięci mego przyjaciela 
śp. Zbyszka Plezi, który zmarł w Londynie 18 
czerwca 2000 r., bohaterskiego artylerzysty 
„Burzy”, „Ślązaka” i „Pioruna”.

Wysyłam również do redakcji „Tygodnia 
Polskiego”.

Pozdrowienia dla Kostka i Busiakiewicza.

Ściskam prawicę. Jurek Tumaniszwili

EDWARD OBERTYŃSKI
Gdynia, 1 styczeń 2001

Szanowny Panie Redaktorze,
Serdecznie dziękuję Panu za taki piękny prezent 
gwiazdkowy jakim było umieszczenie w 
Naszych Sygnałach, numerze 187 - aż trzech 
artykułów „mojego pochodzenia”. Zaszczyt to 
dla mnie niezmierny i dumny jestem że 
dostąpiłem tego zaszczytu. Materiały jakie 
dostarczyłem Państwu pochodzą z mojego 
większego opracowania (359 stron 
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maszynopisu) pt. Polskie D Day - dotyczące 
całokształtu walk Polaków w czasie Desantu na 
Normandię. Materiał ten zakończony w 1980 
roku został złożony w Wyd. Bellona ale po 
pewnym czasie mnie zwrócono jako 
„nieaktualny”. Obecnie jest w Wydawnictwie 
Kagero z Lublina i czeka na pomyślniejsze 
wiatry i dopływ funduszu na jego wydanie.

Podejmując „pałeczkę” po zmarłym 
nieodżałowanym moim przyjacielu Jerzym 
Pertku podjąłem się uzupełnić niektóre odcinki 
naszych dziejów na morzu. I tak powstała wyżej 
wymieniona praca we współpracy z wielu 
kolegami i oficerami z naszej Floty (których 
wymieniłem osobno). Nie mogą doczekać się 
wydania całości i pozwoliłem sobie wysłać 
Państwu kilka fragmentów z myślą, że może 
Was zainteresują. Nie liczyłem nawet na 
zaszczyt, że zostaną zamieszczone w „Naszych 
Sygnałach”. Były to już wysłane Wam:

1) Udział Polaków w desancie na 
Normandię (wydrukowane w numerze 187).
2) Wycinek prasowy z Życia gazety 
warszawskiej autorstwa pani red. 
Kazmierczyk „Tłomacz Eienhowera”
3) Tabela „Konwoje Atlantyckie”, i tu 
muszę Pana i czytelników przeprosić. Przez 
pomyłkę (skleroza) wysłałem niewłaściwy 
zestaw, w którym pominięte zostały statki G 
A L za co przepraszam Pana i czytelników i 
proszę w następnym numerze „Naszych 
Sygnałów” uzupełić zestaw statków GAL. 
W posiadaniu Redakcji znajduje się 

opracowanie pt. „Byliśmy tam, aby dostarczyć”, 
czyli działania statków Polskiej Marynarki 
Handlowej w zaopatrywanie jednostek 
biorących udział w Desancie na Normandię. 
Obecnie przygotowuję i prześlę Panu 
dodatkowo osobną pocztą dalsze wyjątki ze 
wspomnień mojej pracy z myślą, że może mogą 
się Wam przydać, a są to:

1) Salut dla Normandii - czyli 
ostrzeliwanie terenu działania Desantu 

Normandia przez okręty Polskiej Marynarki 
Wojennej.
2) Po Dunkierce - akcja ewakuacji 
jednostek alianckich z terenu Francji przez 
okręty i ostatki polskie z portów 
francuskich.
3) Żywe Torpedy i „śmierć” ORP 
„Dragon”.
Proszę wybacz moją nachalność w 

zasypywaniu Pana i Redakcji moimi 
opracowaniami - ale uważam, że raz sprawa 
została opisana, a nie ma szans, że się drukiem 
ukaże, to szkoda aby te wiadomości uzyskane 
przeze mnie z pierwszej ręki (spis osób, które mi 
udzieliły wiadomości wydrukowaliście już w 
numerze 178), aby te wiadomości i 
wspomnienia znikły w zapomnieniu. Zresztą 
Pan sam uzna czy nadają się do druku i czy mają 
jakąś wartość. Decyzję pozostawiam w ręku 
Pana z pełnym zaufaniem.

Pragnę przypomnieć się Panu z naszej 
znajomości - w czasie ostatniego drugiego 
zjazdu w Gdyni siedziałem z Panem i kmdr. 
Nałęcz-Tymińskim przy jednym stole. I wtedy 
to mówiłem Panu o mojej pracy i wyraził Pan 
zainteresowanie tym materiałem. Ośmielony 
tym Pana stanowiskiem pozwoliłem sobie 
wysłać próbki mojej pracy do Pana i cieszę się, 
że znalazły uznanie i zostały włączone do 
„Naszych Sygnałów”.

Przepraszam za pomyłkę w zestawieniu 
Konwojów Atlantyckich, to jest opuszczenie 
statków GAL, ale mam już 88 lat, do tego 
inwalida niepełnosprawny i samotny.

Raz jeszcze dziękuję Panu za nawiązany 
kontakt i skorzystanie z mych prac i z okazji 
Nowego Roku i Nowego Milenium zasyłam 
serdeczne życzenia osobiście dla Pana i 
pomyślnego rozwoju naszego Pisma.

Z pozdrowieniem
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TADEUSZ LESISZ
Manchester Branch, 15 stycznia 2001

Do wszystkich członków Koła,

Drogi Kolego,
Z okazji Święta Marynarki Wojennej, msza 

św. za poległych i zmarłych marynarzy, zostanie 
odprawiona w polskim kościele Miłosierdzia 
Bożego, z udziałem Bandery i Sztandaru Hufca 
„Gdynia” w niedzielę 11 lutego 2001 roku o 
godz. 12.00, na którą serdecznie zapraszamy 
wszystkich kolegów z rodzinami. Po 
Nabożeństwie, nasi młodsi koledzy z Hufca 
„Gdynia” zapraszają na herbatkę w Stanicy 
Harcerskiej w Sali Parafialnej.

Na towarzyskie spotkanie zaproszeni są 
również przedstawiciele Organizacji 
Kombatanckich w Manchester.

Mamy nadzieję, że wszyscy koledzy wezmą 
udział we mszy św. i w towarzyskim spotkaniu.

Do zobaczenia w niedzielę 11 lutego 2001 r. 
w kościele i na spotkaniu towarzyskim.

Z koleżeńskim pozdrowieniem, 
Za Zarząd Koła 
Tadeusz Lesisz
Prezes

PS. Życzymy przyjemnego spotkania w 
Londynie i ślemy koleżeńskie pozdrowienia.

HENRYK PIOTROWSKI
Szczecin, 12 luty 2001

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej w
Londynie

W imieniu IX Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie 
oraz własnym serdecznie dziękuję za nadesłany 
nam Numer 187 „Naszych Sygnałów” w ilości 
dwóch egzemplarzy. Dyrekcja, Grono 
Pedagogiczne i młodzież w/w Liceum sprawiła 
nam miłą niespodziankę wykonując w 
ogromnym powiększeniu wspaniałą wystawę w 
„Szkolnej Izbie Pamięci” z Albumu 
Pamiątkowego „Polska Marynarka Wojenna od 
pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie 
światowej”. Za trud i prace w wykonaniu 
wystawy składamy serdeczne podziękowanie.

W Kraju powstała fundacja nowo 
budowanego w Gdyni Muzeum o Dach dla 
Historii Marynarki Wojennej R.P.

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

Avizo
OD REDAKCJI

Z powodu naturalnego zmniejszenia 
materiału i liczby autorów naszych artykułów 
obecny numer “Naszych Sygnałów “ obejmuje 
już cały rok 2001 i tak już będziemy 
kontynuować.
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

25.04.1998 - zmarł w Buenos Aires, Argentyna, 
inż. Dobrosław Szczerbik, były oficer Mar.Woj. 
W 1934 ukończył Politechnikę Warszawską. W 
latach 1935-1939 pracownik kontraktowy w 
Biurze Zaopatrzenia KMW. Od 1959 
konstruktor w Biurze Badań Inżynerii 
MSWojsk. Ewakuowany razem z Biurem do 
Rumunii. W 1940r. we Francji, pracuje w 
Arsenale MV. W 1942r. przedostał się przez 
Algerię i Maroko do Anglii, został przydzielony 
do MW. Od 7.V.1945 służył na ORP "Conrad" 
jako IV of. mech. Następnie jest wykładowcą 
SPMW i CWSF w Obozie w Okehampton. W 
1949r, wyemigrował do Argentyny. Mieszkał w 
Buenos Aires. Pracował jako inż. w przemyśle 
chłodniczym i przy budowie linii 
energetycznych wysokiego napięcia. Przed 
przejściem na emeryturę był dyrektorem fabryki 
metalurgicznej. Pozostanie w naszej pamięci za 
pomoc udzieloną wszystkim kolegom i Polakom 
przybyłym na emigrację do Argentyny, Przeżył 
90 lat, W numerze 187 N.S. - mylnie podano 
datę zgonu 12.04.2000, a winno być 25.04.1998.

10.01.2000 - zmarł w Chełmży, Polska, 
ppor.mar. w st. sp. Edmund Lisewski. Od 
28.09.1944 - służył na ORP "Błyskawica". 
Przeżył 76 lat.

2.02,2000 - zmarł nagłe w Gdyni, Polska, 
ppor.mar. w st. sp. Benedykt Szmidt. Na stałe 
zamieszkały w Gdańsku. Od 1944 służył w 
Mar.Woj. W dniu 2.02.2000 - uczestniczył w 
pogrzebie w Gdyni i tam oczekując na mszę 
świętą zasłabł przed kościołem i zmarł na zawal 
serca.

06.04.2000 - zmarł w Chorzowie, Polska, 
ppor.mar. w st.sp, Franciszek Operchalski.

12.04.2000 - zmarł w Lubomii, Polska, 
ppor.mar. w st.sp. Ludwik Komarek 
/Sakraczyński/. W czasie wojny służył na ORP 
"Burza" i ORP "Ślązak". Przeżył 76 lat

19.11.2000 - zmarł nagle w Plymouth, Anglia, 
kmdr ppor. w st.sp. Kazimierz Grocholski - 
Howard. W 1938r. ukończył Korpus Kadetów. 
W maju 1939r. jako podchorąży młodszego 
rocznika wyszedł z Gdyni na OKP "Iskra" w 
podróż szkolną. Następnie pływał na stażu w 
trzech patrolach na ORP "Orzeł" oraz na HMS 
"Nelson". We wrześniu 1941r. po promocji na 
ppor.mar służy na ORP "Jastrząb" - ponad etat. 
Po przyprowadzeniu tego okrętu do Anglii służy 
następnie na ORP "Sokół". Po dziesięciu 
miesiącach jako instruktor w Obozie Szkolnym 
w Glenholt zostaje zaokrętowany na ORP 
"Dragon" jako oficer wachtowy, a potem 
torpedowy, W maju 1944r. po awansie na 
por.mar. zostaje zaokrętowany jako oficer 
wachtowy na ORP "Conrad", a następnie jako 
oficer nawigacyjny na ORP "Sokół", a wreszcie 
jako oficer broni podwodnej na ORP "Dzik". Po 
wojnie pozostał w Anglii, pływał na brytyjskich 
statkach handlowych. Zmienił nazwisko na 
dwuczłonowe: Grocholski - Howard. Od 1957r. 
dożywotni członek SMW. Przeżył 81 lat.

06.01.2001 - zmarł w Szczecinie, Polska, były 
oficer Marynarki Wojennej i Handlowej Tadeusz 
Netter. Po ukończeniu Korpusu Kadetów Nr.2 w 
Chełmnie słuchacz SPMW. Od VI do 5.IX.1939 
służył na ORP "Wicher" jako bosm.pchor. p.o. 
of wacht. Udział w obronie Helu. Wojenna 
promocja na ppor.mar. 27.IX.1939. Od2.X.1939 
do 50.01.1945 pozostawał w niewoli 
niemieckiej, po wyjściu z niewoli niemieckiej 
pracował w PRL-u aż do przejścia na emeryturę 
w 1978. Okresowo nływał na statkach P.Ż.M.
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Mieszkał, w Szczecinie aż do śmierci. Został 
pochodny na Cmentarzu Centralnym w 
Szczecinie. Przeżył 84 lat.

28.01.2001 - zmarł w Plymouth, Anglia, ppor. 
mar. w st. sp. Edward Sołtysik.
Wieloletni członek Stowarzyszenia Weteranów 
Polskiej Marynarki Wojennej w Płymouth.

9.02.2001 - zmarła po długiej chorobie w 
Paignton, Anglia, pani Maria Katarzyńska 
wdowa po śp. por.mar. rez. Romanie 
Katarzyńskim. Matka pani Danuty 
Katarzyńskiej.
Prochy zostały złożone w grobie rodzinnym w 
Gostyniu Wlkp. w Polsce, gdzie już spoczywają 
prochy męża. Przeżyła 87 lat.

16.05.2001 - zmarł w Kaliszu, Polska, ppor. mar. 
w st. sp. Edmund Pawłowski. W 1928 wstąpił na 
ochotnika do Mar. Woj. po kursie 
radiotelegrafisty na szkolnym okręcie "Bałtyk". 
Następnie służył na OKP "Kujawiak" i ORP 
"Ślązak". W marcu 1937 - wysłany do stoczni w 
Cowes na budujący się tam ORP "Błyskawica" 
by zapoznać się z instalacją aparatur radiowych 
na nowym okręcie. Po sześciu latach pływania 
na ORP "Błyskawica" w 1943 roku został 
przeokrętowany na krążownik "Dragon" a po 
jego zatonięciu był na ORP "Conrad" - do 
zakończenia wojny. Dożywotni członek Centrali 
S.M.W. w Londynie. Do roku 1991 mieszkaniec 
Glasgow, a w maju 1991 w 82 roku życia 
powrócił do Polski mieszkał w Kaliszu aż do 
śmierci. Przeżył 92 łata.

5.04.2001 - zmarła po długiej chorobie w 
szpitalu w Brighton, Anglia, pani Jadwiga 
Bechync wieloletnia kierowniczka Domu 
Marynarza w Hove, Była pracownica drukami 
"Dziennika Polskiego". Członek zarządów 
Polskiej Akcji Charytytywnej /PSCCT7 na 
Płd.Wybrzeżu, Polskiej Akcji Katolickiej oraz 
Anglo-Polish Conservative Society w Londynie. 
Członek Koła SPK Nr, 106 "Żandarm" oraz 

Zarządu Koła SPK Nr. 118 w Brighton-Hove. 
Została pochowana w grobie męża na cmentarzu 
w Hove.

08.04,2001 - zmarł po długiej chorobie w 
Markaryd, Szwecja, ppor.mar. w st.sp. Zbigniew 
Heindrich. Były marynarz Flotylli Pińskiej. 
Wstąpił do Mar. Woj. w 1935r. Więzień Pawiaka 
i obozów koncentracyjnych. Po wojnie 
zamieszkał w Szwecji. Przeżył 84 lata.

15.04.2001 - zmarła w Silver Spring, MD. USA. 
pani Zofia Lutyk, wdowa po śp. kmdr. Janie 
Bugień-Lutyk. Przeżyła 98 lat.

16.04.2001 zmarł w Medford, NJ. USA , kmdr, 
w st.sp. Paweł Żelazny. Słuchacz SPMW / 1929- 
1932/, promowany na ppor.mar. 
15.VIII.1932.Po służbie w Kadrze Flotylli 
Pińskiej w Berezie Kartuskiej oraz kursie 
aplikacyjnym, oficer wacht, w Dyonie 
Kontrtorpedowców. Uczestniczył w wizytach w 
Leningradzie (VII 1934) i Kopenhadze (VIII 
1934), Następnie słuchacz II KOS. 1.1.1935 
awans na por.mar. 1936 jest w GWSF. XI 1936 - 
IV 1937 wykładowca III KOS. Od V 1937 w 
ORP "Burza" jako adiutant Okrętu podczas 
rewii koronacyjnej w Spithead (V,1937) i wizyt 
w Tallinie i Rydze (V 1937). 27.V.1938 - 25.V. 
1939 of.sygn. ORP "Błyskawica". XI 1938 był 
w komisji odbioru remontu gwarancyjnego 
okrętu. V-XI 1939 służy w KMW jako of. 
łączności i razem z KMW ewakuował do 
Pińska, 17.IX.1939 przekroczył granicę 
rumuńską. XII 1939 - 50.1.1940 jest w 
Rezerwowej Grupie Oficerów na ORP 
"Gdynia". Następnie oficer sygnałowy na ORP 
"Grom". 3.V1940 awans na kpt. mar. Tonął 
razem z okrętem 4.V. 1940 w Norwegii. Po 
krótkim pobycie na francuskim "Ouragan" 
został skierowany na budowę HMS "Nerissa" ( 
przyszły ORP "Piorun"). Następnie jako oficer 
sygnałowy oraz z.d.o. służył na ORP 
"Błyskawica". 5.V.1945 - awans na kmdr.ppor. 
Po krótkim pobycie w KMW jako szef Wydziału
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Organizacyjno-Wyszkoleniowego zostaje 
ostatnim dowódcą ORP "Krakowiak". 
28.IX.1946 przekazał okręt Anglikom. Po 
wojnie wyemigrował do USA, gdzie pracował 
aż do przejścia na emeryturę. Przeżył 89 lat.

20.04.2001 - zmarł po długiej chorobie w 
szpitalu w Brighton, Anglia, ppor.mar. w st.sp. 
Wacław Jan Żółkiewka. Wieloletni członek Koła 
SMW Brighton. Przeżył 78 lat. Został - 
pochowany na cmentarzu w Hove.

24.05.2001 - zmarł w Plymouth, Anglia, 
ppor.mar. w st.sp. Jan Gajda . Wieloletni członek 
Koła SMW Płymouth, a później dożywotni 
członek Centrali SKW w Londynie.

W maju 2001 - zmarła w Australii pani Iza 
Kamińska, wdowa po śp.Kmdr. Tadeuszu 
Kamińskim.

19.06.2001 - zmarł w Jedborough, Szkocja, 
ppor.mar. w st.sp. Adam Kowalewski. W czasie 
wojny służył, na ORP "Grom" i ORP "Piorun". 
Wieloletni członek Koła SMW Glasgow.

7.07.2001 - zmarł w Ancaster, Ontario, Kanada 
komandor por.inż. Feliks Jasłowski. W 1929 
ukończył Wydział hechaniczny Szkoły Morskiej 
w Tczewie. 1. VIII. 1931 mianowany 
ppor.mar.rez. i powołany z rezerwy do służby 
zawodowej. 1929-1932 na studiach we Francji 
w Ecole des ingenieurs mecaniąues de la 
marinę. Od LIII. 1935 ppor.mar. w KT, następnie 
służy jako II of.mech. na ORP "Burza", potem 
of. mech Dyonu Okrętów Podwodnych i ORP 
"Żbik". 1.1.1936 awans na por.mar. I. 1938- 
11.IV. 1941 I of mech na ORP "Błyskawica" po 
kpt.mar. F. Hermanie. 2.V. 1940 awans na 
kpt.mar. 11.IV. 1941 wyokrętowany i
przeniesiony do dyspozycji szefa KMW. 
Oddelegowany do dyspozycji szefa Oddziału II 
Sztabu Naczelnego Wodza. Od XII. 1942 służy 
jako II of.mech. ORP "Dragon", a od VI943 
jako I of.mech. na ORP "Błyskawica". 5.V.1944 
awans na kradr.ppor. Od X. 1944 w pierwszej 

załodze CRP "Conrad" jako I of.mech. 
Następnie wykładowca SPMW i od 1.1945 of 
mech Grupy Okrętów Podwodnych. Po wojnie 
wyemigrował do Kanady, gdzie pracował w 
Ministerstwie Pracy. Czynny członek S.M.W. od 
20.VI.1981 I wiceprezes Koła SMW Kanada. 
Przeżył 92 lata.

16.07.2001 - zmarł w Szczecinie, Polska, 
ppor.mar. w st.sp. Stanisław Matlak. W czasie 
wojny służył na ORP "Dragon", na którym był 
ranny i na ORP "Conrad", Został pochowany na 
cmentarzu w Poznaniu - "Junikowo".

W lipcu 2001 - zmarła w Freeport, Baharaas, 
pani Łucja Tchórznicka, wdowa po śp. kmdr. 
Janie Tchórznickim.

W lipcu 2001 - zmarł w Brzegu Dolnym, Polska, 
ppor.mar. w st.sp. Janusz Wojtkowski. Jako 16- 
letni uczeń Seminarium Duchownego przyszedł 
do Marynarki Wojennej w 1940 roku. Służył na 
ORP "Błyskawica". Przeżył 76 lat.

19.08.2001 - zmarł w Richmond Hill, Ontario, 
Kanada, ppor .mar. w st. sp. Alfred Mrozek.
Podczas II Wojny Światowej służył na OORP 
"Grom", "Ouragan" i "Piorun". Po wojnie 
osiedlił się w Kanadzie, gdzie pracował jako 
zegarmistrz w firmie T. Eaton, Przez wiele lat 
pieczołowicie pełnił funkcję Komitetu Opieki 
Koła S.M.W. Kanada.

7.09.2001 - zmarła w Toronto, Kanada, pani 
Julia Gliniecka długoletnia małżonka ppor .mar. 
w st. sp. Leona Glinieckiego, członka Koła 
S.M.W. Kanada.

15.09. 2001 - zmarła w Crail,Fife, Szkocja, pani 
Irena Grochowska, wdowa po śp. kmdr. 
Aleksandrze Grochowskim.

28.09.2001 - zmarł w Okehampton, Anglia, 
ppor.mar. w st. sp. Wilhelm Masztalerz. Członek 
Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Marynarki 
Wojennej w Flymouth.
Przeżył 86 lat.
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16.10.2001 - zmarł w Kidderminster, Anglia, 
ppor.mar. w st.sp. Stanisław Józef Małek, 
weteran Polskiej Marynarki Wojennej. W czasie 
wojny brał udział w operacjach niszczycieli na 
północnym Atlantyku, Morzu 
Śródziemnomorskim i Arktycznym, Członek 
zarządu SPK w Kidderminster. Przeżył 78 lat.

6.11.2001 - zmarł w Glasgow , Szkocja, kol. 
Antoni Lewandowski. Od 1984r. honorowy 
sekretarz Koła SM W Glasgow. Wczasie wojny 
był ciężko ranny pod Monte Cassino. Został 
pochowany na polskiej działce na Cmentarzu 
Dalbeith w Glasgow. Przeżył 77 lat.

15.11.2001 - zmarł w Szczecinie, Polska, ppor. 
mar. w st. sp. Leonard Wójcicki.

15.11.2001 - zmarł w Lille, Francja, ppor. mar. 
w st. sp. Zdzisław Pudo. Wieloletni członek 
byłego Koła Byłych Marynarzy Polskich we 
Francji. W czasie wojny służył na ORP Wilk, 
Jastrząb i sokół. Przeżył 80 lat.

25.12.2001 - zmarł nagle (na serce) w Ottawie, 
Kanada, kmdr. ppor. w st. sp. Jerzy Dobrodzicki. 
W 1938 ukończył Gimnazjum im. Stefana 
Batorego w Warszawie. Absolwent SPMW. 
Służył na ORP "Iskra", "Gdynia", "Błyskawica", 
"Krakowiak", "Burza" oraz na ścigaczach. Poza 
tym na okrętach brytyjskich HMS " Queen 
Elizabeth", "Formidable", "Hartland". W latach 
czterdziestych mieszkał w Anglii, a następnie 
wyemigrował do Kanady, gdzie mieszkał do 
końca życia. Członek S.M.W., Koło Kanada.
Brał udział w Ostatnim Zjeździe S.M.W. w 
Heniey w 1989r., a w 1991r. w gdyńskim 
zjeździe z okazji 50-lecia promocji rocznika 
1911.
Przeżył 81 lat.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

B A
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KRONIKA STOWRZYSZENIA

Powtarzany nazwiska ofiarodawców z Aneksu 
"Z OSTATNIEJ CHWILI" do "Naszych 
Sygnałów" - Numer 187 za rok 2000.

W odpowiedzi na nasz Apel na Fundusz 
Komisji Opieki wpłacili:

pani J. Anczykowska Ł 20
M. Białowski-Benett $ 50
K. Domański Ł 40
J. Hedinger Ł20
S. Janaszewski Ł 20.
pani M. Kawemińska Can$ 50
F. Kendrick-Keidrowski Ł 10
E. Klukowicz FEF 400.
H. Kołodyński $ 25
A. Kowalczyk Ł 10
Państwo M. i T. Kutek Ł 125
Mrs. J. H. Lubelfeld US$ 125
Z. Łopuch USS 200
J. Ogonowski Ł 30
Pacewicz US$ 100
Mrs. J.P.H. Pietrulewicz Ł 100
(in memory of late husband Wacław who died 
on 24th Aprii 1993)
K. Porębski Can$ 200
J. Prałat Ł20
pani H. Proksa Can$ 20
(w pamięci śp. męża Wiktora, który zmarł w
dniu 30.12.1999r)
pani Z. Sadłowska Can$ 50
J. Skura Ł 50
F. Sorówka Ł 100
Z. Szembek Ł 50
W.J. Szczepański Ł 25
pani W. Troman Ł 20
K. Zieliński Ł 25
F. Kendrick - Kiedrowski Ł 10
Państwo Z.A. Łopuch USS 200
S. Pappius Can$ 50

Na nasz Apel z października 2001 na Fundusz 
Komisji Opieki wpłacili:

pani J. Anczykowska Ł20
F. Balicki Ł 50
W. Barteluk Ł 10
Mrs. J. Bates Ł25
(in memory of late Aleksander Wilczyński who
died on 14th July 1994)
J. Bednarz Ł 10
pani I. Bernas Can$ 25
M. Białowski - Benett USS 100
pani J. Bielak Ł25
Dr. K. Boreyko US$ 100
K.B. Brani- Bratkowski Ł 10
J. Borysiewicz Ł 20
A. Browarski Can$ 50
G. Brzeskwiński Ł 25
M. Brzeziński - Rogers Ł 10
B. Buceń- Berliński Can.S 50
Państwo B.i J. Busiakiewiczowie Ł 25
Z. Chmielewski Ł 30
pani J. Collins Can$ 25
K. Domański Ł20
R. Dulla Ł 25
A, Dytnerski Can.S 50
B. Fornal Ł 10
P. Galla Ł25
S. Gawlik USS 75
L. Gliniecki Ł 20
0. Gliński Can$ 50
H. Gryko Ł 25
A. Heczko USS 10
J. Hedinger Ł 10
Z. Jagusiewicz Ł20
E. Jankisz SIR 200
T. Jaszkowski USS 50
B. Jaśnikowski - Gray Ł 15
pani I.M. Jedyńska Ł 15
K. Jeliński SKK 100
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pani Dr. J. Kamicka Ł 50
pani M. Kawemińska Can$ 50
pani D. Katarzyńska Ł20
A. Kiedziuch - Cardew Ł20
pani Z. Kobiemicka Ł 10
H. Kołodyński USS 25
J.S. Kopeć Ł40
A. Kowalczyk Ł 10
J. Krajewski Ł 100
E. Krutol USS 50
T. Kubiakowski Ł20
W. Kuduk USS 100
państwo M.iT. Kutek Ł 100
Koło S.M.W. Kanada Can$ 200
J. Ladrowski Ł20
Mrs. J.H. Lubelfeld USS 125
Macroberts-Solicitors - Glasgow Ł 300
B. Malinowski USS 25
So Młyński Ł 25
W. Morgan Ł 10
J. Ogonowski Ł30
J.P. Olszewski Ł 10
pani J. Olszewska Ł 20
S. Olszowski Ł30
K. Piątkowski Ł20
Mrs. J.P.H.Pietrulewicz Ł75
(in memory of late husband Wacław who died 
on 24thApril 1993)
pani M. Piotrowska Ł20
Mr. T.A.H. Plevy Ł 10
A. Ponikiewski Ł 50
J. Prałat Ł20
K. Pronobis FRF 200
pani Z. H. Proszek Can$ 25
B. Rybarczyk Ł 10
pani Z. Sadłowska Can$ 50
M. Sawicki - Sawyer Ł 10
Z. Siedlaczek Ł 20
J. Skura Ł30
F. Sorówka Ł 100
H. Sójka Ł 10
H. Stankiewicz USS 25
W. Stankiewicz Ł20
J, Stępowski Ł45
Stowarzyszenie Wetamów Polskiej Armii -

Chicago, U.S.A.
S. Śliski
W.J. Szczepański
Z. Szembek
J. Szramik
A. Szyszlak
S. Tabaka
Mo Tatarynowicz - Weston 
B. Thomson
Mr. D.Ao Thomhill 
pani W. Troman 
J. Tumaniszwili
J. Tutko
C. Vincent (K. Pruszyński)
J. Wańkowski
M. Wasilewski - Miles
J. West- Krajewski
F. Wizła
Jo Włodarczak
A. Wojciechowicz 
Państwo J.i S. Wolff
T. Woszczyński
K. Zieliński
C. Zygmunt
Z. Xiężopolski
F. Kendrick-Keidrowski 
państwo Z. A. Łopuch 
S. Pappius

US$ 100 
Ł20
Ł 25 
Ł 50 
Ł20 
Ł 10 
Ł 50 
Ł 10 
Ł 10 
Ł 50
Ł20

Ł 20 + US$ 50
USS 100 
US$ 100 
Ł 50
SFR 20 
Ł 130.55 
Ł20 
Ł 10 
Ł30 
Ł 50 
Ł 10 
Ł20 
Ł 100 
US$ 25
Ł 10
USS 200 
Can$ 50

Na Fundusz "Naszych Sygnałów" wpłacili:

B. Fornal Ł 10
S. Gawlik USS 75
J. Hedinger Ł 10
Państwo M.i Z. Jędrzejowscy Ł 10
Pani D. Katarzyńska Ł 10
(w pamięci śp. Matki pani Marii Katarzyńskiej, 
która zmarła po długiej chorobie dnia 
9.02.2001 r)
Koło S.M.W. Kanada Can$ 50
pani M. Kuczwalska Ł 5
K. Mrożek Ł 20
J.P. Olszewski Ł 10
prof.dr M.A. Peszke Ł 30
K. Pronobis FRF 200
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Pani H. Proksa Can$ 45
(w pamięci śp. męża Wiktora , który zmarł 
30.12.1999r)
Z. Siedlaczek Ł 10
F. Sorówka Ł 10
A. Szostak Ł 10
J. Szramik Ł 20
W. Szutalski Ł 2
A. Szyszlak Ł 13
A.Z. Śliwerski Ł 5
M. Tatarynowicz - Weston Ł 10
Pani L. Wołczek US$ 25
w pamięci śp. Męża Wincentego, który zmarł 
9.10.1999r)
T. Woszczyński Ł 20
J. Tutko US$10
państwo Krystyna Ziętak 
z synem Stefanem Ł 10
pani J. Jasłowska Can$ 50
M. Naranowicz Can$ 30

Na wydatki bieżące Funduszu Stowarzyszenia 
Mar. Woj. wpłacili:

A. Dytnerski Can$ 50
Państwo M. i T. Kulek Ł 25

Na książkę " Historia Stowarzyszenia Mar. 
Woj.” włacili:

pani J. Krzyżanowska Ł 20
w pamięci śp. męża Wiesława, który zmarł 
w dniu 15.04.1996r.

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Listy ofiarodawców zostały zamknięte dnia 10 
grudnia 2001

Komisja Opieki Funduszu Społecznego 
Stowarzyszenia Mar .Woj. otrzymała od niżej 

wymienionych osób podziękowania i 
pokwitowania za udzieloną, pomoc finansową

Z Polski:

Weronika Bartusz
Genowefa Bojanowska
Alwina Brzezinka
Franciszek Byczkowski
Eleonora Chrószcz
Jan Cylka
Jadwiga Czapiewska
Irena Dobrowolska
Ludwik Domin
Józef Dudek
Urszula Ejankowska
Salomea Fleszar
Magdalena Ginda
Wacław Gogoliński
Stefania Greń
Agnieszka Gryszczyk
Jadwiga Górska
Herrmann Antoni
Weronika Hurkot
Kazimierz Juśkowiak
Maria Kempczyńska
Zofia Kiszel
Zofia Kolorz
Jadwiga Komarek
Łucja Kopka
Stanisława Koprek
Ewa Kosecka
Zofia Kotkowiak
Zofia Krajewska
Honorata Kropiwnicka
Wanda Krzyżyńska
Zofia Kurowska
Jadwiga Kunda
Maria Kuśka
Maria Lebiedzińska
Lucyna Lewicka
Teresa Lisowska
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Jerzy Luks Franciszek Walter
Stefania Macner Klementyna Wojtkowska
Anna Mańkowska
Janina Martynko

Leonard Wójcicki

Marianna Matlak
Władysław Mazur

z Anglii:

Gertruda Mokrus Antoni Banach
Łucjan Nenca Lucie Burgel
Zofia Neuman Józef Dejnęka
Zofia Nowicka Józefa Hermaszewska
Honorata Orzechowska Martha Imiela
Urszula Operchalska Barbara Iwaszkiewicz
Elfryda Panchyrz Maria Kuczwalska
Helena Pertek Bronisław Jaszczuk
Henryk Piotrowski Antonieta Michalec
Anna Potrykus Mabel Przyborowska
Helena Powiecka Eugenia Siemieńska
Zofia Pruska Wacława Sikorska
Stefania Reduchowska Alfreda Zielonka
Franciszek Reschke
Józef Rutha Reschke

Lena Szmuc

Szczepan Sobota
Stanisław Szarkowski

Z Argentyny:

Zygmunt Szarmach
Władysława Szczepanik

Józef Wiśniewski

Urszula Szmidt Ze Szwecji:
Franciszek Szymski Danuta Przybyszewska - Sorensen
Adelajda Świrbutowicz
Anna Tyc

Joanna Heindrich

Redakcja "Naszych Sygnałów" 
Serdecznie dziękuje Wszystkim Ofiarodawcom i życzy 

Drogim Czytelnikom 
ZDROWEGO

I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2002
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