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SPOJRZENIE WSTECZ
Myśl stworzenia organizacji społecznych jak 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Stowarzysze
nie Lotników, Stowarzyszeni Marynarki Wojennej 

i innych była prostą konsekwencją sytuacji politycznej 
w jakiej my Polacy znaleźliśmy się w roku 1945. 
W lipcu tego roku rząd brytyjski cofnął uznanie 
rządowi polskiemu. Przewidziana stopniowa likwidacja 
Polskich Sił Zbrojnych wytwarzała w pewnym sensie 
próżnię, której chcąc uniknąć należało stworzyć pewne 
ośrodki któreby w pierwszych latach dały oparcie mo
ralne i finansowe masom zdemobilizowanych na 
obcym gruncie żołnierzy P.S.Z.

Po pertraktacjach z rządem brytyjskim uzgod
niono szereg spraw jak repatriacja, przeszkolenie za
wodowe, rozmieszczenie i t.p., które zatwierdzone 
zostały specjalnym aktem parlamentu brytyjskiego.

Niemniej jednak zagadnienie przyszłości tysięcy 
żołnierzy było niejasne i bardzo trudne. W tych wa
runkach z inicjatywy poszczególnych jednostek czy 
grup pragnących odpowiedzieć sobie na pytanie, co 
dalej — powstała myśl stworzenia organizacji komba
tanckich o charakterze społeczno-samopomocowym.

Myśl ta tym konieczniejsza iż w świetle ówczesnej 
sytuacji politycznej w Kraju stało się jasnym, że 
olbrzymia większość żołnierzy P.S.Z. pozostanie na 
emigracji. W przeświadczeniu jednak chyba większo
ści inicjatorów a chyba i całej społeczności naszej, 
miało to mieć charakter przejściowy czy tymcza
sowy. Świadczą o tym poniekąd statuty wszystkich 
prawie Stowarzyszeń, które w zastosowaniu do rze
czywistości musiały być w ciągu tych 20 lat zmie
niane czy auaktualniane. Nie sądzę by komuś z ini
cjatorów zaświtała wówczas myśl że jego poczynania 
czy dzieło będą skazane na długie lata pracowitego 
i efektywnego życia na emigracji.

Tak więc za wojskiem i lotnictwem powstała 
„Samopomoc Marynarki Wojennej”, której zmiana 
nazwy na Stowarzyszenie Marynarki Wojennej nastą
piła dop;ero kilka lat temu.

Stosunek Szefa Kierownictwa Mar. Woj. do tego 
tworu był pozytywny ale sam zresztą najzupełniej 
słusznie, bezpośrednio udziału w tym nie brał. Ze 
strony starszych oficerów zainteresowanie powstającą 
organizacją było naogół niewielkie a stosunek pobłaż
liwego niedowierzania. Grały tu rolę przyzwyczajenia 
przeszłości, hierarchia, dyscyplina i t.p. Nie wróżono 
łatwej przyszłości organizacji skupiającej w sobie, ofi
cerów, podoficerów i marynarzy na platformie de
mokratycznej i cywilnej równości. Niemniej jednak 
pewne grono starszych oficerów wzięło czynny udział 
w początkowych pracach choćby wymienić kilku jak 
kmdr. Pławski, Namieśniowski, Wroński, Przygodski 
a z młodszych insp. Miszewska, por. Moczulski, mat 
Wolff i szereg innych.

Nie łatwe to były początki. Po dyscyplinie woj
skowej gdzie wszystko regulował rozkaz, nagle plat
forma dyskusji otwarta wszystkim w równym stopniu, 
równa wartość wypowiedzi najwyższych i najniższych 
rangą, dawało pole do popisu wybujałym indywidual
nościom i temperamentom. Brak znajomości zagad
nienia, brak wyrobienia społecznego, brak umiejęt
ności dyskutowania to wszystko pogłębiło chaos 
pierwszych Walnych Zebtań, którym z determinacją 
i po bohatersku aż do zachrypnięcia przewodniczy 
kmdr. Wroński. Pierwsze te zjazdy na które zjeżdżali 
się delegaci ze wszystkich okrętów i wszystkich od
działów Mar. Woj. były bardzo liczne. Burzliwe i 
namiętne dyskusje ciągnęły się w nieskończoność, 
niejednokrotnie nad rzeczami błahymi i nieistotnymi, 
pomysły nierealne, wypowiedzi nieudolne i nierzeczo
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we. Jeśli jeszcze do tego dodamy pewną nutę nieufno
ści młodszych do starszych, będziemy mieli pełen 
obraz trudności połogowych S.M.W.

W tym wszystkim w końcu jednak zwyciężył 
zdrowy rozsądek. Powstał statut Stowarzyszenia, 
który z pewnymi zmianami podyktowanymi życiem 
przetrwał do dzisiaj.

Wszystko to odbywało się przeważnie w Brighton 
w domu wypoczynkowym wówczas pod zarządem i 
czułym okiem kmdr. Petelenza. Dokonano wyboru 
pierwszych władz SMW. Natychmiast jednak powstał 
kryzys, można powiedzieć personalny, tak że zwołano 
zaraz drugi Zjazd na którym ostatecznie ukonstytuo
wały się władze Stowarzyszenia z kmdr. Petelentzem 
jako prezesem i kdr. Koziołkowskim jako sekretarzem.

Zarząd ten zajął się przede wszystkim pracami 
organizacyjnymi, oraz wydaniem albumu Mar. Woj. 
„Od pierwszej do ostatniej salwy”.

Jest to początek roku 1946 to znaczy kiedy to 
jeszcze w całej pełni funkcjonuje Kier. Mar. Woj. i 
podległe mu oddziały. Na siatce organizacyjnej Mar. 
Woj. wyrastają Koła SMW, których liczba dochodzi 
do dwudziestu kilku (?). Cały personel Mar. Woj. 
należy automatycznie do SMW i trwa to do czasów 
P.K.P.R. kiedy to praktycznie przynależność do 
Stowarzyszenia staje się dobrowolną i indywidualną.

Walny Zjazd w roku 1947 wybiera następny 
Zarząd pod prezesurą kmdr. Namieśniowskiego. 
Sekretarzuje kmdr. Wroński. Zarząd ten ma za zada
nie ugruntowanie organizacji SMW, zebranie fundu
szy, oraz zakup jakiejś nieruchomości pod siedzibę 
i Klub dla Stowarzyszenia. Są to początki P.K.P.R. 
Sytuacja nasza staje się coraz więcej płynna, i konso
lidacja ówczesnej Samopomocy jest bezmała koniecz
nością ze względu na zadania jakie ją czekają. Począt
kową „bazę operacyjną” w postaci jednego pokoju 
uzyskujemy w Samopomocy Lotniczej na 14 Collin- 
gham Gdns., która już w tym czasie działa pełną 
parą. Trudno w tym miejscu nie dodać z pewną dozą 
melancholii, że dziś po upływie prawie 20 lat, zamknęło 
się koło naszej barwnej wędrówki po Londynie i znów 
zarzuciliśmy kotwicę w porcie wyjściowym naszej 
egzystencji jako organizacji społecznej.

Zarząd Główny z kmdr. Namieśniowskim i 
Wrońskim na czele wykazuje ogromną inicjatywę i 
energię. Gromądzi i stara się o fundusze, szuka domu 
pod siedzibę, bada możliwości emigracji i osiedlenia 
się w innych krajach. Nawązuje kontakty z liniami 
okrętowymi. Stara się o niezbędne informacje, służy 
radą i pomocą swym członkom w niepewnym jutrze 
i w przeddzień demobilizacji. Dzięki też ich staraniom 
oraz interwencji adm. Świrskiego SMW otrzymuje 
pierwszą większą pomoc ze Sztabu Głównego w 
postaci £ 4.000. W kilka miesięcy później sprowadza
my się do nowo nabytego domu na 80 Drayton Gdns. 
Powoli likwidują się oddziały Mar. Woj. Niektóre z 
nich wykazują „własną inicjatywę” i przysyłają do 
Londynu wartościowy często sprzęt do ewentualnego 
spieniężenia. Taki obóz w Okehampton dzięki pozy
tywnemu stanowisku ówczesnego dcy obozu kmdr. 
Tchórznickiego i kwatermistrza kmdr. Baszkiewicza 

podsyła do Londynu kilka wagonów które spienię
żone dają potem ponad £ 2000. Kwatermistrz „prze
lewa” do SMW około £ 1.000. z funduszów mesowych. 
Nasze Wrenki też skrzętnie likwidują swój obóz.

Masa napływającego sprzętu zawala pakami cały 
dom, na których siedząc załatwia się niejednokrotnie 
istotne sprawy. Widzę pracujących z rzadkim poświę
ceniem kolegów Moczulskiego, Liszewskiego, panią 
Miszewską, prezesa, sekretarza i wielu innych których 
tworzenie z niczego porwało i którym dzisiaj 
jeszcze w dużym stopniu zawdzięczamy przebrnięcie 
przez ten niełatwy przecież okres radosnej twórczości. 
Nie liczył się ani czas ani wysiłek, to była pionierska 
praca i twórczy zapasł.

W roku 1948 Zarząd w tym samym prawie skła
dzie kontynuuje rozpoczęte prace. Dzięki b. pozy
tywnemu stanowisku adm. Świrskiego, otrzymujemy 
z funduszów dyspozycyjnych likwidującego się Kier. 
Mar. Woj. sumę około £ 2.000 która pozwala nam 
załatać najpilniejsze sprawy, urządzić w nowo naby
tym domu kilka pokoi hotelowych, restaurację i bar. 
Zaczyna się udzielać niedużych wprawdzie pożyczek 
inwestycyjnych na otwieranie własnych warsztatów 
pracy, udziela się w ramach możności pomocy mate
rialnej. Wychodzą komunikaty informacyjne (powie
lane), gdzie można znaleźć sporo aktualnych i uży
tecznych informacji o rynku pracy, o krajach ewen
tualnego osiedlenia. Podaje się wiadomości o kolegach, 
którzy już ruszyli w szeroki świat w poszukiwaniu 
nowych zawodów w życiu cywilnym. Praca w SMW 
idzie w tempie żywym i jest urozmaicona różnorod
nością zagadnień, uczymy się rzeczy nowych, robimy 
błędy, pomyłki i gafy, ale budujemy coś co na długie, 
okazuje się lata, pozostanie dla nas pewnym oparciem 
i bazą w której można znaleźć łączność z tym co 
było, a pomoc w tym co nas czeka.

Na początku 1949 r. rezygnuje z prezesury z po
wodu emigracji do Kanady kmdr. Namieśniowski. 
Do końca kadencji zarządu pełni obowiązki 1-szy 
wiceprezes kdr. Busiakiewicz, po czym na Walnym 
Zjeździe prezesem obrany zostaje kmdr. T. Podjazd- 
Morgenstern a sekretarzem kmdr. Wroński. W roku 
1950 prezesem kmdr. Wroński, sekretarzem kmdr. 
Btisiakiewicz.

W tym czasie SMW wchodzi w okres pewnej 
stabilizacji i pewnego unormowania kierunków dzia
łalności. Powstają Koła SMW najpierw w Plymouth, 
potem kolejno New-York, Glasgow, Brighton. 
W roku 1950 kupujemy przy pomocy pożyczki dom 
czynszowy przy 20 Pembridge Villas. Nasz niedawno 
otwarty klub pod kierownictwem p. Marii Kuhn 
ściąga nie tylko kurczące się grono marynarzy ale 
i szerszą publiczność z naszej polonii londyńskiej, i 
zaczyna dawać pewne dochody, które stają się o tyle 
istotne że z końcem PKPR spada gwałtownie ilość 
członków płacących składki i zaczynają się problemy 
finansowe. Jedyne źródła dochodu to znaczy składki 
i dochody z Klubu nie są już w stanie pokryć wydat
ków Stowarzyszenia to też następne zarządy SMW 
(rok 1951 mec. Nadratowski prezes, kmdr. Busiakie
wicz-sekretarz) widzą się zmuszone do daleko posu
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niętych oszczędności i pewnych zmian w gospodarce 
finansowej. Kurczą się agendy SMW, zmniejsza się 
ilość pracy. W latach 1948, 49, 50 w kancelarii SMW 
oprócz sekretarza są zatrudnieni: kpt. E. Iwaszkiewicz 
prowadzący dział zatrudnienia, chorąży Liszewski - 
księgowość i rachunkowość, pani Zofia Siemaszko 
podof. PMSK oraz pani Malhomme. Im też należy 
się nie jedno miłe słowo za włożoną pracę i godziny 
przepracowane poza pracą a przede wszystkim za 
serdeczne i obywatelskie podejście do swoich obo
wiązków. W związku z „przyciśnięciem pasa” obsada 
sekretariatu spada do osoby sekretarza i świeżo przy
byłej p. Haliny Wójcik ((II oficer PMSK). W tym 
miejscu trudno mi się powstrzymać od małej dygresji, 
trudno nie podkreślić faktu że zespołowi temu to 
znaczy p. Halinie Wójcik i piszącemu te słowa przy
szło zgodnie przepracować w parze dyszlowej przez 
16 lat w codziennej, rutynowej, mającej swoje blaski 
i cienie pracy. 16 lat również sprawuje urząd prezesa 
SMW mec. Nadratowski prowadząc dzielnie nasze 
Stowarzyszenie przez złe i dobre chwile, bezintere
sownie poświęcając cały swój wolny czas, energię i 
najlepsze chęci dla dobra instytucji.

By zdobyć i podwyższyć dochody na dalsze 
utrzymanie SMW wydawało się że można to osiąg
nąć rozszerzając pojemność klubu i podwyższając 
jego poziom. Na to dom na 80 Drayton Gdns., jest 
stanowczo za mały. Zostaje więc sprzedany w roku 
1952 z równoczesnym zakupieniem innego domu na 
20 Wetherby Gardens. Dom ten większy, okazalszy, 
odpowiedniejszy dla naszych celów, urządzamy odpo
wiednio na klub i hotel. Na podstawie nabytej prak
tyki dochodzimy do wniosku, że całość korzystniej 
będzie wydzierżawić i oprzeć się na stałych i kon
kretnych dochodach. Dzierżawę obejmuje płk. Sleziak, 
z którym współpraca przez następne lata okazała się 
harmonijna i stosunek do nas pozytywny.

Zrealizowanie kupna tego domu w dużym stop
niu zawdzięczamy usilnym zabiegom prezesa Nadra- 
towskiego oraz przyjaznemu poparciu p. Tizzarda 
(deputy chief surveyor of Admiralty). Uzyskaliśmy 
bowiem od Admiralicji bezprocentową i długotermi
nową pożyczkę w wysokości £ 5.000. Dodam na mar
ginesie że pożyczka ta w 2 czy 3 lata później została 
nam całkowicie umorzona. Nie dość na tym, przy 
tej okazji otrzymaliśmy z Admiralicji następne £ 5.000 
już jako całkowicie wolne od wszelkich zobowiązań. 
Całość więc pomocy z Admiralicji na przestrzeni 
naszego istnienia wynosi £ 10.000. Umożliwiło nam 
to pozbycie się prywatnego mortgage’u i dało trochę 
swobodniejszego oddechu.

W domu na 20 Wetherby Gardens spędzamy 
4 lata, do końca roku 1956. Upływają one raczej bez 
zanotowania godnych wydarzeń. Jest to już okres 
gdy nasza społeczność emigracyjna zaczyna krzepnąć 
na tutejszym terenie. Znika tymczasowość, zaczynamy 
budować solidniejsze podwaliny naszej egzystencji i 
wiemy już że przyjdzie tu zostać na długie lata. Wiemy 
że wielu z nas dokona tu żywota, że będziemy, chcąc 
niechcąc, niedostrzegalnie wsiąkać w tę ziemię niby 
przychylną a.. .obcą. Nic nowego ... tak jak Ci 

inni przed nami od insurekcji Kościuszkowskiej 
począwszy.

Tak i SMW żyło swoim małym życiem starając 
się w dostępnych możliwościach wypełniać swoje cele 
i zadania i istnieć aktywnie by faktem tym choćby 
dać uczucie pewnej przynależności i pewnego oparcia 
wszystkim tym co granatowy mundur nosili.

Zmieniały się Zarządy SMW, rdzeń i większość 
jego członków pozostaje od lat ta sama, tak jakby 
funkcje te były bezmała dożywotnie. Ale jeśli tak 
jest to winy należy szukać w nas samych.

Byłoby bowiem rzeczą pożądaną, by nastąpiło 
pewne odświeżenie ktwi, pewne odmłodzenie pojęć, 
szukame nowych dróg, przypływ świeżej energii, 
nowe pomysły. Oczywiście że szczupłość naszego 
grona szczególnie tu na miejscu w Londynie, bardzo 
mała albo żadna możliwość znalezienia ludzi rozpo
rządzających czasem, mających odpowiednie warunki 
i zainteresowania po temu, a przede wszystkim chcą
cych się trochę poświęcić dla dobra Stowarzyszenia 
usprawiedliwia częściowo tę „dziedziczność” nie mniej 
jednak jest to objaw trapiący od lat wszystkie polskie 
instytucje i organizacje na emigracji. Myślę że wszyscy 
ptzyklaśniemy rozsądnym zmianom. A czas leci już 
stumetrówką!

W roku 1956 na skutek nacisku i skarg sąsiadów 
dostaliśmy nakaz zlikwidowania Klubu. To było 
równoznaczne bezmała z obcięciem skrzydeł. Trzeba 
było oglądać się za nową bazą. Trafił się piękny dom 
na Chelsea Embankment. Był to w całym tego słowa 
znaczeniu piękny, okazały i reprezentacyjny dom, 
wymarzony na klub i naszą siedzibę. Zdawaliśmy so
bie sprawę że jego położenie nie było zbyt korzystne 
jeśli chodzi o komunikację, leżał bowiem nieco z 
boku od ścieżek które przyzwyczaiła się deptać coraz 
to wygodniejsza polonia londyńska. Zdawało się 
jednak że posiadając tyle innych walorów dom ten 
całkowicie spełni swoje zadanie. Liczyliśmy już nie 
na członków, bo ich liczba już nie dawała oparcia. 
Liczyliśmy na liczne czesze rodaków korzystających 
z lokalu, na zwiększone obroty i dochody któreby 
zapewniły na długie lata byt Stowarzyszeniu. Był to 
bezwątpienia najelegantszy, o pewnym stylu i wyso
kim poziomie klub i hotel polski w Londynie. Cieka
we, że prawie wszyscy byli tego zdania, ale lokal w 
dni powszednie bezmała świecił pustkami, ożywiając 
się jedynie w czasie weekendów. Nie pomógł i dosko
nały i oddany nam kierownik klubu płk. Strzelecki. 
Sytuacja finansowa stawała się krytyczna i nolens 
volens nie było innego wyjścia jak szukać odpowied
niego nabywcy i dom sprzedać. Zupełnie niespodzie
wanie i szczęśliwym zbiegiem okoliczności trafiliśmy 
na idealnego amatora, który zorientował się w zale
tach tego domu. Po kilkumiesięcznych pertraktacjach 
dom został sprzedany bankowemu koncernowi japoń
skiemu z tak znacznym zyskiem, że wynagrodziło 
nam to sowicie te chude lata pełne ustawicznych 
problemów finansowych, łataniny i i nerwów odpo
wiedzialnych za gospodarkę członków Zarządu.

W styczniu 1960 r. wróciliśmy skromnie do miej
sca z któregośmy wyszli w roku 1947, do jednego 
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pokoju u Lotników, kończąc naszą wędrówkę po 
Londynie. Bogaci w doświadczenia, i pokaźnym kapi
tałem w banku rozpoczęliśmy następną fazę egzys
tencji Stowarzyszenia.

Unormowana już na przestrzeni kilku lat działal
ność stowarzyszenia, podmurowana została stabiliza
cją finansową. Z kapitału osiągniętego z korzystnej 
sprzedaży Chelsea Embankment spłaciliśmy mortgage 
i pożyczki które na nim ciążyły a także resztę 
mortgage’u pozostałego na Pembridge Villas. Z pozo
stałego kapitału który wówczas wynosił około £ 22.000 
zakupiono 2 domy czynszowe za ogólną sumę £30.000 
zaciągając na te dwie posiadłości mortgage £ 10.000. 
Dochody z 3 domów czynszowych pozwalają do chwili 
obecnej na równowagę corocznych budżetów, choć 
daleko do tego by można było sobie pozwolić na naj
mniejsze choćby wydatki poza najkonieczniejszymi. 
Jedna pozycja którą należy podkreślić to wydatki na 
Komisję Opieki. Były lata gdzie na Opiekę nie byliśmy 
poprostu w stanie wydać więcej niż £ 150. do 200 
roczn e. Dziś od lat czterech pozycja ta przekracza 
£ 1000.

Gdy się weźmie pod uwagę proporcjonalnie 
bardzo małe wydatki administracyjne w naszym Sto
warzyszeniu przez ostatnie prawie lat 15-cie oraz 
oszczędną gospodarkę, majątek Stowarzyszenia wyj

ściowy a obecny, można śmiało stwierdzić że kolejne 
Zarządy SMW pieniędzy społecznych nie tylko nie 
uszczupliły, a przeciwnie znacznie je powiększyły nie 
tracąc z oczu właściwych celów i założeń.

Należy z góry zgodzić się z zastrzeżeniem że 
przez te minione lata możnaby było dokonać więcej, 
okazać więcej inicjatywy, pokierować inaczej całą 
naszą organizacją. Ale również mogło stać się inaczej. 
To już jest inne zagadnienie, i kwestia dyskusji, 
którą mogą i powinny podjąć ci Koledzy, którzy 
czują się na siłach rezultatami udowodnić i popro
wadzić Stowarzyszenie ku mocniejszemu i jaśniejsze
mu jutru.

Ten bardzo prosty i pobieżny sKrót istnienia i 
dz;ałalności SMW nie ma najmniejszych pretensji do 
wyczerpania tematu, nie ma pretensji do wnikliwego 
ujęcia błędów ani dorobku, jest poprostu skromnym 
przypomnieniem tego czego dokonano a nie wyrzu
tem za to czego dokonać nie potrafiliśmy.

Byłbym tylko wdzięczny by znaleźli się koledzy 
którzyby w rzeczowy sposób znając warunki i możli
wości nasze przez te 20 lat, zechcieli podjąć dyskusję 
na ten temat, przedstawiając swój punkt widzenia.

Nigdy nie jest zapóźno by się czegoś nauczyć!

J. Busiakiewicz
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W DWUDZIESTOLECIE S.M.W.
Ten millenijny dla wszystkich Polaków, a jubile

uszowy dla Stowarzyszenia Marynarki Wojennej rok 
1966, rozpoczęliśmy od uroczystego nabożeństwa w' 
Katedrze Westminsterskiej. W kaplicy św. Jerzego w 
dniu Święta Marynarki Wojennej, 10-go lutego, od
prawiono nabożeństwo za zmarłych i poległych Kole
gów. Była to również pierwsza rocznica ufundowania 
tam, przez S.M.W., pamiątkowej tablicy polskiej.

Przebieg uroczystości opisał w Dzienniku redak
tor Wojtczak i jego sprawozdanie podajemy:

Święto marynarzy i pierwszą rocznicę poświęce
nia polskiej tablicy pamiątkowej przez kardynała 
Heenana, uczczono nabożeństwem żałobnym i zło
żeniem wieńców. Mszę św. w katedrze Westminster
skiej odprawił naczelny kapelan brytyjskiej marynarki 
królewskiej Msgr G.E.C. Pitt. Biskupa Rubina repre
zentował ks. infułat Władysław Staniszewski. Uroczys
tość odbyła się staraniem Stów. Marynarki Wojennej.

Przybywających spotykali przy głównej bramie 
katedry członkowie zarządu S.M.W. wiceprezes 
Tadeusz Budzyński, Wiesław Krzyżanowski i Stanis
ław Olszewski. Wśród około 150 osób obecni byli 
gen. Anders, gen. Bór-Komorowski, amb. Raczyński, 
admirał E.L. Stuart King, admirał Tad. Podjazd- 
Morgenstern, gen. Stefan Dembiński, gen. Karol 
Ziemski, prof. Józef Biliński, płk. Leon Gnatowski, 
kmdr. Ludwik Ziembicki, kmdr. Bogdan Wroński, 
kmdr. Aleksander Trzyna, kmdr. Olgierd Żukowski, 
kmdr. Jan Busiakiewicz, kmdr. Antoni Wacięga, 
kmdr. Zbigniew Wojewódzki, kmdr, dr Bolesław 
Markowski, kpt. Tadeusz Berdysiński i inni.

Stowarzyszanie Lotników reprezentowała dele
gacja z prezesem mgr. Czesławem Paluchem na cze- 
czele. W gronie gości brytyjskich była przyjaciółka 
Polaków p. Irena Bochwic, pochodząca z angielskiej 
rodziny admiralskiej, i Trlandka Miss Philomena 
Hurst. Echo historycznego dnia zaślubin Polski z 
morzem przypomniała obecność kpt. E. Hallera — 
syna Błękitnego Generała. Gości witał w kaplicy 
prezes Stów. M.W. mec. Wł. Nadratowski.

Podczas uroczystej mszy św., w wieczornej ciszy 
angielskiej kaplicy św. Jerzego, słychać było tylko 
łacińskie słowa liturgiczne kapelana i szepty polskich 
modlitw za dusze poległych i zmarłych w kraju i na 
obczyźnie marynarzy polskich.

Po nabożeństwie pamięć poległych marynarzy 
uczczono złożeniem wieńców pod tablicą pamiątkową. 
Pierwszy wieniec złożył gen. Anders w asyście ppłk. 
Zygmunta Nadratowskiego. W imieniu brytyjskich 
towarzyszów broni wieniec złożył admirał Marynarki 
Królewskiej E.L. Stuart King. Delegację z wieńcem 
od lotników stanowili płk.-pilot Karol Kaczmarek 
mgr. Czesław Paluch i inż. Adam Ścibor-Rylski, a 
wieniec od marynarzy złożyli prezes Wł. Nadratowski 
z bosmanem Tadeuszem Hermaszewskim i matem 
Stefanem Wolffem.

W dwa dni później odbył się w Ognisku Polskim 
tradycyjny doroczny „obiad taneczny” Marynarzy. 
Było znakomite menu, z pstrągiem w galarecie na 
przekąskę, a następnie łowienie na wędkę fantów 
loteryjnych. Przy dźwiękach doskonałej pary instru
mentalnej orkiestry Nako kilkadziesiąt osób bawiło 
się wesoło do północy.
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ILUSTROWANE WYDAWNICTWO

Z okazji naszego XX-lecia opracowano specjal
ne, bogato ilustrowane, wydawn:ctwo. Przygotowując 
je do druku kierowano, się tym, by podać to co o nas 
swego czasu, mówili najwybitniejsi przedstawiciele tut. 
społeczeństwa. Znajdą więc w nim Koledzy wypowie
dzi: króla Jerzego VI-go, Winstona ChurchilFa, i 
Andrew Cunn ngharńa. Ponadto są przytoczone sło
wa I-go Prezesa Komitetu Honorowego S.M.W. Admi
rała Dunbar-Nasmith’a i Sir John Lang’a, apelującego 
do Brytyjczyków o ufundowanie Domu Marynarza, 
celem upamiętnienia naszego jubileuszu.

To popularne wydawnictwo, opracowane po an
gielsku, ma jeszcze na celu przypomnieć o osiągnię
ciach naszej Marynarki Wojennej i ofiarach ponie
sionych przez nią w czasie 2-ej wojny światowej. Wy
syłamy je do naszych przyjaciół brytyjskich i tutej
szych władz.

Sądząc, że ono może zainteresować Kolegów, za
łączamy je do tego jubileuszowego numeru Naszych 
Sygnałów.

DOM W BRIGHTON

Przez ufundowanie Domu dla kolegów, nad mo
rzem, chcemy uczcić XX-lecie SMW, a jako miejsce 
na ten przyszły dom wybrano Brighton. Tam w czasie 
wojny był, c.eszący się dużym powodzeniem, Dom 
Wypoczynkowy, prowadzony przez kmdr. Czesława 
Petelenza. W tym domu odbywały się pierwsze Walne 
Zjazdy SMW, a w Brighton stale działa nasze Koło, 
skupiające Kolegów, którzy się tam osiedlili.

O projekcie Domu Admirał Józef Unrug, stale 
mieszkający we Francji, w jednym ze swych listów 
napisał: że niezmiern e cieszy się z zamiaru ufundo
wania domu dla starszych i samotnych marynarzy 
i że nieraz już zastanawiał się by to zrobić.

SMW udało s:ę dla naszej idei pozyskać poparcie 
brytyjskich członków Komitetu Honorowego i, na tu
tejszym teren e, oni w naszym imieniu występują.

Obecny Prezes Komitetu Honorowego Sir John 
Lang, na łamach prasy, zaapelował do brytyjskich to
warzyszy broni o udzielenie pomocy finansowej na 
ten cel. Z pism Londyńskich “The Daily Telegraph”, 
“The Times” apel ten umieściły. Również Brightoński 
„Evening Argus” wydrukował szereg przychylnych 
dla nas wzmianek, wyrażając zadowolenie, że Polacy, 
którzy w czasie wojny posiadali w Brighton swój Dom 
Wypoczynkowy, znowu do Brighton powracają.

Dwaj następcy Sir John Lang’a w Admiralicji 
(obecnie Ministerstwo Obrony) Sir Clifford Jarrett i 
Sir Michael Cary wystąpili do właścicieli stoczni okrę
towych, zabiegając o pomoc. Starają się oni również 
i o to by w radio i w telewizji były specjalne słucho
wiska, propagujące konieczność ufundowania Domu 
dla naszych marynarzy.

Może niektórzy z Kolegów już teraz zainteresują 
się tym wspólnym Domem marynarskim i zastanowią, 
czyby nie warto, w niedalekiej przyszłości, razem ze 
swymi Kolegami zamieszkać.

Dla informacji Kolegów podajemy apel Sir John 
Lang’a, ogłoszony w Daily Telegraph dnia 18-go paź
dziernika 1965 r.

POLISH SAILORS 
From Sir John Lang

Sir—In commemoration of the 20th anniversąry 
of the Polish Naval Association the honorary com- 
mittee wishes to found a home, rather on the lines 
of Chelsea Hospital, in which aged or sick Polish 
sailors can be cared for. The number of these sailors 
increases as the years pass. A suitable property, not too 
large, has been found on the South Coast.

The Association has never before asked the public 
for help, but having no resources of its own it is 
compelled to appeal to the British people wi-th whom 
these sailors fought during the war for financial assi- 
stance to enable this most necessary home to be esta- 
blished.

It is in mind to designate it the “Dunbar-Nasmith 
Home for Polish Sailors” in memory of Adml. Sir 
Martin Dunbar-Nasmith, V.C., who was so closely 
associated during the war with the Polish ships and 
their sailors and who was until his death recently the 
president of the committee.

I should be grateful if all those willlng to help 
would send contributions—however large or smali— 
to Barclays Bank, Belgravia branch. 23, Grosvenor 
Gardens, London, S.W.l /Account P.N.A. Appeal 
Fund.

Yours faithfully, 
London, S..W5. JOHN G. LANG.

Redakcja pisma tygodniowego “The Observer”, 
w swym numerze z dnia 19-go czerwca roku bież, 
ogłosiła od siebie komunikat który w dosłownym 
brzemieniu przytaczamy.

HOME FOR POLISH VETERANS
As part of the twentieth anniversary celebrations 

of the Polish Naval Association, set up to assist Poles 
who fought at sea under British command during 
the last war, a home is to be founded for elderly 
Polish sailors.

The house, to be called the Dunbar Nasmith 
Home for Polish Sailors, in memory of Admirał Sir 
Martin Dunbar-Nasmith, V.C., is expected -to cost 
about £20,000. Public contributions so far total about 
£1,000. Donations should be sent to: Barclays Bank, 
Belgravia Branch, 23 Grosvenor Gardens, London, 
S.W.l. (Account P.N.A. Appeal Fund).

WYMIANA LISTÓW Z MINISTREM 
MALLALIEU

S.M.W. stale podtrzymuje przyjazne stosunki z 
brytyjskim światem morskim zadzierżgnięte w czasie 
wojny.

Kiedy po ostatnich wyborach ministrem Mary
narki Królewskiej ponownie został J.P.W. .Mallalieu, 
wysłaliśmy do niego list gratulacyjny. Oto jego treść:
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“We read with pleasure and great satisfaction 
the news that a Member of the Royal Navy — with 
whom, during the war, we had the honour to serve 
— has become Minister for the Navy.

May we offer you personally our congratulations 
and the famous Royal Navy as fine a futurę as her 
past.”

W odpowiedzi na nasz list minister Mallalieu na
pisał:

“Thank you for your kind letter of congratula- 
tion. I am, of course, delighted that I am to continue 
as Minister for the Royal Navy, and I am surę that 
the Royal Navy’s futurę is extremely bright.”

3rd May, 1966.

„MILLENNIUM”

W ogólno-polskiej uroczystości, z okazji 1000-le- 
cia Polski Chrześcijańskiej, na stadionie White City, 
w Londynie n’e mogło nie być naszej reprezentacji. 
Zgromadziło się tam 45.000 Polaków a wśród nich 
byli również przedstawiciele z innych krajów. Nabo
żeństwo celebrował ks. Biskup Wł. Rubin, a Kardynał 
Heenan, Arcybiskup Westminsteru, wygłosił piękne 
kazanie, w którym podkreślił że Polska w ciągu całego 
tysiąclecia była na wschodzie przedmurzem chrześci
jaństwa.

Delegacje Wojska i Lotnictwa Wystąpiły w mun
durach i ze sztandarami, a dla nas ustawiono specjalny 
maszt, niedaleko ołtarza, na którym w czasie uroczy

stości powiewała bandera Marynarki Wojennej z 
O.R.P. „Burza”.

Podniesienia bandery dokonali trzej nasi koledzy 
wraz z trzema harcerzami morskimi z polskiego gim
nazjum w Fawley Court, znajdującego się obok Henley 
nad Tamizą.

Z okazji święta narodowego 3-go Maja i Tysiąc
lecia naczelny kapelan Marynarki' Królewskiej przy
słał do nas list który poniżej w całości podajemy, z 
uwagi’ na to, że ma on pewne znaczenie historyczne 
i jest dowodem wielkiej sympatii dla nas Polaków. 

The Right Rev. Monsignor G.E.C. Pitt, C.B.E., V.G.
Royal Navy 

Principal Roman Catholic Chaplain (Naval) 
Minjstry of Defence,

My Dear Nadratowski,
Today, May 3rd 1966, is Triumphant Day for 

Catholic Poland. One thousand years of Catholic life ; 
a thousand years of fidelity to the Catholic Faith; 
a thousand years of struggle and victory over the 
enemies of the Catholic Church. On this splendid 
occasion I send you, and the members of the Polish 
Naval Association, my warmest congratulations and 
good wishes. I shall join in your thanksgiving, and 
pray that Poland will continue her unserv!ng loyalty 
to God and the Christian Religion.

With kindest good wishes,
Yours most sincerely, 

George E. Pitt.

Koledzy: Andrzej Ponikiewski, Tadeusz Hermaszewski i Stanisław 
Traszko. Harcerze Morscy: Ryszard Ciągliński, Jan Obtułowicz 

i Jurek Grądkowski.
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DAVID ASTOR W KOMITECIE HONOROWYM 
S.M.W.

Nasze przyjazne stosunki z rodziną Astorów roz
poczęły się w czasie wojny. Wówczas Lady Nancy 
Astor, posłanka do Parlamentu Brytyjskiego i Lady 
Mayoress Plymouth, zbliżyła się do naszych maryna
rzy.

Po zakończeniu wojny, z jej inicjatywy, przyszło 
do ufundowania przez Brytyjczyków tablicy pamiątko
wej ku czci poległych polskich marynarzy w Devon- 
port. Kiedy powstało S.M.W. Lady Astor była jedną 
z pierwszych, którą poproszono do Komitetu Hono
rowego.

Po jej śmierci, przed dwoma laty, do Komitetu 
Honorowego S.M.W. poproszono jej najstarszego syna 
Lorda Astora of Cliveden, który jednak z uwagi na 
słaby stan zdrowia, nie mógł się nam tak poświęcić 
jakby sobie tego życzył, jednak o naszych potrzebach 
zawsze pamiętał i jak, na krótki czas przed śmiercią, 
dowiedział się, że myślimy o domu w Brighton, na
tychmiast przysłał czek na £.50.-

Obecnie, kiedy i on zmarł, do Komitetu Honoro
wego wszedł z kolei jego młodszy brat David Astor, 
który w czasie wojny służył w Royal Marines i był, 
przez Francuzów, za waleczność, udekorowany Croix 

de Guerre. Obecnie David Astor jest naczelnym re
daktorem i współwłaścicielem poczytnego londyńskie
go tygodnika “The Observer”.

Podczas specjalnej audjencji w redakcji Obser- 
vera zapoznano go z działalnością naszego Stowarzy
szenia i wręczono album pamiątkowy Mar. Woj. z 
dedykacją, w której nawiązano do więzi przyjaźni, 
łączącej nas z rodem Astorów, od początków wojny.

W parę dni później otrzymaliśmy od Davida 
Astora Lst, którego treść podajemy:

“It was extremely good of you to visit the office 
on Wednesday morning to present me with superbly 
illustrated book on the Polish Navy and also the tie 
of your Association. Both of these will be proud 
possessions.

I was particularly pleased you showed me a 
picture of my mother in the book. I know that she 
always had a very high regard for the behaviour of 
the Poles in this country during the war and was a 
great admirer of their spirit and attitude.

I am very delighted that you wish to keep the 
family connection. I hope you will let me know if 
there ?s anything 1 can do to be of assistance to your 
Association.”
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KILKA UWAG NA MARGINESIE 
JUBILEUSZOWEGO ZJAZDU

Często w czasie dyskusji czy nawet rozmowy 
rodzi się w człowieku radosny entuzjazm dla trud
nych a czasem nawet „straconych” spraw.

1 ja uległem czarowi wymowy redaktora „Naszych 
Sygnałów”, który zwrócił się do mnie z prośbą o 
napisanie kilku uwag na temat „przyszłościowy” 
naszego stowarzyszenia i przyrzekłem.

Odkładałem jednak to pisanie z dnia na dzień 
usprawiedliwiając własne lenistwo argumentem że 
jubileuszowy zjazd stowarzyszenia wykrzesze ze sie
bie tyle nowych i oryginalnych idei, które wystarczy 
tylko zebrać i co najwyżej zaopatrzyć komentarzem, 
a artykuł będzie gotów.

Niestety jubileuszowy zjazd nie wyszedł poza 
ramy normalnego, możnaby powiedzieć szablono
wego schematu i ani nowymi, ani oryginalnymi kon
cepcjami nie błysnął.

(Gwoli sprawiedliwości należy stwierdzić, że był 
dyskutowany wniosek aby w tym jubileuszowym, 
millenijnym roku zorganizować spływ członków sto
warzyszenia z żonami na koszt stowarzyszenia z 
„drinkami” włącznie — ale idea picia za cudze pie
niądze nie jest ani nowa, ani oryginalna).

Tym niemniej wypada jednak kilka uwag poświę
cić problematyoe poruszonej na ostatnim zjeździe, 
a odnoszącej się do programu działalności, a więc 
do przyszłości.

Nasuwa mi się tu pierwsza uwaga czy stwier
dzenie.

Obecnie do planowania podchodzimy w sposób 
praktyczny, realistycznie.

Idee, koncepcje, projekty dopasowuje się do ram 
budżetu.

Z tego stwierdzenia wysnuć można wniosek, że 
w dającej się przewidzieć przyszłości działalność 
stowarzyszenia będzie normowana budżetem oscylu
jącym koło £ 3.000 z których około 1/3 idzie na cele 
charytatywne w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Ta pozycja pomocy posiada tendencję zwyżkową 
i aby jej sprostać będzie trzeba albo zwiększyć 
dochody, albo zredukować wydatki np. w dziale 
reprezentacja, zjazdy i t;p.

Z tym zagadnieniem pomocy kolegom wiąże się 
sprawa zorganizowania ośrodka dla samotnych człon
ków stowarzyszenia i jako pierwszy krok w tym kie
runku powstał projekt nabycia domu w Brighton. 
Sprawa ta będzie prawdopodobnie częstym punktem 
porządku obrad nowego zarządu.

Jeśli mowa o kupnie nowego domu to można 
stwierdzić że ambicje kół lokalnych odnośnie posia
dania f. zw. własnej siedziby, z wyjątkiem koła 

Plymouth, znacznie osłabły. Jedynie Plymouth nie 
zrezygnowało z posiadania własnego lokalu z klubem 
który ma się okazać „Eldorado” nie tylko dla 
Plymouth ale i dla całego stowarzyszenia. Rok bie
żący a chyba i przyszły będzie pracowicie wypełniony 
korqspondenqją Plymouth-Londyn i spowroitem.

„Pomyślnych wiatrów!”
Z niezrealizowanych planów roku ubiegłego, a 

wniesionych do programu prac na rok bieżący na
leży wymienić zorganizowanie komisji wydawniczej, 
któraby zajęła się opracowaniem i wydaniem historii 
marynarki wojennej od 1918 r. do końca drugiej 
wojny światowej, oraz ewentualnie wydaniem zbioru 
wspomnień i opowiadań dotyczących tego okresu. 
Zadanie bardzo ambitne, ale przy pewnym zbioro
wym wysiłku możliwe ■— jeszcze możliwe do wyko
nania. Czy za lat pięć będzie możliwe nie wiem.

Równolegle do tej sprawy — powinna postępo
wać sprawa gromadzenia funduszów przeznaczo
nych na wydanie tych publikacji. Zacząć od odkła
dania nawet drobnych sum. Trzeba poprostu przy
zwyczaić się do istnienia pozycji „książka”.

Sprawa t. zw. „Domu Polskiego” czyli ustosunko
wania się do akcji „Polskiego Ośrodka Społeczno- 
Kulturalnego” jest stałym punktem porządku obrad, 
walnych zjazdów. Każdy zjazd wysłuchuje krótszego, 
lub dłuższego na ten temat referatu, kilku uczestników 
wypowiada krótsze lub dłuższe, żeby nie użyć innych 
przymiotników, uwagi i kończy się to tradycyjnym 
zaleceniem dla zarządu aby w miarę możności pracę 
ośrodka popierał. Poparcie to poza moralnym (które 
oczywiście jest niewymierne) wyraziło się dotychczas 
udziałem £ 20.- Być może, że w roku bieżącym zwięk
szymy swoje poparcie o 100%. (Poparcia moralnego 
chyba nie zwiększymy bo już dzisiaj jest ono wystar
czająco wielkie).

Na odcinku współpracy z Ośrodkiem Społeczno 
Kulturalnym należy przewidywać tak jak dotychczas 
niewiążące nas finansowo, ale pozytywne poparcie 
dla jego działalności.

Niektórzy patrzą na ośrodek kulturalny 
jako na naturalnego spadkobiercę ' funduszów 
naszej organizacji. Może i tak się stanie. Ale przed 
tym zabezpieczyłbym następujące pozycje:

1. Conajmniej dotychczasowy wymiar pomocy 
naszym członkom.

2. Byt pensjonariuszy domu w Brighton jeśli 
dojdzie do jego uruchomienia.

3. „Los” tablicy pamiątkowej w Plymouth.
4. Odpowiednią kwotę na publikacje prac przy

gotowanych przez komisję wydawniczą.
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5. Ufundowanie stypendium dla Polaka studiu
jącego w W. Brytanii, w szczególności historię 
marynarki, budownictwo okrętowe i t. p.
„Stypendium im. Stowarzyszenia Mar. Woj.”.

Być może że istnieją i inne ważne pozycje wyma
gające zabezpieczenia i ponieważ jest to problem na 
„pójutrze” jest czas aby się nad tym zastanowić, ale 
wydaje się że jest już czas aby zacząć o tym myśleć.

Sprawy na dziś i jutro to sprawa „Naszych 
Sygnałów”, udziału członków w życiu stowarzyszenia 
i praca w zarządzie.

„Nasze Sygnały” tak jak z głosów ludzi, którzy 
przez czas dłuższy przebywali poza W. Brytanią, 
sądzić można spełniają wielką rolę łącznika i zwor
nika między dawnymi, a obecnymi czasy i między 
nami.

Dobrze by było aby rocznie mogło ukazywać 
się 4 numery, ale wymaga to nietylko zaleceń dla 
redaktora okraszonych komplementem za jego pracę 
— ale również włączenia się do współpracy. Jeśli to 
mają być nasze sygnały to my musimy w nich pisać.

Jeśli idzie o liczniejszy i żywszy udział członków 
w życiu stowarzyszenia to zależy on w dużej mierze 
od atrakcyjności organizowanych imprez, zebrań, 
uroczystości. Wydaje mi się, że np. okazję dwudziesto
lecia istnienia naszej organizacji zupełnie w tym 

zakresie nie wykorzystano. 1 „cocktail party” w przed
dzień zjazdu i sam zjazd odbyły się w atmosferze 
zupełnie formalnej. Nie było nawet fotografa, który 
przy innych znacznie mniej ważnych (przynajmniej 
dla ogółu członków) okazjach bywa bardzo czynny.

Wreszcie punkt ostatni. Udział i praca w za
rządzie głównym. Wszyscy jesteśmy członkom za
rządu wdzięczni za ich pracę dla i w stowarzyszeniu, 
ale wdzięczność ta ma naogół charakter wybitnie 
pasywny. Bijemy brawo na walnych zjazdach 
i wybieramy przez aklamację prawie niezmie
niony od lat skład zarządu. Dyskusji nad sprawoz
daniami zarządu, poważnych uwag i wniosków — 
prawie że nie ma. „When everyone agrees 
there is very little thought”.

Do najlepszych rozwiązań dochodzi się tylko 
przez rzeczową dyskusję. Jeśli chcemy aby zarząd nie 
popadł w rutynę nie szczędźmy mu rzeczowej krytyki, 
a co ważniejsze bierzmy sami szczery, żywy dyna
miczny i bezpośredni, osobisty udział w jego pracach.

B. Wroński

P.S. Po ostatnim Walnym Zjeździe powiedziałem 
sobie że to mój ostatni zjazd — na następny już nie 
przyjdę, ale po napisaniu końcowego zdania tych 
moich uwag zawstydziłem' się i to co sobie powie
działem odwołuję.
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1966, „NASZE S Y G N A Ł Y “ nr. ?//.
(PRZYCZYNEK BIBLIOGRAFICZNY)

W ramach jubileuszowego 20-cio lecia Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej nie można pominąć 
„Naszych Sygnałów” — pisma, które od lat 16-tu 
odźwierciadla działalność Stowarzyszenia, utrzymuje 
łączność z kolegami i podaje wiadomości ciekawe 
i obchodzące nas wszystkich tak mocno związanych 
przeszłością i jednakowymi ideałami.

Początki „Sygnałów” były raczej skromne, bo 
skromna była treść pisma i zewnętrzna jego szata. 
Nie mniej spełniało ono od początku swego istnienia 
dobrze swoje zadania. Dochodziło do naszej braci, 
losem szeroko po świecie rozsianej, i było skwapliwie 
czytane. Powodowało napływ korespondencji od ko
legów z ich indywidualnymi reakcjami i sugestiami. 
Wielu z nich domagało się żeby treść pisma została 
poszerzona, by umieszczano w „Sygnałach” spra
wozdania z przebiegu działań naszych jednostek, 
osobiste spostrzeżenia i przeżycia oraz wogółe arty 
kuły na tematy marynistyczne — zarówno z czasu 
ostatniej wojny jak i z okresu naszej niepodległości. 
W ten sposób pismo stałoby się bardziej atrakcyjne 
i bardziej wartościowe. Każdy z nas bowiem — nawet 
jeżeli obecnie nie jest fizycznie związany z morzem, 
a wiemy, że tylko mała garstka kołysze się dalej na 
falach — chętnie czyta wszystko co dotyczy dziedzin 
związanych z morzem, szczególnie gdy chodzi o 
sprawy polskie. Sprawozdania i wspomnienia natury 
ogólnej i prywatnych obserwacji i przeżyć kolegów 
są cennymi przyczynkami do naszej historii, ułatwia
jącymi prace naszych historyków.

Redakcja „Naszych Sygnałów” skrzętnie podjęła 
inicjatywy kolegów i dziś pismo nasze jest więcej 
niż zwykłym biuletynem (jakim w pierwszych latach 
było), jest czymś w rodzaju naszej „Bellony”, choć 
daleko mu jeszcze do poziomu tej ostatniej.

Niestety, nie udało mi się znaleść kompletu 
„Naszych Sygnałów”. Biuro Zarządu Głównego Sto
warzyszenia Mar. Woj. kompletu nie posiada, ja 
osobiście pomimo skrupulatnego zbierania i chowa
nia każdego przysłanego mi egzemplarza też nie 
zdołałem zebrać wszystkch zeszytów. Szkoda, bo 
braki te jak również nieprawidłowa (pomylona) 
numeracja „N. Sygnałów” utrudniają opracowanie 
historii pisma w szczegółach, a historia ta powinna 
się znaleźć w przyszłej bibliografii polskiego piśmien- 
miennictwa morskiego. Wiem, że materiały do takiej 
bibliografii — zakrojonej na dużą skalę — zbierane 
są obecnie w Kraju.

Jak wyżej wspomniałem numeracja „N. Sygna
łów” jest pomylona i od początku nie konsekwentna, 
i naprawdę trudno dojść z tym do ładu. Pierwszych 
6-ciu numerów nie należy szukać bo wogóle nie 

-istnieją. „Nasze Sygnały” zaczynają się od Nr. 7/49 
z dnia 1 sierpnia 1949, świadczy o tym zresztą 
pierwszy punkt w tym zeszycie, pod tytułem „Od 

Redakcji”, w którym czytamy: „Wydając nasz biu
letyn w nowej szacie i pod nową nazwą, wyrażamy 
nadzieję, że „Nasze Sygnały” spełnią dobrze obowią
zek nawiązania i utrzymania łączności między na
szą rodziną marynarską rozrzuconą po całym 
świecie . . .”.

„Nasze Sygnały” są dalszym ciągiem „Komuni
katów Informacyjnych Zarządu Głównego Samopo
mocy Mar. Woj.”, które Zarząd Główny wydawał 
każdego miesiąca od chwili powstania Samopomocy 
Mar. Woj. w roku 1945. Kompletu tych komunikatów 
też nie ma niestety. Ostatni „Komunikat Inf.” 
nosi Nr. 6/49 (40) i był datowany 1-go lipca 1949. 
W zbiorze Zarządu Gł. Mar. Woj. znalazłem tylko 
Komunikaty za lata 1948 i 1949 — od NR. 1/48 (30). 
z kwietnia 1948.

Jeżeli chodzi o t.zw. szatę zewnętrzną, to „Nasze 
Sygnały” były przez parę pierwszych lat — aż do 
Nr. 2 (29) z 1952 roku, pisane na maszynie na wos- 
kówkach i powielane. Format pierwszych zeszytów 
(rok 1949 i pierwszy Nr. 1950) równał się mniej więcej 
8x10 cali, później zwiększono format do 8X13 cali. 
Od Nr. 3/30 z lipca-września 1952 rozpoczął się 
druk „Sygnałów” w drukarni na zmniejszonym 
formacie ca. 7x10 cali, i w takiej postaci ukazują się 
nadal.

Na marginesie powyższej tabelki zaznaczam, że 
na skutek niekonsekwentnej numeracji ,N.S.” w 
latach 1950 i 1951 — kiedy to pojedyńcze biuletyny 
(zeszyty) miały 2 lub nawet 3 numery, zupełnie nie
potrzebnie zresztą — dziś trudno ustalić ile zeszytów 
składa się na całość (ile jest rzeczywiście numerów 
ogólnego zbioru)? Otóż stwierdzić można, że n.p. 
Nr. 80 ogólnego zbioru powinien mieć Nr. 68 lub 
69 najwyżej, jeżeli się w tą cyfrę wliczy pierwszych 
40 „Komunikatów Informacyjnych Zarządu Gł.”. 
Chociaż tego błędu nie można obecnie naprawić, 
nie ulega wątpliwości, że odbił się on ujemnie na 
przejrzystości ogólnego zbioru. Domyślić się można, 
że błąd powstał na skutek pierwotnych tendencji 
Zarządu Gł. i Redakcji wydawania „Naszych Syg
nałów” jako miesięcznika — tendencji, którą wnet 
zaniechano przekształcając nasze pisemko w kwar
talnik, choć i jako taki ukazujący się nie bardzo 
regularnie.

Redakcja naszego biuletynu walczyła w pierw
szych łatach jego istnienia z brakiem odpowiedniego 
materiału bo chętnych do pisania poważniejszych 
artykułów i ogłaszania ich na łamach „Na
szych Sygnałów” bez honorarium było mało. Byli 
jednak co prawda tacy, którzy mocno ubolewali nad 
tym, że biuletyn przestał ukazywać się miesięcznie.

Odnośnie treści naszego biuletynu wspomniałem 
już na wstępie, że była zrazu skromna, a na dowód 
tego przytoczę tu dla przypomnienia spis treści „N.S.”
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Dla lepszego zilustrowania numeracji i danych technicznych „Naszych Sygnałów*  **’ 
sporządziłem niniejszą tabelkę:

Nr. kolejny
Rok i miesiąc Nr. kolejny Nr. kolejny ogóLzbioru stron
wydawnictwa: w danym „N.S od Komunik. Format druku: Nakład:

-Stj roku: początku: . N _ „.
<5 \ 11*  11*1.0.  .

1 ojAs/th Nr W*

muMUCRT informacyjny’ 1 6’toMŁ- 5 — 4'0’'' * 0--------- .----3_-------------------.X—ŁlM!
ĄiZE SYGNAŁY*  (

(f

u

ici/ruy Xrak«W<to*j

j sierpień — /' 1 41 w 8‘‘xl0'' 7 ca. 500
$) wrzesień 8‘ 2 42''' ,, G ,,

paźdz. — listopad. 9’ 3 43v' ,, 6 ,,
Y) grudzień 10' 4 44v' „ 4 ,,

1950:
5 styczeń T 5 45 ,, 4. „
3) luty 2" 6 46 8“xl3“ 8 „

—isłn>«(e —7--------- 47-4en-Nr. został prawd:-opuszczony?- nłe LłvJ«/c
) marzec 4*  S 48*'  8“xl0* ’ 8 ca. 500

) maj 6’ 10 50v' 8“xl3“ 8 500
) czerwiec — lipiec 7*  II 51 ■Cw.ia! ,, 10 500
j sierpień — pażdz. 8—10' 12—14 52—54u ,, 8 500

listopad — grudz. 11—12' 15—16 55—56v* ,, 13 600

1951:
i) styczeń — luty 1—2' 17—18 57—58v ,, 18 G50
P marzec — maj 3—5 ’ 19—21 59—61v' „ 15 ca. 600
[) lipiec — wrzesień G—8*  22—24 62—64v' ,, 17 „
*) paźdz. — grudzień 9—11 25—27 . 65—(j7^ ,, 22 „

1952:
1£) styczeń — marzec 1 28 68/ „ 20 ,,
Jn kwiecień — czerwiec 2 ’ 29 699' ,, 18_______ u______
6® lipiec — wrzesień 3
@ paźdz. — grudzień 4

30 70 7“xl0“ 24(2G)
j * 31 71 „ 27

' 1953:
@ styczeń — marzec 1
@> kwiecień — maj 2
@ czerwiec — lipiec 3
Ta sierpień — wrzesień 4
24 paźdz. — grudzień 5

3.2 72 ?1/”M <oi> 16
33 73 „ IG
34 74 „ 16
35 75 ,, 16 ,,
3G 76 „ 16

1954:
w) styczeń — marzec 1
Ta kwiecień — czerwiec 2
® lipiec — wrzesień 3
@ paźdz. — grudzień 4

37 77 „ 20 „ |
38 78 „ 16
39 79 „ 20
40 80 „ 20 „

* Drukowane w drukarni. S‘il Vous Plait Ltd., 2, Exh;bition Rd., London, S.W.7.

** Drukowane w drukarni Veritas Foundation Press, 12, Praed Mews, London, W.2. 
Winietę tytułową projektował i wykonał kmdr. T. Podjazd-Morgenstern.
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AS1 2 3 4 5/-w roku 1949. I tak w/Nr. 7 (czyli 1-szym „N.S.” 
czytamy: /

?1. Od Redakcji — wyciąg z tekstu tego punktu 
przytoczyłem wyżej.

2. Walne Zebranie Kola w N. Yorku — wiado
mości o pierwszym zebraniu Koła pod prze
wodnictwem kolegi kpt. mar Tumaniszwili i o 
ukonstytuowaniu się władz tego Koła.

Co 3. List por. mar. K. Sadowskiego z Brazylii — 
pisany 3-go lipca 1949 po kilku miesiącach 
pobytu w Brazylii, list pełen wdzięczności pod 
adresem Redakcji „N.S.” za przesłanie komu- 
nikatów i podający szczegóły warunków życia 
w tym kraju, jak również chęć udzielania ko
legom zainteresowanym Brazylią, szczegóło
wych informacji. W dwa miesiące po napisaniu 
tego listu, ;tj. 4-go września, zginął tragiczną 
śmiercią na posterunku, jako kierownik jednej 
z elektrowni w Rio de Janeiro. O ironio losu!

4. Obiad Koleżeński Oficerów, którzv służyli w 
Western A pproaches.

5. Brytyjskie Medale Pamiątkowe — wiadomość, 
że Admiralicja brytyjska rozpoczęła wydawa
nie.

6. Ostrzeżenie — zwrócenie uwagi, że „Pol. To- 
, warzystwo Kulturalno Społeczne w W. Bryta

nii”, „Tygodnik Polski” i „Kalendarz Informa
tor Polaka Zagranicą” są organizacjami i wy
dawnictwami pod patronatem ambasady war
szawskiej w Londynie.

7. Lista Kolegów przebywających poza Wielką 
Brytamą — w Argentynie 19 ; w Australii 2; w 
Brazylii 3 ; w Belgii 1 ; w Francji 10; w Indiach 
3 ; w Iraku 1 ; w Irlandii 1 ; w Kanadzie 26 ; 
w Maroku 3 ; w Nowej Zelandii 3 ; w Poł. 
Afryce 4 ; w Rodezji 3 ; w Szwecji 4 ; w Sta
nach Zjednoczonych 26 ; w Turcji 1 ; w Wene
zueli 3. Razem 113.

8. Ogłoszenie — o powstaniu firmy „Tom & Dan” 
w Devonport, którą otworzyli koledzy A. Tom 
czak i J. Danyluk dla kupna, sprzedaży i na- 

_______ prawy mebli.
pfl-W Nr. 8 z 10 września 1040:

®1. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej — do 
obywateli w 10-tą rocznicę najazdu na Polskę.

2. Odezwa Rządu w Dziesiątą Roczncę Września.
3. Z zebrania Samopomocy Marynarki Wojennej 

Koła N. Yorku — streszczenie artykułów, 
które ukazały się dnia 17 sierpnia 1949 r. na 
łamach pism Nowo Yorskich „Nowy Świat” 
i „Dzienńk dla Wszystkich”.

4. Herbatka Towarzyska — zebranie towarzyskie 
zorganizowane przez Zarząd Gł. przy udziale 
około 100 osób i w obecności Admirała Świr- 
skiego. Myślą przewodnią zebrania było nawią
zanie do 10-tej rocznicy wybuchu wojny i przy
bycia OO. R.P. do W. Brytanii.

-3-
pływającego na holenderskim statku s/s Wieli 
drecht.

6. Sprawa Zatrudnienia — prace uzyskane za 
pośrednictwem S.M.W. w marynarce handlo- 

yowej: 2 stanowiska oficerskie i 11 nieoficerskich.
Nr. 9 z października i listopada 1949:

Od Redakcji — śzereg informacji z listów od 
kolegów i spis adresów kolegów przebywają
cych poza W. Brytanią.

2. L:sty od Kolegów — od kmdr. ppor. W. Przy 
godskiego z Brisbane City, Queensland, Austra
lia ; od st. bosmana M. Sokołowskiego, pływa
jącego jako oficer mechanik na s/s Rosemoor; 
od kpt. mar. J. Wróbla z Brantford, Ontario ; 
od por. mar. J. Hedingera z Edmonto, Alta, 
Kanada oraz od por. mar. M. Białowskiego 
pływającego na Statkach Royal Mail Lines.

3. Z Działalności Koła New York — populary
zowanie dobrego imienia Pol. Mar. Woj. przez 
to Koło na tamt. terenie.

4. Z żałobnej karty — odejście kolegów śp. por. 
mar. K. Sadowskiego (patrz pkt 3. w Nr. 7/49) 
oraz śp. komandora inż. W. Żejmy, jednego 
z najstarszych oficerów Mar. Woj., który 
zmarł nagle na serce.

5. Komunikat Sekretariatu S.M.W. — przypom
nienie o obowiązku płacenia składek członkow
skich.

6. Sprawa Zatrudnienia — prace uzyskane za 
pośrednictwem S.M.W. w marynarce handlo
wej: 3 stanowiska oficerskie i 17 nieoficerskich.

7. Karty świąteczne — do nabycia w Kancelarii 
S.M.W.

8. Zmiana Dzierżawcy Klubu S.M.W. w Londy/- 
nie — oddanie dzierżawy pani Marii Kuhn, 
wieloletniej kierowniczce Domu Wypoczynko
wego dla oficerów Mar. Woj. w Edinburgu.

9. Przedsiębiorstwa Kolegów — ogłoszenia o 
powstaniu: firmy krawieckiej kolegi F. Minkie
wicza ; firmy krawieckiej kolegi W. Mordasie- 
wioza oraz przedsiębiorstwa transportowego

pjoyi/ \ kolegi J. Wullerta. 
W Nr. 10 z grudnia 1949:

List Generała Andersa — na ręce Admirała 
Swirskiego życzenia dla wszystkich Kolegów 
Marynarzy w 31-szą rocznicę odtworzenia Ma
rynarki Wojennej.

2. Życzenia Admirała Świrskidgo — życzenia 
świąteczne i noworoczne dla personelu Mar. 
Woj. wraz z rodzinami. Na zakończenie życzeń 
pisał śp. Admirał Świrski: „Składając me świą
teczne i noworoczne życzenia, wyrażam na
dzieję, że w Nowym - 1950 roku będziemy 
wszyscy nadal złączeni coraz bardziej rosnącą 
przyjaźnią, a może, jeżeli Bóg pozwoli, i wspól
ną pracą dla Polski.”

3. Od Zarządu Głównego S.M.W. — życzenia

5. Listy od Kolegów — od kmdr. ppor. T. Jekla 
z Johannesburga i od mata K. Łagowskiego,

świąteczne i noworoczne.
4. Poszukiwania — kpt. mar. Bolesława M. Po- 

rydzaya.
5. Skrzynka Pocztowa przypomnienie, że
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(„Skrzynka Pocztowa” Kancelarii S.M.W. nadal 
funkcjonuje.

6. Uzupełnienie Adresów — kolegów kmdr. pof^g utrwalenia nieraz drobnych ale nie mniej 
A. Hulewicza, por. mar. A. Colonna Czosnow-^g/rf,Raźnych szczegółów historii naszej Mar, Woj. 
skiego, bosmata St. Wrzesińskiego, kmdr. ppor. $bW Nr. 6 z maja 1950: r-
P. Żelaznego i por. mar. B. Ziętaka. Z7?\ od Redakcji — która uważa ten Nr. za jubileu-

7. Wiadomości o Kolegach — ogłoszenie uzyska- szowy w „pewnym sensie” (bo 50-ty ogólnego
nych informacji odnośnie kolegów: B. Ziętak, zbioru) i zabiega o zwiększenie współpracy
J. Tumaniszwili, Cz. Przybyliński, Z. Wojewódz
ki, W. Łoskoczyński, E. Miodoński, L. Kawer- 
niński, L. Iglantowicz, Z. Zawistowski, K. Ro ______stał kolega Mariusz Hrynkiewicz-Moczulski.
galski, K. Wojciechowski, R. Ungeheuer, T.5f W Nr. 7 z czerwca-lipca 1950:
Gorazdowski, T. Sukiennik, St. Rowiński, S. 
G rzesze;, W. Żurawski, P. Żelazny, A, Colonna 
Czosnowski, E. J. Krutol, J. Biliński, J. Stasz-
czyszyn i T. Berdysiński.

8. Ogłoszenie — o powstaniu zakładu fotogra
ficznego, który otworzył kolega Roman Kasia.

9. Herbatka Towarzyska — połączona z tombolą 
odbyła się 4-go grudnia w miłej atmosferze 

_____ i nastroju przy udziale około 90 osób.
Tyle w „Naszych Sygnałach” w roku 1949.
Nie sposób ująć w ramach jednego artykułu treści 

wszystkich „Naszych Sygnałów” nawet w skrócie

koła, celu i możliwości emigracji do Stanów 
Zjednoczonych, sytuacji na amerykańskim j 
rynku pracy, stawek zarobkowych oraz stosun- . 
ku miejscowego społeczeństwa do naszego Ko- i 
ła- H

Dary na pomoc dla Kolegów w Szpitalach — ł 
p;erwsza wzmianka o „Funduszu śp. kpt. mar. | 
J. Ginsberta”, który w swym testamencie za- U 

. pisał na cele pomocy dla marynarzy i ich rodzin * 
telegraficznym — jak to uczyniłem z r. 1949 — bo kwotę £.86.5.0. ________ ___________ _

musiałby objąć conajmniej ze dwa, a może nawet w Nr. 8-10 z sierpnia-października 1950:
\ Polska Marynarka Wojenna w Prasie i Radio — 1 

s__) w trakcie audycji Polskiej Sekcji BBC dnia 23
więcej, całych zeszytów i dlatego ograniczyć się mu
szę w dalszym ciągu do podania tylko tego co godzi 
się przypomnąć i podkreślić oraz tego co stanowi 
przyczynek do naszej historii i świadczy o poziomie 

__ _i wartości naszego pisma._____________________
W Nr. 1 ze stycznia 1950:

(A" ) 4. Z żałobnej karty — 18-go grudnia 1949 zmarł
w Brighton komandor Czesław Petelentz, prze-
żywszy lat 70. Najstarszy wiekiem oficer Mar. 
Woj., człowiek rozumu i serca, przez okres 
jednej kadencji prezes S. Mar. Woj. gdy nasza

_ ___ organizacja stawiała pierwsze trudne kroki. 
W Nr. 2 z lutego 19507“ ’

i 30 lat od chwili zaślubin Polski z mo-
rzem i Święta Mar. Woj. poświęcono cały nu-Ayjy W Peryskopie — nowy dział 
mer krótkiemu opisowi działalności Mar. WojA—y j ’
w czasie ostatniej wojny — jako wyraz hołdu $7./^ 

'iE iS7WieigX wszystkim, którzy za Polskę oddali życie w tej —W 
('‘tfooilił/Tsywojnie, stwarzając chwalebne tradycje. (
hj W Nr. 4 z marca~ 1950: ..

2. List Pana Admirał Świrskiego do Zarządu 
Gł. S.M.W. — w którym czytamy, że pan 
Admirał z powodu przekroczenia granicy wie
ku dla stopnia wice-admirała został z dniem 
28 lutego 1950 zwolniony od pełnienia swych 
dotychczasowych funkcji i urlopowany do od
wołania.

5. Wyciągi z listów od Kolegów — pierwszy list 
od kmdr. Pławskiego, w którym opisuje cie
kawie swoje przybycie do i osiedlenia się w 
Br. Kolumbii. Wspomniałem o tym liście (nie 
wymieniając jednocześnie innych) bo, jak wszy
scy dobrze wiemy, kmdr. Pławski jest tym, 

• który w „Naszych Sygnałach” najwięcej arty
kułów z wielką swadą, dowcipem i z nie bywa-

łą wprost pamięcią przebiegu poszczególnych 
wydarzeń umieść/ — czym przyczynił się do

zę strony szerszego ogółu członków S.M.W. 
Nowym Redaktorem „Naszych Sygnałów” zo-

® Wywiad z Kolegą Z. Cedro — ciekawe wypowie
dzi jednego z założycieli i b. prezesa Koła 
S.M.W. New York na temat działalności tego

lipca 1950 pt. „Głosy Historii” nadawano, 
utrwalone na płytach, przemówienie śp. kmdr. 
Grudzińskiego, wspominając o tragicznej stra
cie kiedy to 10 lat temu O.R.P. „Orzeł” nie 
wrócił z patrolu.

Polski Dwugłos na Kanadyjskiej Fali Eteru — j
chwalebna działalność kolegów kmdr. E. Pław 
skiego i K. Namieśniowskiego jako prelegen 
tów programów polskich radiostacji „CHUB’
w Nanaimo na wyspie Vancouver w 
sk:ej prowincji Br. Kolumbii.

r. 11-12 z listopada-gcudnia 1950: 

kanadyj-

N.S.”, w którym
podawane są wiadomości o obcych marynar-

\ kach i sprawach morskich.________
Nr. 1-2 z stycznia-lutego 1951:
Dusza Marynarki — streszczenie ciekawego prze

mówienia p. Admirała J. Świrskiego podczas 
zebrania z okazji Święta Marynarki. Parę, 
szczególnie wzruszających zdań muszę tu- pow
tórzyć, a mianowicie:
.. .Dzisiejsze nasze doroczne Święto jest już 
4-tym z kolei, jakie obchodzimy od chwili kiedy 
Marynarka Wojenna przestała istnieć. Święto 
Marynarki bez tej Marynarki....
PRZESZŁOŚĆ naszej Marynarki jest pełna 
chwały. A każdy z nas ma w tej przeszłości 
swój udział...
Te wszystkie przeżycia przeszłości, o których 
wspomniałem, tworzą Duszę Marynarki. Duszę, 
która żyła wówczas, gdy Marynarka Wojenna 
istniała; duszę, która żyje dzisiaj i która żyć 
będzie także wtedy, gdy nas już nie będzie;
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p.o naszej śmierci, nie tylko w historii, ale i w 
legendzie, która być może kiedyś powstanie. 
Widomym znakiem TERAŹNIEJSZOŚCI są 
te zebrania, kiedy we wspólnych spotkaniach 
podtrzymujemy więzy koleżeńskie.
Co zaś do PRZYSZŁOŚCI, która, gdyby
miała być podobną do teraźniejszości, byłaby
beznadziejną — to kryje ona w sobie pełnię 
niespodzianek, mogących wytworzyć sytuację
pdmienną od tego co normalnie da się powie
dzieć. A więc także i sytuację, w której wiele 
naszych pragnień stanie się rzeczywistością. . .

Bitwa — wiersz kolegi T. Kubiakowskiego, po- 
święcony kolegom — dla przypomnienia dni 
kiedy byliśmy w posiadaniu okrętów i w ciągłej 

?/il N°j-^styczności z morzem.

-'7 " . ..  ..--------

IMest

(L8 4
69 2-

r. 6-8 z lipca-wrześn:a 1951:
Kronika — zmiana na stanowisku Prezesa Za

rządu Gł. S. Mar. Woj. Kolega kmdr. por. 
B. Wroński — po 5-cio letniej z górą, bezinte
resownej i niestrudzonej pracy — zgłosił rezy
gnację i przekazał swe obowiązki I-szemu Vice- 
prezesowi koledze mecenasowi W. Nadratow- 
skiemu, który po dzień dzisiejszy to stanowisko

^piastuje.
W Nr. 4 z października-grudn:a 1952; który jest 

Ipierwszym numerem „Naszych Sygnałów" drukowa- 
nym w drukarni czcionkami drukarskimi — widzimy
wyraźną zmianę na lepsze, zarówno w szacie pisma 
jak i jego treści. Z przyjemnością trzeba tu zanotować 
wprowadzenie Działu Literackiego, zasilanego war
tościowym materiałem z pod dobrych piór naszych 
kolegów „pisząćych” i także osób z poza naszego 
grona, kochających morze. W szczególności zwięzłe 
i przejrzyste zestawienie rocznicowe kolegi kmdr. 
B. Wrońskiego pt. ,,28 listopada” oraz piękny wiersz 
śp. Antoniego Bogusławskiego pt. ,,Oliwa”. Przyjemną 
inowacją jest także wprowadzenie ilustracji — sylwe
tek okrętów itp.

W dalszym ciągu wymieniam tylko tytuły waż- 
/ niejszych artykułów, ich autorów i Nr, „NS.”, w któ- 
' rym zostały umieszczone i tak:/„Morskie Poczy- 
$ niania w Okresie Powstania Styczniowego” kolegi 
■ B.W. oraz „Spotkanie” kolegi Jerzego Krakusa w 
(2p) Nr. 1 (72) z 1953__________________________
©„Dawne Bandery Polskie” kolegi B.W.; „Zasadz

ka” kolegi L.M.; „Granatowa Załoga” kolegi W. 
Cygana i „Ostatni Rejs” kolegi J. Krakusa w Nr. 2(73) 

(^5L______________________________________ ___
„W 14 Roczmcę Walk na Wybrzeżu” kolegi B.W. 

@i „Smok Kaszubski” kol. kpt. mar. F. Hubickiego 
w Nr. 4(75) z 1953.

„W Trzydziestą Piątą Rocznicę Utworzenia Na- 
ty) szej Mar. Woj.” kolegi T.M.; „O Świcie będzie Spo

kój” (pamięci załogi O.R.P. „Orkan”) kol. B. Wroń
skiego ; „Wigilia na Lądzie” kol. L. Milanowskiego, 
i „Wolna Wachta” kol. J. Krakusa w Nr. 5(76) z 

,’Q5.?. -______________________________ ____
„Chleb" kol. J. Krakusa; „Pamiętny Listopad”

kol. T.N. i „Dzieje Manuskryptu” kol. W. CygańaJfoA 
w Nr. 1(77) z 1954._______________________ .

„Wyciągi z Kroniki O.R.P. „Ślązak”, O.R.P 
„Krakowiak”, O.R.P. „Dragon”, O.R.P. „Błyskawica” 
i O.R.P. „Piorun”; „Z Teki Wspomnień” kolegi 
Zbyszka oraz „Garść Wspomnień” w 25-tą rocznicę 
wstąpienia do Szkoły Podch. Mar. Woj. — Kolegom 
rocznika 1929-1932, napisanych przez Szefa Kursu I 
w Nr 3(79) z 1954. ______________________

„Empress of Canada Zatonął” kolegi J. Krakusa 
w Nr. 4(80) z 1954.______________________________

„10 Luty” kol. B.W., „35 Lat Temu” Gen. Józefa
Hallera; „10 Luty 1920” kmdr. T. Morgensterna; 
,.Zaślubiny” F. Konarskiego (Ref Rena) i „Raport 
Niekarny” kol. inż. W. Krzyżanowskiego oraz dow
cipny wiersz pt. „Surdut w Lublinie” podpisany ^3) 
„Skryba” w Nr. 1(81) z 1955.____________ _________

„Wizyta” kol. B.W.; „Przed i6-tu Laty” kol. A.
Tyca i „Spotkanie z Burzą i Błyskawicą” kol. J. Bi
lińskiego oraz nowelka pt. „Urlop wielkiego detek- 
tywa” kol, Mariana Kadulskiego w Nr. 3(83) z 1955.____

„Dom Otwarty” kol. inż. W. Krzyżanowskiego 
i „Kłopoty Domowe” kol. J. Krakusa — na otwarcie 
nowego Domu S.M.W., oraz „Ołowiani Żołnierze” 
kol. W. Stachurko w Nr. 1(8^) z 1956.______________

„Do Redaktora” „Naszych Sygnałów” kol. M.
Hrynkiewicz-Moczulskiego list w sprawie Albumu 
Mar. Woj. i „Bóg Da Nam Odnieść Victorię” kol. ZN 
J. Tumaniszwilli w Nr. 2(85) z 1956. 

„List z Kraju” od Redakcji w sprawie zwiększe
nia kontaktów z Krajem; „Rapsod o Pogrzebie Pu
łaskiego” śp. Antoniego Bogusławskiego ; „Ciapcia — 
Maskotka Orętowa” kol. J. Tumaniszwili i wiersz 
pt. „O Biała Mewo!” kol. J. Koziołkowskiego w Nr. ZN 
3(86) z 1956._____________________________________ Ko

„Miecz i Prawo” artykuł ogłoszony w „Głosie 
Wybrzeża” z dnia 17 listopada 1956, charakteryzu
jący „praworządność” w „Bierutowej Polsce Ludo- 
dowej”, kiedy to szereg naszych wybitnych kolegów 
za czyny li tylko patriotyczne skazanych zostało na 
śmierć i ciężkie więzienie. Artykuł ten, napisany przez 
„S. .O. .S..”, oraz wspomnienie wojenne pt. „O.R.P.” 
kol. Franciszka Walickiego, zawiera również tragiczne 
przejścia kol. kmdr. Roberta Kasperskiego ; następnie 
„Modlitwa na moczu”, wiersz kol. J. Krakusa i jego 
„Burza na Linii Tasaka” podpisane przez Christoper 
Miles’a, wszystko powyższe w Nr. 4(87) z 1956.______ 

„Bal w twierdzy Modlińskiej” pierwszy artykuł
kolegi kdr. Eugeniusza Pławskiego w cyklu opowia
dań o naszej Mar. Woj. i dalszy ciąg artykułu „Burza Z7A 
na Linii Tasaka” w Nr. 1(88) z 1957.________________ N-ź

„Przebieg działań na Westerplatte (Gdańsk) od
1 do 7 września 1939 roku” mjr. Henryka Sucharskie
go, dowódcy Westerpl.; „Przegląd Admiralski” kmdr. 
E. Pławskiego i jego „Szkoła Ognia w Dywizjonie 
Szkolnym (rok 1924)”; „W Zygzak Shoot!” kartki 
z pamiętnika Mitshipmana Uneasy, oraz „Wspomnie
nia Podchorążowskie” kol. L.T. Kwapiszewskiego 
w Nr. 2(89) z 1957._______ _______________________ S-

„Na marginesie „Księgi chwały polskiego mary
narza” artykuł Redakcji „N.S.”; „Z Pustego w Próżj
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j ne” kol. inż. W. Krzyżanowskiego ; „Egzamin Poloni- 
I styczny” kol. kmdr. E. Pławskiego; „Spotkanie pod 

Isle de Batz” opracowanie Seamiles’a i „Kalifornij- 
skie Wspomnienie” kol. J. Browarskiego w Nr. 1 /2 
(90/91) z 195711958._____ _______________ ______

„W Dwudziestą Rocznicę” kursu 1938 Szkoły 
Podch. Mar. Woj. od kol. Michała Serafina; „Gryf 
w Portsmouth” kol. Józefa Bilińskiego; ..Sąd Mary
narski” kol. kmdr. E. Pławskiego oraz „The „Burza” 
was a Destroyer” Artura Aronsona, tłumaczone z 

©angielskiego przez kol. kmdr. Dr. W. Limonienko 
w Nr. 2(92) z 1958._________ __ ____________

„Na 40-lecie Marynarki Wojennej”. Generała 
W. Andersa; ..40 Lat temu i potem” od Redakcji 
„N.S.”; „Dokąd Płyniemy” ... kol. kmdr. J. Busia- 
kiewicza ; „Bigps Odmładzający” kol. inż. W. Krzyża
nowskiego ; dalszy ciąg artykułu „Burza was a De- 
śtroyer” ,Artura Aronsona, oraz fragmenty z książki 

®pt. „Torpeda w Celu” kmdr. B. Romanowskiego w 
streszczeniu Redakcji „N.S.” w Nr. 3(93) z 1958. _

~Jak powstała Polska Flota Wojenna (1918- 
1939)” Viceadmirała J.~ Unruga i „Wspomnienia Hi
storyczne na wesoło (rok 1925, pływanie na kano- 

©nierkach)” kol. kmdr. E. Pławskiego w Nr. 1(94) z...
1959. _ - __________

TmierćT pogrzeb śp. Admirała J. Świrskiego oraz 
przemówienia i wspomnienia pośmiertne; obchód 
20-lecia walk na Wybrzeżu przy udziale Admirała 
J. Unruga i jego przemówienie; „Oddział Kutrów 
i Kompania kpt. Yougana” kol. Jędrzeja Giertycha; 
..Marynarze w Grupie Gen. Kleberga” kol. T. Budzyń
skiego ; „Pol.ska — Kraj Nieznany” kol. Józefa Biliń
skiego ; „Morska Publicystyka i Uznarre Zasług” 
kolegi kmdr. W.A. Kosianowskiego ; „40 Lat Temu — 
Wspomnienia” kol. kmdr. E. Pławskiego, oraz dokoń- 

@czenie artykułu „Burza was Destroyer” A. Aronsona 
w Nr. 2(95) z 1959.

„Polska Książka o Wojnie na Morzu" kol. kmdr. 
W.A. Kosianowskiego ; „Moja Noc Wigilijna” kol. J. 
Krakusa, oraz „Wspommenia z Marszu do Morza 

®w 1920 Roku” kol. kmdr. E. Pławskiego w Nr. 1(96) 
z 1960.  

„List od Redakcji” i „Niedokończony Kalejdo
skop” kol. T. Budzyńskiego — dwa apele do kolegów 
o więcej materiału do „Naszych Sygnałów” ; „Wizyta 
w Portsmouth” kol. Alfreda B. Piechowiaka, oraz 

@„Podwodnicy w Tulonie” kol. kmdr. E. Pławskiego 
w Nr. 2(97) z 1960.________________________

„Jeszcze o Tulonie” kol. kmdr. E. Pławskiego; 
„Notatki z Walnego Zjazdu” kol. T. Budzyńskiego 
i Walny Zjazd S.M.W. na którym uchwalono zmianę 
nazwy Samopomoc Mar. Woj. na Stowarzyszenie 
Mar. Woj.; „Proszę o Głos...” kol. inż. W. Krzyża
nowskiego, nowego redaktora „N.S.”; „O.R.P. Mazur 
— „Mój okręt pierwszy i ostatni” koleżanki A.D. 

©Cieszkowskiej, oraz „Ślad” kol. Bolesława Pomian
w Nr. 1(98) z 1961._____________________________

„Glasgow” kol. redaktora W. Krzyżanowskiego 
i jego „Proszę o Głos” ; „Jedno Niedzielne Popołudnie, 

I Gdynia” kol. T. Budzyńskiego, w tym samym cyklu

^Gdynia w roku 1921” kmdr. B. Jabłońskiego i „Gdy- i 
nia w roku 1939” kmdr. B. Wrońskiego; „April in 
Paris” kol. Kazimierza Domańskiego; „Przez Dzie- 1 
sięć Krajów bez grosza w kieszeni” p. Jadwigi Pro- I 
niewicz-Załomay, oraz „Jeszcze o Podwodnikach”, 1 
3-cia część wspomnień z lat szkolenia podwodników | 
w Tulonie, kol. kmdr. E. Pławskiego w Nr. 2(99) z (2 
1961. M

„Polska Swemu Obrońcy” kol. Wincentego Cy- I 
gana; „Kartki z Pamiętnika 1938-1942” kol. Mieczy- | 
iława Wasilewskiego; „Morderstwa Uchodzą Bezkar- I 
nie na Nowych Hebrydach” kol. Macieja Bocheń- j 
skiego; „Jeszcze Raz o Grupie Operacyjnej Polesie” 1 
kol. Władysława Ponińskiego, ojaz „Bliźni” kol. kmdr, r 
B. Wrońskiego w Nr. 3(100) z 1961._______________ <

„Książka o Dziejach Okrętu R.P. „Orzeł” recen
zja książki J. Pertka kol. kmdr. W. A. Kosianowskiego ; I 
„Kronika Glasgowska i Akademia 10 Lutego” kol. 1 
Witolda Wojciechowskiego-Poray; „Na dzień Święta 1 
Polskiej Mar. Woj.” redaktora Aleksandra Milkera; i 
„Proszę o Głos po raz ostatni” kol. inż. W. Krzyża- ■ 
newskiego, oraz „Trójkąt Strzału” kol. M. Wasilew- Ą 
skiego w Nr. 3(101) z 1962. ____________________

„Marynarka Wojenna i Obrona Polskiego Wy
brzeża w Kampanii Wrześniowej” kmdr. T. Podjazd- 
Morgensterna; „Kartki z Pamiętnika 1939-1942” kol. 
M. Wasilewskiego-; „Wachta”, urywek z pamiętnika, 
kol. W. Wojciechowskiego-Poray, oraz „Na Wojnie > 
pod Żaglem” (przedruk z pisma „Horyzonty”) kolegi 
kmdr. W. A. Kosianowskiego-Lorenz w Nr. 2(102) z (4 
1952.

„Polska Bandera na Tamizie” (wizyta 3ch poi- | 
skich okrętów woj. w lipcu 1962) kol. Alfreda B. Pie- I 
chowiaka; „Kartki z Pamiętnika 1939-1942” -kol. | 
M. Wasilewskiego; „Bunt we Flocie. Czarnomorskiej” I 
(opowiadanie przedrukowane z Wiadomości Literac- 5 
kich) Eugeniusza Remiszewskiego; „Na Wojnie pod | 
Żaglem” (dalszy ciąg) kol. kmdr. W.A. Kosianow- I 
skiego-Lorenza, oraz „Analiza map morskich Wy- | 
brzeża Polskiego na tle stosowanych urządzeń nawi- | 
gacyjnych” inż. Jana Wereszczyńskiego w recenzji zJ 
A.L. Reymana w Nr. 3 (103) z 1962. d

„Polska Marynarka Wojenna w Literaturze” Je
rzego Pertka; „Dzieje Wora” kol. Wincentego Cyga
na ; „Kartki z Pamiętnika 1939-1942” kol. M. Wasilew
skiego; „Krata” kol. W. Wojciechowskiego-Poray, i 
oraz „Wspominki Pozjazdowe” kol. T. Budzyńskiego I 
i recenzje 2-ch angielskich książek A.L. Reymana Z2 
w Nr. 1(104) z 1963.__________ _ __ X

Relacje śp. Admirała Jerzego Świrskiego o po
czątkach Mar. Woj.; „Na Wojnie pod Żaglem” | 
(część druga) kol. kmdr. W.A. Kosianowskiego-Lo- | 
ren za; „Zjazd Rocznika 1938-1941” kol. M. Wasilew- | 
skiego ; „Admirał Józef Unrug na Obiedzie Oficerów 
Mar. Woj. w Londynie 6 lipca 1963” sprawozdanie | 
kol. kmdr. Aleksandra Trzyny; „Historie i ...Histo
ryjki Współczesne” kol. inż. W. Krzyżanowskiego; | 
„List Otwarty do Pana .Admirała Józefa Unruga” j 
kol. Jędrzeja Giertycha i odpowiedź na ten list pana I 
Admirała Unruga ; „W Objęciach Golf-Streamu” kol. | 
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Andrzeja Browarskiego; „Królewski Dar na Wyspie 
Espiritu Santo” kol. Macieja Bocheńskiego; Uczczę 
nie pamięci Admirała Cunninghama, oraz recenzja 
ang. książki „The Age of Reconnaissance” (Wiek- 
Wywiadu) A.L. Reymana w Nr. 2(105) z 1963.

„Rendez-vous na H.M.S. „Exeter” kol. M. Wasilew
skiego ; „Plany i Zamierzenia Rozbudowy Mar. Woj. 
w okresie 1920-36” śp. Admirała Świrskiego; „Moja 
Służba na Lądzie” (część Lsza) kol. kmdr. E. Pław- 
skiego ; „Na Wojnie pod Żaglem” (część 3-cia) kmdr. 
W.A. Kosianowskiego-Lorenza; „Takie sobie Histo
rie. ..” kol. inż. W. Krzyżanowskiego, oraz recenzje 
2-ch książek: polskiej pt. „Marynarka Wojenna i 
Obrona Polskiego Wybrzeża w Dawnych Wiekach” 
w opracowaniu Mariana Krwawicza i angielskiej pt. 
„Wings of Neptune” (Skrzydła Neptuna) kmdr. Kró
lewskiej Mar. Woj. D. Macintyre — recenzje A.L. 
Reymana w Nr. 1(106) z 1964.

„Do Załogi Pioruna” od Komitetu Wykonaw
czego Zjazdu w 25-tą rocznicę jJodniesienia bandery 
na tym okręcie i list. kmdr. E. Pławskiego, prezesa 
Komitetu Honorowego Zjazdu; uczczenie pamięci 
Nancy Lady Astor, protektorki polskich marynarzy 
na obczyźnie; „Uroczystości związane z 20-leciem 
Lądowania w Normandii w dniach 5, 6 i 7 czerwca 
1964 r.” kol. kmdr. B. Wrońskiego ; „Szlakiem Karai
bów” kol. A. Browarskiego ; „Moja Służba na Lądzie* ’ 
(część 2-ga) kol. kmdr. E. Pławskiego; „Rendez- 
vous na Exeterze” (część 2-ga) kol. M. Wasilewskiego, 
oraz „Parę Słów Prawdy” kmdr. B. Jabłońskiego

i „z Londynu” kol. redaktora inż. W. Krzyżanow- 
sk i ego w Nr. 2(107) z 1964.___________ _ ________

„W Dwudziestą Piątą Rocznicę” od Redakcji; 
„Rok' 1939 — Kartka z Pamiętnika” kol. J. Krakusa; 
„Ostatni Dzień na Kępie Oksywskiej” S. Dąbrow
skiego ; „Pińska Przygoda” kmdr. T. Morgensterna; 
„Rendez-vous na Exeterze” (część 3-cia) kol. W. Wasi
lewskiego ; „Historia Marynarki Kanadyjskiej” kmdr. 
B. Jabłońskiego ; „Przyczynki Uczestnika” kol. Józefa 
Anczykowskiego, oraz „Pioruńskie Notatki” kolegów 
Krzyżanowskiego, Lassy, Olszewskiego i E. Pławskiego 
w Nr. 3(108) z 1964.__________________________ _

„W 25 Lat od Uroczystej Chwili Zaślubin Polski 
z Morzem” — uroczystości poświęcenia tablicy pa
miątkowej w Katedrze Westminsterskiej przez ks. 
kardynała Heenańa, przemówienia osobistości i od
głosy w prasie; „Służba na Lądzie” kol. kmdr. E. 
Pławskiego ; „Rendez-vous na Exeterze” (część 3-cia) 
kol. M. Wasilewskiego, oraz „Walny Zjazd — Jubile
uszowy” kol. inż. W. Krzyżanowskiego w Nr. 1(109)

( z 1965.________ :_____________ ______ ■
Ponadto w każdym Nr. „Naszych Sygnałów” 

jest dział pt. „Kronika Stowarzyszenia” obejmujący 
różne ważne i drobne obwieszczenia Zarządu Gł. 
S.M.W. i dział pt. „Z Kolegami po Święcie”, w któ
rym podawane są listy od kolegów, dział bardzo cie
kawy i nie mniej ważny od tego co wyżej wyszczegól
niłem — a może nawet ważniejszy jeżeli się zważy, 
że właśnie -ten dział przyczynia się w głównej mierze 
do utrzymania łączności między nami.

A.L. Reyman.
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CZE SŁA W WiNO RO WlSKI

KAPELAN POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
Ś.P. KS. WŁADYSŁAW MIEGOŃ

Moje Wspomnienia

Latem 1919 roku, dokładniejszej daty nie pamię
tam, został przydzielony do 1-go Batalionu Mor
skiego, jako kapelan ks. Władysław Miegoń. 1-szy 
Batalion Morski stacjonował wówczas w Aleksandro
wie Kujawskim i pełnił służbę graniczną na dawniej
szej gramcy Pomorza nie dołączonego jeszcze do 
Polski. Ks. kapelan Miegoń zewnętrznie niczym 
specjalnie się nie odznaczał. Wzrostu średniego, cie
mny szatyn o piwnych oczach, wątłej budowy, cichy, 
małomówny i delikatny w obejściu. Mógł mieć 30 
lat. Mszę św. odprawiał głosem zlekka drżącym a 
kazania jego nie odznaczały się ani elokwencją, ani 
temperamentem. Swego kapłaństwa nie obnosił i 
nie podkreślał nazewnątrz. Ponieważ wówczas jeszcze 
n'e było obowiązującego surduta kapłańskiego w 
Marynarce Polskiej, więc niczym zewnętrznie się 
nie odróżniał od innych oficerów, jako kapelan w 
stopniu kapitana. Pierwsze moje bliższe zetknięcie 
się z ks. kapelanem Miegoniem nastąpiło na polu 
oświaty dla marynarzy. Byłem wówczas ochotnikiem 
w stopniu plutonowego i otrzymałem polecenie zor
ganizowania kursów dokształcających dla marynarzy 
w mojej kompanii. Była to 1-sza kompania 1-szego 
Batalionu Morskiego pod dowództwem porucznika 
mar. M chała Borowskiego. Głównym organizato
rem oświaty na cały batalion był ks. kapelan Miegoń, 
z którym odtąd ściśle współpracowałem. Zorganizo
waliśmy 2 stopnie kursów: dla początkujących i dla 
węcej zaawansowanych. Program obejmował język 
polski, arytmetykę, trochę historii i geografii Pol
ski oraz pogadanki na ogólnokształcące tematy. 
Ks. kapelan Miegoń nigdy nie narzucał mi ani

kierunku nauczania, ani programu i traktował mnie 
po koleżeńsku. Okazał się przy tym przyjaznym i 
zgodnym towarzyszem w pracy. W tym czasie bardzo 
zbliżyliśmy się do siebie. Jeździliśmy kilkakrotnie do 
Warszawy, aby uzyskać potrzebne pomoce naukowe, 
przeważnie z „Białego Krzyża” i z innych organizacji 
Ks. kap. Miegoń był wówczas niezrównany i po
trafił w jakiś nieznany mi sposób wyjednywać 
wszelkie pomoce naukowe, które były trudno dostę
pne w owych ciężkich czasach. Wtedy w Warsza
wie poznałem go jeszcze z innej strony. Miał pogodny 
humor, lubił życie i wszelkie rozrywki nie kolidu
jące z jego kapłaństwem. Pamiętam że wówczas z 
jego inicjatywy poszliśmy w Warszawie na miód do 
Fukiera a potem, o zgrozo! na operetkę „Róże ze 
Stambułu”. Operetka zresztą o niewinnej treści i 
bardzo melodyjna nie mogła zgorszyć nikogo. Po 
powrocie do Batalionu ks. kapelan Miegoń przyznał 
mi się, że na drugi dzień, gdy się z nim rozstałem, 
aby załatwić swoje sprawy, poszedł jeszcze raz do 
teatru na tę samą operetkę, ponieważ tak był za
chwycony jej melodyjnością; przyznał się również, 
że jako kapłan popełnił grzech nieposłuszeństwa 
wobec swojej władzy, która zabraniała księżom u- 
częszczania na podobne widowiska. „Ale postaram 
się odpokutować swój grzech”, dodał.

Zimą 1919 roku drogi nasze się rozeszły, ponie
waż wysłano mnie na kurs do Szkoły Podchorą
żych w Warszawie a ksiądz kap. Miegoń poma
szerował wraz z 1-szym Batalionem Morskim na Wy
brzeże i do Pucka .dokąd Batalion przybył 20 lu
tego 1920 r.

W marcu tegoż roku uzyskałem parodniowy 
urlop i wpadłem na kilka dni do Pucka i tutaj 
znowu z inicjatywy ks. kap. Miegonia zorganizo
waliśmy pogadanki o historii Pomorza dla miejsco
wych kaszubskich stowarzyszeń rybackich i rolni
czych. Ks. kap. Miegoń miał je w Pucku i w Gdyni 
a ja w Swarzewie i w Wielkiej Wsi. Byliśmy po
niekąd pionierami takiej działalności wśród kaszu- 
bów. Wkrótce po tym wróciłem do Warszawy.

Latem 1920 r. ks. kap. Miegoń odbył kampa
nię jako kapelan 1-go Batalionu Morskiego. Bata
lion został rozbity przez bolszewików pod wsią 
Susk w Łomżyńskim i resztki Batalionu wycofane 
do Kadry Mar. Woj. w Toruniu. Nie byłem w tej 
kampanii z 1-szym Batalionem, gdyż zostałem już 
jako podchorąży przydzielony do odcinka obrony 
Zegrze na przedpolu Warszawy. Z opowiadań ko
legów dowiedziałem się, że ks. kap. Miegoń zacho
wywał sję dzielnie w czasie walki 1-go Batalionu 
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Morskiego, zawsze ochotniczo w pierwszej linii. dz.L 
tając jako sanitariusz i kapłan. Został odznaczony 
Krzyżem „Virtuti Militari”.

Następny mój kontakt z ks. kap. Miegoniem 
nastąpił dopiero w latach 1923 i 1924 w Pucku. 
Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej Mar. Woj. w 
stopniu podporucznika otrzymałem moj pierwszy 
przydział służbowy, jako adjutant Komendy Portu 
Wojennego Puck, która była właściwie bazą całej 
ówczesnej Marynarki.

W 1923 r. dostałem polecenie zorganizowania 
kursu polonistycznego dla oficerów Mar. Woj. przy
byłych z rosyjskiej Mar. Woj. Prowadziliśmy ten 
kurs ponownie razem z ks. kap. Miegoniem, któr 
okazał się wybornym polonistą. W owe czasy wybrzc 
że było bardzo popularne w Polsce 1 w sezonie lei 
nim uczęszczane tłumnie przez turystów i zorgani
zowane wycieczki młodzieży. Jednak późną jesie- 
nią, zimą i wczesną wiosną Puck był, jakby odcię
ty od reszty Polski. Mała mieścina, licząca 4 — 5 
tysięcy mieszkańców i kilkuset marynarzy na lądzie.

Nieliczne nasze jednostki morskie zimowały w 
Gdańsku, ponieważ zatoka Pucka zamarzała zimą. 
Wieczory w Pucku poza sezonem letnim były bez
nadziejne pod względem towarzyskim i rozrywko
wym i niewiadomo co było robić ze sobą po ukoń
czonej służbie. Tutaj znowu inicjatywę podjął ks. 
kpi. Miegoń. Wiedząc o tym, że zanim wstąpiłem 
do Mar. Woj. spędziłem kilka lat w zawodowym 
teatrze, począł mnie usilnie namawiać na zorganizo
wanie stałego teatru amatorskiego. Nie bardzo uśmie
chała mi się praca z amatorami, ale uległem. Ks. 
kap. Miegoń wziął na siebie całą pracę organizacyjną, 
dekoracyjną i kostiumową, tak, że pozostała mi 
tylko reżyseria. Z początku wystawialiśmy komedyj
ki dostosowane do teatrzyków amatorskich. Po ja
kimś czasie okazało się, że wśród kilkuset mary
narzy i kilkudziesięciu oficerów ich rodzin nie brak 
talentów aktorskch. Po kilku udanych komedyjkach 
ks. kap. Miegonia poniosła ambicja i przekonał 
mnie, że stać nas na większy repertuar. Tutaj mu
szę wtrącić małą dygresję o teatrze amatorskim wogó- 
le .Teaitr amatorski może uzyskać dość znaczny suk
ces pod warunkiem, że role w sztuce będą tak ob
sadzone, że aktorzy-amatorzy swoją naturalną po
stacią i charakterem będą odpowiadać jaknajbliżej 
postaciom odtworzonym w sztuce. Wówczas reżyser 
może z większym powodzeniem odtworzyć właściwe 
postacie w sztuce. Gdy ten warunek nie jest speł
niony, następuje zazwyczaj kompromitacja sztuki, 
ponieważ aktor-amator nie jest w stanie odtworzyć 
postaci odmiennej od siebie. Zresztą i w teatrze 
zawodowym stosuje się tę zasadę, ale teatr zawo
dowy ma ograniczony personel, a my mieliśmy ol
brzymie możliwości wyboru wśród kilkuset maryna
rzy. Znalazły się duże talenty aktorskie a nawet 
i talenty dekoracyjne. Ogółem nasze imprezy tea
tralne były na dość przyzwoitym poziomie. A więc 
wystawiliśmy w ciągu dwóch lat „Zaczarowane ko
ło” Rydla, „Lilię Wenedę” Słowackiego, „Damy i 

Huzary” Fredry i nawet staroświecką operetkę fran
cuską „Lalkę” (autora nie pamiętam). Znalazły się 
głosy i chóry a orkiestra Marynarki zorganizowa
ła akompaniament muzyczny.

Rozpisałem się tak o tym teatrze, aby uwy
datnić rolę ks. kap. Miegonia, który był duszą tych 
przedsięwzięć. On werbował uczestników, zajmował 
się stroną dekoracyjną, zdobywał kostiumy, które 
wypożyczał z teatru Toruńskiego. Jeżeli dodamy, że 
również w tym czasie zorganizował 2 razy w tygodniu 
kino dla marynarzy i założył bibliotekę marynar
ską, to łatwo sobie wyobrazić, jak wydajną była 
jego aktywność. Działalność teatralna ks. kap. Mie
gonia a szczególnie wystawienie operetki nieco gor
szyła pobożnych mieszkańców Pucka, więc dla 
uspokojenia opinii wystawiliśmy misterium „Tajemni
ce Mszy Św.” hiszpańskiego autora Colderona. Były 
to właściwie religijne dialogi w obrazach wyjaś
niające treść Mszy Św. Sukces tego misterium był 
olbrzymi a w opinii mieszkańców Pucka powaga 
kapłańska ks. kap. Miegonia wzrosła.

W 1925 odszedłem z Pucka na okręty, potem 
na kurs torpedowy do Francji i na parę lat, jako 
wykładowca do Szkoły Podchorążych Marynarki 
Woj. w Toruniu. W 1932 r. wróciłem na wybrze
że, przydzielony do Sztabu D-wa Floty w Gdyni. 
W międzyczasie w roku 1927 ks. kap. Miegoń zo
stał przeniesiony z Mar. Woj. do garnizonu wojsko
wego w Lublinie. Podobno było to przeniesienie 
karne, ponieważ podczas wypadków majowych i 
potem ks. kap. Miegoń zbyt jawnie demonstrował 
nieprzejednaną postawę wobec akcji Marszałka Pił
sudskiego. Kierownictwo Mar. Woj. na to przenie
sienie wpływu nie miało. Ale zanim odszedł do Lu
blina, zawarłem związek małżeński i ma się rozu
mieć, ślubu udzielił mi ks. kap. Miegoń, wówczas 
już nie tylko dobry kompan ale i mój przyjaciel, 
z którym już oddawna byliśmy po imieniu.

Przeniesienie do Lublina było dla niego dotkli
wym ciosem, gdyż był serdecznie przywiązany do 
środowiska marynarskiego. W Lublinie czasu nie 
stracił, bo skorzystał z istniejącego tam uniwersytetu 
i odbył studia prawa kanonicznego. W 1931 lub 1932 
(dokładnie nie pamiętam) wyjednał u samych władz 
duszpasterskich powrót do Marynarki i objął spo- 
wrotem obowiązki kapelana na całą Marynarkę na 
Wybrzeżu i okrętach, rezydując w Gdyni na Oksywiu. 
Działalność oświatowa i kulturalna były jego główną 
czynnością wśród marynarzy. Kilkunastotysięczna 
biblioteka Mar. Woj. w Gdyni jemu zawdzięcza 
swój rozwój. Wszelkie imprezy kulturalno-oświatowe 
były jego udziałem. Jednak nie praca oświatowa 
wyodrębniła go od podobnych działalności innych 
kapelanów w garnizonach wojska. Było to co innego. 
Była to ogromna jego popularność i życzliwość, ja
ką cieszył się wśród marynarzy. Uważam że to był 
duży sukces dla kapelana, zwłaszcza wśród mary
narskiego żywiołu młodzieżowego dość trudnego do 
opanowania. Jak on to uzyskał, nie mam pojęcia, 
bo wymownym nie był i nikomu nie schlebiał. Są
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dzę jednak, że to sprawiły jego delikatność i uczyn
ność. Najlepszym dowodem jego popularności było 
to, że miał często wielu petentów nie tylko z ich 
kłopotami służbowymi, ale i najrozmaitszymi spra
wami prywatnymi, a poza tym wielu podoficerów i 
marynarzy było u niego zadłużonych pieniężnie. Wiem 
również, że pomagał swej rodzinie, utrzymywał sio
strę w Gdyni, oraz wspomagał stale pieniężnie ja
kiegoś biednego studenta w Lublinie. W swojej u- 
czynności był bardzo dyskretny i tylko po czasie 
i przypadkiem dowiadywałem się o tej jego dobro
czynnej działalności. Podziwiałem go, jak on sobie 
daje radę pieniężnie, mając -tyle zobowiązań. Kiedyś 
poruszyłem z nim tę sprawę, na co wykazał mi, że 
na siebie wydawał nie więcej niż 120 zł. miesięcznie 
a jego wyekwipowanie osobiste było bardzo skromne ; 
nie przypominam sobie by posiadał nawet odświętny 
surdut.

W tym okresie miałem możność poznać ks. 
kapelana Miegonia w zupełnie odmiennych warun
kach. Jak zwykle, z jego inicjatywy zaczęliśmy 
uprawiać sport kajakowy podczas urlopów letnich. 
W ciągu szeregu lat aż do roku 1938 zjeździliśmy 
kajakami większe i mniejsze rzeki i rzeczki na 
wschodzie i północy Polski. Towarzyszyła nam za
zwyczaj młodzież studencka z LubFna (znajomości 
ks. Miegonia podczas jego tam pobytu). Unikaliśmy 
na wycieczkach większego zgromadzenia, najwyżej 
podróżowaliśmy w 3 kajaki — 6 osób ogółem. 
W tych wędrówkach, często na bezludziu, ks.kap. 
Miegoń wykazał nadzwyczajny zmysł zaradności. 
Nikt nie umiał tak rozpalać ogniska, przygotowywać 
posiłki i noclegi pod gołym niebem jak ks.. Miegoń. 
Kiedyś zadziwił mnie, jak w pewnej białoruskiej 
chatce uczył miejscowego gospodarza, jak należy 
kręcić dobre powrósła ze słomy kiedy indziej zaś jak 
najwłaściwiej oporządzać konia. Znał się na gospo
darstwie rolnym. W tych wędrówkach nieraz opo
wiadał mi o swoim środowisku rodzinnym. Na ogół 
był skrytym i nie zwierzał się ze swoich przeżyć. 
Pochodził z zamożniejszej rodziny włościańskiej, z 
Sandomierskiego. Pracował od dziecka z rodziną na 
roli. Rodzice jego postarali się o jego wykształcenie, 
ale nie nalegali' aby został księdzem. Jak mi się 
przyznał wówczas, sam pragnął zostać księdzem nie 
tyle z wrodzonej pobożności, ile z wielkiej chęci 
działania wśród ludzi dobrym słowem i uczynkiem. 
Przypuszczam, że musiał być również gorliwym ka
pelanem. Na wycieczkach często zapominaliśmy 
o jego kapłaństwie, ale nie raz byłem świadkiem, jak 
rankiem o 5-ej lub 6-ej, gdy wszyscy jeszcze spali, 
krążył samotnie koło naszego obozu odmawiając swój 
brewiarz. Przekonałem się nieraz o jego dobrym 
sercu i uczynności. Na dowód przytoczę choćby tylko 
jedno zdarzenie. W czasie jednej z wycieczek na 
Niemnie poznaliśmy kilkunastoletnią dziewczynę, nie
młodą i kalekę (miała uschniętą nogę wskutek 
jakiegoś wypadku. Była nadzwyczaj inteligentna 
i mila. Zarabiała szyciem dla kobiet wiejskich. 
W ciągu paru dni bardzo przywiązała się do naszego 

towarzystwa. Jesienią, w Gdyni, będąc w pokoju u ks. 
kap. Miegonia, zobaczyłem przypadkowo na stole 
list z pieczątką poczty z miejscowości, w której prze
bywaliśmy podczas wycieczki kajakowej. Ponieważ 
zaciekawiło mnie z kim ze stamtych stron utrzymuje 
korespondencję, na moje nalegania pozwolił mi prze
czytać list. Był od tej wiejskiej kaleki niezdarnie 
pisany, ale cały przepojony wdzięcznością i zakoń
czony ucałowaniem rąk dobrego pana, którego Bóg 
zesłał w jej życiu. Z listu wynikało, że ks. kap. Miegoń 
po powrocie z wycieczki zakupił maszynę do szycia 
i przesłał w podarunku dziewczynie, nie zdradzając 
swego stanu kapłańskiego.

Obawiam się, że moja charakterystyka ks. kap. 
Miegonia może się wydawać zbyt pochlebna i ideal- 
na.Zapewne nie był św. Franciszkiem. Był po prostu 
nadzwyczaj dobrym człowiekiem, a chociaż pozornie 
miękki, był w swych zasadach chrześcijańskich nieu
gięty. Był przy tym również gorącym patriotą.

Z tych wycieczek kajakowych chciałbym zano
tować również pewną znamienną dyskusję, która wy
nikała wśród towarzyszy wycieczki. Nie pamiętam 
w którym to już roku w 1933 czy 1934 zła pogoda 
zastała nasze obozowisko u leśnika, nad jeziorem 
Białym w Augustowskim. Nie było co robić, gdyż 
deszcz mżył przez kilka dni. Ktoś z kolegów znalazł 
u leśnika podniszczony egzemplarz „Quo Vadis” 
Sienkiewicza, więc czytaliśmy na głos ciekawsze 
urywki. Po przeczytaniu ustępu o męczeństwie chrze
ścijan, któryś ze studentów wyraził opinię, że jednak 
starożytny Rzym był barbarzyński, pomimo powszech
nej historycznej opinii o jego wysokiej cywilizacji 
i prawodastwie, które do dzisiaj jest pierwowzorem 
w święcie cywilizowanym. Jeden ze studentów stwier
dził, że i dzisiaj w Europie istnieje podobne barba
rzyństwo, przykładem czego prześladowania religii 
w Rosji i mordowanie księży i palenie kościołów 
w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Ks. kapelan 
Miegoń zajął stanowisko optymistyczne z wiarą 
W ucywilizowane chrześcijaństwo Europy, nie przy
znając Rosji prawa do cywilizowanego świata i tłu
macząc prześladowania księży w Hiszpanii, jako bru
talne wyskoki motłochu z przyczyn politycznych. 
Wierzę, powiedział wówczas, że w dzisiejszym czło- 
wieku-chrześcijaninie przeważa uczucie dobroci i to
lerancji i nie wyobrażam sobie zorganizowanego 
prześladowania religijnego, czy rasowego w dzisiejszej 
Europie. Jakim że straszliwym ciosem moralnym 
musiało być dla niego potworne prześladowani*,  
księży polskich w obozach niemieckich w czasie 
ostatniej wojny.

W roku 1937 zostałem przeniesiony do Kierow
nictwa Marynarki Wojennej w Warszawie i mój 
kontakt z ks. kap. Miegoniem utrzymywałem tylko 
latem na wycieczkach kajakowych.

Wojna rozdzieliła nas na zawsze.
Ks.kap. Miegoń przeszedł krwawą kampanię 

w obronie Oksywia. Podobno zachowywał się po 
bohatersku. Widziano go często tam, gdzie było 
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niebezpieczeństwo, udzielającego pomocy rannym 
i pociechy kapłańskiej umierającym. (Może który 
z kolegów będących w tym czasie na Oksywiu mógłby 
coś o tym powiedzieć i uzupełnić moje wspomnienia).

Ks.kap. Miegoń został wzięty do niewoli wraz 
z innymi marynarzami i zamknięty początkowo 
w obozie jeńców dla kapelanów Wojska Polskiego 
w Rottenburgu, a potem przeniesiony do obozu 
koncentracyjnego w Dachau, gdzie umarł 15.10.1942r. 

z wycieńczenia na skutek głodu, nadmiernej pracy 
fizycznej i brutalnego znęcania się przez Gestapo.

Tak zakończył ziemską wędrówkę pierwszy i o- 
statni kapelan odrodzonej polskiej Marynarki Wo
jennej.

Ja natomiast straciłem przyjaciela, który pod
trzymał we mnie wiarę w tę lepszą stronę człowieka.

Czesław Wnorowski
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PUŁK. W.JASIONOWSKI

l POLSKIEGO WYBRZEŻA

Będąc w Polsce w 1963 r., w poszukiwaniu „kraju 
młodości” (jak wyraził się kiedyś Bolek Piątkowski, 
jeden ze starych Puckich kolegów, znany zresztą pi
sarz, piszący obecnie pod pseudonimem Bolesław 
Pomian), oczywiście odwiedziłem stare kąty, a więc 
Puck, Jastarnię itd.

Puck. Morski Dywizjon Lotniczy. 4 czy 5 lat 
najlepszych, bo najmłodszych lat — kiedy świat stoi 
otworem, kiedy nie istnieją przeszkody nie do poko
nania. Ileż porywów, zrywów, marzeń, tęsknot za 
„czymś” wielkim, nieznanym. Mimowoli przychodzi 
na myśl teoria Einsteina i czwarty wymiar — czas. 
Niby to samo miejsce te same drzewa, ten sam ka
wałek ziemi i ja niby ten sam — ale czas, czas jest 
inny. Jakie to wszystko jest dziwne. Źle robią ci 
wszyscy, którzy chcą koniecznie zobaczyć miejsca 
gdzie się wychowali, gdzie minęła ich, zawsze bogata, 
młodość. Nie zobaczą nic — bo jest inny wymiar 
czasu. I ogarnia wtedy człowieka tym bardziej boles
na i przykra nostalgia — że przecież minęło i niema 
takiej siły która by była w stanie wrócić „czas”.

Z M.D. Lot. nie pozostało nic — ruiny starych 
koszar i hangar warsztatowy, w którym obecnie na
prawiają maszyny rolnicze. Dom Kuracyjny nad za
toką, gdzie spędziliśmy połowę naszego życia (po za 
służbą), opuszczony, zaniedbany i brudny. Mieści się 
tam stołówka robotnicza, obskurna i nieprzyjemna. 
Przychodzą wspomnienia: postacie kolegów tak jak 
ich się widziało właśnie w tej atmosferze.

Stefan Kryński — późniejszy adjutant Prezyden
ta R.P., z olbrzymim nosem (miał trudności, kiedy 
całował ręce Pań.). Zginął w locie bojowym w 1942 r. 
w Anglii.

Władek Bącz — Osmołowski i Zygmunt Majew
ski, obaj wybitnie przystojni (zupełnie aktorzy z 
Hollywood), obaj zginęli w czasie lotów.

Lubinkowski, zwany „Bumcio”. Miał żonę, ty
pową pomorzankę, która wiecznie się bała o niego 
z powodu latania. Kiedyś podsłuchaliśmy jak prosiła 
— „Bumcio, drogi, jak już musisz latać, to błagam 
cię, lataj nisko i powoli”, Bumcio zginął w Katyniu.

Gucio Sidorowicz, (tatarska morda), olbrzym, 
wyjątkowo brzydki a jednocześnie z fantastycznym 
powodzeniem u kobiet (bez względu na wiek, od 
16 do 50), obecnie w Polsce.

Tosiek Wacięga, zwany „Noga”. Pochodzi to 
stąd, że Tosiek grał dobrze w bridge’a i nie mógł 
zrozumieć, że ktoś może grać gorzej albo mniej uważ
nie. W czasie gry często okropnie wymyślał, a jego 
ulubione powiedzenie było „grasz jak noga stołowa 
w najgrubszym miejscu” — stąd, noga.

Jastarnia — miejsce niesamowitych przygód mi
łosnych i szaleństw, — zmieniła się nie do poznania. 
Na molo, gdzie była tak dobrze znana wszystkim 
kawiarnia — dancing, gdzie zawsze orkiestra spoty
kała nas melodią „Trawka zielona, raz, dwa, trzy...” 
— niema nic. Z kawiarni pozostała jedynie część 
cementowej podłogi, gdzie był dancing na otwartym 
powietrzu. Dla tych którzy przeżyli tam nie jedno 
wzruszenie, tańcząc w poświecie księżyca, widok ten 
napewno wywołałby swego rodzaju skurcz w gardle. 
Stałem dłuższą chwilę, patrząc na ten cement i zda
wało mi się, że widzę te rozbawione, roześmiane, 
barwne, tańczące pary, statek dobijający do molo, 
pełen ślicznych dziewcząt (to była specjalność Jastar
ni) i jakbym na nowo przeżywał tą wyjątkowo bez
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troską i pełną jakiegoś specjalnego rytmu atmosferę. 
W okresie Bożego Narodzenia, ponieważ część ofi
cerów musiała pełnić służbę, urlopy braliśmy w dwóch 
kolejkach — same Święta i okres Nowego Roku.

Któregoś roku tak się zdarzyło że musiałem 
zostać na same Święta z grupą kolegów. A że każ
dy z nas miał rodzinę, przyjaciół i różne „najdroż
sze”, takie pozostanie w Pucku (deskami zabity od 
świata jak mówiliśmy), było raczej smutne.

Aby osłodzić te smutne święta, postanowiliśmy 
urządzić huczną Wigilję. A że Wigilja bez Pań była 
by nie do pomyślenia, każdy z nas miał sprowadzić 
swoją „najdroższą”. Skutek był nadzwyczajny. Przyje
chały z całej Polski (Lwów, Siedlce, Wilno, Kraków, 
Poznań, Warszawa), można powiedzieć mieliśmy do
skonały przekrój dzielnicowy.

Była bardzo ładnie ubrana duża choinka, każdy 
miał przygotowany prezent (nawet dla ordynansów 
Kasynowych). Kasyno chyba nigdy tak uroczo 
i świątecznie nie wyglądało.

A trzeba wiedzieć że kasyno to była właści
wie swego rodzaju „buda”, zbudowana własnym 
przemysłem z olbrzymich skrzyń, w których kiedyś 
przyszły kadłuby naszych wodnopłatowców z Fran
cji. Co jakiś czas coś się dodawało — raz kolum
ny (fałszywe) i portyk od frontu, raz oszklona we
randa od tyłu, no i ciągle przybywało jakichś nowych 
mebli. Jednym z ostatnich nabytków był doskonały 
Radio-ipatefon (coś w rodzaju obecnych Hi-Fi).

Skonstruował i zbudował go „Zeńka” Podol
ski. Nie należy zapominać że był to Rok Pański 
1930 i tego rodzaju instrument był naprawdę szczytem 
ówczesnej techniki radjowej.

Z Warszawy sprowadzono transport alkoholu 
(włącznie z koniakiem Szustowa i szampanem) i 
różnych specjałów.

Sama wigilja odbyła się bardzo uroczyście no i 
naturalnie w doskonałych humorach. Kiedy podano 
szampana — nastrój zapanował naprawdę szam
pański. St. Kryński podjął się wręczenia prezentów. 
Świetnie i dowcipnie improwizował (coś a la Mic
kiewicz).

Gdześ już dobrze po północy, parę obrazków: 
w kącie Romek B. „łamie się opłatkiem” płytą 
gramofonową, żydząc uparcie „Wesołych Świąt”. 
Zaniepokojeni nieobecnością Tośka W. szukamy go 
w całym kasynie i znajdujemy w kuchni. Stoi przed 
dość dużych rozmiarów rondlu i kinie. Okazuje się 
że gotuje kilka kul bilardowych i nie może zrozu
mieć, że przecież gotuje już przeszło 1 /2 godz. a 
kule wciąż są zupełnie twarde.

Na drugi dzień po wspaniałym obiedzie, odpro
wadzamy Panie na dworzec. Pudełka czekolady, 
owoce, ktoś zdobył nawet trochę żywych kwiatów 
(proszę pamiętać — Puck, Boże Narodzenie).

Panie odjeżdżają zupełnie rozrzewnione, łzy w 
oczach, że taką Wigilję będzie się pamiętało całe 
życie i t.d., i t.d.

W okolicy Pucka było kilka dużych majątków, 
gdzie dość często bywaliśmy. Jako rewanż za wspa
niałe przyjęcia na naszą cześć, wypadało przynaj
mniej pamiętać o Imieninach Pań, no i posłać 
jakiś bukiet kwiatów.

W jednym z takich majątków było aż 3 panny 
na wydaniu i z jedną z nich Zosią, często łączono 
moje imię (zupełnie niewinnie i niesłusznie).

Tak się złożyło że któregoś roku, zupełnie za
pomniałem o dacie jej imienin i dopiero tego samego 
dnia na śniadaniu w kasynie, ktoś z kolegów zapytał: 
a posłałeś życzenia Zosience? No i rzeczywiście 
problem. Całe szczęście że to Maj, a więc o kwiaty 
nie trudno, ale jak dostarczyć. Majątek jest poło
żony około 15 kim., komunikacji żadnej (zwykle po 
nas przysyłano i odwożono końmi). W Pucku jest 
jedna jedyna taksówka. Telefonuję — niestety wy
jechała na cały dzień, — kompletna rozpacz. Przy
pominam sobie nagle, że przecież Bolek P. ma moto
cykl, grat bo grat, ale zawsze jedzie. Idę do Bolka 
i mówię o całej sytuacji. Bolek słyszeć nie chce, że 
jest bardzo zajęty (bo popołudniu mają się odbyć ja
kieś ćwiczenia), że motocykl coś nie w porządku i 
wogóle żebym mu nie zawracał głowy. Ja nie ustępuję 
i próbuję przemówić „do serca”. Trwa to dobre 1/2 
godz. Wreszcie Bolek „zmiękł”. Dobrze powiada, tyl
ko ja stawiam warunek: jadę w roboczym kombine
zonie i berecie i nie mam zamiaru wchodzić tam do 
dworu. Podwiozę Ciebie ty wejdziesz, złożysz życzenia, 
powiesz że musisz natychmiast wracać, ja poczekam 
na ciebie i zaraz wracamy. Dobre i to.

W południe jedziemy. Motocykl parska, zgrzyta, 
strzela, ale jedziemy. Zajeżdżamy pod dwór, panny 
wybiegły w podskokach i wciągają mnie do domu. 
Na Bolka nie zwróciły uwagi, biorąc go za szofera.

W saloniku musiałem z rodzicami wypić kieli
szek wina i odsiedzeć 15 — 20 mn. Pożegnałem 
się twierdząc że muszę natychmiast wracać i że 
ewentualnie przyjedziemy innym razem.

Wychodzę, Bolek czeka. Siadam, jedziemy. Na 
Lotnisku po przyjeździe dziękuję Bolkowi za ura
towanie sytuacji, a on na to: „aleś mnie wrobił”. 
Co się stało, pytam. A no jak Ciebie wciągnęły 
panny do dworu, mnie znowu opadły dziewczęta z 
kuchni, prawie na siłę wciągnęły mnie do pokoji 
służbowych, dostałem szklanice wódy, pajdę chleba 
z kiełbasą, no i musiałem to wbijać. Kiełbasa swo
ją drogą była bardzo dobra. Ale już więcej Ciebie 
nie będę woził, na przyszłość musisz sobie zafundować 
szofera.
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MIECZYSŁAW C. MILES-WASILEWSKI

RENDEZ YOUS NA EXETERZE
(Część V-ta)

Szybkość Bismarka obliczono na 25 węzłów, 
kurs na Finisterre, czyli wciąż jeszcze w stronę kon
woju WS 8B.

Ani Rodney ani King George V nie mieli już żad
nej szansy zaatakowania i zniszczenia przeciwnika. 
Inna sytuacja była jednak z grupą angielską bazowaną 
w Gibraltarze, czyli Fotce „H”.

Rankiem 26 maja, po otrzymaniu pozycji Bis
marka z samolotu rozpoznawczego typu Katalina, 
admirał Somerville zarządził wysłanie na patrole roz
poznawcze Swordfish’ów Ark Royalu, które miały 
wrócić na lotniskowiec około południa.

Po przestudiowaniu mapy i kursów zbliżenia 
Somerwille zorientował się, że jest tak blisko nieprzy
jaciela, że w niespełna godzinę mógłby go wyzwać 
na pojedynek artyleryjski idąc na kontrkursie Re- 
nown’em.

Brytyjski admirał nie łudził się jednak co do 
wyniku tej walki. Przewaga artylerii Bismarka nad 
Renown’em była zbyt poważna. Pozatem, w razie 
straty tego jedynego pancernika grupy, Ark Royal 
byłby zupełnie bezbronny, gdyby Bismark uniknąwszy 
bez szwanku jednego nalotu, zagrał „va banąue”, 
wziął kurs do gniazda szerszeni i dobrał się bezkar
nie z dużej odległości do lotniskowca.

Somerville miał więc przed sobą zawiły problem 
nawigacyjny znalezienia takiego kursu dla grupy „H”, 
aby postawić Ark Royal jak najbliżej Bismarka 
pozwalając samolotom na maksymalną ilość ataków 
torpedowych w krótkim czasie jaki został od południa 
do zmroku ,ale jednocześnie nie narazić lotniskowca 
na dojście w zasięg potężnych dział niemieckiego 
pancernika, które zamieniły by go w opiłki żelazne 
z odległości 36 kilometrów. Trzeba więc było szybko 
rozwiązać ten dylemat i znaleźć tenże polecany już 
przez starożytnych „złoty środek”, wiedząc, że po
myłka w jakimkolwiek kierunku byłaby fatalna.

Na domiar złego, gdy przyszły pierwsze mel
dunki kontaktów wzrokowych z Bismarkiem przez 
Swordfishe, pozycje geograficzne były sprzeczne, co 
było logicznym wynikiem złej widoczności i małego 
doświadczenia pilotów w operowaniu przyrządów 
pomiarowych i nawigacyjnych (większość z nich nie 
obrosła jeszcze w piórka aeronavale . . .)

Sprzecznie z pierwotnym planem Somervilłe zde
cydował się wysłać swój jedyny krążownik HMS 
„Sheffield”, którego zadaniem było nawiązanie kon
taktu radarowego czy wzrokowego z nieprzyjacielem, 

poza zasięgiem jego dział i podawanie tych elemen
tów dla reszty Force „H”.

Lotniskowiec pochłonięty operacją lądowania i 
startowania samolotów rozpoznawczych, którego ra
diostacja była obciążona odszyfrowywaniem sygna
łów od własnych samolotów w kontakcie z Bismar
kiem, nie zaobserwował ani usłyszał o odejściu 
Sheffielda; sygnał radiowy o tym właśnie był ozna
czony nagłówkiem „ważny” i jako taki, bardzo 
długo czekał na swoją kolejkę odszyfrowania, co 
omal nie skończyło się tragicznie.

Na Exeterze osłaniającym wciąż samotnie konwój 
wojskowy napięcie wzrosło do punktu kulminacyj
nego.

W południe nasza radiostacja słyszała krótkie 
sygnały z Swordfishów meldujących kurs i szybkość 
Bismarka, ale nie było żadnych symptomów ataku 
torpedowego.

Sygnały były bardzo głośne, co wskazywało, że 
grupa „H” i nieprzyjaciel znajdowali się się bardzo 
blisko, gdzieś tuż za horyzontem.

Nagle, o godzinie 16,20, przerażony radzik przy
biegł na pomost z sygnałem nadanym radiem, bez 
żadnego szyfru: zawierał on tylko trzykrotnie powtó
rzony rozkaz:

„Uwaga na Sheffielda!” 
„Uwaga na Sheffielda!” 
„Uwaga na Sheffielda!”

Jaką minę na to zrobił Gordon trudno nawet 
opisać.

„Od kogo ten sygnał?’!’ wykrzyknął wreszcie do 
telegrafisty, potrząsając różowym strzępkiem arkusza 
meldunkowego.

„Nie ma żadnego nagłówka, sir, ale sygnał przy
szedł na fali krótkiej dla samolotów, a więc' to 
musi być Ark Royal...” Przerwanie ciszy radiowej 
dla sygnału nie posiadającego żadnych danych o nie
przyjacielu jest niedopuszczalnym lapsusem, chyba że 
jakaś katastrofa zmusza dowódcę okrętu, od którego 
emanują wszystkie sygnały, do takiej niedyskrecji.

Katastrofa na Ark Royalu w momencie gdy był 
on już jedynym okrętem w pobliżu który mógłby 
zatrzymać Bismarka, nie była miłą perspektywą, 
zwłaszcza potem co stało się z Hood’em.

A niedawno przyszedł sygnał z Londynu zabra
niający Somervillowi użycia Renown’a przeciw Bis- 
markowi.
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Nie tylko Gordon ale i większość oficerów na 
pomoście zaczęła wyrażać opinię, że Exeter będzie 
znów powołany na pojedynek Dawida z Goliatem. 
Radar, dalocelownik, a nawet wachta bojowa otrzy
mały rozkaz utrzymywania natężonej obserwacji w 
sektorze północno-zachodnim.

A pesymiści co pamiętali jeszcze o zabitej w 
Scapa Flow mewie zupełnie zzielenieli. Przeszła go
dzina 4 popołudniu, potem 6-ta! Wstąpiła druga 
wachta psia (angielska).

Gordon, ku ogólnemu zdumieniu odwołał przy 
tej zmianie wachtę bojową, polecając wstąpienie 
wachty krążowniczej. O siódmej wieczorem zaczęło 
się ściemniać i wciąż żadnych sygnałów z samolo
tów, czy Ark Royala. Jakieś fiasko było pewne!

Dopiero tuż po wstąpieniu wachty krążowniczej 
od godz. 8-ej do północy, przyszedł sygnał z Shef- 
fielda:

„Nieprzyjaciel na waszym kursie, odległość 12 
mil”. Dało to nam do zrozumienia, że gra jeszcze 
nie skończona i samoloty wciąż go szukają!

Ark Royal miał tylko 15 Swordfish’ów, samo
lotów irytująco powolnych i pilotowanych przez 
świeżo upieczonych adeptów Fleet Air Arm. Do zu
pełnego zmroku została jeszcze godzina; mały to 
margines czasu po trzech dniach i nocach pościgu . . .

Wkrótce przyszedł nowy sygnał z lotniskowca 
adresowany do Tovey’a:

„Żadna torpeda w celu”
Nie było jeszcze sygnału z Ark Royal, że atak był 
skończony, ale ten ostatni sygnał Somervilla powięk
szył jeszcze depresję.

„A gdzie są nasze kontrtorpedowce?” — zada
waliśmy sobie pytanie na Exeterze; a co będzie gdy 
Prinz Eugen zagrodzi nam drogę od południa, a 
Scharnhorst i Gneisenau podskoczą do nas z Brestu?

Meldunek radiowy Focke-Wulfa po jego ataku 
bombowym na Ordunę musiał już wywołać nanie
sienie nas na plot Seekriegfuerung i Bismark jest oczy
wiście o nas poinformowany. Nowy sygnał od 
Sheffielda podał kurs Bismaęka na północno-zachodni 
(czas nadania godz. 21.15). Po chwili krótki sygnał 
z samolotu podał kurs nieprzyjaciela również jako 
północny. Ta nagła zmiana była istotnie niewytłuma
czalna i zdawała się zbyt dobrą aby być prawdziwą.

Nie tylko każda chwila na tym kursie oddalała 
Bismarka od konwoju WS 8B, ale w konsekwencji pro
wadziła go szybkością zbliżenia 40 węzłów prosto lwu 
w paszczę, to jest do wciąż jeszcze usiłujących go 
dogonić, choć raczej już tylko dla formy, King 
George V i Rodney’a (Oba te pancerniki powinny już 
oddawna zawrócić do portu, aby dojść na wody ma- 
cieęzyste na takiej szybkości aby atak okrętów pod
wodnych czy samolotów nie był zbyt łatwy dla nie
przyjaciela).

Ponowny sygnał z Sheffielda potwierdził jednak 
kurs nieprzyjaciela jako wciąż północny. Tym razem 
nie było żadnej wątpliwości: Bismark zawrócił — z 
powodów nieznanych — i kieruje się na . . .Połud
niową Irlandię. Jedynym wytłomaczeniem było, że 

atak lotniczy nie był fiaskiem. Powróćmy więc do 
Force „H”.

* * *
Somerville, na Renownie wciąż niepokoił się bli

skością Bismarka do Ark Royalu i aby zapobiec 
niespodziance wysłał jak to wspomniałem uprzednio 
Sheffielda jako łącznika wzrokowego, którego zada
niem było meldowanie zmiany kursów i szybkości 
nieprzyjaciela.

Sygnał wykonawczy do Sheffielda był nadany 
światłem, a Ark Royal otrzymał radiowe zawiado
mienie z nagłówkiem „Ważne, do wiadomości”. 
Sheffield oddalił się więc niezauważony przez lotnis
kowca.

W godzinę po odlocie samolotów torpedowych 
oficer wachtowy podbiegł do kapitana Maund’a ze 
świeżo odszyfrowanym sygnałem przez spotniałych 
radzików podających wiadomość o misji Sheffielda.

Maund zrozumiał odrazu sytuację i powziął na
tychmiast odważną decyzję przerwania ciszy radiowej 
nie-kodowanym i wielokrotnie powtarzanym sygna
łem głosowym: Uwaga na Sheffielda, Uwaga na 
Sheffielda. . .

Było już jednak za późno! H.M.S. Sheffield 
otrzymał sygnał od Somervilla, że samoloty wystar
towały do ataku o godz. 15.00 i istotnie zauważył 
je o godz. 15.45 w sektorze rufowym.

Obsada pomostu obserwowała raczej z ciekawoś
cią przelot samolotów, koncentrując jednak raczej 
swą uwagę w sektorze dziobowym, gdzie lada chwila 
miał się Bismark ukazać, gdy nagle z osłupieniem zda
no sobie na krążowniku sprawę że samoloty torpedo
we ' rozpoczęły atak torpedowy na . . ich okręt.

Dowódca zarządził przejście z telegrafu obroto
wego na maszynowy podając komendę „cała na
przód” i położeniu steru na burtę, aby utrudnić usta
lenie elementów trójkąta strzału. Ani jedno działo 
Sheffielda nie strzelało. Oficerowie i załoga patrzyli 
niemo jak padały do wody torpedy w nich celowane!

Były to torpedy lotnicze kalibru 480 m/m zao
patrzone w nowe zapalniki magnetyczne, które mia
ły zapewnić wybuch tuż pod stępką okrętu. Próby 
morskie tych torped były pozytywne ale miały miej
sce na spokojnych wodach Plymouth Sound, „Pom- 
pey’u (poligonu pod Portsmouth) czy Cava bay pod 
Scapa. Nie były one próbowane na wzburzonym 
morzu i tu na pełnym sztormie atlantyckim wybu
chały w pierwszym kontakcie z nierówną powierz
chnią.

Załoga Sheffielda widziała jak trzy pierwsze 
torpedy eksplodowały zdała od nich przy akompania
mencie głośnych detonacji i kaskad wody wznoszą
cych się wyżej od ich masztu głównego.

Na szczęście tezy następne Swardfishe otrzymały 
wreszcie sygnał „Uwaga na Sheffielda” i piloci 
odjęli ręce z dźwigni rzutowej, jak gdyby była ona 
rozpalona do czerwoności.

Zostało jednak 7 torped, które wpadły do wody 
normalnie i zbliżały się koncentrycznie do angielskie
go krążownika. Komandor Larcom miał okazję dać 
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dowód do czego musi być zdolny dowódca okrętu 
w momencie tego rodzaju kryzysu, obracając Shef
fieldem na pełnej szybkości, jak motorówką, gdy ofi
cerowie, podoficerowie i marynarze, jak jeden mąż, 
podawali mu pozycję smug podwodnych zbliżających 
się kolejno do nich.

Larcom wymanewrował swój okręt poza zagro
żoną strefą i.. . powziął znów kurs prowadzący na 
Bismarka.

Dowódca lotniskowca czekał na próżno meldun
ków trafień, a gdy pokazały się samoloty bez torped 
nie wiedział już sam o czem myśleć. Dopiero od roz
czarowanych i zdenerwowanych pilotów dowiedział 
się w jakich opałach znalazł się Sheffield i o fiasku 
zapalników magnetycznych. Komandor Maund po
kazał tu znajomość psychologii i opanowania nerwów 
jakiego wymagała od niego chwila.

Ani słowa wyrzutu pod adresem lotników, prze
ciwnie, z przyjacielskim uśmiechem obiecał im, że 
wkrótce będą mieli drugą szansę pokazania co mogą 
dokonać nowi adepci lotnictwa morskiego i „że 
pierwsze koty za płoty”.

Torpedy zostały przezbrojone w zapalnik zde
rzakowy Mk VIII wypróbowany we wszystkich wa
runkach pogody ; nastawienie głębokości zostało usta
lone na 3 metry, aby zapewnić za wszelką cenę tra
fienie (Głębokość przepisowa 5-6 metrów).

Tymczasem Sheffield, który szedł wciąż na spot
kanie Bismarka znalazł się już w pozycji oznaczonej 
czerwonym krzyżykiem na mapie, gdzie kursy obu 
okrętów miały się przeciąć.

Larcom wzdrygnął się, gdy w tym samym momen
cie o godz. 17.40 oficer wachtowy wykrzyknął nagle: 
„Sylwetka, lewo 50!”

Dowódca krążownika znów wydał komendę 
steru na burtę, kładąc go na kurs oddalenia notując 
jednocześnie z ulgą, że Bismark ich nie zauważył 
czy też naumyślnie zignorował.

Dopiero gdy odległość wzrosła do 10 mil, Shef
field zawrócił na kurs równoległy do nieprzyjaciela 
wysyłając radiem dane o pozycji, kursie i szybkości, 
tropionego pancernika. Komandor Maund na Ark 
Royalu otrzymywał regularnie te sygnały. Przed wy
słaniem nowego ataku samolotów torpedowych po
lecił lotnikom przelot nad Sheffieldem, który był w 
kontakcie wzrokowym z nieprzyjacielem. Tym razem 
Sheffield był powiadomiony o tym zamierzeniu sy
gnałem godnym chwili z nagłówkiem: „bardzo waż
nym” i „ściśle tajnym”.

Sheffield mając przed sobą Bismarka szedł w 
alarmie bojowym. Tuż po 8-mej wieczorem pokazały 
się angielskie samoloty torpedowe kołysząc się ze 
skrzydła na skrzydło na dowód „przyjaznych zamia
rów”.

Sheffield podał im odległość do nieprzyjaciela 
„12 mil przed dziobem”. Ten sygnał został przyłapany 
przez Exetera.

Gdyby Lutjens na Bismarku mógł widzieć zdeter
minowane miny młodych pilotów wspinających teraz 
swoje <*  maszyny w zachmurzone niebo przerwał by 
natychmiast swą drzemkę na stojąco, mimo że była 

to pierwsza od wielu bezsennych dni i nocy.
Z pomostu Sheffielda zauważono wkrótce przed 

dziobem białe błyski o wysokiej kadencji: była to 
demonstracja imponującej artylerii przeciwlotniczej 
Bismarka w wysokiej elewacji. Atak się rozpoczął.

Widoczność była zła. Siąpiący deszcz i zapadają
cy zmrok nie sprzyjały obserwacji. Od czasu do cza
su zachodzące słońce ptzebijało się przez chmury i 
widać było poszczególne samoloty w locie pikowym 
„na straceńca” lub na poziomie horyzontu wijącego 
się w gwałtownych zwrotach Bismarka ozdobionego 
od dziobu do rufy, jak obraz smoka chińskiego, pło
miennymi smugami swego ack ack’u.

Tuż po 9-tej wieczorem Bismark nagle zawrócił 
w stronę Sheffielda i otworzył do niego ogień z całej 
swojej artylerii.

Nieszczęsny sternik znowu usłyszał komendę 
dowódcy „prawo na burt!” i rozkaz do maszyn sta
wiania zasłony dymowej. Salwy padały blisko. W pew
nym momencie została zestrzelona antena radaru. 
Rozpryski pocisków raniły obsadę dział przeciwlot
niczych, dwunastu artylerzystów krwawiło się na 
pokładzie, trzech z nich nie przeżyło nocy.

Larcom z trudem wymanewrował poza zasięg 
nieprzyjacielskiej artylerii i gdy zawrócił znów do 
pościgu zauważył że Bismark idzie na północ (NNW.). 
Nieprzyjaciel zmniejszył szybkość angielski krążow
nik musiał dostosować zygzak o bardzo dużym kącie, 
aby nie podejść znowu w skuteczny zasięg ciężkiej 
artylerii.

Tymczasem 5 kontrtorpedowców Vian’a, które 
opuściły konwój WS 8B o 2-giej rano szły wciąż na 
pełnej szybkości na północ.

O.R.P. „Piorun” i H.M.S. „Maori” otrzymały 
polecenia eskortowania Rodney’a. Tovej zarezerwo
wał dla siebie Vian’a na Cossaku w towarzystwie 
Sikh’a i Żulu.

Vian jak dotychczas nie rozdzielał swojej flotylli 
i w miarę jak przychodziły coraz dokładniejsze syg
nały o pozycji i kursie Bismarka będącego teraz pod 
atakiem samolotów torpedowych konsolidował w 
myśli swój własny plan ataku torpedowego tejże nocy 
na Niemca.

Sztab na King Georg’u sugerował nawet Tovey’ 
owi wysłać do Vian’a sygnał o tej .treści, ale brytyjski 
admirał żachnął się, że to niepotrzebne, gdyż znając 
Vian’a wiedział że ten ostatni i bez instrukcji będzie 
wiedział co robić z Bismarkiem, a pod nosem już 
tylko do wiadomości swego Aide-de-camp burknął: 
“if you only half encourage those sea-pirates they’ll 
try to board the ruddy Bismark before we get any 
closer!”. Nie wiele się omylił!

W międzyczasie na jednym ze swych obszernych 
zygzaków Sheffield zauważył 5 sylwetek otoczonych 
aureolą rozprysków morskiej piany powyżej masztów. 
W ostatnich promieniach zachodzącego słońca ta 
flotylla chwaląca się z gaflów i wantów postrzępioną 
na wietrze galą banderową i prąca odważnie na 
nieprzyjaciela zrobiła na ostatnio ciężko wypróbo
wanym krążowniku angielskim niezapomniane wra
żenie.
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Samoloty z kolei zaobserwowały kontrtorpedowce 
i meldowały ten fakt do Ark RoyaFa.

W parę sekund później wiedzieliśmy o tern na 
Exeterze. Była to już prawie dziesiąta wieczorem i 
noc zapadała szybko.

Ta dwudziesto-godzinna „szarża” kontrtorpedow- 
ców nie miała precedensu w historii wojen morskich.

Naweit w zmaganiach na suchym lądzie mo
menty największych glorii militarnych nie były kupo
wane takim wysiłkiem tych co w pierwszej linii brali 
udział w ataku, z jedynym chyba wyjątkiem legen
darnego i mało prawdopodobnego Maratonu.

Aleksander Wielki dawał szanse wyspania się 
swoun macedończykom, zanim rzucał te meubłagane 
falangi do ataku w kampanii 7-miu miast, Jagiełło 
pod Grunwaldem pozwolił wojsku wypocząć przez 
2 dni. Żółkiewski pod Chocimem gdy lato było gorące 
trzymał husarzy w cieniu aż do ostatniej chwili zanim 
zagrała trąbka do ataku, aby ci świeży i wypoczęci 
mogli się tern lepiej rzucić na Turków.

Ale gdy zapadła noc 26 maja 1941 flotylla 
Vian’a zbliżała się do groźnego przeciwnika nie mo
gąc nawet marzyć o chwili wytchnienia.

Na Bismarku w kilka godzin wcześniej panowała 
względna cisza. Lutjens przyłączył się na chwilę do 
Lindemana na pomoście bojowym przecierając oczy 
po krótkiej drzemce na stojąco; obaj oficerowie 
wodzili milcząc lornetkami po ciemniejącym hory
zoncie. Wiatr nieco zmalał, ale ocean był jeszcze 
bardzo wzburzony i pancernik robił niebezpieczne 
przechyły mając wciąż falę z rufy i poważnie wypróż
nione zbiorniki ropy.

Lindemann nosił jeszcze otrzymany wczoraj od 
„Fuehrera” drogą radiową żelazny krzyż zasługi z 
mieczami i brylantami. W dalocelowniku i wieży 
działa 2 Dollmann i Schwartz, oficerowie artylerii, 
którym przypadł honor zatopienia Hood’a, a którym 
Lutjens wczoraj podwiesił krzyże, też nie mieli czasu 
odnieść swych dekoracji do kabin.

Schwartz, pierwszy oficer artylerii, nie tylko mu
siał zwalczać własną senność, ale nieustannie roz
budzać czujność obsad dział, które lada chwila mogły 
być powołane do decydującej akcji. Większość arty- 
lerzystów spała stojąc na stanowiskach, odmawiając 
nawet posiłków przynoszonym im do wież przez 
mesowych. Wciąż zapowiadany przez głośniki atak 
lotniczy jakoś nie przychodził. Gdy o godzinie 16.20 
oficer radiowy przyniósł do Lutjensa nie-kodowany 
sygnał „Uwaga na Sheffielda” admirał podzielił się 
natychmiast tą jedyną „dobrą” wiadomością dnia z 
Lindemannem:

„Gonią jak pies za własnym ogonem, ale nas 
przed zmrokiem nie dostaną”.

Lindemann był jednak innego zdania. Została 
jeszcze jedna godzina, a to dużo czasu dla samolotów 
torpedowych. Po chwili przyszedł złowieszczy mel
dunek z radaru: „cztery małe echa zbliżają s:ę z 
namiaru 130”, poczem „dalsze 3 echa z namiaru 70”.

Lindemann podniósł do ust zawieszony na piersi 
mikrofon wzywając docelownik:

„Schwartz, Achtung, Sie kommen jetzt vom 
Osten, ungefahr 9 tausend meter!”

Wszystkie działa Bismarka zaczęły się obracać 
i wznosić w elewacji. Wkrótce pokazały się zbliża
jące się z różnych kierunków samoloty angielskie. 
Swordfishe zbliżały się z brawurą, na różnych puła
pach. znikając od czasu do czasu w chmurach, lub 
nurkując tuż ponad linię wodną, szukając każdy dla 
siebie najdogodniejszego kursu zbliżenia.

Wśród wycia buczków cały ack ack Bismarka 
otworzył ogień, głuche dudnienie dalekosiężnych 
75-tek, nerwowe trzaski sprzężonych czterdziestek, 
mieszały się z terkotem broni maszynowej. Na po
moście bojowym górował nad tą rozszalałą kanonadą 
basowy głos Lindemanna: „Lewo na burt!” „Wróć 
na zero!” „Prawo na burt! . ..”

Obsady dział słyszały już teraz warkot silników 
lotniczych na pełnych obrotach ze zmiennym efek
tem Dopplera, gdy po rzuceniu torped wspinały się, 
odciążone, w chmury. Po chwili Bismark zadrżał. Na 
wysokości dziobu wytrysła fontanna wody. Pierwsza 
trafna torpeda! Okręt jednak nie zmniejszył ani o 
węzeł szybkości. Lutjens zbliżył się do tuby głosowej, 
aby lepiej usłyszeć meldunek sekcji ratunkowej, gdy 
nowa, tym razem wyższa o oktawę komenda Linde
manna „prawo na burt!!!” zelektryzowała wszystkich 
na pomoście. Parę lornetek zwróciło się za wzrokiem 
dowódcy. Tuż nad wodą, w sektorze rufowym powol
nym jakby na ćwiczeniach Swordfish rzucił z bliskiego 
dystansu torpedę. Samolot był tak blisko, że gdy po 
wyrównaniu lotu przelatywał tuż nad pomostem, 
widać było radośnie roześmianą twarz młodego 
lotnika.

Lutjens groził mu pięścią nie zdolny zdobyć się 
na żadne przekleństwo. Ponowna, nieco mniejsza fon
tanna wody na rufie, na wysokości maszyny sterowej. 
Tym razem cały okręt się przechylił i zaczął wibrować 
jakgdyby jakaś olbrzymia ręka chwyciła go za rufę 
i wstrząsała jak mokrą zudwestką.

Lindemann podał „ster ria zero!” poczem pod
szedł do tuby głosowej z maszynowni, przy której 
brzmiał długi buczek. Sternik wykrzyknął: „Okręt 
nie słucha steru!”.

Z maszynowni doszedł stłumiony głos oficera 
mechanika: „Panie kapitanie! Prawa śruba ociera się 
o kadłub!”

„Dobrze!” Obie maszyny stop! „Lewa maszyna 
wolno wstecz!”

Okręt tracił gwałtownie szybkość. Po chwili dzwonił 
telefon od zastępcy dowódcy. Słychać było tylko głos 
odpowiadającego Lindemanna:

„Tak! Dobrze. Usunąć tą awarię jaknajszybciej!” 
Lindemann przysunął się do admirała: „Duże uszko
dzenie na rufie” — „Główny ster zacięty” Manewr 
ręczny narazie niemożliwy — „Maszyna sterowa 
zatopiona”.

Wysłać nurka! wybuchnął Lutjens.
Radar meldował: echa samolotów oddalają się 

w namiarze 100. „Dobrze” powiedział Lindemann 
wciąż opanowanym głosem. Atak lotniczy był zakon 
czony. Lutjens odzyskał animusz. Powtórzył znów do 
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Lindemanna: „wysłać nurka, a gdy potrzeba całą 
sekcję „K” do sterówki. Lepiej stracić (Kadette’a) 
paru szczeniaków niż przyszłość Wielkiej Rzeszy!”

Lindemann udał, że nie usłyszał i zbliżył się do 
tuby, gdzie radar nie zajmujący się już samolotami 
podał mu dokładne dane o śledzącym ich samotnym 
okręcie. Nowy telefon z rufy nie przyniósł Lindeman- 
nowi dobrych wiadomości. Szef sekcji ratunkowej 
meldował, że usunięcie awarii wciąż niemożliwe, a 
grodzie rufowe ryzykują załamanie się lada chwila . . .

Dowódca przćkazał ten meldunek Lutijensowi, a 
potem ściszonym głosem, jakgdyby te słowa nie 
chciały mu przejść przez gardło: „nie możemy pozos
tać na tym kursie .. . proszę o pozwolenie wykonania 
zwrotu pod falę”.

Ku zdziwieniu Lindemanna Lutjens nie okazał 
żadnej opozycji.

„Dobrze — niech pan zawróci na północ aż do 
naprawy steru, ale przedtem przegoni tego przeklętego 
Sheffielda!

W parę sekund później cała artyleria główna 
niemieckiego pancernika zajęła się ostrzeliwaniem tro
piącego ich krążownika. Sheffield wycofał się poza 
zasięg nieprzyjacielskiego ognia pod osłoną dymową, 
gdyż mimo że dochodziła prawie dziesiąta było jeszcze 
światło dzienne, a gdy zawrócił do Niemca, zauważył 
że Bismark idzie kursem północnym, przekazując tą 
wiadomość radiem do Tovey’a.

Wskazówka zegaru okrętowego na Bismarku 
przekroczyła już dziesiątą wieczorem, spóźnione 
słońce było już za horyzontem, ale resztki światła 
dziennego przezierały się jeszcze w sektorze zachod
nim. Na pomoście bojowym zapaliła się czerwona 
lampka, nowy meldunek z radaru.

„Echo nawodne w namiarze 160! zbliża 
się szybko!

W tym samym momencie wachta sygnałowa meldo
wała: „Kontrtorpedowiec, prawo 150!

Znów radar: „Dalsze 4 echa w namiarze 140!
Ogromne działa Bismarka już obracały się w 

stronę pierwszego śmiałka. Jeden z niemieckich 
midshipmanów zanotował czas w logu: Godz. 22.38

Lutjens przechylił się w stronę pomostu nawiga
cyjnego, aby lepiej usłyszeć meldunek sygnalisty, 
który obserwował zbliżający się kontrtorpedowiec. 
Po chwili podzielił się z Lutjensem zdumiewającą 
treścią:

,,Man denkt seien Polnische Fahne .. .”
„Dass ist unmoeglich” — wycedził Lutjens. Poczem 
z podwójną wściekłością:

„Całą artylerią, całą artylerią! nie dopuścić do 
zasięgu torpedowego”.

Bismark wstrząsnął się nagle odpalając równo
cześnie salwy z głównej i średniej artylerii. W tej 
samej chwili, ku zdumieniu załogi Bismarka z pol
skiego kontrtorpedowca wytrysły ogniki brunatnego 
ognia artyleryjskiego, a po chwili świst ponad pomos
tem pocisków przeciwpancernych potwierdziły, że 
Dawid wcale się nie przeląkł Goliata . . .

Polski okręt zbliżał się wciąż, strzelając, uzysku
jąc od czasu do czasu nakrycie, mierząc kurs i szyb

kość nieprzyjaciela i meldując te radiem. Nieprawdo
podobne, undenkbar, unthinkable stało się w tej chwili 
faktem, który pozostanie na zawsze w pamięci 
załogi O.R.P. „Piorun” i tych co studiują historię 
wojen morskich.

Dowódca okrętu komandor Eugeniusz Pławski 
wiedział, że jeżeli nawet nie będzie mógł dojść do 
decydującego zasięgu dla własnych torped, odstrzeli- 
wując się nieprzyjacielowi z własnych 120-tek wska
zuje również dobrze jak radio jego kierunek, a będąc 
centrum atrakcji dla artylerii pancernika pozwoli 
Vian’owi i innym kontrtorpedowcom swobodne zbliże
nie się do celu i wykonanie ataku torpedowego z 
dogodnego dystansu.

Walka Pioruna z Bismarkiem trwała pół godziny. 
Niemieckie salwy kierowane radarem z danych i 
precyzyjnie nastawionych elementów strzału, które 
dyktowała duża centrala artyleryjska, padały dookoła 
polskiego okrętu z niebezpieczną dokładnością.

Dla Pioruna nie było więc mowy o zbliżeniu się 
w pojedynkę na odległość 2000 metrów, która jedy
nie pozwoliła by na skuteczną salwę torpedową 
i praktyczną szansę trafienia.

Był to jednak podwójny impas, bo i Bismark 
nie mógł wymacać krytycznego celownika do kontr
torpedowca zygzakującego na całęj szybkości.

Lutjens zgrzytał zębami wpatrując się w ciemny, 
wzburzony horyzont czekając napróżno po każdej 
salwie ciężkiej artylerii, że pokaże się jakiś pożar 
na przeciwniku, którego obecność mógł tylko widzieć 
poprzez kaskady opadających geyzerów i gęsty dym 
własnych dział, w postaci błysków żółtawych kordytu 
120-tek, których częstotliwość przypominała mu pew
ne niefortunne spotkanie z Polakami pod Helem 
w roku 1939 . ..

Radar Bismarka wciąż meldował obecność in
nych ech, które początkowo się oddaliły (eskadra 
aliancka nie zdała sobie sprawy, że Bismark szedł za
ledwie szybkością 15 węzłów i prześcignęła go na 
kursie północnym).

Po chwili nowy meldunek radaru ■ dał znać na 
pomoście, że strzelający do nich kontrtorpedowiec 
również odszedł na północ. W istocie Vian odwołał 
sygnałem Pioruna, polecając mu wraz z Maori 
zająć pozycję do zespołowego ataku torpedowego 
koncentrycznego w dogodniejszym momencie.

Pierwotnym i najważniejszym zadaniem eskadry 
Viańa było eskortowanie King Georga V i Rodney’a 
w strefie do której na rozkaz Seekriegsfuerung kie
rowały się teraz wszystkie U-boaty posiadające jesz
cze torpedy, a nie próba zatopienia Mastodonta.

Przykład odważnego Pioruna przypuszczalnie 
wpłynął na zmianę decyzji Vian’a i w dodatku do 
swój misji utrzymania się w ciągu nocy w kontakcie 
z nieprzyjacielem zdecydował się dorzucić element 
bardziej agresywny po linii zresztą ze swym „pirac- 
ckim” charakterem i zarządził przeprowadzenie sze
regu ataków koncentrycznych w celu uszkodzenia 
lub zatopienia nieprzyjaciela, bez brania jednak zbyt 
drastycznego ryzyka dla własnych okrętów.

I tak rozpoczęła się koszmarna dla Bismarka noc. 
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gdy radar nie milkł ani na chwilę podając celowniki 
i kierunki natrętnie zbliżających się z różnych kie
runków kontrtorpedowców, których huraganowy 
ogień artylerii pancernika nie wydawał się zbytnio 
przerażać. Mimo tego pozoru precyzja ognia Bis
marka była przytłaczająca. W praktyce atak zespo
łowy okazał się całkowicie niemożliwy, a podejście 
przez któregokolwiek z kontrtorpedowców do odleg
łości skutecznej to jest 2000 metrów byłoby absolut
nym samobójstwem, gdyż już od 4000 m. każdy ze 
zbliżających się okrętów zespołu był pod ciągłym 
nakryciem (radar niemiecki działa doskonale) i tylko 
prawdziwym cudem obeszło się bez strat personelu 
alianckiego.

Bismark zygzakował i ciągłe zmiany jego kursu 
zmuszały kontrtorpedowce do szukania nowych po
zycji ataku na dużych szybkościach, co oczywiście 
zużywało niebezpiecznie resztki paliwa.

I tak O.R.P. „Piorun”, który pierwszy związał 
pancernik niemiecki w walce przekroczył wymaganą 
rezerwę ropy nietylko wykluczającą jego możliwości 
jako eskortera Home Fleet, ale nawet powrotu do 
portu na dużej szybkości. Dowódca flotylli przyjął 
bez radości ten sygnał od polskiego okrętu i polecił 
Piorunowi o 5-ej rano powrót do najbliższego portu 
szybkością ekonomiczną. Vian pisał później w swoich 
pamiętnikach, że żałował tej decyzji, gdyż w drodze 
powrotnej samotny Piorun był atakowany bezlitośnie 
przez Luftwaffe, która miała by trudniejsze zadanie 
z zespołem KT zdolnym do stawienia potężnej zapory 
przeciwlotniczej. O godz. 5 rano Bismark idący śred
nim kursem północno-wschodnim był wciąż sterowa
ny manewrem ręcznym, podobnie ijak Exeter pod La 
Plata; mimo nadludzkich wysiłków nurków przeko
nano się że reperacja maszyny sterowej mogła być 
dokonana tylko w suchym doku. Buczek radaru 
zbudził Lutjensa z bezwolnej drzemki: „Kontrtorpe
dowce znikły z ekranu, żadnych nowych ech dookoła” 
Lutjens słyszał głos niewidocznego w zmroku Linde- 
manna rozmawiającego przez telefon z sekcją ratun
kową na rufie. Z tego co mógł dosłyszeć nie było 
możliwości zwrotu na południe czy w kierunku 
Brestu, ale grodz wodoszczelna wciąż jeszcze się 
trzymała.

Korzystając z chwili ciszy dowódca wysłał do 
kuchni chwiejącego się na nogach podchorążego, aby 
zarządził roznoszenie śniadania dla załogi będącej 
od 3 dni w alarmie bojowym. Wiatr ustawał, ale 
martwa fala kołysała poważnie opróżniony już z 
ropy i amunicji pancernik.

Tymczasem niewidoczni wciąż dla Bismarka 
„King George V i HMS „Rodney” rozpoczęły pier
wsze sygnały świetlne.

Tovey nadał sygnał do Dalrymple-Hamiltona, 
że w bitwie, która się wkrótce rozpocznie daje 
Rodney'owi całkowitą swobodę manewru (!) i tylko 
w głównych zarysach, ma się on dostosować do ru
chów, okrętu szefa Home Fleet. Brytyjski admirał pro
jektował zbliżyć się natychmiast do decydującego ce

lownika, zmuszony zresztą do tego brakiem paliwa, 
i rozegrać spotkanie „va banąue”.

Na „King George V” był nasz kompan z Burzy 
Kostek Zubkowski (Szczęściarz był „spotting officer” 
w docelowniku, co dało mu siedzenie „w loży” w tym 
morskim teatrze).

Poza Kosikiem w różnych punktach bojowych 
angielskiego pancernika szykowali się do walki pol
scy podchorążowie: Stach Olszowski Suchanek-Su- 
checki, Ludwik Antoszewicz i T. Lewandowski.

Na Rodney’u też nas nie brakło, gdyż byli tam 
zaokrętowani Wacek Wciślicki, Adam Suliga, Eryk 
Sopoćko i Czesiek Wróblewski . . .

Miała to być dziwna bitwa w... obecności 
midshipmanów. Syn dowódcy Rodney’a młody 
Dalrympłe-Hamilton był zaokrętowany na „King 
George V”, co przypominało jego dowódcy Paterso- 
nowi, że „between other things” bitwa z Bismarkiem 
była aferą rodzinną.

Jedynym oficerem uratowanym z Hood’a był 
podchorąży Dundas, a Bismark miał zaokrętowany 
prawie cały średni rocznik podchorążych niemieckich, 
którzy pewnym krokiem weszli w Kilonii na pokład 
„niezatapialnej pływającej fortecy”, nie wiedząc, że 
wkrótce podzielą wspólny grób morski z rówieśnikami 
polskimi i angielskimi .. .

Na „Norfolku”, „Suffolku” i H.M.S. „London” 
(który został odesłany z konwoju idącego z Gibral
taru do U.K. na uniemożliwienie niespostrzeżonego 
przejścia Bismarka do portów hiszpańskich) nie brakło 
również dziwnych nazwisk kończących się na „ski” 
„icz” i „cki” a cała akcja przeciw Bismarkowi „Toute 
proportion gardee” — miała w sobie charakter ope
racji jak to było w zwyczaju na początku roku 1941, 
samotno angielskiej z . . . polską domieszką.

Dniało.
Na Bismarku przywitano zmierzch z pewną na

dzieją. Brzeg okupowany i obiecana przez Goeringa 
osłońa lotnicza były już prawie w zasięgu.

Radar po zameldowaniu odejścia kontrtorpedow
ców, milczał. Wachta sygnałowa zdawała się widzieć 
w zasłonie deszczu i chmur jakiś lekki krążownik 
ale i ten zniknął prędko. Okręt wciąż szedł swym 
kursem NWN, gdy o godz. 0843 Lindemann wodzący 
po horyzoncie lornetą zauważył maszt w kącie kur
sowym lewo dziesięć. Po chwili dalocelownik meldo
wał:

„Dwie sylwetki w namiarze 340”. Na pomoście 
bojowym panowała cisza. Po chwili przerwał ją głos 
Lutjensa pytający dowódcę: Kontrtorpedowiec? Krą
żowniki?

Lindemann odczekał chwilę — nie miał nawet 
w tym momencie chęci się pomylić, poczem odpowie
dział spokojnym głosem „Ziemlich gross... Ja, die 
beide sind Englische Panzerschiffe!”

*
♦ ♦
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O godz. 0840 „King George V” i „Rodney” 
szły szykiem czołowym, kursem średnim 128.

Był to kurs zbliżenia poprawiony wcześniej rano 
przez meldunek ... z Norfolka, podającego dokładną 
pozycję Bismarka. W istocie o ile Exeter nie był w 
kontakcie wzrokowym z nieprzyjacielem, inny krą
żownik z Północno Atlantyckiej Eskadry znalazł się 
znów w tej samej odległości co w Cieśninie Duń
skiej do niemieckiego pancernika. Był to znów H.M.S. 
„Norfolk”, który pędził wciąż na południe mając 
wciąż Jeszcze świeżo w pamięci Hood’a i zdecy
dowany ścigać nieprzyjaciela, gdyby to było nieźbędne 
nawet do samego portu schronienia.

Komandor Philips znów otrzymał meldunek 
„Sylwetka na kursie” i myśląc że ma do czynienia z 
Rodney’em nadał nieznanemu sygnały rozpoznawcze. 
Żadnej się nie doczekał odpowiedzi i obserwując lepiej 
tą sylwetkę zbliżającą się na szybkość 20 węzłów roz
poznał znajome już dobrze nadbudówki „super-pan- 
cernika” niemieckiego. I znów powtórzyła się ta sama 
kolejka komend na ster i maszyny: „Prawo na burt!” 
maszyny 250 obrotów! — czekając ponownie na głęboki 
bas dział nieprzyjaciela i szum pocisków, gdy na zwro
cie, zauważył z ulgą zbliżające się z północnego za
chodu dwa duże okręty rozpoznając „King George V” i 
„Rodney”, Niemiec nie strzelał. Norfolk podał dokład
ną pozycję Bismarka Tovey’owi i zaofiarował się jako 
łącznik optyczny w walce, która miała wkrótce się roz
począć. Trzy okręty angielskie podniosły już galę 
banderową.

Dowódca „King George V” komandor Paterson, 
przemówił krótko do załogi, zalecając cały wysiłek 
obserwacyjny w sektorze dziobowym. Jakby na ćwi
czeniach o godz. 0842 przyszedł meldunek o syl
wetce dużego okrętu tuż na kursie. Bez trudności 
oficer artylerii w dalocelowniku rozpoznał Bismarka. 
W sześć minut później Niemiec był już w zasięgu i 
Paterson wydał rozkaz otwarcia ognia.

Salwa Rodey’a była już w powietrzu, gdyż 
Dalrymple-Hamilton mając swobodę działania otwo
rzył ogień już minutę przedtem.

Bismark narazie milczał, ale o godz. 0843 poka
zały się na nim jaskrawe błyski pierwszej salwy. 
Bitwa się rozpoczęła!

Tak jak w zatoce Duńskiej Bismark dostał dość 
szybko nakrycie kierując swój ogień na Rodney’a. 
Tovey na K.G. V, trzymał się teorii taktycznej „Dz:ób 
na nieprzyjaciela” czyli maksymalnego zbliżenia 
przed użyciem pełnej artylerii własnej i Bismark go 
początkowo ignorował. Dalrymple-Hamikton widząc, 
że i tak nieprzyjaciel wybrał go sobie za cel, wykonał 
zwrot umożliwiający mu strzelanie ze wszystkich 
dział. Na odległości poniżej 12-tu mil jego 406-tki 
powinny wcześniej czy później wymacać nieprzyja
ciela, a pośpiech był konieczny, gdyż w każdej chwili 
mógł sam otrzymać trafienie.

O godz. 0857 zaobserwowano pierwsze trafienie 
na Bismaęku, w cztery minuty później drugie o godz. 
0907, trzecie.

Pancerniki angielskie szły kontrakursem do prze
ciwnika, czyli kursem 180, zbliżenie więc było szybkie.

Bismark zmienił na chwilę cel i skierował ogień 
na K.G.V Salwy padały blisko i Paterson chwilowo 
położył ster na oddalenie.

W tym samym momencie zauważono poważny 
pożar na Bismarku, który oddalał się na północ. 
Tovey zarządził zwrot na kurs północny, Rodney imi
tujący ruchy okrętu flagowego uczynił po chwili to 
samo.

Żaden z okrętów angielskich nie był jeszcze tra
fiony. Ogień Bismarka na początku precyzyjny, był 
teraz raczej sporadyczny i nieskoordynowany. Jak 
się później okazało pierwsze trafienia zniszczyły mu 
dalocelownik i zmusiły do przejścia na ogień samo
dzielny, to jest każde działo dla siebie.

Z dalszej odległości (18.000m) Norfolk przyłączył 
się do ostrzeliwania Niemca wraz z nowym przyby
szem, krążownikiem angielskim H.M.S „DORSET- 
SHIRE“ (Komandor B.S.Martin). Gdy odległość mię
dzy anglikami i Bismarkiem zmalała do lO.OOOm. 
Rodney i Nrofolk wystrzelili torpedy.

Żadna z nich nie doszła do celu, gdyż jak 
wspomniano uprzednio do pojedyńczego okrętu na
wet uszkodzonego, trzeba dojść na 2000 metrów

Trafienie torpedą mogło by być tutaj tylko przy
padkowe. Zbliżenie obu stron walczących było jed
nak wystarczające, aby Rodney, który zygzakował 
aby rozregulować elementy strzelania nieprzyjaciela 
i K.G. V otwarli ogień ze swej średniej artylerii.

Zwrot na północ pozwolił wreszcie obserwację 
wzrokową Bismarka zakrytego jak dotychczas brą
zowym dymem kordytu potężnych dział, co utrud
niało angielskim artylerzystom robienie poprawek w 
kierunku i celowniku. Teraz patrząc na nieprzyja
ciela nie było już żadnej wątpliwości co do ostatecz
nego wyniku walki. Bismark miał większość dział 
rozbitych, lufy unieruchomione w groteskowych ele
wacjach, duży pożar na śródokręciu.

O godz. 0930 odległość zmniejszyła się do 6.500 
metrów. Rodney, pierwszy w szyku po zwrocie zasy
pywał nieprzyjaciela salwami z 9 dział 406 m/m ... 
Bismark ignorując ponownie K.G. V, odpowiadał mu 
już tylko jednym, rufowym działem.

Z południowego kierunku przybyły wysoko po
nad strefę walki torpedowe Swordfishe Ark Royalu. 
Tym razem nie było trudności z odróżnieniem nie
przyjaciela od swoich. Lotnicy byli teraz niemymi z 
podziwu świadkami co to jest prawdziwa potęga 
artylerii. Niemiecki pancernik był prawie niewidoczny 
wśród niezliczonych słupów wody od pocisków przy
bywających z czterech kierunków. Atak torped po
wietrznych był zbyt niebezpieczny dla samolotów, 
poszczególni piloci próbowali sygnałami świetlnymi 
skłonić pancerniki do zaprzestania ognia, aby sami 
mogli uzyskać szansę ataku, ale jedyną odpowiedzią 
było... parę gniewnych salw w ich kierunku od 
„przyjaznej” artylerii pęzeciw-lotniczej.
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Pamięć o Hoodzie była pewnym usprawiedliwie
niem obecnej zajadłości.

Tovej z pomostu bojowego wzywał dowódcę 
K.G. V do tuby głosowej „Podejść jeszcze bliżej! nie 
widzę wystarczająco trafień!

„Jeszcze bliżej Paterson!”
Z masztu Bismarka widoczna była wyraźnie 

bandera ze swastyką i doraźne salwy z rufy wska
zywały, że nie ma zamiaru się poddawać. Zresztą 
okręt wojenny i tak nie może przed nikim opuścić 
bandery, co musiało być wypisane nie tylko w na
szym, ale i w niemieckim R.S.O.

O godzinie 10 rano Bismark był już tylko pło
nącym, milczącym wrakiem. Rodney przybliżył się 
teraz na 2.500 metrów i wystrzelił 2 torpedy, z któ
rych jedna trafiła. Pancernik niemiecki wciąż trzymał 
się na równej stępce.

„King George V” strzelający bez przerwy do nie
przyjaciela zaczął teraz chorować na tą samą słabość, 
co Prince of Wales w Zatoce Duńskiej: awarie 
głównych dział. Prawie że 50 procent jego artylerii 
było już zacięte. Na szczęście Bismark nie był już w 
stanie na żadną odpowiedź. Pożerany przez ogień 
pancernik, był już tylko masą rozpalonego żelaza, 
z którego w agonii skakali do lodowatej Wody nie
liczni oficerowie i marynarze, którzy cudem uniknęli 
rozpryskujących się wciąż na jego kadłubie pocisków. 
Było tam już istotne Gottesdammrung. Gdyby z 
natury dobroduszny Patterson wiedział w jakim 
stanie jest nieprzyjaciel przerwał by ogień już wcześ
niej, ale dokładna obserwacja Bismarka była niemoż 
liwa wobec ekranu wodnego stworzonego przez 
kaskady niezliczonych upadków ogromnych pocisków.

Czas był najwyższy do powrotu. Zapas ropy był 
już i tak ze złej strony ostrożnie kalkulowanej ilości 
ton niezbędnych do powrotu do brytyjskiego portu. 
Tovey zarządził kurs na Plymouth, polecając jedno
cześnie okrętom posiadającym torpedy do wykona
nia zbliżonych ataków. Rola ta przypadła H.M.S. 
„DORSETSHIRE”, któremu zostało jeszcze parę tor
ped w aparatach. Komandor Martin był już zresztą 
w trakcie tej akcji. O godzinie 10.20 wystrzelił 2 tor
pedy z odległości 2.300 metrów do prawie już stoją
cego celu. Jedna torpeda wybuchła tuż pod pomostem 
pancernika. Lutjens i Lindemans już przedtem zginęli 
i okręt nie był sterowany od kwadransa. O godzinie 
10.36 Dorsetshire strzelił jedną torpedę, która trafiła 
Bismarka tuż poza lewym trawersem. Pokonany ol
brzym z banderą wciąż wysoko na maszcie przechylił 
się na burtę i zanurzył powoli pod wodę pokazując 
na chwilę kil, poczem zniknął raz na zawsze w 
odmętach atlantyckich. Walka była skończona.

„Dorsetshire i H.M.S. „Maori” podeszli na miej
sce wraku, aby podnieść ponad setkę niemieckich 
oficerów i marynarzy. Pływających w wodzie było o 
wiele więcej, Bismark miał ponad 2000 ludzi załogi, 
ale duża fala i znużenie rozbitków nie sprzyjały akcji 
ratowniczej.

Oba okręty mimo swej misji humanitarnej ryzy 
kowały atak odwetowy niemieckich okrętów pod
wodnych, których koncentracja była wciąż donoszona 
przez admiralicję brytyjską.

H.M.S. „DORSETSHIRE” wysłał krótki sygnał 
radiowy: „Bismark zatonął” dorzucając pozycję geo
graficzną. W parę sekund później na Exeterze radio
telegrafista biegł do Gordona z tym tak długo ocze
kiwanym sygnałem.

W Londynie Komandor R.A.B. Edwards pochy
lony nad stołem taktycznym dzielił wraz z sztabem 
WhitehalPu niepokój co do ostatecznego wyniku 
bitwy odbywającej się tak blisko brzegu okupowanego 
przez Niemców. Niedawno centrum operacji admi
ralicji otrzymał kryptyczne sygnały od Tovey’a. 
Pierwszy sygnał podał, że Bismark jeszcze nie zatonął, 
drugi że pancerniki angielskie nie mogą zatopić prze
ciwnika ogniem artyleryjskim, a trzeci, najbardziej 
niepokojący meldujący, że Tovey przerywa walkę i 
bierze kurs powrotny, wobec braku ropy.

Nic dziwnego, gdy oficer przybliżył się do 
Edwards’a, meldując mu że otrzymał pilny sygnał od 
H.M.S. „Dorsetshire”, szef operacji zmarszczył się 
niecierpliwie: „Co ten chce?” Flagowy spokojnie mu 
odczytał: „Bismark zatonął w pozycji...”

W sali operacyjnej admiralicji zapanowała cisza, 
przerwana radosnym „hurra!” impulsywnego szefa 
lotnictwa morskiego.

To samo hurra brzmiało na wszystkich pokła
dach Exetera, gdy Gordon ogłosił przez mikrofon 
okrętowy:

„This is captain speaking. . We just received 
radio-message. .. The Bismark has been sunk”. 

Była to godzina 1036, 27 maja 1941.
Oficer prasowy admiralicji otrzymał rozkaz prze

kazania tej wiadomości do radia brytyjskiego i, cho
ciaż jego głos w telefonie był stłumiony wzruszeniem, 
obiegł on dookoła świata i po chwili głośniki radiowe 
Exetera włączone na fali B.B.C. powtórzyły znowu 
wiadomość o Bismarku, co wywołało nowe „hurrey’e” 
na pokładach.

Jasiek Wańkowski wymienił ze mną spojrzenie. 
Zatopienie Bismarka pokazało światu, że lew bry
tyjski obudził się ze snu ... ale do powrotu do Polski 
było jeszcze nam daleko.

Tymczasem konwój WS8B przeszedł trawers nie
widocznego Porta i był już na szerokości geograficz
nej Lisbony.

Z prawej burty, poza horyzontem był gdzieś 
archipelag azorski. Woda zbłęki-tniała już od rana, 
oficer meteorologiczny z pepsodentowym uśmiechem 
zapowiedział w gunrumie „Murowany wyż baromet- 
ryczny!”

Po wczorajszym deszczu dzisiejsze słońce i wio
senny powiew od dziobu jest miłą inowacją. 
Zrzucamy swetry i ciepłe skarpety.
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Exeter wysunął się teraz na czoło konwoju-jedyny 
okręt wojenny osłaniający cały korpus wojska, morski 
szpital (i bien attendu urocze sanitariuszki Białow- 
skiego) arsenały amunicji, ciężarówki, samoloty i 
części zapasowe to na co czekał niecierpliwie 
Montgomery, aby wykonać swe słynne później w 
historii kontrnatarcie pod El Alamein.

Nie mogliśmy wtedy przewidzieć, że wkrótce na 
naszym okręcie będziemy świadkami tragicznych 
wydarzeń i pogrzebu morskiego, a że będzie to tylko 

preludium do późniejszych śmiertelnych zmagań tego 
dzielnego krążownika, poprzedzających bohaterski 
jego koniec.

W ten majowy poranek nad nami było to znane 
z morskich piosenek kadry floty na Oksywiu „błę
kitne niebo”, a w żyłach tętniła nam młoda krew!

(dalszy ciąg w opracowaniu)

M leczy sław C .Mile s-W asilewsk i
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Z karty żałobnej Walny Zjazd S.M.W.

Dnia 15.1.1966. zmarła p. Celina Sadowska żona 
kmdr. Zygmunta Sadowskiego. Pochowana została na 
cmentarzu w Pwllheli.

Dnia 26 lutego zmarł w szpitalu w Waterburgu 
(Connecticut) USA por. mar. Wiktor Grochowicz.

Dnia 15 kwietnia zmarł po długiej chorobie 
bosman Edward Mentryka. Pochowany został na 
cmentarzu Putney Vale w Londynie.

Dnia 16 kwietnia zmarł nagle st. mar. Henryk 
Wejszewski. Pochowany został w Brighton.

Dnia 23 kwietnia zmarł kmdr. por. Jerzy Umecki. 
Pochowany został w Cricklade koło Swindon.

Dnia 15 maja zmarł nagle w North Luffenham 
(Rutland) kmdr. ppor. Tadeusz Piątkowski. Zmarły 
przez ostatnie kilkanaście lat pracował jako wykła
dowca języka polskiego i rosyjskiego.

Pochowany został na Streatham Park Cemetery 
w Londynie.
Cześć Ich pamięci.

Dnia 24 kwietnia odbył się 21-szy Walny Zjazd 
członków i delegatów S.M.W. przy przeciętnym 
udziale około 60-ciu członków. Treść obrad podana 
będżie w osobnym sprawozdaniu. Obradom prze
wodniczył jak zwykle sprawnie i energicznie kmdr. 
B. Wroński. Zjazd zakończył się tradycyjną herbatką.

Nowy Zarząd Główny SMW został wybrany 
w następującym składzie:
Prezes W. Nadratowski oraz koledzy: J. Bednarz, 
F. Biel, A. Brzózka, T. Budzyński, J. Busiakiewicz, 
E. Liber, Dr. B. Markowski, S. Olszewski, A. Ponikie- 
wski, A. Reyman, B. Graham-Sztogryn, S. Wieczor
kiewicz, J. Wiszowaty, F. Wizła, S. Wolff, B. Żukowski.

Komisja Opieki i Fundusz im. Ginsberta

Następujące dary wpłynęły jako dalszy ciąg apelu 
świątecznego:

Odwiedzili S.M.W. S. Pohorecki £. 3. 9. 7

Kol. L. Kawerniński z Kanady
C. Przybyliński — w drodze do Genui na 
objęcie nowego statku.

Kmdr. inż. P. Bukraba U.S.A. — na urlopie 
w Anglii i kontynencie.

0. Gliński z Kanady.

M. Wasilewski
S. Rowiński
A. Jaraczev/scy

R. Tymińscy
K. Domański

2. 0. 0
3. 0. 0
3. 3. 0
5. 0. 0

10. 0
Nominacja P. Surzyn 1. 0. 0

W końcu marca prasa brytyjska kilkakrotnie 
podawała wiadomość o zaszczytnej nominacji na 
rear admirała dawnego oficera Mar. Woj. i naszego 
kolegi kpt. mar. J. Bartosika.

Admirał Bartosik został zastępcą Szefa Sztabu 
operacyjnego w Admiralicji w Londynie i jak pisała 
prasa brytyjska dołącza do elity 74 flag oficerów 
Royal Navy, nie mówiąc już o tym że jest on pier
wszym Polakiem, który doszedł do tego stopnia 
i stanowiska. Na wysłane przez Zarząd Główny SMW 
życzenia admirał Bartosik odpowiedział listem, któ
ry przytaczamy:

„Pragnę bardzo podziękować za przysłany list 
i gratulacje, które sprawiły mi ogromną przyjemność.

Życzenia przesłane w imieniu moich dawnych 
kolegów są dla mnie szczególnie cenne.

Prosiłbym Pana Mecenasa przy nadarzającej 
się okazji o podziękowanie Im w moim imieniu.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia. c

K. Namieśniowski
L. Stróżniak
W. Zajączkowski
A. Kwaśnica
P. Bukraba
Mr. Fitzgerald-Moore
B. Pawłowicz
Z. Kiciński
J. Hupert
W. Pstruszeński
K. Malawski
L. Lichodziejewski
J. Tchórznicki

-

3. 0. 0
2. 0. 0
3. 2. 8
1. 0. 0
2. 1. 5
2. 2. 0
3.10. 0

53. 6. 1
5. 4. 4

10. 0
5. 0. 0
3. 9. 9
5. 0. 0

Józef Bartosik”. W. Jasionowski 1.19. 9
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J. Tumaniszwili 3. 9. 9 Nowi członkowie
A. Cwalina 4. 0. 0 Następujący koledzy zgłosili swoje członkostwo do
P. Cieślak
II Oddział Ligi Moęskiej
A. Sitko

W ostatnim okresie wpłynęły 
cele Komisji Opieki:

K. Hess
F. Jasłowski

1. 1. 4
63. 1.10

1.15. 0

następujące dary na

7. 0. 4
2. 1. 7

Stowarzyszenia:

B. Sztogryn-Graham
J. Bugień-Lutyk
F. Kaczmarek
W. Pacewicz
Z. Pudlicki

Członkostwo dożywotnie

Składki członkowskie dożywotnie wpłacili:
Z. Kleczyńska 1. 0. 0 B. Żukowski £ 10.10.0
C. Przybyliński 10. 0. 0 F. Minkiewicz 10.10.0

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
J. Bugień-Lutyk
S. Olszewski

10.10.0
10.10.0
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Z KOLEGAMI
W odpowiedzi na zbiorowe listy wysłane przez 

uczestników ostatniego Walnego Zjazdu do Koleża
nek i Kolegów szczególnie zasłużonych dla Stowa
rzyszenia otrzymaliśmy szereg listów z których po- 
dajemy wyjątki:

Z listu kmdr. E. PŁAWSKIEGO z Vancouver:

„Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy 
zechciel! przesłać nam tak miłe słowa pamięci, 
w imieniu Rodziny i swoim składam serdeczne po
dziękowania.

20 lat temu, z rozkazu Szefa K.M.W. zostałem 
pierwszym prezesem Zarządu Stowarzyszenia Samo
pomocy Mar. Woj.

Zadanie tego Zarządu tymczasowego polegało 
na wytyczeniu ram organizacyjnych Stowarzyszeń a 
oraz przeprowadzeniu pierwszych wyborów.

Przez wykonanie tego zadania przypadł mi 
zaszczyt wmurowania pierwszej cegiełki pod funda
ment naszej organizacji, która następnie dzięki dosko
nałemu k'erownictwu i zgodnej współpracy Koleża
nek i Kolegów stała się jakby latarnią morską do 
której podążają myśli marynarzy rozsianych na wy
chodźstwie.

Z taką przyjazną myślą również i ja zawsze 
podążam do Was Kolegów i w dalszym ciągu naj
gorętszym moim pragnieniem jest ujrzeć Was wszy
stkich — póki jeszcze czas.

Życząc Stowarzyszeniu n esłabnącego rozwoju, 
Naszym Sygnałom dalszego rozkwitu, a wszystkim 
Paniom i Panom jak najdłuższych lat młodości, prze
syłamy moc serdeczności i wyrazów przyjaźni.”

Z listu Pani Z. Wisznickiej-Kleczyńskiej 
z Durbanu:

„Byłam naprawdę głęboko wzruszona tym, że 
mnie w sercu chowacie i oceniłam b.b. głęboko 
i szczerze te wszystkie listy i tak tylko jak ktoś bar
dzo daleko odrzucony od wszystkich bliskich ocenić 
potrafi. Inicjatorowi zbiorowego listu dziękuję z ca
łego serca, to była nie tylko radość jednej chwili, 
ale i pamiątka, którą przechowuję. Jesteście naprawdę 
bardzo kochani! Nie wiem jak wszystkim podpisanym 
podzieękować!

Zapraszacie mnie do siebie, chciałaby dusza do 
raju, ale kiedy to nastąp! — nie wiem. Trudno mi 
uwierzyć, że to już dwa lata mija kiedy się przygo
towywałam do mego wypadu do Europy. Tęsknotą

PO ŚWIECIE
jednak mierząc — było to bardzo, bardzo dawno! 
Nikt z Was nie chce tu przyjechać, choć zawsze 
ponawiam zaproszenie, nic mi nie pozostaje jak zno
wu planować wizytę do Was — optymizmu mi 
n gdy nie brak więc kiedyś to nastąpi.”

Z listu kol. K. Gidzińskiego z Chicago:

„Bardzo uprzejmie dziękuję za pamięć o mnie 
i za życzenia, jakimi mnie obdarzyli Panowie-Kole- 
dzy, podpisani na Jubileuszowym Zjeździe Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej.

Pragnę również podkreślić, że wyróżnienie mnie 
przez Panów-Kolegów wzmocniło moją energię do 
dalszej owocnej pracy dla dobra Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej, abym na następnym Jubileuszu 
był ponownie na liście zasłużonych.

Jestem pełen nadziei, że w swoim czasie nadej
dzie chwila mego ponownego zaszczytu Jubileuszowe
go i w tym przekonaniu pozostaję.”

Z listu kol. B. Liszewskiego z Chicago:

„Dziękuję uprzejmie za bardzo miłą niespo
dziankę, która mnie do głębi wzruszyła: za wspomnie
nia i ocenę wspólnej pracy z przed dwudziestu laty 
oraz za życzenia, jakie Panowie-Koledzy/Koleżanki, 
zebrani na Jubileuszowym Walnym Zjeździe Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej łaskawie własnoręcznie 
podpśali w dniu 24 kwietnia 1966 roku.

Nadmieniam uprzejmie, iż jestem zawsze myśla
mi z Panami-Kolegami mimo, że znajduję się z dala 
od Środowiska marynarskiego; wyjątek stanowi Ko
lega Kazimierz Gidzińsk!, który nieraz w trudnych 
dla siebie warunkach często mnie odwiedza, pomaga 
i zaopatruje w niezbędne artykuły codziennego 
użytku, bowiem choroba mnie złożyła w niemocy 
i nie mogę chodzić.

Często wspominam te piękne chwile, jakie doz
nawałem podczas służby w Marynarce Wojennej, 
dlatego wyrażam swoją gotowość do wszelkich dal
szych usług dla dobra Stowarzyszenia Marynarki.”

Z listu kol. C. Proniewicz-Załomay:

„Ponieważ nie jestem w stanie podziękować 
wszystkim Paniom Koleżankom i Panom Kolegom 
za nadesłane mi słowa życzliwości, uprzejmie proszę 
tą drogą przyjąć moje serdeczne podziękowanie.”
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Z listu kmdr. K. Namieśniowskiego z Ottawy:

„Drodzy i Kochani Przyjaciele. Serdecznie dzię
kuję za ten miły list z 24-go kwietnia, który mnie 
szczerze wzruszył. Pisząc przyjaciele włączam w to 
także Panią Wójcik, której podpis znalazłem. Zro
biliście mi prawdziwą niespodziankę za którą jestem 
Wam wszystkim niezmiernie wdzięczny”.

Z Lafayette pisze kmdr. P. Bukraba:

Jak fantastycznie leci czas? Już przeszło rok 
jesteśmy w Lafayette pędząc tu swój emerytalny 
żywot.

Może nowy kraj, nowi ludzie no i odmienny 
klimat spowodowały, że nawet nie spostrzegłem się, 
że przecież czas o sobie dać znać.

Wprawdzie poza tymi nowalijkami absorbujący
mi człowieka i czas, mieliśmy szereg innych wyda
rzeń, które również urozmaiciły i wypełniły czas.

Nigdy człowiek nie wie jakie zdolności i talenty 
w sobie nosi. Otóż stwierdziłem tu, że całkiem nie 
najgorzej daję sobie radę w dziedzinie ogrodnictwa. 
Wprawdzie ongiś przed wojną w Warszawie intere
sowałem się hodowlą małych kaktusików i miałem 
ich całą kolekcję, podczas zaś wojny w swoim ogródku 
pod Londynem uprawiałem sadownictwo, obecnie 
jednak zająłem się, mówiąc podwarszawską gwarą 
badylarstwem, czyli w moim wypadku hodowlą po
midorów, ogórków i melonów z małym dodatkiem 
tak niezbędnych w polskiej kuchni pietruszki i ko
perku, bez których nawet raki nie byłyby rakami 
po polsku.

Wprawdzie obszar moich plantacji nie był zbyt 
wielki, produkcja jednak wystarczyła na własny uży
tek oraz na eksport dla córki.

Najważniejszym w tym wszystkim było to, z 
czego byłem niezmiernie dumny, że mógłbym kon
kurować nawet z pomidorami wystawionymi na lon
dyńskiej Chelsea Show, bo tak były ładne.

Ledwo zbiory skończyły się, a to dzieje się tu 
zwykle z końcem czerwca, nastąpiła gorąca pora 
roku, jak ostatnio, z temp. 90° - 95° F. we dnie, 
przy znacznie chłodniejszych nocach z temp. 70° - 75° 
F. Wilgotność powietrza przy tern była duża. Trwało 
to przez trzy miesiące do października z niedużymi 
przerwami.

W tym czasie jest zwykle sezon na wszelkiego 
rodzaju sztormy tropikalne i huragany.

Jeden z takich huraganów mieliśmy w roku 
zeszłym.. Nie obeszło się. też bez huraganu w roku 
bieżącym. Nowy huragan pięknie nazwany Betsy 
nawiedził Louisianę w dniu 10 września 1965 r. Był 
on dla Lafayette nieco łagodniejszy od zeszłoroczne
go (Hilda) w skutkach, choć była to z gruntu złośliwa 
bestia gdzie indziej.

Poczęty w końcu sierpnia na bezmiarach oceanu 
Atlantyckiego pomiędzy Południową Ameryką i Afry
ką nabierając na sile ruszył w kierunku północnym, 
następnie skręcił na zachód i uderzył w Nassau na 
Bahamach. W dalszej swej drodze przeszedł przez 

cypel Florydzki na południe od Miami, aby następnie 
skręcić więcej na północ i uderzyć w Nowy Orlean 
w Louisianie. Następnie przeszedł przez stolicę stanu 
Baton Rouge i zakończył swój marny żywot w pół
nocnej Louisianie. Najbardziej ucierpiał Nowy Orlean 
nie tyle może z powodu niszczącej siły wiatru, ile 
bardziej jeszcze na skutek powstałej fali o wysokości 
30 stóp, która całkowicie zalała całą południową 
część miasta, okoloną korytem rzeki Mlssissippi.

Najlepiej obrazuje ogrom zniszczenia wartość 
strat, jakie poniosła Louisiana podczas tego huraga
nu. Wartość ta sięga kwoty biliona dolarów, w zni
szczonych budynkach, instalacjach elektrycznych, 
instalacjach i sprzęcie wiertniczym przemysłu nafto
wego, jak też w statkach i inwentarzu portowym. 
Ponadto dużemu zniszczeniu uległy prawie gotowe 
do zbioru plantacje trzciny cukrowej i ryżu. 75 osób 
straciło życie w tej katastrofie.

Jak już zaznaczyłem uprzednio, w Lafayette 
odbyło się znacznie łagodniej, przede wszystkim ze 
względu na położenie miasta zdała od Zatoki 
Meksykańskiej, (odległ. ca 30 mil), jak też dlatego, że 
środek huraganu przeszedł od nas w odległości ca 40 
mil. Stąd siła wiatru była u nas znacznie słabsza. 
Gdy w środku huraganu obliczano szybkość wiatru na 
150 mil/godz.. to u nas wlało z szybkością tylko 50 
mil/godz.

Zerwało więc nieco dachów, powywracało ileś 
tam słupów telegraficznych i nałamało dużo gałęzi.

Moje osobiste straty ograniczyły się do zgiętej 
we dwoje anteny telewizyjnej. Ponadto zasypani by
liśmy dookoła gałęziami i liśćmi z okolicznych drzew. 
Przerwę w telefonie mieliśmy parę dni.

Było po tym jeszcze kilka innych sztormów 
tropikalnych, które jednak nie przerodziły się w hu
ragany i skończyły się na oceanie lub Zatoce 
Meksykańskiej.

Poza tego rodzaju rozrywkami życie tu płynie 
spokojnie. Książki, pisma i TV jak również moje 
zamiłowania do fotografii wypełniają doskonale czas.

Jeżeli chodzi o fotografię to jest tu dużo możli
wości do robienia kolorowych zdjęć, bo prześlicznych 
kwiatów w rozmaitych kolorach i odcieniach nigdy 
tu nie braknie.

Ciekawe też, że podobnie jak w Europie w je
siennych kwiatach, bardzo tu różnorakich, przeważa 
złocisto-żółty w rozmaitych odcieniach kolor, co 
wraz ze złocieniem względnie czerwienią sitowia' na 
pewnych gatunkach drzew tworzy wspaniałe wido
wisko. Jest to złota jesień niczym w Polsce, choć 
tu zwana „Indian summer”?

Korzystając właśnie z tego złocistego okresu, 
kiedy w południowo-zachodnich stanach ustają upały, 
a bilety w międzymiastowych autobusach dla wy
cieczkowiczów tanieją, co też nie bez znaczenia, 
decydujemy się z żoną na wycieczkę do Kalifornii, 
którą dotychczas nie mieliśmy możności oglądać.

To też przez Teksas, Nowy Meksyk i Arizonę 
ruszyliśmy na Daleki Zachód, ale nie w poszukiwaniu 
złota, jak to czyniono w czasach „Gold Rush’u”, 
ale jedynie po wrażenia. Podróż swą odbywaliśmy 
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autobusami, tzw. „Greyhound”, które są nadzwyczaj 
dogodne, posiadają doskonałą widoczność, klimaty
zację powietrza oraz bardzo wygodne fotele. Stacje 
postojowe zaopatrzone są w doskonałe restauracje 
i inne dogodne urządzenia.

Z Lafayette udaliśmy się do San Antonio 
w Teksasie, gdzie oglądaliśmy słynny zabytek Alamo, 
pomnik walki o wolność Teksasu oraz szereg bardzo 
interesujących pod względem architektonicznym daw
nych Hiszpańskich Misji Katolickich. W San Antonio 
mieliśmy przyjemność, a było akurat dosyć gorąco 
wypicia kilku kufelków piwa w dwu dużych konku
rencyjnych browarach Pearl Brewing Co., gdzie 
gościnnie przez obie kompanie jako turyści byliśmy 
raczeni.

Stąd udaliśmy się następnie do El Paso poło
żonego na pograniczu Teksasu i Nowego Meksyku, 
nad rzeką Rio Grandę, w której akurat wtedy nie 
było prawie wcale wody. Po zwiedzeniu osobliwości 
miasta wzięliśmy udział w wycieczce tzw. “Sightseeing 
tour” do pogranicznego miasta meksykańskiego 
Juarez.

Z El Paso skręciliśmy nieco na północ do Raton 
(niedaleko Deuver), gdzie odwiedziliśmy naszych zna
jomych pp. Brynków. Dzięki uprzmmości miłych 
gospodarzy zrobiliśmy parę ciekawych wycieczek 
samochodowych, zwiedzając jedno z najbardziej cha
rakterystycznych osiedli indiańskich Taos Pueblo oraz 
podgórskie okolice na pograniczu Nowego Meksyku 
i Kolorado.

Następnie ponownie autobusem pojechaliśmy do 
Grand Canyonu’u w półn. Arizonie. Nigdy nie 
wyobrażałem czegoś bardziej gigantycznego i intere
sującego. Jest to wspaniały pomnik wielowiekowej 
erozji dokonanej przez deszcze, wiatry i wody rzeki 
Kolorado. Zdaje się, że jest to jeden z największych 
kanionów na świecie o głębokości 1 mili, szerokości 
7-14 mil i długości około 250 mil.

Naturalnie, że zwiedziliśmy tylko nieduży, ale 
podobno najbardziej efektowny odcinek kanionów 
tzw. South Rim, i to tylko oglądając go z góry.

Stąd już droga prowadziła nas do Kalifornii 
i w pierwszej kolejności do Los Angles, gdzie zaba
wiliśmy trzy dni, zwiedzając miasto, plażę w Santa 
Monika, Hollywood, Disney land oraz Forest Lawn 
Memoriał Park, gdzie jest wystawiony olbrzymi 195 
stóp długi i 45 stóp wysoki obraz polskiego malarza 
Jana Styki. — „Ukrzyżowanie” (the Cruc.fiction).

Podczas pobytu w Los Angeles mieliśmy miłą 
sposobność odwiedzenia komandorostwa Wnorow- 
skich oraz zapoznanie się z dwoma młodszymi gene
racjami ich rodu, tzn. z synem i synową oraz ich 
dwoma bardzo miłymi córeczkami. Kdr. Wnorowski 
jako dawny mieszkaniec Los Angeles udzielił nam 
szereg bardzo przydatnych rad, dotyczących zwie
dzania miasta i jego osobliwości.

Z Los Angeles skierowaliśmy się do Santa 
Baębara, uroczego zakątka kalifornijskiego, skąd zaś 
śliczną •'drogą tzw. Coast Route wzdłuż wybrzeża 
Oceanu Spokojnego do San Francisco, które czaruje 

widza swą przyjemną raczej europejską architekturą 
dzielnic mieszkalnych i przestrasza stromymi ulicami 
z kolejką jakby z czasów króla ćwieczka. Ponadto 
Golden Gate Bridge, artystyczne dzieło sztuki inży
nierskiej przykuwa wzrok widza. Najbardziej może 
atrakcyjnym jest tzw. Chinatown z jego sklepami, 
restauracjami i tłocznym ruchem ulicy, niczym na 
Nalewkach.

Godnymi uwagami są tu między innymi zabytki 
z czasów hiszpańskich jak “Old Town San Diego”, 
miejsce pierwszego osiedla białych mieszkańców tego 
kraju z czasów począwszy od 1769, z całym szere
giem budynków wcześniejszego i późniejszego okresu

Z San Francisco ruszyliśmy z powrotem na po
łudnie do San Diego, jadąc tym razem inną drogą 
tzw, Valley Route poprzez winnice, gaje oliwkowe 
i sady cytrusowe. San Diego było ostatnim miastem 
tamtych czasów. Następnie piękny jest “Cabrillo 
National Monument” położony na Point Loma w 
którym to miejscu Rodriguez Cabrillo w 1542 r. 
odkrył brzegi KaLfornii. Jest tam też stara latarnia 
morska “Old Lighthouse” z roku 1855 nazywana 
niesłusznie przez miejscowych przewodników “Old 
Spanish Lighthouse”.

Ponadto godnym zwiedzenia jest ogród zoolo
giczny ze względu na rozmieszczenie w nim zwierząt 
i ptaków w ten sposób, że ma się wrażenie, że są 
na wolności. Zagrody zwierząt i olbrzymie klatki 
ptaków maskowane są cudowną oprawą południo
wych drzew i roślin, które tworzą jakby sam w sobie 
ogród botaniczny.

Stąd już poprzez Phoenix w Arizonie oraz El 
Paso i San Antonio wróciliśmy do Lafayette. Phoeni 
a raczej jego okolice napewno zainteresują amatorów 
kaktusów. Gdy się wyjedzie poza miasto w tzw. 
„Valley of the sun” widzi się pustynię arizońską 
ze stromymi hotelami i willami wśród piasków. 
Otoczone są one prześlicznymi okazami gigantycznych 
kaktusów, co w całości daje bardzo malownicze 
widoki. Przyznam się, że nie chciałbym tam mieszkać.

Wraz z postojami w poszczególnych miastach cała 
trasa wycieczki trwała 3 tygodnie. Zrobiliśmy około 
5200 mil. Pomimo to wróciliśmy do domu wcale 
nie zmęczeni.

Papier mi się już kończy, więc chcę na tym mój 
list zakończyć.

Wreszcie pozwalam sobie przesłać tą drogą naj
lepsze życzenia Noworoczne Zarządowi oraz wszy
stkim członkom.

P. Bukraba
P.S. Na wiosnę w pęzyszłym roku wybieramy 

się z żoną do Europy. Jeśli więc Bóg pozwoli zo
baczymy się niedługo.

Z Buenos Aires pisze kmdr. W. Januszewski:

„ . . . Co do mojej osoby, to żyję bo jakoś żyć 
muszę. Powróciłem na moje jarstwo. Na Mazurze 
jakiś czas miałem kucharza, który mi robił tak wspa
niałe jarskie dania, że ja zapraszałem na śniadanka 
ówczesnego kapitana inżyniera Somnickicgo no i in
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nych. Dania były takie, że goście nawet nie zdawali 
sobie sprawy, że są one bezmięsne. Niestety, kucharz 
poszedł kiedyś na ląd i tam miał nieporozumienie 
w sprawie zasadniczej z jakimś przedstawicielem miej
scowej ludności, w którym stracił jedno oko i został 
zwolniony z Mar. Woj. Jego następca umiał robić 
dwie zupy i dwa dania jarskie, które repetował co 
drugi dzień. No ale to maleńka tylko dygresja, ja 
obecnie gotuję sam: robię raz na tydzień 5 litrów 
yogurtu oraz różne kasze, sery, oliwki i inne jarzyny 
wypełniają menu całego tygodnia. Zamiast herbaty 
lub kawy popijam ziółka. I tak jakoś się żyje. 
Zresztą czy długo jeszcze tego życia pozostaje, prze
cież za parę dni stuknie mi 70-tka. Stan mego zdro
wia jest nawet do pewnego stopnia korzystny” 
przypuszczalnie kipnę kiedyś „na chodzie”, tzn. idąc 
na ulicy, zaoszczędzając w ten sposób szpitali, długich 
cierpień itp.

Co do urządzenia się gdzieś przy rodzinie, to 
nie wiem czy to byłoby możliwem; wiele ludzi 
zaopiekuje się szczeniakiem, ale mało kto starym 
psem. Majątku zaś na beztroskie życie nie posiadam.

. . . Maracewicz gdzieś pływa, na statku p. Barto- 
s.ka. Jest pierwszym oficerem. Poza tym fruwa 
gdzieś po Ameryce Południowej i nawet po Europie.

... U Kicińskiego pracuje też Serafin, bardzo 
dobrze stoi; Dittmar, stoi jeszcze lepiej (jest coś 
w rodzaju dyrektora technicznego, jakby to powie
dzieć odpowiednio po polsku. Pracuje też nasz były 
bosman Stasiński (też dobrze stoi) no i inż. Szczerbik 
(pracował razem z kmdr. Rymszewiczem w Warsza
wie). Często ich wszystkich widuję. Od lat już nie 
widuję Starzeńskiego. W maju zmarła matka jego 
żony. Jego żonę Ewę Starzeńską spotkałem parę 
miesięcy temu na pułkowym Święcie Ułanów kie- 
chowiaków, na które byłem zaproszony przez mego 
bezpośredniego szefa Majora Krechowiaka Dzierże- 
wicza. Przyjmowano mnie na tym przyjęciu, jako 
przedstawiciela . . . Jazłowlaków (przypomniały mi się 
moje młodzieńcze czasy). Krechowiacy wspominali 
też byłego Krechowiaka, a później Jazłowiaka kmdra 
Dzienisiewicza ...”

Z Penrhos pisze kmdr. Z. Sadowski:
„Proszę o przekazanie całemu Zaęządowi i Ko

legom moje serdeczne podziękowan:e za pamięć 
i wyrazy współczucia w ciężkiej dla mnie chwili.

Najserdeczniejszy uścisk dłoni przesyłam wszy
stkim, którzy mnie pamiętają”.

DOROCZNA ZABAWA

W sobotę 12-go lutego w dwa dni po nabożeń
stwie o którym sprawozdanie przedrukowaliśmy z 
Dziennika Polskiego z dnia 14-go marca, odbył się 
nasz doroczny „taneczny obiad”. Gospodarzem wie
czoru był wiceprezes kol. Tadeusz Budzyński, który 
wraz z Panią Marysią (komendantką Romaniszyn) 
witali gości zbierających się przy cocktaiFu w salonie 
na drugim piętrze. Jeden z pierwszych zjawia się 
kpt. Anczykowski z panią Jadwigą, który specjalnie 
z beatlowskiego EićerpooFu przybył na nasz obiad. 
A dla nas jest to okazja poznać jego czarującą pasier
bicę p. dr.' Barbarę, która niewątpliwie jest doskonałą 
dentystką i wygląda prześlicznie. Nie na tym kończy 
się lista pięknych doktorów — dr. Alinka Romaniszyn, 
siostra Marysi Budzyńskiej, też oczarowała wszyst
kich urodą i wdziękiem. Aż szkoda, że nie można 
udać się do jej szpitala i wyznać: Doktorze śliczny, 
coś źle jest z moim sercem, bo p. Alinka specjalizuje 
się w pediatrii, a . .. na tyle jeszcze nie zdziecinnie
liśmy. Młodsze pokolenie jest reprezentowane przez 
płeć piękną. I jako entuzjasta muszę z satysfakcją 
zanotować, że córki matkom (bardzo młodym ma
mom) w urodzie nie ustępują. Państwo Jedyńscy 
przyszli na obiad z przemiłą córką. Państwo Wizło- 
wie są z córką Rozanną, zresztą ich wszystkich 
można do młodszego pokolenia zaliczyć, bo Pani 
Róża na niewiele starszą siostrę swej córki wygląda. 
Ewa- Budzyńska, której chciałbym podziękować za 
przygotowanie baryłki szczęścia i wędek do łowienia 

fantów przyprowadziła nie tylko rodziców ale i 
bardzo przystojnego młodzieńca.

Przed obiadem mam tylko czas na drinka z 
p. Wizłą i Jurkiem Hobotem, z p. Isią i Stachem 
Olszewskim, z p. Myszką i kmdr. Jabłońskim, z pań
stwem J ędroszczykami którzy przyszli w towarzyst
wie bardzo miłych przyjaciół, z p. Totą i Kostkiem 
Zubkowskimi i... ledwie się rozruszałem już kazali 
nam schodzić na dół.

Sala teatralna Ogniska jest jak zwykle bardzo 
pięknie ubrana i zastawiona bogato. Przy pierwszym 
stole obok orkiestry zasiada p. mec. W Nadratowski 
wraz z bratem ppłk. Nadratowskim, goszczą pp. 
Tizzardów, p. red. Cybulskiego z żoną. Przy ich stole 
zasiadł też kol. Reszitny. Państwo Wizłowie' dzielą 
stolik z pp. Graham-Sztogryn. Kol. Graham wygrał 
główną nagrodę wieczoru. Gąsiorek małmazji i ol
brzymie pudło czekoladek dla Pani. Inne stoliki 
musiały się zadowolić portem lub cygarami lub jak 
nasz stolik, nagrodą pocieszenia, papierową rybką na 
wędce. Państwo Wiszowaty są przy jednym stoliku 
z p. J ędroszczykami. Napęzeciw jest stolik kpt. 
Kłopotowskich i Bernasów. Jedyny stolik bez wygra
nej butelki ale . . . ileż można mieć szczęścia w życiu. 
Przy dwóch tak pięknych paniach przy stole 
na co im alkohol. Wspominając pięknych doktorów 
na wstępie, mego sprawozdania nie wymieniłem dr. 
Danielewicza. Nie żebym miał jakieś zastrzeżenia, co 
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do jego urody. Sex mi tylko nie odpowiada.. Dr. Da
nilewiczowie p. Biskupska i p. Hobotowie zajęli 
stolik centralny i ich stolik był ośrodkiem zabawy i 
humoru. A obok następny przedstawiciel lekarzy dr. 
Markowski z żoną (ach! jak ta pani wspaniale tańczy) 
z p. Zubkowskimi i p. Haliną Wójcik. Przechodząc 
przy stolikach państwa Stankiewiczów i państwa Za- 
ziemskich jestem w swoim kąciku, przy doskonałym 

obiedzie, świetnych winach i miłej muzyce. Do obiadu 
a potem do tańców przygrywał zespół Nako. Bawimy 
się doskonale i ... cóż więcej mogę za pośrednictwem 
Naszych Sygnałów powiedzieć zamorskim i zamiej
scowym kolegom chyba tylko: Szkoda, że Was z 
nami nie było. Naprawdę szkoda.

W. Krzyżanowski

10 LUTY W BRIGHTON

Koło Brighton Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej, zapoczątkowało tegoroczne Święto Mary
narki Wojennej, zabawą taneczną w sobotę dnia 
12-go lutego b.r. w Savoy Ballroom, East Street, 
Brighton od godz. 7.30 do 12.00. Salę Savoy miesz
czącą około 160 osób wypełnili po brzegi miejscowi 
marynarze oraz nasi sympatycy i grono przyjaciół 
Anglików z rodzinami — jak również miejscowe 
Koło Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży i przedsta
wiciele wszystkich polskich organizacji brightońskich. 
doborowa orkiestra, bar, bufet, bogata loteria 
fantowa uprzyjemniły uczestnikom zabawy miłe 
chwile na naszej prawdziwie marynarskiej zabawie. 
Dużą atrakcją był „konkurs piękności” polskich 
panienek brightońskich t.zw. „Miss Teenage Polonia 
of Brighton” o czym czytamy w miejscowej gazecie 
brightońskiej:

“Eighteen-year-old hotelier’s daughter Urszula 
Piotrowska, who won the "Miss Teenage Polo
nia of Brighton" title on Saturday at a dance 
held hy the Brighton branch of the Polish 
Naval Association, is given a bracelet by 
chairman Mr Paweł Modrzejewski".

Z pośród konkurentek stających do konkursu, 
pierwsze miejsce zajęła 18-letnia Urszula Piotrowska, 
jak już wiemy z angielskiej notatki drugie miejsce, 
17-letnia Zuzanna Martin i trzecie miejsce 
17-letnia Lilianna Żółkiewka. Urodziwość i prezencję 
wszystkich kandydatek stających do konkursu, zebra
na publiczność na sali nagrodziła niemilknącymi 
oklaskami, a prezes koła Brighton kol. P. Modrze
jewski udekorował imieniem komitetu piękne fina
listki.

Następnego dnia w niedzielę 13-go lutego b.r. 
o godz. 42.30, w kościele św. Marii Magdaleny, Upper 
North Street, Brighton, odbyło się uroczyste Nabo

żeństwo na intencję poległych i zmarłych Kolegów 
Polskiej Mar. Woj. Mszę św. celebrował i piękne 
kazanie osnute na zaszczytnych wyczynach polskiej 
Mar. Woj. oraz bohaterskich i brawurowych osiąg
nięć poszczególnych polskich okrętów wojen
nych — wygłosił miejscowy polski duszpasterz ks. 
dziekan Tadeusz Wojtas. W nabożeństwie udział

wzięli gremialnie członkowie Koła Brighton, repre
zentanci Zarządu Głównego S.M.W. z Londynu, 
przedstawiciele miejscowych polskich organizacji i 
bardzo duża ilość miejscowych parafian.

St. Wieczorkiewicz
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„JUBILEUSZOWY COCKTAIL

Dwadzieścia lat istnienia naszego Stowarzyszenia 
obchodziliśmy .. .w ostatnim terminie. Zebraliśmy się 
bowiem w sobotę 23-go kwietnia wieczorem, przy 
kieliszku, w przeddzień 21-go zjazdu i już następnego 
dnia rozpoczęliśmy dwudziesty pierwszy rok istnienia. 
W sali Stowarzyszenia lotników było pełno, a wśród 
obecnych kilka dawno niewidzianych twarzy. Pier
wszy zjawił się kol. Budzyński, który z racji swej 
wiceprezesury doglądał czy wszystko jest należycie 
przygotowane. I było, co z przyjemnością stwier
dzam, bo i ja tam byłem i vermouth na wódce piłem — 
za pomyślność SMW oczywiście. Chytre zaproszenie 
zapowiedziało wzniesienie toastu na godzinę 6-tą i 
oto przybywają pp. Hubiccy z córką Olgą na wszelki 
wypadek przed czasem i niedługo po nich dołącza 
kol. Adamiak z żoną który przyjechał na sobotę 
wieczór specjalnie z Brighton. Są koledzy Sztogryn, 
Pacewicz, Piechowiak i dawno niewidziany kol. 
Gustek, niegdyś ze Ślązaka i Kujawiaka a obecnie 
z Ruislip. Z Plymouth przyjechał kol. Wolny — w 
niedzielę mieliśmy przyjemność zobaczyć pp. Preisne
rów z synem — z Glasgow kol. Lassa. A z członków 
pierwszych zarządów byli kmdr. Wroński z Panią i 
synem Markiem i kol. Stefan Wolff. Jest kol. Wasi
lewski, kol. Kubica — dziś Londyńczyk, choć do 
niedawna mieszkał w Szkocji i kol. Hermaszewski. 
Jak zwykle na naszych spotkaniach nie brak kmdr. 
Jabłońskich, kmdr. Busiakiewiczów, kmdr. Ziembic- 
kiego. dr. Markowskiego, który odkąd do Anglii 
powrócił nigdy nas nie zawiódł. Są państwo Olszewscy, 
Waciągowie, kpt. Jaraczewscy ,inż. Zaziemscy, kpt. 
Sągajłło z żoną. Nie wiem czy potrafię wszystkich 
spamiętać i wymienić, bo przecież nie mogę nie 
wspomnieć pp. Mackusów, Zubkowskich, pani Wójcik 
i pani Biskupskiej. Spotykamy państwa Bednarzów, 
kol. Brzózkę i Krasowskiego a z nowoprzybyłych kol. 
Lichwa, były artylerzysta z Garlanda. Pan prezes mec. 
Nadraitowski wprowadza pana adm. Podjazd-Mor- 

gensterna z małżonką i w paru słowach wita obec
nych. Toast na dwudziestą rocznicę wznosi p. adm. 
Morgenstern podkreślając olbrzymie znaczenie Stowa
rzyszenia w pierwszych latach po wojnie. Dziś organi
zacja jest ustabilizowana i bardzo nam potrzebna. 
Gratulując zarządom Stowarzyszenia owocnej pracy 
p. Admirał życzy Stowarzyszeniu tradycyjne: Vivat, 
crescat, floreat. Kolega Guluk wraz z grupą naszą 
t.zn. tych niesfornych dorzuca staropolskie „kochajmy 
się”. Po toaście mamy okazję robić kol. Dulli, który 
przybył z żoną i córką, serdeczne wyrzuty, że na 
ostatnim obiedzie i tańcach nie byli i za świadków 
bierzemy p. Wizło, którzy na obiedzie byli z córką 
i wszyscy troje doskonale się bawili. Mam też .sposob
ność zamienić parę słów z bardzo nam życzliwym 
p. red. Milkerem, który o Marynarce Wojennej nie
jednokrotnie pisuje w Dzienniku Polskim.

A na zakończenie parę słów od siebie. Strasznie 
mi przygadywano (szczególnie jedna Pani) że ilekroć 
sprawozdania piszę z naszych towarzyskich spotkań 
to zawsze panie są albo urocze, albo czarujące. 
Proszę — Drogi Czytelniku — zauważyć, że ani raz 
tego przymiotnika w tym sprawozdaniu nie użyłem, 
choć panie naprawdę były i czatujące i urocze. 
Zresztą jest to poniekąd mój śpiew łabędzi, bo ten 
numer jubileuszowy ukazuje się w mej nieudolnej 
redakcji... już po terminie. Nowemu Redaktorowi 
p. dr. Markowskiemu życzę sukcesów, a sam otwarcie 
się przyznaję, że praca przy wydawaniu Naszych 
Sygnałów była jak Panie w naszym Stowarzyszeniu, 
czarująca i urocza i tylko dla ważnych i osobistych 
powodów musiałem w tym roku z zaszczytnego 
stanowiska redaktora zrezygnować. Kolegom, którzy 
swą niejednokrotnie doskonałą prozą zapełniali łamy 
naszego pisma dziękuję serdecznie za lata współpracy, 
a kolegom-czytelnikom ... za cierpliwość.

Wiesław Krzyżanowski
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