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W dniu 10-go lutego b.r. mija 30 lat od chwili 
kiedy Generał Haller rzucił w fale Zatoki Puckiej
złoty pierścień — jako symbol zaślubin Polski z morzem.

Dzień ten rok rocznie obchodziliśmy jako święto 
Marynarki Wojennej.

Dzisiaj rozproszeni po świecie całym nie możemy 
tego święta wspólnie obchodzić.

Czyniąc zadość życzeniom wielu naszych
Członków ~ z okazji Święta zamieszczamy w tym numerze 
krótki opis działalności Marynarki Wojennej w czasie ) 
ostatnie j Wojny., - jako wyraz hołdu tym wszystkim, '*** 
którzy za sprawę polski w tej wojnie życie dali, 
stwarzając jaknajchwalebniejsze tradycje dla przyszłych 
pokoleń.
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DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

W CZASIE WOJNY 1939-1945 
'KF?or<i opis

REbftKCJfl "MS" -

W chwili wybuchu wojny dwa zespoły polskich okrętów 
znajdowały się poza Bałtykiem. Pierwszy był to zespół szkolny składają
cy się z transportowca ORP "Wilja" i’żaglowca szkolnego ORP "Iskra". 
"Wilja". znajdowała się w Casablance naprawiając awarie kotłów, a "Iskra" 
w pobliżu północno-zachodnich wybrzeży Afryki. Dowódca "Iskry" po 
otrzymaniu wiadomości o wybuchu wojny skierował okręt do Casablanki. 
Załogi i jeden rocznik szkoły podchorążych Marynarki Wojennej /przeszło 
50 podchorążych/, zostały przewiezione do Francji, a później do Anglii.

ORP "Iskra" został użyty przez Anglików jako okręt - baza w Gibraltarze, 
ORP "Wilja" przeszedł do Marynarki Handlowej pod nazwą SS "Modlin", 
W czasie inwazji Normandii w roku 1944 został on zatopiony jako jeden 
ze statków tworzących falochron.
Drugi zespół składał się z trzech.kontrtorpedowców ORP "Błyskawica", 
"Grom" i "Burza". Zespół ten opuścił Gdynię w dniu 30 sierpnia i przy
był do Rosyth 1-go września 1939r. Wysłanie tych okrętów zostało uz
godnione z Admiralicją brytyjską w sierpniu przed wojną. Powodem 
wysłania tych okrętów do Anglii było przeświadczenie Szefa Kierownictwa 
Marynarki Wojennej o beznadziejności sytuacji kontrtorpedowców w 
oparciu o bardzo niepewne bazy.
Czwarty kontrtorpedowiec ORP "Wicher" został w Kraju, Istotną przyczy
ną tego było zarządzone przez Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 
przygotowanie operacji lądowo - morskiej przeciw Gdańskowi, w której 
jeden kontrtorpedowiec miał brać udział.

Gdy Admirał Swirski w maju 1939 roku przedstawiał Marszalkowi Rydzcwi- 
Smigłemu konieczność wysłania 3-oh kontrtorpedowców do W.Brytanii - 
operacja przeciw Gdańskowi obowiązywała w całej pełni i nie można było 
żądać zaniechania desantu na Gdańsk, -w którym jeden kontrtorpedowiec 
miał brać główmy udział. Marsz, Rydz - Śmigły odrazu zgodził się na 
wysłanie trzech kontrtorpedowców do W.Brytanii, zastrzegając sobie . 
decyzję tylko co do daty.
Później, na skutek meldunku, Adm,Swirskiego do Generalnego Inspektora 
Sił Zbrojnych o nierealności całego planu użycia okrętów wojennych 
przeciw Gdańskowi bez oglądania się na prawdopodobną akcję floty 
niemieckiej, Marsz, Rydz - Śmigły zgodził się na to, żeby okręty 
wojenne zostały użyte przeciw Gdańskowi tylko wtedy, gdy sytuacja w 
stosunku do floty niemieckiej na to pozwoli.
Ale Szef K.M.W. nie wykorzystał tego osłabienia konieczności udziału 
okrętów w operacji Gdańskiej dla poruszenia sprawy wysłania czwartego 
kontrtorpedowca, bojąc się, że przy nieohętnym stosunku pewnych 
wpływowych czynników wojskowych do wysłania kontrtorpedowców do 
W.Brytanii, wysłanie to, przy nowym, poruszeniu sprawy może ulec 
zasadniczej rewizji i żaden okręt do W.Brytanii nie odejdzie.

Okręty podwodne otrzymały rozkaz szkodzenia żegludze nieprzyjaciels
kiej jak długo się da, a potem bądź przedzieranie się do Anglii, 
bądź w razie niemożności wykonania tego zadania internowanie się w 
porcie szwedzkim. Z pięciu okrętów podwodnych trzy dały się inter
nować w Szwecji a dwa - ORP "Wilk" po 20 dniach operowania i 
ORP "Orzeł" po 43 dniach /w tym trzy dni internowania w Talinie/ - 
przeszły do Anglii powiększając liczbę naszych okrętów po stronie 
Sprzymierzonych do siedmiu, a stan liczbowy personelu Marynarki 
Wojennej do 70 oficerów, 69 podchorążych i 804 podoficerów i mary
narzy. Jak te okręty zostały przyjęte w Anglii?

Zadania jakie stały przed Marynarką Brytyjską w chwili wybuchu 
wojny można krótko określić jako ; ochrona żeglugi własnej i blokada
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Niemiec. Ze względu na dysproporcję sił, jaka istniała między flotą 
niemiecką z jednej strony, a połączonymi flotami W,Brytanii i Francji 
z drugiej - jakiejś akcji floty niemieckiej, któraby doprowadziła do 
klasycznej bitwy morskiej - praktycznie nie należało się spodziewać*. * 

‘Należało zaś liczyć się z akcją okrętów podwodnych oraz z wypadami 
pojedynczych większych okrętów, które przerwawszy blokadę mogłyby 
uprawiać korsarstwo na szerokich oceanicznych szlakch. Z myślą o tego 
rodzaju akcji były’przecież budowane taw. kieszonkowe pancerniki,które 
posiadały uzbrojenie znacznie przewyższające siłę ognia krążownika, a 
szybkość uniemożliiaiającą pościg przez współczesny im pancernik. Tak > 
blokada jak i złączona z nią kontrola ruchu statków handlowych neutral
nych / a ruch był wówczas olbrzymi, bo większość państw europejskich 
była przeoież neutralną, morza wymarły dopiero po zajęciu Europy przez 
Niemców/, a w większym jeszcze stopniu oohrona żeglugi własnej wymagały 
ogromnej ilości okrętów eskortujących. Zadanie to w pierwszym okresie 
wojny spadło na barki kontrtorpedowców, których ilość we flocie bry
tyjskiej okazała się niewystarczającą, Bez przesady można powiedzieć, 
że polski dywizjon kontrtorpedowców był w tym czasie dla Anglików na 
wagę złota. '/
Został on przydzielony początkowo do Zachodniego Obszaru Operacyjnego 
pod Dowództwem 0 in 0 Western Approaches, Plymouth, później przesunięty 
został do pierwszej flotylli kontrtorpedowców w Harwich. Okręty pod
wodne weszły w skład zespołów brytyjskich i pod względem operacyjnym 
podlegały dowódcom brytyjskim, pod innymi względami podlegały one 
władzom polskim.

2 6 - Sprawy te zostały uregulowane umową polsko - brytyjską, podpisaną w 
dniu 18 listopada 1939r. Pod koniec tego roku w Plymouth została zor
ganizowana pływająca baza Marynarki na ORP "Gdynia", na którym mieściły 
się kadra Marynarki, centra wyszkolenia, oraz Komenda Uzupełnień Floty.

. W pierwszych miesiącach roku 1940 kontrtorpedowce bazowane w Harwioh 
pełniły służbę patrolową przeciwko okrętom podwodnym i statkom próbu
jącym przerwać blokadę, Teren działania; Tershellińg - Helgoland. 
Wody przybrzeżne isiane wówczas były minami magnetycznymi, na które 
jeszcze nie było przeciwśrodka. Z flotylli, w skład której wchodziły 
polskie kontrtorpedowce, liczącej 13 okrętów, na minach magnetycznych 
utonęły trzy jednostki.
Do końca wojny z flotylli pozostały tylko trzy kontrtorpedowce - w 
tym dwa polskie. -W początkach kwietnia kontrtorpedowce zostały przydzie
lone do Home Fleet i brały udział w nieszczęśliwej wyprawie norweskiej• 
Dnia 4 maja, u wejścia do Rombarks Fjord tuż przed Narwikiem utonął 
trafiony bombatdL lotniczymi "Grom", "Błyskawica" 6 maja, przeżywając 
nadzwyczaj ciężkie bombardowanie bo od godz. 7 rano do 3 po południu 
atakowana jest kilkanaście razy - mśoi częściowo stratę siostrzanego c 
okrętu zestrzeliwując dwa samoloty.
ORP "Burza" operował w okolicach Skaaland i Harstadt i zetknął się z 
Brygadą Podhalańską.
Po Norwegii przychodzi Francja, a później już, jedna nazwa uosobiająca 
dramat ówczesnych dni - Dunkierka.
Polskie kontrtorpedowóe są tam oczywiście, "Błyskawica" w Dunkierce, 
dosłownie W samym porcie.•"Burza" pod Calais została rrafiona dwiema 
bombami, 77 tym okresie oprócz ORP "Grom" straciliśmy okręt podwodny 
"Orzeł", "Orzeł" z bazy brytyjskiej wykonał 7 patroli u południowych 
wybrzeży Norwegii w Skagerakii i Kategacie.
W czasie 5-go patrolu 8 kwietnia "Orzeł" zatopił transportowiec "Rio 
de Janeiro" wiozący wojska niemieckie na inwazję Norwegii, Była to 
pierwsza stratą, jaką Niemcy w czasie tej inwazji ponieśli, 
Z 7-gc patrolu "Orzeł" nie wrócił. Zginął 'wraz z całą załogą. Dzień 

. 8 czerwca został uznany za dzień straty okrętu.
Drugi okręt podwbdny ORP "Wille" w roku 1940 odbył ogółem osiem patroli 
bojowych* Załoga tego okrętu walczyła przede, wszystkim z awariami 
mechanizmów. Okręt'bowiem był' stary, zbudowany w r. 1930, mający prawie 
9 lat służby i nadwyrężony bombardowaniami na Bałtyku. Tym niemniej, 
na jednym z pierwszych patroli staranował niemiecki okręt podwodny.



Rok 1940 jest nie tylko rokiem strat, ale także rokiem powiększenia 
ilości naszych okrętów. 3-go maja została podniesiona polska bandera 
na wypożyczonym nam przez Admiralicję brytyjską kontrtorpedowcu ORP 
"Garland", Okręt ten operował jakiś czas na Morzu Śródziemnym, a w 
pierwszych dniach września dołączył do "Błyskawicy" i "Burzy", które 
z powrotem bazowały -wówczas w Plymouth.’ Organizacyjnie okręty weszły 
w skład 3-ciej flotylli kontrtorpedowoów, której dowódcą w tym czasie, 
był Lord Móuntbatten, dowodząc równocześnie kontrtorpedowcem "Javelin". 
Zadaniem flotylli było utrzymanie stałych patroli w Kanale Angielski^ 
celem zwalezaniarruchów nieprzyjaciela przy wybrzeżu Francji i prze
ciwdziałanie inwazji,. Jest to nadzwyczaj ciężki okres służby naszych 
okrętówj noce spędzało się na patrolach, "a dnie na' redzie w Plymouth 
w 10-oio minutowym to znaczy praktycznie w natychmiastowym pogotowiu. 
Postoje w bazie były urozmaicane. stałymi -nalotami bombowców. Ha ląd 
przeciętnie można było wyjść raz na miesiąc, ale. W,Brytania żyła 
wówczas w obawie inwazji i każdy pływający obiekt stawał się wysuniętą 
redutą wyspy, Uzbrajano co tylko się dało.
W czerwcu 19^+0 roku Marynarka Polska obsadziła 12 trawlerów; rybackich, 
które początkowo uzbrojone były w radiotelefon i jeden karabin ręczny, 
później dodano im jedno działko "Hótchkis" i karabin maszynowy. 
Pełniły służbę obserwacyjne meIduhkową,
Grupa ta została zwiększona o dwa. okręty strażnicze t,zw,"®hasseury" 
Były to okręty francuskie o wyporności około 100 ton, przeznaczone 
do zwalczania okrętów/- podwzodnych. Poza tym w Lipcu obsadziliśmy dwa 
okręty pomocnicze "Pomęrol" i."Medoc",
Były to okręty o -wyporności 1200 ton, uzbrojone w cztery działa 
10-oio centymetrowe- i 2 działka przeciwlotnicze. Okręty te, tak jak 
wspomniane, wyżej " ohasseury’-', podnosiły dwio. bandery: polską, i fran
cuską. . -
Później, obsadziły- je załogi brytyjskie, zostali na nich tylko 
dowódcy Polacy, Okręty te'podnosiły wówczas bandery : polską, 
angielską i francuską, . . ..
Jeden z nich"Medoc" został storpedowany przez samolot i zatonął wzraz 
z dowódcą.
Marynarka Polska w tym okresie obsadziła również francuski kontrtor- 
pedowiec "Ouragan" bliźniaczy okręt "Burzy", a w; listopadzie’ nowy 
kontrtorpedowiec ORP "Piorun".

Kiedy pod koniec roku 1940 zaczęła się zmniejszać obawa przed inwazją 
niemiecką, a coraz bardziej wzrastać niebezpieczeństwo okrętów pod- 
*/o<inych, operujących z baz norweskich i francuskich, bardzo wzrosło 
zapr>i,xchowanie na koxxtr torpedowce, To też, polskie kontrtorpedcwoe 
Zostały pi-zASTOiięte do Greenock - bazy u ujścia Clyde- i zaczęły 
brać udział w. operacjach,które ' znane--są; światu jako "Bitwa c 
Atlantyk"
Praca okrętów w tyra okresie polegała na, doprowadzaniu konwojów 
idących do Ameryki do 20 — 25 stopnia długości zachodniej, tam 
spotykały- one konwoje idące na wschód, 1 dopiwadzały je dc portów; 
na zachodnim xvybx'»=>żn.’ńzt Brytanii,
W maju roku. 1941 ORP "piorun" bra:ł' udział w pościgu za "Bismarklem" 
Był pierwszym okrętem z flotylli kontr-tnrpedowców, który zauważył 
■Bismarcka", 'Tymienił z nira nawet kilka .artyleryjskioh salw, 
'Garland brał yz Czerwcu udział w w.yprawie na Spitsbergen, Celem tej 

wyprawy było zniszczenie radiostacji i stacji raeteoroglczncj.
Ve wrześniu tego roku "PI orun" i "Garland" należały do eskorty 
słynnego konwżoju na Maltę.

W. kwietniu Marynarka Polska powięlęszyła się o dwa norze kontrtorpe— 
dox.ee ORtr 'Krakowiak" i "Kujawiak", Były to okręty specjalnie przy
stosowane do służby eskortowej,
Uzbrojone y; 6 dział oztpro-oalowych .przeciwlotniczych, jedno 4~r,j 
lufowe działko Yickers 4C4-iailimetrciwe t.zw, pora—pora i dwa Oerlikony 
wraz z całym zestawem ' radarów, . stanowiły doskonałe okręty 'orzeciw- 
lotnicze.



Kwestia załóg dla tych okrętów została rozwiązana przez zwrócenie 
kontrtorpedcwca "Ouragan" marynarce Wolnych Francuzów, 
"Krakowiak" i "Kujawiak" zostały przeznaczone do służby konwojowej na 
wschodnim wybrzeżu Anglii,
Wielkie porty wschodniego wybrzeża; Londyn, Hull, New Castle, z racji 
grożącego niebezpieczeństwa były niedostępne dla wielkich statków • 
oceanicznych.
Zadanie dostarczenia do wschodniej Anglii towarów wyładowywanych w 
portach wybrzeża zachodniego, wobec przeładowania i częściowego 
uszkodzenia kolei, spadłe na barki żeglugi przybrzeżnej. 
Konwoje statków przybrzeżnych, ładowane w portach Morza Irlandzkiego 
w Clyde i Kanału Brystolskiego, rozwoziły ładunek do portów wybrzeża 
południowego i wschodniego.
Konwoje, te były narażone w dzień na ataki lotnictwa, w nocy na ataki 
ścigaczy i właśnie kontrtorpedowoe typu "Hunt" były specjalnie dosto
sowane do tych zadań,
ORP "Krakowiak" i "Kujawiak" zostały przydzielono do 15-tej flotylli 
kontrtorpedowcóy bazowanej w Plymouth, której zadaniem było eskorto
wanie konwojów pomiędzy Millford Heaven a Plymouth, 
Kontrtorpedowoe pracowały oddzielnie, każdy z nich miał przydzielone 
na stałe 4 trawlery tworząc grupę eskortową. 
Służba była monotonna i wyczerpująca, gdyż ze względu na stałe 
zagrożenie lotnicze, połowa załogi przebywała w stałym alarmie, a noce 
bardzo często spędzało się w pełnym alarmie bojowym,

Z tego okresu zasługuje na wzmiankę obrona jednego konwoju przez 
ORP "Kujawiak", który zręcznie manewrując w ciągu 2 i 1/2 godzin, . 
zawsze na czas zdążył stworzyć zaporę ogniową, uniemożliwiając 
samolotem przeprowadzenie skutecznego ataku, .
Żaden ze statków konwoju nie został nawet uszkodzony. Akcja odbywała 
się około północy i na podkreślenie zasługuje fakt, że manewrowanie 
okrętem i kierowanie ogniem odbywało się wyłącznie przy pomocy radaru,

W końcu grudnia "Krakowiak" i "Kujawiak",brały udział w raidzic na 
Lofoty, celem którego było przerwanie linii konwojów niemieckich z 
Narviku, oraz zniszczenie stacji obserwacyjnej na. Lofotach.

Okręt podwodny "Wilk" w styczniu 1941 roku odbył swój ostatni patrol 
bojowy, gdyż ze względu na stan mechanizmów uznano go za niezdolny do 
operacją;przeszedł do grupy okrętów ćwiczebnych,

19-go stycznia podniesiono polską banderę na nowym okręcie podwodnym 
"Sokół"* Początkowe bierze on udział w blokadzie Brestu, gdzie 
znajdowały się krążowniki liniowe "Schamhorst" i "Gneiśenau", stano
wiące olbrzymie zagrożenie dla atlantyckich szlaków komunikacyjnych. 
We wrześniu "Sokół" zostaje wysłany na Morze Śródziemne i przydzie
lony do flotylli okrętów podwodnych bazujących na Malcie, 
Tutaj rozpoczyna działalność pełną sukcesów, którą znamionuje brawura! 
determinacja i przedsiębiorczość,
"Sokół" jest okrętem nie ty lico, jak Anglicy mówią "efficicnt", ale i 
"lucljy" I. tak na przyklap udaje mu. się szczęśliwie wyjść z sieci 
przeciwko łodziom podwodnym, lub też ujść pościgowi po storpedowaniu 
kontrtorpedowca włoskiego w porcie Nayarini itp, 
Specjalnie ciężkie chwile przeżywa "Sokół" w czasie postoju na Malcie, 
gdzie często jest zmuszony do zanurzania się w porcie przed atakami , 
lotnictwa. W czasie tych nalotów został on drtjkrotnie zbombardowany, 
a ponieważ remont na Malcie był niemożliwy - przeszedł do Gibraltaru, 
a potem do Anglii, y. czasie swej pierwszej kampanii na Morzu Śród
ziemnymi "Sokół" wyrzucił 20. tozped, uzyskując 5 trafie^ zatapiając 
11,000 ton tonażu i uszkadzając 15,000.
W tym czasie rzucono na niego 82 bomby głębinowe.

Ty dniu 4 grudnia 1941 roku podniesiono polską banderę wojenną na 
okręcie podwodnym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Okręt ten 



otrzymał nazwę ORP "Jastrząb", Wkrótce jednak, bo już w maju 1942,■ 
przez pomyłkę i nieszczęśliwy zbieg okoliczności został zatopiony 
przez eskortę konwoju idącego do Rosji.
W zamian za "Jastrzębia" otrzymaliśmy nowy okręt podwodny ORP "Dzik", 
na którym podniesiono banderę 11 października 1942 roku.

W roku 1942 polskie kbntrtorpedowce brały udział w eskortowaniu 
konwojów do Kanady, Rosji, Islandii, oraz w Kanale Angielskim, 'Brały 
także udział w operacjach na Morzu Śródziemnym, gdzie 16 czerwca 5 
straciliśmy ORP "Kujawiak", który zatonął na minie w czasie-eskorto
wania konwoju na Maltę,.
Stan posiadania wzrósł-o nowy kontrtoxp.edovri.ee typu "Hunt" - ORP"SlązaIt" 
który zastąpił "Kujawiaka" oraz o jeden nowy duży kontrtorpodowlec 
ORP "Orkan".
W tym okresie zasługuje na podkreślenie udział ORP "C-arland" -w konwoju 
do Murmańska. Konwój ten atakowany był masowo przez lotnictwo.
"Garland" został poważnie uszkodzony i poniósł wielkie straty w lu- 
tUn&ziaoh /26 zabitych i 37 rannych/.
W sierpniu ORP "Ślązak" brał udział w raidzie na Dieppe, nos trze liwująo 
tam 4 samoloty, czym zdobywa "mistrzostwo" floty brytyjskiej na rok 
1942. .
Pod koniec tego roku "Ślązak" zdobywa innego rodzaju rekord,..wyławia
jąc z morza w ciągu dwuch tygodni 21 brytyjskich lotników.
Jedna załoga została uratowana’po 62 godzinach pływania na tratwie 
ratunkowej /dinghy/, "Ślązak" otrzymał namrę "Sherpherd of the. dinghies" 
8-go listopada tego roku następuje inwazja Północnej Afryki.- Banderę 
polską reprezentuje ORP "Błyskawica" osłaniając desant w Bugic. .

Rok 1943 jest w pewnym sensie rokiem przełomowym w* operacjach na morzu, 
na teatrze europejskim. Flota brytyjska odzyskuje panowanie na Morzu 
Śródziemnym, umożliwiające inwazję yłooh. Bitwa o Atlantyk, przechodzi 
swój punkt kulminacyjny i zostaje przez floty Sprzymierzonych wygnana. 
Admiralicja brytyjska w porozumieniu z Ministerstwem Lotnictwa wyda’ła 
w roku 1946 książeczkę pod tytułem "The Battle of the Atlantic".
Jest to oficjalne opracowanie walki z okrętami podwodnymi na Atlantyku 
w'latach .1939 - 1^5. ■
Książeczka ta w- prostych, a nawet suchych .słowach urzędowego języka. 
Opisuje-jeden z-najbardziej dramatycznych i. przełomowych .okresów s 
współczesnej historii. Od wyniku' bitwy o Atlantyk zależał przecież; 
wynik wojny w ogóle, -
Książkę czyta się jak najciekawszy, a jednocześnie najwierniejszy 
reportaż z walki z łodziami podwodnymi.. Nasilenie tej walki było w 
różnych okresach różne. Liczba niemieckich okrętów podwodnych 
operujących na Atlantyku wahała się od kilku ćoikilkudziesięciu. 
Straty tonażu Sprzymierzonych od kilkudziesięciu do prawie, miliona 
ton miesięcznie. Średnio, niemieckie okręty podwodne topiły miesięcz
nie 225,000 ton. Ogółem zatonęło 2775 statków handlowych o łącznym 
tonażu 14 i 1/2 miliona ton, Niemcy stracili 781 okręt ów. podwodny oh, 
Ułosi 85* Po stronie Sprzymierzonych w roku 1944, w'służbie eskor
towej i patrolowej brało udział 880 okrętów zatrudnionych w konwojach 
oceanicznych, oraz 2200 mniejszych jednostek w żegludze przybrzeżnej. 
W konwojach przepłynęło ogółem 73,000 statków handlowych, książce 

* tej, opisującej operacje na tak olbrzymią skalę, zacytowanych jest 
tylko kilkadziesiąt nazwisk, ale między tymi nazwiskami widnieje 
jedno nazwisko polskie - dowódcy ORP "Orkan", lctóx^r zginął ze swym 
ikrętem i większością załogi w dniu 8 października 1943*
Z załogi 14 oficerów i pkóło 200 podoficerów i marynarzy ocalał 
tylko jeden oficer i 40 podoficerów- i marynarzy.

Największą jednak pracą w konwojach atlantyckich mogą poszczycić, się 
ORP "Garland" i "Burza". Należały one do gx*upy eskortowej,składającej 
się z okrętów brytyjskich, francuskich i polskich. Okręty te pełniły 
wyjątkowo żmudną, nie mówiąc już niebezpieczną, pracę. Specjalnie na 
podkreślenie zasługuje ORP "Burza", który ze swoim maksymalnym 
zasięgiem 3000 mil, przychodząc z Europy,do Ameryki, miewał w zbiór-
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iiikaoh zaledwie po ki lica ton ropyj
Ekonomia pary "była doprowadzona aż do hrYradumartwienią. Zamykano nawet 
parę do kaloryferów w zimie na półaoonym Atlantyku.’. " '•'nagrodę" oba te 
okręty w październiku 1943 r, zostały wysłane na cieplejdże wody i 
brały udział w zajmowaniu portu Angra na wyspie Terceira na Azorach, 
ORP "Garland" pod koniec tego roku został myślany do Freetown i z tej 
bazy operował do kwietnia 1944 przepływając-pierwszy raz równik 11-go 
lutego 1944 roku, ■ . • .

W czerwcu 1943 reku "Ślązak" i "Krakowiak" zostały przesunięte na 
Morze Śródziemne i brały udział w inwazji Sycylii, a w listopadzie 
"Krakowiak" przechodził ciężkie chwilo w inwazji Dodekanezu,

W roku 1943 jak już wyżej wspomniano, straciliśmy ORP "Orkan", lecz 
Marynarka powiększyła swój stan posiadania o pierwszy w swej historii 
krążownik ÓRP "Dragon", Nie brał on udziału w operacjach 1943 rolni., 
gdyż był w kapitalnym remoncie.
Okręt podwodny "Dzik" został wysłany na Morze Śródziemne w marcu 1943r,, 
a w kwietniu dołączył do niego "Sokół". Okręty te przybyły na Maltę w 
czasie kiedy bitwa o Tunis, a z nią i kampania afrykańska:były zakoń
czone, Żegluga nieprzyjacielska znikła z morza otwartego. Okrętom pod
wodnym przypadłe w udziale topienie żeglugi przybrzeżnej, dozorowanie 
portów i wybrzeża, blokada, oraz zadania specjalne, jak wysadzanie 
agentów itp,
Oba te okręty w' szlachetnej rywalizacji podtrzymują tradycję "Sokola" 
z dzas-jw jego pierwszego pobytu i operując na Adriatyku, a później,na 
Morzu Egejskim topią względnie poważnie uszkadzają: ORP '"Dzik" około 
50,000 ton, a ORP "Sokół" około 25,000 ton tonażu /okrętów i statków 
handlovych/.
Okręty te miały po 500 ton wyporności, a załoga składała się z 5 
oficerów i 32 podoficerów i marynarzy,

W kwietniu 1944 r. "Garland" zastał przesunięty z Freetown. ha Morze . 
Śródziemne i operował tara do końca roku, bądź to w składzie floty' - 
bądź w eskorcie konwojów. . .
W czasie jednej operacji "Garland" zatopił okręt podwodny, prawie że 
taranując go. Dziób podwodnego okrętu otarł się. o burtę "Garlanda" , 
przeciął blachy.kadłubą nad linią wodną na długość około 10 yardów; 
"Garland" zabrał z zatopionego okrętu 47 jeńców, w tyra, dowódaę.

Reszta nadownych.okrętów bazowała w W.Brytanii, biorąc udział W 
ooeraojaoh na Atlantyku i Kanale,
Z ciekawszych oporacji należy wyraioąić udział "Pioruna" w operacji 
przeciwko "Tirpitzowi" oraz "Pioruna" i "Błyskawicy" przeciwko 
żegludze nieprzyjaciela u wybrzeży Norwegii, poza tym okręty przy
gotowywały się do wzięcia udziału w inwazji Normandii, w której wzięły 
udział wszystkie polskie okręty nawodne z wyjątkiem "Garlanda" będą
cego na Morzu Śródziemnym i "Burzy" postawionej do rezerwy. ■ .
Krążownik "Dragon" i kontrtorpedowiec "Ślązak" i "Krakowiak" na 
wschodnim skrzydle operacji w sektorze brytyjskim, ORP "'Błyska1 vi<ca"- 
i "Piorun" w składzie 1C—tej. flotylli kontrtorpedowców osłaniały 
działania inwazyjne od zachodu'przeciwko ewentualnej interwencji 
kontrtorpedowców niemieckich bazowanych w Prost i portach Zatoki 
Biskajskiej.
Istotrie kontrtorpedowoo te interweniowały, ale już w bitwi< z 8 na 
9 czerwca niomiecki dywizjon składający się z czterech kontrtorpedow- 
ców został przez 10-tą flotyllę zniszczony.
13-go czerwca ORP "Piorun" jako starszy grupy w towarzystwie biytyjs- 
kiego kontrtorpedowca "Ashanti" zatopił 7 niemieckich dużych trawle
rów. "Piorun" otrzymał kilka trafień, ale nie poniósł strat.
ORP "Dragon" brał udział w bezpośrednim bombardowaniu baterii umocnień 
i koncentracji czołgów, 0 godzinie 4.40 rano 8-go lipca, trafiony 
torpedą /prawdopodobnie tzw, żywą torpedą/, został poważnie uszkodzony. 
Ze względu na burzliwą pogodę nie mógł byó odholowany do Anglii i 



został zatopiony na mieliźnie, jako przedłużenie sztucznego molo 
/Goosbory/,
"Krakowiak" i "Ślązak" też brały udział w bombardowaniu wybrzeża, 
6-go lipoa "Sląząk" wziął do niewoli załogę żywej torpedy, to jest 
19-letniego chłopca, który przed poddaniem się zatopił torpedę. 
We wrześniu "Krakowiak" i "Ślązak" przeszły do Harwich, skąd już do 
końca wojny brały udział w patrolach i konwojaofi do Ostendy i Antwerpii 
- dwuch najważniejszych portów zaopatrywania Sprzymierzonych, 
Służba była nadzwyczaj wyczerpująca. Jesień i zima w latach 192+4/45 
były bardzo ciężkie. Wody zasiane minami i wrakami, w nocy śoigacze i 
mały typ okrętów podwodnych. Jako przykład intensywności pracy przytoczę, 
że "Ślązak" w ciągu trzech miesięcy odbył 29 nocnych patroli i brał 
udział w 10 konwojach.
"Błyskawica" i "Piorun" pod koniec roku brały udział w eskortowaniu 
dużych i szybkich statków pasażerskich, transportujących wojska z 
Ameryki,

Działania polskich okrętów wojennych należy jeszcze uzupełnić choćby 
tylko wzmianką o śoigaczach. Te małe okręciki, obsadzone przez załogę 
składającą się z 2 oficerów i 10 marynarzy, dobrze się napracowały w 
ozasie tej wojny w Kanale. W rolni 1940 posiadaliśmy dwa śoigacze, w 
roku 1945 - siedem.

Na zakończenie obolałbym podać pewnego rodzaju zestawienie obrazujące 
aktywność naszych okrętów;
ilość patroli i operacyj - 1162,
konwojów - 787>
ataków na okręty nawodne - 75,
ataków na okręty podwodne - 211,
otwierano ogień do lotnictwa - 261,. razy,
walk z brzegiem - 100,
przebyto mil motskich - 1,213,000.
Palmę pierwszeństwa zdobył "Piorun" z 218,000 m.m. Tuż za nim idzie 
"Garland" z 217,000 m.m.
Dla ilustracji przebytych mil morskich, możemy podać, że w ostatniej 
wojnie polskie okręty objechały 56 razy kulę ziemską, wzdłuż równika. 
Okrętów nawodnych zniszczono - 6, uszkodzono - 9,
Okrętów podwodnych zniszczono -2, prawdopodobnie zniszczono - 3, 
uszkodzono - 8,
Statków handlowych zatopiono - 41 o ogólnym tonażu - 70,000, 
uszkodzono 25,000 ton,
Samolotów zestrzelono - 17, prawdopodobnie - 7>
Bateryj nadbrzeżnych zniszczono - 9,uszkodzono -8,
Czołgów zniszczono -3.
Straty własne wyniosły;

Kontrtorpedcrwiec ORP "Grom" dnia 4. 5. 40. Narvik
Okręt podwodny ORP "Orzeł" 11 8, 6. 2)0, Skagarak
Okręt podwodny "Jastrząb" n 2. 5. 42. Morze 

Arktyozne.
Kontrtorpedowiec ORP "Kujawiak" ii 16. 6. 42 wejście na 

Maltę
Kontrtorpedowiec ORP "Orkan" ił 8.10. 43 Północny 

Atlantyk
Krążownik ORP "Dragon" /poważnie uszkodzony
i osadzony na mieliźnie/ ii 8. 7. 44 wybrzeże 

Normandii

Straty w ludziach; 23 oficerów, 8 podchorążych, 4 chorążych, 
133 podoficerów,. 236 marynarzy.
Razeią; 404«

Z natury rzeczy ograniczyłem się tylko do podania najbardziej jaskra
wych plam odbijających się na tle codziennej, szarej pracy operacyjnej



na morzu, . ■ .
Dla zobrazowania całości wysiłku naszej Marynarki, należy równ: ’ •
uwzględnić wysiłek organizacyjny, dokonany w,tym okresieIczastu 
W roku 1939 na terenie 77. Brytanii i na 5 okrętach przebywających na 
wodach brytyjskich znajdowało się 70 oficerów, 69 podchorążych i .804 . 
podoficerów i marynarzy.
Mimo poniesionych strat wojnę zakończyliśmy stanem:

.1 krążownik, 6 kontrtcrpedowoów, 3 okręty podwodne, 7 ści aozy, 
oficerów, 3^57 PO’iaficerów i marynarzy.


