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Do rąk czytelników oddajemy ostatni już 
numer pisma „Nasze Sygnały”, który przez 
sześćdziesiąt lat był wydawany przez Samo
pomoc, Stowarzyszenie, a następnie Fundusz 
Społeczny Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

Kiedy rozpoczęłam prace nad materiałami, 
które miały przyczynić się do powstania 
niniejszego numeru, zdałam sobie sprawę, 
że czeka mnie niełatwe zadanie. Z jednej strony 
chciałam jak najlepiej wywiązać się, z po
wierzonego mi zadania, jako wykwalifiko
wany historyk, z drugiej zaś zachować dotych
czasowy charakter periodyku, który nigdy nie 
pretendował do miana czasopisma naukowego. 
Miał on w swoich założeniach być „łącznikiem” 
pomiędzy marynarską społecznością, rozsianą 
po całym świeci i takim powinien pozostać 
do ostatniego numeru. Postanowiłam, więc 
wykorzystać warsztat badawczy historyka 
tylko w tych artykułach, w których uznałam, 
iż jest on niezbędny i właściwy.

Podczas prac nad niniejszym pismem nie
zwykle pomocne okazały się dokumenty 
Funduszu Społecznego, przede wszystkim 
protokoły z zebrań powierników, ale również 
materiały drukowane, należy w tym miejscu 
wymienić: Nasze Sygnały, z lat 1992-2001; 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945 — 
1993, opracowania Tadeusza Kondrackiego, 
Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. II, pod 
redakcją Jana Kazimierza Sawickiego. Jednak 
najistotniejszy wkład wniosły informacje zdo
byte podczas rozmów z członkami Funduszu.

Postanowiłam, więc położyć szczególny 
nacisk na przybliżenie sylwetek ludzi, którzy 
przez ostatnie lata integrowali społeczność 
marynarską na całym świecie, a także wspiera
li cenne inicjatywy oraz organizacje ważne dla 
kultury polskiej zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami. Układ treści niniejszego pisma 

odzwierciedla to założenie. Najistotniejszą 
część numeru stanowią życiorysy ludzi, którzy 
koordynowali działania Funduszu, jak również 
kilku jego członków spoza ścisłego kierow
nictwa. Interesowała mnie nie tylko ich służba 
w Marynarce Wojennej, ale także życie na 
emigracji, po zakończeniu wojny. Następnie 
zamieszczony został krótki bilans zamknięcia 
organizacji, autorstwa ostatniego Prezesa Sto
warzyszenia, a obecnie powiernika Funduszu 
- Konstantego Okołow-Zubkowskiego.

W części końcowej czytelnik znajdzie relację 
z Ostatniego Obiadu Koleżeńskiego, jaki został 
zorganizowany z okazji Święta Marynarki 
Wojennej. Numer zaś zamyka, obszerne 
omówienie działalności Funduszu i dyspo
zycji podjętych w sprawie rozdzielenia ma
jątku organizacji.

W trakcie prac związanych z wydaniem 
niniejszego numeru, z żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy Sekretarza Funduszu i zarazem 
ostatniego Redaktora „Naszych Sygnałów” 
- Marka Ołdakowskiego. Jego wszech
stronną pomoc i opiekę będę wspominać 
zawsze z wdzięcznością.

Kieruję w tym miejscu również najser
deczniejsze podziękowania,, za życzliwość 
i wsparcie, ze strony Kazimierza Zielińskiego, 
który przejął po Marku Ołdakowskim opiekę, 
- z ramienia Komitetu Powierników - nad 
pracami redaktorskimi ostatniego numeru 
,Naszych Sygnałów”. Dziękuję również, pozo
stałym powiernikom Funduszu: Konstantemu 
Okołów-Zubkowskiemu, Stanisławowi Traszko 
i Florianowi Wizła, także Zbigniewowi 
Ogrodzińskiemu, za udostępnienie, materiałów 
i fotografii niezbędnych do powstania ni
niejszego numeru.

Katarzyna Czerwonka
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SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE

Po 60-latach zamykamy klamrą istnienia: 

najpierw Samopomocy, potem Stowarzyszenia 

a na koniec Funduszu Społecznego Stowarzyszenia 

Marynarki Wojennej. Obowiązki i wskazania 

statutowe były wykonane, tradycje utrzymane 

a zobowiązania finansowe skrupulatnie dotrzy
mane. Odchodzimy z czystym sumieniem 

i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

Powiernicy w osobach:

Jan Busiakiewicz
Konstanty Okołów-Zubkowski
Mariusz Ołdakowski
Stanisław Traszko
Florian Wizła 

Kazimierz Zieliński

Widok ogólny budowanego gmachu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
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Fundusz Społeczny 
Stowarzyszenia

Marynarki Wojennej
Na zebraniu powierników Funduszu 12.11 ub. r. zapadła decyzja o za
kończeniu działalności Funduszu i rozdzieleniu pozostałych pieniądzy 
według poprzednio powziętych decyzji.

Część Funduszu została rozdzielona wśród członków Stowarzy
szenia potrzebujących pomocy, a reszta będzie przekazana organi
zacjom o charakterze charytatywnym.

Gros Funduszu zostało rozdzielone dla niżej wymienionych organizacji: 
Instytut i Muzeum im. gen. Sikorskiego - Londyn, Muzeum Morskie 
w Gdyni, Dom Opieki dla Osób Starszych „Antokol”, Dom Opieki dla 
Osób Starszych „Kolbe House”, Dom Opieki dla Osób Starszych „Penr- 
hos”, Medical Aid for Poland Fund, Polska Macierz Szkolna, ZHP p.g.K, 
Friends of Poland, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK), Pol
ska Fundacja Kulturalna („Dziennik Polski” i „Tydzień Polski”), Zjedno
czenie Polek na Emigracji, Biblioteka Polska, Szpital Dziecka w War
szawie, Zakład dla Niewidomych Dzieci - Laski k/Warszawy, Marie Cu
rie Cancer Care, Polish School of Medicine Memoriał Fund, Polska Mi
sja Katolicka w Szkocji.

Sumarycznie rozdzielono ponad £300.000. Po 58 latach istnienia 
Samopomoc i Fundusz zakończyły swoją działalność jako organiza
cje dbające o dobre imię Polskiego Marynarza i mogą mieć pełną 
satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku.

K. Okołów-Zubkowski 
ostatni prezes SMW

Komunikat ukazał się w „Dzienniku Polskim”, dnia 6 maja 2004 roku.

zakończyli prace i otrzymali oficjalne potwier
dzenie od “accauntanta”, jak i od Charity 

Commissioners, że wszystkie wydatki są zgodne 

z statutem i przepisami.

Pragnę w tym miejscu podziękować za 
zgodną współpracę, przyjacielskie podejście 
do problemów, a było ich niejednokrotnie 

sporo. Możemy być dumni, że przez 60 lat 
wspólnej działalności, troska o Członków 

i dobro Stowarzyszenia były naszym nad
rzędnym drogowskazem.

Cała nasza dokumentacja o wartości histo

rycznej została przekazana do Muzeum Mary
narki Wojennej w Gdyni lub do Muzeum 

im. Generała Sikorskiego w Londynie.
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Wejście główne do Muzeum Marynarki Wojennej.

Budowa Muzeum Marynarki Wojennej dobiega końca jak widać z otrzymanych od 
kom. Komorowskiego - Dyrektora Budowy, fotografii (marzec 2005 rok). Możemy być 

dumni, że i my dołożyliśmy parę groszy aby pomóc w realizacji tego tak ważnego celu.

Konstanty Okołow-Zubkowski
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BUSIAKIEWICZ JAN FELIKS
urodzony 8 lutego 1907 roku.

Ukończył Szkołę Morską w Tczewie w 
roku 1927, podczas nauki uczestniczył w 

rejsach do Anglii i Włoch. Słuchacz Szkoły 

Podchorążych Marynarki Wojennej - dnia 

15 sierpnia 1930 roku promowany do stop
nia porucznika marynarki. Przez następny rok 
służył w Kadrze MW w Świedu, jako dowódca 

plutonu, odbywając kurs aplikacyjny. W roku 
1932 przydzielony na ORP „Mazur” pełnił 

obowiązki oficera wachtowego. Pod koniec 

t.r. uczestniczył w Kursie Artylerii Przeciw
lotniczej w Warszawie. 1 stycznia 1933 awan

sowany do stopnia porucznika.
Pierwsze półrocze tr. służył na statkach 

„Cieszyn”, „Kościuszko” i „Warszawa”. Od 
sierpnia 1933 do listopada 1934 przydzielony 
do nowo organizowanego I Dywizjonu 

Artylerii Przeciwlotniczej w Redłowie, 
równocześnie słuchacz II Kursu Oficerów 
Artylerii Morskiej. Na początku roku 1935 

został zastępcą dowódcy ORP „Krawowiak”, 
a następnie pełnił te samą funkcje ORP 
„Mazur” (1 VII 1935-15 V 1936). Kolejne 

przydziały tym razem na I oficera artylerii 
otrzymał na ORP „Wicher” (16 V 1936 

- 20V1937), później na ORP „Grom” (29 

VII1937 - 23 XI 1938). W lutym 1938 roku 
awansowany do stopnia kapitana marynarki. 
Od 24 listopada 1938 do 2 października 

1939 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 

Ii-go Morskiego Dywizjonu Artylerii Przeciw
lotniczej. Uczestniczył w obronie Helu.

Po upadku obrony Helu w niewoli niemiec
kiej w oflagach: XB Nienburg, XVIII C 
Spittal i IIC Wodenberg. W listopadzie 1944 

wywieziony do Piły, potem Szczecina, osad
zony w Policach, skąd w lutym 1945 roku 

przewieziony do obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen.

Po wyzwoleniu w maju 1945 roku prze
bywał w paryskich koszarach Bessiers, a 

potem rozpoczyna służbę w PMW w Anglii. 
Pierwszy przydział stażysty otrzymał na 

ORP „Piorun” (X-XI1945). Następnie przy
dzielony na ostatniego zastępcę dowódcy 

ORP „Conrad” (10 1-30 IX 1946), to on 
przekazał okręt Royal Navy. 31 marca 1946 

awansowany do stopnia komandora pod
porucznika. Do sierpnia 1947 roku dyrektor 

nauk na Kursach Przysposobienia MW.
W 1949 zdemobilizowany w stopniu koman
dora porucznika. Odznaczony m. in.: Polonia 

Restituta V kl., Złotym Krzyżem Zasługi 
z Mieczem, Krzyżem Walecznych.
Zamieszkał w Londynie. W , dniach 12-13 

maja 1948 roku, na III Walnym Zjeździe 

Delegatów wybrany został na wiceprezesa 

Samopomocy MW. W lutym roku następ
nego po wyjeździe do Kanady komandora 

K. Namieśniowskiego przejściowo pełnił obo
wiązki prezesa. Pod koniec marca 1949 roku, 
kolejny WZD powierzył mu funkcje sekre
tarza organizacji, obowiązki te pełnił nieprzer
wanie przez 23 lata (!), do roku 1971. Członek 

Honorowy Stowarzyszenia. W1969 roku otrzy
mał Złotą Odznakę Honorowa z numerem 2 
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i stał się członkiem kapituły, tejże odznaki. 
W latach 1971-77 pełnił obowiązki skarbnika 

Stowarzyszenia, a w latach 1978-81 prezesa. 
Członek Komisji Wydawniczej, autor arty
kułów publikowanych w,Naszych Sygnałach”. 
Organizator „Wieczorów Czerwonego Goździka” 

- zebrań koleżeńskich oficerów marynarki; 
także Światowych Zjazdów Marynarzy w latach 

1975 i 1981. W roku 1975 członek Komisji 
wydającej monografię - „XXX lat Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej”. Brał 
udział w ostatnim Zjeździe SMW w Henley 

(IX 1989). Uczestnik koleżeńskiego spotka
nia rocznika 1938-1941 SPMW, jako repre
zentant innych roczników, które odbyło się 

w Polsce w dniach 9-12 września 1991 roku. 
Powiernik Funduszu Społecznego.

11 marca 1993 roku przeszedł w stan spo
czynku. Nadal mieszka w Londynie.

OKOŁÓW-ZUBKOWSKI 
KONSTANTY

urodzony 30 września 1919 roku na Syberii. 
Maturę zdał w Nieświeżu. W 1938 po zda
niu egzaminu konkursowego został przyjęty 

do Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej 
w Bydgoszczy. W lipcu 1939 roku jako pod
chorąży młodego rocznika wyjechał w podróż 

szkolną z Gdyni na ORP „Wilia”. W Casa
blance przeokrętowany na ORP „Iskra”. 
18 X wyokrętowany i przewieziony do obozu 

w Landemeau, Bretania. Od 23 XI jako 

słuchacz SPMW służy na ORP „Gdynia”.

Od 12 IV 1940 odbywa praktykę na ORP 

„Burza” - Kampania Norweska, ewakuacja 
z Dunkierki. Od II1941 roku staż na pancer

niku HMS „George V”, podczas którego ucze
stniczy w zatopieniu niemieckiego pancernika 

,Bismarck”. 1 września 1941 promowany do 

stopnia podporucznika marynarki - lok/13/29. 
W roku 1942 służy jako oficer wachtowy na 

ORP „S-3”. Od maja do sierpnia t.r. słuchacz 

IV Kursu Oficerów Broni Podwodnej, HMS 

„Vemon”. Na początku sierpnia 1942 roku 

rozpoczął służbę na ORP „Garland” początkowo 

jako pełniący obowiązki, następnie jako I oficer 

broni podwodnej. Uczestniczył w konwojach 
Atlantyckich, zachodnia Afryka, Morze Śród

ziemne - od Gibraltaru po Aleksandrię.
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Od lewej: L. Wałęsa, K. Zubkowski, T. Andersz, Warszawa 1990 r.

19 IX 1944 brał udział w zatopieniu nie
mieckiego okrętu podwodnego „U-407”, na 

morzu Egejskim.
Awansowany na porucznika marynarki 3 

maja 1944. W sierpniu 1945, po trzech latach 

służby na ORP „Garland” przeniesiony do 

Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. 
Służy jako kierownik kursów broni podwod
nej. W trakcie działań wojennych odznaczony 

m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Polonia Restituta, Krzyżem Walecznych, Medalem 

Morskim z Trzema Okuciami, Norweskim 
Medalem za Narwik.

Po wojnie został w Anglii, pływał na statkach 

marynarki handlowej. Po zdaniu wszystkich 

egzaminów, w roku 1957, mianowany Kapi
tanem Żeglugi Wielkiej.

W roku 1960 zrezygnował z marynarki han
dlowej, z powodów rodzinnych. W 1963 roz
począł prace, jako przedstawiciel włosko 
- polskiej firmy handlowej, następnie menadżer 

sprzedaży i menadżer filii. Pracował w niej 
do emerytury.
Aktywny działacz SMW odznaczony Złotą 

Odznaką Honorową. W latach 1961 i 1976 

pełnił funkcje I wiceprezesa. Od roku 1981 
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nieprzerwanie piastował stanowisko Prezesa 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Komitetu 

Powierników Funduszu. Członek Komitetów 
Organizacyjnych Światowych Zjazdów Mary

narzy w roku 1981 i 1989; jak również ostat
niego Zjazdu SMW w Henley. Reprezen
tował Marynarkę Wojenną podczas donios
łych uroczystości, m.in.: 11 września 1990 

roku na przyjęciu u premier Margaret 

Thatcher. W grudniu t.r. towarzyszył prezy
dentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu przy 

przekazywaniu insygniów władzy na Zamku 

Królewskim w Warszawie. W kwietniu 1991 

reprezentował SMW na spotkaniu z prezy
dentem Lechem Wałęsą w Ambasadzie 

Polskiej w Londynie. Był inicjatorem i organiza
torem spotkania rocznika 1938-1941, SPMW 

w 50-lecie nominacji oficerskich, który odbył 
się w Polsce, w dniach 9-12 września 1991 roku, 
kiedy został nawiązany kontakt z Marynarką 

Wojenna RP. Uczestnik „Wielkiego Zebrania” 

(29 XI 1992 r.). Powiernik Funduszu Społecz
nego SMW od lat 80-tych, obowiązki te pełni 
po dzień dzisiejszy.

OŁDAKOWSKI 
MARIUSZ ADAM ANTONI

(1411920-15 IV 2005), urodzony w Pieści- 
rogach, woj. warszawskie. Syn Adama i Marii 
z domu Bagieńskiej.
W roku 1937 zdał maturę w Gimnazjum im. 
S. Wyspiańskiego w Mławie i od 3 lipca 1938 
roku słuchacz Szkoła Podchorążych Marynarki

Wojennej. W maju 1939 roku zaokrętowany 

na ORP „Wilia”, 9 lipca, jako podchorąży młod
szego rocznika, wyjechał z Gdyni do Casablanki, 
w podróż szkolną. Tam przeokrętowany na ORP 

„Iskra”. 18 października wyokrętowany, prze
wieziony do obozu w Landemeau, w Bretanii. 

Od 23 XI jako słuchacz SPMW służył na ORP 

„Gdynia”. Następnie, jako mat podchorąży: 

na ORP „Grom” (20 XH 1939-19 HI 1940) i na 

ORP „Orzeł” (22IH-21IV 1940). W kwietniu 
t.r. uczestniczył w patrolu, podczas którego 

storpedowano transportowiec „Rio de Janeiro”. 
W trakcie stażu na HMS ,Nelson” (2 HI-28 

VH 1941), brał udział w konwoju z Gibraltaru 

na Maltę, który był kilkakrotnie atakowany 
przez lotnictwo włoskie.
Podchorąży starszego kursu na HMS ,Renown” 

(29 VH-14 VIII1941).
1 września 1941 promowany podporucznikiem 
marynarki - lok. 14/29. Od 9 września służy 

jako oficer wachtowy, ponad etat, na ORP 

„Garland”, w okresie od 10 maja do 16 czerwca 

1942 na ORP „Kujawiak”, który zostaje zato
piony pod Maltą. Od 17 czerwca 1942 roku w 

dyspozycji komendanta Komendy Morskiej 
„Południe”, który skierował go na kurs przygoto
wawczy dla Obozu Szkolnego MW (kurs instru
ktorów). Dowódca plutonu Kompanii Obozu 

Szkolnego. W dniach 12-15 VII 1943 roku 

uczestniczył w kursie Anti-Gas.
Następnie pełnił obowiązki HI oficera artylerii 
na ORP „Dragon” (21VH 1943-12 VH 1944), 
aż do dnia zatopienia okrętu. 23 1-22II1944 

odbywa kurs materiałów wybuchowych.
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Spotkanie w sekretariacie PNAWF stoją od lewej: 
K. Zieliński, M. Ołdakowski, Z. Ogrodziński.

3 maja 1944 roku awansowany do stopnia 

porucznika. Od 4 X t.r. przydzielony na III 

oficera artylerii ORP „Conrad”, następnie II 

oficera artylerii na tym samym okręcie (3 VIII 
-30IX 1945) Słuchacz Short Gunnery Course 

w H.M. Gunnery School w Devonport (25 X 

-14 XH 1944). Na przełomie roku 1945 i 1946 

jest w dyspozycji komendanta Komendy Morskiej 
„Południe”, uczestnik Kursu Oficerów Artylerii 
Morskiej 1946. Od lutego do kwietnia 1946 
roku I oficer artylerii ORP „Błyskawica”, potem 

w dyspozycji komendanta Komendy Morskiej 
„Południe”. Pod koniec czerwca przydzielony 
ponownie na ORP „Conrad”, tym razem jako 

II oficer artylerii. 5 października 1946 przyznano 

mu tytuł oficera specjalnego artylerii II klasy, 
a od 10 października w dyspozycji komendanta 

Komendy Morskiej „Południe”. Następnie 

w Polskim Korpusie Przysposobienia i Roz
mieszczenia (5 IV 1947-8 X 1948). W trakcie 

służby odznaczony: Medalem Morskim z Dwoma 

Okuciami, „1939-1945 Star”, „Africa Star”, 
, Atlantic Star” i „France and Germany Star”.

Po wojnie pozostał w Anglii, przez 38 lat 
pływał na statkach handlowych jako Kapitan 
Żeglugi Wielkiej. W latach sześćdziesiątych 

kapitan statku-rozgłośni, pirackiego radia 
„Caroline”.

W prace Stowarzyszenia, następnie Funduszu 
Społecznego SMW czynnie zaangażował się
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Ś.fP.

kmdr. ppor.
MARIUSZ ADAM OŁDAKOWSKI

urodzony 14 stycznia 1920 r. w Pieścirogach, 
zmarł 15 kwietnia 2005 r. w Londynie.

Ostatni członek załogi łodzi podwodnej ORP „Orzeł”. 
Odznaczony medalami polskimi, brytyjskimi i norweskimi. 

W swojej służbie w Polskiej Marynarce Wojennej przepływał 
4 lata, 7 miesięcy i 23 dni w akcjach bojowych 
na 7 polskich i brytyjskich okrętach wojennych.

Po wojnie zostawszy w Wielkiej Brytanii, 
po zdaniu egzaminu kpt. żeglugi wielkiej pływał w randze kapitana 

lub pierwszego oficera na statkach handlowych pod różnymi banderami.

Były sekretarz Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 
redaktor „Sygnałów”oraz Powiernik Funduszu SMW. 

Był członkiem Związku Polskich Oficerów Marynarki Handlowej 
w Londynie.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele 
św. Andrzeja Bóboli, 1 Leysfield Rd, London W12, 

we wtorek 26 kwietnia 2005 r. o godz. 1230, 
po czym nastąpi spopielenie w Mortlake Crematorium.

Cześć Jego pamięci!
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 

2169

Komunikat ukazał się w „Dzienniku Polskim” dniu 21, kwietnia 2005 r.

po przejściu na emeryturę. Uczestniczył m.in. 
w ostatnim Zjeździe SMW w Henley (IX1989), 
w „Wieczorach Czerwonego Goździka”-zebra
niach koleżeńskich oficerów marynarki, a także 

we wrześniu 1991 roku, w spotkaniu rocznika 
1938-1941, SPMW w 50-lecie nominacji ofi
cerskich, którye odbyło się w Gdyni.

Od roku 1996 pełnił funkcje: redaktora 
„Naszych Sygnałów”, Sekretarza i Powiernika 

Funduszu.

ZIELIŃSKI KAZIMIERZ 
urodzony 25 marca 1925 roku w Grudziądzu. 
Wstępuje do PMW jako ochotnik w roku 1944, 
początkowo zaokrętowany na ORP,Piorun”. 
W maju 1945 uczestniczył w operacji, 
celem której była osłona lotniskowców patro
lujących wybrzeża norweskie. Następnie 

w listopadzie w operacji „Deadlight” - topie
nia niemieckich łodzi podwodnych na Atlan
tyku. Pod koniec roku 1945 skierowany na 
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jednostkę szkoleniową ORP „Bałtyk”. 
W trakcie służby przeszkolony w nasłuchu 

radarowym, otrzymał stopień podoficerski 

w tej dziedzinie.
Po wojnie rozpoczął studia na College w 

Exeter, ukończone dyplomem technika. Naukę 

kontynuował na Regentstreet Politechnic 

w Londynie, gdzie zdał egzaminy końcowe 

z wysokim wynikiem (ponad 85% punktów), 

co umożliwiło mu przystąpienie do grona 
studentów Instytutu Radio - Elektroniki 
(dzisiejszego Uniwersytetu Westminsterskiego). 
W dniu 6 marca 1967 roku został absolwentem 
tegoż instytutu, następnie 28 grudnia 1973 roku 

jego Pełnym Członkiem (Member of the 
Institution of Electrical Engineers - MIEE, 
Member of the Institution Of Electronic And 

Radio Engineers - MIERE). 8 lutego 1989 

uzyskał tytuł Chartered Engineer (CENG). 
Oryginały swoich dyplomów naukowych angiel
skich uczelni wyższych przekazał do Muzeum 

MW w Gdyni (w sierpniu 2004 roku).
Praca zawodową rozpoczął jeszcze w trakcie 

trwania studiów. W latach 1955-1958 pracował 
jako Development Engineer w Telemechanics 

Ltd., Haythe Southampton. Wraz z drm Frankiem 

Robertsem skonstruował pierwszy w Wielkiej 
Brytanii tranzystorowy odbiornik radiowy. 
Równocześnie uczestniczył w projekcie, R. F. 
Stagesa, dotyczącym zastosowania półprze
wodników w wzmacniaczach audio.
W latach 1958-62, pracował jako Service 

Manager, Aplion Electronics Ltd., London. 
Prowadził badania nad eliminacja błędów

w obwodach systemowych, ponad to kierował 
działaniami wydziału obsługi i nadzorował 
prace inżynierów terenowych.
Od czerwca 1962 do listopada 1965 roku za
trudniony był w Vactric Control Eąuipment Ltd, 
Research andDevelopment Engineer, (Inżyniera 

do spraw badań i rozwoju). Pracował wówczas 

z zewnętrznym konsultantem drm Ernestem 

Billingiem w badaniach dotyczących zwięk
szenia efektywności silników, w konsekwencji 
zastosowania różnorodnych materiałów;’ - 
Do jego obowiązków należało wdrażanie do 

produkcji nowych projektów oraz rozwiązy
wanie bieżących problemów technicznych 

działu produkcji. Prowadził również badania 

nad magnetycznymi właściwościami mate
riałów wielowarstwowych.
Od 12 XII1965 roku do emerytury (1991 r.) za
trudniony w Salatron, Farenborough. Był inży
nierem odpowiedzialnym za planowanie i har-
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THE INSTITUTION
OF ELECTRONIC AND RADIO ENGINEERS

HHjte te to urtifp tfjat

of the INSTITUTION OF ELECTRONIC AND RADIO ENGINEERS 

on the__ __ _ .......................... ... One thousand
nine hundred and.j^f/-,^/:'./.^.....

Given under the Seal of the Institution
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monogram testów. Od 23 stycznia 1967 roku 
awansowany na Senior System Test Engineer 

(Główny Inżynier). Prowadził prace nad; pełnym 

użyciem komputerów, zapisem danych, oraz roz
wiązywaniem problemów systemowych, jak 

i przy próbach technicznych sprzętu.
W trakcie swojej pracy zawodowej wielo

krotnie związany z projektami przygotowy

wanymi dla polskich kontrahentów, m.in.: 
PKP we Wrocławiu, Lotniska Okęcie w Warsza
wie, Politechniki Gdańskiej (komputera analo
gowego), jak również sieci telekomunika

cyjnej dla PMW.
W latach siedemdziesiątych współpracował 
z NATO nad cyfrowymi przyrządami pomiaro

wymi. Był m.in. The Leader of the Team 
- kierownikiem projektu - cyfrowego woltomierza. 
Uczestniczył w projekcie angielskiego myśliwca 

TRS U, a także prowadził prace nad doborem 
materiałów do budowy generatorów dla fab

ryki „Concorda” w Tuluzie.
W prace Stowarzyszenia, następnie Funduszu 

Społecznego SMW czynnie zaangażował się po 

przejściu na emeryturę. W sierpniu2002 został mia
nowany powiernikiem Funduszu, a w roku na
stępnym jego skarbnikiem, funkcje te pełni do dziś.

W sierpniu 2004 roku w trakcie spotkania 

z kmdr Sawickim, kmdr dr. Kudelą, kmdr 
ppor. Lubkowskim (dowódcą ORP „ Błyska
wica”) i kpt. Mrozem (zastępcą dowódcy ORP 

„Błyskawica”), które miało miejsce na ORP 

„Błyskawica”, został awansowany do stopnia 

komandor ppor. w st. spocz., nie otrzymał 
jeszcze formalnych potwierdzeń awansu.

TRASZKO STANISŁAW STEFAN 
urodzony w Wilnie, 8 maja 1923 roku; 
podporucznik w st. spocz.

W marcu 1939 roku wstąpił do Wojskowej 
Szkoły dla Małoletnich w KÓP w Głębokiem. 

Stacjonował na granicy z Rosją. 17 września 

1939 po ataku Rosjan, jego oddział dostał 
rozkaz wycofywania się w kierunku Łotwy. 
Jak wspomina: „21 września przekroczyliśmy 

granicę, gdzie zostaliśmy rozbrojeni i inter
nowani. Traktowani byliśmy dobrze, młodsi 
mogli się nadal uczyć. Internowani oficerowie 

lotnictwa i marynarki zostali przerzuceni przez 
Szwecje do Anglii, między innymi nasz 
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komandor Łomidze. Latem 1940 Rosjanie 
wkroczyli na Łotwę. Wszyscy internowani 
żołnierze zostali załadowani w bydlęce 

wagony i wywiezieni w głąb Rosji. W przej
ściowym obozie Juchnowo dołączyli nas do 

internowanych z Litwy, którzy już tam 

wcześniej byli.”
W czerwcu 1941 przetransportowani do Mur

mańska. Tam załadowani na statki towarowe, 
wypłynęli 22 czerwca w dniu ataku Niemców 

na Rosje, do Panoj, na półwyspie Kola.
W końcu lipca 1941 r. Po podpisaniu 

układu Sikorski-Majski zostali ponownie 
załadowani na statki i przewiezieni do 

Archangielska, a następnie pociągami do 

Tatiszczewa. Tam stali się zalążkiem Polskiej 
Armii w Rosji. Małoletni mogli zadecydować 

o wyborze przydziału. Ponieważ lotnictwo 

w pierwszej kolejności miało zostać odesłane 

do Anglii, podjął decyzje o wstąpieniu do 

lotnictwa. Po długich podróżach przez Rosję 

dotarli do Krasnowadzka, a stamtąd statkiem 

do Pachlewii w Persji. Po przemundurowaniu 

czekał ich kolejny etap podróży, tym razem 

z Teheranu do Basry, następnie drogą morską 

do Bombaju w Indiach. Gdzie przeniesiono 

ich na kolejny statek nowozelandzki „Avati”, 
którym dotarli do Kapsztadu w Południowej 
Afryce. Po kilku dniach odpoczynku zaokręto
wani na „Express of Canada” i przewiezieni 
do Liverpoolu w Anglii, by odbyć ostatni etap 

podróży do Achtertul w Szkocji.
Tu ponownie wobec możliwości wyboru 

przydziału decyduje się wstąpić do Marynarki

Wojennej. Po krótkim pobycie w koszarach 
w Devenport, w połowie maja 1942 roku 
zostaje zaokrętowany na ORP „Błyskawica”. 
Podczas służby uczestniczył między innymi 
w eskortowaniu konwojów atlantyckich, 
a od listopada 1942 roku, okręt brał udział 
w operacjach na Morzu Śródziemnym. Jak 

wspomina: „Wzięliśmy udział w operacji 
„Torch” przy wysadzaniu desantu wojska 
w północnej Afryce, na wybrzeżach Algieru 
i Bougie. W zatoce Bougie,Błyskawica” została 
zaatakowana przez niemieckie lotnictwo i okręty 
podwodne. Okręt został uszkodzony, byli zabici 
i ranni [4 zabitych i 46 rannych - przyp.aut.]. 
Ja ciężko ranny przebywałem w szpitalu 
polowym przez trzy miesiące. Po powrocie 
do Anglii komisja lekarska oświadczyła, że 
już pływać nie powinienem. Skierowano mnie 
na kurs administracyjny, po którym zostałem 
przydzielony do dyspozycji Komendanta 
Komendy Morskiej, Północ”. ftczątkowD w Gieenock, 
a potem w Glasgow”. W trakcie służby odzna
czony m. in.: Medalem Morskim, Atlantic Star, 
1939-1945 Star, Africa Star, Defence Star.

Po demobilizacji zamieszkał w Loridynie. 
Początkowo pracował dorywczo, ponieważ 
uczęszczał na kurs Hotelarsko Gastronomiczny 
w Westminster Catering College. Po zdaniu 
ostatnich egzaminów pracował w kilku firmach 
w swoim zawodzie. Następnie został miano
wany managerem w „Ring & Brymer i Forte 
Private Catering”. Przez kolejne 10 lat na stano
wisku General Manager „Mansion House” 
w City (siedziba Lorda Mayora Londynu). 
Firma, dla której pracował została zapro-
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szona do podpisania kontraktu cateringo-wego 
dla rządu brytyjskiego, tzw. „Gaverment 
Hospitality Fund”, a on sam został jego 
głównym wykonawcą.
Odpowiedzialny był za organizację przyjęć 

dla zapraszanych gości, nie tylko delegacji 
obcych państw, ale także dla członków rodzin 
królewskich. Bankiety te odbywały się w: 
Lancaster House, Admiralicji, ale jednak 
najczęściej pod numerem 10 Downing Street. 
Jak wspomina: „Przez 10 lat mojej pracy dla 
rządu, spędziłem więcej czasu pod numerem 

10 Dawning Street, niż u siebie w domu”. 
Na emeryturę przeszedł w roku 1992.
Ożenił się w 1955 z Karina Teittu, z którą ma 
dwoje dzieci, córkę - Marie i syna - Michała, 
i pięcioro wnucząt.
Członek Zarządu Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej. Od 1996 roku, skarbnik i powiernik 

Funduszu Stowarzyszenia MW. Odznaczony 

Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia.

WIZŁA FLORIAN
urodzony 28 kwietnia 1922 roku, w Westfalii, 
syn Ludwika i Jadwigi, swoje młode lata spędził 
we Francji, gdzie wyemigrowali jego rodzice.

27 lutego 1940 został przyjęty jako ochotnik 

do służby w PMW. Szkolenie rozpoczął na kutrach 

rybackich, następnie przeniesiony na ORP 

„Wilk” a później ORP,Błyskawica” W latach 

1941-1946 jako członek załogi niszczyciela 

ORP ,Biorun” uczestniczył w: zatopieniu 

pancernika „Bismarck” (26-27 maja 1941);
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Florian Wizla podczas uroczystości 
tzw. „Poppy Day”.

konwojach atlantyckich (m.in. ze Szkocji do 

Kanady); bitwie o Sycylię (10 lipca 1943); 
walkach w cieśninie Messyńskiej; patrolach 

na Morzu Jońskim i Morzu Adriatyckim 

(październik 1943); operacji „Tungsten”, której 

celem było zniszczenie pancernika „Tirpitz” 

(marzec-kwiecień 1944); inwazji w Normanda 

(walka z 7 niemieckimi trałowcami, w zatoce 

St. Mało), akcjach patrolowych do zakończenia 

wojny. Za służbę odznaczony: dwukrotnie 

Krzyżem Walecznych, Złotym Medalem 

z Trzema Okuciami oraz innymi odznacze

niami zagranicznymi.

Po zakończeniu działań wojennych czynnie 

zaangażowany w działalność początkowo 

Samopomocy, następnie Stowarzyszenia 

Marynarki Wojennej. W latach 1961-1970 

członek Komisji Opieki. W lecie 1966 

z jego inicjatywy zorganizowano wspólny obiad 

koleżeński byłych podoficerów i marynarzy. 

W maju 1972 wraz z Janem Plewą doprowa

dzają do powstania Koła Francja. W 1975 
podczas Światowego Zjazdu Marynarzy członek 

Komisji Imprez. Autor artykułu-metryki 

Koła Francja, opublikowanego w „XXX lat 

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej” (1975). 

W roku 1978 odznaczony Złotą Odznaką 

Honorową Stowarzyszenia (z nr 26). W latach 

1981-1992 członek Zarządu Głównego; 
sierpień 1992 bierze udział w Światowym 

Zjeździć Kombatantów w Warszawie. Uczestnik 

ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego 

i zarazem pierwszego zebrania powierników 

Polish Naval Association Welfare Fund, nadal 

pełni funkcję Powiernika Funduszu.

Po demobilizacji otrzymał stypendium i roz

począł studia medyczne w Londynie, gdzie 

zamieszkał wraz z żoną Różą i dwojgiem 

dzieci, córką Rosanną i synem Markiem. 

Wraz z otrzymaniem dyplomu rozpoczął 

specjalizację dermatologiczną. Jako jeden 

z pierwszych zajął się transplantacją cebulek 

włosowych. Otworzył i z powodzeniem prowa

dził dwie kliniki - w Putney (przez 42 lata) 

i w centrum Londynu (przez 18 lat).
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DERKOCZ TADEUSZ 
urodzony 4 stycznia 1924 roku, w Patko wie, 
woj. lubelskie, syn Józefa i Stefanii; w tym 

samym roku jego rodzina migrowała do 

województwa brzeskiego.

z towarzyszami niedoli, trafia do Krasno- 
worska, nad Morzem Kaspijskim, a potem 
do Pachlewi. Tam też wstąpił do wojska, 
przydzielony do artylerii przeciwlotniczej. 
Oddział, w którym służył odesłano do Iraku, 

potem Palestyny, Suezu, a stamtąd do Afryki 
Południowej, w rejon Pietermaritzburga. 
Tam po krótkim przeszkoleniu przydzielony 

został, do eskortowania jeńców włoskich na 
okręcie „Ontario”. Wraz z nimi przypłynął 
do Liverpoolu, skąd odesłany do Szkocji. 
Wstąpił do PMW (numer 629/42).
Początkowo przydzielony do Plymouth, 
potem przeniesiony do Glasgow i zaokręto
wany na ORP,Burza”. Służył na tym okręcie 

do roku 1944. Kolejnym jego przydziałem 
był ORP,Błyskawica”, na którym służył do 
końca wojny.
Po wojnie pozostał w Anglii.

10 lutego 1940 roku, jako szesnastoletni 
chłopak, wraz z całą rodziną, wywieziony 

na Syberie w rejon Archangielska, pracował 
przy wyrębie lasu. 17 stycznia 1942 załado
wani ponownie w bydlęce wagony i prze
transportowani na południe Rosji do 

Buzułuków. Podroż w nieludzkich warunkach 
trwała ponad trzy miesiące. Następnie wraz
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FORNAL BOLESŁAW 
urodzony w 1921 roku, w województwie 

lubelskim.

Do miasta Gdyni przyjechał w kwietniu 
1935 roku wraz z rodzicami i rodzeń-stwem. 
Początkowo uczęszczał do szkoły w Wytominie, 
w 1937 przyjęty w poczet uczniów Szkoły 

Rze-mieślniczo-Przemysłowej , Polskiego 

Handlu i Techniki Portowej w Gdyni.

Po ukończeniu nauki w rok 1939 tuż przed 

wybuchem wojny, zaokrętowany na statek 

rybacki, jako uczeń maszynista. Po wybuchu 

wojny przedostał się do Francji, a następnie 

wraz z kpt. Romualdem Tymińskim do 

Plymouth. W grudniu 1939 zaokrętowany 

na ORP „Burza”, Chatham. Potem przenie
siony na kontrtorpedowiec ORP „Garland”, 
gdzie pełnił obowiązki maszynisty-elektryka. 
3 maja 1940 roku, na Malcie uczestniczył, 
w podniesieniu polskiej bandery, na tymże 

okręcie. W trakcie służby na ORP „Garland” 

brał udział między innymi w: bitwie ze zgrupo
wanie okrętów włoskich w okolicach Kalabrii 
(lipiec 1940 r.); ostrzeliwaniu bazy Krigsmarine 

w Cherbourgu (październik 1940 r.);w wypra
wie na Spitsbergen (w lipcu 1941 roku), której 

celem było zniszczenie radiostacji i stacji me
teorologicznej; a także w eskortowaniu konwo
jów (m.in. do Murmańska w maju 1942 r.);. 
W maju 1943 roku został przeniesiony do Kie
rownictwa Marynarki Wojennej w Londynie, 
gdzie pracował do końca wojny. W roku 

1945 zdemobilizowany w stopniu mata.
Do dziś mieszka w Londynie, jest uczest
nikiem comiesięcznych obiadach koleżeń

skich Funduszu Społecznego SMW.

Camp de Coetquidan



Str. 24 NASZE SYGNAŁY Nr 189

JASZKOWSKI TADEUSZ
urodzony w roku 1926 w Grudziądzu.

Do Marynarki Wojennej został przyjęty 

jako ochotnik jesienią 1944 roku. Po prze
szkoleniu na ORP „Bałtyck” w Okehampton, 

Devonshire został skierowany przez Do
wództwo na kurs dla radiotelegrafistów, 
w Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty 

w Devonport. Po odbytym kursie zaokrę
towany na krążownik „Conrad”, który 
stacjonował w Rosyth, w Szkocji. Pozostawał 
na tym okręcie do dnia 28 wrześniu 1946 

roku, tzn. dnia opuszczenia bandery i prze
kazania okrętu Royal Navy, w Devonport.

W trakcie służby awansowany został do stopnia 
Starszego Marynarza.

Po zejściu z krążownika, krótki czas przebywał 
w bazie Royal Navy Air Wing w Yoevilton. 

Tam też został przyjęty na kurs dla radio
telegrafistów marynarki handlowej. Wkrótce 
po rozpoczęciu szkolenia, obóz w Devenpot 
zlikwidowano. Marynarzy przeniesiono 

na ORP „Bałtyk” w Okehampton, a następ
nie do PRC.

Po pomyślnym ukończeniu kursu, za pośred

nictwem Komandora Konstantego Namieś- 

niowskiego, byłego prezesa Samopomocy 

Marynaki Wojennej w Londynie, został 
zatrudniony jako radiotelegrafista na statku 
firmy brytyjskiej - „Lamport and Holt”. Jak 

wspomina Tadeusz Jaszkowski: „Komandor 

Namieśniowski w jednym tygodniu załatwił 
dla mnie zwolnienie z PRC i wyrobił potrzebne 
dokumenty na przejazd z Londynu do Nowego 

Jorku. Przylecieliśmy samolotem BOAC 
7-go lutego 1948 roku. Następnego dnia, 
w niedzielę s/s „Wanna” wyszła w morze do 

Ameryki Południowej. Tak zaczęła się moja 
służba w marynarce handlowej, w której 
przesłużyłem pięć lat. Początkowo jako radio
telegrafista, później po skończeniu kursów 
i otrzymaniu „Certificate Second Matę 10000 

ton all Oceans”, też jako trzeci oficer pokła
dowy (Third Matę)”.
Pływał na statkach pod pięcioma banderami: 
Panamy, Hondurasu, Szwedzką, Norweska, 
i Liberyjską, na wszystkich oceanach świata. 
W marcu 1953 roku po powrocie do Nowego
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Światowy Zjazd Marynarzy w Gdyni; od lewej: K. Zieliński, T. Jaszkowski, n/n.

Jorku rozpoczął starania o uzyskanie prawa 

stałego pobytu w USA. Na morze już więcej 
nie wrócił. Pierwszą pracę kreślarza, dostał 
w maju 1953 roku, w firmie projektującej 

budynki dużych siłowni elektrycznych. Równ

ocześnie rozpoczął studia wieczorowe na New 
York University. Na kierunku - inżyniera budo
wnictwa lądowego. Trzy lata później, podjął 
prace w firmie projektującej rafinerie i fab
ryki chemiczne, na stanowisku inżyniera 

- projektanta. Od roku 1965 do emerytury 
(luty 1993) związany zawodowo z „Foster

Wheeler Corp”, firmą projektującą siłownie 

elektryczne, zakłady chemiczne i rafinerie 

jako inżynier-projektant budowlany.'
Jesienią 1973 roku został awansowany na sta
nowisko Principal Project Engineer. Projekto
wał oraz koordynował prace nad: fundamentami 
a także całymi strukturami dla nowo budowa
nych zakładów nie tylko w Ameryce, ale i na 

całym świecie. Odpowiedzialny za projekty, 
podróżował służbowo po Stanach Zjednoczo

nych, Kanadzie, Europie, Turcji, Kuwejcie, 
Japonii i Koreii Południowej. Jest Członkiem
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Dożywotnim (Life Member) American Society 

of Civil Engineers i National Society of 

Professional Engineers.
Do Samopomoce Marynarki Wojennej przystąpił 
w roku 1945, w Rosyth, kiedy to zaokrętowany 

był jeszcze na ORP „Conrad”. Koło Nowy Jork 

zostało założone w 1950 roku, gdy pływał 
w marynarce handlowej. Po zejściu na ląd był 
Członkiem Zarządu, pełnił też przez kilka 

kadencji funkcje skarbnika i sekretarza 

organizacji. Koło zmieniło nazwę na Polish 

Navy Yeterans Association of America, Inc.

SZRANIK JÓZEF TOŃKO 
urodzony 19 września 1918 roku, 
bosman w st. spocz.

W Marynarce Wojennej znalazł się przez 
przypadek, jak wspomina: „(...) w sierpniu 

1940 roku, dowódca ORP „Garland” zwrócił 
się do tworzącej się Samodzielnej Brygady 

Strzelców Karpackich w Palestynie, z prośbą 

o 2-3 ochotników by uzupełnić braki w załodze 

okrętu. Ja byłem jednym z tych „wielu ochotni
ków”. Po trzech tygodniach szkolenia za zgodą 

Dowództwa w Londynie zostałem „zdegrado
wany” z kaprala podchorążego na mata pod
chorążego, objąłem funkcje działowego przy 

dziale numer 4”. Z „Garlanda” przeniesiony 

na ORP „Dragon”, następnie na ORP „Conrad”. 
Pod koniec wojny na HMS „Berwick”, 
Okehampton.

Zdemobilizowany na przełomie 1947 i 1948 roku. 
W kilka tygodni później dostał pracę w „British 

Telecom”, gdzie pracował do emerytury.
Nadal mieszka w Londynie i uczestniczy 

w comiesięcznych czwartkowych obiadach 
koleżeńskich.
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OSTATNI WSPÓLNY
OBIAD KOLEŻEŃSKI

10 lutego 2005 roku w Restauracji 
„Łowiczanka” w POSK-u odbyły się coroczne, 
choć już ostatnie, obchody Święta Marynarki 

Wojennej, organizowane przez Fundusz 

Społeczny SMW.
Tradycyjnie o godzinie 13.00 gospodarze po
prosili zaproszonych gości i byłych marynarzy 

do wspólnego stołu. Honoiy domu pełnili człon
kowie Komitetu Powierników, Konstany 

Zubkowski, ostatni prezes Stowarzyszenia 

i Florian Wizła, organizator uroczystego obiadu. 
Krótkie mowy powitalne wygłosili nasi zacni

gospodarze. Konstanty Zubkowski zwięźle 

i rzeczowo wyjaśnił nam wszystkim motywy, 
które skłoniły Powierników do podjęcia kroków 

w celu zamknięcia działalności Funduszu. 
Głównym argumentem, który przytoczył, jest 
wiek członków Funduszu, co w konsekwencji 

prowadzi do stale zmniejszającej się liczby 

czynnych uczestników organizacji. Podjęli, więc 

niełatwą decyzję, iż obiad dzisiejszy z okazji 
Święta Marynarki Wojennej będzie uroczystym 

pożegnaniem i ostatnim spotkaniem człon
ków Funduszu.

Stoją od lewej: p. Karakulko, S. Traszko, F. Wizła, K. Zubkowski, W. Barteluk, K. Zieliński, 
J. Szranik, T. Derkacz, B. Fornal;

Siedzą od lewej: K. Traszko, R. Wizła, J. Holland, J. Wróbel.
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Wspomniał także o podjętej inicjatywie wyda
nia ostatniego numeru ,Naszych Sygnałów”, 
„łącznika” z kolegami rozsianymi po całym 

świecie, jak również o kontynuowaniu idei 
- nieformalnych comiesięcznych spotkań kole
żeńskich, w każdy drugi czwartek miesiąca. 
Obiad rozpoczął się od toastu za Marynarkę 

Wojenną, do którego został podany śledź w oleju. 
Kiedy my byliśmy zajęci obiadem i lampką wina, 
Powiernicy Funduszu znaleźli chwile aby od
powiedzieć na apel Domu Weteranów w Penros 

i udzielić kolejnej darowizny na rzecz ich pod
opiecznych.
Przy szarlotce lub serniku (do wyboru, wedle 

uznania) już na dobre zaczęły się wspomnienia 

z marynarskich czasów. Ja jako młody adept 
historii, który gościnnie uczestniczył w tym 

święcie, mogłam przysłuchując się tym opo
wieściom, poszerzyć swoją wiedzę. Z ciekawoś
cią i zainteresowaniem słuchałam Władysława 

Barteluka i najbliżej mu siedzących, Józefa

Nr 189

Szranika i Tadeusza Derkocza, którzy są nie
ocenioną skarbnicą wiedzy, jak i anegdot z życia 

codziennego na okrętach PMW z okresu II 
Wojny Światowej.

W ostatnim, uroczystym obiedzie uczestni
czyły następujące osoby:

1. W. Barteluk
2. p. K. Czerwonka
3. T. Derkacz
4. B. Fornal
5. p. J. Holland

6. p. Karakulko

7-8. S. Kmiecik z żoną
9. Z. Ogrodziński

10. p. K. Plezia-Batchelor
11. J. Szranik
12-13. S. Traszko z żoną Kariną
14-15. F. Wizła z żoną Różą
16. p. J. Wróbel
17. K. Zieliński

18. K. Okołów-Zubkowski

Od lewej: W. Barteluk, J. Holland, K. Plezia-Batchelor, K. Czerwonka, K. Traszko, 
p. Karakulko, Z. Ogrodziński, K. Zubkowski, przemawia F. Wizła.
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Rys Historyczny
Funduszu Społecznego 

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
(PNAWF)

Polish Naval Association Welfare Fund 

(PNAWF) powstał 25 marca 1965 roku. 
Działalność Funduszu zarejestrowana jest na 

zasadach zawartych w „Charities Act”, z roku 

1960, oraz „Trustee Act”, z roku 1925, była ona 

finansowo i rachunkowo odrębna od działal
ności SMW. Status prawny organizacji chary
tatywnych w Wielkiej Brytanii zwalnia je 

od ciężarów podatkowych, ale równocześnie 
ogranicza wolne wydatkowanie środków, 
co miało istotny wpływ na funkcjonowanie 

Funduszu. Składał się on ówcześnie z trzech 

działów: Funduszu Komisji Opieki, Funduszu 
Zbiórek i domu w Hove i zarządzany był 
przez powierników - F. Biel, T. Budzyński 
(sekretarz),W. Nadratowski, i S. Wolff h

Najważniejszym działaniem w zakresie 

opieki społecznej w latach siedemdziesiątych był 
udział PNAWF w Kombatanckim Rozdzielczym 

Komitecie Pomocy Społecznej, który rozdys

ponowywał środki przydzielone dla polskich 

kombatantów przez Rząd Brytyjski.
Na początku lat osiemdziesiątych Zarząd 

Główny Stowarzyszenia prowadził rozmowy 
z Powiernikami Funduszy, celem których 

było unormowanie zasad statutowych Funduszu, 

a dotyczących głownie wyboru i kadencji 
powierników, jak również ich odpowiedzial
ności i kontroli. Dyskusja nad tymi proble
mami wynikała z polityki finansowej Stowa

rzyszenia, które planowało przekazanie domu 
przy 276 Earl’s Court Road, na rzecz Funduszu, 
a następnie jego sprzedaż. Ponieważ działa
nia te zakończył się pomyślnie, we wrześniu 
1982 roku zostały rozpisane wybory do nowego 

Komitety Powierników PNAWF, których liczbę 

zwiększono do pięciu. Do Komi-tetu weszli: 

T. Budzyński, J. Busiakiewicz, A. Piechowiak, 
S. Wolff, K. Okołów - Zubkowski2.1 marca 

1983 roku SMW sfinalizowało przekazanie 

nieruchomości na rzecz Funduszu Społecz
nego, który w rok później ją sprzedał.

Początek lat dziewięćdziesiątych wyz
nacza kolejny etap w życiu Stowarzyszenia 

i nierozerwalnie związanego z nim Fun
duszu Społecznego. Na podstawie wyników 

referendum, które zostało rozpisane wśród 
członków organizacji, Stowarzyszenie 

Marynarki Wojennej zakończyło swoją 

działalność 3 maja 1992 roku. Następcą i 
kontynuatorem idei Stowarzyszenia został 
Polish Naval Association Welfare Fund.

! Kondracki Tadeusz, Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945-1992, Gdańsk 2003, s. 119.
2 Tamże, s. 217.
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Motywy, które skłoniły Zarząd Główny do 

podjęcia takich decyzji, ale również cele 
przyszłej działalności organizacji, rzeczowo 

wyjaśnił jeden z jego członków 
- Jan Busiakiewicz - na Ostatniej Biesiadzie 

SMW w dniu 4 maja 1992 roku:

„(...) a) nasze dzisiejsze spotkanie nie 

jest symbolem rozstania, ale tylko znakiem 

nieuniknionej konsekwencji wieku członków, 

które wymagają zmian zakresu działań w życiu 

naszej grupy marynarskiej;
b) (...) cele założenia Stowarzyszenia Marynar

ki Wojennej, czterdzieści siedem lat temu, zosta
ły osiągnięte: Celami temi była pomoc i opieka 

potrzebujących jej członków SMW, oraz utrzy
mywanie kontaktów i łączności między nimi;

c) (...) będziemy w dalszym ciągu pod

trzymywali tą łączność i pomoc w miarę 

naszych sił i zasobów;
d) (...) decyzja nasza przejścia na łatwiej

sze tory organizacyjne „Welfare Fund” jest 

konsekwencją prawa natury. Nie możemy spo
dziewać się odrodzenia młodych sił wobec 

wyczerpujących się więc naszych zasobów 

fizycznych, musimy się wycofać;
e) (...) podstawowe zasady Stowarzyszenia: 

łączność między członkami i pomoc potrze
bujących jej kolegom, będzie nadal kontynuo
wana przez przyszłych kierowników i dorad
ców Funduszu w taki sam sposób jak robiły 

to dotychczas statutowo wybrane Zarządy 

Stowarzyszenia” .3

29 listopada 1992 roku odbyło się ostatnie 
posiedzenie Zarządu Głównego SMW a zara
zem pierwsze zebranie Powierników Fundu
szu, nazywane „Wielkim Zebraniem”.
Ważną chwilą w historii fundusz, a zarazem 

uznaniem doniosłej roli jego członków było 

zaproszenie do uczestnictwa londyńskich 

obchodach 50 Rocznicy Zakończenia Wojny. 
Uroczystości odbyły się 5 maja w Westminster 

Hall, w obecności Królowej Elżbiety i obu 

Izb Parlamentu. Polskie Siły Zbrojne repre
zentowała delegacja, w skład której wchodził 
Powiernik Funduszu Konstanty Okołów 
- Zubkowski4.

Druga połowa lat dziewięćdziesiątych 

przynosi zmiany w działalności organizacji. 
Coraz częściej na zebraniach Komitetu 

Powierników podejmowany był temat roz
wiązalna i likwidacji Funduszu. Nastąpiły 
zmiany personalne na stanowisku skarbnika, 
funkcje tę przejął w roku 1995, po Hieronimie 

Gryko, Stanisław Traszko, ale także sekretarza 
i redaktora „Naszych Sygnałów”, które 

zgodził się przyjąć, w roku 4995 - Mariusz 

Oldakowski. W marcu 1998 roku miały miejsce 

także zmiany lokalowe Funduszu. W związku 

z planowaną sprzedażą Domu Lotników, 
nową siedzibą organizacji stal się Gmach 

Polskiego Ośrodka Społeczno - Kulturalnego. 
W roku 1999 rozpo-częte został rozmowy 

z Charity Commissioners i wieloletnim księ
gowym organizacji H. Bennettem nad pra

3 Cyt. za: Janisław Wańkowski, Ostatnia Biesiada SMW, „Nasze Sygnały” 171, 1992, z. 2, s. 8.
4 Wiesław Krzyżanowski, Progres - na wolnych obrotach, „Nasze Sygnały” 177, 1995, z. 1, s. 44.
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widłowym rozdysponowaniem pozostałego 

majątku. 10 września 1999 roku na Zebraniu 

Powierników podjęta została decyzja pod
niesienia liczby członków Komitetu do sześciu5.

Fundusz nadal prowadził swoją dotych
czasową działalność charytatywną. Oprócz 

stałych zapomóg dla podopiecznych, zostały 

również przydzielone darowizny na rzecz m.in.: 
powodzian w Polsce, Muzeum i Instytutu 

Sikorskiego w Londynie, a także na rzecz 

Biblioteki Polskiej w Londynie.
Członkowie Funduszu biorą udział w 

x V
Światowych Zjazdach Marynarzy w Gdyni, 
w latach 1993 i 1998. W roku 1998 została 
podjęta inicjatywa napisania i wydania his

torii SMW. Zadania tego podjął się Tadeusz 
Kondracki, historyk Polskiej Akademii Nauk. 
Niezwykle miłym akcentem życia Funduszu 

było awansowanie w 2000 roku, jego wielo
letniego członka i Prezesa Kola Kanada, 

Romualda Nałęcz-Tymińskiego, do stopnia 

kontradmirała w st. spocz.
Na zebraniu powierników, które miało 

miejsce 28 stycznia 2002 roku postano
wiono rozpocząć akcje rozdziału majątku 

organizacji. Ponieważ nie podjęto jeszcze 

ostatecznej decyzji dotyczącej likwidacji 
Funduszu, postanowiono zostawić na koncie 

10% dotychczasowego kapitału, który poz
woli zachować kontakt ze społecznością 

marynarską i na bieżące regulowanie wydatków

Pozostałe zaś 90% rozdzielić między instytucje 
o charakterze charytatywnym oraz wypłacić 

zapomogę dla podopiecznych z listy Komisji 
Opieki6 7. Szczegółowe uzgodnienia wydatków 

i darowizn podjęto w dniu 17 kwietnia 2002 
roku (patrz Tabela 1).

W sierpniu 2002 roku podjęto jedno
głośnie decyzje o poszerzeniu grona Komitetu 

Powierników o osobę Kazimierza Zielińskiego, 
który w roku następnym przejął także obo
wiązki skarbnika, po Stanisławie Traszko.

Prace nad historią SMW zostały zakończone 

w roku 2003. „Wodowanie” książki pod tytułem: 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej 1945—1992 T 
miało miejsce podczas czerwcowego Świato

wego Zjazdu Marynarzy w Gdyni.
Kolejne decyzje dotyczące darowizn na 

rzecz instytucji charytatywnych podjęte zostały 
przez powierników w składzie:

J. Busiakiewicz, M. Ołdakowski, F. Wizła, 
K. Zieliński, K. Zubkowski, w dniu 12 listo
pada 2004 roku (patrz Tabela 2). Podjęto 

także inicjatywę wydania ostatniego, już 

numeru „Naszych Sygnałów”.
Początek roku 2005 przyniósł ostateczną 

decyzje o likwidacji PNAWF. 10 lutego, już 
po raz ostatni Komitet Powierników zorganizo
wał wspólny obiad z okazji Święta Mary

narki Wojennej, połączony z oficjalnym 

zamknięciem działalności Funduszu.

5 Protokół Z Zebrania Powierników PNAWF z dniał0IX 1999 roku.
6 Protokół z Zebrania Powierników PNAWF z dnia 28 I 2002 roku.
7 T. Kondracki, op. cit.
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Tabela 1. Lista Instytucji charytatywnych, które otrzymały dotacje od PNAWF 
- w roku 2002 8.

Lp. Nazwa instytucji i inne Kwota w £

1 Instytut Sikorskiego w Londynie 20.000

2 Muzeum Morskie w Gdyni 20.000

3 Medical Aid for Poland Fund-London 20.000

4 Fundusz Przyszłości POSK-u 15.000

5 Macierz Szkolna w POSK-u 15.000

6 Friends of Poland 5.000

7 Polska Misja Katolicka w Glasgow, na konserwacje 
grobów marynarskich 2.000

8 Kolbe House Society London 1.000

9
Polish School of Medicine, 
Memoriał Fund-University of Edinburgh 1.000

10 Fundusz na Centrum Zdrowia Dziecka (w Warszawie) 10.000

11 Zakład dla Niewidomych w Laskach , 10.000

12 Zjednoczenie Polek na Emigracji (Londyn) 5.000

13 Biblioteka Polska w POSK-u 2.000

14 Polska Fundacja Kulturalna „Dziennik Polski” 2.000

Razem 128.000

8 Tabela sporządzona na podstawie korespondencji PNAWF z 2002 roku.
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Tabela 2. Lista instytucji charytatywnych i podopiecznych Funduszu obdarowanych 
przez PN AWF 12 XI 2003 r 9. 8

Lp. Nazwa instytucji i inne Kwota w £

1 Koszta likwidacji Funduszu 5.000

2 Polska Fundacja Kulturalna „Dziennik Polski” 2.000

3 Biblioteka Polska w Londynie 5.000

4 Fundusz POSK-u 5.000

5 Osiedle dla Weteranów w Penros 3.000

6 Kolbe House Society 3.000

7 „Antokol” 3.000

8 Zakład dla Niewidomych w Laskach 5.000

9 ZHP w Anglii 2.000

10 Zjednoczenie Polek na Emigracji (Londyn) 5.000

11 Medical Aid for Poland 3.000

12 Friends of Poland 1.000 '

13 Macierz Szkolna 3.000

14 Marie Curie Cancer Reserch 1.000

15 Podopieczni Funduszu 8.011

Razem 54.011

8 Tabela sporządzona na postawie: Protokołu z Zebrania Powierników z dnia 12 IX 2003 roku.
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Z żałobnej karty

1. kmdr Antoszewicz Ludwik-Lennox, UK

2. Pani Biskupska Amelja, UK

3. kpt. Bratkowski Bogusław-Brant, UK

4. kpt. Bujniewicz Stefan, Polska

5. Pani Collins-Frankowska Jolanta, Kanada

6. kmdr Dobrodzicki Jerzy, Kanada

7. ppor. Galla Paweł, UK

8. kmdr Gliński Oskar, Kanada

9. ppor. Gryko Hieronim, UK

10. kmdr Hedinger Jerzy, Kanada

11. Pani Iwaszkiewicz Barbara, UK
12. kpt. Jagusiewicz Zbigniew, UK
13. kmdr Kłopotowski Andrzej, Polska
14. ppor. Kneba Józef, UK

15. ppor. Kopeć Jan, UK

16. kpt. Krajewski Jan, Kanada

17. ppor. Krawczyński Jan, Polska

18. ppor. Kunda Józef, Polska

19. kmdr Kutek Tadeusz, USA

20. kmdr Michałkiewicz Maciej, Havai
21. ppor. Mazur Władysław, Polsak

22. ppor. Mazur Jan, UK

23. kmdr Obertyński Edward, Polska
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24. kpt. ż. w. Ogonowski Józef, UK

25. kmdr Ołdakowski Mariusz, UK

26. ppor. Ostoja-Starzewski Józef, UK

27. kmdr Pacewicz Wilhelm, USA

28. ppor. Piaskowski Stanisław, USA

29. ppor. Piechowiak Alfred, Polska

30. Pani Pitulko Felicja, Polska

31. ppor. Sawicki-Sawyer, UK
32. ppor. Śliski Stanisław, UK

33. ppor. Sójka Henryk, UK

34. por. Stankiewicz Wiktor, UK
35. 3 oficer PMSK Szwed Pelagia, UK

36. Pani Uniechowska Jean, USA

37. kmdr Tarczyński Mieczysław, Kanada

38. Pani Tumaniszwili Jean, USA

39. ppor. Wolff Stefan, UK

40. Pani Okolów-Zubkowska Antonina, UK
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LISTY DO REDAKCJI

Gdynia, październik 2003 rok.

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Fundacji „O dar dla Historii Marynarki Wojennej RP” ma zaszczyt podziękować

Funduszowi Społecznemu

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Londynie

za przekazanie na rzecz budowy Muzeum Marynarki Wojennej RP w Gdyni darowizny 

w kwocie 25.000 GBP. Dar wpłynął na konto Fundacji 25 września 2003 roku.

Mam ogromną przyjemność poinformować Zarząd Funduszu, że powyższe wydarzenie 

udokumentowano stosownymi wpisami do akt Fundacji oraz Honorowej Księgi Darczyńców 

Muzeum Marynarki Wojennej RP na drugiej pozycji co do wielkości przekazanego daru, 

a także zostanie upamiętnione poprzez umieszczenie imiennej tablicy na frontowej ścianie 

budynku przyszłego Muzeum Marynarki Wojennej RP.

Pozostając z wysokim poważaniem, łączę najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Jerzy Z. Komorowski 

Prezes Fundacji
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February 12th, 2004

Kolbe House Society 

18 Hanger Lane 

Ealing

London W5 3 HH

The Polish Naval Association

238/46 King Street,

London W6 ORF

Dear Mr Okolow-Zubkowski,

On behalf of the Kolbe House Society, I would very much like to thank your Association 

for their most generous donation of L3,000.

This is not onlygreatly appreciated but is much needed for the use of this Society towards 

the wellbeing of those under our care.

With kindest regards and many thanks,

Yours sincerely,

Andrew Meeson Kielanowski

Hon. Secretary
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72 luty 2004

Polish Citizens’ Committee

Housing Association Ltd.

ANTOKOL

45 Holbrook Lane

Chislehurst

Kent BR7 6PE

Szanowny Pan Konstanty Zubkowski,

Uprzejmie dziękuje za dar w wysokości Ł3,000 przeznaczony Antokolowi przez 

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej.

Jest to dla nas i dla naszych rezydentów bardzo miły i potrzebny „zastrzyk”, który będzie 

wykorzystany dla dobra naszego domu.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Alina Gaskin

Kierowniczka
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Laski, dnia 24 lutego, 2004r.

Polish Naval Association Welfare Fund

238-246 King St

London W6 ORF

Szanowni i Drodzy Państwo,

Bardzo serdecznie dziękujemy za pamięć o naszym Zakładzie. Jesteśmy Państwu 

bardzo wdzięczni za wspieranie naszej działalności, za przesłanie czeku na tak znaczną 

kwotę L 5,000 przeznaczoną na potrzeby naszych niewidomych wychowanków. Bóg zapłać 

za dobro i serce - pomoc Państwa to dla nas prawdziwy ratunek. Nasz Zakład nie mógłby 

istnieć bez ofiarności naszych przyjaciół.

Łączymy serdeczne pozdrowienia i wyrazy wielkiej wdzięczności, zapewniamy o 

pamięci w modlitwach.

I-I Zofia Morawska
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POLSKA FUNDACJA KULTURALNA

63 Jeddo Road

London W12 9ED

27 luty 2004 r.

Szanowny Panie Komandorze!

Dziękuję najserdeczniej za czek Funduszu Polskiej Marynarki Wojennej w sumie Ł2000 

przesiany 4-go lutego br.

Na ręce Pana Komandora składam nasze wyrazy wdzięczności - proszę przekazać powier

nikom Funduszu. Dar ten przyczyni się do przedłużenia istnienia „Dziennika Polskiego” 

i,Dziennika Żołnierza” oraz „Tygodnia Polskiego”. Nie możemy dopuścić do tego, by nasza 

codzienna gazeta przestała wychodzić i cieszę się ze wsparcia Funduszu Polskiej Marynarki 

Wojennej w naszym tak ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu.

Serdecznie pozdrawiam Pana Komandora i Powierników Funduszu.

Pozostaję z poważaniem

Andrzej Szkutą

Prezes PFK '
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Medical Aid for Poland Fund

16 Warwick Road

London SW5 9UD

6 marzec 2004

Polish Naval Association Welfare Fund

Szanowni Państwo,

W imieniu Medical Aid for Poland Fund bardzo serdecznie dziękuję za donację w wysokości 

Ł3,000 na cele naszej organizacji.

Łączę wyrazy szacunku,

Dr Bożena Laskiewicz 

Przewodnicząca
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BIBLIOTEKA POLSKA POSK

238-246 King Street

London W6 ORF

Londyn, 8 marzec 2004

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu Biblioteki Polskiej POSK w Londynie bardzo serdecznie dziękuję za przekazany 

czek w wysokości Ł5,000 jako dar na potrzeby Biblioteki.

Pomoc finansowa Fundacji jest ogromnym wsparciem naszego budżetu, który pokrywa 

nie tylko rutynowe, administracyjne wydatki Biblioteki, zakup książek, prenumeratę czasopism, 

konserwacje starych druków czy pensje pracowników, ale także wydatki związane z opraco

wywaniem i publikowaniem własnych wydawnictw jak np. Bibliografia druków polskich 

i Polski dotyczących opublikowanych poza Polską po 1 września 1939r. czy Polacy w Rosji.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pamięć i życzę Bibliotece aby inne polonijne fundacje 

i stowarzyszenia wspierały ją tak szczodrze jak Fundusz Społeczny Stowarzyszenia Marynarki 
i 

Wojennej.

Łączę wyrazy szacunku i poważania

mgr Jadwiga Szmidt

Kierownik Biblioteki
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POLISH WOMEN’S BENEVOLENT ASSOCIATION LIMITED 

ZJEDNOCZENIE POLEK NA EMIGRACJI

10 marzec 2004

W. Pan K. Zubkowski

Przewodniczący

Funduszu Społecznego Stowarzyszenia

Marynarki Wojennej

Szanowny Panie,

W imieniu Zjednoczenia Polek na Emigracji serdecznie dziękujemy za tak hojny dar w postaci 

Ł3,000 na cele naszej organizacji.

Potrzeby w Polsce są w dalszym ciągu ogromne, pragniemy więc zapewnić Powierników 

Funduszu Społecznego Marynarki Wojennej, że ofiarowane pieniądze zostaną w pełni zużyte 

na pomoc dla najbiedniejszych w Kraju.

Z poważaniem.

M. Bielicka

Dyrektor

A. Bogdanowicz-Rosco 

Przewodnicząca
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Polish Housing Society Limited 

Penros Home Pwllheil 

Gwynedd LL53 7HN

31 marzec 2004

Szanowny Panie Zubkowski

Chciałbym serdecznie podziękować Panu oraz Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej, za dar 

w wysokości Ł3,000, które otrzymaliśmy na rzecz naszych rezydentów.

Jednocześnie chciałbym poinformować, ze otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na cel, 

który przyczyni się do poprawy jakości życia naszych rezydentów zamieszkałych w naszym 

ośrodku opieki.

Jeszcze raz dziękuję

Z poważaniem

M. W. Drewenski

Kierownik Osiedla
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Polish Housing Society Limited 

Penros Home Pwllheil 

Gwynedd LL53 7HN

16 luty 2005

Prezes Fundacji Stowarzyszenia Marynarki Wojennej

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Zarządu i Kierownictwa Polskiego Osiedla Penrhos, składamy serdeczne 

podziękowanie za przekazanie dotacji w wysokości Ł2,000 na cel rozbudowy Domu 

Opieki w naszym Osiedlu. Suma ta z pewnością przyczyni się do osiągnięcia naszego celu.

Z poważaniem

M. W. Drewenski

KierownikOsiedla
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STOWARZYSZENIE MARYNARKI 
WOJENNEJ

POLISH NAVAL ASSOCIATION IN SCOTLAND

Chairman. M.Zawada Vice Chairman. J. Lassa. Secretary E. Daly

1 April 2004

Michael Zawada
Chairman
1401 Pollokshaws Road
Glasgow G41 3RG
Tel: 0141 632 9599

Dear Sir

I confirm that I have recieved the sum of two thousand pounds from The Polish Naval 
Association Welfare, for which we are very grateful for such donation to our Polish 
Naval Association Scotland - Glasgow.

Szanowni Państwo

Potwierdzam odbior czeku na kwotę dwóch tysięcy funtów od Polish Naval Associaton 
Welfare, za co jesteśmy bardzo wdzięczni za taka dotacje na Polish Naval Associaton 
Szkocja - Glasgow.

Serdecznie Dziękujemy
Z poważaniem Chairman Mieczysław Zawada
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Józef Szranik Stanisław Traszko Bolesław Fornal

Edmund Zieliński, Tadeusz Zieliński, Kazimierz Zieliński
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