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GDYNIA — OKRES REKRUCKI

Dotarł do nas donośny głos konduktora:
— Przygotować się. Stacja Gdynia.
Za chwilę wysypaliśmy się z pociągu na peron i natychmiast usłyszeliśmy:
— W dwuszeregu zbiórka!
Zauważyliśmy, że do bosmana Grabana podszedł mat (jak się potem

dowiedzieliśmy — Kozakow) i coś meldował. Za chwilę komenda:
— W prawo zwrot! Odmarsz do transportu!
Przed dworcem stały dwa autobusy Marynarki Wojennej, które zabrały

nas na Oksywie. Pierwsze wrażenie z koszar było dość dziwne. Wydawało
mi się, że wszyscy się śpieszą i najgorzej, iż nie wiadomo, dokąd. Staliśmy
w zbiórce na placu o kształcie czworoboku. Naokoło piętrowe budynki. Co
chwilę ktoś przechodził, zamienił parę słów i znikał. Zostaliśmy podzieleni
na plutony. Ja byłem w tym samym plutonie co Staszek, a naszym dowódcą
został mat Kozakow. Zaprowadził pluton do sali sypialnej i każdy stanął
przed łóżkiem z workiem marynarskim. W jednym końcu pokoju stały meta-
lowe szafki, do których wypakować mieliśmy nasze worki. Dowódca plutonu
wygłosił krótką przemowę:

— Mama daleko. Panowie się skończyli! Teraz trzeba się ruszać! Na
tego, który nie będzie mnie słuchał, mam takie metody, iż będzie żałował,
że się urodził. Za pięć minut worki rozpakowane, sorty ułożone w kosteczkę
w szafce i ponownie zbiórka przed łóżkami.

Po takim przygotowaniu jak szaleni rzuciliśmy się do szafek, aby rozpa-
kować worki i po paru minutach staliśmy przed łóżkami.

— No, kochani, teraz pójdziecie na wytworną kolację marynarską, tylko
patrzcie, aby wam brzuchy nie urosły.

Kolację połknęliśmy w tempie rekordowym i razem ze Staszkiem wsze-
dłem do świetlicy. Zapytałem go o pierwsze wrażenie. Odpowiedział, że na
razie wygląda to jak dom wariatów, brak jedynie dozorców. Wcześniej uda-
liśmy się do łazienki, aby się dokładnie umyć. Z nadmiaru wrażeń zaraz
poszliśmy spać, gdyż o dziesiątej gaszono światła.

Na drugi dzień o szóstej rano usłyszeliśmy krzyk dowódcy plutonu:
— Pobudka! Pobudka wstać! Biegiem przed łóżka marsz!
Widok był niesamowity. Grupa półprzytomnych ludzi, tylko w mary-

narskich koszulkach po pępek, leciała w różnych kierunkach. Dopiero głos
Kozakowa: — Przed łóżkiem zbiórka! — opanował sytuację. Spojrzałem
w lewo i prawo i nie wytrzymałem. Ryknąłem śmiechem tak zaraźliwym,
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Niemcy jakby wyczuli, że idziemy w osłabionym składzie. Już w dużym
dystansie od Krety rozpoczęli ataki z wysokiego pułapu, koło południa przy-
puścili największy zmasowany atak samolotów. Ogień naszych dział rozbijał
formacje i widzieliśmy zestrzelone samoloty. Niestety, jeden z kontrtorpe-
dowców brytyjskich został trafiony bombami i w parę minut zatonął. Samolot
atakujący lotniskowiec nadleciał z kierunku słońca i pomimo silnego ognia
zdążył zrzucić sześć bomb. Jedna uderzyła w pokład startowy z lewej burty,
przebiła go i nadburciem wpadła do morza. Druga trafiła w magazyn za-
opatrzeniowy i spowodowała pożar, który szybko ugaszono. Wyglądało to
bardzo groźnie, ale po szczegółowych oględzinach okazało się, że żywotna
konstrukcja okrętu nie została naruszona.

Po południu intensywność nalotów zmniejszyła się, a wieczorem naloty
ustały i zespół powrócił do portu. Admirał Cunningham w porozumieniu
z Admiralicją polecił HMS „Formidable” udać się na remont do USA przez
Kanał Sueski. Od razu zabunkrowano lotniskowiec do Kapsztadu, pobrano
żywność. Na drugi dzień lotniskowiec ruszył do Ameryki, aby dotrzeć do
portu Norfolk.

Już po wyjściu z Kanału Sueskiego otrzymaliśmy wiadomość, że do
Aleksandrii dostały się włoskie żywe torpedy i dwa pancerniki, HMS „Qu-
een Elizabeth” i „Warspite”, siedzą na dnie w porcie. Okazało się, że akcję
przeprowadzili oficerowie włoscy, którzy umieścili miny czasowe pod dnem
obu pancerników. Po wykonaniu zadania wynurzyli się i oddali do niewoli.
O oznaczonym czasie, jak zeznawali, nastąpiły głuche wybuchy pod pancer-
nikami, które po nabraniu wody osiadły na dnie.

Parę tygodni później Niemcy lądowali na Krecie i tak skończyła się ta
sławetna bitwa.

* * *
Po wyjściu z Morza Czerwonego, gdzie upał był niesamowity, weszliśmy

do Zatoki Adeńskiej. Minęliśmy Zatokę i wypłynęliśmy na Ocean Indyjski.
Pogoda była wspaniała, trochę się ochłodziło, wszyscy byli opaleni i po-
woli zapominali o ciężkich przeżyciach wojennych na Morzu Śródziemnym.
W nocy paliliśmy światła pozycyjne, widzieliśmy światła na lądzie.

Dni szybko mijały, aż weszliśmy do Kanału Mozambickiego, przecho-
dzącego między Madagaskarem a Afryką. I tu dostaliśmy prawdziwe lanie.
Natarł na nas sztorm o sile dwunastu stopni Beauforta. Potworne fale rzu-
cały lotniskowcem i tak znęcały się nad nami, że dwa działa przeciwlotnicze
na dziobie zostały uszkodzone, a pokład startowy zdeformowały na długo-
ści trzech metrów. Przy zabezpieczaniu drzwi do nadbudówki wiatr porwał
marynarza do morza.

Gdy sztorm się uspokoił, zrobiliśmy zwrot na zachód i po dwóch dniach
wchodziliśmy do Kapsztadu. Na pokład przybyli mer i kapitan portu, a na
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OKRĘT PODWODNY — ORP „DZIK”

Załatwiłem w dowództwie formalności i z głupia frant zapytałem: „Co
jest powodem przerwania urlopu?” Niestety, na razie nie otrzymałem odpo-
wiedzi, gdyż polecenie przyszło z Londynu od admirała Świrskiego. W jego
imieniu przyjechał komandor Borys Karnicki. O jedenastej zostało zaaran-
żowane spotkanie oficerów. Było nas około dwudziestu. Usiadłem obok
mego przyjaciela, Staszka Kopeckiego. Zebranie rozpoczął komandor Borys
Karnicki. Znałem go tylko z opowiadań. Był bardzo przystojny, miał dużo
uroku osobistego, toteż nic dziwnego, że cieszył się szczególną sympatią star-
szych pań. Od Bolka Romanowskiego wiedziałem, że ostatnio był dowódcą
ORP „Sokół”.

Komandor Karnicki powiedział, że Polska Marynarka Wojenna ma już
okręt podwodny „U” klasy — ORP „Sokół” — i że ma dostać następny,
potrzebuje zatem trzech młodych oficerów do tej specjalnej służby — oczy-
wiście na ochotnika.

Staszek Olszewski oświadczył, że raz się już topił na „Jastrzębiu”, zo-
stał solidnie pokiereszowany, dlatego więcej pod powierzchnię morza nie
pójdzie. Zdziwiłem się, że nie ma ochotników i w tym momencie ode-
zwał się Bolek Romanowski: „Gutek, spróbuj teraz ty”. Co miałem robić
— zgodziłem się pójść pod wodę. Niedaleko mnie siedzieli koledzy z mego
rocznika, Tadeusz Noworól oraz Ryszard Fritz, którzy też się zgłosili. Za-
dowolony komandor Karnicki zakończył zebranie i poprosił nas do siebie.
W taki sposób, zamiast odpoczywać, znalazłem się na okrętach podwod-
nych.

Wieczorem, siedząc w wygodnym fotelu u Staszka i popijając whisky
z wodą, relacjonowałem mu przebieg konwoju do Murmańska PQ16. Gdy
skończyłem, podsumował moją opowieść: „Jesteś kompletnym wariatem, za-
miast pobyczyć się, udajesz się do klubu sardynek”.

Następnego poranka siedziałem już w pociągu zdążającym do Ports-
mouth. Obok mnie siedział Tadek Noworól, „Murzyn”, który prawie nigdy
się nie uśmiechał. To był porządny chłop, setny kumpel, później, na ORP
„Dzik”, nazwaliśmy go „To-To”. W bazie okrętów podwodnych spotkaliśmy
poruczników Andrzeja Kłopotowskiego i Tadzia Bernasa, oraz kapitana Ko-
ziołkowskiego, który był nowym dowódcą ORP „Sokół”.

Nasze szkolenie rozpoczęliśmy na ORP „Sokół”. Z teorią zapoznawał
nas dowódca, a z konstrukcją i działaniem mechanizmów szefowie działów.
Bardzo intensywne wykłady w szkole angielskiej połączone były z kursem na
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Oficerowie pokładowi ORP „Piorun” podczas szkolenia w obsłudze urządzeń ratowniczych
prowadzonego przez por. mar. Gustawa Plewako (pierwszy z lewej)

podczas gęstej mgły uratował „Garlanda” przed staranowaniem przez idący
złym kursem brytyjski transportowiec wojska. Dostrzegł niebezpieczeństwo
i w ostatnim momencie przejął komendę na pomoście dowodzenia, wypro-
wadzając „Garlanda” na bezpieczny kurs.

Na redzie Reykjaviku gromadziły się transportowce alianckie, aby w wy-
znaczonym czasie wyruszyć w konwoju o kryptonimie PQ-16 do Murmańska
i Archangielska. Przeżycia uczestników tej podróży zostały opisane w kilku
publikacjach książkowych w polskich wydawnictwach w kraju i za granicą5.
Gustaw Plewako również odnotował w swoim pamiętniku własne doznania
i czyny wojenne załóg polskich okrętów. Walnie wspomógł redaktora Stani-
sława Biskupskiego w tworzeniu pierwszej zbeletryzowanej wersji książko-
wej o dziejach „Garlanda” na murmańskim szlaku. Wspierał także swoimi
informacjami i materiałami redaktora Jerzego Pertka, choć nie znalazło to
imiennej adnotacji w jego publikacjach6.

Przygotowujący książkę o dwóch podróżach polskiego transportowca
s/s „Tobruk” do Murmańska w 1942 i w 1943 r. redaktor serii Księgi Floty Oj-
czystej został zobowiązany przez kapitanów, oficerów i marynarzy PMH do
wiernego odtworzenia wydarzeń, które doprowadziły do spotkania w 1942 r.
w Murmańsku załóg ORP „Garland” i zatopionego „Jastrzębia” z załogą

5 J. Bartosik, Wierny okręt, Warszawa 1948; B. Pawłowicz, Krew na oceanie. Kartki z pa-
miętnika konwoju do Rosji, New York 1955; M. K. Borowski, Od Tobruku do Murmańska,
Warszawa 1966.

6 S. Biskupski, PQ-16 dojść musi. . ., Warszawa: Nasza Księgarnia 1982; Informacje i re-
lacje kpt. mar. i kpt.ż.w. Gustawa Plewaki — w zbiorach J. K. Sawickiego. Por. J. Pertek,
Niszczyciel „Garland”, Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1958; Tenże, Wielkie dni małej floty,
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1987, s. 325–332.
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Załoga ORP „Sokół”

Podczas nękających nalotów Luftwaffe na konwój zmierzający do Ar-
changielska „Garland” doświadczył ciężkich strat w ludziach i niemałych
zniszczeń na pokładzie. W trakcie kolejnego nalotu na stanowisku działa
nr 2 wybuchł pożar, który mógł przedostać się do otwartego luku komory
amunicyjnej. Tylko dlatego, że Gustaw Plewako wraz z jednym z marynarzy
zdołali zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia, „Garland” uniknął losu bry-
tyjskiego pancernika HMS „Hood”. Za męstwo i czyny wojenne na ORP
„Garland” Gustaw Plewako został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Po powrocie „Garlanda” do Szkocji por. mar. Gustaw Plewako zgłosił
się na prośbę dowódcy ORP „Sokół” do służby na okrętach podwodnych.
27 lipca 1942 r. został instruktorem w Obozie Szkolnym w Glenholt, którego
dowódcą od 29 lipca 1942 r. był kmdr por. Borys Karnicki, uprzednio do-
wódca ORP „Sokół”. Obóz przygotowywał kadrę na okręty podwodne, które
miały zasilić flotę polską w Wielkiej Brytanii. Zarządzeniem personalnym
ówczesnego szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej nr 22/Tj z 28 sierpnia
1942 r., Gustaw Plewako wszedł w skład pierwszego zespołu oficerów przy-
dzielonych 11 listopada 1942 r. w Barrow-in-Furness na okręt podwodny
ORP „Dzik”8. Na tym okręcie pełnił służbę do 6 czerwca 1945 r., uczestni-

ORP „Garland”: J. K. Sawicki, S/s „Tobruk” w konwojach śmierci, Gdańsk: Wydawnictwo
„Graf” 1990, s. 101 i n.

8 Dowódcą okrętu został kpt. mar. Bolesław Romanowski, zastępcą dowódcy por. mar.
Andrzej Kłopotowski, p.o. oficera nawigacyjnego Tadeusz Noworól i oficerem wachtowym
ppor. mar. Gustaw Plewako. Zob. A. Jankowski, Organizacja i obsada Polskiej Marynarki
Wojennej (1918–1947), w: Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 2, Polska Marynarka Wojenna,
cz. 1, Korpus oficerów 1918–1947, pod red. J. K. Sawickiego, Gdynia: Pracownia Historii
Wyższej Szkoły Morskiej 1996, s. 291 i n.
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Polskiej Marynarki Handlowej w Samodzielnym Oddziale Zatrudnienia Pre-
zydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku. 12 czerwca 1952 r. złożył
podanie o pracę w Polskim Rejestrze Statków, rekomendowany przez inż.
Henryka Giełdzika, prof. Jerzego Doerffera i kpt.ż.w. Tadeusza Meissnera.
Należy tu dopowiedzieć, że ówczesnym dyrektorem PRS, który go zatrud-
nił, był mgr inż. Mirosław Garnuszewski, nieujawniony członek konspiracyj-
nego Wydziału Marynarki Wojennej „Alfa” Komendy Głównej Armii Krajo-
wej10. Na bezpośrednie imienne zapotrzebowanie służb kadrowych Polskiego
Rejestru Statków Gustaw Plewako już w następnym dniu po przyjęciu, tj.
18 czerwca 1952 r., otrzymał skierowanie do pracy na stanowisku inspektora
pokładowo-nawigacyjnego PRS w Gdańsku.

Trzymiesięczny okres próbny odbył na stanowisku asystenta pokładowo-
-nawigacyjnego. 1 grudnia 1952 r. rozpoczął pracę inspektora pokładowo-
-nawigacyjnego w Dziale Morskim. Kierował nim wtedy mgr inż. Wiesław
Godlewski, który w następstwie zmian kadrowych i organizacyjnych 31 grud-
nia 1953 r. wystąpił do dyrektora PRS z wnioskiem o powierzenie Gustawowi
Plewace obowiązków kierownika Inspektoratu Pożarowego w Dziale Mor-
skim. Nastąpiło to 2 stycznia 1954 r.

Kolejne awanse służbowe nastąpiły w 1954 roku. Wiesław Godlewski
7 kwietnia 1954 r. zwrócił się do dyrektora PRS o przesunięcie Gustawa
Plewaki z placówki PRS w Gdańsku do centrali PRS na stanowisko kierow-
nika Inspektoratu Pożarowego, z równoczesnym przeniesieniem tej komórki
do Inspektoratu Pokładowo-Nawigacyjnego, oraz o powierzenie Gustawowi
Plewace organizacji Stacji Badań Sprzętu Nurkowego11. W uzasadnieniu
Wiesław Godlewski powoływał się na przebyte przez Gustawa Plewakę prze-
szkolenia na kursach kwalifikacyjnych przeciwpożarowych i w zakresie nur-
kowania, nie wspominając jednak o jego wyszkoleniu na oficera do służby
dowódczej na okrętach podwodnych i specjalizacji w zakresie broni podwod-
nej. Te kwalifikacje okazały się pomocne przy projektowaniu i atestowaniu
sprzętu ratowniczego i nurkowego oraz przy nadzorze klasyfikacyjnym wy-
posażenia technicznego i prowadzonych przez PRS prac podwodnych.

10 Wówczas w PRS pracował także inny członek WMW „Alfa” KG AK, inż. Wiesław Go-
dlewski, który zajmował stanowiska: kierownika Inspektoratu Kadłubowego, następnie Działu
Morskiego (VI 1951–III 1954), kierownika Działu Żeglugi Morskiej (od 15 IV 1954), głów-
nego inżyniera PRS i kierownika Działu Przepisów (II 1957–III 1958). Zob. noty biograficzne
H. Giełdzika, M. Garnuszewskiego i W. Godlewskiego — członków organizacji „Alfa”, w:
Kadry morskie. . ., s. 603, 605, 606.

11 Archiwum PRS w Gdańsku, Akta osobowe pracowników zwolnionych (1950–1958), Akta
Gustawa Plewaki (nr 131). Było to następstwem otrzymanego polecenia z Departamentu
Techniki Ministerstwa Żeglugi o natychmiastowym przystąpieniu do organizacji ww. Stacji
w związku ze śmiertelnym wypadkiem, jaki miał ostatnio miejsce przy pracach podwodnych.
Zob. Pismo W. Godlewskiego z 7 IV 1954 do dyrektora PRS.
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W charakterystyce zawodowej sporządzonej 14 sierpnia 1956 r., naczelny
inżynier PRS mgr inż. Wiesław Godlewski i nowy kierownik Działu Kadr
Wiktor Goworski kładli nacisk na jego wiadomości zawodowe i umiejęt-
ność rozwiązywania nowych zagadnień służących dobru przedsiębiorstwa.
Pochlebne opinie o pracy zawodowej spowodowały, że 11 maja 1956 r. Gu-
staw Plewako mógł przystąpić do egzaminu w Gdańskim Urzędzie Morskim,
a 14 maja odebrać dyplom kapitana żeglugi małej nr 2037, który podpisał
inż. Waldemar Wallas, dyrektor Gdańskiego Urzędu Morskiego. Pod koniec
1956 r. pojawiła się konieczność pilnego wyjazdu Gustawa Plewaki do Wiel-
kiej Brytanii na dwutygodniowy kurs konserwacji, naprawy i użytkowania
pneumatycznych tratw ratunkowych typu RSD, w które zaczęto wyposażać
polskie statki morskie18. W związku z tym 31 grudnia 1956 r. Departament
Kadr Ministerstwa Żeglugi zwrócił się do PRS o przekazanie dokumentacji
osobowej Gustawa Plewaki w celu wyrobienia paszportu.

Na podstawie Zarządzenia nr 192 Ministra Żeglugi (Stanisława Dar-
skiego) z dnia 22 listopada 1956 r. powołana została przy Ministerstwie
Żeglugi Komisja Weryfikacyjna Marynarzy i Rybaków z siedzibą w Gdyni
i Szczecinie. Miała na celu rozpatrzenie odwołań kapitanów, oficerów i ma-
rynarzy z Polskiej Marynarki Handlowej, przez lata bezprawnie pozbawia-

18 Dalekopis Łyczarza nadany w imieniu dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Że-
glugi, Warszawa 31 XII 1956 — w aktach osobowych G. Plewaki.
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