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W Tygodniu Polskim z 19.XI.66 r. ukazał się 
artykuł gen. K. Glabisza, w którym na podstawia 
3-ej części I-go tomu dzieła „Polskie Siły Zbrojne 
w 2-ej Wojnie Światowej” podaje do wiadomości 
kilka szczegółów o bitwie w obronie wybrzeża i sto
czonych walkach na Oksywiu.

Bodźcem, który skłonił gen. Glabisza do napisa
nia artykułu było odsłonięcie pomnika na Wester
platte. Przytaczam dosłownie wyciągi z jego artykułu.

„Dnia 9 października, a więc z miesięcznym 
opóźnieniem, odsłonięto na Westerplatte okazały, ra
zem z kopcem ponad 50 metrów wysoki pomnik ku 
czci bohaterskich obrońców tego pospiesznie ufor
tyfikowanego skrawka polskiej ziemi, którzy pod do
wództwem majora Henryka Sucharskiego utrzymali 
go do 7 września 1939 roku mimo nieustannych 
szturmów, nalotów i bombardowań.

Hołd oddany w ten sposób tej garstce, liczącej 
zaledwie 200 ludzi i nie posiadającej ciężkiej broni, 
jest tak samo uzasadniony jak kult od dawna ją ota
czający. Ale kult ten, wyrażony m.in. już w 1944 
roku przez nadanie 1 brygadzie pancernej ludowego 
wojska polskiego imienia obrońców Westerplatte, nie 
powinien być ograniczony tylko do tego fragmentu 
obrony naszego wybrzeża, nie powinien przesłaniać 
pozostałych trzech, a zwłaszcza nad wyraz ofiarnej 
obrony Gdyni i Oksywia.

Ponieważ o heroicznej obronie tych naszych 
baz morskich zarówno krajowa jak emigracyjna pra
sa rzadko wspominała i jedynie monumentalne dzieło 
komisji historycznej naszego sztabu głównego nale
życie ją opisało i uwypukliło, (5 część I tomu) warto 
także ten najkrwawszy fragment obrony naszego wy
brzeża uczcić krótkim przypomnieniem.

Siły polskie — w sufnie około 15.000 oficerów 

i szeregowych, ale niespełna 600 karabinów, 22 moź
dzierze i kilkudzies ąt dział różnego typu.

Przeciw tej mniej lub więcej improwizowanej 
grupie Niemcy skierowali od zachodu 207 dywizję 
i trzypułkową grupę „Stolp”, a z obszaru Gdańska 
gros późniejszej 60 dywizji Eberhardta — w sumie 
około 37.000 ludzi w 30 — 34 batalionach, 6 szwad
ronach częściowo zmotoryzowanych, ponad 30 ba
teriach td. Masa ti posiadała około 1.900 karabinów 
maszynowych, 122 działa połowę, 142 działka prze
ciwpancerne i liczne działa przeciwlotnicze i była, 
zwłaszcza w końcowej fazie walk, wspierana przez 
silne lotnictwo oraz ogień dwóch pancerników. 
(„Schleswig-Holstein” i „Schlesien”) i dział nad
brzeżnych z obszaru Gdańska.

Mimo tej miażdżącej przewagi napastnika i po
czątkowo szerokiegi) aż 60 kilometrów pasa działań, 
obejmującego Wejherowo, Kartuzy i Redłowo, od
działy pułkownika Dąbka, dzięki bardzo zręcznemu 
prowadzeniu działań opóźniających, w których od
wody przerzucano samochodami, oraz zaciekłej 
i chlubnie aktywnej obronie Kępy Oksywskiej w koń
cowej fazie walk — uległy ostatecznie dopiero 19 
września.

18 września zbliża się koniec. Uderzenia niemie
ckie, prowadzone z wszystkich stron, doprowadzają 
do zupełnego rozbicia trzech baonów O.N. i resztek 
bohaterskiego 1 pułku piechoty morskiej. O godzinie 
18 pada ostatni strzał polskiej artylerii i ostatnie 
przeciwuderzenie polskie wyrzuca znów Niemców 
z Obłuża — na południowym odcinku Kępy. Obroń- 
cy są u kresu sił.

Toteż 19 września kończy się epopea oksywska, 
W dwanaście dni po kapitulacji Westerplatte. Niem
cy przebijają się między Oksywiem, a Babim Dołem 



2 NASZE SYGNAŁY

do morza i wyduszają ostatnie gniazda oporu. Broni 
się już tylko do godziny 17 Oksywie. Płk. Dąbek 
zdaje dowództwo podpułkownikowi Szpunarowi, do
wódcy 2 pułku piechoty morskiej, i popełnia samo
bójstwo, byle nie pójść do niewoli — jak resztki pod
ległych mu obrońco*.

Poległo ich w sumie 1.500 do 2.000, a więc nie
mal dwa razy więcej niż pod Monte Cassino, a ran
nych było 3.000 do 3.5000. I oni i ich towarzysze, 
którzy wyszli z tego piekła cało, zasługują na tym 
większą chwałę i wdzięczność, że bronili już tylko 
honoru polskiego oręża, bo niemal wszystkie okręty, 
które mieli od lądu osłaniać, bądź były zatopione, 
bądź operowały z zdała od oksywskiej bazy”.

Pozostała część artykułu jest skróconym wypi
sem ze wspomnianego wyżej dzieła.

Będąc jednym z oficerów Marynarki Wojennej, 
który przebywał na Oksywiu od 1-go września do 
1-go października 1939 r. i miał możność nie tylko 
brania udziału, jako lekarz w tej bitwie ale który 
— miał możność obserwować większą część 
akcji na samej Kępie Oksywskiej zostałem oczywiście 
zaintrygowany opisem walk i wypożyczyłem sobie tę 
książkę by porównać z nią swoje doświadczenie. 
Kmdr. B. Wroński redaktor książki opiera się, jak 
podaje, na materiale kpt. dypl. Wacława Tyma, byłego 
oficera operacyjnego w sztabie dcy obrony lądowej 
i ustnych relacjach adm. Unruga, który ze swoim 
sztabem przebywał w pierwszych dniach na Oksy
wiu, a potem przeniósł się na Hel.

Opis działań Marynarki Wojennej i obrony wy
brzeża podany jest z dużą ilością szczegółów i z du
żą ilością nazwisk i wydaje się na pierwszy rzut oka 
bardzo wyczerpującym dokumentem, który niewąt
pliwie wymagał czasu i poświęcenia ze strony kmdr. 
Wrońskiego, kpt. Tyma i innych. Niewątpliwie win
niśmy za to wdzięczność. Jak w każdym niestety 
dziele pisanym bez pełnych źródeł widnieją luki, 
przeistoczenia i pominięcia.

Jako lekarza Marynarki Wojennej interesowało 
mnie przedstawienie działalności Służby Zdrowia. 
Straty podane przez autorów książki wynosiły 1500 
do 2000 zabitych i 3000-3500 rannych. To są oczy
wiście olbrzymie straty w tak stosunkowo krótkim 
czasie i na tak stosunkowo małej przestrzeni i dla 
każdego fachowego wojskowego jest jasne, że musiały 
przedstawiać wielki ogrom pracy dla lekarzy i per
sonelu sanitarnego.

Działalność ta opisana jest dokładnie jednym 
zdaniem, które brzmi jak następuje: „Tragiczny był 
na Kępie los rannych ofiarnie pielęgnowanych do 
końca przez lekarzy i cały personel sanitarny.”

W liście naz »isk lekarzy znalazłem tylko 2 
nazwiska na str. 227 w spisie Dowództwa Floty 
„oficer sanitarny kmdr. ppor. dr E. Eibel” i na stro
nie 236 w spisie Komendy Portu „Szef Sanitarny 
mjr. dr E. Reichert”.

Chcąc wobec tego uzupełnić tę lukę pozwolę 
sobie w skrócie podać faktyczny opis działalności 
Służby Zdrowia.

Organizacja i obsada personalna Służby Zdrowia:

Dnia 1-go września Szef Sanitarny Dtwa Floty 
kmdr. por. dr A. Unieszowski podał nam do wiado
mości następujące plany organizacyjne do natych
miastowego wykonania:

Przewidziano rozmieszczenie i obsadę lekarską 
w szpitalach:

1) Szpital Morski na Oksywiu: Komendant kpt. 
mar. Dr B. Markowski, (który równocześnie pełni 
funkcję głównego chirurga). Zca komendanta i asy
stent chirurg por. rez. Dr A. Modrzejewski (były gi
nekolog tego szpitala).

2) Szpital w Szkole Morskiej w Gdyni: komen
dant kpt. mar. Dr Dolatkowski.

3) Szpital na Helu: kpt. mar. lekarz Z. Wierzbow
ski, Z-ca por. mar. lek. P. Czajkowski.

4) Kadra Floty — kpt. mar. dr Szwaczyk.
5) Kmdr. ppor. dr Eibel — bez określonego przy

działu (w końcowym stadium walki objął komendan
turę szpitala w Szkole Morskiej w Gdyni zwalniając 
kpt. mar. dr Dolatkowskiego).

Reszta stanowisk w szpitalach miała być obsa
dzona przez lekarzy oficerów rezerwy — których 
jeszcze w tym dniu nie było.

Pozostali oficerowie zawodowi lekarze Mar. 
Woj.: kpt. mar. lek. B. Danielewicz por. lek. W. Limo- 
nienko, por. lekarz A. Ożegowski byli na okrętach 
poza Polską.

Prócz oficerów lekarzy Mar. Woj. byli lekarze 
pułkowi i batalionowi w jednostkach lądowych. 
Część z nich dołączyła w ostatnich dniach do 
szpitala na Oksywiu.

Po oznajmieniu nam naszych przydziałów kmdr, 
dr Unieszowski udał się do kwatery dtwa Floty 
i przez następne 12 dni nie miałem z nim kontaktu 
osobistego, chociaż utrzymywaliśmy od czasu do 
czasu łączność telefoniczną.

Już podczas odczytywania nam naszych przy
działów, (które zostało przerywane bombardowaniem) 
zaczęli przybywać pierwsi ranni i to nie tylko po- 
jedyńczo, ale całemi grupami. Musieliśmy natych
miast przystąpić nie tylko do organizacji ale i do 
pracy.

Najbardziej skrócony schemat działalności Słu
żby Zdrowia podczas wojny opiera się na następu
jącym planie. Pierwsza pomoc dla rannych zostaje 
udzielona w pierwszej linii frontu na tzw. punktach 
opatrunkowych skąd ranni są transportowani do 
punktów batalionowych czy pułkowych, a stąd da
lej w głąb poza linią frontu do szpitali polowych. 
W szpitalach polowych winien być wykwalifikowany 
chirurg z odpowiednim personelem, rentgenem i ze
stawem instrumentów koniecznych do przeprowa
dzenia operacji.

Na punktach opatrunkowych batalionu czy 
pułku wymaga się od lekarzy znajomości udzielania 
pierwszej pomocy, ale nie wymaga się pełnego przy
gotowania chirurgicznego.

Ze szpitali polowych po przeprowadzeniu ópe-> 
racji ranni wymagający dłuższego leczenia winni 
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być transportowani do szpitali ewakuacyjnych przez 
co nie tylko opróżniają miejsca dla czekających 
na operację, ale mają możność do rekonwalescencji 
czy też dalszych bardziej skomplikowanych operacji 
ch rurgicznych. Szpitale ewakuacyjne winny znaj
dować się daleko od linii frontu.

Od pierwszego dnia wojny na wybrzeżu zorien
towaliśmy się, że będziemy odcięci od kraju i że 
powyższe plany organizacyjne czy też plany ewa
kuacji rannych i chorych będą niemożliwe i że 
szpitale na wybrzeżu będą musiały pełnić rolę szpi
tali potowych, szpitali ewakuacyjnych i nawet dla 
oddziałów walczących w pobliżu będą punktami 
pierwszej pomocy. Dla wypełnienia tego zadania 
natknęl śmy się od początku na pierwszą przeszkodę. 
Okazało się, że jakkolwiek wszyscy albo prawie wszy
scy lekarze mogą udzielić pierwszej pomocy to nies
tety nie ma wystarczającej liczby chirurgów. Kmdr, 
dr Unieszowski, chociaż doskonały chirurg w cza
sie pokoju, został przydzielony do D-wa Floty. Cy
wilny lekarz chirurg ze szpitala sióstr w Gdyni dr 
Maciejewski został powołany do służby w głębi 
kraju, tak że po dokładnym posegregowaniu okazało 
się, że jedynym chirurgiem na Gdynię i Oksywie po
zostałem ja jeden. Chociaż w marcu 1939 r. zosta
łem mianowany ordynatorem chirurgicznym i cho
ciaż miałem wymagany training w chirurgii, moje 
doświadczenie z chirurgii wojennej było teoretyczne, 
a doświadczenie w chirurgii urazowej ograniczało 
sę do dwóch lat spędzonych w Instytucie Chirurgii 
Urazowej w Warszawie. To może nie było dużo, ale 
okazało się, że to było więcej aniżeli doświadczenie 
innych lekarzy w tym dziale.

Nie było więc nic dziwnego, że postanowiono, 
że będę pełnił funkcję głównego chirurga dla wszy
stkich szpitali na wybrzeżu, początkowo z siedzibą 
w szpitalu na Oksywiu. Przewidując ogrom pracy 
i odpowiedzialności przy moim stosunkowo młodym 
wieku i niskim stopniu wojskowym, wahałem się, 
obawiając się trudności ze strony starszych ode 
mnie, ale rozkaz był rozkazem. I tutaj spotkał mnie 
przykład zupełnie nieprzewidziany, nie tylko młodzi 
lekarze zawodowi ale lekarze rezerwiści, tak młodsi 
jak i starsi zaofiarowali mi swoją współpracę i bez 
najmniejszego szemrania, nie tylko podporządkowali 
się moim zarządzeniom, ale byli wyraźnie wdzięczni, 
że ktoś podjął się tej pracy. (Kmdr. Unieszowski 
zostawił mi zupełnie wolną rękę, a nawet po zajęciu 
Gdyni i po przeniesieniu się Dtwa Floty na Hel, 
zgłosił się do mnie i poprosił o pracę chirurgiczną 
nie w charakterze przełożonego, ale po prostu jako 
jeden z lekarzy).

Warunki pracy.

Szpital Morski na Oksywiu był bardzo ładnym 
szpitalem, ale obliczony był na 40 łóżek i miał tylko 
jedrtą. salę operacyjną, Co było wystarczające na 
Czasy pokojowe, dla tak małej jednostki jaką była 
Polska Mar. Woj.

W ciągu pierwszych trzech dni liczba rannych 
przekroczyła trzykrotnie ilość łóżek. Szpital był po
łożony tuż przy porcie, na małym odosobnionym 
pagórku i trząsł się w posadach od licznych bom
bardowań łotniczjych. Operacje przeprowadzaliśmy 
prawie, że bez przerwy z tym, że utworzyłem dwa 
teamy chirurgiczne.

Najcięższe przypadki były operowane przeze 
mnie, a lżejsze przez por. dr Modrzejewskiego. Oprócz 
tego on był odpowiedzialny za leczenie podczas 
mojej nieobecności. A tych nieobecności było co
raz więcej, gdyż z powodu braku chirurgów o któ
rym wspomniałem przed tym, byłem wzywany do 
innych szpitali, aby tam operować.

Pewną ilość operacji przeprowadziłem w szpita
lu sióstr w Gdyni, gdzie po odejściu chirurga dr 
Maciejewskiego, dwóch cywilnych lekarzy (jeden 
z nich dr Gerwel, otolaryngolog) udzielało pomocy 
i, dopóki Gdynia nie była zajęta, byłem wzywany 
przez nich dla dokonania większych operacji chi
rurgicznych. Między innymi operowałem tam dy
rektora Szkoły Morskiej p. Kosko, który jednak był 
tak ciężko ranny, że nie udało go się utrzymać 
przy życiu.

Rannych po operacjach przesyłaliśmy do szpi
tala w Szkole Morskiej, jednak napływ ich był tak 
duży i szpital na Oksywiu stał się tak przeludniony, 
że dalsza praca wydawała się niemożliwa, tym bar
dziej, że od podmuchu bomb zaczął się częściowo 
zapadać i grozić zawaleniem w każdej chwili.

Na szczęście około 8-go września zostałem 
wezwany do szpitala kwarantannego w Babim Dole, 
gdzie zrospaczone siostry zakonne, pracujące jako 
pielęgniarki, błagały o przyjazd chirurga. Po przyby
ciu tam, zastałem garstkę rannych w prawie pustym, 
świetnie zaopatrzonym szpitalu. Posłałem natychmiast 
meldunek do kmdr Unieszowskiego, i nie czekając 
nawet na odpowiedź, przeniosłem się z całym szpi
talem do Babiego Dołu.

W tym czasie mieliśmy już poza sobą tydzień 
krwawej wojny i nasze doświadczenia były większe. 
Przede wszystkim jednak nauczyliśmy się operować 
podczas nalotów a huk bomb czy zapadających 
się budynków w mniejszym już stopniu wpływał na 
koncentrację tak konieczną w naszej pracy. Poza 
tym zaczęli zewsząd napływać ochotnicy do pracy. 
Lekarze, siostry, sanitariusze, wprost błagali o przy
jęcie do szpitala. Z liczby 2-ch z którymi rozpo
częliśmy pracę 1-go września, liczba lekarzy 19-go 
września była około 20-tu. Nie wszyscy może byli 
zdolni do pracy, ale wszyscy chcieli pracować.

Drugim bardzo ważnym elementem w ułożeniu 
naszej pracy było zdobycie dla szpitala kapitana 
mar. dr Dolatkowskiego, który po zdaniu szpitala w 
Gdyni kdr. Eiblowi, zameldował się u nas do pracy 
w przededniu prawie zajęcia Gdyni. Kpt. dr Dolat- 
kowski nie był ch rurgiem (był doskonałym specjali
stą chorób wewnętrznych). Okazał się wyjątkowo 
dzielnym oficerem, opanowanym i wspaniałym orga
nizatorem.
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. Z ufnością, jakżeż po tym usprawiedliwioną, 
oddałem mu funkcję komendanta szpitala — poświę
cając się wyłącznie pracy chirurgicznej.

W szpitalu w Babim Dole urządziliśmy 3 sale 
operacyjne, dla 3-ch zespołów chirurgicznych, 
z tym, że ja zatrzymałem dla siebie ogólne kierow
nictwo kliniczne i prowadziłem zespół pierwszy. 
Zespół drugi należał w dalszym ciągu do por. dr. 
Modrzejewskiego. Zespół trzeci do dwóch młodych 
i bardzo dzielnych lekarzy rezerwistów (obaj pod
chorążowie).

Doświadczony chorąży marynarki wraz z zespo
łem sióstr rozdzielał w izbie przyjęć rannych w za
leżności od ciężkości zranienia, skierowując wypa
dki najcięższe do 1-go teamu, a wypadki lżejsze do 
2-go lub 3-go.

Każdy ranny natychmiast po zgłoszeniu otrzy
mywał zastrzyki surowicy przeciwtężcowej (tym 
działem zastrzyków jako wyłączną odpowiedzialno
ścią kierowała dzielnie p. Maria Nagórska, żona ofi
cera Marynarki Handlowej). Zainteresuje to młodych 
lekarzy, że pomimo zastrzyków, mieliśmy 5 śmiertel
nych przypadków tężca.

Środków znieczulających i przede wszystkim 
morfiny, mieliśmy pod dostatkiem i mogliśmy ją da
wać w myksymalnie dozwolonych dawkach wszy
stkim cierpiącym.

Penicilina i inne środki bakteriobójcze jeszcze 
nie były w użyciu. Ten brak pokrywaliśmy pewną 
ilością sulphonamidów, które znalazły się w aptekach.

Wszystkie lżejsze przypadki operowaliśmy pod 
znieczuleniem miejscowym albo (jak dla amputacji 
dolnych kończyn) w znieczuleniu regionalnym. Dla 
uśpienia ogólnego, używaliśmy czasami eter, ale to 
okazało się zbyt skomplikowane i niebezpieczne ze 
względu na możliwość eksplozji. Wyjątkowo szczęśli
wą okolicznością było przywiezienie przeze mnie na 
kilka dni przed wojną sporej ilości Evipanu (dzisiejszy 
Kemithal), który stosowany dożylnie okazał się 
wprost idealnym środkiem nasennym w chirurgii 
wojennej.

Początkowo naszą troską było znalezienie łóżek 
dla chorych ale ta troska szybko ustąpiła, gdyż po 
prostu zabrakło miejsca dla większej ilości łóżek 
i byliśmy zupełnie zadowoleni, gdy udało się umieścić 
rannego na podłodze byle pod dachem, a nawet już 
jak w ostatnich dwóch dniach po prostu na jakiejś 
wolnej przestrzeni na podwórzu szpitalnym.

Nie mieliśmy zupełnie ani plazmy, ani krwi do 
transfuzji. Dla kilku przypadków tylko zastosowałem 
krew bezpośrednio od dawców grupy „O” (szereg 
marynarzy z personelu lekarskiego było na szczęście 
przebadanych na grupę krwi jeszcze przed wybu
chem wojny). Tragizm braku krwi do transfuzji mo
że zrozumieć tylko lekarz.

Dopóki mieliśmy światło elektryczne używaliśmy 
go z zachowaniem konieczności zaciemnień. Gdy 
światła zabrakło — używaliśmy wszelkiego rodzaju 
lamp./- , ■ ,

Kłopoty z brakiem bieżącej wody pokrywaliśmy 
sposobem domowym przez gotowanie w kuchni.

Przykre oczywiście było ciągłe (szczególnie w 
ostatnich dniach) bombardowanie. Żadnych schro
nów nie mieliśmy i sale operacyjne były umieszczone 
na parterze nowocześnie zbudowanych szpitali. Na
wet niebezpośrednie trafienie bombowe powodowało 
trzęsienie budynków. Podmuchy wybijały szyby 
i z sufitu i ścian sypał się gruz na rannych. Bez
pośrednie trafienie oczywiście powodowało powtór
ne zranienia lub zabijały leżących rannych. Kule 
karabinów maszynowych z samolotów przechodziły 
bez trudności przez ściany szpitala i kilku rannych 
zginęło w ten sposób. Podczas jednego z nich, jeden 
oficer polski i jeden ranny jeniec niemiecki zostali 
w ten sposób zabici. Nic dziwnego, że nawet naj
ciężej ranni wyskakiwali z łóżek podczas nalotu 
i szukali schronienia na zatłoczonej pod nimi 
podłodze.

Transporty rannych tak kołowe jak i piesze 
zwracały uwagę bezkarnie krążących samolotów 
i ściągały ogień nie tylko na drogi ale i na szpital. 
Na szczęście szpital w Babim Dole był częściowo 
chroniony przez pagórki z dwóch stron i to może 
spowodowało, że chociaż niektóre budynki zostały 
zupełnie zniszczone, główny budynek, chociaż nie
zupełnie cały, został do końca.

Żołnierze zdawali sobie sprawę z niebezpieczeń
stwa przebywania w szpitalu i dlatego lekko ranni 
albo tacy, którzy mogli chodzić, szybko opuszczali 
szpital po opatrunkach czy operacjach, szukając 
bardziej bezpiecznych przestrzeni (jeżeli to było 
możliwe na Kępie). Pomimo tego liczba rannych 
w Babim Dole w dniu 15 września była obliczana 
na przeszło 2.000.

Ciężkie położenie pogarszała w ostatnich dniach 
resztka walczących oddziałów, które ostrzeliwały 
się z pagórków między budynkami szpitalnymi.

Po zajęciu Gdyni przez Niemców, wielu lekarzy 
i sióstr zgłosiło się do pracy. Szczególnie chcę 
podkreślić pełną poświęcenia pracę sióstr zakonnych 
z dawnego szpitala zakaźnego w Babim Dole, na
szych dawnych sióstr ze Szpitala Morskiego i dużej 
ilości entuzjastycznych sióstr z Czerwonego Krzyża 
z Gdyni. Oprócz tych pań dostaliśmy cały oddział 
byłej żeńskiej policji w Gdyni, które przyjęliśmy 
w skład personelu i lokując je w byłej pralni szpi
talnej na północnej stronie szpitala tuż na wprost 
morza. Niestety te dzielne dziewczyny czekał ciężki 
los. Nie tylko, że ich budynek został jak najgorzej 
zbombardowany przez okręty niemieckie, w ostatnim 
dniu wojny, i że wiele z nich zginęło czy zostało 
rannych, ale one były jedne z pierwszych zabrane 
z Oksywia przez Gestapo na dalsze nieludzkie tortury.

Napływ rannych stawał się z każdym dniem co
raz większy i dosłownie opadały nam ręce od pracy, 
a oczy zamykały się od braku snu. Teraz do bom
bardowań lotniczych dołączyło się bombardowanie 
artyleryjskie i ostrzeliwanie z morza.

Potwornym problemem był fakt, że ranni przy
bywali w całych grupach, i przeważna większość 
z nich wymagała natychmiastowych Operacji. Jak
żeż tragicznym dla lekarzy było dawanie pierw
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szeństwa do operacji tym, którzy przedstawiali więk
sze szanse uratowania i pozostawiania najcięższych 
rannych do późniejszych w kolejności operacji. 
Operacje musiały być przeprowadzane niewiarygod
nie szybko w czym niestety musiała cierpieć do
kładność.

Około 15-go września sala operacyjna w której 
operowałem została trafiona bombą. Ranny, którego 
operowaliśmy zginął trafiony odłamkiem, a siostra 
zakonna, która mi asystowała i ja zostaliśmy ranni. 
Rany na szczęście okazały się lekkie i po chwilowej 
przerwie i opatrunku pperowaliśmy dalej z tą tylko 
różnicą, że teraz sala operacyjna była „otwarta”, to 
znaczy pozbawiona dużej części dwóch ścian.

Na jakieś 3 dni przed zakończeniem dźiałań 
zgłosił się do mnie lekarz z jednej jednostki lądowej 
por. lek. Tomankiewicz (mój kolega ze Szkoły Pod
chorążych Sanit.), który po rozbiciu jego oddziału 
zgłosił się do mnie prosząc o dalszą pracę. Widząc 
go wycieńczonego do ostatecznościŁ i chcąc mu 
dać trochę wytchnienia umieściłem go w wyżej 
wspomnianych pralniach w których znajdowała się 
część rannych i wyżej wspomniane byłe policjantki. 
Na drugi dzień rano gdy udzielał pomocy ranionej 
sanitariuszce jednej z tej właśnie policji żeńskiej 
został trafiony pociskiem z okrętu i zginął na miej
scu. Pochowaliśmy go na podwórzu szpitalnym obok 
bohaterskiego płk. Dąbka, tak samo przy honorowej 
asyście Niemców.

Śmierć jego napełniła mnie głębokim smutkiem, 
tym bardziej, że sam mu wybrałem to, wydawałoby 
się spokojniejsze miejsce.

W związku z tym, że nie mogę nie opowiedzieć 
o przypadku na który też tragicznie wpłynąłem. 
A mianowicie: podczas przechodzenia z jednej sali 
operacyjnej do drugiej spotkałem w korytarzu mło
dego żołnierza z oddziałów lądowych, który stojąc 
między rannymi z płaczem skarżył się na swoją 
zranioną rękę. Spojrzałem na jego rękę w przelocie 
i widząc, że odniósł tylko bardzo lekką i powierz
chowną ranę poleciłem mu udać się po opatrunek 
do siostry i dodałem, że powinien w ogóle najpierw 
udać się do niej zamiast przeszkadzać mi w udzie
laniu pomocy ciężej rannym. Wracając z powrotem 
z sali operacyjnej gdzie tylko poradziłem lekarzom 
co mają zrobić z jakąś raną na nodze (co trwało 
nie więcej niż 2 minuty) znów spotkałem na tym 
samym miejscu w korytarzu tego samego żołnierz*  
już teraz otwarcie plączącego. Krzyknąłem na nie
go, że przecież poradziłem mu że powinien był udać 
się do siostry opatrunkowej. Na to drżącym od bólu 
głosem oznajmił mi, że poszedł tam gdzie mu kaza
łem ale po drodze został zraniony jeszcze raz w tę 
samą rękę. Po obejrzeniu rany stwierdziłem komple
tne strzaskanie stawu łokciowego i musiałem na
tychmiast dokonać amputacji ramienia ... Takaż to 
była wojna!

Mówiąc o poświęceniu pań pracujących jako 
pielęgniarki nie mogę nie podkreślić niesamowitej 
odwagi niektórych z nich. Pewnego dnia wezwano 
mnie do innego budynku oddzielonego od głównego 

budynku kilkumetrową przestrzenią. Zdarzyło się, że 
w chwili kiedy opuszczaliśmy gmach, samolot nie
miecki krążąc ponad dachami urządzał sobie strze
lanie do każdego ruszającego się celu. Widząc upa
dających i po prostu czując świst kul za
wahałem się przy wyjściu, ale siostra, która mnie 
poprzedzała, bez najmniejszego wahania ruszyła naj
bardziej otwartą drogą, z pewnym zdziwieniem oglą
dając się na mnie. Do teraz pamiętam jak zaczer
wieniłem się ze złością i przyrzekłem sobie święcie; 
że nigdy w wojennych czy nie wojennych czasach 
nie okażę wahania przed „płcią słabszą”.

Tutaj chcę też wspomnieć o ofiarnej pracy 
p. Dolatkowskiej żony kapitana lekarza. Zgłosiła się 
do pracy jeszcze nie wyleczona, gdyż podczas 
wybuchu wojny przebywała jako pacjentka w szpi
talu. Znajomość pracy pielęgniarskiej, odwaga i od
dana praca dla rannych, pozwoliła uratować ńa 
pewno niejedno życie. Sam pamiętam, że gdy pod
czas jednej z operacji zgasło nam światło, właśnie 
w momencie zaopatrywania świeżo amputowanej no
gi. Oboje tamowaliśmy krew przez ucisk rękoma 
krwawiącego kikuta aż do momentu kiedy przynie
siono nam nową lampę i mogliśmy zaopatrzyć chi
rurgicznie krwawiące naczynia. Chorego udało nani 
się uratować.

Nie jestem w stanie wymienić czy zapamiętać 
wszystkie te dzielne panie pracujące na Oksywiu. 
Chcę jednak podziękować wszystkim, tym bardziej, 
że po ich ciężkiej pracy w szpitalu czekała je 
okropna okupacja.

Nie pamiętam też obecnie wszystkich nazwisk 
z personelu nie-oficerskiego, tak samo jak nie- 
jestem w stanie podać nazwisk lekarzy, którzy po
zostali przy swoich oddziałach lądowych, albo 
udzielali pomocy w mniejszych punktach opatrun
kowych.

Ciężkie były warunki pracy przez cały czas 
wojny, ale najbardziej tragiczne były ostatnie dwa 
dni.

18-go września płk. Dąbek zebrał resztkę żyją- 
cych oficerów by wysłuchać ich raportów by 
przesłać meldunek do adm.Unruga. Po połączeniu 
się z Helem zameldował swoją sytuację i dokładnie 
opisał położenie rannych (które referował mu kpt. 
mar. dr Dolatkowski). Byliśmy śmiertelnie zmęczeni 
i zdawaliśmy sobie sprawę z beznadziejności dalszego 
oporu i bezsensu dalszych strat. Meldunek przyjął 
Szef Sztabu Dcy Floty kmdr. Majewski, który po 
otrzymaniu meldunku prosił o chwilę zwłoki potrze
bnej na naradę z Admirałem. Po kilku minutach 
zawiadomił nas, że Admirał zdaje sobie sprawę z na
szej sytuacji, ale n e może dać rozkazu poddania. 
Płk. Dąbek powtórzył te słowa oficerom i dodał „pro
szę panów na stanowiska”. Kpt. Dolatkowski powtó
rzył rozkaz pułkownika Dąbka personelowi szpitala. 
Ja powtórzyłem je oficerom lekarzom. Nie słysze
liśmy żadnego słowa protestu i wszyscy udali się na 
swoje miejsca do dalszej pracy.
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19-go września Niemcy zadają nam ostatni naj
bardziej bolesny cios. Kilka niemieckich małych 
okrętów rozpoczęło z bardzo bliskiej odległości 
ostrzeliwać szpital bezpośrednio z morza. Bez żadne
go oporu z naszej strony okręty niemieckie w szyku 
torowym zbliżyły się do szpitala, i gdy pierwszy 
oddał salwę następował drugi i tak dalej aż do nie
szczęsnego końca. Ten atak zniszczył północną 
północną część budynku i właśnie podczas niego 
zginął por. lekarz Tomankiewicz.

Zajęcie szpitala w Babim Dole odbyło się ró
wnocześnie z zajęciem ostatniej polskiej reduty na 
Oksywiu, gdyż jak już wyżej wspomniałem, ostatnie 
punkty oporu były prawie między budynkami szpi
tala.

Mówiąc o śmierci płk. Dąbka, gen. Glabisz 
użył w swym artykule zwrotu „Pułkownik Dąbek 
popełnia samobójstwo, byle nie pójść do niewoli, 
jak resztki podległych mu obrońców”. Zdanie to 
jednak nie oddaje całej prawdy. W rzeczywistości 
sprawa wyglądała następująco: Pułkownik Dąbek dla 
podniesienia ducha oporu wydał w pierwszych 
dniach wojny odezwę do wojska i ludności cywil
nej (rozmieszczoną w różnych punktach Gdyni), że 
będzie bronił wybrzeża aż do swej śmierci i — 
. .. postanowił swego przyrzeczenia dotrzymać. Gdy 
pozostało mu z jego kwatery — prawie ostatniego 
punktu oporu 14 oficerów i 12 żołnierzy i którzy 
okopani ostrzeliwali się zbliżającym Niemcom, puł
kownik Dąbek wydał rozkaz, że po jego śmierci 
należy przerwać obronę. Szukając śmierci wyszedł 
z okopu i tylko z pistoletem w ręku oczekiwał jej 
od otaczających jego pagórek Niemców. Żadna 
jednak z litościwych kul nie skróciła jego tragicz
nej sytuacji. Odwrotnie, otaczający Niemcy dostali 
rozkaz by nie atakować wręcz, tylko posłali po 
moździerze, aby nimi wybić resztki broniących się. 
Widząc to pułkownik Dąbek, popełnia samobójstwo, 
by uratować garstkę towarzyszących mu żołnierzy.

Zajęcie szpitala

Samo zajęcie szpitala odbyło się na ogół niespo
dziewanie poprawnie. Kpt. mar. dr Dolatkowski (świe
tnie mówiący po niemiecku) udał się wśród strze
laniny do dowódcy kompanii atakującej teren szpi
tala i perswadował aby zaprzestać strzelaniny po
przez budynki szpitalne. Było to dość trudno, bo 
dokładnie pod murem jednej strony szpitala byli 
Niemcy, a po drugiej Polacy ostrzeliwujący siebie 
nawzajem poprzez budynek. Jednak Niemcy skoń
czyli strzelać i resztki polskich żołnierzy rzuciło 
broń. Po pewnej chwili 3-ch oficerów niemieckich 
w tym jeden lekarz i... pastor, weszli do szpitala 
zapewniając mnie, że ani personel szpitala ani sio
stry nie będą molestowane i żebyśmy nie przerywali 
naszej pracy. Lekarz niemiecki wszedł ze mną na 
salę operacyjną i po zobaczeniu jednej operacji, 
sprowadził kilku rannych przed chwilą żołnierzy 
niemieckich, prosząc abym ich operował. Jeden 

z nich otrzymał ciężki postrzał w głowę i natych
miastowa pomoc była konieczna. Udało mi się tylko 
w znieczuleniu miejscowym, usunąć kulę z kości 
czaszki i ranny jeszcze w naszym szpitalu odzyskał 
przytomność.

Niemcy byli zaskoczeni ilością rannych, która 
była najlepszym dowodem waleczności obrońców. 
Oddziały Wermachtu jak i niemiecka marynarka 
wojenna w rycerski sposób dali dowód swego uzna
nia przez pogrzebanie płk. Dąbka z honorami wojsko
wymi. W ogóle muszę powiedzieć, że te oddziały 
swoją poprawnością nie tylko dały pochlebną oce
nę swemu przeciwnikowi, ale starały się, dopóki 
były w tym terenie, ulżyć losowi rannych. Pogor
szenie nastąpiło gdy zjawiło się Gestapo. Zaraz na 
drugi dzień po zajęciu szpitala miałem pierwszą wi
zytę oficera Gestapo, (którego przyprowadził jeden 
z byłych szoferów szpitala — volksdeutch) i zosta
łem z miejsca aresztowany za „nieludzkie traktowa
nie jeńców niemieckich”.

Wymachując wyciągniętym pistoletem krzy
czał, że wie, że jeniec niemiecki został zamordo
wany w szpitalu i że chce mnie skonfrontować 
z resztą jeńców niemieckich przebywających jako 
ranni. Pod strażą dwóch uzbrojonych gestapowców 
udaliśmy się do pierwszej sali, gdzie na szczęście, 
zastaliśmy kilku jeńców leżących na łóżkach. Na 
zapytan e oficera, czy ja byłem tym lekarzem, któ
ry ich operował, odpowiedzieli potakująco, a na 
zapytanie jak zginął ich kolega odpowiedzieli, że 
został zabity przez strzały z samolotu i z podniece
niem pokazywali szereg otworów w ścianach. Doda
li po tym, że byli bardzo poprawnie traktowani 
przez lekarzy i personel pielęgniarski. To wyznanie 
ostudziło furię Gestapowców i gdy udaliśmy się do 
następnych rannych, już kazał odesłać eskortujących 
mnie żołnierzy. W drugiej sali, niestety, ranni Niemcy 
leżeli na podłodze (wraz z szeregiem polskich ran
nych) i ci oczywiście, Zorientowawszy się w sy
tuacji zaczęli głośno narzekać na swój los i potę
piać mnie za umieszczenie ich na podłodze. Na to 
oficer niemiecki zapytał czy widzą, że ranni Polacy 
też leżą na podłodze i po ich potwierdzeniu, zwrócił 
s.ę do mnie i publicznie podzękował za poprawne 
traktowanie rannych Niemców.

Straty

Trudno mi teraz dokładnie określić liczbę ran
nych, ale podług naszych i niemieckich obliczeń 
z samego szpitala w Babim Dole było wywiezionych 
przez Niemców ponad 2.000 rannych. Duża ilość 
rannych była oczywiście w innych szpitalach na 
Oksywiu i w Gdyni i w różnych budynkach, gdzie 
sami się schronili, albo gdzie zostali pozostawieni. 
Liczby tej nie jestem w stanie podać. I to oczywi
ście uniemożliwia dokładność ewidencji wszystkich 
strat. Obliczenia nasze robione jakieś 3 dni przed 
końcem wojny, ocenialiśmy na około 5.000 zabitych 
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i rannych, co by się mniej więcej zgadzało z liczbą 
podaną w książce.

Wśród rannych przeważali żołnierze i młodzi 
oficerowie oddziałów lądowych. Mieliśmy oczywi
ście też ludność cywilną i kobiety z personelu sa
nitarnego. Pewna ilość rannych z okrętów i kutrów 
przybyła do nas przez Hel. Ci ranni zostali prze
ważnie ewakuowani do Gdyni jeszcze przed jej 
zajęciem.

Z tej grupy oficerów Marynarki pamiętam kpt. 
mar. Lipkowskiego, por. mar. Sokołowskiego, por. mar. 
Wierzbowskiego.

Chociaż Służba Zdrowia na Wybrzeżu opierała 
się głównie na lekarzach — oficerach Marynarki, 
to walczące oddziały Marynarki Wojennej były sto
sunkowo małe w porównaniu z siłami lądowymi. 
Pomimo to oficerowie i marynarze chlubnie zapi
sali się podczas bitwy na Oksywiu.

Będąc sam oficerem Marynarki i mając przy
jaciół wśród wielu z nich starałem się o ile to by
ło możliwe w mojej sytuacji jak najwięcej dowie
dzieć się o ich działaniach i ich losach.

Nie o wszystkich niestety mogłem słyszeć i nie 
wszystkich widziałem.

Wśród pierwszych rannych przybyłych z Puc
ka l-go września 1939 r. dowiedziałem się o zgonie 
kmdr, pilota Szystowskiego. Podczas nalotów na 
port obserwowałem dzielność por. mar. Dehnela. Ka
pelan Marynarki ks. Miegoń przebywał z nami cały 
czas i pełnił swą pełną poświęcenia pracę kapela
na od początku do końca września (zabrany ze 
szpitala zmarł w obozie koncentracyjnym). Kmdr. 
Horyd został zabity prowadząc pieszy oddział ma
rynarzy do kontrataku. Kpt. mar. Błeszyński d-ca 
pociągu pancernego umiera z ran odniesionych 
podczas bitwy. Dzielny por. mar. F. Hubicki obej
muje jego funkcję i walczy dalej (spotkałem go 
później jako mojego pacjenta w niewoli niemieckiej). 
Por. mar. F. Minkiewicza spotkałem kilkakrotnie na 
Kępie biorącego udział w brawurowych akcjach 
bojowych. (On też był moim pacjentem w niewoli 
niemieckiej). Dużą wdzięczność i uznanie zyskał so
bie komandor Trzyna — szef intendentury. Przez ca
ły czas walk zaopatrzenie w żywność tak oddziałów 
jak i szpitali było pierwszorzędne. Mówiono dużo 
o dzielności kpt. mar. Danyluka i kmdr. Kozana. 
Z radością też zobaczyłem w Anglii po wojnie 
kmdr. Mindaka, gdyż on i kpt. mar. Romanowski 
byli pierwszymi na liście Gestapo i gorliwie przez 
Niemców poszukiwani.

Wkrótce po zdobyciu Oksywia mieliśmy w 
szpitalu wizytę generała niemieckiego, zdaje się do
wódcy oddziałów atakujących Kępę. Zostałem do 
niego wezwany i generał ten jeszcze raz podziękował 
mi za leczenie niemieckich rannych. Był zaskoczo
ny ilością rannych i starał się przekonać mnie 
o bezsensie oporu. Na to odpowiedziałem, że duża 
część <• strat była spowodowana przez ostrzeliwanie 
budynków szpitalnych, pomimo że były oznaczone 

czerwonym krzyżem. Poirytowany generał wyprowa
dził mnie poza szpital i pokazał stanowiska karabi
nów maszynowych umieszczonych rzeczywiście 
bardzo blisko budynków szpitalnych. Sam fakt jed
nak, że zwycięską generał niemiecki tłumaczył to 
kapitanowi polskiemu, jeńcowi, było dowodem jego 
zakłopotania.

W kilka dni po tej wizycie przyjechał do Ba
biego Dołu sam Hitler, który odbył naradę z kilko
ma oficerami niemieckimi o planach zdobycia 
Helu. Obrada jak zawiadomił mnie obecny na niej 
niemiecki lekarz, skończyła się jego powiedzeniem: 
„Nie chcę by żaden niemiecki żołnierz zginął przy 
zdobywaniu Helu, oni nie mają innego wyjścia i mu
szą się poddać”. Bardzo możliwe, że to powiedzenie 
było spowodowane dużymi stosunkowo stratami nie
mieckimi na Oksywiu i że Hitler nie chciał ich 
powiększać przez zdobywanie Helu.

Zajęcie Babiego Dołu nie przerwało naszej pra
cy. W dalszym ciągu operowaliśmy, zmienialiśmy 
opatrunki i przygotowywaliśmy rannych do tran
sportu.

Po zdobyciu Helu Niemcy spodziewając się 
dużej ilości rannych przygotowali ze swej strony 
(ze swoją znaną systematycznością) cały transport 
samochodów sanitarnych i kapitan Marynarki dr 
Dolatkowski został przydzielony do ekipy lekarzy 
niemieckich by pomóc jako tłumacz i jako lekarz 
w segregacji rannych. Ja dostałem rozkaz przygoto
wania miejsca dla rannych i dla ewentualnych ope
racji.

Tutaj nastąpiła niespodzianka i dla nas i dla 
Niemców. Rannych na Helu prawie nie było. 
Wśród garstki przebywających w szpitaliku były 
przeważnie przypadki z medycyny wewnętrznej (żół
taczki itp.) i to przeważnie wśród starszych oficerów.

Dało to niestety powód do wygłaszania różnych 
opinii i cierpkich refleksji.

Niemcy postanowili transportować wszystkich 
Zdolnych do transportu do szpitali jenieckich w 
głębi kraju. Ranni zakwalifikowani do transportu byli 
to ci, którzy na ogół byli poza niebezpieczeństwem 
życia i dla których wyzdrowienie było tylko kwe
stią czasu. I dlatego każdy transport, każdy pociąg 
sanitarny, był dowodem, że nasza praca lekarska nie 
była jednak bezużyteczna. Jak wspomniałem wyżej, 
wytransportowaliśmy przeszło 2.000 rannych pozos
tawiając niezdolnych do transportu w szpitalu 
w Gdyni.

Przy każdym transporcie wyjeżdżali przydziele
ni lekarze i tak wyjechali kmdr. Unieszowski, kmdr. 
Eibel, kpt. Wierzbowski, por. Czajkowski. (Kpt. Z. 
Wierzbowski został po pewnym czasie zwolniony 
z niewoli, powrócił do Krakowa gdzie pomimo osła
bionego zdrowia zgłosił się do pracy na oddziale 
chorób zakaźnych. Został tam zarażony tyfusem 
i zmarł). Kpt. mar. dr Dolatkowski pozostał z ranny
mi w szpitalu w Gdyni. Po pewnym czasie zwolniony 
pracował jako lekarz podczas okupacji, a po woj
nie znów dołączył do Polskiej Marynarki Wojennej.
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Wyniki leczenia....

Po zakończeniu działań wojennych pozostałem 
na Oksywiu przez jakieś następne 2 tygodnie i to 
pozwoliło mi wyciągnąć pewne wnioski o wyniku 
naszego leczenia, które dało wyniki lepsze aniżeli 
przypuszczaliśmy. Dowodem tego duża ilość rannych 
zdolnych do transportu.

Według mojej opinii dobre wyniki leczenia były 
spowodowane: 1) stosunkowo szybką pomocą jaką 
ranny otrzymywał w szpitalu — a to dzięki bliskości 
frontu, 2) stosunkowo młody wiek rannych i 3) peł
na poświęcenia praca personelu pielęgniarskiego.

Rodzaje ran jak należy się spodziewać z tego 
rodzaju wojny były rany zadane odłamkami pocis
ków, rany postrzałowe, uszkodzenia organów we
wnętrznych bezpośrednio, albo przez bombardowa
nie morza w którym znajdowali się rozbitkowie z 
okrętów, wszelkiego rodzaju złamania, przeważnie 
skomplikowane.

Rany powierzchowne części miękkich na ogół 
goiły się szybko. Wyniki amputacji były na ogół 
bardzo dobre. Uszkodzenia organów jamy brzusznej 
niestety były przeważn e śmiertelne. Tak samo śmier
telne były przypadki zakażenia tężcowego, ale tego 
rodzaju zakażenia nawet i w obecnym stanie rozwo
ju chirurgii też w większości są śmiertelne.

Nastroje wśród obrońców wybrzeża.

Beznadziejność miejscowej sytuacji, złe wiado
mości z Kraju, opuszczenie Warszawy przez rząd 
i wodza naczelnego i tysiące cierpiących rannych 
bez odpowiednich pomieszczeń, brak snu i odpo

czynku i co najgorsze perspektywa niewoli dla sie
bie i nieunikniona okupacja Kraju mogły załamać 
nerwowo wszystkich obrońców wybrzeża. Rzeczy
wiście część poddała się tej depresji. Przeważna 
jednak część i to młodzi oficerowie tak zawodowi, 
jak rezerwiści, walczyli po bohatersku. Widziałem 
gromady żołnierzy z rozbitych oddziałów, którzy 
samorzutnie formowali nowe oddziały i ruszyli pod 
nowym dowództwem do walki. Widziałem rannych 
błagających o szybkie zaopatrzenie ran by móc 
powrócić i walczyć dalej. Widziałem cały oddział 
uzbrojony, w kosy starający się atakować pozycje 
karabinów maszynowych. Widziałem ataki rozpaczy 
i rozgoryczenia ale przede wszystkim widziałem chęć 
walki, pogardę śmierci i zapał niedopuszczający my
śli o poddaniu.

Jeżeli podkreślam waleczność oddziałów bojo
wych to muszę dodać, że pomimo ciężkich warun
ków pracy poświęcenie personelu lekarskiego i sa
nitarnego było naprawdę wzorowe. Każdy z tego 
personelu zdawał sobie sprawę, że każda godzina 
zbliżała go nieuchronnie do dwóch ostatecznych 
możliwości to jest śmierci lub niewoli. Pomimo to 
żaden z personelu lekarskiego Polskiej Marynarki 
Wojennej powtarzam, żaden, nie opuścił rannych. 
Każdy pracował do końca i dawał z siebie w miarę 
swych możliwości pełną poświęcenia pomoc.

Pogrzebanie z honorami wojskowymi Dowódcy 
walk na Oksywiu i jednego z lekarzy wojskowych 
przez wroga, w dwóch sąsiadujących z sobą gro
bach na terenie ostatniego szpitala, jest najlepszym 
dowodem odwagi, bohaterstwa i poświęcenia tak, 
dla oddziałów walczących z bronią, jak i odwagi, 
bohaterstwa i poświęcenia Służby Zdrowia.

Dr B. Markowski
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MARYNARZE W HOŁDZIE POLEGŁYM LOTNIKOM

„Przechodniu powiedz Sparcie 
że widziałeś nas tu poległych 
w posłuchu świętym prawom ojczyzny”...

(Simonides)

Nigdy tak głęboko nie można było odczuć tych 
słów jak w ten pochmurny dzień październikowy 
kiedy żyjący polscy lotnicy czcili pamięć poleg
łych Kolegów.

Tuż poza Londynem, przy drodze do Oxford, na 
skraju brytyjskiego lotniska wojskowego — prosty i 
skromny pomnik prosi o pamięć o tych przeszło 
2000 polskich lotników, którzy oddali swe życie w 
pierwszej, od swego istnienia, potrzebie wojennej.

Walczyli od 1 września 1939 r. aż do maja 1945r. 
nad Dęblinem, Warszawą, Poznaniem, Krakowem, 
Puckiem nad całą Polską, nad Francją, Niemcami 
na Bliskim Wschodzie, nad Afryką, nad Atlantykiem 
i nad Bałtykiem.

Walczyli i ginęli podczas krwawych dni sło
necznego września gdzie deficyt sprzętu i ilości po
krywali zuchwałą odwagą. Walczyli w dywizjonach 
myśliwskich, gdzie brawurą i zręcznością zdoby
wali uznanie u swoich i wrogów. Latali w ochronie 
konwojów riad zimnymi i burzliwymi morzami i myś- 
IWskićh lotach riad pustyriią W Afryce.

Śraii Udżiał W długich riocnych lotach bom
bowych.

Walczyli — bez przerwy — od 1-go września 
1939 roku aż do tragicznych dni powstańczej War
szawy gdzie w samobójczych prawie lotach nieśli 
pomoc płonącej stolicy.

Walczyli starsi i doświadczeni, walczyli młodzi 
i zapalni i, ginąc, rozsiewali swe groby w znanych 
nieznanych miejscach, niestety, przeważnie poza 
granicami ojczyzny. Pomnik ich walki i sławy jest 
też nagrobkiem wszystkich poległych przy którym 
rodziny i pozostali koledzy dają dowód swej pamięci 
przez składanie wieńców.

Polska Marynarka Wojenna i Polskie Lotnictwo 
Wojskowe były dwoma najmłodszymi rodzajami broni 
w Niepodległej Polsce i jako takie zawarły serdecz
ną przyjaźń przed wojną.

Podczas wojny chyba pierwszą ofiarą napadu 
na Polskę był dowódca dywizjonu lotnictwa mor
skiego, marynarz komandor pilot E. Szystowski.

Rok 1966 był szczególnie ważny dla lotników 
polskich, gdyż w tym roku upłynęło 40 lat od zało
żenia Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, 
25 lat od sławnej „Battle of Britain” i 20 lat od zawią
zania Stowarzyszenia Lotników Polskich.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej przez zło
żenie wieńca przed Pomnikiem Polskiego Lotnika 
pragriie dać dowód głębokiego hołdu dla ich poleg
łych Kolegów i braterskiej przyjaźni dla Stowarzysze
nia Lotników Polskich.
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SPRAWY MARYNARKI WOJENNEJ W PRASIE

W myśl Statutu Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej Zarząd stara się podtrzymywać ścisłą współ
pracę z bratnimi Stowarzyszeniami polskimi oraz 
angielskimi równocześnie starając się by sprawa SMW 
nie zniknęła z zainteresowań w życiu angielskim. 
Dzięki niezmordowanej pracy prezesa Zarządu Gł.

Mec. W. Nadratowskiego ten rodzaj działalności 
SMW odbija się bardzo zadawalająco w prasie pol
skiej i angielskiej.

Przytoczone poniżej niektóre wycinki z prasy 
mogą zainteresować Kolegów.

DWIE DROGI — JEDEN CEL"

Taki jest tytuł ostatniego rozdziału książki admi
rała Józefa Bartosika, zatytułowanej: „Wierny okręt”, 
wydanej w 1947 roku.

Bartosik opisuje w niej swe przygody wojenne, 
od dnia 6 kwietnia 1939 roku, kiedy to pod 
pełnymi żaglami, na szkolnym okręcie „Iskra”, wy
płynął z Gdyni w daleki świat. W czasie wojny, 
jako oficer artylerii, służąc na niszczycielach otrzy
mał V<tuti Militari, Krzyż Walecznych i D.S.C. 
(Distinguish Service Cross), co jest b. wysokim 
oznaczeniem. Toteż, ze względu na jego wielkie wa
lory marynarskie bez trudności był przyjęty do Ma
rynarki Królewskiej zaraz po zakończeniu wojny, 
i obecnie doszedł do stopnia admirała.

Cała prasa brytyjska z „Times’em” na czele pod
kreśliła niezwykłość sukcesu polskiego marynarza, 
oceniając to jak coś wyjątkowo, co się po raz 
pierwszy w historii" marynarki brytyjskiej zdarzyło.

„Ten polski podchorąży, który w 1939 roku opu
ścił rodzinny Poznań — pisze „Evening News” — by 
szukać przygód na morzu, należy obecnie do elity 
72 admirałów brytyjskich”.

Rzeczywiście od podchorążego wl939 roku — 
do admirała w 1966, to wyczyn nielada, z którego 
są dumni, nie tylko jego koledzy, ale wszyscy 
Polacy.

Co przeżywał i myślał w 1946-tym roku ówczesny 
kapitan Bartosik, w momencie kiedy polska marynar
ka wojenna uległa rozwiązaniu, najlepiej świadczą 
słowa przez niego wypowiedziane, znajdujące się na 
końcu jego książki. Oto one:

„Po sześciu latach walki nasza flota wojenna 
— pierwsza od czasu Kaprów i Oliwy — przestoje 
istnieć tam, gdzie walczyła i zwyciężała: poza Kra
jem.

W życiu naszego Narodu jest to wielka i bolesna 
strata. Nic więc dziwnego że marynarz polski z głę
bokim smutkiem oczekuje chwili, kiedy przerzuci
wszy przez plecy spakowany worek po raz ostatni, 
zejdzie z okrętu po trapie, stanie na molo i zapyta:

Co dalej?
Na rozstaju dróg, na jakie rzuciła go historia 

z przydrożnej gąszczy wyrasta podwójny drogowskaz.
Jedno z ramion patrzy na wschód. Widnieje na 

nim napis: KRAJ.
Na drugim ramieniu napisu nie ma, tylko po

rzucona czyjąś ręką łaska wędrowna i tomik starej, 
pożółkłej książki. Wiatr przewraca powoli podarte 
kartki. Przez plamy wilgoci widać tytuł: Księgi 
Pielgrzymstwa....

To ramię wskazuje na Zachód.
Jedną i drugą pójdą w przyszłość liczne rzesze. 

Na jednym i na drugim szlaku szukać będą POLSKI. 
Na obu czeka ich twarda służba i walka.■■■...

Która z tych dróg szybciej zaprowadzi ich do 
celu — Bogu jedynie wiadomo. Dla nas wędrowców 
najważniejsza jest wiara, że kiedyś wcześniej czy 
później — pomimo wszystkich trudności — obie 
drogi się spotkają. Będzie to w dniu ZMARTWYCH
WSTANIA.

W podróż niewiele z sobą zabierzemy. Nic 
właściwie, oprócz świadomości, że nie wszystko po 
nas przepadnie. Pozostanie bowiem duch zwycięstwa 
walki, niezniszczalny, który żyć będzie wiecznie..."

To p,ęknie opisane przez adm. Bartosika i głębo
kie ujęcie problemu przed jakim stanęła nasza emi
gracja po zakończeniu wojny — najlepiej charakte
ryzuje go jako wierzącego Polaka i gorącego pat
riotę.

K.M.
MUNDURY MARYNARKI WOJENNEJ

Lekarz Marynarki wojennej dr W. Stachurko, 
który z zamiłowaniem studiuje mundury wojska pol
skiego i w swym „hobby” doszedł do znakomitego 
znawstwa, na zaproszenie sekcji muzealnej Polskiego 
Towarzystwa Historycznego „Broń i Barwa”, wygło
sił prelekcję pt. „Mundury Polskiej Marynarki Wo
jennej”. Odczyt miał miejsce w Instytucie gen. Si
korskiego w Londynie.

Licznie przybyłą publiczność, wśród której obe
cni byli marynarze różnych stopni z admirałem 
T. Podjazd-Morgensternem na czele, powitał i dow
cipnie odczyt zapowiedział por. Ryszard Dembiński.

Prelegent kolejno opisał wszystkie rodzaje mundu
rów jakich używali w naszej marynarce wojennej 
marynarze do admirała włącznie, począwszy od 
kombinezonów roboczych do marynarskich czapek, 
do mundurów ze złotymi galonami, epoletów i galo
wych kapeluszy. Zauważył przy tym, że odznaki 
polskiego lekarza marynarki i brytyjskiego oficera 
technicznego, nie wiele się od siebie różniły, co było 
powodem nieporozumień, a raz o majo z tego powody 
nie doszło do zajścia kiedy polski inżynier odmówił 
udzielenia pomocy ciężko rannemu marynarzowi 
brytyjskiemu.
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Worek marynarki zawierał następującą gardero
bę: dwie sukienne bluzy, dwie czapki granatowe, 
trzy kombinezony robocze, koszulkę gimnastyczną, 
dwa krawaty, dwie koszule zimowe, trzy koszulki, 
płaszcz nieprzemakalny i półpłaszcz sukienny oraz 
letn'ą i zimową bieliznę. Oficerów marynarki obowią
zywały różne odmiany mundurów przywdziewanych 
w zależności od potrzeby. Ogółem było ich 10, po
cząwszy od galowego do tropikalnego włącznie.

W czasie ożywionej dyskusji głos zabierali: adm. 
Morgenstern, kmdr. Wroński, kmdr. Pitułko i inni. 
Admirał Morgenstern, jeden z pierwszych oficerów 
odradzającej się Polskiej Marynarki Wojennej, wyja
śnił, że kiedy w początkach naszej marynarki dyr. 

historyk B. Gembarzewski nadesłał projekty mundu
rów dla będącej w stadium organizacyjnym P.M.W., 
polscy marynarze na przedstawionych rysunkach 
ubrani byli w rogatywki z lekko zaokrąglonymi ro
gami, całkowicie odbiegające od formy przyjętej 
przez cały świat. Władze Marynarki wojennej odrzu
ciły propozycję dyr. Gembarzewskiego. Opracowa
nie projektu mundurów zostało zlecone ówczesnemu 
porucznikowi Morgensternowi. „W ciągu 2 dni — 
powiedział admirał — opracowałem projekty, które 
zostały przyjęte. Te same mundury z małymi odchy
leniami używane są nadal w polskiej marynarce”.

Wyjaśnienie admirała Morgensterna zamknęło dy
skusję po interesującym odczycie dra Stachurki.

SWETER LADY

W czasie wojny Lady Moncreiffe była jedną 
z tych kobiet brytyjskich, które przesyłały naszym 
marynarzom, pływającym na okrętach, paczki świą
teczne na Boże Narodzenie, by dać wyraz swej sym
patii dla Polaków. Jeden z marynarzy, który otrzymał 
od n;ej paczkę, a obecnie przebywa w Polsce, na
pisał do Lady Moncreiffe list. Z wdzięcznością 
wspomina jej życzliwość i dobre serce, kiedy — w 
czasio wojny — będąc odcięty od rodziny i Kraju 
znalazł się w Anglii i wówczas ktoś życzliwy o nim 
pamiętał. Wspomina to po tylu latach ze wzrusze
niem.

List wysłany z Polski, miał na kopercie taki 
adres: „Anglia, Pani Maria Moncreiffe”; i jednak 
doszedł.

Lady Moncreiffe, po zapoznaniu się z treścią 
listu, który jej przedłumaczono, nawiązując do daw
nej tradycji postanowiła zrobić marynarzowi w Polsce 
niespodziankę i wysłać mu sweter — własnej roboty. 
Przebywała akurat w Londynie i przed wyjazdem do 
Lozanny, gdzie spędza większą część roku, sweter 
marynarzowi wysłała.

W odpowiedzi otrzymała list z Polski, którego 
część podajemy:

„Droga Pani Mario Moncreiffe”. Dużą niespo
dziankę sprawiła mi Pani przysyłając ten piękny 
sweter. Ucieszyłem .się nim ogromnie, gdyż ma bar
dzo ładny kolor i jest taki, jaki najbardziej lubię

MONCREIFFE

— morski. Wielkość jest też odpowiednia, pasuje na 
mnie. Więc na jesień i zimę przyda mi się bardzo 
tu u nas.

„Droga Pani, nie wiem czy Pani ten sweter sa
ma wykonała, gdyż jest on ręcznej roboty. Jestem 
bardzo wdzięczny za okazanie mi tyle serca. Droga 
Pani Mario, ja chciałbym się Pani odwdzięczyć, lecz 
nie wiem jakim sposobem? A może przyjechałaby 
Pani tu do nas do Polski w gościnę na jakiś czas, 
choc aż na 14 dni. Gdyby w tym roku było niemo
żliwe, to na przyszły rok w czerwcu weźmiemy 
Z żoną urlop . . .”

Lady Moncreiffe przyjaźni się z gen. Marianem 
Kukielem. Ta przyjaźń datuje się z początków wojny, 
kiedy generał jako dowódca I-go Korpusu, tworzo
nego w Szkocji, miał swą kwaterę główną w pałacu 
Lady Moncreiffe, w Bridge of Earn, koło Perth. To 
też, k ędy ostatnio, w tym rok ubyła w Londynie, 
spotkała się z gen. Kukielem i prez. Wł. Nadratowskim 
w „Ognisku” na śniadaniu.

Nie była to pierwsza bytność Lady Moncreiffe 
w „Ognisku”, które zna bywając na posiedzeniu Ko
mitetu Honorowego Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej, do którego została zaproszona, jako jedna z 
pierwszych w uznaniu jej życzliwości dla polskich 
marynarzy.

K.M.

UDZIAŁ S.M.W. W POGRZEBIE DCY ARMII KRAJOWEJ

Ośmiu umundurowanych oficerów PSZ wzięło narki Wojennej narzucili na trumnę banderę kontr- 
na ramiona wyniosło z kościoła trumnę dowódcy torpedowca „Błyskawica”, zaznaczając tym symbo- 
Armii Krajowej. Przed złożeniem jej na karawan,.gdy licznym..^gestem, że przyjdzie czas, gdy okręt wo- 
zdjęto wieniec od tódzińy_ i przysłany z Polski wie- jenny Rzeczypospolitej przywiezie dó Ojczyzny pro- 
niec od żołnierzy AK. w Kraju, oficerowie 'Mafy->>” ćh.y dowódcy walki podziemnej i Powstania.
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HOME FOR OLD SAILORS

A PLAN to open a £ 20,000 home in Brighton 
for aged and sick veterans of the Polish Navy gets 
under way today.

The Stowarzyszenie Marynarki Wojennej — or 
Polish Naval Association, for easier pronunciation 
— are behind the plan. They are hoping to buy 53 
Brunswick Square and convert it.

The new home will be called “The Dunbar- 
Nasmith Home for Polish Sailors” in memory of 
Admirał Sir Martin Dunbar-Nasmith, V.C., who was 
president of the P.N.A. until his death recently.

Sir John Lang, president of the P.N.A., in an 

appeal to raise funds for the project, said: ‘ The 
association wants to establish a modest home in 
which Polish sailors who are elderly, infirm and 
lonely, may be accommodated in reasonable com- 
fort.”

The Polish Navy yeterans living in this country 
receive nelther retired pay nor pension for what the 
late Sir Winston Churchill described as “deeds of 
Valour and endurance.”

The association are asking for contributions 
towards the cost of the home to be sent to West- 
minster Bank, Ltd., 9 St. James’s Street, Brighton.

PENSIONER HELPS THE POLISH SAILORS

First person to contribute towards the £20,000 
fund to establish a Polish Sailors’ Home in Hove was 
an old-age pensioner from Hastings. He sent a £1 
contribution to the fund’s headąuarters at the West- 
minster Bank, St. James’s Street .Brighton.

CAPT. W.K. NADRATOWSKI, chairman of the 
Polish Naval Association, told me: „It was very touch- 
ing that the first contribution should be in this 
manner.”

The P.N.A. are hoping to buy a house in Bruns

wick Sąuare, Hove, and convent it into a home for 
old and sick Polish sailors.

Capt. Nadratowski, who is supervising the fund, 
was a member of the Polish team that won the world’s 
rowing championships twice in the 1920’s. He also 
holds a Polish speedboat championship.

The P.N.A. had a convalescent home at Marinę 
Paradę, Brighton, for several years. „We think 
Brighton will be an ideał town for our home because 
we have so many ties here,” Capt. Nadratowski told 
me.

Z ŻYCIA POLAKÓW W BRIGHTON

Po skończonym sezonie urlopów i wakacji Koło 
Brighton Stowarzyszenia Marynarki Wojennej urzą
dziło w końcu września „Zabawę jesienną”. Dała ona 
możliwość spotkania się nie tylko marynarzom, lecz 
również ich przyjaciołom i sympatykom Stów. Mar. 
Woj., zamieszkałym w Brighton-Hove i okolicy.

Brak ośrodka polskiego, gdzie mogliby się spotkać 
nasi rodacy sprawia, że przybywają oni gremialnie 
na wszelkie imprezy, które urządzają od czasu do 
czasu polskie organizacje. Dzięki ruchliwemu zarzą
dowi Stów. Marynarki oraz wydatnej pomocy pań 
(nie tylko członkiń Stowarzyszenia) — zabawa udała 
się znakomicie gromadząc około 150 miejscowych 
Polaków i ich angielskich przyjaciół.

Doborowy zespół muzyczny Mr. Jakson’a, bar 
i bufet — zaopatrzone w znakomite napoje i zakąski 
oraz prawdziwy polski bigos, a dalej bogata loteria 
fantowa — wytworzyły bardzo miły i wesoły nastrój.

Na zakończenie publiczność hucznymi oklaska
mi dziękowała organizatorom za przemiły wieczór.

Jak się dowiadujemy — następną imprezę w 
Brighton przygotowuje Koło SPK nr 118: Święto 
Niepodległości pod hasłem „11 Listopada w roku 
Millennium”, z doborowym programem obchodu 
i akademii oraz wieczorem towarzyskim.

S.W.



ŃA S 2 fi SYGNAŁY 13

DR. B. MARKOWSKI

KS. MIEGOŃ KAPELAN MARYNARKI 
WOJENNEJ

Oksywie płonęło. Od 1-go września 1939 r. nie 
przerywane bombardowanie Kępy Oksywskiej z po
wietrza lądu i morza wykruszało obrońców wybrze- 
wa fizycznie. — Beznadziejność sytuacji, brak kon
taktu z resztą kraju, brak broni, widok setek rannych 
stłoczonych w bombardowanych budynkach — 
obniżało ducha oporu wyczerpanych do ostateczno
ści żołnierzy.

Większość, jednak wierzyła, przynajmniej usiło
wała wmówić w siebie nadzieję i zrozumienie sensu 
oporu. Część jednak załamując się psychicznie zara
żała defetyzmem innych.

Ciekawym zjawiskiem był fakt, że najbardziej pe
symistycznie reagowały kadry świeżo zaciągniętych 
młodych żołnierzy, którzy nie rozumieli sensu pło
nących domów (niekiedy ich własnych), tragedii 
pędzonych w różne strony gromad ludności cywil
nej (niekiedy własnych rodzin) i... kilku niestety 
starszych oficerów, którzy zdając sobie sprawę 
z beznadziejności oporu zbyt jawnie to okazywali.

Gdy stało się jasnem, że tego rodzaju atmosfera 
pomoże hordom hitlerowskim złamać łatwo obronę 
wybrzeża i odesłać zwycięskie niemieckie dywizje do 
pomocy na innych frontach, pułkownik Dąbek 
wydaje sławną odezwę w której oznajmia, że będzie 
bronił wybrzeża aż do swojej śmierci i odrzuca 
wszelkie myśli o poddaniu. To bohaterskie przyrze
czenie (i dotrzymane!) wywarło wspaniały skutek 
i wzmocniło siłę oporu, niemniej przyczyniła się do 
jego wzmocnienia postawa większości oficerów, 
podoficerów i żołnierzy, którzy nie tylko nie ulegli 
pierwszemu naporowi okrążających ajmii, ale z po
gardą własnej śmierci zagrzewali do nieustępliwego 
oporu i organizowali szereg wspaniałych kontrata
ków, zmuszając wrogów do mobilizowania posiłków 
i zamieniając zdałoby się łatwą potyczkę na boha
terską obronę godną miejsca w szeregu najbardziej 
chlubnych wyników oręża polskiego.

W tej atmosferze i w tych krwawych dniach 
września doszła mnie pierwsza wiadomość o działal
ności ks. kapelana Miegonia, a słyszałem ją od 
przywiezionego w ciężkich ranach oficera, który 
na moje zapytanie jak się toczy wojna na jego od
cinku odpowiedział: „Jeśli macie dużo takich ludzi 
w Marynarce jak ksiądz Miegoń to jeszcze dużo 
Niemców zginie zanim zdobędą Oksywie. — A cóż 
to ksiądz Miegoń robi — pytam zdziwiony — znając 
księdza Miegonia tylko z jego pracy oświatowej 
i wspomagania pieniężnego wszystkich godnych tego 
i niegodnych marynarzy. Na to ranny z entuzjazmem 
opowiada, że wczoraj podczas obchodu placówek 
okopanych w pierwszej linii frontu dołączył się do 
niego ks. Miegoń. Podczas tego obchodu spostrzegli,

że jeden okop pomimo obustronnej strzelaniny nie 
okazywał żadnej akcji. Przypuszczając, że żołnierz 
jest ranny albo zabity, podczołgali się do okopu 
i zauważyli że młody żołnierz odłożył karabin, a sam 
skurczony siedzi w okopie i coś szepcze. „Co się 
stało, czemu nie Strzelacie — zapytuje ks. Miegoń. 
Żołnierz rozpoznawszy księdza odpowiada „Ja się 
modlę proszę Księdza”. Na to ksiądz Miegoń wykrzy
kuje bez namysłu — „Modlicie się? teraz nie czas 
na modlitwy, teraz trzeba strzelać.......”

I dalej opowiadał mi, że ks. Miegoń przebywa 
dnie i noce wśród żołnierzy rozdając podarki i listy, 
spowiadając, pocieszając, a przede wszystkim zagrze
wając do dalszego oporu.

Wkrótce sam oglądałem działalność ks. Miegonia. 
Gdy po zapełnieniu częściowo zbombardowanego 
Szpitala Morskiego przy Kadrze przeniosłem się z ca
łym personelem chirurgicznym do szpitala w Babim 
Dole, i ten szpital stał się wkrótce centralnym 
punktem leczniczym na Oksywiu. Ksiądz Kapelan 
dołączył wtedy do nas. Jak zawsze, dość niedbale 
ubrany, jeszcze chudszy niż przedtem (jeśli to było 
możliwe) niezmordowany, udzielał posług kapłańskich 
nie dbając o bomby, o sen, o pożywienie. Widziałem 
go przed operacjami, widziałem wśród rannych 
i umierających zawsze gotowego do pracy, zawsze 
pogodnego, zawsze niezmęczonego.

Gdy budynki szpitala stały się ostatnim gniaz
dem oporu na Kępie, gdy 18-go września kilka okrę
tów niemieckich zdecydowało się na zadanie osta- 
iteczpego ciosu przez kilkugodzinne bezpośrednie 
ostrzeliwanie z morza, ks. Miegoń był z nami pracu
jąc z jednakowym poświęceniem jako sanitariusz 
i jako kapłan, jako niezawodna ostatnia pomoc dla 
rannych i konających.

Był z nami 19-go września gdy na naszych 
oczach pozostałych 8-miu oficerów i 7-miu żołnie
rzy wraz z płk. Dąbkiem broniło się jeszcze chcąc 
do końca wypełnić swoje żołnierskie przyrzeczenie, 
że bronić się będą do śmierci.

Był z nami gdy zwłoki bohaterskiego płk. Dąbka 
zostały pochowane na terenie szpitala z pełnymi 
honorami niemieckimi. Był z nami gdy szpital zajęli 
Niemcy i z nami dzielił szok upokorzenia bestal- 
stwa Gestapo.

Był z nami gdy Niemcy rozpoczęli segregację 
jeńców, jednych zwalniając jednych wysyłając do 
obozów, innych do więzień, innych po prostu roz- 
strzeliwując na miejscu.

Był z nami niosąc pomoc i fizyczną i duchową 
i utrwalając wiarę, że jeszcze nie zginęła .. .

Było jasne, że jego działalność jako księdza i ja
ko gorącego patrioty nie uszła wiadomości Niemców.
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Nic więc też dziwnego że ogólny plan ekstermina
cji najlepszych Polaków skazanych na męki obozów 
koncentracyjnych został w pierwszym miejscu zas
tosowany do niego. I nic dziwnego, że jak później 
słyszałem jego biedne schorowane serce nie wytrzy
mało.

Ksiądz Kapelan Miegoń. Kawaler Orderu Virtuti 
Militari, pierwszy kapelan Polskiej Marynarki Wojen
nej zakończył swe pełne poświęcenia życie między 

najbardziej nieszczęśliwymi ofiarami ostatnej wojny.
Chociaż może bluźnierstwem wydać się może 

moje przypuszczenie, to znając ks. Miegonia wydaje 
mi się, że przyjął rozkaz wtrącenia do obozu kon
centracyjnego z radością. Z radością i podzięko
waniem Bogu, że mu pozwolił jeszcze przez pewien 
czas nieść kapłańską pomoc tam gdzie była ona 
najbardziej potrzebna.

Dr B. Markowski
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Śp. kontradmirał KAROL KORYTOWSKI

II Zastępca Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej

Dnia 11.10.1966 r. odszedł od nas na zawsze śp. Kontr-admirał Karol 
Korytowski, długoletni najbliższy współpracownik zmarłego Szefa Kierow*-  
nictwa Marynarki Wojennej śp. Wice-admirała Jerzego Świrskiego. 
W okresie powojennym był on naszym wielce szanowanym i bardzo łu
bianym przewodniczącym zebrań koleżeńskich.

Przybył on do naszej Marynarki Wojennej 48 lat temu jako oficer 
armii Gen. Hallera. Wchodząc w skład Polskiej Misji Wojskowej wysłanej 
do Gdańska w lutym 1919 w celach przygotowania transportów tej armii, 
zmarły admirał był pierwszym marynarzem, który wylądował na naszym 
wybrzeżu.

Po wykonaniu powierzonego mu zadania nałożył on z powrotem 
mundur marynarza i rozpoczął służbę pracując w sekcji organizacyjnej 
Departamentu Spraw Morskich. Brał udział w pracach nad ustaleniem 
naszej Bandery, mundurów itp.

Gdy w grudniu 1920 przybył ze stoczni nasz pierwszy okręt wojenny 
ORP „Komendant Piłsudski” dowództwo jego zostało powierzone 
Komandorowi-ppor. Korytowskiemu. Na okręcie tym przewiózł on w 
kwietniu 1921 do Finlandii naszą załogę dla drugiej wybudowanej tam 
kanonierki ORP „Generał Haller”.

Po zakończeniu tego pierwszego okresu pływania naszej floty zmarły 
admirał został Komendantem Szkoły Specjalistów Morskich w Świeciu. 
Na tym stanowisku służył on osiem lat, przyczyniając się w dużej mierze 
do stworzenia zaczątków naszego świetnego korpusu podoficerskiego. 
Przez następne cztery lata pracował on w dalszym ciągu w szkolnictwie 
jako Komendant Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej.

W roku 1933 został powołany przez Admirała Świrskiego na sta
nowisko Szefa Sztabu Kier. Mar. Woj. i w tym charakterze pozostał 
prawie bez przerwy aż do końca istnienia naszej Mar. Woj. Położył on 
w tym okresie swej służby wielkie zasługi.

Skromny w obejściu, lojalny wobec przełożonych i podwładnych śp. 
Kontr.-admirał Korytowski był człowiekiem prostolinijnym, szczerym 
szlachetnym, o nadzwyczajnej dobroci. Był on w całym tego słowa zna
czeniu człowiekiem kryształowym.

Każdy kto kiedykolwiek znał lub miał kontakt ze śp. Admirałem 
Korytowskim nie mógł nie odczuć jego serdecznego stosunku do ludzi.

Ta serdeczność w połączeniu z taktem, uprzejmością poszanowaniem 
innych — zjednały mu szereg oddanych przyjaciół, którzy z ciężkim smut
kiem przyjęli wiadomość o Jego zgonie.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej łącząc się w głębokim smutku 
i hołdzie dla Zmarłego żegna z bólem nie tylko Admirała, tak bardzo 
zasłużonego dla powstania i rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej, ale 
i serdecznego przyjaciela, doradcę i opiekuna naszej Organizacji.

Serdeczne myśli i wyrazy gorącego współczucia chcemy też tą drogą 
przesłać Małżonce Pani Eugenii Korytowskiej, córce pani Marii Precope 
oraz Synowi i zapewnić ich o naszym oddaniu i przyjaźni.

STOWARZYSZENIE MARYNARKI WOJENNEJ
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ

Dnia 8 czerwca po dłuższej chorobie zmarł w 
szpitalu w Londynie kmdr. por. W. Kosianowski. 
Lorenz. Pochowany został na cmentarzu North Sheen.

Dnia 15 sierpnia zmarł nagle w Londynie kpt. 
mar. inż. T. Berdysińsld. Pochowany został na cmen
tarzu North Sheen.

Dnia 18 sierpnia po kilkuletniej i ciężkiej cho
robie zmarł w szpitalu w Londynie st. bosman 
B. Cwej. Pochowany został na cmentarzu Hither 
Green, Catford.

Dnia 9 września po przewlekłej chorobie serca 
zmarł w szpitalu w Londynie st. bosman W. Szeliga- 
żuławski. Pochowany został na cmentarzu North 
Sheen.

Dnia 11 października zmarł w polskim szpitalu 
w Penley po kilkuletniej i ciężkiej chorobie kontr 
admirał K. Korytowski. Pochowany został w Londy
nie na Gunnersbury Cemetary.

Dnia 25 października po krótkiej chorobie zmałi 
w Londynie kmdr. ppor. Stefan Kamiński. Pocho. 
wany został na cmentarzu North Sheen.

Doszła do nas wiadomość iż w Polsce zmarł 
w grudniu 1966 r. kmdr. por.inż.K.Switalski.

Dnia 24 grudnia zmarł nagle Captain R.N. 
E. Westlake.Wciślicki. Był on jednym z trzech ofi
cerów Mar. Woj. przyjętych w roku 1948 do Royal 
Navy. Pochowany został na cmentarzu w Haywards 
Heath.

Dnia 10 stycznia 1967 zmarł niespodziewanie po 
krótkiej chorobie por. mar. W. Zaziemski. Pochowany 
został na cmentarzu North Sheen.

CZESC ICH PAMIĘCI !

Utworzenie nowego Koła SMW w Manchester

Dzięki inicjatywie i staraniom kilku naszych ko. 
lęgów a w szczególności kol. kol. J. Podbylskiego, 
S. Lewińskiego i T. Lesisza, powstała myśl założenia 
Koła SMW w Manchester, któreby skupiało byłych 
marynarzy zamieszkałych w mieście samym i okolicy. 
Myśl tę urzeczywistniono na zwołanym w tym celu 
zebraniu konstytucyjnym, na którym zgodnie ze 
statutem S.M.W. wyłoniono Zarząd Koła w następu
jącym składzie:

Prezes kol. Inż. S.A. Lewiński, Wiceprezes kol. 
J. Podbylski, Sekretarz S. Świątek, Skarbnik B. Pa
nek.

Koło które leczy w tej chwili około 20 członków 
ma wszelkie dane zwerbowania dalszej liczby kole
gów. Fakt jego powstania po tyłu latach świadczy 
jak bardzo tkwi w nas jeszcze przywiązanie do prze
szłości 1 jak mimo wszystko silne są związki nas 

łączące. Inicjatorom należy się uznanie wraz z ży
czeniami najlepszych wyników w pracy społecznej. 
Wszystkich Kolegów w nowo otwartym Kole serdecz. 
nie witamy w naszym gronie.

Obiad koleżeński Podoficerów i Marynarzy Mar. Woj.

W lecie 1966 na skutek zabiegów kilku naszych 
kolegów doszedł do skutku po raz pierwszy wspólny 
obiad koleżeński byłych podoficerów i marynarzy. 
Obiad odbył się w klubie Stowarzyszenia Lotników, 
wzięło w nim udział przeszło 20 kolegów. Należy 
powitać z uznaniem tę inicjatywę wspólnego spot
kania i wyrazić nadzieję, że wejdzie ona w tradycję 
tak jak od lat kilkunastu odbywające się wspólne 
spotkania oficerów Mar. Woj. Ftonieważ spotkanie 
to nie znalazło swojego recezenta któryby je szerzej 
opisał, powyższe podajemy Kolegom do wiadomości.

Podziękowanie

Wszystkim naszym przyjaciołom, znajomym, ko
leżankom i kolegom, którzy zechcieli przesłać nam 
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, serdecz. 
nie dziękujemy za pamięć.

Odwiedzili S.M.W.

W. Śliwiński z Irlandii
L. Stróżniak z USA
Z. Sadowski z Penrhos
Z. Jagusiewicz z Sherborne, Dorset.
J. Seifert — między rejsami
J. Pawłowicz — między rejsami
F. Minkiewicz z Bahamas
J. Lubelfeld z USA
B. Biskupski — między rejsami

Po kilkunastu latach pływania w charakterze 
kapitana w marynarce handlowej zszedł na ląd na 
stałe kmdr. F. Pitułko. Państwo Pitułko którzy 
uprzednio mieszkali w Edinburgu przenieśli się na 
stałe do Londynu.

Nowi członkowie

M. Korytowska — Precope

Członkostwo dożywotnie

Składki członkowskie dożywotnie wpłacili:
L. Stróżniak £ 12. 0. 0
W. Januszewski 10.10. 0
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KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ IM. GINSBERTA

Nabożeństwo żałobne z

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygna. Z. Mossakowski 2. 0. 0
łów wpłynęły nast. dary: Z. Plezia 1. 0. 0

F. Kaczmarek 1. 0. 0
J. Lubelfeld £. 10.10. 0 W. Lasek 1. 0. 0
C. Przybyliński 1.16. 8 R. Jedyński 1. 0. 0
T. Budzyński 3. 0. 0 F. Wizła 1. 0. 0

E. Nowak , 1. 0. 0
Następujące (lary wpłynęły na nasz apel świą. C. Wnorowski 1.14. 3

teczny: K. Gidziński 7. 0. 5
K. Łowczynowski 10. 0

K. Berdysińska £ 2. 0. 0 A. Sitko 1.15. 0
T. Farbisz 17.10. 0 J. Anczykowski 2. 0. 0
K. Hess 7. 0. 5 W. Zajączkowski 3. 2. 6
J. Busiakiewicz 2. 0. 0 B. Karczewski 10. 0
Z. Kiciński 53. 9.10 A. Reyman 1. 0. 0
E. Szczepański 2. 0. 0 L. Lichodziejewski 5. 4. 9
P. Bukraba 3. 0. 0 Koło Glasgow 5. 0. 0
K. Namieśniowski 3. 0 .0 M. Hryniewicz.Moczulski 1. 0. 0
Z. Janowski 1. 0. 0 Zebrane przez członków
Mrs. Mentryka 2. 0. 0 SPK i SMW w Glasgow 2. 7. 0
T. Łubieński 3. 0. 0 B. Lassa 1. 0. 0
Z. Tatarka 1. 0. 0 A. Guluk 1. 0. 0
J. Wojtyra 1. 0. 0 P. Wasilewski 2. 0. 0
S. Lewiński 2. 0. 0 W. Jasionowski 2. 0. 0
Z. Pudlicki 1. 0. 0 E. Pławski 1.15. 7
A. Trzyna 1. 0. 0 F. Atlasiński 1.10. 0
J. Giertych 10. 0 R. Tymiński 5. 0. 0
H. Gryko 1. 0. 0 H. Chwalibóg 10. 0
W. Zaziemski 1. 0. 0 J. Starzycki 2. 0. 0
L. Ziembicki 1. 0. 0 J. Tumanlszwili 7. 0. 5
A. Wacięga 2. 0. 0 R. Katarzyński 1. 1. 0
B. Jabłoński 2. 0. 0 B. Sztogryn 2. 0. 0
A. Cieszkowska 1. 0. 0 W. Śliwiński 5. 0. 0
F. Pitułko 2. 0. 0 M. Żebrowski 3.10. 0
F. Balicki 3. 0. 0 A. Grochowscy 1. 0. 0
J. Klamt 10. 0 B. Wroński 1. 1. 0
B. Biskupski 2. 0. 0 K. Domański 10. 0
J. Kiłaczycka 2. 0. 0 L. Stróżniak 3.10. 0K. Malawski 5. 0. 0 K. Idzikowski 1. 0. 0
J. Tchórznicki 5. 0. 0 Z. Kleczyńska 3. 3. 0
W. Nadratowskl 2. 0. 0 A. Browarski 3. 3. 0S. Pohorecki 3.10. 0 Liga Morska ze Święta
R. Dulla 5. 5. 0 Morza — Chicago 17.16. 5B. Markowski 2. 0. 0 L. M. Oddz. Kwaśniewskiego 3.10. 0S. Rowiński 3. 0. 0 A. Jaraczewski 3. 3. 0K. Grocholski 1. 0. 0 J. Bugień.Lutyk 3. 0. 0
M. Maciejewski , 5. 0. 0 M. Korytowska.Precope 3.10. 0
J. Wańkowski 2. 0. 0 M. Hrynkiewicz.Moczulski 1. 0. 0
W. Sągajłło 1. 0. 0
B. Gawęcki 3. 0. 0 Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

W wigilię święta Marynarki Wojennej odprawione 
zostało w kaplicy św. Jerzego w Katedrze Westmin. 
sterskiej wieczorne nabożeństwo żałobne celebrowane 
przez ks. Infułata W. Staniszewskiego.

okazji Święta Mar. Woj

Po nabożeństwie w tejże samej kaplicy złożono 
wieńce pod tablicą pamiątkową ufundowaną przez 
S.M.W. dwa lata temu. Złożonych zostało 5 wieńców: 
w imieniu gen. Andersa, oraz przez delegacje Koła Ko. 
biet żołnierzy PSZ, wojska, lotnictwa i marynarki.
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Dear Secretary,

This letter is to you and enyone who may have 
been involved in the very kind gesture of sending 
the lovely red and white flowers for Gienek. I wai 
immensly touched and I do very much want to 
thank you all.

I know that some of you-and I am only sorry 
I do not know your nanieś — madę the effort to come 
all the way to Haywards Heath — on a weekday, 
and probably at great incovenience — for the funeral. 
Of course you had come to pay your last respects 
to an old friend, but I would like you to know what 
an enormous comfort it has been to me to think 
that there were Polish collegues who had known 
and loved him at this last sad stage. I am only sorry 
I did not manage to have a word with you. I am 
afraid I was too utterly stunned and overwhelmed. 
Gienek and I were marvellously happily married and 
I was — and still am — shocked beyond words by 
his death.

Gienek always remained a Pole at heart. He 
loved Britain of course and had every reason to be 
grateful to R.N. He changed his nationality be. 
cause of the Navy and his name because nobody could 
pronounce it but, as I say, at heart he was a Pole.

He would bring tears to our eyes (and his own) with 
tales of Polish history and Polish bravery.

During our various appointments at NATO in 
Naples in Scotland, at SHAFE and elsewhere he was 
always a well.known and well.loved personąlity and 
madę no secret of the fact that he wasn’t really an 
Englishman at all, but a Pole. In fąct he was proud 
of it. I think I can say that he did much credit to 
your wonderful country. Many English friends of our 
admired and half-envied ąualities in Gienek which. 
I think are common to most Poles — his courage for 
life, his great ąualities of heart and feeling, his 
gaiety his capacity to live intensely in the moment 
and enjoy it to the fuli, his courtesy, his sweetness 
as a family man and so many other things. People 
felt that he was a white man.

Our children have all benefitted from their dual 
culture and are very internationally minded, which 
Gienek felt was the best hope for us all in these days.

Would you please convey our very good wishes 
to those who may remember Gienek and my very 
sincere thanks for the flowers and to those who 
came. I shall never forget your kindness.

Yours sincerely,

Diana Westlake.

Wiesław A. Lasocki, 
84, Taybridge Road, 
London, S.W. 11.
1 października 1966 r.

Redaktor „Sygnałów”,
14 Collingham Gdns., S.W. 5.

Szanowny Panie Redaktorze!
Niech mi będzie wolno za pośrednictwem „Syg

nałów” podziękować wszystkim, którzy pomogli 
mi w zgromadzeniu materiału do opowiadania p.t. 
„Mała małpka z Błyskawicy”. Opowiadanie to sta
nowi część mojej książki o „Zwierzętach i żołnie
rzach”, wydanej przez Polską Fundację Kulturalną 
w Londynie. W szczególności serdecznie dziękuję 
p. inż. Tadeuszowi Lesiszowi, opiekunowi i przyja
cielowi małej Betty.

Włączając do swej książki to opowiadanie pra
gnąłem w ten sposób oddać hołd nie tylko załodze 
sławnego okrętu „Błyskawica”, ale również wszy- 
wszystkim innym naszym marynarzom, tak bohatersko 
walczącym w czasie ostatniej wojny.

Pisząc swe opowiadanie opierałem się na ustnych 
i listownych relacjach uczestników opisywanych 
wydarzeń, oraz na opublikowanych już książkach. 
Jeśli jednak nie wszystkie szczegóły przedstawiłem 
tak, jak naprawdę wyglądały, proszę czytelników o 
wyrozumiałość dla „szczura lądowego”. Byłbym bar
dzo wdzięczny za przesłanie mi, bezpośrednio na 
mój adres, czy też poprzez „Sygnały” (jeśli p. Redak
tor łaskawie się na to zgodzi), lub „Dziennik Polski”, 
swych wrażeń po przeczytaniu mej książki, a w 
szczególności opowiadania o małpce z Błyskawicy.

Proszę przyjąć, Panie Redaktorze, wyrazy 
szacunku,

Wiesław A. Lasocki
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OBIAD OFICERÓW MARYNARKI

26-go listopada 1966 wszystko mi się jakoś nie 
składało. Właśnie oddałem duży samochód poprzednim 
pracodawcom, a jeszcze nie kupiłem własnego — ma. 
leńkiego oczywiście — piechotą więc pobiegłem na 
stację zabierając ze sobą, co mi organizator wieczoru 
kmdr. Jaboński przykazał. Naturalnie kolejka mi 
uciekła. Na następny pociąg wieki czekałem, a gdy 
w pośpiechu wybiegając z South Kensington zapom. 
niałem o swym wieku — skręciłem nogę w kostce. 
To była poniekąd bardzo szczęśliwa okoliczność, bo 
wymówkę miałem, że to niby nie mogłem być na 
czas. Odrazu zaczęliśmy nogę leczyć. Jednak alko
hol do ust przyjęty na wiele rzeczy pomogą.

W Ognisku koledzy Olszewski, Budzyński za. 
wieszają na scenie olbrzymi obraz -— gdzie obok bez
nogiego z hakiem zamiast ręki, korsarza i stoi wy
tworny komandor. A na drugim planie widać ich 
okręty. Chciałem (naprawdę mnie kusiło) Stachowi 
nogę obciąć czarną łatką na jedno oko mu nałożyć 
— a podobieństwo byłoby nieprawdopodobne. Jeśli 
chodzi o wytwornego komandora swe obserwacje na 
temat prawdopodobnego niepodobieństwa zachowam 
dla siebie.

Stoły są już pięknie nakryte. Kandelabry na 
stole i kwiaty dodają uroku. Głodne towarzystwo gro. 
madzi się szybko w salonie na drugim piętrze przy 
kielichu. Jeden z pierwszych zjawił się komandor Wo. 
jewódzki, a komandorowie Reyman Pitułko, Busia. 
kiewicz, Ziembicki, Biskupski, Wacięga, Trzyna, Kar- 
nicki 1 Mizgalski nie dają na siebie długo czekać. 
Ze Stanów Zjednoczonych w tym roku dołączył kmdr. 
Bukraba a wszyscy mają okazję pierwszy raz od wie
lu lat porozmawiać z dawno niewidzianym kolegą 
J. Dehnelem z Polski.

Niedługo po przyjściu adm. PodjazdMorgenster- 
na schodzimy do sali teatralnej Ogniska i zasiadamy 
do stołu. Naprzeciw Admirała obok prezesa SMW 
W. Nadratowskiego siedzi grupa lekarzy, doktorowie, 

Danielewicz, Limonienko, Markowski i Bodar.Rous. 
seau. Skrzydło stołu pod sceną zajmują koledzy 
Hrynkiewicz.Moczulski, Giertych, Biliński, Liber, 
Kamiński, Biel, Jaraczewski, Dulla, Zubowski, Kło- 
potowski, Ponikiewski a od okna na naszym końcu 
zasiada Sągajłło, Hubicki, Plezia, Stępień i Hobot.

Obecnych w paru słowach wita kmdr. Jabłoński 
i zabieramy się do obiadu, który mi, przyznać się 
muszę, dużo sprawił kłopotu przy drukowanym menu. 
A mianowicie na obiad były „grouse”. Jak to po 
polsku napisać. Słownik Stanisławskiego tłumaczy 
na głuszec. Ale głuszec to wielki ptak, a grouse to 
niby taki ptaszek jednoosobowy. Koniec końcem po. 
'echało po angielsku co w najmniejszym stopniu nie 
wpłynęło na smak wspaniałego obiadu.

Przy kawie wspomnienia rozpoczyna kmdr. Jab
łoński snując opowieść jak w 1920 r. batalion w któ
rym służył prywatnie 1 . nie zupełnie prywatne do. 
my szturmem zdobywał, Admirał Morgenstern z kolei 
podaje poprawną wersję kampanii która z pewnymi 
niedokładnościami została opisana w jednym z nume. 
rów Naszych Sygnałów. Daje to okazję kmdr. Wroń. 
sklemu do podkreślenia znaczenia dokumentacji pi
sanej. Bo przecież wersja wydrukowana pozostanie 
1 będzie być może kiedyś podstawą historycznych 
opracowań. Z drugiej strony trzeba się ze smutkiem 
zgodzić że apel czy w Naszych Sygnałach, czy na 
Walnych Zjazdach czy nawet przy stole po dosko. 
nałym obiedzie nigdy jeszcze owoców nie wydał.

Na zakończenie chciałbym zaznaczyć jak miłe 
1 uprzejme były panie które z wdziękiem płci swej 
właściwym podawały do stołu. Zbieranie ze stołu 
trochę huczniej wypadło. A przy okazji przepra
szam „panią hrabinę” za mych kolegów którzy 1 w 
tym roku wszystek tytoń i wszystkie bibułki jej 
wypalili.

W. Krzyżanowski
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♦

Młą niespodziankę sprawił nam kmdr. Bolesław 
Biskupski, który niespodziewanie pojawił się w Lon
dynie i wziął udział w dorocznym obiedzie ofice
rów Marynarki Wojennej. Statek jego na którym jest 
kapitanem od szeregu lat został oddany do naprawy 
ale kmdr. Biskupski pragnie w dalszym ciągu kon
tynuować swoje marynarskie życie na morzu. Są
dząc z jego doskonałego wyglądu i świetnej linii 
wierzymy że jeszcze długo czasu upłynie zanim zre
zygnuje ze swego obecnego zawodu.

Kmdr. Franciszkowi Pitułko życzymy przyjem
nego wypoczynku po długiej pracy na morzu. W lip— 
cu tegoż toku opuścił kompanię okrętową dla któ
rej kapitanował statki przez szereg ostatnich lat. 
Obecnie zamieszkał na Putney w Londynie i według 
naszych najświeższych plotek posiada najbardziej 
elegancki dom w bardzo eleganckiej dzielnicy. 
Szczęść Boże Jemu i Jego uroczej Małżonce w 
nowym „domowym” zawodzie.

*

Długo przyglądałem s ę małej ale zażywnej po
staci w średnim powiedzmy wieku który zbliżył się 
do mn e z wyciągniętą dłonią i okrzykiem „jak się 
masz”. Gorączkowo starałem się sobie przypomnieć 
wszystkich dawno niewidz anych kolegów ale nie
stety z żalem nie mogłem sobie tego przypomnieć. 
„Jak to nie poznajesz Jacka Dehnela?” — pyta z 
udanym zdziwieniem Bronek Danielewicz. A potem 
z uśmiechem dodaje — „nie martw się nikt go tu nie 
rozpoznał”. Kapitan statku Polskiej Żeglugi Morskiej 
były kmdr. por. Polskiej Marynarki Wojennej zmienił 
się fizycznie jak niektórzy z nas (oczywiście, za 
wyjątkiem prezesa Nadratowskiego) ale w swoim do
wcipnym opowiadaniu i pełnym entuzjazmu i radości 
oglądania ludzi i zdarzeń pozostał tym samym Jac
kiem z przed 30-tu lat. Miło go było spotkać wspom
nieć dawne czasy (dla mnie było to wspomnienie 
mojej pierwszej podróży morskiej na Junaku). Życzy
my Mu dalszych sukcesów w jego morskiej karierze 
i „pomyślnych wiatrów.”

B. M.

ZMIANA REDAKTORA „NASZYCH SYGNAŁÓW”

Długoletni redaktor Naszych Sygnałów inż. 
W. Krzyżanowski nie może niestety kontynuować swej 
pracy z powodu zbyt dużych zobowiązań zawodowych.

Chociaż musimy uznać jego rację, to nie możemy 
nie odczuć straty jaką jego rezygnacja przyniosła dla 
S.M.W.

Lekkim gawędziarskim stylem, świetną polszczyz
ną, wesołością i dowcipem wykóżniały się jego arty
kuły.

Były to „opisy” człowieka nie tylko kulturalne
go, ale przede wszystkim serdecznego kolegi umie, 
jącego patrzeć przez różowe okulary filozofa na 
swych pzyjaciół i ich ludzkie czyny i wyczyny.

Jak każdy, dzielący emigracyjny los, czasem łas
kawy dla niektórych, ale i dla wszystkich pełen pracy 
i niepewności, inż. Krzyżanowski musiał też mieć 

swoje własne kłopoty, problemy i ciężką pracę. Mimo 
to jednak poświęcił bezinteresownie dużą część swe. 
go czasu by opromieniać perłami humoru, coraz to 
mniejsze i coraz to więcej przygniębione grono emi. 
gracyjnych marynarzy.

Dla wszystkich z nas, specjalnie dla tych których 
życie oddaliło od głównej kwatery S.M.W. i którzy 
tak zachwycali się jego artykułami, niechaj będzie 
pociechą, że udało się go nam namówić na dalszą 
„piśmienniczą” pomoc. Nawet dwa jego „raporty” 
znajdą się w tym numerze Naszych Sygnałów.

Dziękując z całego serca za jego dotychczasową 
pracę, dziękujemy jeszcze goręcej za jego obietnicę 
współpracy.

REDAKCJA NASZYCH SYGNAłóW
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Mieczysław C. MILES-WASILEWSKI

RENDEZ=VOUS NA EXETERZE
(część 6-ta)

Pierwszego czerwca 1941 konwój WS 8B przebył 
przeszło 3000 mil morskich.

Dramat Bismarka, po sześciu dniach i nocach 
strasznego napięcia, wydawał się coraz bardziej 
nieprawdopodobnym i nierealnym, jak jakiś sen ko
szmarny.

Od wyjścia z Greenock 21 maja, załoga Exetera 
nie widziała ani razu suchego lądu.

Podczas kolejnych wacht na pomoście polscy 
midshipniani zerkowali dyskretnie na mapę morską, 
na której były prawie zawsze oparte, wc ąż nieopa- 
lone białe łokcie komandora Pottera. Niestety te 
migawkowe obserwacje mapy tylko potwierdzały lo
giczne przypuszczenie, że trasa konwoju była celo
wo oddalona od ponętnych portów archipelagów 
wysp Kanaryjskich oraz Zielonego Przylądka.

Na wachtach od 8—ej rano do połudn;a upał 
na pomoście bywa gorszy n ż na pustynnej drodze 
z Berrechidu do Marrakech’u, ale „psie” wachty 
mają swój nowy urok, gdyż dzięki nieprzeniknionemu 
zmrokowi na wysokości horyzontu, okręt i ludzie 
są niew.doczni.

Pokład pomostu, po uspokojeniu się oceanu, 
ugina się łagodnie pod stopami milczących mary
narzy, niby szybujący powoli pod gwiaździstym 
nieboskłonem czarodziejski dywan.

Na czarnym, jak farba drukarska, niebie można 
raczej wyobrazić sobie niż dojrzeć zarysy gafla 
Exetera rysującego w przestrzeni duże „S”, a grabie 
radaru ostrzegawczego 281, wydają się zawadzać 
o nisko wiszące dzięki złudzeniu, a nieznane większo
ści załogi konstelacje.

Od dziobu zamiast gniewnego wiatru dochodzi 
rzeźka bryza muskająca pieszczotliwie spalone dzien
nym żarem policzki, a za rufą srebrzy się fosforyzu
jący ślad torowy.

Okręt przekroczył już 10-ty równoleżnik półno
cny i zaczyna robić przygotowania do wejścia do 
swego pierwszego w tym rejsie portu: Freetown, na 
zachodnim wybrzeżu Afryki.

W przerwach między wachtami, polski atol, 
marynarki wojennej wertował w kącie swego gunrti- 
mti angielską locję, szukając w tej .nudnej i często 
nieaktualnej księdze, wszelkich notatek o brytyjskiej 
kolonii Sierra Leone, leżącej na średnim kursie 
konwoju.

Podchorąży Michał Białowski — tłumacząc 
na język ojczysty informacje z księgi żeglarskiej 
czytał głosem trybuna (nigdy nie okazywał komple
ksu niższości);

Czerwiec: pora deszczowa; Flora: las tropikal
ny, wilgotny, niezdrowy dla białego człowieka; ma
laria, czarna febra, żółta febra, elefantiasis i... 
(nazwy choród skórnych podanych dla przyzwoito
ści po łacinie zmusiły do połykania zgłosek nawet 
tak ciętego w języku mówcę jak Michał). Fauna: 
węże, małpy, lamparty, a w głębi lądu bawoły, anty
lopy i nawet słonie ... Wiadomości o zwierzostanie 
Afryki Równ kowej zapaliły w oczach Wańkowskie- 
go ogniki pogromcy dzikich zwierząt.

„A gdybyśmy tak wynajęli do spółki barkę mu
rzyńską na wycieczkę w górę rzeki i oglądnęli tych 
gruboskórnych kłapouchów?” zaproponował entuzja
stycznie Jasiek.

Nie było jednak czasu na odpowiedź, gdyż 
przyszedł przez głośnik, poprzedzony gwizdkiem, roz
kaz dla całej załogi okrętu, polecający wstąpienie 
wachty bojowej. Wybiegliśmy szybko na pokład.

Od strony lądu przed dziobem zauważyliśmy 2 
starego typu brytyjskie kontrtorpedowce. Z nada
nych sygnałów, wachta na pomoście była poinfor
mowana, że zbliża się do naszego konwoju jakiś 
nieznany okręt pokaźnych wymiarów.

. Nie mógł to w żadnym wypadku być Prinz 
Eugen, gdyż wykryły by go od dawna samoloty z Ark 
Royal, by zaś nas prześcignąć musiałby iść szyb
kością średną 30 węzłów na co nie pozwolił by mu 
zapas ropy.

Pozostał więc duży znak zapytania.
Tuż przed południem pokazał się nisko lecący 

brytyjski hydroplan typu Sunderland, przybyły z ba
zy w Bathurst, podający nam kurs i szybkość intruza. 
Kapitan Gordon i „nieubłagany” zastępca Richard- 
son, już od dawna nie schodzący z pomostu, przy
brali marsowe oblicza.

Blizna na czole Richardsona naświetlona afry
kańskim słońcem, jarzyła się na brązowej skórze, jak 

, ' robak świętojański pó północy.
O godzinie ,12.30 można było’ zauważyć na ho

ryzoncie maszt i nadbudówki okrętu wojennego idą
cego równoległym kursem do konwoju WS8B i bu
czek alarmu bojowego zamienił angielski krążownik
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w kotłujące się mrowisko, w którym każdy biegł na 
swój przydział bojowy, obijając się o pochylone na 
zwrocie falszburty i potrącając bezceremonialne 
starszych i młodszych stopniem, przy łaskocie obra
cających się już w namiarze nieznanej sylwetki na
szych 203-tek.

Był to pierwszy alarm tego rodzaju na Exeterze 
od czasu gdy kapitan Bell znalazł się w zasięgu wi
doczności oraz dział Grafa von Spee. Brakowało 
jednak swoistej atmosfery wód terytorialnych Uru
gwaju i zawadyjackich towarzyszów broni w rodzaju 
Ajax’a i Achillesa.

Obracająca się wieża „B”, do której wspiął się, 
po małych schodniach autor, była obsługiwana 
przez strzelców morskich. Dowodził nią kapitan 
marinersów, Walijczyk o różowych policzkach, jako 
że go nie imało podzwrotnikowe słońce, a zamiast 
bosmana szefem artylerii był krzykliwy sierżant, z 
podkręconym wąsikiem którego monosylabowe ko
mendy padały w krótkiej kolejności jakby trzaskanie 
bicza na biegnące wokół areny cyrkowej konie.

„LOAD”! „RAM”! „Push”! „Hoist” — nie szczę
dząc „krwawego piekła” zaaferowanym strzelcom 
morskim podającym z komory amunicyjnej w kie
runku zamka zapasowe worki z kordytem i pociski 
przeciwpancerne. Całość działoczynów była zauto
matyzowana i obsada działa wykonywała swe czyn
ności w pozycji siedzącej przesuwając różnej wiel
kości dźwignie hydlauliczne.

Duże czerwone wskazówki repetytora celowni
ka zatrzymały się na 12.000 metrów — dowód, że 
kierowanie ogniem obliczyło już swe elementy do 
odpalenia pierwszej salwy.

Przez wąską szczelinę obserwacyjną autor na 
próżno wytężał oczy aby zobaczyć cel. Wreszcie 
nowy buczek. Coup de theatre, odbój alarmu!.

Wyszliśmy na pokład, sierżant Clerk poganiał 
nieszczęsnych strzelców, wymyślając ich, że bieg
ną jak kaczki do stawu — istotnie niektórzy z nich 
na pochylonym pokładzie wyglądali zupełnie jak te 
niezgrabne i kołyszące się dwunogi — a stateczni, 
„prawdziwi” marynarze wracali normalnym krokiem 
na swe pomieszczenia tym razem ustępując miejsca 
starszym, a zawadzając o oficerów markotali „sorry 
sir” ...

Na horyzoncie lekko zamglonym oparami cie
płego, popołudniowego morza widać było oddalający 
się szybko lekki krążownik klasy Bougainville, przy
puszczalnie bazowego w Conakry,, francuskiej Gwi
nei pod władzą rządu Petain’a z Vichy. Francuz wy
raźnie nie miał ochoty do spotkania, dymił z obu 
kominów i zupełnie ne wyglądał na przeciwnika 
godnego Exeterowi, Wieczór zeszedł na rozmowach 
o wojnie i do czego doszła Francja za kolaborację 
z Niemcami.

» * *

Pobyt w Freetowh był krótki, gdyż okręt był 
wciąż w 2 godzinnym pogotowiu. Zajęcie pokłado

we, branie ropy, wody słodkiej i prowizji, krótkie 
wyjście na ląd do paradoksalnie banalnego portu 
afrykańskiego przyniosły wszystkim raczej rozcza
rowanie. Okręt początkowo stanął na redzie wśród 
kilkudziesięciu statków handlowych i pasażerskich 
wśród których dominował trzy kominowy kolos 
, Queen of Bermuda”.

Lekarz okrętowy zmusił wszystk ch do połyka
nia chininy, podobno malaria w rozkwicie. Budynki, 
palmy a nawet nieliczne samochody na molo były 
już widoczne z kotwicowiska. Kilka murzyńskich 
kanoe podeszło odważnie do Exetera, jakiś nagus 
trzymając w ręku banany chwalił swój towar łama
nym angielskim, a jego towarzysz wiosłował zawzię
cie dzirytowym drzewcem. Natychmiast przez me
gafon — była to na pewno sprawa “be ruthless” Ri- 
chardsona — przyszedł zakaz nabywania owoców 
od tubylców, jako że w mieście jest zaraza.

Murzyni nie znalazwszy klijentów zupełnie się 
nie zrazili, śpiewali, nieco fałszując angielskie pio
senki w oczekiwaniu, że im rzucą monetę do wyło
wienia. Ktoś z załogi rzucił im peniaka, ale żaden 
z n:ch się nie ruszył: czekali na srebro. Wymachu
jąc wiosełkiem — dzirytem i rękami — dłonie mieli 
prawie białe — zachęcali marynarzy do rzucania 
florenów. Z pomostu rzucono srebrniaka, który 
upadł niedaleko czółna do wody; murzyn skoczył 
z błyskawiczną szybkości, wynurzając się po chwili 
z monetą w zębach ; parę ruchów weissmulerowskim 
crawlem i był już z powrotem w wąskiej łódce, 
z której jego towarzysz wykopywał nadmiar wody 
zręcznym ruchem muskularnej nogi.

Miasto nie przypominało zupełne malowniczej, 
przedwojennej Casablanki. Maleńka dzielnica europej
ska z domami o czerwonych dachach i anglikań
ską katedrą otoczoną palmami; centrum miasta 
o wąskich uliczkach bez chodn ków, małe, niema
lowane murzyńskie domki i sklepy; dachy już tylko 
z falistej blachy. Murzyni ubrani po europejsku, ale 
na bosaka, szczupli, prawie bez włosów. Dziewczęta 
na gust europejski brzydkie, a w doczny brak higie
ny czyni jakikolwiek kontakt „towarzyski” z tą rasą 
niemożliwy. Jedyną atrakcją były więc knajpy por
towe, gdzie zgromadziła się prawie cała wolna burta 
Exetera mieszając się z pongosami z konwoju. Białych 
„sąuaw” tu nie było, a piękne sanitariuszki podobno 
były zaproszone na „party” w rezydencji guber
natora.

Surzyn, który już w Breście „odkrył” Cinzano 
sączył ten nektar przez słomkę, rozpierając się 
w fotelu na tarasie “Lion and Palm Hotel”, Białowski 
z Jaśkiem oraz autorem wybrali się autobusem na 
Plażę Nr 2, gdzie nikt nie korzystał ze złotego piasku 
rozciągającego się na parę kilometrów; ne mając 
kostiumów, po zrzuceniu białych tropikalnych szor
tów i koszulek goniliśmy jak nas Pan Bóg stworzył 
po kostki w rzeźkiej wodzie pokrzykując dla animu
szu i spryskując się słoną pianą. Po chwili dziwny 
orszak murzyński pokazał się jak by znikąd kierując 
się wprost na miejsce naszego bachanalskiego kąpie
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liska ; był to pogrzeb jakiegoś tubylca i dopiero wte
dy zauważyliśmy w głębi plaży kamienie grobowco
we, a nawet cienkie, zrobione z patyków krzyże.

Asystowaliśmy więc, nolens volens, po szyi 
w wodzie i z niemym osłupieniem w lokalnych 
ostatnich obrzędach będąc od czasu do czasu ob
iektem zgorszonych spojrzeń starych murzynów i 
ciekawskich spojrzeń młodych Sierra-Loniasek ubra
nych w ciemne, długie aż do kostek suknie. 
Po odejściu pogrzebu ubraliśmy się szybko w przy
zwoite szaty, porażenie słoneczne gnębiło już autora, 
a trzęsący się autobus odwiózł do hotelu “Lion and 
Palm”, gdzie Piotr pochłonął piąte z kolei Cinzano, 
a minę miał tak smutną jak gdyby myślał tylko 
o dżumie, malarii, dezynterii, czarnej febrze i ele- 
fantiasis. Na pobliskim eukaliptusie siedziały obrzy
dliwe sępy.

Jesteśmy więc znów na morzu, a regularny ob- 
ważanek horyzontu zamknął wkrąg nasz pilny konwój 
zmierzający ponownie „wszystkimi dziobami” na po
łudnie.

O ile ląd nie był ciekawy, ocean zaofiarował 
nam niespodziewane kompensacje. Atlantyk na tych 
szerokościach geograficznych przypomina wiejską 
balię z gorącą wodą zaprawioną na niebiesko spe
cjalną „farbą” dla zapewnienia białości bielizny.

Z tychże niebieskich oparów wyskakują od 
czasu do czasu stada latających rybek o skrzydeł
kach sęebrno-szafirowych i żeglują imponujące od
ległości tuż nad powierzchnią wody. Za rufą w szla
ku torowym Exetera widać igrające delfiny (Piotr 
Surzyn przysięgał, że widział między nimi rekina), 
a na gładkiej przypominającej wypaloną siennę po
wierzchni widać tu i ówdzie różowe żag elki znane 
popularnie załodze jako portugalskie okręty. Są to 
dziwaczne meduzy afrykańskie wykorzystujące do 
lokomocji lekką bryzę. Potter ostrzegał midshipme- 
nów aby unikać tych niewinnie wyglądających stwo
rów jak ognia, gdyż część podwodna tego okręcika 
jest najeżona jadowitymi żądłami, niebezpiecznymi 
nawet dla człowieka, tak jak ukąszenie kilku szerszeni.

Drugiej nocy po wyjściu z portu konwój szedł 
dość blisko lądu omijając przylądek św. Anny i wy
spę Sherbro. Autor na samotnej wachcie wchłaniał 
z przyjemnością aromatyczne zapachy lasu tropi
kalnego: po kilku tygodniach na bezwonnym oceanie 
była to miła inowacja.

Locja angielska nie kłamała, ląd nie był ponętny 
i proponowana wycieczka Wańkowskiego nawet 
gdyby Exeter wygasił kotły, a płatnik obdarował nas 
setkami florenów, nie doszłaby do skutku.

Polska wydawała się teraz bardzo odległa, a myśl 
o Niej agonizowana troską co tam się dzieje pod 
straszliwą hitlerowską okupacją i bezsilnością nie
sienia natychmiastowej pomocy, przeskoczyła sa
moobronnie do okresu przedwojennego i młodzień
czych „Syzyfowych prać”.

Były to juz mocno zamazane w pam.ęci mi= 
gawki'-,, Nudne lekcje algebry i czytarie pód ław-» 
kami przygody jakiegoś 16-to letniego Krzysztofa, 

który na „Darze Pomorza” opłynął dookoła świata 
czyszcząc z butów kurz z Nowego Yorku, Dakaru, 
Rio de Janeiro, czy błoto z trzęsawisk nad rzeką 
Limpopo, gdzie obserwował buszujące słonie... Te 
lektury prowadziły do niebezpiecznych marzeń, a 
od nich nie daleko było do czynów. Pewnej zimo
wej nocy trzy konspiratorskie postacie czytelników 
z pod ławek zebrały się na schodach Politechniki 
Warszawskiej przysięgając na „mienie i życie” sta
wić się tam ponownie następnej nocy z pełnym 
podróżniczym ekwipunkiem na wyprawę do central
nej Afryki po skórę lamparcią i kość słoniową.

Następnej nocy istotnie nieszczęsna trójka ru
szyła ukradkiem z domowych pieleszy w momen
tach gdy nasze niespodziewające się niczego matki 
krzątały się w kuchniach gotując kolację.

Z harcerskiego kompasu kurs od Politechniki 
został ustalony na południe prowadzący przez Ra
dom, Kraków, Marsylię, Congo Brazaville ...

Członkami ekspedycji byli: Stach Kwiatkowski, 
syn sympatycznego introligatora z ulicy Wilczej 14a, 
Czesek Czarnecki syn dość znanego w Warszawie 
adwokata z Marszałkowskiej 60 i szczupła 11 letnia 
sylwetka autora, którego nieświadomy o wyprawie 
ojciec miał w swoim gabinecie dumnie powieszony 
na ścianie dyplom inżyniera elektrotechnika. Mimo 
różrtic socjalnych i temperamentów wizja stada 
słoni na pograniczu Rodezyjsko-Płd. Afrykańskim 
tak nas zamroczyła, że ani pora roku — był a to 
połowa lutego 1929 — ani realizm danych geogra
ficznych, brak pieniędzy na bilety, ani sam fakt, że 
był to pełny rok szkolny, pełny groźnych klasówek 
i końcowych egzaminów okresowych nie mogły 
nas doprowadzić do przytomności.

Wyprawa skończyła się zresztą niesławnie. Czar
necki zdezerterował na rogatkach Warszawy (zaw
sze był mocniejszy w języku niż czynach) — o 2-ej 
nad ranem, na 18-tym kilometrze regularnego marszu 
po szosie radomskiej ramię przy ramieniu ze Stasz 
kiem, piszący te słowa niedoszły myśliwy na słonie 
zatrzymał się aby zbadać na mapie świata progres 
w stronę Afryki: był on niestety znikomy.

W głębi serca każdy z tych podróżników i tak 
wiedział, że to wszystko było niemożliwe. Nie pozo
stało nic Innego jak zwrot w stronę... cywilizacji 
i polskiej stolicy, ale Kwiatkowski — takim trzeba 
stawiać pomniki za odwagę! — szedł jeszcze samot
nie dalsze 250 m. (obładowany zarekwirowanym od 
Czarneckiego i autora ekwipunkiem złożonym z 
mapy świata, kompasu, latarki, krzesiwa do biwa
ków, sztyletu do obrony przed lampartami i sznurami 
od bielizny do pułałek na słonie) by wkońcu dołą
czyć się biegiem do autora będącego już na rezo
lutnym kontrakursie przyznając przez zaciśnięte zó- 
by: To po tchórzowsku ale masz rację..

Nad ranem podejrzliwy policjant zatrzymał na 
południowej rogatce warszawskiej dwóch Chwieją-5 
cych się ria nogach i okrytych kurzem gimnazja: 
1 stów (mieliśmy w kieszeniach Ćorpds Delicii, za
trute czerwonym atramentem strzały do łuków zro
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bione ze stalówek-rogówek) i ostatni etap podróży 
odbył się już taksówką na ulicę Wilczą i Koszykową 
w ramiona stroskanych matek niedoszłych Stanley’a 
i Livinstona.

Nawęt teraz z odległości tysięcy kilometrów 
i perspektywy czasu te samotne 250 metrów Kwiat
kowskiego w stronę Limpopo na radomskiej szosie 
wydawało się godne przejścia do historii, a myśl o tej 
ostatniej przesunęła nowe dręczące pytanie jaki los 
spotkał Stacha, oficera armii polskiej, we Wrześniu 
1939?

Konwój WS8B wszedł wreszcie na wody pod- 
równikowe.

Wojna czy nie, wszystkie znaki na niebie i na... 
okręcie wskazywały, że krążownik będzie obcho
dzić uroczystości wejścia do królestwa Neptuna i 
chrztu morskiego dla tych co będą tu po raz pierw
szy, jak nakazywała tradycja. Na dziobie ustawiono 
duży, brezentowy basen wypełniony po brzegi słoną 
wodą. Sekcja ratunkowa uzbrojona w niezliczone 
węże pożarowe opryskiwała ciekawskich, co ośmie
lili się przybliżyć do zaimprowizowanego szafotu- 
stołka, z którego będą spychane ofiary ludzkie no
wo przybyłe na te wody i ogolone drewnianą brzytwą.

Wrzaski, chichoty, grubaszne piosenki kontras
towały z milczącym napięciem trwającym prawie 
do wejścia do Freetown. Nawet groźna mina Ri- 
chardsona nie robiła na nikim wrażenia.

Z dziobu ktoś śpiewał basowym głosem:

„Co poczynimy z pijanym marynarzem
Co poczynimy z pijanym marynarzem
Gdy poranek wstaje?
Wrzucim go do zęzy, w hydrantowe więzy 
Wrzucim go do zęzy, w hydrantowe więzy 
Niech go bosman łaje!”

Purytan Gordon udawał, że nie słyszy tych i 
niektórych, gorszych, a „hadkich” dla ucha rymów. 
Polskim podchorążym, adeptom z Kadry Floty na 
Oksywiu, te pełnomorskie piosenki bardzo przypadły 
do gustu, a szczególnie ta trudna do przetłumacze
nia, a żywa śpiewka „What shall we do with the 
drunken sailor ...?”

9 czerwca 1941 Exeter znalazł się na równiku. 
Specjalna sekcja „diabłów morskich” z plugawymi 
brodami i cielskami pomalowanymi na czarno ja
kąś smołą objęła panowanie nad okrętem.

Sam Gordon, który jako dowódca okrętu mógł 
liczyć na „immunity” (nie musiał pokazywać neptu- 
nowskiego cyrografu) patrzył jednak nieufnie na tę 
bandę, która zresztą z wielkim respektem włożyła mu 
na szyję dużą złotą gwiazdę na łańcuchu, na znak 
władzy.

Inną ciekawą postacią była „rekinia skóra”, 
którego rola była zupełnie jasna, choć wyglądał on 
na głównego inkwizytora pilnującego, aby żaden z 
bażantów z wód północnych nie uszedł chrztu.

Wkrótce rozpoczęła się pogoń za ofiarami, osa
dzanie ich na wspomnianym uprzednio szafocie, my

dlenie twarzy jakimś zielonym łojem, golenie brzytwą 
raczej przypominającą kosę, a później bezceremo
nialne wrzucenie do brezentowego basenu, gdzie cze
kające na to tylko diabły morskie (większość z nich 
sądząc z bród to motorzyści palacze) znęcali 
s ę nad neofitami trzymając długo pod wodą.

Piotr Surzyn napróżno ukrywał się za katapultą 
Warusa; dwóch atletycznych djabłów uśmiechnię
tych od ucha do ucha chwyciło go za przeguby i 
holowało, kopiącego w próżn ę, po śliskim pokładzie 
w kierunku szafotu. Wańkowskiemu też nie pomogły 
najpierw przyjacielskie uśmiechy, a później groźne 
miny; znalazł się wkrótce w basenie i fotograf 
Exetera unieśmiertelnił go już post factum, ocieka
jącego wodą przy tratwach ratunkowych na śród
okręciu, ochrzczonego jak na to przystała chwila.

Te igraszki trwały aż do wstąpienia wachty po
południowej, gdy diabły, starzy bywalce i nowicju
sze wstąpili na swe przydziały, nie pokazując po 
sobie, że kilka chwil temu byli aktorami i widzami 
niew.nnych choć wrzaskliwych orgii.

* » *

Upłynął kolejny tydzień. Exeter był wreszcie na 
swych tradycyjnych wodach: Południowym Atlan
tyku. Noce stawały się coraz chłodniejsze, a po 
przejściu zwrotnika koziorożca nawet duffelcoaty 
nie były za ciepłe.

Znikły również latające rybki i mało było cie
kawskich na pokładzie między wachtami, tylko nie
strudzony Potter tropił co wieczora londyńskim 
sekstantem coraz wyraźniejsza gwiazdy Krzyża Po
łudnia, tej raczej mało znanej polskim żeglarzom 
konstelacji.

Dla podchorążych szkolenie odbywało się teraz 
z regularnością pokojowego kolegium morskiego. 
Idąc na cztery wachty sen był wystarczający, cho
ciaż wykłady z regulaminu, itysiąco stronicowe 
Kings Regulations and Admiralty Instructions, przez 
„kowboja” komandora — ppor. Coopera, wydawały 
się obciążać słuchaczom powieki jak ołowiem.

Jedynie postrach egzaminów zmuszał nieszczęs
nych midshipmenów do takich ambitnych wysiłków 
umysłowych jak obliczanie somnerów z ostatniego 
zliczenia prawdziwego z lądu z cypla wyspy Sherbro 
i poprawianą z dnia na dzień, wzdłuż kursu na nie
pewnym logu, niesprawdzanym chronometrze z po
prawkami na różne dryfy, prądy oceaniczne i. .. 
błędy w dodawaniu.

W istocie po takim długim pobycie na nie
znanym oceanie (nieznanym w sensie atlasu astrono
micznego) tylko dzjelny matematyk jak naprzykład 
komandor podporucznik Potter, mógł z absolutną 
dokładnością określić długość i szerokość geogra
ficzną naszego morskiego domu.

Podchorąży Surzyn, jako przezorny wychowa
nek o.o. Jezuitów skorzystał ze swej wachty na po
moście aby zanotować skrupulatnie pozycję, którą 
nawigator ustalił czatując od wczesnego ranka na 
znajome zresztą z północnej półkuli Wegę i Kapellę.
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Tuż przed obiadem wykonując jedno z zadań 
egzaminycyjnych autor z Surzynem połączyli siły: 
jeden obserwował chronometr w kabinie nawigacyj
nej podający „top” przez tubę głosową, a drugi słoń
cem w lusterku sekstanta, po mało wyraźnym, paru
jącym horyzoncie, precyzując wysokość tego po
kaźnego ciała niebieskiego.

Po obbczeniach i poprawkach, Surzyn pocił 
się wertując tabele logarytmiczne, pozycja Exetera 
znalazła się wewnątrz obszernego, ostroramiennego 
trójkąta gdzieś na wschód od .. Nowej Zelandii.

Piotr miał przez chwilę podobnie zatroskaną mi
nę jak na tarasie „Lion and Palm” hotelu, gdy pił 
ostatnie Cinzano obserwowany przez paskudne o na
gich szyjach sępy, szczególnie gdy zauważył, że 
sekstant i tak nie mógł nic dobrego pokazać, gdyż 

zapomn eliśmy podnieść 4 szklane ciemnozielone 
filtry.

Somnera rozwiązaliśmy dobrze znaną z Bydgo
szczy metodą „odtylcową” i piękna pozycja H.M.S. 
„Exeter” była — o dziwo! — identyczna do tej. 
którą obliczył nasz nieomylny oficer nawigacyjny.

Tymczasem średni kurs konwoju WS8B zaczął 
rejestrować południowo-wschodnie rumby okrążali
śmy już Afrykę południową i Gordon obwieścił za
łodze długo oczekiwaną wiadomość o następnym 
porcie.

Tym razem miał to być malowniczy i położony 
nad Oceanem Indyjskim port Durban!

* ♦ ♦
Zakończenie w opracowaniu.

Mieczysław C. Miles-Wasilewski
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

Kmdr. Jerzy Lubelfeld przed wojną oficer łącz- 
czności, w dtwie Floty w Gdyni i uczestnik obrony 
wybrzeża, były absolwent Szkoły Podchorążych Łą
czności, po okresie niewoli w Niemczech, prze
bywał do roku 1948 w Anglii, (gdzie poznał obecną 
swą żonę z którą wyemigrował do USA).

Głęboka znajomość matematyki zwróciła na 
niego uwagę specjalistów w tej dziedzinie i dość 
szybko dostał pracę wykładowczą na uniwersytecie 
w Detroit. Po dalszych studiach i wydaniu szeregu 
prac naukowych zostaje profesorem of electronics 
w Air Force Institute of Technology w Dayton, 
Ohio, USA.

Jak zawsze pełen humoru i entuzjazmu, bardzo 
zadowolony ze swej pracy, szczęśliwy w małżeń
stwie i bardzo dumny ze swego jedynego syna 

który, nota bene, odziedziczył po ojcu zdolności 
do nauk ścisłych. W tym roku kmdr. Lubelfeld 
przyjechał z wizytą do Anglii. Była to jego pierwsza 
wizyta od czasu wyjazdu. Nic więc dziwnego że 
ze wzruszeniem i radością witał swoich kolegów 
marynarzy w Anglii i niestety żałował, że jego wi
zyta była tak krótka i że nie mógł zobaczyć wszyst
kich. Jednak gorąco zaprasza do siebie każdego kto 
kiedykolwiek znajdzie się w USA. Jego adres 4411 
Lambeth Drive, Dayton, Ohio.

Swoją wizytą w Anglii kmdr. Lubelfeld zrobił 
wielką przyjemność kolegom i SMW którzy dziękują 
mu za te odwiedziny i serdecznie pozdrawiają żonę 
i syna i życzą mu dalszych sukcesów w pracy nau
kowej i życiu osobistym.

B. M.

E. PŁAWSKI

Rok milenijny dobiega końca i na szczęście 
drugie tysiąclecie będzie obchodzone już bez nas.

Mamy tu 5 organizacji, nie licząc Ziem Wscho
dnich. Każda organizacja coś od siebie chciała 
dać, a my — publika musieliśmy brać w tym czynny 
udział.

Teraz mamy przed sobą 100 lecie BC, a następnie 
100 lecie Kanady. Do mojego stulecia jeszcze trze
ba czekać ponad ćwierć wieku.

Ciekaw jestem, czy po nas ktoś będzie pielęgno
wał polskie tradycje i szukał historycznych dat. Oba
wiam się że te rzeczy pójdą w zapomnienie.

Apres nous — le deluge?!?
Rok ten jak z bicza strzelił. Mieliśmy dużo i 

przeważnie miłych przeżyć w ostatnich 10 miesią
cach. Pierwszym ekscytującym ewenementem by
ło nabycie nowego domu. Dom jest wygodny, przy
jemny, czysty, nie za duży i nie za mały, wciąż 
jeszcze zachwycamy się nim i wciąż coś ulepsza
my. Drugą przyjemnością była obfitość odwiedza
jących nas w tym roku kolegów. Pisałem już, że 
był tu K. Namieśniowski, potem państwo Rowińscy, 
Zajączkowscy, Wierzbowski, Jasionowski (z M.D. 
Lot’u i b. dca 303), Białowscy, Hackbeil z Portland

Vancouver 6 grudnia 1966

a ostatnio odezwał się przez telefon J. Seifert. Odez
wał się obiecał dać o sobie znać, a może nawet przy
jechać następnego dnia i zniknął jak sen nocy letniej. 
Taki holender latający. - J '

Każde takie spotkanie się kolegów po kilkunastu 
latach ma dużo uroku i przynosi wiele radości. 
Sam moment spotkania jest mniej więcej podobny 
jeden do drugiego. Przy spotkaniu niema oczywiście 
żadnego wzajemnego badania wyglądu zewnętrznego. 
Wiadomo przecież, że czy ktoś jest przed ,czy po 
70-tce, już żadnej różnicy to nie robi. Rzecz jasna, 
że Panowie w tym wieku muszą mieć sporo zmar
szczek, wysokie czoło i niską klatkę piersiową, ale 
co obchodzi łysego, jaki kolega ma brzuch. Rzuca
ją się wzajemnie w ramiona, a patrząc jeden drugie
mu przez plecy jednogłośnie stwierdzają „Ależ bracie 
ani kropelki żeś się nie zmienił, tak jakbyśmy wczo
raj ... mówię Ci, że nic a nic..

Przy witaniu się z paniami można nawet pozwa
lać na większą eksażerację. W radosnym uniesieniu 
nie ma limitu w okazywaniu szarmanckiego zachwy— 
tu. Naprzykład można powiedzieć „Pani Komando- 
rowo, jak pragnę zdrowia, pani można powiedzieć 
według Remark’a i na wschodzie i na zachodzie 
bez zmian..Albo po 30 letnim niewidzeniu się 
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oświadczyć „Pani Wandziu Pani wygląda co naj
mniej o 20 lat młodziej niż wtedy ... w Gdyni.

Przepraszam za dygresję i przesadę.
Spotkanie się z kolegami o których wspomnia

łem wyżej, a specjalnie z pp. Zajączkowskimi były 
doprawdy wzruszające. W latach 1911-13 byliśmy 
w tej samej uczelni morskiej w Petersburgu. W r.1920 
spotkaliśmy się znowu w Toruniu i od tej pory los 
nas związał we wspólnej służbie dla Marynarki Pol
skiej. W 1939 roku jesteśmy razem na ORP Gdynia 
w Plymouth, a teraz obydwaj jesteśmy Kanadyjczy
kami. 55 lat znajomości jest to duży szmat czasu. 
Niestety byli tu zbyt krótko byśmy mogli im po
kazać piękno tego kraju.

Z S. Rowińskim również łączą nas b. dawne 
czasy, a mianowicie ok. 1931 r. gdy na Darze Po- 
rza zawinął do Cherburg’a. Dar Pomorza miał wów
czas znakomity skład oficerski. Kapitanem był nie
śmiertelny Maciejew.cz, I-szym Meisner, II-gim 
Strzembosz. Wśród uczni był na D.P. niejaki Pło- 
szko — przyrodni syn Ossendowskiego. Miał chłopak 
bujną przeszłość, a nawet przez pewien czas służył 
w Legii Cudzoziemsk ej, aż przyrodni Papa przez róż
ne osoby wpływowe potrafił go wyciągnąć z Afryki 
z Legii, żona moja znała go od dzieciństwa, gdyż 
przyjaźniła się z jego siostrą.

Pewnego poranka zjawił się w naszym mieszka
niu adjutant Prefekta Morskiego i prosi o pomoc. 
W nocy, w jakiejś knajpie, jakiś Polak urządził 
okropną burdę, został zaaresztowany przez policję, 
w komisarjacie awanturuje się nadal, powtarza tylko, 
że jest Polakiem i że się nazywa „quelque chose 
comme Zasnivelmoznipan. Żona gdy usłyszała to od- 
razu orzekła „Płoszko” ... napewno Płoszko, musisz 
mu pomóc”.

Żona rzeczywiście miała rację. Po dłuższej 
dyskusji udało mi się udowodnić, że zaszła pomyłka 
językowa, że burda w knajpie była zwykłym nieporo
zumieniem i że wogóle żadnej burdy nie było. Prasa 
Cherbourg’ska nie omieszkała opisać ten wypadek 
używając brzydkich określeń pod*  adresem Jaśnie 
Wielmożnego Pana, ale znaleźliśmy przyjaciół, któ
rzy w następnym wydaniu sprostowali tę „dziennikar
ską kaczkę”.

W sierpniu, 7-my rok z rzędu, byliśmy w Osoyoos. 
Żona parzyła w słońcu swe dolegliwości a gdy wa
runki na to pozwalały, jeździliśmy na golfa. Żona 
pełniła obowiązki cąddie, ale w tym roku odmówiła 
się od noszenia klubów na plecach, więc zmuszony 
byłem do zafundowania Jej wózka zmotoryzowanego. 
Nie patrząc na to że gram bardzo rzadko, w tym 
roku biłem wszystkie swoje dawne rekordy. Radzę 
wszystkim grać golfa — doskonały sport dla młodych 
i starszych.

W drodze powrotnej zawadziliśmy o Seattle i 
spędził śmy parę dni u Państwa Białowskich. Cała 
Polonia tutejsza jest ogromnie dumna z Michała, że 
został kapitanem Portu w Seattle. Bardzo odpowie
dzialne stanowisko, że Michał sprosta swoim zada
niom, wiadomo.

Zapomn ałem dodać że w czasie bytności w 
Osoyoos poznałem redaktora miejscowej gazety, któ
rym jest Polak p. Stodoła. Z rozmowy dowiedziałem 
się, że w sąsiednim Oliver mieszka i pracuje ppor. 
mar. Łodziński. Wprost od p. Stodoły pojechaliśmy 
z Żoną do Oliver, odnaleźliśmy zakład mechanicz
ny w którym pracuje kol. Łodziński. Gdy wszedłem 
do wnętrza ujrzałem wysokiego i b. szczupłego pana 
z białą brodą, a po chwili ściskałem rękę kolegi 
o istnieniu którego na terenie B.C. dotychczas nic 
nie wiedziałem. Obiecał że gdy będzie w Vancouver 
odwiedzi nas.

Syn po gaszeniu leśnych pożarów przykładnie 
uczy się. W ciągu 2 1/2 miesięcy latania zarobił 
więcej aniżeli ja dostaję za roczną pracę. Moja 
służba będzie przedłużona do 1.4.1968 z czego zaw
sze bardzo się cieszę, bo pozwala nam to na wygodne 
życie i działa wstrzymujące na proces starzenia 
się. Jesteśmy jak zawsze czynni i nie brak nas na 
przeróżnych akademiach, potańcówkach i kola- 
jach. Mieliśmy zamiar zwiedzenia wystawy w Mon
trealu (w 1967) ale zaczynam powątpiewać, czy się 
nam to uda, gdyż podróż samolotem zbyt kosztowna 
a jadąc pociągiem straciłbym 6-7 dni z moich 
skromnych 15 dni rocznego urlopu. Przesyłam moc 
serdecznych pozdrowień.

E. Pławski

Cambriige, USA 11 grudnia 1966

Dziękuję bardzo za tak miły list z marca b.r. 
i za .Sygnały, które swego czasu otrzymałem. Proszę 
bardzo nadal przysyłać mi Sygnały bezpośrednio na 
mój adres, gdyż ten Sekretariat w New Yorku nieco 
szwankuje — myślę że przyczyna tego leży w tym, 
że koledzy którzy przed tym przeważnie zamieszki
wali na Manhattanie (właściwy New York) teraz 
gdy już się nieco oblatali w terenie (i. pożenili także 
stronią od centrum dużego miasta 1 osiedlają się na 
dalekich subarbach. Coraz trudniej przeto im zebrać 
się da kupy i obradować nad sprawami tego świata 
i naszego Stowarzyszenia a tak trudno znaleźć ochot. 

ników do pracy w organizacji — nie ma na to żadnej 
rady.

Ja nadal pracuję na lądzie w zgoła nie zejmań. 
skini fachu, pracy mam dosyć dużo, lecz na szczęście 
raczej zajmująca. Za współpracowników mam Ame
rykanów różnego pochodzenia: — Litwin którego 
obłaskawiłem (wściekły za Wilno) mówię mu, że mo
jej matki rodzina ma nazwisko często spotykane na 
Litwie. Niemcy — twierdzą, że w Europie jest dużo 
miejsca dla Polaków i Niemców a Śląsk jest niemiec. 
ki — zatkało ich gdy im oznajmiłem, że rodzina mego 
ojca pochodzi ze Śląska. Irlandczycy są raczej wrogo 

Maciejew.cz
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usposobieni do Polaków. Anglicy — nieźli. Indianie 
(mieszani) raczej podejrzliwi. Włosi mają dobre serca 
naogół, bo się nawzajem protegują, z nimi trzeba 
się mieć bardzo na baczności. Francuzi mają w so
bie coś z natury de Gaulle’a. Polacy — każdy sobie 

rzepkę skrobie, łączność między nami raczej luźna 
i powoli to się zmienia na lepsze.

życzę szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich 
z Marynarki Wojennej.

■ '!. a. Sitko

T. FARB1SZ

Od ostatniego mego listu — u mnie tylko spra
wy prywatne. Nikogo nie spotkałem i nic ogólniej
szego się nie zdarzyło.

M/t Seven Stars, na którym jechałem przez Lon
dyn do Cristobal w listopadzie ub. r. został sprzedany 
w styczniu b.r. w Curasao — więc odleciałem z po
wrotem do Szwecji, aby po 2 tygodniach dostać 
wikariat na M/SM Argonaut. Statek-chłodnia, po
nad 8 tys. Ł, 11 tys. H.P., 20 węzłów z ładunkiem, 
prawie nowy i zracjonalizowany w maszynowni do 
4 mechaników, elektryka, reparatora i 3 motorzys
tów. Praca — urwanie torby dla wszystkich. Podo
bny, pełniej zautomatyzowany typ wchodzi już do 
służby — bez wacht nocnych na otwartych wo
dach.

Mimo wszystko mój pobyt na Argonaucie był 
b. interesujący. Wszedłem w Kanale Kilońskim na 
idącego do Gdyni z Szanghaju z ładunkiem świń
skich połówek. Zobaczyłem Gdynię po raz pierwszy 
od 1939 r. pod śniegiem, a port w lodzie. Krótki 
postój nie pozwolił mi spotkać nikogo ze znajomych, 
tylko zobaczyć — że miasto się rozbudowało.

Z Gdyni do Ashdod. Czekanie na ładunek pozwa
la na wycieczki. Kraj nie rozległy — zobaczyło się 
wiele. Przede wszystkim — Jerozolima. Wszystko w

Nowy Jork 3.11.1966

Palestynie jeśli nie imponuje to zmusza do uznania 
olbrzymiego wysiłku i postępu.

Dalsza jazda z pomarańczami do Halifaxu i 
Nowego Jorku jak i następne z bananami — bez 
wrażeń.

W maju rozpocząłem jeden z najbardziej uda
nych urlopów, bo lato w tym roku w Szwecji było 
wspaniałe.

W sierpniu powołali mnie na ten okręt w Los 
Angeles. Pływałem na n m już 10 lat temu. Nazywał 
się wtedy „Arawak”. Stary, ale jary i nie mogłem 
grymasić, będąc niedługo na emerytalnym wylocie. 
Pobory zachowuję z tankowców wg. umowy — więc 
strata materialna żadna. Ale pływanie bezbarwne: ba
nany i banany. Czeka nas wkrótce gdzieś suchy dok 
na uroznaicenie i po nim chyba dłuższe rejsy niż 
obecne: Caribia — Stany Zjednoczone.

Następny mój urlop: marzec i kwiecień, potem 
pływan e tylko do końca września i koniec z pracą 
na okrętach.

Człek jest tylko zakorkowany okrętem, aby na
pisać na temat ogólniejszy. Wszelkiej pomyślności 
wszystkim w Stowarzyszeniu!

T. Farbisz

K. HESS

Wiele wody upłynęło od czasu gdy pisałem ostat
nio, i znowu jeden rok minął bez większych zmian...

W naszym światku poprawa — „Nasze Sygnały” 
są coraz lepsze .Opowiadania por. Wasilewskiego są 
doskonałe — coś a la Bruno Dzimicz — jestem 
pełen uznania dla stylu por. Wasilewskiego — gawę- 
dziarsko-mesowe narzecze, ogromnie mi odpowiada — 
widać że autor pisze dla „nas” — nie dbając czy 
postronny czytelnik wyzna się w jego stylu czy nie. 
W czasie wojny starszy Wciślicki również w tym 
stylu pisywał — szkoda że zaniechał wyczynów li
terackich. Moim zdaniem, całość opowiadań por. 
Wasilewskiego zasługuje na wydanie w komplecie — 
choćby nawet na powielaczu — a autora należałoby 
zachęcić by napisał większą książkę, obejmującą 
całą wojnę na morzu — widzianą przez młodego 
oficera — „od środka” marynarki — właśnie tak jak 
napisał kmdr. Steyer swoją książkę. Również gratu
luję 0or. Wasilewskiemu talentów literackich — i 
dobfej, poprawnej polszczyzny — niech się muzy 
nim opiekują i niech pisze jak najwięcej!

5, LISTOPADA 1966

A propos millennium, ciekawe czy coś mor
skiego działo się w Polsce tysiąc lat temu? — to 
byłby temat dla prof. Giertycha, jakoże siedzi po 
uszy w historii.

Wracając do „Naszych Sygnałów” widać że 
życie towarzyskie morsko-londyńskie jest bardzo 
ożywione — opisy por. Krzyżanowskiego są tak wy
raziste i apetyczne, że żałuję, że mogę o n ch tylko 
czytać — ja tu żyję w towarzyskiej próżni, moi towa
rzysze to prości ludzie — „rzemieślnicy morza” i 
trudno znaleźć wspólne zainteresowania. Wykorzys
tuję postoje by trochę się kulturalnie odświeżyć 
zwłaszcza w Lizbonie, czy Hiszpanii, lecz niestety 
takie okazje są rzadkie. Turystów pełno wszędzie, 
lecz trudno spotkać „naszych zagranicą”, przewa
żaj?, Niemcy, Anglosasi i Skandynawowie, a nasi to 
Sarmaci — mojżeszowego wyznania, lecz często z 
dobrą polszczyzną i sentymentem dla Warszawy czy 
Radomia. Niestety mój pobyt w Europie kończy się, 
wkrótce wracamy do N. Yorku.

Łączę pozdrowienia dla Kolegów.
1 K. Hess



30 NASZE SYGNAŁY

A. BROWARSKI

„GDZIE DIABEŁ MÓWI DOBRANOC"
Zimowe miesiące lat 1963 do 1965 spędziłem na 

Labradorze nad instalacjami urządzeń elektrycznych 
dla przedsiębiorstwa zwanego Carol Lakę Company.

Labrador, nazwa mało słyszana, chyba że zwią
zana z opisem zimnego prądu morskiego, który spła
wia góry lodowe, topniejące pod ciepłym prądem 
Goldstream’u wzdłuż wybrzeży Nowej F nlandii 
i Nowej Szkocji. Labrador, położony na półwyspie 
Ungava pomiędzy północną szerokością 52 stopni 
i 60 stopni, oraz pomiędzy długością zachodnią 56 
stopni i 67 stopn. należy do Kanady, będąc bezpo
średnio pod zarządem Nowej Funlandji, która jest 
jedną z jej dziesięciu prowincji. Siedemset mil na 
północny-wschód leży Grenlandia, na północy za
toka Ungava i Hudson Straitsa, na zachodzie i po
łudniu prowincje Quebec izoluje ten górzysty pla- 
teau od reszty świata.

Szerokość geograficzna Labradoru jest podobna 
do Wielkiej Brytanii. Powierzchnia, około 112,000sq. 
miles jest trochę większa od W. Brytanii i Południo
wej Irlandii wziętej razem; ludność nie przekracza 
z kolei dwudziestu tysięcy, z czego połowa to Eski- 
mo-Indians, których imiona plemion np. Ashuanip., 
Atikonak, Attikamagen są jednocześnie nazwami je
zior. Stolica jest Goose Bay, gdzie Amerykanie po- 
s adają bazę strategiczną.

Wybrzeże Atlantyku jest zimne i ponure. Głębo
ko wrzynające się fiordy oraz wysokie, ośnieżone 
góry przypominają Norwegię i Islandię. Z ukrytych 
cieśn n i zatok, Eskimosi wyruszają na połowy fok. 
Za wyjątkiem linii kolejowej z Seven Islands nad za
toką Św. Wawrzyńca do Schefferville, 500 km na 
północ oraz kilku bitych dróg koło większych osie
dli, komunikacja nie istnieje. Quebec-Air przewozi 
swych pasażerów z Seven Islands do Wabush i do 
Schefferville, gdzie zbudowano — landing f.elds, czy
li lotniska połowę. Kompania Iron Ore Co. of Canada 
(subsidiary of American company) posiada kilka 
własnych samolotów, jak zresztą większość wpływów 
w tym rejon e, do którego ostatnio roszczy pretensje 
francuska prowincja Quebec.

Po ostatniej wojnie światowej zainteresowanie 
Labradorem wzrosło na skutek ogromnych złóż że
laza, odkrytego przez geologów kanadyjskich. Te 
rudy, pochodzące z płytkich kopalni (surface mi- 
ning) posiadają stosunkowo niski procent czystego 
żelaza, bo zaledwie między 30 a 45 procent, a zatem 
wymagają bardziej skomplikowanego procesu oczy
szczania.

Kopalnie, exploatacja i metody oczyszczania 
wymagają dużo energii elektrycznej, obecnie zasila
nej z elektiowni wodnej nad rzeką Hamilton. Od 
kilkti lat British Newfoundland Co. usiłuje zebrać ka-5 
pitał 'i Uzyskać zgodę na budowę największej ria 
świecie elektrowni wodnej w Churchill Falls na 

Labradorze, ażeby oprócz zasilania stanu New York 
mieć rezerwę mocy na dalszy rozwój górnictwa tego 
kraju.

Od roku 1950 do 1960 ruda żelaza była trans
portowana koleją z Schefferville do Seven Islands, 
skąd statkami poprzez wielkie jeziora do pieców 
Bessemera w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1960 
do 1964, oprócz rudy przewożone jest „czyste” że
lazo (95 %) w formie ziarnistego prochu, a ostatnio 
transportuje się żelazo w postaci kulek żelaznych 
o średnicy ok. pół incza, tzw. pellets. Na skutek 
tych nowych metod, koszta transportu oraz koszta 
wyrobu stal, zostały bardzo zredukowane.

Mam pełny podziw i uznanie dla nowoczesnych, 
metod konstrukcyjnych, szczególnie w kraju, gdzie 
zima trwa dziewięć miesięcy, gdzie opady śnieżne 
dochodzą do dwudziestu stóp rocznie, a temperatu
ry minus 50 stopni F. trwają tygodniami.

Fabryka żelaznych kulek „Pelletizing Plant” zo
stała zaprojektowana i wykonana w rekordowym cza
sie dwóch lat. Fabryka zużywa 50,000 Kw. mocy 
elektrycznej i zdolna jest produkować 120,000 ton 
czystego żelaza w postaci kulek rocznie. Ilość 
ton rudy żelaznej do uzyskania powyższej cyfry jest 
astronomiczna.

Życie w obozie konstrukcyjnym było bardzo 
prymitywne. Mieszkaliśmy w karawanach (trailers), 
a jadaliśmy w stołowni wspólnej dla przeszło tysiąca 
robotników, — oczywista sami mężczyźni. Jedzenie 
ilościowo niesamowite, o aromacie, który raził noz
drza w promień u jednej mili morskiej. Grand Chef 
tej kuchni był ex-convict, który został wypędzony 
z konstrukcyjnego obozu w prowincji Alberta, kie
dy kilkunastu robotników odesłano do szpitala na 
skutek zatruc:a jedzeniem.

Samochody amerykańskie, marki Chevrolet służyły 
jako transport. Każdy wóz posiadał trzy grzejniki 
elektryczne: jeden do wody, drugi do oliwy, a trzeci 
do baterii, ażeby startować rano, co nie zawsze się 
udawało. Samochód chodził z reguły 18 godzin na 
dobę bez przerwy. Kompania wydała instrukcje że
by nie zatrzymywać silnka podczas przerw na po
siłki, które czasami trwały godzinę.

Potężne pługi, bezustannie czyściły, śnieg z kil
kunastu mil bitych dróg, od września do maja 
włącznie! Czasami samochód przysypany był do 
szczytu śniegiem, a wówczas wzywało się ruchomy 
dźwig kontraktora, po czym samochód zostawał pod
niesiony jak dziecinna zabawka i postawiony na 
oczyszczonej drodze.

Ze względu na pobliskie „góry” żelaza, odbiór 
radiowy za wyjątkiem krótkich fal w nocy, nie 
istn ał. Dziwne to uczucie nie słyszeć muzyki przez 
kilka tygodrii, podobne Chyba do uczucia w wię
zieniu.
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W międzyczasie zbudowano „miasteczko” dla 
górników — przyszłych pracowników firmy. Powsta
ło k no, sklepy, kręgle, zbudowano ulice, domy 
mieszkalne, hotel, szkołę, kościół, wybrano burmis
trza i na mapie dodano kółko, nazywając to Labrador 
City. Obecnie mieszka tam około 3.000 ludzi i ich 
rodziny. Rozbudowa Kanady powoli ogarńa tereny 
północy, może któraś z przyszłych generacji tą 
drogą dotrze do bieguna .. .

Ofiarowano mi „dożywotnią” pracę, ale podzię
kowałem za zaszczyt. Przodkowie moi kolon zowali 
Syberię po 1863 roku, ja nie mam zamiaru tego czy
nić na Labradorze.

Pobyt na północy jak gdyby zamrażał ustrój ner
wowy, powodując zwolnienie reakcji i zobojętnienie 
na wypadki otaczające. Mimo surowych warunków, 
wołałem jednak Labrador zimą, niż podczas lata. 
Lato trwa tam dwa miesiące, temperatury dochodzą 
d0 -|-65 stopni F., wody jezior są zimne jak lód, ami- 
liony komarów i jadowitych much stwarzają warun
ki bardzo trudne dla ludzkiej egzystencji.

Labrador będę jednak zawsze wspominał jako 
kraj malowniczy, pełen gór, jezior, skarłowaciałych 
lasów iglastych — istny raj dla łosi, polarnych fok 
i reniferów.

Ludność tubylczą stanowią Eskimo-Indians ubra
ni w skóry zwierzęce i posmarowani tłuszczem ryb 
jako ochrona przeciwko krańcowością klimatu.

Zwiedziłem wioskę plemienia Ashuani pi. W za
cisznej dolinę rozłożone były drewniane szałasy i na
mioty, pokryte skórami. Miejscowy „król” i jego 
małżonka bardzo mało się różnili od innych podda
nych. Posiłki przyprawiano po cygańsku na otwar
tym powietrzu. Stosunki panowały komunalne, a za
tem bez pojęcia własności prywatnej. Wydawało się 
jakoby dzieci należały do wszystkich mieszkańców. 
Oprócz polowania na renifery (jedynie Eskimosi ma
ją do tego prawo w Kanadzie), połowu ryb, zabijaniu 
fok, ludność prowadzi mały przemysł chałupniczy, 

wyrabiając ręcznie doskonałe pantofle indyjski*,  
rękawiczki, surduty i czapki z reniferowej skóry. 
Artykuły te są sprzedawane białemu człowiekowi, a 
pieniądze zamieniane na narzędda, strzelby, wędki, 
papierosy i alkohol; ten ostatni wbrew prawu.

Eskimosi są niskiego wzrostu, o czarnych wło
sach, łagodnych rysach, czerwonej skórze i skoś
nych oczach. Dzieci ich, jak wszystkie dzieci 
prymitywnych ludów są fascynująco zabawne. W 
kontakcie z „białą” cywilizacją, Eskimosi degeneru
ją się, doznając szereg dolegliwości i często umie
rając na gruźlicę. Eskimosi pozostają pod ścisłą 
ochroną rządu federalnego.

Drugą połowę m eszkańców Labradoru stanowią 
„młodsi” Kanadyjczycy, zwerbowani ze wszystkich 
prowincji Kanady oraz z Europy. Wiele narodowości 
jest reprezentowanych ; przeważają jednak Niemcy. 
Ci ludzie pracują w niekorzystnych dla zdrowia 
warunkach, zdobywając extra dolary „nadgodzinam.”. 
Ich życie kulturalne i socjalne znajduje się na 
niskim poziomie. To ostatnie, ogranicza się przewa
żnie do gry w kręgle (bowling) oraz do p cia nad- 
mernej ilości butelek piwa w miejscowej tawernie.

Koszta utrzymania są bardzo wysokie ze względu 
na transport. Kompanie górnicze ofiarują, specjalne 
dodatk. w postaci pieniędzy, domów mieszkalnych 
itp. ażeby zachęcić pracowników do pozostania. 
Po k Iku latach na Labradorze, część z nich pozo- 
staje, część wraca do Europy, a są i tacy, którzy 
dostają psychozy i po powrocie do Montrealu, wy
dają na lekarzy więcej niż zarobili...

M mo szybkiego postępu w latach powojennych. 
Labrador długo jeszcze pozostanie pustkowiem, izo
lowanym geograficznie od reszty Kanady, oraz chro
nionym swym lodowatym klimatem przed zbyt „in
tensywną” imigracją. Jego przyszły rozwój będzie 
bardzo zależał od ogólnej koniunktury światowej.

A. Browarski
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W DOBREJ KOMPANII...
Piszę niniejsze sprawozdanie w środę popielcową. 

Już nie ma zabawy, nie ma muzyki, jak śpiewało 
się w przedwojennym walczyku, tylko postne oczeki
wanie: „byle do wiosny”. W tak nie wesołym nastroju 
zamierzam utrwalić w krótkim felietonie niezmiernie 
wesoły wieczór, gdy marynarze z rodzinami i przy
jaciółmi spotkali się przy lampce wina w Domu 
Stowarzyszenia Lotników Polskich w rocznicę Za
ślubin z Morzem. A skoro już zacząłem od środy 
Popielcowej, lepiej więc przy, kalendarzu jeszcze 
chwilę zostanę. Otóż kalendarz dał się nam ostro 
we znaki w tym roku przy urządzaniu dorocznej 
zabawy. Utrwaloną tradycją kierowany, wiceprezes 
Tadeusz (Budzyński oczywiście) zamówił salę na 
„Dinnej Dancę” na najbliższą naszego święta sobotę. 
Już ustalił co jemy (osobiście - miałem bardzo spre
cyzowane poglądy na to co pijemy) zakontraktował 
orkiestrę, gdy okazało się że nic z tego. Przecież w 
poście bawić się nie wypada. Nie pomogły bardzo 
logiczne argumenty starych zbereżników (między 
innymi i ja do nich należałem), że zabronione rozryw
ki są dużo przyjemniejsze. Czy kiedykolwiek papieros 
.tak smakował jak ten wypalony w czasach gimna
zjalnych w najciemniejszym kącie szatni lub . . . 
bardziej prywatnym miejscu? Ale . . . jako że tańców 
w poście nie ma, w ostatnim momencie pomogli 
nam lotnicy, przesunęli datę swej tomboli i oddali 
nam salę w niedzielę 5-go lutego.

Z dinner dance’u z braku miejsca trzeba było 
zrezygnować, a więc wylądowaliśmy na lekko zmo
dyfikowanej cocktail party z tańcami, oczywiście. 
Tańce na 10-go lutego to rzecz niezmiernie ważna, 
bo biorąc pod uwagę fakt, że wielu z nas tylko raz 
do roku tańczy (na 10-go lutego-oczywiście) gdy- 
byśmy w tym roku nie mieli dorocznego trainingu, 
w 1968 tańce byłyby na wręcz opłakanym poziomie. 
A w tym roku wcale nie było źle. Fred Astair’em 
żaden z nas już nie zostanie, ale tancerze z nas 
jeszcze nie najpodlejszego gatunku. Choć ze wstydem 
trzeba się przyznać że potrzebny nam był przykład 
naszych miłych gości lotników. Bratnie Stowarzy
szenie dzielnie reprezentowali p.mjr. Jonikasowie, mgr. 
Paluchowie, i płk. K. Kaczmarczyk. Państwo Jo
nikasowie i Paluchowie pierwsi ruszyli w tany odc’ą- 
gając od bufetu brać marynarską swym przykładem.

Ale braci marynarskiej dziwić się n;e należy bo 
na bufecie wzdłuż ściany stoją gąsiorki (tak by to 
pan Zagłoba określił) burgundów, bordeau, win z 
doliny Rodanu i z Alzacji. A wszystkie o imponują
cych nazwach i rocznikach. Wina wszystkim sma
kują, przekąski atrakcyjnie przygotowane przez re
staurację klubu lotników wszystkim się podobają, 
orkiestra gra doskonale, ba możnaby powiedzieć, że 
zabawa zbyt wielu z nas się podobała bo jest i za 
ciepło i za ciasno by wszystkich pomieścić. A przy
bywających wita z uśmiechem gospodarz wieczoru 
i spisuje nazwiska nie tylko dla historycznej doku
mentacji, ale przede wszystkim jako podstawę do 
rozdania trzech nagród wieczoru.

Postanowili bowjiem oganiizatorzy wieczoru 
przydzielić nagrody bez sprzedawania bilecików, bez 
loterii i innych tego rodzaju parafanali i uzgodnili, 
że butelkę wina dostanie ten, kto pierwszy zapłaci 
wstęp — jako nagrodę za wczesne przybycie, ten 
kto ostatni zapłaci wstęp — na pocieszenie, bo może 
już dla niego wina zabraknie. Trzecią nagrodę przy
znaliśmy „średniej arytmetycznej” wykrzykiwanych 
przez obecnych numerów. O pierwszej nagrodzie 
wiedz;eliśmy parę dni wcześniej. Por. J. Giertych 
zawiadomił że przychodzi z Panią, córkami i synem 
i... przysłał pieniądze. Wprowadzamy go na czoło 
listy, co mu w pełni przysługuje a gdy zabawa się 
ustaliła obserwujemy, kto jeszcze przychodzi. Pzez 
chwilę kmdr. Busiakiewiczowie mieli szansę na bu
telkę wina, potem przejęli kmd. Jabłońscy palmę 
nie-pierwszeństwa. Ale gdy w godzinę po rozpoczęciu 
zabawy orkiestra przestała na chwilę grać i rozda
waliśmy nagrody kol. Andrzej Ponikiewski figurował 
na ostatniej linijce. „Środkowa” butelka przypadła 
po chwili szybkich kalkulacji panu Wiźle juniorowi, 
który przyszedł z rodzicami i swoją „young lady”.

Przerwa w tańcach pozwala nam się nieco roz- 
tasować. Kol. Łowczynowski z grupą przyjaciół za
siadają na zewnątrz koło kawiarni. Z państwem Ple- 
ziami, Szabuniami i Zubkowskim, spotkamy się przy 
winie. Pani Julia i mjr. Adam Mackusowie i p. Halina 
Wójcik, jaknajusilniej domagali się gdy dinner dance 
został odwołany by jednak jakieś spotkanie zorgani
zować, są z nami. Przy stoliku prezesa mec. Nadra- 
tówskiego widzimy p. Cybulskiego (z Dziennika Pol
skiego) z żoną i p. Chudzyńskiego (z Radio Free 
Europę). W barze na parterze spotykamy państwa 
Jedyńskich, Olszewskich i Sztogrynów. Kol. Roman 
Dulla n:e wytrzymuje tropikalnej temperatury — a 
szkoda — i wychodzi wcześniej wraz z śliczną 
Panią i córkami. A szkoda, bo po przerwie gdy 
wyniesione zostały stoły bufetu, miejsca było dość 
dla wszystkich, a wszystkich było 90 osób. Wcale 
nie mało. Trudno wymienić wszystkich, a prawie nie
możliwe było z wszystkimi wymienić choćby kilka 
zdań na miejscu. Witam się z p. Sojakami, są p. Bed- 
narzowie z przyjaciółmi, kol. Brzózka, kol. Wiszowa- 
ty, kol. Hermaszewski, kol. Lichwa, a p. Jędroszczy- 
kowie dzielą stolik ze swymi gośćmi. Stolik obok 
zajmują kmdr. Pitułkowie, Danielewiczowie, Wacię- 
gowie, pani Biskupska i Wisia i Jurek Hobotowe. 
To stoik największych entuzjastów wieczoru. Wisia 
Hobotowa proponuje by dużo częściej urządzać dan
cingi. Dr. Danielewicz śpiewa i tańczy z niezmierną 
ochotą, a pani Pitułko o 10.30 zasiada do fortepianu 
by z wyjściem orkiestry za szybko nie kończyć wie
czoru.

Pamiętam piosenkę o podchorążych, która za
nim w niecenzuralne przechodziła słowa, gorąco 
zalecała „w dobrej kompanii napić się wina”. Nie 
możria chyba pod lepszym hasłem urządzić wspólnej 
zabawy.

Wiesław Krzyżanowski


