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POLSKA I BAŁTYK
10-go lutego 1920 roku gen. Haller na czele 

oddziału wojska polskiego przejmuje dla państwa 
polskiego skrawek wybrzeża bałtyckiego i admi
nistrację ziem pomorskich.

Dla uczczenia tej chwili wrzuca pierścień do 
Bałtyku jako symbol przyszłej nierozerwalności

Ten symboliczny gest aczkolwiek piękny i dra
matyczny został trochę niefortunnie nazwany „Za
ślubinami Polski z Morzem”, niosąc wrażenie, że 
Polska łączy się z morzem po raz pierwszy.

Nawet dla powierzchownego znawcy historii 
naszego kraju, pamiętającego z podręczników szko
lnych okresy panowania Polski na Bałtyku, przy
jęcie takiego wrażenia byłoby niesłuszne, a dla 
historyka znającego dzieje Polski — niedopuszczal
ne.

Dla ludzi których interesuje jednak historia 
byłoby fascynującą rzeczą wiedzieć kiedy właśnie 
odbyły się pierwsze „Zaślubiny Polski z Morzem”.

Mało jest źródeł pisanych z tych zamierzchłych 
czasów. Pierwsze z nich tyczyły przeważnie ludów 
śródziemnomorskich i dopiero z rozwojem ery 
chrześcijańskiej wspominać zaczęły o narodach za
mieszkujących północne kraje.

Olbrzymim krokiem w tych badaniach były 
odkrycia archeologiczne, które zostały uznane za 
najbardziej wiarygodne. Tuż przed 2-gą wojną 
światową Józef Kisielewski w swej książce „Ziemia 
gromadzi prochy” nie tylko oświetlił mroczne tzw. 
przedhistoryczne czasy, ale zapoczątkował nauko
we badania tego tematu, które obecnie bez cienia 
wątpliwości stwierdzają że ziemie nad ujściem Łaby, 
Odry i Wisły były ojczyzną słowiańskich szczepów.

Skąd się wzięły te szczepy słowiańskie? Naj
bardziej prawdopodobnie od jakiegoś południowe
go plemienia, które przywędrowało w okolice Wi
sły i przyniosło ze sobą sztukę uprawiania roli.

Data? Jakieś 4000 lat temu przy końcu epoki 
kamiennej.

W tym to czasie (mniej więcej w okresie 
życia biblijnego Abrahama) żyło nad Wisłą plemię 
rolnicze które zerwało z koczownictwem, osiadło 
na stałe, uprawiało role, i przez co — przeobraziło 
ówczesne życie. Osiedlenie dało początek strukturze 
państwowej i zapoczątkowało rozwój rodzimej kul
tury i rozwój przemysłu.

Wykopaliska dowiodły, że z tego okresu po
chodzą piękne, kształtne „puhary lejkowate” z wy
palanej gliny. Późniejsze odkrycia, znalazły całe 
kopalnie, gdzie narzędziami z rogu ówcześni wy
łamywali piękny krzemień, najcenniejszy ówczesny 
materiał. Wykopaliska (a po tym kroniki) wykryły 

słynny w historii szlak bursztynowy przez który 
bursztyn wędrował znad Bałtyku do Grecji, Kar
taginy i Rzymu.

Dalsze badania wykazały, że w okolicach dzi
siejszej Lubeki zamieszkiwali słowiańscy Obodrzy- 
ce. Na wschód od nich aż do Odry potężne ple
miona Wieletów. Na samej północy słowiańskich 
pra-polan rozwijali się słowiańscy Pomorzanie.

Miasta tak'e jak Wolin, Kołobrzeg, Szczecin 
były nie tylko potężne jak na ówczesne czasy, 
ale były boga ć i sławne, słynne przy tym z „gościn
ności, uczciwości i dobroduszności”. Rozwój ich 
doszedł do szczytu grubo przed okresem chrześci
jaństwa. Kroniki z końca VJ[J aż do X-go wieku 
często wspominają ich istnienie i ich dobrobyt.

Plemiona słowiańskie, łączyło wspólne pocho
dzenie, podobna religia i jak wykazały odkrycia 
Biskupina i innych łączyła je rodzima „kultura 
łużycka” uważana za pra-kulturę słowian.

Owocem jej było budownictwo, narzędzia, 
sprzęty i ozdoby wykonane podług swoistego wzoru 
nieznanego gdzieindziej.

Plemiona słowiańskie żyły jak wówczas żyli 
sąsiedzi, raz w zgodzie, drugi raz w kłótniach — 
silniejsi napada'i słabszych, słabsi łączyli s:ę dobro
wolnie. Kierowrfcy plemion wchodzili w związki 
małżeńskie z rodzinami sąsiadów. Są nawet dowody 
że w czasie między VII a V wiekiem przed Chrys
tusem nastąpiło nawet zjednoczenie polityczne więk
szości Słowian.

Może to wtedy była pierwsza data zaślubin 
Polski z morzem?

Ale to mroczne dzieje i daty niepewne. Tym- 
bardziej że podobno niedługo po tym czasie prze
lała się przez okolice Wisły fala bojowych plemion 
celtyckich które wyruszyły na podbój wschodu z 
okolic dzisiejszej Francji. Ta fala przeszła jednak 
prawdopodobnie południowymi szlakami Polski nie 
zagrażając bezpośrednio północnym jej częściom.

Na północ i wybrzeże morskie czekało groź
niejsze niebezpieczeństwo przede wszystkim od ple
mion germańskich.

Te plemiona znęcone bogactwem miast nad
morskich i słabością militarną skłóconych często 
państewek słowiańskich rozpoczęły sławny później 
wśród dziejów „Drang nach Osten” . . .

Wśród pierwszych historycznych dat jest rok 
972 kiedy to Hodo, władca Niemiec Wschodnich 
wyrusza na podbój. Pod Cydyną przy ujściu Warty 
do Odry ponosi sromotną klęskę zadaną przez 
pierwszego chrześcijańskiego księcia polski Miesz
ka I. Siedem lat potem w 979 r. druga wyprawa 
niemiecka także nieudana kończy się pokojem us
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talającym granice Polski od Szczecina aż do 
Gdańska.

To już jest „historyczna data „Zaślubin Polski 
z Morzem”.

Także ta data jest potwierdzona archeologicz
nie dowodami o wybudowaniu przez Mieszka I 
dwóch potężnych twierdz, jedną w Opolu (dzisiej
szy Ostrówek) a drugą w Gdańsku (którego nazwa 
przechowała się aż do dzisiejszego dnia).

Najstarszy Gdańsk mieścił się w widłach Ra- 
duni i Motławy. Miasto zositało wybudowane wed
ług wzorów polskich w roku 980-tym. Ludność 
wynosiła jakieś 1250 i zajmowała się połowami 
morskimi i handlem. Władzę nad Pomorzem dzier
żył prawdopodobnie brat Mieszka, Czcibor.

Za Bolesława Chrobrego powstaje pierwsze 
arcybiskupstwo w Gnieźnie a biskupstwa w Kra
kowie, Wrocławiu i .. .Kołobrzegu.

Bolesław Chrobry walczy z małymi przerwami 
od roku 1002 do 1118 broniąc się przed napada
jącymi Niemcami. Pokojem w Budziszynie zostają 
określone granice Polski i sięgają one od Bałtyku 
aż do Karpat a na wybrzeżu od Szczecina do 
Gdańska.

Potomkowie Chrobrego nie zdołali utrzymać 
jedności państwa i na pewien czas Pomorze oder
wało się od Polski. Ale już 100 lat później ry
cerstwo Bolesława Krzywoustego zdobywa z po
wrotem Kołobrzeg. Gdańsk spalony uprzednio od
budowuje się i zostaje obsadzony przez królewską 
załogę. Pomorze wschodnie zostaje wcielone do 
Polski.

To znów jest data jednego z wielu powrotów 
Polski nad morze. Jeszcze jedne „zaślubiny”.

Te powroty przez następne 700 lat będą się 
powtarzały zawsze poprzedzane napadami sąsiadów 
i zawziętą nieustępliwością obrony wybrzeża.

Napadali na to wybrzeże Burgundowie i Wan
dalowie, napadali Wikingowie. Napadali poganie 
i chrześcijanie. Chwilowo nawet bojowi Szwedzi 
przepłynęli Bałtyk i zalali nie tylko wybrzeże ale 
prawie całą Polskę.

Jeśli jednak liczni wrogowie z północy, zacho
du, wschodu i nawet południa — napadali na 
polskie wybrzeże w celu rabunku, zemsty, czy 
dynastycznych kłótni, to najokrutniejszy z tych 
wrogów Niemcy i oddany im zakon krzyżacki mia
ły na celu nie tylko grabież, bogatych miast — 

ale zupełne wytępienie Słowian i przyłączenie ich 
ziem do swego państwa.

Ludność pomorska zdawała sobie z tego spra
wę wiedząc że walczy nie tylko o swój dobytek 
— ale o swoją ziemię i . . . swoje życie.

Że walki były okrutne niech świadczy boha
terska obrona Gdańska w 1308 r. Dzielny sędzia 
Bogusz władający miastem z rozkazu Władysława 
Łokietka — ulega podstępnej zdradzie krzyżackiej. 
W dniu 14 listopada tegoż roku Krzyżacy wymor
dowali w mieście 10.000 ludzi. Zginęła wówczas 
prawie cała szlachta pomorska—Krzyżacy zburzyli 
polski Gdańsk — wybudowali na ruinach swoją 
twierdzę — oddając miasto w ręce niemieckich 
kolonistów — a dla resztki Polaków stwarzając 
ghetto w okolicy Osieku.

Polska straciła Pomorze i pomimo odwetu na 
Krzyżakach pod Płowcami i Grunwaldem — mu- 
siała czekać na połączenie z morzem przez prze
szło wiek.

Ludność pomorska prześladowana i wybijana 
pomimo tych i następnych napaści nigdy całko
wicie zniemczyć się nie dała i przekazywała z oj
ców na synów, swoje prawa do ziemi pomorskich 
i swą polskość.

Patrząc z perspektywy wieków na Polskę i jej 
morze, na ciągłe próby oderwania od macierzy i 
na kolejne jego powroty, wyłania się obraz narodu 
który ziemie nadbałtyckie za swoją rdzenną włas
ność uważał i o nie krwawo walczył.

Walczyło wiele pokoleń Polaków. Walczyło z 
wrogiem który miał na celu nie tylko zagrabienie 
terenu pomorskiego, ale kompletne wytępienie ich 
prawowitych mieszkańców.

Pomimo przewagi sił orężnych, pomimo nie
cnych mordów, łamanych umów, pomimo zdrad 
i podstępów, pomimo ofiar i cierpień, pomimo 
własnych niezgod i kłótni wybrzeże Bałtyku wra
cało do Polski jak wraca morska fala do brzegu 
jak wraca dó swej pozycji drzewo ugięte wichrem.

Rok 1920-ty był rokiem tego radosnego po
wrotu nad morze. Jednego z licznych ale ponieważ 
był poprzedzony wiekowym okresem niewoli, ca
łego państwa, więc zbudził tym większą radość.

Dzień 10-go Lutego, dzień zjednoczenia wskrze
szonej Polski z Bałtykiem — stał się od roku 1920 
świętem Polskiej Marynarki Wojennej.

B.M.
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ZAŚLUBINY
W dniu zimowym stanęli nad urwistym brzegiem — 
A z nimi — cała Polska otulona śniegiem . . .
I tak stali wpatrzeni w Bałtyk który szumiał 
Inaczej, niż dotychczas — jak gdyby rozumiał 
Całą doniosłość chwili — jej powagę całą, 
Że się coś radosnego, coś pięknego stało!!! 
Że ci ludzie — na brzegu stojący w oddali 
Dziś mu wolność przynoszą! Że tutaj zjechali 
Śladem swoich pradziadów — że chcą tak, jak oni 
Usłyszeć, jak po polsku fala o brzeg dzwoni, 
Jak wiatr po polsku bije o nadbrzeżne skały 
Szumiąc o dniach minionych — dniach klęski 

i chwały!
Zsunął się złoty pierścień i na dno się stoczył. .. 
Już go ludzie nie dojrzą — ni — sokole oczy — 
Bo legł na dnie i skrył się pomiędzy bursztyny!!! 
Piękna to była chwila — piękne zaślubiny!
A potem przyszli chłopcy w morzu zakochani 
I marynarskie serca Bałtykowi w dani 
Składali — pragnąc skrycie, by z wiatrem w zawody I
Pójść — na spotkanie wielkiej, nieznanej przygody 
Wyczytanej po nocy w nowelach Conrada — 
Szlakiem legendarnego żeglarza Sindbada — 
I po morzach obnosić swą tęsknotę szczerą 
Pod wolną, dumną, biało-czerwoną banderą!
Ach, te niezapomniane — te radosne lata, 
Gdy na krańcach najdalszych i obieżach świata. 
Poprzez morza burzliwe — poprzez oceany 
Mknęły Iskry i Wilki — Gromy i Orkany, 
Burze i Błyskawice — Orły i Rybitwy — 
Wciąż spragnione, łaknące tej z wiatrem gonitwy, 
Po której — jakże miło — niezliczone razy . i
Było z tęsknącym sercem powracać do bazy — 
Do Jastarni, co w słońcu z daleka się śmiała, 
Do Gdyni, która w oczach, jak kwiat rozkwitała!

Zapaliła się łuna nad morzem — nad światem! 
W krwawym wrześniowym słońcu płonie Wester

platte, 
Płonie Hel i Oksywie .. .Rozdarte na strzępy 
Bombami — toną Żbiki, Mazury i Sępy, 
I Czajki i Jaskółki — Mewy i Żurawie — 
Jak potrzaskane czółna na wymarłym stawie . .. 
Krew spłynęła Bałtykiem — marynarska, młoda .. . 
Szkoda tej krwi przelanej — i tych chłopców szkoda, 
Którzy ujść nie zdołali swemu przeznaczeniu 
I legli na dnie morza przy złotym pierścieniu 
Rzędem, gromadą, tłumem — pomiędzy bursztyny! 
Smutna to była chwila — smutne zaślubiny .. .
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Ale ci, co zostali — ci co uszli żywi — 
Zapaleni, zawzięci, uparci i mściwi — 
Osaczeni, jak w gąszczu ścigana zwierzyna 
Poszli dalej — i pierścień leżący w bursztynach 
Zostawili — by szukać na świata bezdrożach 
Odwetu — by się tułać po dalekich morzach 
I stać się fanatyczną armadą obrońców
Wolności — utraconej we wrześniowym słońcu! ... 
Już Wilk nocami kluczy po duńskich cieśninach, 
Już Orzeł się wymyka spod brzegów Tallina, 
Już Grom w Narwicku fiordach — w wolności 

obronie
Ostatni strzał oddając pod bombami tonie!
Ale bić nie przestaje marynarskie serce — 
/Już Burza z Błyskawicą znów razem — w

Dunkierce, 
Już Garland z konwojami pod Murmańsk 

podchodzi 
I na morzu Egejskim desantowych łodzi 
Strzeże — i koło Krety łódź korsarską topi!
Już Piorun zieje ogniem i Bismarcka tropi! 
Sycylia, Tobruk, Oran, Malta, Dieppe, Lofoty .. . 
Żądni zemsty i pełni bezmiernej tęsknoty 
Tułają się po morzach dalekich i obcych — 
Z Jastarni i Oksywia granatowi chłopcy!!!
Brzmią, jak dawniej sygnały — padają rozkazy —■ 
I czasem krótka wzmianka: nie wrócił do bazy!
Przeszła dziejowa burza .. .Zgasły krwawe łuny ... 
Pozostały bez załóg „Burze” i „Pioruny” — 
A wolność ciągle jeszcze tuła się po świecie. .. 
Wątpliwe, czy ją dzisiaj wśród żywych znajdziecie — 
Raczej wśród tych, co legli i W niemym skupieniu 
Na zmianę straż trzymają przy złotym pierścieniu 
I wypatrują chwili — i czekają na dnie
Aż drugi złoty pierścień na dno morskie spadnie 
I legnie przy tym pierwszym — pomiędzy bursztyny, 
Na znak, że się spełniły nowe zaślubiny 1 ! !

F. Konarski (Ref-Ren)
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ADMIRAŁ JERZY UNRUG

INa nasze święto
i

Lailly-en-Val, 16.1.70.

Drodzy koledzy! Prosiliście mnie Przez Zarząd 
Stów. Mar. Woj. żebym na pięćdziesięciolecie na
szego święta wygłosił przemówienie — a skoro 
okoliczności złożyły się tak niefortunnie że przy
jechać nie mogę, żebym choć parę słów do was 
napisał na ten dzień który od pół wieku obcho
dzimy uroczyście.

Mało, i coraz mniej jest wśród nas takich, 
którzy 10 lutego 1920 roku osobiście przeżyli na 
wybrzeżu, którzy pamiętają ów dzień na lotnisku 
w Pucku, gdzie odbyło się tak osobliwe pomiesza
nie teatralności, patosu i autentycznego wzrusze
nia .. . Pamiętam tamten dzień bardzo dokładnie: 
szary, dżdżysty, pochmurny, z podmuchami prze
nikliwie zimnego wiatru i rzadkimi przebłyskami 
słońca, jak to bywa o tej porze na naszym wy
brzeżu. Widzę obraz tylokrotnie później illustro- 
wany, opisywany, upoetyzowany, kiedy to gen. Hal
ler konno wjechał do zatoki i rzucił symboliczny 
pierścień do morza; obraz, który u mnie łączył 
się podówczas z przygnębiającym uświadomieniem 
sobie naszego ubóstwa — żeby nie Powiedzieć 
wprost nędzy . .. Maleńki port rybacki nad Zatoką 
Pucką — jako jedyny port polskiej marynarki wo
jennej — okręt hydrograficzny i parę po-niemiec
kich torpedowców cały stan posiadania naszej floty 
— personel, oficerowie i załogi, z trzech zaborów 
— a z każdego o innych nawykach, odmiennych 
zapatrywaniach, ba, nawet innej wymowie ojczys
tego języka, wskutek czego nieraz dosłownie trudno 
było się porozumieć. Z tego wszystkiego zdawa
liśmy sobie sprawę i przyznam, dominowało u nas 
często przygnębienie i obawa przed zadaniem które 
nam powierzono . ..

Obecnie, kiedy powracam myślą do tamtego 
dnia sprzed pół wieku, od razu nasuwa się nań 
inny, o 19 lat późniejszy, kiedy to samo lotnisko 
w Pucku, teren zaślubin Polski z morzem, zorały 
bomby samolotów niemieckich i kiedy wśród na 
szych szeregów powstały pierwsze, bolesne wyr
wy.. . Przybywało ich coraz więcej: jeszcze na 
ziemi ojczystej czy na wodach Bałtyku, później 
na morzach całego świata ; wreszcie, już po wojnie, 
najtragiczniejsze zgony niewinnie straconych i za
męczonych w więzieniach w kraju, wyrokiem sądu, 
który śmiał się mianować polskim .. . Do nich 

wszystkich kierujemy dziś nasze myśli, im wszy
stkim oddajemy dziś hołd. Nie zapominamy też 
o kolegach, którzy na obczyźnie odeszli od nas 
na zawsze w latach powojennych a którzy nadal 
żyją w naszej pamięci . ..

Przeszłość jak film, barwny, urozmaicony, dra
matyczny, przesuwa się przed oczyma ducha, gdy 
wspominam tamte, odległe czasy: Dowództwo flo
ty wegetujące w Pucku, potem w maleńkim domku 
pod lasem nad szosą Gdańską w Gdyni, wreszcie 
nowe, okazałe, budynki marynarki wojennej na 
wzgórzu Oksywskim. Była to droga trudna, ale nie
ustannie wiodła wzwyż — szczególnie dzięki nie
strudzonej pracy, energii i świadomości celu szefa 
Kierownictwa marynarki wojennej, ś.p. admirała Je
rzego Świrskiego i oddanych mu współpracow
ników.

Odżywają w pamięci lata spędzone w Dowó- 
ctwie Floty na Oksywiu, uroczyste obchody dnia 
10 lutego w Gdyni, defilady marynarzy na które 
już patrzeć można było z dumą. Ale jednocześnie 
była i świadomość wciąż jeszcze niedostatecznie 
rozwijającego się stanu liczebnego floty i uzbroje
nia wybrzeża — świadomość, która wobec groźnie 
zbierających się nad Ojczyzną chmur, nieraz spę
dzała sen z powiek. A potem wojna — Pierwsze 
bolesne straty na wybrzeżu, heroiczna walka z druz
gocącą przemocą, klęska i długa niewola. Lecz 
mimo wszystko równocześnie coś o nieprzemijają
cej wartości, kiedy dochodziły wieści o chlubnym 
udziale polskich jednostek w walkach na morzu, 
o dzielności i sprawności naszych załóg którym 
sprzymierzeńcy nie skąpili słów uznania.

Tak więc zaślubiny Polski z Morzem sprzed 
pół wieku, wydały plon.

Niewątpliwie głęboki tragizm jest w samym 
fakcie, że dziś, to półwiecze istnienia polskiej floty 
obchodzimy na obczyźnie. . . Zapewne uroczyste 
obchody odbędą się w tym dniu również w kraju, 
jednak przeszłość przedstawiana będzie w wielu 
szczegółach nieściśle i przemilczane zostaną nazwi
ska tych, którzy przed wojną przyczynili się do 
powstania i rozwoju marynarki wojennej.

Lecz nie to jest najważniejsze ; docierają także 
wieści podnoszące na duchu: wiemy, że stale rozwi
ja się dzięki pracy polskich rąk i polskiego prze
mysłu, polska flota handlowa, że polskie statki pły
ną na wszystkich szlakach morskich, docierając do 
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portów pięciu kontynentów, że posiadamy liczną 
i nowoczesną flotyllę rybacką. Jednym słowem 
„bakcyl morski” zaszczepiony w Polsce — nie bez 
naszego udziału — pół wieku temu, działa sku
tecznie. Możemy się poszczycić wyczynem samot
nego żeglarza polskiego który wzorem żeglarzy na
rodów o wielowiekowej tradycji morskiej, objechał 
jachtem świat dookoła. Wiemy też, że młodzież 
nasza z coraz większym zapałem i coraz liczniej 
uprawia sporty wodne. To wszystko cieszy i na
pawa otuchą. A że się to dzieje bez nas i poza 
nami — to już nasza osobista tragedia . .. Nie wol
no nam jednak ulegać zwątpieniu w przyszłość 

Narodu — nam, którzy przeżyliśmy odrodzenie 
Państwa Polskiego po 150 latach niewoli. . .

Pozwólcie mi na zakończenie zacytować ury
wek z pięknego wiersza Kazimierza Wierzyńskiego,, 
który streszcza moje własne przekonanie:

„Wierność sumieniu. 
Sens ponad klęską, 
To było nasze — 
Tego nie wezmą — 
Jest — i zostanie!”

J. Unrug-

KOŁO SMW GLASGOW
Uroczystość 50-lecia odtworzenia Polskiej Marynarki Wojennej.
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ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM
(relacja aktywnego uczestnika, magistra Władysława 

Wysogoty Zakrzewskiego, b. Szefa Sztabu
Dywizji Pomorskiej).

Dnia 17 stycznia 1920 roku przekraczałem z 
„Dywizją Pomorską” (16 d.p.), wzmocnioną o kil
ka baonów wojsk wielkopolskich i * pułk Ułanów 
Krechowieckich, granice Pomorza. Dywizja ruszy
ła z terenu Wielkopolski, na którym się formowała, 
a pułk Ułanów Krechowieckich od strony Rypina. 
Przekroczenie miało charakter pokojowy. Zada
niem dywizji było zajęcie całego obszaru Pomor
skiego, przyznanego Polsce traktatem Wersalskim. 
Cztery pułki piechoty dywizji miały już swoje re
jony i garnizony wyznaczone i odpowiednio do 
miejsca stałego zakwaterowania miały nazwy: Pułk 
Toruński, Starogardzki, Grudziącki i Chojnicki. 
Poza tym był już także gotowy Pułk Ułanów Po
morskich (18 p. uł).

Toruń przeżywał w tym dniu swoje wielkie 
pierwsze Święto Wolności! Szał święta! Ale główne, 
oficjalne Święto Wolności miało dopiero nadejść 
w dzień przybycia generała Hallera, byłego do
wódcy „błękitnej” armii polskiej we Francji, okry
tej chwałą! Cały Toruń szykował się do powitania. 
My, Dywizja Pomorska, wykonaliśmy zajęcie mi
litarne terenu, generał Haller wjeżdżał jako przed
stawiciel władzy Polski, by objąć w Jej imieniu 
Pomorze, jako integralną część Rzeczpospolitej 
Polskiej. Entuzjazm niesłychany!

Wspomnienie tych dni chwały chwyta mnie 
dziś jeszcze żywo za serce! Przywołuje wizje moich 
najpiękniejszych lat młodości związanych z naj
szczęśliwszym okresem Pomorza, kiedy nad tą ud
ręczoną, heroiczną ziemią Kaszubską zajaśniało 
wreszcie upragnione, wymodlone Słońce Wolności, 
dając pełnię życia, rozgrzewając serca, aż kraj 
zakwitnął!

Generał Haller byl popularny zanim przybył. 
Gdy się pokazał, gdy ludzie zobaczyli jego twarz 
o wyrazie skromnym, dobrotliwym, bez pozy, tak 
bardzo odmienną od typu wodzów pruskich, na
dętych butą, sztywnych, niedostępnych, zrywały się 

* Sprostowanie: winno być nie pułk, a Brygada 
Kawalerii, złożona z 1 pułku Ułanów Krechowie- 
cjsich, 12 pułku Ułanów Podolskich i 2 pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich.

wzdłuż ulic, któremi przejeżdżał, burze oklasków 
i okrzyki na jego cześć tak spontaniczne, że czuło 
się w ich żywiołowości prawdziwą serdeczność. 
Tak wjeżdża tryumfator! Generał Józef Haller był 
tryumfatorem serc!

To samo się powtórzyło, gdy wyruszył miesiąc 
później na oficjalny objazd Pomorza, już całko
wicie zajętego przez nasze wojska i obsadzonego 
polskimi władzami cywilnymi. Dowództwo Dywizji 
Pomorskiej nie miało w związku z tym objazdem 
żadnej funkcji. Załatwiał to sztab Generała Hallera 
pod kierownictwem jego szefa sztabu ppłk. Adama 
Nieniewskiego, łącznie z władzami cywilnymi i 
przedstawicielstwami obywatelstwa. Dca Dywizji i 
ja, jej szef sztabu, byliśmy zaproszeni do Świty 
Generała. Otrzymaliśmy rozkaz stawienia się dnia 
19 lutego o godz. 6-tej rano na Głównym Dworcu 
kolejowym w Toruniu. Cały dworzec był udeko
rowany, obszerna sala restauracyjna przybrana od
świętnie.

Stoły pięknie nakryte i świeże kwiaty mimo 
ostrej zimy. Obywatelstwo miejskie gościło sutym 
pierwszym śniadaniem przed podróżą. Specjalny 
pociąg z salonką już czekał. Wsiedliśmy niebawem 
i ruszyliśmy do Chełma. Obok salonki był wagonik 
z bufetem. Zaczął się od nowa poczęstunek. Wy
śmienite zakąski, wódki, nalewki, wina. Mróz się
gał 20 stopni C„ więc rozgrzewaliśmy żołądki i 
serca z rozkoszą. Zapanował świetny humor. Była 
to jedna z moich najprzyjemniejszych wycieczek, 
głównie z powodu koleżeńskiego, beztroskiego na
stroju. Generał pozostał w salonce, ale nie zanie
chaliśmy towarzyszyć mu. Właściwie piliśmy „prze
ciwko zaziębieniu” całą drogę.

Przed dworcem w Chełmie czekały delegacje 
z chorągwiami, grupa dziewcząt i chłopców w 
strojach regionalnych, oraz nieco tłumu. Dworzec 
jest o przeszło kilometr oddalony od miasta, gdzie 
miała się odbyć defilada wojsk garnizonu i delegacji 
społeczeństwa. Generał wychodząc przed dworzec 
zauważył heroiczny wysiłek marznięcia na jego 
cześć i skrócił powitanie: „Witam was i serdecznie 
dziękuję, że przyszliście aż tutaj. Zobaczymy się na 
defiladzie. Proszę za nami!” — Ruszyliśmy w sa
mochodach powoli ku średniowiecznej bramie wjaz
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dowej Chełmna, a wszystkie delegacje, z chorąg
wiami, dziewczętami, chłopcami i cały tłum biegł 
za nami i obok nas, aby się rozgrzać. Wszystko 
kipiało życiem, swobodą i radością. Było około 
godziny 11-tej i pogoda piękna. Po przejechaniu 
przez starożytną bramę, znaleźliśmy się wkrótce 
na rynku, przeniesieni nagle w średniowiecze, uj
rzeliśmy przed sobą ratusz, wielki budynek z 16-te- 
go wieku o pięknej architekturze. Rynek okalały 
małe, wąskie kamieniczki, dwu i trzypiętrowe, nie
które malowane; żaden budynek nowoczesny nie 
mącił tej antycznej harmonii. Kompanie stojące w 
szyku i prezentujące broń i wokół barwny tłum, 
kobiety w kolorowych chustach, dzieci, chorągwie, 
grupy mężczyzn, dziewczęta, wszystko to pstro 
pomieszane i rozrzucone po całym rynku, dawało 
tak malowniczy widok, że w pewnej chwili ule
głem jakby halucynacji, że lada chwila wyjdzie z 
kościoła średniowieczna procesja, jak ją się ogląda 
czasem na starożytnych obrazach.

Z cudów Chełmna nie było to wszystko. Za
raz po defiladzie przeprowadzono nas z rynku 
przez małą uliczkę aż do jej wylotu, z którego 
jak z wysokiego balkonu roztaczał się przepiękny, 
daleki widok na Wisłę. Wstęga jej wiła się w od
daleniu dwóch do trzech kilometrów poprzez sze
roką dolinę, obramowaną urwistymi zboczami, za
lesionymi wzgórzami i gdzieniegdzie łagodnymi pa
górkami. Stanęliśmy oczarowani! Ktoś wypowie
dział głośno nasze uczucia: „Nasza piękna, wspa
niała Wisła! Warto było dla niej cierpieć i zwycię
żyć!”

Starosta zapraszał w imieniu obywatelstwa na 
śniadanie. W czasie uczty panował żywiołowy hu
mor, rozhuśtany szczęśliwością wolności! Ciężcy 
nieco na pozór Pomorzanie okazali fantastyczny 
polot ducha i serca!

Ruszyliśmy do Grudziądza pociągiem, którym 
przyjechaliśmy. Tam po owacjach na ulicach i 
wielkiej defiladzie wojsk w stylu polskim, artyleria 
i jazda kłusem, czego oczy Pomorzan jeszcze nie 
widziały i co u nich wzbudziło zachwyt, poszliśmy 
na ów programowy bankiet, na który była też 
zaproszona oficjalna delegacja Niemców. Przemó
wieniem swego przewodniczącego zadeklarowała 
ona lojalną współpracę z władzami polskimi i oby
watelstwem polskim. Przy wygłaszaniu tej dekla
racji mówca niemiecki się popłakał, ale ją dokoń
czył. Obiad przeciągnął się ponad 5 godzin. Słu
chaliśmy mnóstwo przemówień względnie nie słu
chaliśmy ich, bo było tego nieco za dużo, jak 
na przeciętnego bojownika o wolność! Czas scho
dził jednak przyjemnie w podniosłym zawsze na
stroju. Wreszcie i ten obiad się skończył.

Dla Generała i jego najbliższej świty był przy
gotowany nocleg w dworze w majątku pp. Do- 
nimirskich pod Grudziądzem. Pojechaliśmy tam 
samochodami. Ku naszemu przerażeniu czekała 
tam. na nas kolacja! Były tak wyśmienite potrawy, 
że wbrew prawom natury znalazło się miejsce i na 

te dania, po czym pomagaliśmy sobie wyborowym, 
nalewkami domowymi starej daty, które czekały 
w piwnicy wiele lat na godną ich wiekowości uro
czystość i doczekały się wreszcie historycznego 
obchodu Wolności! Ten nektar bogów dał nam 
przyjemny sen, niestety nieco krótki, bo już o 
godz. 6-tej zbudzono nas na dalszą podróż do 
Pucka.

Ani dowódca Dywizji Pomorskiej, ani ja, nie 
wiedzieliśmy nic o programie „Zaślubin Polski z 
Morzem”. Nikt nam ani słówkiem o tym nie 
wspomniał. Mam wrażenie, że Generał trzymał ten 
swój zamiar w tajemnicy.

Cały Puck, całe miasteczko położone nad za
toką, wyległo na molo. Na nas czekały konie 
wierzchowe. Generał w towarzystwie swego szefa 
sztabu, ppłk. Adama Nieniewskiego, dowódcy Dy
wizji Pomorskiej i moim ruszył wysunięty na czoło 
powoli ku brzegowi morskiemu. Reszta świty V 
pluton ułanów oraz kilka samochodów z władzami 
cywilnymi i gośćmi ruszyła za nami w małym 
oddaleniu. Generał podjechał tuż nad brzeg morza 
i zatrzymał konia. Popatrzał na morze jakąś chwilę, 
potem obrócił się i widząc mnie za sobą, powie
dział: „Panie kapitanie, jako syna Ziem Zachodnich 
i szefa sztabu Dywizji Pomorskiej, proszę za mną 
w morze!”

Ciągle nie wiedziałem o co chodzi?! Kra nad 
brzegiem, ale zrozumiałem wyraźnie: „za mną w 
morze!” I już generał wjeżdżał. Ostrożnie, by koń 
się nie pokaleczył. Widząc to, płk Skrzyński, do
wódca Dywizji Pomorskiej wysunął się, by rozbić 
swoim koniem krę. Generał wstrzymał go jednak 
ruchem ręki, i wysunął się jeszcze dalej w głąb 
wody. Stanąłem trochę z boku, obserwując Gene
rała z ciekawością. Generał powolnym ruchem 
ściągnął pierścień z palca, obejrzał go i nagle, 
mocnym ruchem rzucił go przed siebie daleko w 
morze! I patrzał... i myśmy patrzeli, zaczynając 
rozumieć ten symboliczny rzut pierścienia. Patrząc 
tam, gdzie pierścień upadł, zdawało mi się, że bły
szczy coś na krze. Nie mnie jednemu, bo z brzegu 
wskoczyło dwóch chłopców w zimną wodę, bro
dząc w kierunku na błyskotliwy przedmiot. Za 
chłopcami podążyło zaraz dwóch rybaków, którzy 
pierścień zsunęli w wodę. Generał Haller zapatrzył 
się w dal morską bez ruchu. Gdy rybacy zawrócili, 
cofnął konia i zsiadł.

Poszliśmy teraz na uroczystą mszę połową na 
uflagowane molo. Po mszy odbył się wielki bankiet 
w olbrzymiej hali magazynowej, w którym brało 
udział przeszło dwieście osób przy rozstawionych 
stołach. Byli goście zagraniczni i prasa krajowa 
i zagraniczna Mnie przypadło miejsce obok słyn
nego redaktora „Myli Niepodległej” — Niemojow- 
skiego. Niemojowski przemawiał bodaj jako 16-ty 
mówca! Stanął na stół, by był widoczny i w za
miarze opanowania gwaru, jakkolwiek był dosko
nałym mówcą. Entuzjazmował się tak zapamiętale, 
że nawet nie czuł, gdy biesiadnicy przy jego stole 
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ciągnęli go za spodnie i nawet uszczypnęli, by 
przestał mówić! Jako miarę napięcia entuzjazmu 
można podać fakt, że ogółem na tym bankiecie 
było 43 przemówień. Był szał wypowiedzenia, wy
krzyczenia swych uczuć!

Komentując w nastroju podniosłym „Zaślubiny 
z Morzem”, wracaliśmy do Torunia, który długo 
jeszcze, jak i inne garnizony, świętował wolność, 
podejmując gościnnie pułki i inne formacje woj
skowe przyjęciami, zabawami, przedstawieniami itp., 
co w następstwie stworzyło serdeczność stosunków 
między wojskiem i społeczeństwem.

Pomorze oddychało wolnością! Lecz na wscho
dzie szalała burza wielkiej rewolucji rosyjskiej. 
Propaganda czerwona i czerwone armie już parły 
ku Zachodowi. Zagrażały Polsce bezpośrednio! 
Wzmocnienie polskiego muru obronnego przymie
rzem z Petlurą zawiodło. Polska stała sama wobec 
groźby najazdu i zniszczenia.

Czerwone hordy runęły na Polskę, jakby za 
czasów Dżingishana, Tatarów i Turków. Nie po
mógł nikt!

Jeszcze Pomorze nie zdążyło nacieszyć Łę 
swoją wolnością i swoją Dywizją Pomorską, jeszcze 
nie było czasu, by rozpocząć tworzenie na morzu 
floty morskiej, której organizacja już była prze
widziana i rozpoczęta dekretem Naczelnika Pań
stwa Józefa Piłsudskiego już na rok przed zajęciem 
Pomorza, gdy ziemię itą wezwał obowiązek by 
stanęła do wspólnej walki w obronie Ojczyzny, 
której stała się częścią.

Dywizja Pomorska została uzupełniona do sta
nu bojowego i poszła na front. Dzięki ofiarności 
społeczeństwa pomorskiego była ona szczególnie 
dobrze wyekwipowana. Była to np. jedyna dywizja, 
która miała balon na uwięzi i dwie kolumny sa
mochodów ciężarowych obok trenów konnych. Dy
wizja Pomorska brała udział w walkach grupy 
Generała Wł. Sikorskiego (Grupa Możyrska) i pod
czas całego odwrotu, a odznaczyła się w bitwie 
pod Warszawą, Cudem nad Wisłą zwaną. Weszła 
ona w skład armii gen. Skierskiego, która tworzyła 
grupę uderzeniową znad Wieprza. Dało więc i Po
morze krew swoich synów w obranie Ojczyzny 
i przyczyniło się do decydującego, olbrzymiego 

zwycięstwa, które uratowało Polskę i jednocześnie 
Europę przed zalewem komunizmu i niewolą!

Marszałek J. Piłsudski odwiedził Dywizję Po
morską dwukrotnie, raz w Michowie, w przeddzień 
rozpoczęcia bitwy, a drugi raz, po zwycięstwie, 
w Łomży. W obu wypadkach przybył nieoczeki
wanie i w obu wypadkach przyjmowałem go w 
nieobecności dowódcy dywizji. W Michowie wszedł 
do naszego sztabu zadumany, ale z wyrazem zde
cydowania, który dodawał otuchy i stawił kilka rze
czowych pytań dotyczących stanu dywizji; w 
Łomży usiadł wśród nas, ale myślami był nieo
becny, przeżywając tą największą historyczną chwilę 
w życiu nowej Polski i swojego własnego życia. 
Siedząc wybuchał krótkimi salwami śmiechu, po
klepując się przy tym raz po raz po kolanach 
i nie biorąc w ogóle pod uwagę otoczenia Nagle 
wstał, pożegnał nas życzliwym gestem i wyszedł, 
nie rzekłszy ani słowa.

Zaskoczeni, zrozumieliśmy jednak jego głębo
kie przeżycie i to dało nam, żołnierzom frontu, 
dopiero niejakie odczucie rozmiarów i skutków 
zwycięstwa.

Więc znowu zapanowała radość w narodzie! 
Zwyciężyliśmy bez cudzej pomocy! Wzrosła wiara 
we własne siły! Kraj wprawdzie był zrujnowany 
czteroletnią zawieruchą pierwszej wojny światowej 
i najazdem bolszewickim, ale był wolny! Wzrósł 
jeszcze bardziej zapał ofiarności i pracy, by wyjść 
z trudności, by je przezwyciężyć! Kryzys ekono
miczny przytłumił zabawy, ale nie osłabił ducha. 
Brakło wprawdzie fachowców i doświadczenia w 
zakresie wielkich zagadnień państwowych po 130- 
letniej niewoli, lecz mimo to zrobiliśmy w ciągu 
20 lat wolnej egzystencji niesłychanie wiele.

Idea morza dominowała poprzez wszelkie kry
zysy. Powstała marynarka wojenna i handlowa, 
„Żegluga Polska” i wiele innych przedsiębiorstw 
morskich. Punktem kulminacyjnym było stworze
nie nowego, wielkiego portu morskiego, wojennego 
i handlowego dla wielkich statków trans-atlantyc- 
kich nad Bałtykiem — GDYNI! — Uaktywnienie 
i utrwalenie „Zaślubin Polski z Morzem”.

Władysław Wysogota Zakrzewski
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10 LUTY MOICH WSPOMNIEŃ

Pierwszy raz 10 luty przeżywałem w Szkole 
Podchorążych Marynarki Wojennej — w one czasy 
zwanej jeszcze oficerską szkołą.

Na tydzień już przed tą datą — czyniono 
przygotowania do balu. Witraże, dekoracje, festony, 
iluminacje itd. itd. zajęły miejsce nawigacji, astro
nomii taktyki. Elektrotechnika nawet była inną — 
ta praktyczna z iluminacji od tej teoretycznej z 
wykładów.

Ale po tygodniu sala gimnastyczna stawała się 
najwytworniejszą salą balową. 10 lutego rano — 
wspólny obiad. Wieczorem przygotowany uprag
niony — że nie powiem wymarzony bal. Ale cóż 
na tym moim pierwszym balu kazano mi nadzo
rować porządku w szatni. Trudno. Przystroiwszy 
oblicze w zawodowy uśmiech szatniarza, pomagam 
zdejmować okrycia, jestem zły — słyszę orkiestrę 
— walc, a ja tu w szatni spędzam mój pierwszy 
w mundurze bal.

Wchodzi większe towarzystwo — Francuzi. 
Szef Misji Morskiej w towarzystwie pań i kilku 
francuskich oficerów.

„Rzucam się” pomagać z wyakcentowanym 
,,r” „Permettez madame, permettez commandant”.

Po zdjęciu płaszcza okazało się, że francuski 
komandor — jest coprawda we fraku, ale bez spi
nek do mankietów. Mała konsternacja. W pomoc 
przychodzi moje „permettez”. Ofiarowuję moje 
spinki.

Komandor jest po prostu wzruszony (tak mi 
się przynajmniej zdaje) — przyjmuje.

Ja zostaję bez spinek, ale dumny, że są w 
komandorskich mankietach. Za chwilę wzywają 
mnie do Komendanta Szkoły.

Na wszelki wypadek robię „rachunek sumie
nia”. Komendant stoi przy wejściu na salę balową 
— wita gości. W tej chwili rozmawia z francuskim 
komandorem. Śmieją się. Przypuszczam, że mówią 
o spinkach. Boję się, że może był nietakt z mojej 
strony. Ale nie. Francuz dziękuje mi jeszcze raz. 
Ja biegnę po inne spinki i do szatni już nie wracam. 
Dzięki „dobremu sercu”- na swoim pierwszym mor
skim balu tańczyłem.

Pierwszy 10 luty w stopniu oficerskim spędzi
łem w małym pomorskim miasteczku, w Kadrze 
Marynarki Wojennej.

Na 10 lutego przypadał też koniec wyszkole
nia rekruckiego marynarzy.

Połączone to było z uroczystością tzw. „po
grzebu rekruta”. Przy ceremonii topienia w Wiśle 
— bałwana rekruta — każda kompania śpiewała 
okolicznościowe piosenki o oficerach i instrukto
rach. O mnie śpiewano:

Pan porucznik Wroński
Zawsze uśmiechnięty
Lecz jego przysiady
Szły nam mocno w pięty.

Uśmiechałem się wówczas do życia i wierzy
łem w przysiady — jako w środek wychowawczy.

Z uśmiechem też poszedłem wieczorem na bal, 
na którym całą noc tańczyłem z panną przypadko
wo zawieruszoną, aż spod Karpat, na morski bal 
w pomorskim miasteczku.

W Gdyni Święto Marynarki Wojennej zaczy
nało się 9 lutego wieczorem „Apelem poległych” 
Capstrzyk, pochodnie, szeregi marynarzy — w dali 
światła portu — na wzgórzach gdyńskich śnieg.

Pamiętam — jak wyczytałem nazwiska po
ległych — jak uroczyście w mroźnym powietrzu 
dźwięczało „poległ na polu chwały”.

10 lutego defilada na ulicy 10 lutego. Rasowa 
sylwetka Dowódcy Floty. Marsz Generalski. Baon 
Marynarzy, Bataliony Morskie, Artyleria przeciw
lotnicza, Kompania reflektorów ... Ileż wiary, na
dziei.

10 luty 1939 r. spędziłem w Tomaszowie Lu
belskim. Pojechałem tam z odczytem z ramienia 
Ligi Morskiej i Kolonialnej. Pociągiem do nie pa
miętam już jakiej stacji, potem jeszcze 20 minut 
autobusem w egipskich ciemnościach. Do rana 
przemarzłem w jakimś hoteliku — rano za to roz
grzałem się defiladą jaką w tym zabitym od świata 
deskami miasteczku potrafiło zorganizować L.M. i 
K.

Później rozgrzałem się starką na obiedzie u 
pp. aptekarzostwa. Po obiedzie rozmawiałem z pa
nią aptekarzową o muzyce i teorii Einsteina. Wie
czorem miałem odczyt. Powodzenie. Omal nie mu
siałem go powtarzać.

10 luty czasu wojny zaznaczał się jedynie spec
jalnym rozkazem Szefa Kierownictwa Marynarki 
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Wojennej i życzeniami dla Marynarki dygnitarzy 
państwowych.

Ale jubileuszowy 25 letni 10 luty przeżyłem 
bardzo głęboko.

Tak się dziwnie złożyło, że w pierwszych ty 
godniach 1945 r. wszystkie polskie okręty wojenne 
będące pod operacyjnym dowództwem admiralicji 
brytyjskiej znalazły się w suchych dokach w re
moncie.

Mogło to być oczywiście tylko zbiegiem oko
liczności, aczkolwiek trochę dziwnym, bo zdarzyło 
się to po raz pierwszy.

„Ślązak” był ostatnim z polskich okrętów, któ
ry przyszedł do suchego doku w Londynie i to 
akurat 10 lutego w święto Marynarki Wojennej. 
Była bodaj że niedziela.

Następnego dnia zameldowałem się u Komen
danta Portu londyńskiego admirała Dunbar-Nas
mitha, wielkiego przyjaciela Polaków, który był 
dowódcą Rejonu Plymouth w tym czasie, kiedy 
nasze kontrtorpedowce na początku wojny przyszły 
do W. Brytanii i operowały pod jego dowództwem 
Stąd też admirał Nasmith lubił nazywać się ojcem 
naszych okrętów i rzeczywiście był nam bardzo 
życzliwy. Został odznaczony Wielką Wstęgą Orderu 
Odrodzenia Polski.

Zameldowałem się też w Kierownictwie Ma
rynarki Wojennej

Bodajże jeszcze tego dnia po południu zos
tałem telefonicznie przez oficera służbowego Kie
rownictwa Marynarki Wojennej poinformowany, że 
w najbliższym czasie będzie ogłoszona bardzo przy
kra wiadomość, na którą należy przygotować za
łogę — ażeby nie było jakichś niepotrzebnych 
reakcji, ekscesów etc.

Zawiadomienie to ani mnie oświeciło, ani uś
wiadomiło.

Jednak jako karny żołnierz zebrałem załogę 
i powiedziałem jej, to co wiedziałem, a raczej czego 
nie wiedziałem, kończąc jedynie pozytywnym mo
rałem, aby w razie czego dzisiaj, jutro i pojutrze 
w barach zachowywali się powściągliwie i wytrzy
małości kufli na ciemieniach tubylców nie próbo
wali.

Bo na jakie inne ekscesy marynarz, który z 
natury rzeczy jest stworzeniem łagodnym, mógłby 
się zdobyć.

Oficerowie zebrani w mesie snuli domysły i 
czuwali przy telefonie, czekając na wiadomość. Ale 
wiadomość nie przyszła telefonem z Kierownictwa 
Marynarki. Usłyszeliśmy ją przez radio wieczorem.

Była to wiadomość o konferencji jałtańskiej.
Wywołało to ogólne przygnębienie.
Poczucie zdrady przez sprzymierzeńców, zała

manie się wiary w sens dalszej walki. Niebezpie
czeństwo bezpośrednie, ba nieuniknione komunizo- 
wania Polski stawało się faktem przypieczętowa
nym umową czy raczej „zmową wielkiej trójki”.

Długo, długo trwały nocne rodaków rozmowy.
Nazajutrz przyszedł na okręt admirał Nasmith 

— półsłużbowo, półtowarzysko.
Po krótkim przeglądzie okrętu zaszedł do mo

jej kabiny na kieliszek sherry.
Z miejsca zaczęliśmy rozmawiać na temat 

Jałty.
Było to dziwne, bo na ogół z oficerami bry

tyjskimi nigdy czy prawie nigdy nie poruszało się 
politycznych tematów. — Tematy rosyjskie były 
drażliwe, zresztą i nasze wewnętrzne polskie instru
kcje szły w tym kierunku, aby w stosunkach z 
Brytyjczykami w wypowiadaniu swych opinii na 
temat polityki rosyjskiej być raczej powściągliwym.

Ale tu admirał nacierał. Odniosłem wrażenie, 
że się specjalnie na tę rozmowę przygotował — 
ba, więcej, że nawet otrzymał w tym kierunku 
instrukcje.

W pewnej chwili powiedziałem, że ponieważ 
zachodni sprzymierzeńcy opuścili nas, to nie widzę 
innego rozwiązania jak powrót do Polski.

Na to on się uśmiechnął i powiedział, że nie 
wiadomo czy Brytyjczycy mnie puszczą.

I wówczas zrozumiałem, dlaczego powstał ten 
dziwny zbieg okoliczności, że w czasie ujawnienia 
umów jałtańskich wszystkie polskie okręty nie po
siadały ani kropli ropy w zbiornikach i ani kropli 
wody pod stępkę. Bo może by się znalazł jakiś 
szaleniec i po usłyszeniu komunikatu o Jałcie — 
wziął kurs na Gdynię — na Buenos Aires, czy 
kazał otworzyć kingstony biorąc kurs na dno.

Admirał był bardzo miły, łaskawy, pytał o ro
dzinę, o plany na przyszłość, obiecał zorganizować 
mi urlop, bo jestem zmęczony j wyczerpany. W 
końcu zaprosił mnie na dzień następny na lunch.

Samochód będzie o wpół do pierwszej
Punktualnie zameldowała się Wrenka i zawio

zła mnie do biura admirała.
Biuro mieściło się na parterze dużego, częścio

wo zbombardowanego portowego budynku. Skła
dało się z jednego olbrzymiego pokoju w którym 
w jednym końcu przy drzwiach stało biurko se
kretarki, w drugim końcu biurko admirała. Za 
biurkiem na ścianie wisiała duża mapa Europy.

Po przywitaniu admirał powiedział, że mamy 
jeszcze kilka minut czasu i podprowadził mnie do 
mapy.

Tu bez szukania wskazał palcem na Lwów 
i powiedział:

„Wroński zwracam się do pana nie jak do 
Polaka, ale jak do oficera marynarki i dżentelmena 
— Niech mi pan powie, czy Lwów jest polskim 
miastem? ...

Bywają takie sytuacje w życiu, że człowiek 
musi dać świadectwo prawdzie, musi zaświadczyć 
w jakiejś ważnej sprawie, musi zrobić wyznanie 
— deklarację.

Poczułem, że znalazłem się w takiej sytuacji
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Pochodzę z Polski centralnej, nie z tego kre
sowego obwarzanka, we Lwowie byłem tylko raz 
i to już w czasie wojny w październiku 1939 r., 
kiedy przeprawiałem się na Węgry.

A teraz mam świadczyć o mieście „Zawsze 
wiernym”. — Poczułem suchość w gardle. Zaczą
łem:

„Sir, Lwów od sześciuset lat jest polski, Lwów 
był naszym bastionem w wojnach z Tatarami, 
Turkami, Kozakami.

Lwów w 1918 ir. krwią dzieci zaświadczył o 
swej narodowości. Ale ito jest nasza historia. Panu 
jako Europejczykowi pragnę zwrócić uwagę na to- 
że we Lwowie oprócz uniwersytetu znajduje się 
jedna z trzech polskich wyższych uczelni technicz
nych, jedna z największych naszych bibliotek i — 
może rzecz najważniejsza — Lwów jest jedynym 
miastem w świecie, gdzie znajdują się 3 katolickie 
katedry trzech obrządków: łacińskiego, greckiego 
i ormiańskiego.

Są to bastiony nie polskości, ale europejskiej 
kultury. Są to jednocześnie pomniki polskiej re
ligijnej tolerancji.

Na wschód od tego rozciąga się inna cywili
zacja, inny styl życia, inny świat. Lwów nigdy nie 
był rosyjski. Rosjanie okupowali Lwów przez kró
tki czas w czasie pierwszej wojny światowej”.

Musiałem to wypowiadać dziwnym głosem, 
czasami brakowało mi słów, zacinałem się.

Sekretarka wstała z za biurka i też słuchała.
Gdy skończyłem — zapanowała chwila ciszy,, 

po której admirał powiedział krótko „I am sorry”..
Pojechaliśmy na lunch do jego klubu.
Dzisiaj kiedy wracam do wspomnień 10 lute

go .. . Mój pierwszy Komendant Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej gospodarz najwytworniejszych; 
balów na Pomorzu umarł w niemieckiej niewoli. 
Panna z morskiego balu w pomorskim miasteczku 
została matką moich dzieci i babką moich wnu
ków. Dom aptekarza w Tomaszowie zburzyła we 
wrześniu bomba niemiecka. Na ulicy 10 lutego w 
Gdyni nie ma defilady 10 lutego. System jałtański 
trwa.

Bohdan Wroński
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O.R.P. „ORZEŁ4
(Wiersz napisany dla programu Wojennej Lwow

skiej Fali w r. 1942).

Komandorze podporuczniku Grudziński —■ 
Komendy nie dajesz?
Przez peryskop nie patrzysz — 
Przy sterze nie stajesz?
Co się z Tobą stało młody komandorze? 
Mapy w kąt rzucone, a załoga w — śnie? . . . 
Powstań — słyszysz jak sztormem woła Ciebie 

morze!?
— Milczysz- — ORP „ORZEŁ” legł na morza 

dnie” —
Gdzie? Nikt nie wie. — Maj — tysiąc dziewięćset 

czterdzieści 
Ostatni patrol. Tygodnie czekania, 
Tyle nadziei a tak mało wieści.
Potem komunikat — i tylko dwa zdania: 
„Okręt podwodny Rzeczypospolitej, walkami 

wsławiony 
ORP Orzeł — należy uważać za stracony”. —

* * *

Szukają Ciebie nasze myśli — Ptaku, 
Biegną śladami T woich orlich dróg 
Gdzie bohaterstwem śmierć znaczyła próg. 
Szukają Ciebie nasze myśli — Orle, 
A pamiętają wrzesień — kilka dat, 
I idą z Tobą w bohaterstwa glorii 
Nie miałeś Polski — i nie miałeś portu, 
Przez Bałtyk, Tallinnt przez Kattegat. 
Zamków' przy działach nie miałeś i map, 
Byłeś podobny tym ostatnim fortom . .. 
Bidlo-czerwony sztandar krył Twój trap. 
Cieśniny duńskie, wody Kattegatu, 
Morze Północne .. . Zna też Skagerrak 
Pieśń o tym obcym, zbłąkanym dziwaku. 
Co tak samotnie Polski nosił znak.
Nosił w banderze, w swych torpedach nosił, 
Kiedy się kończył krwawo polski wrzesień, 
Słusznie w rozkazach ich komandor głosił: 
„Polska żyje i walczy — Orzeł w świat wieść 

niesie!” 
* * *

*
W październikowy ranek, mglisty, szary, 
Zdumiony witał go brytyjski port — 
I tłum żeglarzy dziwował Się starych,
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Podziwiał bosman, kapitan i lord — 
Jakiż to okręt bez map i bez kraju? 
Jakiż to okręt bez zamków u dział? 
Już go poznali! Już hołd mu oddają ... 
Niemy w zachwycie wyspiarski lud stał, 
A polskie statki „Burza”, „Błyskawica”, 
„Wilk”, „Grom” — już salut bratni jemu ślą. 
Nikt go nie chwali, nikt się nie zachwyca, 
Tylko meldują, że już razem są!

* * *

Nie pora w sławie długo stać na redzie, 
Kiedy wre walka, kiedy płonie świat, 
Więc w nową służbę „Orzeł” sławę wiedzie, 
Zna go już każdy okręt, port i mat. — 
Gdy na majowy szedł ostatni patrol, 
Z którego nigdy nie powrócić miał, 
Szukał od wschodu — stamtąd — z Gdyni wiatru, 
Polskiego morza żegnał w myślach szkwał. ..
A na ten patrol, na patrol ostatni
Idzie z nimi z Polski — warta honorowa- 
Z nadmorskich fortów idą cienie bratnie, 
Z Gdyni, z Oksywia, z. Helu, z Wejherowa . .. 
Cała załoga naszej Westerplatte — 
Broń prezentuje! Broń — bez amunicji.
A za nią idą z portu gdyńskie braty, 
Robotników brygady, baony, milicje . . 
Pierwszy i drugi pułk morskiej piechoty, 
1 Kosynierzy Gdańscy — (tak, to nie do wiary) 
Wiodą jak za Kościuszki kosynierskie roty, 
By zdobyć amunicję — obyczajem starym. —

* * *

Tylu gości rycerskich z wszystkich Ciągnie stron, 
Zbudźcie się i uderzcie w pokładowy dzwon . .. 
Z Gdyni niosą Wam serca — a z Oksywia krew, 
Z Helu niosą swe rany — z Westerplatte śpiew ... 
Zbudźcie się „Orle” i słuchaj swojej pieśrii 

gdyńskiej — 
Komandorze-podporuczniku Grudziński!
Komendy nie dajesz? Na polćład nie wyjdziesz?
Przy sterze nie stajesz? Co się z Tobą stało, młody 

komandorze?
Mapy w kąt porzucone — a załoga w śnie? 
Powstań! Słyszysz jak sztormem woła Ciebie morze? 
Milczysz? ■..
ORP „Orzeł” — legł na morza dnie.

Wiktor Budzyński
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JERZY PERTEK

Przechodniu powiedz Ojczyźnie

Latem 1939 r., w odróżnieniu od dolce far 
niente urlopowiczów, w Polskiej Marynarce Wo
jennej trwał stan pogotowia. Również przyszli a- 
depci wojennomorskiego rzemiosła spędzali czas 
bardzo pracowicie; podchorążowie starszego rocz
nika odbywali mianowicie praktykę na okrętach 
floty, nabierając ostatniego szlifu przed czekającą 
ich pod koniec lata nominację na podporuczników. 
Na okrętach szkolnych i ćwiczebnych przebywali 
zaś członkowie średniego i młodszego rocznika; 
ci ostatni znajdowali się od maja w dalekim, bo 
prowadzącym na Morze Śródziemne rejsie na 
„Iskrze”. Świeżo przyjęci, po wstępnych egzami
nach odbytych w Szkole Podchorążych Marynarki 
Wojennej w Bydgoszczy, odbywali przeszkolenie 
rekruckie na Oksywiu.

W pełni lata sprawy szkoleniowe podchorążych 
szły swym utartym trybem i pod koniec lipca na 
„Wilji” opuściła Gdynie część podchorążych młod
szego rocznika, których z braku miejsca, gdyż rocz
nik był wyjątkowo liczny, nie zdołano zaokrętować 
na „Iskrze”. Oba okręty miały się potem spotkać 
na Morzu Śródziemnym i dokonać wymiany pod
chorążych.

W dniu 24 sierpnia wyokrętowano podchorą
żych średniego rocznika z kanonierek, dołączono 
do nich kandydatów szkolonych na Oksywiu i w 
jednej grupie odesłano do Bydgoszczy. Ich pobyt 
tam trwał jednak zaledwie tydzień, gdyż w dniu 
wybuchu wojny komendant szkoły otrzymał rozkaz 
natychmiastowej ewakuacji uczelni do Pińska. Te
go samego dnia po południu pierwszy pociąg ewa
kuacyjny z podchorążymi, wykładowcami i ich ro
dzinami opuścił Bydgoszcz. Trasa prowadziła przez 
Kutno, Warszawę i Łuków. Po drodze pociąg był 
kilkakrotnie atakowany przez niemieckie samoloty 
i bronił się zainstalowanymi na lorach czterema 
cekaemami typu Maxim i czterema erkaemami ty
pu Browning. Obsadę wszystkich tych karabinów 
maszynowych stanowili podchorążowie i im też 
przypadła w udziale radość w postaci zestrzelenia 
w dniu 4 września jednego z bombowców ataku
jących pociągi na stacji w Nałęczowie. Ostatecznie 
w' dniu 7 września pociąg z podchorążymi przybył 

do Horodyszcza, wyznaczonego na tymczasową 
siedzibę SPMW.

Zaledwie jednak podchorążowie zdołali rozlo
kować się w nowych pomieszczeniach, — kontrad
mirał Świrski zarządził rozwiązanie szkoły. Nastą
piło to w dniu 12 września. Uprzednio jednak do
wódca szkoły kmdr Morgenstern zamianował kan
dydatów podchorążymi, a podchorążych średniego 
rocznika promował na podchorążych starszego ro
cznika. Nieco później (dokładną datę trudno usta
lić) zapadła decyzja wcielenia starszego rocznika 
do dwóch batalionów morskich formujących się ze 
spieszonych marynarzy Flotylli Pińskiej. Podchorą
żym z młodszego rocznika zaproponowano zgło
szenie się do tych batalionów na ochotnika. Zgło
sili się wszyscy. Teraz więc oba roczniki zostały 
skierowane z Horodyszcza do kadry Flotylli w 
Pińsku, gdzie nastąpiło przemundurowanie podcho
rążych. Otrzymali oni nowe zielone drelichy i wy
posażenie piechoty. Podchorążowie starszego rocz
nika postanowili jednak dokumentować swą więź 
z Marynarką Wojenną zachowaniem swych czapek 
marynarskich, wszyscy zaś podchorąży obszyli na
ramienniki złotym galonem podchorążackim i po- 
przypinali odznaki „SP”.

W dniu 17 września oddziały marynarskie w 
asyście kilkudziesięciu podwód wymaszerowały 
przez Pińsk na południe, a potem na zachód. Nie
dawni kandydaci, dowodzeni przez por. mar. Wi
tolda Wyrostka, zamykali kolumnę marszową jako 
straż tylna. Główne uzbrojenie ich małego oddział- 
ku stanowiły dwa karabiny maszynowe na wozach 
konnych. Szli przeważnie nocami w kierunku wyz
naczonym przez generała Franciszka Kleeberga, do
wódcę Grupy Operacyjnej „Polesie”. Po drodze 
niejednokrotnie dochodziło do lokalnych utarczek 
z niemieckimi dywersantami. Jedna z nich miała 
miejsce na południe od miasteczka Małoryta, gdzie 
otoczono uzbrojony oddział kolonistów niemiec
kich, zdobywając na nich 36 karabinów i pisto
letów maszynowych najnowszej produkcji. W dniu 
28 września bataliony marynarki dotarły w rejon 
Włodawy. W tym czasie gen. Kleeberg postanowił 
skierować swoją grupę na odsiecz stolicy i we 
Włodawie reorganizował odległe sobie wojska.
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Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” składała 
się z dwóch dywizji piechoty, jednej dywizji i jednej 
brygady kawalerii oraz różnych oddziałów dyspo
zycyjnych. Bataliony marynarki, po reorganizacji 
we Włodawie, weszły jako batalion marynarki w 
skład 182 pułku piechoty należącego do 60 dywizji 
piechoty.

Zanim oddziały te opuściły Włodawę bosman, 
obsługujący radiostację zainstalowaną w miejsco
wym urzędzie pocztowym, odebrał kolejny meldu
nek. Po rozszyfrowaniu go przez oficera szyfrowe
go Grupy Operacyjnej ppor. mar. Tadeusza Ka
walca okazało się, że była to depesza generała 
Rómmla do wszystkich walczących jeszcze w kraju 
polskich oddziałów, zawiadamiająca o kapitulacji 
Warszawy. Ppor. Kawalec przekazał tę hiobową 
wieść generałowi Kleebergowi. Dochodziła już pół
noc. Generał długo czytał depeszę, jakby nie mógł 
zrozumieć jej treści. Wreszcie powiedział:

— Tej depeszy nie było, na takie wiadomości 
jest zawsze czas — po czym zarządził nieujaw- 
nianie jej treści.

Depesza z Warszawy przekreślała plan pójścia 
na pomoc oblężonej stolicy. Nadchodził zresztą 
czas, gdy wojska nieprzyjacielskie zaczęły coraz bar
dziej zaciskać obręcz wokół Grupy Operacyjnej 
„Polesie”. Została ona ostatecznie okrążona w re
jonie Kocka. Tam też, pod Serokomlą, Wolą Gu
towską, Lipinami i Helenowem doszło w dniach 
od 2 do 5 października do ciężkiej i długotrwałej 
bitwy. Przyniosła ona polskim oddziałom poważne 
sukcesy na poszczególnych odcinkach walki, jednak
że w ostatecznym efekcie nie dało się już wyko
rzystać zwycięskich rezultatów bitwy. W momencie 
bowiem, kiedy wojska gen. Kleeberga przeprowa
dzały udane operacje —• zabrakło im amunicji, co 
przesądziło o losie zgrupowania.

Jeden z epizodów tej bitwy przedstawił ów
czesny podchorąży starszego rocznika — Kazimierz 
Domański:

„Zrozumiałem, że nasza kompania idzie do 
kontrnatarcia. Ogień nieprzyjaciela, szczególnie z 
broni maszynowej, stawał się coraz gęstszy. Szliśmy 
przez las. Na skraju lasu utworzyliśmy linię. Po 
przeciwnej stronie gładkiego pola — odległość mo
że 200, może 300 metrów — Niemcy. Ci ostatni 
nie szczędzili amunicji. Pamiętam, że po mojej le
wej stronie odgryzał się nasz karabin maszynowy, 
którego obsadą dowodził mój kolega Jerzy Stein. 
W pewnym momencie komenda od naszego do
wódcy: „Bagnet na broń! Przygotować się do sztur 
mu!” W tym samym niemal momencie zauważy 
liśmy, że po przeciwnej stronie (była tam malutka 
wioska) Niemcy zerwali się do ucieczki. Nasz ka
rabin maszynowy odezwał się na całą parę. Wi
działem uciekających Niemców i wypuściłem pięć 
kul "z mego karabinu w ich kierunku”.

Nie wszystkie natarcia i kontrataki zakończyły 
się tak pomyślnie i bez strat. W ataku pod Lipinami 
trafiony został dwiema kulami w brzuch prowa
dzący swój pluton por. mar. Witold Wyrostek. 
Klęcząc wołał on jeszcze do swych podchorążych: 
„Naprzód, chłopcy, naprzód!”, aż trafiony trzecią 
kulą oddał życie. Śmierć nie omijała również pod
chorążych. Ze starszego rocznika zginęli śmiercią 
walecznych podchorążowie Władysław Dullewicz i 
Jerzy Steifer, z młodszego zaś — podchorążowie 
Kąkol, Lechosław Porwisiak i Przemysław Rybiań- 
ski. Zginął por. mar. rez. Edmund Grzędziński, po
legło wielu podoficerów i marynarzy ze spieszo
nych załóg Flotylli Pińskiej. Mimo ponoszonych 
strat batalion morski, podobnie jak i inne oddziały, 
zaciekle atakował i zwyciężał wroga. Chwile te 
wspomina również przedstawiciel młodszego, kan
dydackiego rocznika podchorążych, Tadeusz Bu
dzyński:

Na wszystkich prawie odcinkach posuwamy 
się naprzód. Ale straszliwa prawda zaczyna nam 
zaglądać w oczy. Brak amunicji. Ostatnie nasze 
natarcie skończyło się późnym wieczorem 5 paź
dziernika. Wycofani do tyłu na skraj wsi Ofiara, 
zmęczeni, mokrzy i diabelnie głodni zasnęliśmy z 
niepokojem, co przyniesie jutro. Jakieś przeczucie 
mówiło, że to już koniec. Następny ranek przy
niósł ze sobą kapitulację całej Grupy”.

W ten sposób, pod Kockiem, zakończyła swą 
wojenną służbę większość podchorążych dwóch ro
czników marynarki, którzy przyszli do Marynarki 
Wojennej, aby bronić polskiego morza, a którym 
przyszło w zielonych mundurach, z bagnetem 
na karabinie iść do ataku na nieprzyjaciela w 
głębi kraju.

Po kapitulacji grupy gen. Kleeberga liczni pod- 
chorążacy zdołali jednak zbiec z niewoli podczas 
transportu, bądź też później — ze szpitala. Włą
czyli się oni następnie do walki podziemnej w kraju 
lub zasilili (w małej zresztą liczbie) szeregi Polskiej 
Marynarki Wojennej na Zachodzie. Jeden z tych 
właśnie podchorążych, Edmund Brocki, zginął póź
niej wraz z okrętem podwodnym „Orzeł” wiosną.

Ci spośród podchorążych obu roczników, któ
rzy zostali skierowani do obozów jenieckich w 
głębi Niemiec, musieli przez blisko sześć lat pozos
tawać tam jako Kriegsgefaugene.

Walcząc w kampanii wrześniowej i podczas 
okupacji w kraju, i za granicą, czy też działając 
konspiracyjnie w okresie jenieckim — podchorą
żowie obu wspomnianych roczników dobrze zasłu
żyli się Ojczyźnie. Jedną z pamiątek ich wojennej 
służby są cmentarze żołnierskie w rejonie Kocka 
i pomniki, jak ten w Helęnowie, na którym wid
nieje krzyż, polski orzeł i dwie skrzyżowane szable. 
Pod nimi widnieje zaś wymowny napis: „Przechód 
niu, powiedz Ojczyźnie, że wierni Jej prawom tu 
spoczywamy”.

J. Pertek
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Od czasu mojej ostatniej wizyty w Kole Ply
mouth (opisanej w ostatnich Naszych Sygnałach) 
Zarząd Główny był w stałym kontakcie z prezesem 
i sekrearzem Koła, gdyż przygotowania do prze
niesienia pamiątkowej tablicy zostały rozpoczęte i 
oczekiwaliśmy tylko na „sygnał” wyznaczenie dnia 
jej odsłonięcia na nowym, wybranym wspólnie z 
Admiralicją R.N. miejscu.

.Sygnał” oznajmił dzień 23 listopada w nie
dzielę.

W ostatniej chwili otrzymaliśmy telefon, że 
ceremonia zapowiada się bardzo uroczyście i że 
Koło Plymouth oczekuje dużej reprezentacji z Lon
dynu. Zdecydowaliśmy wysłać kolegów Wrońskie
go, Markowskiego, Pitułko i Wolffa. W ostatniej 
chwili kmdr Pitułko oznajmił, że zabiera żonę, jako 
prywatnego gościa. Ucieszyła nas ta wiadomość 
gdyż spodziewaliśmy się obecności żon dygnitarzy 
angielskich.

W sobotę o godzinie popołudniowej koledzy 
Wroński i Markowski, zjawili się pierwsi w Ply
mouth by omówić ostatnie szczegóły przygotowań. 
Na stacji oczekiwali trzej najpracowitsi koledzy z 
Koła Plymouth Prezes — F. Preisner sekretarz — 
T. Sroka i skarbnik •— L. Wolny.

, Wprost z pociągu pojechaliśmy na nowe miej
sce tablicy pamiątkowej. Miejsce było wybrane bar-

UROCZYSTY DZIEŃ W S.M.W.

— KOŁO PLYMOUTH

dzo szczęśliwie. Tablica wmurowana przy głównej 
bramie Dockyardu w Devonport przedstawiała się 
bardzo godnie. Na specjalną uwagę zasługiwała 
dorobiona przez R.N. dodatkowa tablica głosząca, 
że nowe miejsce zostało wybrane przez S.M.W.

Powróciliśmy do hotelu już do dobrze znanych 
państwa Broczkowskich, ale pomimo ich gościn
ności nie mogliśmy nawet sobie opowiedzieć os
tatnich wiadomości, gdyż musieliśmy się śpieszyć 
do mieszkania prezesa Preisnera gdzie przy świetnej 
„cup of tea” przerobiliśmy próbę generalną cere
monii.

Urocza pani Preisnerowa, wzięła bardzo miły 
udział w dyskusji i w przeciągu jakichś dwóch go
dzin omówiliśmy dokładnie szczegóły programu. 
Musieliśmy się spieszyć gdyż dostaliśmy wiadomość, 
że pp. Pitułkowie i kol. Wolff już czekają na nas 
w hotelu. Szybko dołączyliśmy do nich by całą 
grupą udać się do Domu Polskiego gdzie oczeki
wała nas wspaniała polska kolacja przygotowana 
przez p. Kopałkę. Podczas kolacji omawialiśmy 
sprawy lokalne oraz kolegów marynarzy zamiesz
kujących Plymouth i okolice. Jako wynik tej debaty 
zdecydowaliśmy złożyć wizytę w Klubie Socjalnym 
prowadzonym przez b. marynarzy Polskiej Mary
narki Wojennej. Klub ten stał się dużą atrakcją 
dla lokalnych Polaków i stoi na zupełnie dobrych 
podstawach materialnych. Ale większą jeszcze ra
dość niż jego dobrobyt sprawiło nam spotkanie 
licznych kolegów marynarzy, którzy chociaż pracu
ją w instytucjach angielskich pieczołowicie pielęg
nują koleżeństwa zawiązane na okrętach Rzeczy 
pospolitej Polskiej. Niestety wizyta nasza musiała 
być krótka gdyż był najwyższy czas wracać do 
hotelu by być gotowym na następny dzień.

Niedziela 23-go listopada rozpoczęła się odpra
wieniem Mszy św. na intencję zmarłych kolegów 
marynarzy. Stary kościółek katolicki był zapełniony 
Polakami, Stawiła się chyba cała Polonia z Ply
mouth. Stare i nowe pokolenie, żony dzieci i wnuki. 
Oprócz Polaków duża grupa angielska przeważnie 
oficerów z Royal Navy, urzędników municipalnych 
i osobistych przyjaciół. Z radością i rozczuleniem 
oglądaliśmy grono Polaków tych najstarszych i tych 
najmłodszych przystępujących w skupieniu do Ko 
munii Świętej.

Natychmiast po Mszy wyjechaliśmy do Docky
ardu gdzie zastaliśmy wszystko dociągnięte do os
tatniego guzika.

Trębacze z Royal Marines. Dwa maszty z fla
gą polską i angielską. Warta. Policja.
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Główny mistrz ceremonii sekretarz Koła kol. 
Sroka. Goście angielscy i goście polscy na specjal
nie przygotowanych miejscach. Żony admirałów 
Wildisha i Griffina dołączają do żon naszych gos
podarzy.

Punktualnie o godz. 11-ej przybywa uroczyście 
zastępca Lorda Mayora Alderman Graham Jinks, 
z Małżonką. Oboje w urzędowych strojach i uro
czystych łańcuchach. (Sam Lord Mayor of Ply
mouth był w USA). Minutę po nim przyjeżdża 
Superintendent of Dockyard Admirał Wildish w 
otoczeniu oficerów R.N. w mundurach z odzna
czeniami.

Ceremonię rozpoczyna Prezes SMW następu
jącym przemówieniem.

Admirał Wildish, My Deputy Lord Mayor, 
distinguished guests, Ladies and Gentlemen,

30 years ago the 8th of September three 
destroyers, Burza, Błyskawica and Grom, anchored 
in Devonport. With two Submarines Wilk and 
Orzeł, they formed nucleus of the Polish Navy 
which fought alongside the British Fleet. During 
the war this nucleus grew in ithe number of ships 
which operated from different ports of the United 
Kingdom.

But always we considered Devonport-Plymouth 
as our principal base. In a metaphorical sense our 
home, and morę, many of our sailors have found 
during the war and after a real home in Ply
mouth. I am surę that the strongest and most 
durable ties of friendship between British people 
and Polish sailors are here in your City My Lord 
Mayor.

After the war when Lady Moncpeiffe and the 
late Admirał Sir Martin Dunbar-Nasmith planned 
to errect a memoriał dedicated to the Polish Navy, 
they chose Devonport Dockyard as the most pro- 
per place for it. The plan was accepted and the 
Memoriał was errected in March 1951. We, and 
I mean not only ex-sailors, but all Poles are very 

proud and very grateful for it. We regard it not 
only as the tribute to the memory of the gallant 
men who gave their lives for the common cause, 
but also as a testimonial of appreciation given by 
the nation with the most glorious naval tradition 
to our Navy.

We are very grateful to Admirał Wildish for 
his consemt to transfer this memoriał to the such 
prominent site.

Personally 1 am deeply moved by this occasion. 
When I escaped from occupied Poland and crossed 
over half the troubled Europę, here in Devonport 
in December 1939, first time from the outbreak 
of the war I felt secure under the protection of 
guns of British battleships. Here in Devonport 
I got my first see command. And here ąuoting 
Churchill I have had my darkest but also the 
finest hours of the war.

18 years ago as Chairman of the Polish Navał 
Association I was present at the errection of this 
Memoriał. In the same capacity I have the honour 
to ask you Sir to unveil it today.

Admirał Wildish odpowiada;
Mr. Chairman, My Deputy Lord Mayor, and 
various friends of the Polish Navy and the Royal 
Navy assembled here today.

The Chairman has spoken very kindly of the 
humble part which I have had to play in getting 
this splendid plaąue moved to a morę prominent 
place. I could only say, that it was a very smali 
thing to do if you had the memories that I have. 
May I just interrupt here for the moment to say 
too that these kind words about the people of 
Devonport and Plymouth have been noted and 
very greatly appreciated by the many prominent 
Plymouth people here today.

My Deputy Lord Mayor I am surę I speak 
for the people of Plymouth when I say how proud 
we are of the association with the Polish Navy 
which has gone down through the years.
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I have spoken about my memories, I suppose 
that all of us who are here today are back with 
those treasured things which are our memories 
And all of us today, I have no doubt, are in some 
measure looking inwards at our treasured memo
ries of people. What do I remember of the friends 
we are here commemorating today? I remember 
the holocaust that felt on Poland in the sum^er 
of 1939, that gorgeous summer, and I remember 
the gallant men who died defending their country. 
We read about it. The holocaust was to fali on 
us later. I remember apart from those gallant once 
who died defending their country, the gallant 
remnants who escaped to this country and whose 
names are imperishably written in the history of 
our country and with the Royal Navy. Their names 
are part of our history, as well as Mr. Chairman 
part of yours. Orzeł — the epic of escape, Grom, 
Błyskawica, Piorun, Garland, Dragon, I could go 
on for a long time. Their battle honours will 
travel from Norway and the North Cape to Cala- 
bria and Salerno, the battle of the Bismark, sinking 
of the Bismark, you can look where you like, 
the invasion of Sicily, you will find the history of 
the Royal and Polish Navies indissolubly written 
together, and I would like you to know, my 
friends of the Polish Navy here today, that we 
remember men of iron determination, the greatest 
of galantry, of enormous courage and men of the 
greatest honour. We remember today those some 
who remained in Poland and who remembered 
their country, who died there and we remain here 
today, to remember the some who failed to come 
back. And there it is remembering, as I say, men 
of honour, galantry, determination and courage. 
It gives me the greatest of pride Mr. Chairman 
to have the honour to unveil this plaąue today.

Po przemówieniu obie flagi wznoszą się na 
masztach i zaczyna się składanie wieńców.

Pierwszy wieniec w imieniu gen. Andersa skła
da kmdr Wroński, po nim Admirał Wildish w 
imieniu Royal Navy a po tym Lord Mayor w 
imieniu miasta Plymouth następnie kmdr. Markow
ski w imieniu SMW, kmdr Pitułko w imieniu SPK, 
kol. Wolff w imieniu Stowarzyszenia Lotników Pol- 
skeh koledzy z zarządu Koła Plymouth z kol. 
Wolnym na czele składają wieńce w imieniu Koła 
SMW Manchester, Glasgow i Brighton, po nich 
miejscowe organizacje polskie i specjalny wieniec 
od Polskiego Klubu Socjalnego składa prezes 
b. marynarz kol. Modzelewski ostatni w imieniu 
gospodarzy to jest Koła Plymouth składa prezes 
Preisner, który zaraz po tym odczytuje depesze 
przysłane od kolegów zza morza, które przytaczam 
dosłownie:

I would like to, read some of the telegrams 
that we have received from the far distant branches 
of our Association.

„ On the occasion of unveiling of the memoriał 
plaąue Association Branch in Argentina conveys 

their tribute — Our thoughts are with you on 
that day. That is from Buenos Aires.

From the other side of the Atlantic — We 
are with you and share your thoughts at this 
solemn moment. To you and all our friends in 
Plymouth we send our best regards — Polish Naval 
Association Branch in America — New York.

We join our hearts and proud memories with 
you and Pymouth Navy friends at the unveiling 
of this memoriał plaąue. From Chicago.

Najważniejszy moment hołd oddany poległym 
kolegom jest uczczony przez minutę ciszy przez 
wszystkich zebranych poprzedzony i zakończony 
odegraniem Last Post przez trębaczy Royal Marinę.

Wzruszającą ceremonię kończy Prezes Koła 
Plymouth następującym przemówieniem.
Admirał Wildish, My Deputy Lord Mayor, distin- 
guished Guests, Ladies and Gentlemen,

As the chairman of the Polish Naval Associa
tion of Plymouth Branch, first of all I would like 
to say how glad and proud we are that ithis 
newly unveiled plaąue has been placed here in 
Plyouth, this is the one and only in this Country. 
I would like to thank you Sir for kindly unveiling 
it and for all the interest that you have taken 
in connection with the erection of this plaąue and 
to you my Lord Mayor I must say how very 
pleased we are that you are here present this mor- 
ning and that you have madę this ceremony so 
very momentous. Most of us present here Poles, 
have lived in this City of Plymouth for almost 
ąuanter of a century. We do cali ourselves Ply- 
mouthiens and we refer to this beautiful and 
hospitable City of Plymouth as our home Town. 
I would like to thank all those who have helped 
with this ceremony to take place today, and we 
are most grateful to them, and to all of you 
present here. We are very happy that you were 
able to come to make this ceremony such a im. 
portant one, that I am surę we shall remember 
it for many, many years to come. Thank you 
all very much.

Hołd poległym, hołd naszym Kolegom, których 
los zabrał z naszego grona wywołuje jak zwykle 
powagę, żal i wzruszenie. Dzisiejszą ceremonię głę
boko odczuli nie tylko koledzy ale wszyscy obecni 
Polacy. Na nie jednej twarzy widać było wyraźnie 
łzy dość nieudolnie ukrywane.

Druga część dnia w Plymouth była reakcją 
raczej i odprężeniem po powadze odsłonięcia ta 
blicy. Grono gości angielskich i polskich udało się 
do hotelu na „Cocktail Party”. Tutaj w naprawdę 
serdecznej i koleżeńskiej atmosferze dzielono się 
wspomnieniami z czasów wojny, z czasów pobytu 
polskich marynarzy w Plymouth. Wspominano ser
decznie minione lata, minione zdarzenia, byłych 
i obecnych kolegów. Plymouth okazał się jedną z 
tych miejscowości gdzie sympatia dla Polaków i 
polskich marynarzy nie tylko była okazywana w 
latach wspólnej walki ale która przetrwała aż do 
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dnia dzisiejszego. Bardzo miła pani Griffin żona 
admirała jako jedyną dekorację kostiumu miała ... 
zwykłego polskiego orzełka ofiarowanego jej 30 lat 
temu. Mayor stwierdzał że szczerym autorytetem, 
że Polacy zamieszkali tam cieszą się dużym sza
cunkiem i że cały zarząd miejski uważa ich za 
dobry i bardzo pożyteczny nabytek dla miasta.

Na ostatni obiad członkowie Zarządu Gł. w 
Londynie zaprosili gospodarzy. Podczas tego obia
du kmdr Markowski podziękował organizatorom 
z Koła Plymouth za ich wysiłki i pracę włożoną 
w przygotowanie tej uroczystości która była na

prawdę bardzo wielkim sukcesem, i utrwaliła przy
jaźń polsko-angielską rozpoczętą wiele lat temu. 
Specjalne podziękowanie otrzymały panie Preisne- 
rowa i pani Sroka i pani Pitułko, które z doś
wiadczeniem i wdziękiem pełniły rolę gospodyń. 
Toast dla Pań został przyjęty z zapałem.

Odprowadzeni na dworzec przez miłych gos
podarzy i ich Panie opuściliśmy Plymouth z prze
świadczeniem, że została nawiązana nowa więź 
marynarskiej przyjaźni, że zdobyliśmy nowych przy
jaciół i że do „starych przyjaciół” do Plymouth 
bardzo chętnie przyjedziemy jeszcze raz.

B.M.

STOWARZYSZENIE MARYNARKI WOJENNEJ 
„KOŁO GLASGOW"

Uroczystości 50-lecia odtworzenia Marynarki 
Wojennej.

Staraniem Koła Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej został urządzony obchód 50-lecia odtwo
rzenia Marynarki Wojennej. Uroczystości rozpoczę
ły się w sobotę, dnia 11 .X. pokazem filmów z 
działalności okrętów wojennych Rzeczypospolitej 
w czasie II wojny światowej oraz wkładu Polskich 
Sił Zbrojnych w wysiłek wojenny aliantów. Filmy 
uzyskano z archiwum Instytutu Polskiego i Mu
zeum im. Gen. Sikorskiego. Pokaz filmów zgro
madził około 140 osób z Glasgowa i okolicy.

W niedzielę, dnia 12.X. Ks. Kanonik Jan Gru
szka odprawił Mszę św. za dusze poległych ofi
cerów, podoficerów i marynarzy i w pięknych sło
wach podkreślił zasługi, patriotyzm i poświęcenie 
się obowiązkowi w trudnych warunkach pracy na 
morzu.

W ciągu popołudnia odbyła się uroczysta 
akademia w Domu Polskim im. Gen. W. Sikor
skiego. Program objął uroczyste podniesienie ban
dery wojennej (zdjętej z O.R.P. PIORUN) oraz 
proporca Marynarki Woj. (zdjętego z O.R.P. GAR- 
LAND) w asyście oficera, podoficera i marynarza, 
'występujących w autentycznych mundurach.

Prof. dr Leon Koczy wygłosił piękne przemó
wienie, w którym nawiązał do tradycji Polski Mor
skiej sięgającej czasów Króla Zygmunta Augusta, 
który powołał do życia Komisję Morską 400 lat 
temu, aby zabezpieczyć interesy Polski na Bałtyku.

Komandor Bohdan Wroński, Dyrektor Insty
tutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, 
a równocześnie Prezes Stowarzyszenia Marynarki 

Wojennej, wygłosił z kolei podniosłe przemówienie, 
w którym przedstawił pracę i wysiłek Narodu na 
wybrzeżu przed wojną, jak również wkład perso
nelu Marynarki Wojennej w tym wysiłku oraz w 
wojnie. Kmdr Wrońskj był honorowym gościem 
marynarzy z Koła Glasgowskiego.

W części artystycznej p. Irena Piekarczyk 
pięknie zadeklamowała wiersz marynarza, członka 
załogi O.R.P. Orkan, wiersz, który został napisany 
na pokładzie tego okrętu w czasie powrotu z mur
mańskiego konwoju. Chór pań i panów ucieszył 
słuchaczy Legendą Bałtyku i innymi pieśniami o 
morzu.

Podniesienie bandery i proporca na początku 
akademii, jak również ich spuszczenie, odbyło się 
w asyście pocztu sztandarowego miejscowego Koła 
105 Kombatantów.

Akademia zgromadziła tak wielu gości, że za
brakło na sali miejsc i bardzo wielu rodaków mu- 
siało wysłuchać programu stojąc lub siedząc na 
korytarzu Domu Polskiego.

Wieczorem tegoż dnia marynarze, ich rodziny, 
goście i sympatycy w ogólnej ilości około 160 osób 
siedli do stołu w salach Domu Kombatanta, aby 
zjeść wspólną, wieczerzę, po której bawiono się do 
późna w noc, rozmową i tańcem.

Za zorganizowanie tej ze wszech miar udanej 
imprezy należy się szczere podziękowanie Prezeso
wi Koła Stowarzyszenia Mar. Woj. w Glasgowie 
kpt. mar. W. Poray-Wojciechowskiemu, któremu, 
dzielnie sekundował bosman E. Staśkiewicz.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Doroczny Walny Zjazd SMW

Zarząd Główny S.M.W. wyznaczył datę Wal
nego Zjazdu SMW na dzień 19 kwietnia (niedziela). 
Zjazd odbędzie się jak zwykle w siedzibie Stów. 
Lotników, 14 Collingham Gardens. London S.W.5.

Brighton
W dniu 21-go lutego z okazji Święta Mary

narki Wojennej Koło SMW w Brighton urządziło 
wieczór towarzyski w salonach hotelu Queens Hotel. 
Zarząd Główny SMW reprezentował prezes SMW 
kol. B. Wroński. Opis ukaże się w następnym 
numerze Naszych Sygnałów.

Chicago
Koledzy z Koła Chicago uczcili 50-cio letnią 

rocznicę Zaślubin Polski z morzem i 25-cio letnią 
rocznicę istnienia SMW swoim programem oraz 
przemówieniem prezesa Koła dr. S. Korzeniowskie
go w radio i w telewizji. Spotkanie towarzyskie 
wszystkich członków Koła odbyło się w gościnnym 
domu pp. Ruszkowskich. Opis w następnym nu
merze.

Londyn
Dla uczczenia 50-ej rocznicy Zaślubin Polski 

z morzem oraz 25-lecia istnienia SMW odprawiona 
została w sobotę dnia 7-go lutego w kościele 
św. Andrzeja Boboli uroczysta Msza św. z udziałem 
przedstawicieli bratnich organizacji kombatanckich 
oraz licznych członków SMW.

Po Mszy św. delegacje SMW złożyły wiązanki 
kwiatów na grobach gen. J. Hallera, Admirała 
J. Świrskiego, oraz Admirała K. Korytowskiego. 
Następnie udano się do Katedry Westminsterskiej 
gdzie złożono wieńce pod tablicą pamiątkową SMW 
w kaplicy św. Jerzego. Złożono wieńce od: gen. 
Andersa, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, 
Stowarzyszenia Lotników, Klubu Morskiego, Admi
rała Unruga i Stowarzyszenia Mar. Woj.

Tegoż dnia wieczorem w Ognisku Polskim od
był się doroczny dinner-dance urozmaicony wystę
pami p. Renaty Bogdańskiej. Mimo stosunkowo nie 
nadzwyczajnej frekwencji (60 osób) zabawa była 
bardzo udaną imprezą co podkreślili wszyscy ucze
stnicy.

W niedzielę dnia 15-go lutego w Instytucie 
im. gen. Sikorskiego odbyło się otwarcie wystawy 
zbiorów i pamiątek Marynarki Wojennej. Słowo 
wstępne wygłosił członek naszego Komitetu Hono
rowego ambasador E. Raczyński, po czym dyrektor 
Instytutu a prezes S.M.W. kmdr B. Wroński od
czytał list Admirała Unruga napisany z okazji 
50-cio lecia Zaślubin Polski z Morzem i 25-lecia 
SMW. Następnie prezes SMW wygłosił przemówie
nie nawiązując do naszych tradycji morskich i do

konań Marynarki Wojennej w czasie wojny. Prezes 
zakończył podziękowaniem wszystkim tym, którzy 
bezinteresownie przyczynili się do urządzenia tej 
wystawy. W czasie zwiedzania wystawy częstowano 
licznych gości i przedstawicieli społeczeństwa pol
skiego lampką wina.

Dla informacji podajemy, że wystawa Mar. 
Woj. otwarta będzie do dnia 19 kwietnia 1970. 
Zwiedzanie w dni powszednie od 15-ej do 17-ej. 
Soboty od 10-ej do 17-ej, niedziele od 14-ej do 17-ej.

Dokładny opis i niektóre fotografie z powyż
szych uroczystości ukażą się w następnym numerze 
Naszych Sygnałów.

Manchester
Z okazji 50-lecia Zaślubin Polski z Morzem 

oraz 25-lecia Stowarzyszenia Mar. Woj. odprawiona 
została uroczysta Msza św. w kościele polskim w 
Manchester, połączona z wręczeniem obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej (przywieziony z Częstocho
wy) obecnemu biskupowi Manchester a dawnemu 
kapelanowi ORP „Dragon” w czasie inwazji Mon- 
signorowi Hollandowi. Wręczenia obrazu dokonał 
prezes Zarządu Gł. SMW kmdr B. Wroński. Uro
czystość została zorganizowana staraniem Koła 
SMW w Manchester z kol. inż. Lesiszem na czele. 
Po uroczystości kościelnej odbył się obiad dla bis
kupa Hollanda i zaproszonych gości oraz dekoracja 
kol. Lesisza Złotym Krzyżem Zasługi. Opis całej 
uroczystości ukaże się w następnym numerze Na
szych Sygnałów

Dekoracje
Zarząd Gł. S.M.W. z okazji 25-cio lecia Sto

warzyszenia wystąpił z wnioskiem do Kapituły Zło
tej Odznaki Honorowej SMW o nadanie Złotej 
Odznaki za długoletnią i ofiarną pracę dla dobra 
S.M.W. następującym Kolegom:

Stefan Wolff
. Julia Mackus

Kazimierz Gidziński
Zygmunt Kiciński
Bolesław Lassa
Bruno Jabłoński
Tadeusz Budzyński

Wiesław Krzyżanowski
Automatycznie zaś Złotą Odznakę zgodnie z 

uchwałą Walnego Zjazdu SMW otrzymali członko
wie honorowi Stowarzyszenia Mar. Woj. Koledzy:
Konrad Namieśniowski Władysław Nadratowski
Bohdan Wroński Jan Busiakiewicz
koledzy ci tworzą jednocześnie pierwszą Kapitułę 
Złotej Odznaki Honorowej SMW.

Nadania Złotej Odznaki dokonał Ambasador 
E. Raczyński w dniu 15-tym lutym po otwarciu 
wystawy Mar. Woj. w Instytucie gen. Sikorskiego.
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Odwiedzili S.M.W.
Od ostatniego wydania Naszych Sygnałów od

wiedzili S.M.W. kol. kol.
J. Krawczyński — Bahamas,
K. Hess — U.S.A.
S. Lewiński — U.K.
Dr S Korzeniowski — U.S.A.

Z karty Żałobnej
Dnia 8 sierpnia zmarł w Brighton członek 

SMW Jan Skwarczyński przeżył lat 51. Jako przed
stawiciel SMW wziął udział w nabożeństwie i po
grzebie kol. S. Wieczorkiewicz.

Doszła do nas wiadomość iż w maju 1969 
zmarł w Polsce kmdr Karol Kopiec a w grudniu 
tego roku kmdr Bronisław Leśniewski.

13 listopada 1969 zmarł nagle w Londynie 
kmdr Stanisław Nahorski przeżywszy lat 72. Po
chowany został w Londynie na Streatham Park 
Cemeery. W pogrzebie wzięli udział koledzy Dzie
nisiewicz, Busiakiewicz, Łowczynowski.

Dnia 30 stycznia 1970 roku zmarł po dłuższej 
chorobie w szpitalu pod Londynem członek SMW 
kpt. broni pancernej Henryk Roman Kamiński prze
żywszy 73 lata.

Cześć Ich pamięci

Komisja Opieki i Fundusz im. J. Ginsberta

F. Jasłowski 3.12. 0 M. Nagurska 1. 0. 0
C. Przybyliński 8. 0. 0 A. Cieszkowska 1. 0. 0
Koło SMW Chicago 29. 0.10 B. Karczewski 1. 0. 0
K. Siemaszko 1.12. 6 A. Kwaśnica 10. 0
M. Czub 4. 0. 0 R.. Tymiński 10. 0. 0
K. Ruszkowski 2. 0. 0 Mrs Mentryka 2. 0. 0
M. Rękawik 2. 0. 0 H. Kamiński 2. 0. 0
K. Gidziński 4. 0. 0 S. Makoś 1.10. 0
T. Farbisz 20. 0. 0 A. Reyman 1. 0. 0
F. Kaczmarek 1. 0. 0 J. Klamt 1. 0. 0
L. Ziembicki 1. 2. 0 B. Jabłoński 1. 0. 0
H. Chwalibóg 2. 2. 0 K. Grocholski-Howard 1. 0. 0
K. Hess 10 5.10 F. Atlasiński 5. 0. 0
W. Nadratowski 2. 2. 0 A. Sitko 2. 0. 0
Z. Tatarka 1. 0. 0 A. Wacięga 2. 0. 0
J. Sojak 2. 0. 0 K. Malawski 5. 0. 0
A. Kłopotowski 10. 0. 0 B. Lassa 2. 0. 0
S. Dzik. Jurasz 1. 0. 0 A. Trzy na 1. 0. 0
K. Namieśniowski 5. 0. 0 S. Pohorecki 2. 0. 8
J. Anczykowski 2. 0. 0 J. Kucharski 1, 1. 0
Dr J. Hofman 5. 0. 0 P. Jankowski 10. 0. 0
J. Busiakiewicz 2. 0. 0 J. Lubelfeld 8. 3. 4
W. Lasek 10. 0 H. Kozłowski 1. 0. 0
R. Dulla 5. 5. 0 R. Katarzyński 2. 0. 0
Z. Plezia 2. 2. 0 C. Wnorowski 2. 0. 0
F. Wizła 3. 0. 0 P. Bukraba 2.10. 0
H. Gryko 2. 0. 0 F. Minkiewicz 5. 0. 0
T. Budzyński 2. 2. 0 B. Wroński 2. 0. 0
S. Dzienisiewicz 5. 0. 0 E. Pławski 2. 0.11
S. Dąbrowski 2. 0. 0 T. Sroka 1. 0. 0
Z. Janowski 1. 0. 0 A. Guluk 1 .0. 0
E. Szczepański 1.12. 4 J. Kiłaczycka 2. 2. 0
Z. Mosakowski 3.18. 0 I. Nowacki 1.18. 2
K. Łowczynowski 10 0 W. Zajączkowski 1.18. 6
F. Pitułko 2. 5. 0 T. Strzelczyk 10. 0
J. Wańkowski 2. 0. 0 Z. Pudlicki 1. 0. 0
K. Domański 2. 0. 0 E. Nowak 3.10. 0
B. Biskupski 2. 0. 0 T. Broczkowski 1.0.0
A. Połomski 2. 0. 0 Liga Morska Oddz. Kwaśniewskiego 6. 3. 6
M. Kaczmarek 1.10. 0 Liga Morska Okr. 5 41.10.10
J. Zaziemska 1. 0. 0 A. Cwalina 2.10. 4
T. Mindak 1. 0. 0 M. Hrynkiewicz-Moczulski 1. 1. 0
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P. Surzyn 1. 0. 0 MARYNARKA WOJENNA — DOKUMENTY
E. Krutol
J. Starzycki

6. 0. 0
2. 0. 0

I OPRACOWANIA

Z. Kiciński 49.18. 0 Wpłacili na książkę „Marynarka Wojenna —
J. Giertych
L. Lichodziejewski

1. 0. 0
2. 0. 0

Dokumenty i Opracowania” — następujący Ko
ledzy:

K. Brożek 10. 5.10 F. Jasłowski 18. 0
W. Lech 1. 0. 0 A. Sitko 2. 0.0
M. Wasilewski 2. 0. 0 J. Krawczyński 1. 3.8
J. Biliński 1. 0. 0 F. Karbowicz 1. 4.0
L. Stróżniak 10. 2. 6 B. Konstanty 1. 0.0
J. Hupert 2. 0. 8 K. Kasperek 4. 00
K. Boreyko 2. 0. 8 S. Kryściak 4. 0.0
A. Hulewicz 1. 0. 0 K. Gidziński 8. 0.0
J. Lutyk 2. 0. 0 M. Kaczmarek 1. 0.0
B. Szczerbik 25. 0. 0 B. Iwaszkiewicz 1. 0.0

Za tak liczny,, hojny, spontaniczny odzew na J. Anczykowski 1. 0.0
nasz apel gwiazdkowy Komisja Opieki SMW składa Z. Wojewódzki 1. 0.0
wszystkim ofiarodawcom 
dziękowanie.

Członkostwo Dożywotnie

serdeczne i gorące po- J. Klamt
W. Oczkowski
E. Nowak
E. Krutol

1. 0.0
1. 0.0
2. 0.0
2. 0.0

Następujący członkowie wpłacili składkę 
kostwo dożywotnie:

na człon- L. Stróżniak
W. Francki

2. 5.0
2. 5.0

F. Jasłowski 10.10. 0 Yeriitas — za sprzedaż 37. 4.0
J. Krawczyński
Dr L. Bodar-Rousseau

19.10. 0
10.10. 0

J. Lutyk 1. 0.0

J. Krakus
J. Kiłaczycka

10.10. 0
10.10. 0

Do dnia 21 
£237.11.6.

stycznia 1970 wspłynęło na książkę

PODZIĘKOWANIE
Jako jeden z organizatorów tegorocznego Wie

czoru Koleżeńskiego oficerów Mar. Woj. z udzia
łem Pań który odbył się w salach Ogniska Pol
skiego dnia 8 listopada 1969 r. pragnę bardzo go
rąco podziękować wszystkim obecnym Paniom i 
Kolegom za wytworzenie tak miłego nastroju i 
atmosfery, którą posiadały wyłącznie tylko „Messy 
szczęśliwe”.

Nastrój taki mogą wytworzyć tylko i wyłącz
nie sami uczestnicy Był on dla mnie tym bardziej 
cenny, że ze strony Ogniska doznaliśmy szereg 
przykrych zawodów, które mogły mieć na nastrój 
ten wpływ ujemny. Wystarczy nadmienić takie nie
dociągnięcia jak nieoczekiwane zawiadomienie na 
2 godziny przed początkiem naszego wieczoru, że 
bar na 2-gim piętrze został zajęty przez jakichś 
biesiadników weselnych. Z tego powodu musieliś- 
my się tłoczyć na schodach 1-go piętra gdzie we 
wnęce był przewidziany bar drugi jedynie jako 
pomocniczy, lub niedociągnięcia kulinarne jak po
danie podstawowego dania prawie na zimno oraz 
użycie sztucznego kremu do tortu hiszpańskiego.

Pomimo to duch przezwyciężył ciało i nikt 
nam za niedociągnięcia Ogniska łba nie urwał, 
odwrotnie — ogromna większość za ten wieczór 
nawet gorąco dziękowała. Tym niemniej, choć nie

winny, i nie mający wpływu na Ognisko wszystkich 
bardzo przepraszam i pozwalam sobie wyrazić na
dzieję, że niedociągnięcia tego rodzaju więcej się 
nie powtórzą.

Na tym wieczorze, jak i na poprzednich, przy 
leguminie i kawie jak to jest w naszym zwyczaju 
zaczęły się opowiadania, historyjki i wspomnienia. 
Pierwszy zabrał głos kolega Markowski, a po nim 
koledzy Wroński, Seifert, Jabłoński, Olszewski, Hu
bicki i na ogólną prośbę panów Panie a miano
wicie p. Jabłońska oraz jedna z Pań należąca do 
znacznie młodszego od nas pokolenia. Bardzo ład
nie powiedziała, że chociaż te czasy, które wspo
minamy są jej znane tylko ze słyszenia (przypisek 
mój: bo wówczas jeszcze żaden bocian nie faty
gował się oglądać kapustkę w której później Ją 
odszukał) tym niemniej słuchała o nich z wielkim 
zaciekawieniem i wyczyny naszych okrętów jak 
Piorun i innych zawsze ją bardzo wzruszają i inte
resują.

Zgłosiło się na wieczór koleżeński osób 43, 
obecnych było 41 (Państwo Kłopotowscy widocz
nie niestety przyjść nie mogli).

Ponieważ dla kolegów spoza Londynu nazwi
ska mogą być miłym przypomnieniem — poniżej 

(Dokończenie obok)
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE

Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej

Wszystkim byłym kolegom którzy tak licznie 
przysłali życzenia świąteczne dla mnie i dla mej 
żony —- przysyłam wyrazy serdecznej wdzięczności 
za wierną pamięć i życzę nawzajem wszelkich po
myślności w roku 1970-tym.

Admirał Józef Unrug

Londyn
Motto: Przemówił dziadek do obrazu.
DO KOLEGÓW LIST OTWARTY
Drodzy Koledzy,

Mniej więcej 1 1/2-2 lata temu zwróciłem 
się do Was z gorącą prośbą w imieniu Komisji 
Historycznej o napisanie swych wspomnień z okre
su służby w Polskiej Mar. Woj.

Z góry założyliśmy że pamięć zawodzi, że 
brakuje dokumentów, a tym samym pewne zda
rzenia i fakty mogą być, o ile chodzi o czas — 
niezbyt ścisłe.

Braliśmy również pod uwagę, że napisanie, lub 
nagranie na taśmę wspomnień wymaga pewnego, 
niezbyt wielkiego zresztą wysiłku oraz trochę czasu, 

podaję wykaz Pań i Panów którzy wzięli udział 
w naszym wieczorze koleżeńskim: 

Dr E. Biel 
inż. F. Biel 
pp. Olszewscy 
pp. Ponikiewscy 
pp. Pleziowie 
pp. Kamińscy 
p. W. Nadratowski 
pp. Jabłońscy 
p. L. Mizgalski 
p. I. Ślimak (Seifert) 
p. J. Seifert 
p. Z. Jagusiewicz 
pp. Dulla

pp. Liberowie 
p. Śliwiński z gościem 
p. W. Krzyżanowski 
p. J. Bielczyk 
pp. Jaraczewscy 
pp. Markowscy 
pp. Wrońscy 
p. M. Moczulski 
pp. Pitułkowie 
pp. Giertychowie 
pp. Hubiccy 
pp. Steinowie 
p. T. Budzyński.

B. Jabłoński 

a z wysiłkiem i czasem może być niedobrze u 
kogoś kto jeszcze pracuje, szczególnie gdy się jest 
w starszym wieku. Pracuje zaś z nas większość 
pomimo że nie jeden już przekroczył swoje 60-65 
lat.

Z drugiej jednak strony każdy z nas na po
żegnanie został obdarzony przez Mar. Woj. jego 
przebiegiem służby co jest wielkim ułatwieniem w 
umiejscowieniu swoich przeżyć w czasie i prze
strzeni.

Dla ujednostajnienia metody sugerowałem nas
tępujący sposób: wpierw opisać suche fakty pew
nego okresu służby (przydziału) a później dodać 
do niego swe osobiste spostrzeżenia i komentarze 
(co było dobre, co wymagało ulepszenia, jakie były 
braki hp. w sprzęcie, broni, jak wyglądał element 
ludzki, duch, szkolenie, itd., itd.).

By cały ten interes był bardziej strawny ter
miny o które prosiliśmy dawały duży margines na 
wszelkie „ale” i nieprzewidziane okoliczności.

Starszym kolegom pozwalaliśmy sobie sugero
wać trochę krótsze terminy, młodszym trochę dłu
ższe.

Pierwotną myślą było położenie nacisku na 
okres od powstania Mar. Woj. do wybuchu 2-ej 
wojny światowej. Chcieliśmy bowiem opisać ten 
okres na podstawie relacji, opisać go tak jak on 
się rzeczywiście przedstawiał, a nie w wypaczonym 
odbiciu w zwierciadle komunisycznym.

Później jednak ten .projekt upadł. Stwierdzono, 
że w Polsce ukazało się kilka prac o wymienionym 
okresie, i choć oczywiście, są one zaprawione ko
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munistycznym podejściem do tematu, jednak są to 
prace źródłowe, oparte o dokumentację, która 
ocalała w Kraju. Odrzucając propagandę dają one 
dość wierny obraz tego co było w sensie histo
rycznym, natomiast, czego tam nie ma i być nie 
może — to duszy elementu ludzkiego.

Tę duszę, to ludzkie podejście, temperaturę, 
sos, o ile chcecie, w którym to wszystko się odby
wało, mogą dać tylko relacje i w danym wypadku 
już nie tylko chodzi o okres przedwojenny, a o cały 
okres od powstania Polskiej Mar. Woj aż do jej 
rozwiązania po wojnie w W. Brytanii.

Relacje posiadają właściwości niektórych do
brych win — im są starsze wiekiem — tym są 
cenniejsze.

O ile uboższa by była nasza literatura bez 
tych wspomnień. Jak wyglądalibyśmy bez wspom
nień naszego rodzimego Paska, jak wyglądałby 
Żeromski, który czerpał garścią z rozmaitych wspo
mnień by odtworzyć atmosferę Hiszpanii w Po
piołach i jak wyglądałoby wielu, wielu innych his
toryków, pisarzy i naukowców.

Żeby pisać relację lub wspomnienia nie trzeba 
być koniecznie aż Naczelnym wodzem lub dowódcą 
wielkiej jednostki. Każda relacja jest cenna o ile 
chodzi o oddanie życia, nastroju i ducha, nawet 
pyskówka w kubrykach z powodu przepalonych 
wieprz-kotletów o ile to się zdarzało zbyt często. 
Są one wartościowe, że użyję tego wyrazu, na 
każdym szczeblu.

Ale cóż — przemówił dziad do obrazu a obraz 
do dziadka ani razu. Terminy przechodzą i prze
szły — a relacji jak nie widać tak nie widać.

Wiem, że pisze wspomnienia kmdr Bukraba. Drugi 
natomiast kolega prosił powiadomić, że zaniechał 
wysiłku — bo to co napisał, wg. niego wyglądało 
na jakieś niedołężne dziecinne opowiastki. Czy 
jacyś inni koledzy próbowali choć raz użyć „pióra 
i inkaustu” — nie wiemy. Cicho wszędzie, głucho 
wszędzie. A wydawałoby się, że napisać relacje 
z tą świadomością i zrozumieniem, że będą one 
ślicznie uporządkowane, zakatalogowane w naszym 
Instytucie i wykorzystywane przez szereg pokoleń 
jest naprawdę warte grzechu.

Co do djaska, czyżby marynarze byli na tyle 
niepiśmienni, pomimo iż należą do ludzi naprawdę 
inteligentnych, że nie potrafią wysłowić się na 
papierze? A może są zbyt leniwi lub zobojętniali. 
Stanowczo nie wierzę.

Wstyd, mili koledzy, mała rzecz a wstyd, po
prawcie się proszę. Proponuję ubicie następnego 
interesu, a mianowicie żeby każdy z Kolegów po 
otrzymaniu Sygnałów zawierających mój list zech- 
ciał w terminie nie dłuższym od 2-ch miesięcy 
od daty otrzymania Sygnałów przysłać list do Ko
misji Historycznej SMW w którym by ją zawia
domił czy już zaczął i kiedy spodziewa się ukoń
czyć swe wspomnienia. Gdyby, broń Boże, któryś 
z kolegów zapomniał taki list nadesłać — pozwoli- 
my sobie zwrócić się do niego osobiście z przy
pomnieniem i uprzejmym zapytaniem — jak się 
ta sprawa przedstawia.

Łączę moc pozdrowień i proszę nie przeklinać 
mnie zbytnio czy to po cichu czy też głośno — 
wszystko jedno ale piszcie!

B. Jabłoński

Santa Monica

Szanowny Panie Komandorze,
Widzę, że Pan Komandor się nic nie zmienił 

i wie Pan jak wywołać odpowiedź. Rzeczywiście, 
milczałem dosyć długo ale sprawy Samopomocy 
mnie zawsze interesują. Byłem naprawdę zajęty i 
z odpowiedzią zwlekałem z dnia na dzień a czai 
leciał.

W dalszym ciągu pracuję społecznie i znów 
(nie z mojej winy) jestem prezesem Stów. Emi
gracji Polskiej (powojennej) na teren Los Angeles 
a poza tym pracuje wśród młodzieży. Jestem spe
cjalistą od organizowania obozów (kolonii) letnich 
i w przeciągu ośmiu lat poświęciłem chyba 13 
tygodni moich wakacji na prowadzenie kolonii na 
których było przeciętnie po 75-80 dzieci. Jednym 
słowem pracy mi nie brak.

Poza tym brałem jeszcze różne kursy na tu
tejszym uniwersytecie i po kryjomu myślę, że dok
torat jest jeszcze w granicach moich możliwości. 
Oczywiście, to są tylko skromne marzenia Poza 
tym zostałem zatwierdzony jako wykładowca i w 

ostatnim semestrze wykładałem electronike na 
4-tym roku uniwersytetu kalifornii (part time). W 
przyszłości będę chyba znów wykładał a teraz przy
gotowuję się do jeszcze jednego kursu dla siebie. 
Tutaj doktorat wygląda całkiem inaczej jak w 
Europie. Trzeba zrobić cały szereg wyznaczonych 
kursów z trzech różnych ale pobliskich dziedzin, 
później przychodzi egzamin końcowy a w końcu 
dopiero praca popisowa i jej obrona. Mnie oficjal
nie brak jeszcze tylko dwu kursów tak, że są jeszcze 
nadzieje a w każdym razie chciałbym przynajmniej 
zakończyć formalne warunki doktoratu (kursy). O 
ile mi się to uda to skończę z pracą w fabrykach 
i zostanę wykładowcą stałym na którymś z uniwer
sytetów. Bez doktoratu o stałą posadę nie jest 
łatwo a poza tym profesorowie powinni mieć do
ktorat. Jednym słowem, następny rok poświęcam 
na końcową próbę.

Jestem zadowolony, że komandor Wroński 
znów wrócił do pierwszej linii. Proszę przekazać 
mu moje pozdrowienia i mam nadzieję, że z pre
zesury szybko nie ustąpi. Sygnały przestudiowałem 
(chociaż zawsze przychodzą z dużym opóźnieniem) 
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i któryś z artykułów zapytuje o kpt. Michałkie- 
wicza Kpt. Michałkiewicz jest właścicielem małego 
i ładnego hotelu w pustynnym uzdrojowisku koło 
Palm Springs, około 100 mil od nas. Odwiedziliśmy 
go jakieś dwa miesiące temu, adresu nie pamiętam 
ale mam go w domu i pocztę do niego chętnie 
mogę przeadresować. Wnorowscy bywają u niego 
bardzo często. Rowiński już drugi rok poważnie 
studiuje i są nadzieje, że za rok będziemy mieli 
pełnoprawnego dentystę. Poza tym jest tu również 
syn gen. Sosnkowskiego, były podchorąży mary

narki Olek Sosnkowski. Spotkaliśmy się już kilka 
razy i pomimo problemów jakie miał w marynarce 
o dawnych czasach mile wspomina.

Rodzina trzyma się dobrze i jak z tego listu 
wynika dajemy sobie jakoś radę. Tymczasem za
syłam serdeczne pozdrowienia Panu Komandorowi 
wraz z małżonką, pani Halinie, oczywiście preze
sowi i całemu zarządowi.

Z poważaniem
T. Nowicki

Ocean Indyjski

JERZY KRAKUS

Kiedyś, dawno już temu u Lotników w barze 
siedziałem zadumany nad kieliszkiem wina. 
Ale, że ponoć nieszczęścia chodzą zawsze w parze, 
więc i wino było cieniutkie i Pani Halina 
spadła niby Nemezis, zdumiona stanęła 
i po przeciągłym Aaaach! 1 1 tak oto zaczęła:

No i nareszcie Krakus-o jakże się cieszę, 
że pana widzę, i co słychać proszę.
Ale może nie teraz. Ja bardzo się śpieszę 
bo to i shopping trzeba i pocztę odnoszę. 
Boże ! Dopiero trzecia a ja ledwie dyszę, 
pisz pan co dla nas panie Krakus. By! By! . ..

Napiszę! ! ! 
Odpowiedź moja zamarła przed progiem 
lecz słowo przecież dane było jednak słowem.
Ale, że Sekretarka już była za rogiem 
więc resztę odpowiedzi tym listem dopowiem. 
I niech będzie zdziwiona Pani Srebrnogłowa, 
że Krakus złamał tradycje i. .. dotrzymał słowa.

Tylko .. .
O czym tu pisać z londyńskiej ulicy 
owianej smutkiem szarugi jesiennej. 
O podkasanej Chelsea w „mini” spódnicy 
czy o małej kwiaciarce w swej pracy codziennej, 
czy o grajku ulicznym, który w drżącej dłoni 
trzyma smyczek i skrzypce przyciska do skroni.

Biedak. Chciałby melodią banalną a smętną 
wzruszyć kogoś z przechodniów do potęgi pensa. 
W całej postaci grajka jest tragiczne piękno, 
w kosmyku siwych włosów i łzą starczą w oku. 
Głodny i może marzy o kawałku mięsa 
a człowiek syty słucha i .. . przyśpiesza kroku.

Ot, siądę lepiej w domu o szarej godzinie 
i ze skarbnicy wspomnień opowieść przywo- 

• łam.
Piwnie będzie o morzu i młodej dziewczynie 
i pewnie będzie smutna. Lecz jeśli podołam 
postaram się by była ciekawa do końca i.. . 
pachniała krainą Wschodzącego słońca.

Kiedyś, w szczenięcych latach a potem za młodu 
śniłem ciągle o wielkich, dalekich podróżach. 
O krajach tajemniczych Dalekiego Wschodu 
i o Krzyżu Południa, o północnych burzach. 
I oto dziś, po latach gdy szron srebrzy skronie, 
mam to wszystko za sobą, już po tamtej stronie 

życia, które właśnie przeżyłem jak chciałem. 
Nie ważne przecież czym byłem i czym dziś 

zostałem, 
ważne, że mam za sobą to wszystko co piękne 
i wszystko co człowiekowi może być dostępne. 
I gdyby dziś mi przyszło w nowe życie 

wkroczyć 
chciałbym właśnie, by mogło tak samo się 

toczyć.
Proszę, żeby Redaktor mój występ gościnny 
na łamach „Sygnałów” łaskawie zamieścił. 
Prawda, że w pierwszej chwili chciałem pisać inny 
list, taki — jak wszystkie listy o podobnej treści, 
pisane z morza i znad wszystkich brzegów 
przez wiernych Stowarzyszeniu a zacnych Kolegów 

z kabin nawigacyjnych, mostków kapitańskich 
a ten niech będzie z pokładu. Zwykły. list 

bosmański.
A oto moja opowieść — po którą z Zachodu 
popłynąłem do serca Dalekiego Wschodu.

. .. znowu upłynął rok i znowu pewnego dnia 
z wschodniego lotniska Londynu wyleciałem do 
Durbanu, gdzie czekał na mnie statek z kursem 
na .. . Japonię. Czy płynę tam z radością, chyba 
nie. Raczej z zaciekawieniem, które tkwi we mnie 
zawsze niepoprawne.

Po kilkunastu dniach pięknej i spokojnej po
dróży przez Ocean Indyjski, górą przez cieśninę 
Malacca osiągnęliśmy Singapór kładąc się na ko
twicy niemal na samym równiku. Tu już to jakby 
„koniec świata” to znaczy naszego, Singapór to 
ostatni skrawek kontynentu azjatyckiego i do nie
dawna potężny bastion Bryt. Imp. Dalej na po
łudnie aż od dzikiej Sumatry po przez uroczą 
Jawę i dalej na wschód aż do wyspy Timor i 
dalej na północ hen aż do Filipin to świat jakoby 
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porwany na strzępy i próg dzielący owe dwa światy 
to orgia wysp, wysepek, lagun przesmyków i cie
śnin otaczających największą z wysp Archipelagu 
— wypalone słońcem i napęczniałe bogactwem na
turalnym Borneo. Całość zaś otoczona bezmiarem 
Mórz Południowych, po których po wieczne czasy 
snuje się cień Wielkiego Conrada.

Wyrugowany z kabiny morderczym upałem 
snuję się po pokładach oczarowany pięknem 
przyczajonej w wilgotnej ciszy. Jeno na gładkiej 
powierzchni wody mogocą roje świetlików i sły
chać monotonny a żałosny śpiew rybaków malaj- 
skich wychodzących na połów.

Wstyd mi się trochę przyznać a przecież w 
taką noc człowiek chodzi zupełnie ogłupiały i jakby 
zaczadzony zupełnie nieświadom wczorajszej ani 
jutrzejszej rzeczywistości a w starym, siwym i nie
zbyt mądrym łbie pieni się, kipi, i przelewa po 
brzegi jakowaś radość istnienia i nieodparta chęć 
utknięcia aż po wieczność w owym przedziwnym 
pięknie wyczarowanym przez Bogu uległą naturę. 
I oto tak błądząc w ciemności potknąłem się znowu 
o jedno wspomnienie, dość odległe a zawsze sercu 
miłe.

Mój Boże, któż z nas z radością liczy minione 
lata a przecież w moim wymiarze już ich jest 
zastraszająco dużo bo sięgają ponad półwiecze. 
Otóż dawno już temu, kiedy ich było grubo mniej 
na pierwszym i jedynym Zjeździć Samopomocy, na 
którym byłem, grono Członków zgotowało mi ser
deczną a niezasłużoną owację za kilka nieudolnych 
opowiadań jakie zamieściłem w Sygnałach. Zbyt 
dobrze wtedy zrozumiałem łaskawą tolerancję Ko
legów aby mi ponad przeciętność uderzyła do 
głowy a jednak.. . jednak coś tam pozostało i 
mile połechtało próżność, która właśnie tkwi w 
przeciętności. Poderwany wzruszeniem i chcąc w 
jakiś godziwy a wdzięczny sposób pokwitować za
garnięte w siebie oklaski, pragnąłem szczerze dać 
z siebie jeszcze coś więcej, nie przewidując zupeł
nie jakim wykoślawionym torem moje się życie 
potoczy.

Ale wtedy było nas jeszcze dużo, rozerwani 
przemocą z wielkiej, marynarskiej spójni garnęliś
my się chętnie do tej jedynej wysepki, jaka po 
została zagarniając do kupki nasze, wspólne spra

wy. No a później? Ba! Później zaganiani aż po- 
czubek nosa w trosce codziennej egzystencji w 
zamęcie niepomyślnych zdarzeń zupełnie bezwied
nie i bez złej woli ubywaliśmy powoli siłą po 
prostu naturalnego ciążenia. Jak świat długi i sze
roki odpryskiwaliśmy po różnych kursach życia 
szukając drugiej przybranej ojczyzny.

W między czasie odszedł na zawsze ten to 
znowu tamten i znów kto inny, znacząc krzyżem 
kres swojej wędrówki.

A ja? No cóż nie mając na początku o co 
zaczepić sercem ani przywiązaniem ruszyłem w 
samotności w świat na spotkanie Wielkiej Przygody. 
Czy ją znalazłem? Raczej tak, może trochę różną 
i czasami naprawdę wielką ale na dobrą sprawę 
to przecież życie każdego z nas było jedną wielką 
przygodą na przestrzeni ostatnich niemal trzydzie
stu lat tylko niestey nie zawsze było w niej pełno 
słońca i róż.

Wiem jednak, że mimo wszystko spore grono 
Kolegów pozostało wiernym Stowarzyszeniu i u- 
trzymuje żywy kontakt z różnych krańców świata 
z Centralą, ale znakomita większość to przecież 
ci lokalni, ci przymusowi Cockneye, dzięki zresztą 
którym Stowarzyszenie MW. do dziś istnieje i na 
przestrzeni ćwierćwiecza może się pochwalić rze
telną i ofiarną pracą.

Tym właśnie wszystkim, którzy trwają i wy
trwają do końca chciałbym przypomnieć o sobie 
— a że czynię to dopiero teraz to pewnie wina 
serca, które póki młode nijak nikomu ani niczemu 
nie potrafi wierności dochować.

J. Krakus

P.S. Redakcja Naszych Sygnałów dziękuje kol. 
Krakusowi za list, przebacza zapomnienie i wita 
to ... tak jak witać należy syna ... marnotrawnego 
— to znaczy . .. całym sercem.

Przekazany materiał już jest przejrzany i pier
wsza „przygoda” z Dalekiego Wschodu ukaże się 
w jednym z najbliższych numerów Naszych Syg
nałów.

Ufamy, że będą następne. Przesyłam moc ser
decznych pozdrowień.

Redaktor Naszych Sygnałów
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Dr Bolesław MARKOWSKI

ARMIA KRAJOWA W OBOZACH JENIECKICH
Relacja chirurga Polskiej Marynarki Wojennej...

Dużo czasu upłynęło od powstania i walk 
Armii Krajowej. Dużo opracowań historycznych 
tak pochlebnych jak i kontrowersyjnych zostało 
opublikowane. Jednak, jedna z jej działalności 
została pominięta chociaż i ona wymagała dużego 
poświęcenia i pochłonęła niestety wiele ofiar.

Działalnością tą była infiltracja AK w obozach 
jenieckich w Niemczech. Chociaż teraz z perspek
tywy lat można byłoby rozmaicie osądzać słusz
ność celów i środków tej akcji — była ona wtedy 
z entuzjazmem przyjęta i wykonywana.

Celem tej akcji było:
— nawiązanie łączności między Komendą AK 

i oficerami i szeregowymi w obozach jenieckich 
— przesyłanie w obie strony informacji

— nawiązanie łączności z Polakami pracują
cymi na przymusowych robotach w Niemczech

— organizacja dla nawiązania wspólnej akcji 
w odpowiedniej chwili

— wykonywanie specjalnych zadań dla AK, 
szczególnie dla poszczególnych osób, ułatwianie 
ucieczek i nawiązanie kontaktu z obozami kon
centracyjnymi dla ewentualnej pomocy.

Nie trzeba dodawać, że akcja ta musiała być 
prowadzona z zachowaniem najbardziej konspira
cyjnych metod i że w razie wykrycia nawet naj
mniejszych poszlak Gestapo likwidowało schwyta
nych śmiercią, poprzedzoną dłuższym lub krót
szym okresem tortur podczas badań.

Szkieletem tej organizacji byli tzw. komen
danci konspiracyjni obozów, którzy normalnie win
ni pracować systemem trójkowym to znaczy, że 
winni się znać i bezpośrednio pracować tylko 
3 osoby. System ten jeśli był ściśle przestrzegany 
ograniczał w razie schwytania straty, gdyż trudno 
byłoby nawet podczas tortur wydać osoby których 
się nie znało.

Nie wiem jakie były prace tej akcji w innych 
obozach. Poniżej przytaczam tylko fakty z mojego 
terenu i akcje w których bezpośrednio brałem 
udział.

Już prawie od pierwszych miesięcy w niewoli 
wiedzieliśmy o istnieniu konspiracyjnego ruchu o- 
poru .-w Kraju. W tej czy innej formie docierały 
do nas, nie zawsze dokładne, ale dość częste wia

domości o organizowaniu wojskowej armii pod
ziemnej.

W lecie 1940 r. jeden z moich pacjentów ma
jor wojsk polskich zgłosił się do mnie i w wielkiej 
tajemnicy prosił mnie o pomoc w ucieczce, twier
dząc, że jego przyjaciele, oficerowie należący do 
tej organizacji mają dla niego nie itylko przygoto
wane ukrycie ale jakieś duże zadanie w tej orga
nizacji Chodziło tylko o moją pomoc w ułatwie
niu ucieczki poza druty szpitala w Toruniu (wew
nątrz tego dawnego szpitala wojskowego znajdo
wał się przez kilka miesięcy oddział dla jeńców 
wojennych ciężko chorych i ucieczka musiała się 
odbywać nie tylko poprzez druty wewnątrz szpi
tala, ale i poprzez ogrodzenie zewnętrzne pilnie 
strzeżone przez Niemców). Chociaż nie bardzo 
wierzyłem jego opowiadaniom, chętnie pomogłem 
mu w tej ucieczce, prosząc nawpół żartem, żeby 
po szczęśliwej eskapadzie mnie powiadomił i zna
lazł dla mnie podobną pomoc nazewnątrz. Ucie
czka się udała a po kilku dniach dostałem list 
od niego, w którym nie tylko dziękował mi za 
pomoc ale oświadczył, że z rozkazu tej nieznanej 
mi jeszcze organizacji mam pozostać przy chorych 
i że będę poinformowany o dalszych poleceniach 
tej organizacji.

Ucieczka tego majora, którym jak się okazało 
Gestapo się specjalnie interesowało spowodowała 
natychmiastowe zmiany. Ja zostałem przeniesiony 
ze szpitala do fortów w Toruniu a z nich po 
zwolnieniu jeńców odesłany do obozu oficerskiego 
w Prenzlau, by znów po krótkim tam pobycie 
być z całym obozem oficerskim przeniesiony do 
nowego obozu w Neubrandenburg (Meklemburg). 
Obok tego obozu znajdował się duży obóz dla 
szeregowych Stalag HA grupujący początkowo jeń
ców francuskich i polskich a potem Jugosłowian, 
Rosjand, Anglików, Holenrów (oficerów), a -iw koń
cowym etapie przybyli nawet Włosi. Na miejsce 
oficerów polskich w Prenzlau przybyli oficerowie 
belgijscy.

Po krótkim pobycie w tym obozie zostałem 
wezwany do Komendy niemieckiej i po sprawdze
niu że jestem chirurgiem i rentgenologiem prze
niesiono mnie do szpitala jenieckiego obsadzonego 
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wyłącznie przez lekarzy i personel francuski. Oś
wiadczono mi, że jeżeli okażę praktyczny dowód 
mych zawodowych kwalifikacji będę pracował tam 
jako chirurg.

Przyjąłem tę zmianę jako specjalną łaskę Boga, 
gdyż otrzymałem możność nie tylko pracy w mo
jej specjalności ale co więcej sposobność by stać 
się pożytecznym dla moich kolegów jeńców.

W stosunkowo krótkim czasie, mając do dys
pozycji przyzwoite (jak na niewolę) warunki pracy 
zawodowej, dobre instrumenty, i dwie duże sale 
operacyjne zdołałem zdobyć zaufanie nie tylko 
Francuzów, ale po tym stopniowo innych narodo
wości tak że zostałem nie tylko naczelnym chirur
giem ale nawet „Mężem zaufania” (przedstawicie
lem jeńców do władz niemieckich). Niemcy (wi
docznie dzięki mojej znajomości języków) dali mi 
prawie wolną rękę w organizowaniu szpitala, w 
doborze lekarzy i metod leczenia.

Zrozumiałe jest, że obsadziłem wszystkie mo
żliwe funkcje lekarskie i sanitarne Polakami, po
zostawiając tylko po jednym własnym lekarzu każ
dej grupie narodowościowej.

Dzięki entuzjazmowi moich współpracowników 
zaufaniu i lojalności, szpital początkowo mały roz
rósł się szybko do przeszło tysiąca łóżek a w 
końcowym etapie nawet tę liczbę podwoił.

W tym czasie gdzieś około 1942 r. zostałem 
mianowany przez Komendę AK „Komendantem 
konspiracyjnym Obozu” z poleceniem wykonywa
nia wyżej wymienionych obowiązków i też wtedy 
zostały mi podane sposoby przekazywania wiado
mości szyfry itp.

Równocześnie zgłosił się do mnie ówczesny 
starszy obozu oficerskiego płk dypl. Ignacy Izdeb
ski, który oświadczył, że pełni podobną funkcję 
w obozie oficerskim i dodał, że każdy kolejny 
starszy obozu będzie wiedział o mojej konspiracyj
nej pozycji i będzie ze mną współpracował.

Stosunki moje z obozem i kolejnymi starszymi 
obozu ułożyły się nie tylko nadzwyczajnie harmo
nijnie, ale i bardzo przyjaźnie. Pułkownicy Mossor. 
Szpunar i przede wszystkim Kaczmarek okazali się 
nie tylko dzielnymi oficerami ale wyjątkowo tak
townymi i rozsądnymi ludźmi.

Do pracy wciągnąłem przede wszystkim dwóch 
moich najbliższych przyjaciół i uczniów chirurgicz
nych por. lek. H. Grabowskiego i por. lek. L. 
Domańskiego a potem por. Pawła Górskiego i kpt. 
lek. R. Gosiewskiego, por. lek. Konstantego Kwie- 
sielewicza.

Ciągła wymiana chorych, przyjazne stosunki 
z innymi narodowościami pozwalały nam na sze
roką działalność chociaż z drugiej strony utrzy
mywanie ścisłej konspiracji stawało się trudne gdyż 
nasze „kontakty” nie mogły przejść nie zauważone 
przez rozmaite „wstawki” szczególnie wśród obcych 
narodowości.

Ale praca szła. Po nawiązaniu łączności z róż
nymi grupami Polaków tak cywilnych jak i woj

skowych pracujących w fabrykach, na kolejach, czy 
na roli udało się nam nie tylko otrzymywać wia
domości o rozmieszczeniach fabryk i składać!? bro
ni, o transportach, o nastrojach wśród Niemców, 
ale co najważniejsze udało nam się nawiązać kon
takt z obozem koncentracyjnym w Ravensbriick.

Nawiązanie tego kontaktu było szczególnie 
trudne, gdyż w tym obozie pod ścisłym sekretem 
Niemcy dokonywali hańbiących operacji na t.zw. 
„królikach doświadczalnych” i oczywiście nie chcie- 
li by ta nieludzka działalność wyszła poza druty. 
Ofiarami były przeważnie młode patriotyczne dzie
wczęta polskie. Większość z nich to członkinie AK 
schwytane w „łapankach” w Kraju, podejrzewane 
o akcje anty-niemieckie a które pomimo tortur 
Gestapo nie ujawniły swej przynależności i które 
„dla pewności” zostały wtrącone do obozu. Wiele 
z nich to nasze siostry, żony czy narzeczone, 
których tylko za to że nie wyparły się swej pol
skości czekało nie tylko upokorzenie, głód i śmierć 
ale na których, w swym oszalałym obłędzie bestial
scy hitlerowcy oprawcy dokonywali ohydnych za
biegów.

Zabiegi te, które rzekomo miały być postę
pem w medycynie były w rzeczywistości uśmier
caniem w mękach i niewiarygodnych torturach 
dziewcząt, którym młodość i zdrowie dawały na
dzieje przetrwania obozu.

Na nich pseudo naukowcy zbrodniarze w bru
dnych, zainfekowanych „salach” operacyjnych, w 
większości bez anestezji, dokonywali transplantacji 
tkanek czy całych organów by pod zasłoną le
karskiego postępu, zaspakajać swe zdegenerowane 
instynkty.

Od kilku już miesięcy zaczęły do nas przeni
kać pogłoski o tej działalności i zrozumiałą jest 
rzeczą, że staraliśmy się całymi siłami zdobyć ja
kieś dowody jakieś szczegóły, jakieś nazwiska. Po
czątkowo próby kontaktu kończyły się z reguły 
niepowodzeniami. Niemcy zdawali sobie sprawę z 
ważności zachowania tajemnicy i strzegli jej do
kładnie.

Powoli jednak gdy moja sieć współpracowni
ków objęła nie tylko Neubrandenburg ale i kilka 
okolicznych miast i obozów, dostaliśmy pierwsze 
konkretne wiadomości od polskich jeńców z okolic 
Neustrelitz przez które przechodziły transporty ży
wności i ekwipunku do obozu w Ravensbriick. 
Zdarzyło się, że niektóre z tych transportów były 
przeładowywane przez polskich jeńców na wagony 
po które znów były wysyłane polskie dziewczęta 
z obozu koncentracyjnego. Chociaż nie było bez
pośrednich kontaktów Polacy zaczęli zostawiać no
tatki przy paczkach, w wagonach, w szparach, w 
toaletach.

W krótkim czasie nawiązała się dzięki temu 
komunikacja i pierwsze dokładne wiadomości. 
„Grypsy” pozostawiane przez więźniarki podawały 
nazwiska uwięzionych, szczegóły operacji i prosiły 
o pomoc przeważnie o lekarstwa i żywność.
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Z listów tych otrzymaliśmy szereg nazwisk za
mordowanych wiele nazwisk jeszcze żyjących. Z 
nich też dowiedzieliśmy się o nazwisku dr. Gerhart 
czy Gerhardt jednego z najważniejszych oprawców.

Mając te dane przekazaliśmy otrzymane wia
domości do Komendy AK a sami zaczęliśmy orga
nizować pomoc w wysyłaniu leków.

Nie zdawali sobie sprawę, biedni moi pacjenci 
jak obcinaliśmy do niezbędnego minimum ich i 
tak skromne lekarstwa. Jakichże to kombinacji 
trzeba było używać by środki dezynfekcyjne (o 
które najbardziej prosiły) by tabletki aspiryny by 
maści czy witaminy mogły być sprytnie skradzione 
i wysłane.

Oczywiście duża część tych lekarstw ginęła po 
drodze. Ale zaczęliśmy dostawać listy, że jednak 
maleńka ich część dochodziła.

Może jednak jeszcze większą niż lekarstwa by
ło dla nich przeświadczenie, że niedaleko ich dru
tów znajdują się . . bliscy co wiedzą ... i co chcą 
pomóc.

Dostarczanie żywności napotykało na większe 
trudności niż dostarczanie lekarstw. Tu jednak mu
szę z radością podkreślić, że ci Polacy spoza obo
zów, ci co mogli coś podrzucić, coś pozostawić 
w skrytkach robili to bez naszego polecenia i że 
naprawdę oddawali wszystko co było w ich ludz
kiej mocy.

Zdawaliśmy sobie niestety sprawę, że nasza 
pomoc w tych warunkach nie mogła zaspokoić 
potrzeb, ani niestety zmienić stosunków w obozach. 
Tym więcej i dlatego staraliśmy się by jak najwięcej 
wiadomości przesyłać do Komendy AK. Oczywiście 
nie wszyskie nasze raporty doszły do Warszawy, 
ale część doszła gdyż dostaliśmy potwierdzenie i. .. 
polecenie kontynuowania naszej pracy. Więc pra
cowaliśmy.

Wraz ze zwiększeniem się naszych działalności 
warunki stawały się coraz trudniejsze. Obce naro
dowości, niewtajemniczone, nie mogły nie zauwa
żyć naszego „oszczędzania” lekarstw i naszych kon
taktów. Wiedzieliśmy, że Niemcy mają swych do 
nosicieli i czuliśmy, że musimy być bardzo ostrożni 
gdyż w razie wykrycia musielibyśmy nie tylko przy
płacić życiem, ale co więcej pomoc dla obozu 
koncentracyjnego byłaby na zawsze przerwana. 
Nasze przeczucia o potrzebie zachowania czujno
ści szybko się potwierdziły.

Pewnego dnia dostarczyli nam nasi ludzie 
jednego z Polaków z Arbeits-komando do operacji. 
Wraz z nim przeszmuglowano cały plik listów 
nazwisk i nawet wierszy z obozu w Rawensbruck’u.

Czytanie tego materiału i przeszyfrowywanie 
zajęło dużo czasu, tymbardziej, że wśród papierów 
były listy od dziewcząt skazanych na śmierć.

W jednym z nich skazana opisuje jak przez 
szpary w jej bunkrze przedostał się promień słońca 
— wie, że to jest jej ostatni promień — wdzięczna 
jest jednak Bogu, że w ostatni dzień jej życia ■— 

przesyła jej ten nieomylny dowód, że Bóg o niej 
wie ... i że przyjmie ją tam... gdzie jest wieczne 
słońce . .. niezasnute dymem z komory gazowej ... 
gdzie nie ma bunkrów i drutów — gdzie są drzewa 
zielone, gdzie są kwiaty i woda .. . gdzie jest tak 
pięknie — prawie tak pięknie jak w słoneczny 
poranek czerwcowy . .. nad Wisłą.

Nie mogliśmy koncentrować się na szyfrach, 
gdyż co tu ukrywać rozpłakaliśmy się jak dzieci 
a że to już była 3-cia godzina nad ranem posta
nowiliśmy skończyć szyfry na drugi dzień.

Cały zwój papierów wraz z listem, nazwiskami 
i szyfrem wsunąłem sobie pod słomianą poduszkę 
i ułożyłem się do snu.

Po pewnym czasie, bez żadnej fizycznej przy
czyny obudziłem się nagle z nieodpartym wprost 
nakazem żebym natychmiast wstał. Zupełnie roz
budzony spojrzałem na zegarek. Była godzina 5-ta 
rano. Zdziwiony uchyliłem zasłonę na oknie i spo
strzegłem . . . oddział Niemców w pełnym uzbro
jeniu i ciszy zdążający przez bramę w stronę mo
jego baraku. Zorientowałem się, że to rewizja. 
Chwyciłem papiery zdając sobie sprawę, że 
nie mam czasu ich zniszczyć skoczyłem do 
pokoju lekarza niemieckiego (w którym on urzę
dował tylko podczas dnia) i wpakowałem je w 
szparę ponad futrynę jego drzwi (skrytkę tę i 
podrobiony klucz mieliśmy stale w pogotowiu przy 
gotowaną na ewentualną rewizję). Ledwie zdoła 
łem zamknąć pokój i odskoczyć gdy usłyszałem 
za sobą „halt!” musiałem w pydżamie stać na ko 
rytarzu gdy od godziny 5ej do 9ej w baraku oto 
czonym przez wojsko Gestapo dokonywało rewizji. 
Siennik i poduszka zostały dokładnie poprute i 
każda szczypta słomy przejrzana. Papiery lekarskie 
i książki skontrolowane, każdy centymert w całym 
baraku opukany i przejrzany.

Około 9ej rano po przybyciu lekarza nie 
mieckiego (oberstabsartz dr K. Hartman) zostałem 
zaprowadzony do jego pokoju gdzie dwóch ofi 
cerów z wrzaskiem oskarżyło mnie o uprawianie 
akcji wywrotowej i rozkazało bym natychmiast 
zeznał kto ze mną pracuje.

Ich wrzask przekonał mnie, że nic nie znaleźli 
i zacząłem ,,z oburzeniem” odrzucać ich oskarżenia.

Lekarz niemiecki przerażony tą rewizją więcej 
aniżeli ja i wiedząc że w razie wykrycia znajdzie 
się natychmiast na froncie rosyjskim, zaczął mnie 
gwałtownie bronić twierdząc, że jedyne operacje 
jakie ja uprawiam to operacje chirurgiczne.

W czasie tej wrzaskliwej konwersacji spojrza
łem mimowoli na drzwi i ku mojej zgrozie za
uważyłem że część papierów ukrytych z pośpie
chem wystaje ponad skrytką. Trochę opuściła mnie 
pewność siebie i oczekiwałem, że lada chwila któ
ryś z nich je zauważy. Ale na szczęście po skrzy
czeniu mnie i pogróżkach opuścili szpital a ja 
wróciłem do pokoju. .. starając się „naukowo” 
rozwiązać przyczynę mojego nagłego rozbudzenia. 
Nie mogąc tego rozwiązać na podstawie lekarskiej 
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kalkulacji, po prostu odmówiłem dziękczynną mo
dlitwę ... i już w następną noc dokończyliśmy bez 
przeszkód przerwaną pracę.

W tym miejscu muszę przytoczyć tragedię 
płk. Witolda Morawskiego, który będąc „starszym 
obozu” w Grosborn po prawej stronie Odry był 
komendantem konspiracyjnym tego obozu. Do nie
go zostali przeniesieni oficerowie polscy z obozu 
w Neubrandenburgu. Niektórzy z nich przyjeż
dżali na leczenie do mego szpitala i ku memu 
zdziwieniu zacząłem dowiadywać się od nich o je
go udziale w pracy konspiracyjnej na ich terenie. 
Byłem zaniepokojony tym rozluźnieniem konspi
racji i poza tym chcąc z nim omówić szereg pro
blemów związanych z naszą pracą postanowiłem 
z nim się zobaczyć.

Udało mi się przekonać Nimców, że z po
wodu przepełnienia szpitala muszę udać się do 
obozu w Grosbornie by zorganizować leczenie w 
tym obozie i poza tym by wybrać sobie asystenta 
z tamtego obozu dla mojej pracy chirurgicznej 
w szpitalu. Udało mi się w towarzystwie kilku 
oficerów operowanych przeze mnie udać się pod 
eskortą do tego obozu. Oczywiście znalazłem chwi
lę czasu na rozmowę prywatną z płk. Morawskim 
przestrzegałem go przed możliwością dekonspiracji 
opowiedziałem mu o moich wydarzeniach i o zwięk
szeniu czujności wśród Niemców. Płk Morawski 
był jednak nastawiony optymistycznie, i oświadczył, 
że ma wśród swoich współpracowników tylko pol
skich oficerów którym całkowicie ufa i że poza 
tym koniec wojny już bliski i że Niemcy mają 
więcej kłopotów niż zajmowanie się obozami.

Nie byłem zbyt przekonany jego wywodami 
poza tym w obozie panowała zrozumiała euforia 
związana z bliskim zakończeniem wojny i zbyt 
dużo ludzi rozprawiało i rwało się do czynów po 
5-cio letniej bezczynności.

Po zabraniu ze sobą kapitana lekarza R. Go
siewskiego, który potem dzielnie mi pomagał tak 
w pracy lekarskiej jak i w pracy konspiracyjnej 
powróciłem do mego szpitala by dalej kontynu
ować naszą pracę.

W kilka miesięcy potem doszła nas tragiczna 
wiadomość o zaaresztowaniu i straceniu płk. W. 
Morawskiego i kilku jego najbliższych współpra
cowników (między innymi por. Kloca z wybrzeża).

Głębokim smutkiem przejęła nas jego śmierć, 
która nastąpiła prawie w przededniu ewakuacji jego 
obozu Był to jeden z najbardziej zdolnych umys
łów i jego zgon okrył żałobą grono jego przy
jaciół do których i ja się zaliczałem (z dalszych 
niesprawdzonych pogłosek dowiedziałem się, że 
został zdradzony przez jednego ze swych współ
pracowników b. volksdeutch’a, który podobno zo
stał schwytany przez władze polskie po wojnie i 
stracony).

Nasza praca chociaż pełna napięcia i wyczer
pująca, gdyż mieliśmy coraz więcej pracy chirur

gicznej i coraz więcej operacji, miewała także mo 
menty odprężające. Jeden z nich warto wspomnieć.

Pewnego dnia dostałem wiadomość, że kilku 
Polaków z dalszych grup arbeitskommando chce 
ze mną omówić pewne sprawy. Wybrałem się na 
to spotkanie i po wmieszaniu się w grupę fran
cuską opuściłem obóz (jeńcy francuscy mieli spec
jalne przywileje i np. francuscy lekarze i sanitariusze 
mogli wychodzić ze szpitala na spacery bez eskor
ty). Jak tylko opuściłem szpital założyłem czapkę 
francuską i o oznaczonej godzinie doszedłem do 
umówionego miejsca gdzie czekało mnie 5-ciu Po
laków z robót. W czasie rozmowy omawialiśmy 
między innymi potrzebę ludzi, którzy mają jakiś 
większy kontakt z Niemcami i mogą przez swoją 
pozycję dostarczyć więcej wiadomości.

Po kolei każdy podawał swoją funkcję. Jeden 
dzielny i młody podchorąży był sanitariuszem cho
ciaż z zawodu był prawnikiem. Drugi był fryzjerem 
chociaż tego zawodu nauczył się w niewoli, trzeci 
był szewcem (ten znał swój zawód sprzed wojny), 
czwarty był pomocnikiem magazyniera ponieważ 
doskonale mówił po niemiecku. Na zakończenie 
rozmowy jeden z nich spytał za co ja uchodzę 
— odpowiedziałem, że za doktora.

— I jak długo pan pracuje jako „doktór”.
— Cztery lata — odpowiedziałem bez wahania.
— I jeszcze pana nie wydali — zapytał z nie

dowierzaniem.
— Nie — odparłem i widząc w jego oczach 

jak i w oczach innych zebranych głęboki podziw. .. 
i respekt uświadomiłem sobie że uważają mnie za 
wybitnie sprytnego impostera, który wybrał sobie 
taką specjalność do udawania.

Chcąc utrzymać ten respekt nie wytłumaczy
łem im, że rzeczywiście jestem lekarzem.

Nadzwyczajną pomocą i otuchą w tych cza
sach był dla nas zrzut lekarstw przez samoloty 
RAF. Było to już w okresie kiedy samoloty an
gielskie w nocnych lotach odbywały prawie, że 
regularne naloty na Niemcy. Dla Niemców każdy 
nalot powodował panikę, wściekłość i desperację. 
My każdy nalot przyjmowaliśmy z radością i cho
ciaż musieliśmy podczas nich przebywać w naszych 
drewnianych baraczkach z uciechą oglądaliśmy 
wartę obozową pędzącą do schronu

Pewnej nocy prawie bez ostrzeżenia, cały nasz 
szpital został obrzucony małymi bombami zapala
jącymi, które jednak zamiast eksplodować, po u- 
padku na ziemię paliły się i oświecały dokładnie 
nasze szpitalne baraki, druty i wartownię.

Niemcy w popłochu z wrzaskami i przekleń
stwami pobiegli do schronu krzycząc, że za chwilę 
wylądują spadochroniarze alianccy. I rzeczywiście 
za kilka minut z drugiej fali nisko lecących sa
molotów zaczęły na oświetlone baraki spadać na 
małych spadochronach ciężkie paczki. Niemcy jak 
opętani otworzyli ogień, paczki jednak spadały bez 
przeszkód i lądowały z taką precyzją, że tylko 
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jedna z nich wpadła przez dach baraku a reszta 
lądowała pomiędzy budynkami i drutami.

I my, i Niemcy spodziewaliśmy się, że zaczną 
za chwilę eksplodować i zupełnie bezradni ocze
kiwaliśmy eksplozji. Upłynęły jednak minuty, po
tem godziny bomby zapalające pogasły i żadna 
eksplozja nie nastąpiła. Nad ranem sprowadzone z 
miasta oddziały wojskowe powoli i ostrożnie za
częły zbliżać się do paczek i z zachowaniem wszel
kich ostrożności otworzyli jedną z nich, by sie 
przekonać ... że zawierała ona nie bomby, ale 
lekarstwa adresowane do naszego szpitala. Inne 
paczki miały rtę samą zawartość.

Żołnierze niemieccy byli zdumieni nie tylko 
precyzją zrzutów, nie tylko bohaterstwem lotników 
którzy odbyli tak długi i niebezpieczny lot by 
dostarczyć lekarstw, ale przede wszystkim świado
mością że ich sławne Luftwaffe i obrona przeciw
lotnicza stały się bezsilne.

Gestapo oczywiście dostało szału i już w kilka 
godzin po nalocie zabrało mnie na badanie. Jadąc 
do kwatery Gestapo dowiedziałem się o zawartości 
paczek i można sobie wyobrazić z jaką satysfakcją 
oczekiwałem badania. Zdałem sobie sprawę, że bez 
względu co mnie osobiście czeka miejsce mego 
szpitala i moi pacjenci są znani przez aliantów. 
Wbrew moim oczekiwaniom badanie polegało prze
de wszystkim na pytaniu skąd Anglicy wiedzą o 
położeniu szpitala i o braku lekarstw. Na to byłem 
przygotowany, i bez wahania odparłem, że według 
mnie od szwajcarskiego Czerwonego Krzyża, któ
rego komisje odwiedziły nas jakieś 3 razy w ciągu 
wojny.

Niemcy nie tylko przyjęli moją odpowiedź 
ale. . . kazali mi podpisać pokwitowanie na ich 
odbiór. Poza tym kazali mi podpisać zeznanie, że 
jedna z paczek, która upadła przez dach baraku 
i została uszkodzona, została też mi dostarczona.

Okazało się, że lekarstwa były nie tylko adre
sowane do szpitala, ale i rozdział ich poruczony 
mnie osobiście.

Opuściłem Gestapo, po raz pierwszy, szczęśli
wy i pełen otuchy. Moi przyjaciele, którzy z nie
pokojem oczekiwali wiadomości o mnie nie mogli 
wprost wierzyć swoim oczom, że nie tylko wró
ciłem, ale wróciłem dużą ciężarówką wypełnioną 
lekarstwami.

Chciałbym, aby ci dzielni lotnicy Royal Air 
Force mogli zobaczyć twarze moich kolegów i mo
ich pacjentów by mogli usłyszeć ich błogosławień
stwa i dziękczynne modlitwy.

Nie muszę dodawać, że pozycja moja tak 
wśród Niemców jak i wśród personelu innych na
rodowości wybitnie wzrosła i że oprócz zdobycia 
lekarstw (część z nich mogłem znów wysłać do 
obozu koncentracyjnego) podniosła mój autorytet, 
jakżeż konieczny dla utrzymania zaufania i kon
tynuowania dalszej pracy w tym wielo-narodowoś- 
ciowym zespole.

Współpraca z innymi narodowościami w mia
rę wzajemnego poznania przerodziła się w przy
jaźń. Po pozbyciu się nieciekawych starszych jeń
ców francuskich, którym ułatwiliśmy zwolnienie, 
młody element francuski tak oficerowie jak i sze
regowi stali się dzielnymi i bardzo lojalnymi to
warzyszami do tego stopnia, że nawiązaliśmy pra
wie bezpośredni kontakt z francuskim ruchem o- 
poru i wielu Francuzów, których czekały niemiłe 
rozrachunki z Niemcami zdołało, dzięki naszej po
mocy zbiec do Francji.

Pomoc dla Anglików polegała przeważnie na 
odsyłaniu zdrowych jeńców do Anglii na miejsce 
zmarłych. Wykorzystaliśmy fakt, że Niemcy zgo
dzili się zwalniać beznadziejnie chorych jeńców pod 
kontrolą Czerwonego Krzyża. Niektórzy z nich 
zmarli podczas oczekiwania na transport. Po u- 
kryciu zwłok, oddawaliśmy dokumenty zmarłych 
zdrowym jeńcom i ci wyjeżdżali jako beznadziejnie 
chorzy gruźlicy do kraju. Poszczególni Anglicy do. 
ceniali naszą pomoc. Porucznik RAF Robert Gale 
pracujący ze mną do końca wojny i reprezentujący 
w moim „komitecie” tą narodowość odszukał mnie 
10 lat po wojnie by jeszcze raz podziękować za 
udzieloną im pomoc.

Stosunki z Belgami stały się po prostu braterskie. 
Pomoc dla nich oprócz bardzo cenionej przez nich 
pomocy zawodowej, polegała na ułatwianiu ucie
czek i pomocy przy zwalnianiu. Pamiętam jak jeden 
z belgijskich oficerów zgłosił się do mnie i zawia
domił mnie, że jest synem Boga Ojca i rozkazał 
mi natychmiast dołączyć go do transportu nieule
czalnie chorych jeńców. Przyjąłem „rozkaz” ze zro
zumiałą powagą ale chcąc wykorzystać wysokie 
stosunki mego kolegi jeńca zapytałem czy mógłby 
spytać swego Ojca kiedy się skończy wojna. „Na. 
turelment. ..” odpowiedział Belg. Złożył ręce — 
spojrzał w niebo i po chwili odparł, że spytał ale 
Ojciec powiadomił go, że powiadomi mnie o tej 
dacie jak tylko ułatwię zwolnienie jego syna. To 
oświadczenie poparł odpowiednim mrugnięciem. 
Potraktowałem całą tą rozmowę jako dobry żart 
i chcąc być pomocny dla wesołka poradziłem mu 
kilka sposobów odpowiedniej symulacji... i oczy
wiście zapomniałem o nim zupełnie. Jakież było 
moje i naszych kolegów zdumienie gdy po miesiącu 
otrzymałem orzeczenie lekarzy niemieckich, że ten 
oficer jako beznadziejnie chory psychicznie zosta
nie odesłany do Belgii.

Przyjaźnią z Belgami cieszyłem się przez długie 
lata po wojnie. Zostałem nawet honorowym ofice
rem armii belgijskiej a generał Vandenberg (szef 
sztabu armii belgijskiej) z drugim generałem (mi
nister wojny w 1946 r.) brali oficjalnie udział na 
moim ślubie w Brukseli w 1946 r. Z rodziną 
gen. Nehrinksa (byłego attachee wojskowego w 
Londynie) utrzymaliśmy przyjaźń przez długi czas.

Stosunki z Amerykanami dzięki obecności du
żej ilości żołnierzy amerykańskich pochodzenia pol
skiego nie wymagały specjalnej dyplomacji. Oni 
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czuli się wśród swoich i my traktowaliśmy ich 
jako braci.

Jugosłowianie od pierwszych chwil niewoli 
przylgnęli do nas serdecznie i byli najlepszymi 
współpracownikami. Używaliśmy ich i do współ
pracy zawodowej i do nawiązywania „kontaktów”. 
Byli oddani i lojalni. W związku z naszą współpracą 
przypominam sobie tylko jedyną różnicę poglądów, 
która powstała po jednej z moich pogadanek, pod
czas której poruszaliśmy problemy kobiece. Mój 
oddany szef sanitariuszy jugosłowiańskich Jasza był 
bardzo rozgoryczony i skarżył się, że mówiąc o 
kobietach wspomniałem o duszy kobiecej — „a prze
cież każdemu jest wiadomo, że kobiety duszy nie 
mają, to kto jak kto, ale ja powinienem to 
wiedzieć...” To przekonanie nie przeszkadzało ani 
jemu ani innym jego kolegom okazywać najser
deczniejszą pomoc dla kobiet.

Pod koniec wojny z powodu dużego zamiesza
nia, nalotów i obniżenia morale niemieckiego, kon
takty stawały się łatwiejsze. Dużo można było 
dostać wtedy od Niemców za puszkę kawy czy 
pudełko papierosów. Poza tym część obozu z Ra- 
wensbrucku pracująca w fabryce broni w Neubran- 
denburgu została użyta do kopania okopów i ro
wów przeciwczołgowycb poza fabryką. Udawało 
się nam nawet bezpośrednio rozmawiać z niektó
rymi dziewczętami i oczywiście dostarczenie im 
lekarstw czy żywności stało się łatwiejsze. Do tego 
stopnia, że udało mi się dwa razy zdobyć cały 
transport paczek żywnościowych przeznaczonych 
dla oficerów w Neubrandenburgu, którzy to miasto 
już opuścili Po odpowiednim przekupstwie udało 
,ni się te paczki przesłać do obozu koncentracyj
nego. W związku z tym udało mi się nawiązać 
kontakt z dwoma siostrami mego przyjaciela Ar
tura Tarnowskiego z Dzikowa (oficera rezerwy 
przebywającego w obozie) i powiadomić ich żeby 
w razie ewakuacji ucieczki czy zakończenia wojny 
szukały schronienia u mnie w szpitalu. Cieszę się, 
że udało mi się im pomóc.

W miarę zbliżania się frontów sprzymierzonych 
armii niepokój wśród Niemców wzrastał. Mobili
zacja coraz to starszych roczników i coraz to 
młodszych potwierdzała obawy, że koniec przegra
nej wojny zbliża się nieuchronnie. Z drugiej strony 
propaganda obiecująca zwycięstwo, pracowała co
raz gorliwiej. Wszelkie najmniejsze nawet objawy 
defetyzmu, były ścigane i karane jak najsurowiej. 
Gestapo, w obawie o własną skórę, nie szczędziło 
swoich, ani tymbardziej schwytanych obcokrajow
ców. Zestrzeliwani lotnicy alianccy, byli często 
dobijani na miejscu przez miejscowe władze bez
pieczeństwa i ludność cywilną. Część, ta szczęśliw
sza, odsyłana do obozu, przenosiła nam wiadomości 
z Zachodu ale równocześnie pytała o losy zestrzelo
nych kolegów. Nasze wiadomości niestety potwier
dzały morderstwa zestrzelonych lotników.

W ciągu jednej z rozmów z miejscowym 
„Sonderfnhrerem” zapytałem czy jest to prawda 

i czy Niemcy nie boją się odpowiedzialności za 
te morderstwa. Niemiec spojrzał na mnie krytycznie 
i zapewnił, że Niemcy na pewno wojnę wygrają,, 
a jeśli nawet gdyby stało się przeciwnie, nie po
zostanie na terenie Rzeszy żaden świadek. Dodał, 
że specjalne oddziały „Sauberungs Truppen” będą 
likwidowały przeklętych obcokrajowców, przez któ
rych wielka Rzesza ma tyle kłopotu. Pogłoski o 
tych specjalnych oddziałach i o rozkazach likwi
dowania obozów przed zajęciem ich przez sprzy
mierzonych docierały do nas coraz częściej.

Te wiadomości budziły u nas coraz to większą 
trwogę o los obozów w Rawensbrucku i Neubran
denburgu, o los bezbronnych, chorych i rannych

Byliśmy przekonani, że Niemcy, którzy bez 
wahania likwidują swoich własnych ludzi zlikwi
dować mogą pozostałe tysiące bezbronnych więź
niów i jeńców, przy najbliższej sposobnej okazji.

Coraz to częstsze wypadki samobójstw popeł
nianych z rozpaczy przez Niemców byty powodo
wane obawą przed odpowiedzialnością za swój u- 
dział w ludobójstwie. Paniczny strach przed zbli
żającą się Armią Czerwoną były wynikiem świa
domości, że kara za okrucieństwo na jeńcach so
wieckich będzie surowa.

(Tu muszę dodać, że ze wszystkich jeńców 
sprzymierzonych armii los jeńców rosyjskich był 
najbardziej okrutny. Wygłodzone szkielety okryte 
nędznymi łachmanami, zżerani tyfusem i gruźlicą 
byli pędzeni do najgorszych robót i umierali ma
sowo. W naszym obozie Stalg II A. w ciągu pra
wie jednego roku z 13.000 jeńców rosyjskich po
zostało 3.000).

Los ich był tak okrutny, że dla nas przy
zwyczajonych do nędzy, upokorzenia i śmierci wi
dok ich wywoływał grozę.

Jeńcy wszystkich narodowości starali się jak 
mogli by im pomóc, i wielu ich pozostałych przy 
życiu zawdzięcza to życie pomocy kolegów jeń
ców przeważnie Polaków.

W moim szpitalu Niemcy początkowo mc 
pozwalali leczyć Rosjan, ale stopniowo dzięki na
szemu naciskowi popieranemu lekarskimi względa
mi epidemiologicznymi pozwolono mi otworzyć ca
ły barak a potem nawet dwa dla jeńców rosyj
skich. Lekarz polski mówiący po rosyjsku dr Kon
stanty Kwiesielewicz zajął się serdecznie proble
mem chorób zakaźnych a ja z moim zespołem 
prowadziłem leczenie chirurgiczne.

Naszą nagrodą była wyraźna poprawa zdro
wia u naszych rosyjskich pacjentów i ich szczera 
wdzięczność. Niespodziewaną i bardzo przyjemną 
była pochwała od wyższych oficerów Armii Czer
wonej po zajęciu szpitala przez Rosjan. Szef Sani
tarny Armii Marszałka Rokosowskiego wraz z puł
kownikiem NKWD odwiedzili mnie i oznajmili, że 
jeszcze przed przekroczeniem Odry wiedzieli o mo
im bardzo dobrym traktowaniu jeńców. Nie tylko 
że mi dziękowali, i nie tylko pozostawili mnie na 
czele szpitala z ramienia Armii Czerwonej, ale
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Kpt. mar. dr B. Markowski w otoczeniu swych najbliższych 
współpracowników wymienionych w tekście.

(Zdjęcie zrobiono w szpitalu Stalag II A w Neubrandenburg, 
Meklemburg w 1943 roku).

uważając, że moja ranga jest niewspółmierna do 
odpowiedzialności i pracy, z punktu zamianowali 
mnie... pułkownikiem. (Tak więc chyba jedynym 
pułkownikiem w Marynarce Wojennei).

Dla tych Niemców, którzy oczekiwali kary dla 
członków partii i dla Gestapo zatarcie śladów i 
zbrodni mogłoby się stać szansą ratującą ich życie 
Inni mniej uwikłani, żołnierze i oficerowie Wer
machtu, w obawie przed odpowiedzialnością byli 
tej akcji przeciwni i starali się ją odwlec. W tej 
atmosferze najmniejsza jednak prowokacja mogła 
dać Niemcom legalny powód do masowej extermi- 
nacji. Znalezienie radia, które ukrywaliśmy przez 
2 lata, kontakt z ludnością cywilną, znalezienie 
jakiejś broni, mogło stać się przyczyną do zalega 
lizowania likwidacji.

Poza tym poczuwaliśmy się do lojalności 
względem AK., i uważaliśmy, że w razie przysłania 
rozkazu będziemy musieli wykonać. Ja osobiście 
przyrzekałem sobie, że na żadną akcję zbrojną nie 
mającą szansy powodzenia ani na powtórzenie 
powstania nigdy się nie zgodzę.

Rozkazy jednak nadeszły i ku naszej uldze 
ostatni rozkaz jaki otrzymałem z Komendy AK 
zalecał „.. nie mając broni nie należy wikłać się 
w żadną akcję zbrojną... w obawie przed daniem 
Niemcom powodu nie należy ich prowokować ... 
tylko w razie bezpośredniego napadu Niemców 
należy się bronić w porozumieniu z obozem ofi
cerskim ... decydować o postępowaniu samemu 
według rozwoju miejscowych wypadków’'’.

Ten rozkaz, który świadczył, że Komenda AK 
słusznie oceniała stosunki w Niemczech i nie 
chciała dopuścić do dalszej likwidacji Polaków, nie 
zwalniał nas od dalszej pracy.

Weszliśmy w kontakt z miejscową ludnością 
cywilną, której duża część była polskiego pocho
dzenia. U nich znaleźliśmy pomieszczenia dła Po
laków uciekających z obozów pracy i z obozów 
jenieckich. U nich udało nam się ukryć kilka pol
skich dziewcząt zbiegłych z obozu koncentracyj
nego z Neubrandenburgu.

Ułożyliśmy plany ucieczki w razie prób likwi
dacji obozu.

Z własnej woli i własnymi siłami pomimo 
sprzeciwów Niemców wykopaliśmy sieć rowów na 
terenie szpitala dla ochrony rannych i chorych. 
Mieliśmy dowody, że Niemcy mogą podczas wy
miany artyleryjskiej ze zbliżającym się Irontem 
zbombardować „przez omyłkę” szpital i obóz.

Utrzymywaliśmy kontakt z obozem koncentra
cyjnym w Neubrandenburgu podając wskazówki 
gdzie mają się kierować w razie ucieczki czy likwi
dowania obozu.

Wyniki tych przygotowań okazały się w efek
cie bardzo pożyteczne. Niektóre z nich przytaczam:

— Przygotowanie rowów okazało się bardzo 
potrzebne gdyż rzeczywiście w końcowym etapie 
szpital znalazł się pomiędzy dwoma frontami i był 
ostrzeliwany z obu stron. Przeniesienie rannych i 
chorych do rowów spowodowało uniknięcie strat 
(zał. 1),

— liczni Polacy tak cywilni jak i wojskowi 
schronili się według naszych rozkazów do obozu 
i szpitala przez co wielu z nich uniknęło śmierci 
z rąk zrozpaczonych Gestapowców.

— Pomoc dła óbozu koncentracyjnego. W os
tatnich dniach przed zbliżaniem się wojsk sowie
ckich do Neubrandenburga, Niemcy rozkazali prze
niesienie tego obozu na zachód. Po przejściu ja-
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kich 100 kim. warta niemiecka ich opuściła i zna
lazły się same między dwoma frontami. Część z 
nich zawróciła i 13 z nich wycieńczonych do os
tateczności zameldowało się u mnie stosownie do 
podanych przed tym wskazówek, Z tej grupy pa 
miętam następujące panie: Z. Potocka, Róża Tysz. 
kiewiczowa z córką, Zofia Rafacz z córką, C. Ku
likowska i p. Malinowska z córką. Wszystkie te 
13 pań przyjąłem do szpitala i po kilkutygodniowym 
odżywieniu przetrzymaniu i ubraniu, zostały szczęś
liwie odesłane do Kraju.

Wydaje mi się, że ocena tej działalności kon
spiracyjnej Armii Krajowej na naszym terenie, 
choćby na podstawie tych kilku faktów (udowod
nionych), winne wypaść pozytywnie. Specjalnie dla 
tych, co znali warunki miejscowe. Praca nasza była 
tylko dodatkiem do naszej naprawdę wyczerpują
cej pracy zawodowej. O tej stronie naszej pracy 
mogą powiedzieć ci, których leczyliśmy i ratowa
liśmy i którzy dzięki Bogu (i trochę nam) jeszcze 
żyją i pamiętają szpital w Neubrandenburgu.

Ja ze swej strony z całego serca dziękuję mo

im współpracownikom (których nazwiska wymie
niłem i nie wymienionym) a dla których mam 
najwyższe uznanie. Bodźcem, który skłonił mnie 
do podania tych faktów stały się wspomnienia nie
których starszych oficerów z niewoli, którzy z lek
ceważeniem i niechęcią wspominają o tej działal
ności Armii Krajowej, a która jednak wymagała 
odwagi i poświęcenia.

Pułkownika Witolda Morawskiego za wykona
nie żołnierskiego obowiązku nie czekała nagroda, 
ani nawet zwykła śmierć żołnierska. On i jego 
koledzy zginęli za to tylko, że niewola nie osłabiła 
ich lojalności odwagi i troski o podwładnych.

Ufam, że badacze historii ostatniej wojny znaj
dą odpowiednią ocenę dla ich działalności.

Bolesław Markowski

Artykuł powyższy ukazał się w „Wiadomościach” 
dnia 17-25 stycznia 1970. Przedruk w Naszych 
Sygnałach za uprzejmym zezwoleniem Redaktora 
„Wiadomości”.
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