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ADMIRAŁ Józef UNRUG l\IE ŻYJE

We Francji, w Lailly-en-Val dnia 28 lutego zmarl 
Dowódca Floty Admirał Józef UNRUG.

Jego wychowankowie — pierwsze pokolenia ma
rynarzy polskich, —• wykształconych przez Niego, 
ci już weterani ostatniej wojny odprowadzili Jego 
zwłoki na wieczny spoczynek.

Odprowadzili z serdecznym żalem Admirała, 
który nie tylko nauczył ich sztuki marynarskiej, 
ale który nauczył ich walczyć i ginąć w obronie 
polskiego morza.

Mało jest dowódców, którzy zaskarbili sobie 
swoimi czynami i przykładem takie wysokie uzna
nie i taką serdeczną mi'ość,

Ale i mało jest dowódców którzy mogli w swo
im życiu oglądać tak wspaniałe wyniki swojej pra
cy. Epopeje okrętów R.P. Orła, Wilka, Gryfa, Pio
runa, Burzy, Gromu, Krakowiaka i wszystkich in
nych — od krążownika aż do małych okrętów pa
trolowych — wsławiły nie tylko polską Marynarkę 
Wojenną, nie tylko starszych i młodszych oficerów 
i marynarzy ale przyniosły chwałę Jemu, który ich 
wychował. Wzięli bezcenne dary od Niego i w bez
cenny i najbardziej godny sposób je zwrócili.

Dzisiaj, chociaż jeszcze nie obeschły łzy po Jego 
zgonie, jesteśmy pewni że Admirał umierał szczęś
liwy z godnie spełnionego obowiązku który wziął 
na siebie. Dzisiaj, kiedy już są znane dzieje Polskiej 
Marynarki Wojennej, jesteśmy pewni że wycho
wankowie spełnili nakazany przez Niego obowią
zek.

Rachunek się wyrównał. Rachunek się wyrów
nał zamkniętym balansem sentymentu i czynów go
dnych obu stron.

Lecz ś.p. Admirał Józef Unrug był nie tylko bo
haterskim dowódcą polskiej floty i szczęśliwym wy
chowawcą kilku pokoleń marynarzy — był On jed
nym z pierwszych, który nie tylko wierzył w ideę 
polskiego morza ale umiał tę wiarę w sposób nie
spotykany w historii przelać w swoich podwładnych 
i udowodnił że naród polski rozumie potrzebę po
siadania własnego morza — że naród polski umie 
nie tylko walczyć i ginąć w jego obronie, ale że 
posiada konieczne do zawodu marynarza spraw
ności, które bez śladu wątpliwości kwalifikują go 
do rzędu państw morskich.

Udowodnił również, że w tym, zdawałoby się czy
sto rolniczym społeczeństwie drzemał przez wieki 
talent i powołanie marynarskie czekające na sposob 
ną chwilę i odpowiedniego człowieka by dać znać 
o sobie.
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Wielu z Polaków dzieliło jego wiarę. On nie tyl
ko wierzył ale tę ideę praktycznie w życie wprowa
dził.

Admirał Józef Unrug był tym, który sprawił że 
po 400 latach znów na morzach ukazała się polska 
bandera i przekonywująco, chociaż czasami z krwa
wymi stratami, udowodniła swą przynależność do 
morza.

Tym czynem wyrósł ponad dowództwo floty, 
ponad polską marynarkę, — tym czynem wszedł 
do Panteonu historii narodu polskiego.

Wierzymy, że obecne i przyszłe pokolenie Pola
ków nie zapomni o nim i pozostanie On na zawsze 
nie tylko w historii ale i w narodowym pamiątek 
kościele.

Czcigodnej Jego Małżonce, Pani Zofii Unrug, 
Synowi i całej Rodzinie Stowarzyszenie Marynarki 
Wojennej przesłało swoje kondolencje, wypowiedzia
ne przez delegatów biorących udział w pogrzebie. 
Do tych serdecznych słów współczucia pragniemy 
dodać nasze uczucie dumy, że pod takim służyliś
my Dowódcą.

Wierzymy że to uczucie przyniesie Jej i całej 
Rodzinie zasłużoną ulgę w Ich głębokim smutku.

B. Markowski

Redakcja Naszych Sygnałów postanowiła, o ile 
się uda, wydać specjalny numer poświęcony Admi
rałowi Józefowi Unrugowi. W dzisiejszym nume
rze ograniczamy się do podania opisów uroczys
tości związanych z pogrzebem Admirała oraz ne
krologów i wspomnień które ukazały się w róż
nych krajach i które są dowodem hołdu i uznania 
jaki zdobył ś.p. Admirał Józef Unrug.



NASZE SYGNAŁY

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

Admirał umarł w nocy z 28 lutego na 1 marca 
1973. Wiadomość o śmierci dotarła do nas w czwar
tek 1 marca. Otrzymał ją kmdr. Wroński depeszą 
od pani Admirałowej.

Pogrzeb był wyznaczony na poniedziałek 5 mar
ca w Lilly-en-Val. Nie dużo więc było czasu by 
zmontować delegację i przygotować cały wyjazd. 
Po licznych telefonach udało się zebrać grupę kole
gów która mogła zadysponować swym czasem na 
te kilka doi.

Szczegóły omawiał telefonicznie kol. Wroński 
z rodziną Admirała w Lailly-en-Val. Delegacja pod 
egidą kol. Wrońskiego wyjechała z Dover 4 marca 
przed południem w składzie — kol. Busiakiewicz, 
Jaraczewski, Kutek, Piechowiak, Pitułko, Ponikie- 
wski, Ziembicki. Ponieważ koledzy Jaraczewski, 
Kutek i Busiakiewicz dysponowali swoimi samo
chodami dawało nam to swobodę ruchów i pew
ną wygodę. Na ochotnika, gdyż miejsc było wię
cej, prywatnie dołączyły panie — Markowska i 
Busiakiewiczowa (pierwsza jest bliską krewną mło
dej pani Lłnrużyny, druga wrzesień 1939 przeby
wała na Helu). Z Dover wyjechaliśmy około godz. 
13 i omijając Paryż od wschodu bez specjalnych 
przygód dotarliśmy do Lailly-en-Val (około 30 km 
na południowy zachód od Orleanu) około 22-ej. 
Dzięki uprzejmości kierownika „Maison de Re- 
traite” dr. Paczyńskiego zastaliśmy świetną kolację 
i wygodne pomieszczenie. W domu tym przebywał 
od lat Admirał Unrug wraz z Małżonką. Dom ten, 
stary pałac świetnie utrzymany i prowadzony, wraz 
z nowoczesnym i komfortowym skrzydłem należy 
do Fonds Humanitaire Polonais i spełnia podobną 
rolę jak nasz podlondyński “Antokol’’.

W poniedziałek, przed południem trumnę ze zwło
kami Admirała przewieziono do miejscowego koś
cioła przy czym trumnę do karawanu przenieśli 
na swych barkach członkowie naszej delegacji oraz 
syn ś.p. Admirała inż. Horacy Unrug. W starym ko
ściele miejscowym umieszczono na katafalku trum
nę przykrytą banderą z jednego z naszych KT i o- 
toczoną licznymi wieńcami. Między innymi był wie
niec od Admiralicji francuskiej. Nasz wieniec z 
przywiezioną z Londynu szarfą nosił napis “Nie
zapomnianemu Dowódcy Floty — Podkomendni”. 
Pogrzeb wyznaczono na godz. 15-tą.

Już przed czasem przybyły delegacje — komba
tantów francuskich, ŚPK oddział Francja, Inwali
dów, Eczni przyjaciele i ludność miejscowa. Do na
szej delegacji dołączyli koledzy mieszkający we 
Francji: inż. Michał Hłasko wraz z Małżonką i 
kpt. mar. Franciszek Rydzewski. Marynarkę fran
cuską reprezentował wiceadmirał Chenais. Byliśmy 
zaszczyceni i wzruszeni, że na życzenie pani Zofii 
Unrużyny nasza delegacja zajęła pierwszy rząd w 
nawie kościoła przed Rodziną naszego Admirała. 
Przed trumną w pełnym mundurze przy odznacze
niach i w akselbantach adiutanta stał kol. Poni- 
kiewski trzymając aksamitną poduszkę z Virturi 
Miltari IV klasy i Komandorią Orderu Odrodzenia 
Polski. Nabożeństwo żałobne odprawiało trzech 
księży Palotynów: ks. S. Treuchel (spowiednik i 
przyjaciel Zmarłego) ks. Oramowski i ks. Wroński. 
Asystował miejscowy proboszcz ks. Bachelier.

Zostały wygłoszone trzy przemówienia. Pierw
sze przez ks. Treuchela który wyczerpująco naś
wietlił wspaniałą sylwetkę Admirała jako Polaka, 
obywatela, dowódcy i człowieka, o poziomie i kla
sie która już za życia Admirała stworzyła legendę 
wokół Jego osoby. W imieniu nas wszystkich ma
rynarzy serdecznym przemówieniem żegnał Zmar
łego kmdr. Wroński, którego przemówienie za
mieszczamy w całości. Odzwierciedla ono głęboką 
cześć, szacunek i miłość jaką zawsze obdarzaliśmy 
naszego niezapomnianego Dowódcę Floty. Trzecie 
przemówienie rysujące sylwetkę Admirała jako 
pełnego prostoty, chrześcijańskiej pokory i nie
zwykłej szlachetności, powszechnie szanowanego i 
cenionego przez miejscową ludność wygłosił w go
rących słowach miejscowy proboszcz francuski.

W kilku słowach pożegnał Zmarłego w imieniu 
marynarki francuskiej jej delegat, admirał Chenais.

Trumna przewieziona została do Montresor, 
własności rodziny Reyów gdzie czasowo spoczęły 
zwłoki Admirała. Decyzja ostatecznego spoczynku 
będzie powzięta przez panią Zofię Unrużynę Mał
żonkę ś.p. Admirała i syna inż. Horacego Unruga. 
Najprawdopodobniej zwłoki Admirała spoczną na 
Oksywiu by duch Jego mógł nadal czuwać nad dzie
łem które stworzył i ukochał.

J. Busiakiewicz
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Pożegnanie Dowódcy !

PRZEMÓWIENIE KMDR. B. WROŃSKIEGO PODCZAS POGRZEBU

Jestże ziemia jaka
Któraby kości polskich nie miała w swym łonie 
co by się nie napiła krwi i łez Polaka?

Te słowa poety przychodzą na usta — dzisiaj, 
gdy zebraliśmy się tutaj w wiejskim kościółku — 
prawie że w środku Francji wokół trumny Józefa 
Unruga, admirała i dowódcy polskiej floty wojen
nej czasu pokoju i czasu wojny, wielce zasłużonego 
nauczyciela i wychowawcy szeregu pokoleń mary
narzy i oficerów, wybitnego Polaka, szlachetnego 
jak kryształ najczystszy człowieka.

Szczególnie my, marynarze, którzy spędziliśmy 
szmat naszego życia w szczęśliwym okresie gdyń
skich czasów, czasów, które można by nazwać epo
ką Unruga, jesteśmy przepełnieni żalem serdecz
nym, smutkiem głębokim i szczerą żałobą.

Bo był on nietylko jednym z nas, ale można o 
Nim powiedzieć, że po części wszyscyśmy z Niego.

Bo każdy z nas nosi w sobie coś z Jego wiedzy, 
Jego doświadczenia czy filozofii życiowej, coś co 
uszlachetniło nasz charakter, czy pogłębiło osobo
wość.

Józef Unrug pochodził ze starej szlacheckiej ro
dziny niemieckiej, osiadłej od wieków w Wielko- 
polsce.

Ojciec Jego był oficerem armii pruskiej, a mat
ka, nie mówiąca po polsku Saksonką.

Dlatego ten pruski oficer uczy swego syna ję
zyka polskiego — języka ojczystego, a kilkuletni 
Józio ze wzruszeniem aż do łez ogląda albumy 
z rycinami żołnierzy polskich w mundurach Księ
stwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego.

Jeden Jego rodzony stryj ginie w powstaniu w 
Wielkim Księstwie Poznańskim w okresie Wiosny 
Ludów w roku 1848, a drugi stryj ginie w pow
staniu styczniowych 1863 roku.

Obaj za wolność Polski.
Jedną z najcenniejszych pamiątek pozostałych po 

admirale Unrugu jest mała książeczka do nabo
żeństwa w języku polskim. Na pierwszej stronie 
tej książeczki istnieje napis ręką generała „Od Papy 
rok 1903” i na tejże stronie znajduje się stempel 
Oflagu 1939 r.

Zaiste dramatyczne są historie niektórych ro
dzin polskich, równie dramatyczne jak dzieje na
szego narodu. •

Młody Unrug zupełnie niespodziewanie dla ro
dziny i otoczenia, wbrew tradycji i wychowaniu 
czy nawet perswazjom — postanawia zostać mary

narzem. Morze staje się Jego powołaniem, namięt
nością — wielką miłością Jego życia.

Gdyby urodził się 50 lat wcześniej to prawdopo
dobnie życie spędziłby na żaglowcach w podróżach 
wokół Cape Hornu czy Przylądka Dobrej Nadziei.

Ale z jednej strony z uwagi na epokę w której 
żył, a z drugiej na wolę ojca, wstępuje do niemiec
kiej marynarki wojennej, w której służy w czasie 
pierwszej wojny światowej na okrętach podwod
nych i służbę tę kończy w stopniu kapitana.

Do odrodzonej marynarki polskiej wstępuje w 
1919 roku i przez zbieg okoliczności staje się nie 
tylko pierwszym dowódcą, ale i prawym właści
cielem pierwszego naszego wojennego okrętu „Po
morzanin’’. Polska w tym czasie nie miała jeszcze 
dostępu do morza.

A kiedy w roku 1920 otrzymaliśmy ten mały 
skrawek ziemi pomorskiej nazwanej Polskim Wy
brzeżem — to człowiekowi, którego młodzieńczą 
wyobraźnię czarowały nazwy egzotycznych wysp, 
zatok, przylądków — przyszło spędzić całą męską 
część życia znaczonego energią olbrzymią, pracą 
cierpliwą i żarliwością ofiarną — wokół przyląd
ka, który był przylądkiem naszych nadziei, na
szych trosk i obaw, ale przede wszystkim przyląd
kiem naszego ukochania — przylądkiem, nad któ
rym nocami krążył Smętek z Żeromskiego „Wiatru 
od morza”, a dniami wiało rzeźwą bryzą polskiej 
energii z gdyńskiej strony zatoki. W słowniku geo
graficznym przylądek ten nosi zwykłą nazwę — Hel.

Zasługi admirała Unruga początkowo jako Szefa 
Sztabu a od roku 1925 jako dowódcy floty są ol
brzymie. Trudno w tym pożegnalnym wspomnieniu 
wyliczać, szacować, oceniać. Dla nas, marynarzy, 
którzy pamiętają poziom wyszkolenia, dyscypliny 
i tego co się nazywa „morale” naszej marynarki 
w okresie jej powstania, a potem w roku 1939 — 
znamy dobrze rozpiętość tych poziomów, która 
stanowi dorobek we wszystkich dziedzinach nasze
go powołania i służby. I wiemy dobrze, że magna 
pars tego dorobku to był ten, któremu dziś na szar
fie wieńca złożonego przy Jego trumnie wypisaliś
my „Niezapomnianemu Dowódcy Floty”.

Bo gdy nadszedł czas próby, czas egzaminu z 
naszej wojenno-morskiej zaprawy — to egzamin 
ten zdaliśmy z wynikiem pomyślnym. Przygotowa
nie naszych załóg okrętowych do zadań związa
nych z wojną na morzu nie było gorsze aniżeli 
marynarzy o takiej tradycji i takiej historii jak Ma
rynarka Brytyjska. A działalność naszych okrętów 
w czasie wojny stworzyła naszą rodzimą tradycję 
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morską. Samemu Admirałowi przypadło w udziale 
zadanie najtrudniejsze -— obrona naszego wybrzeża.

Był to, prawdopodobnie, najtragiczniejszy okres 
Jego życia. — Gdy musiał patrzeć jak ginęło to, co 
było dorobkiem Jego pracy i Jego dumą. „Gryf”, 
„Wicher” dywizjon trałowców, ukochane przezeń 
„ptaszki”, wreszcie weterani naszej floty — kano- 
nierki „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller”. 
Ale jakże dumny musiał być z bohaterskiej obro
ny Westerplatte, wspaniałych walk na Oksywiu, ze 
sygnału, który otrzymał z „Wilka” — „Przeszedłem 
Sund, gdzie ominąłem dwa kontrtorpedowce. Ja- 
dę do Anglii. Niech żyje Polska”.

Hel dotrwał do 1 października a więc do czasu, 
gdy już w Paryżu powstał nowy rząd polski, co 
miało głęboką wymowę polityczną, świadczącą o 
nieprzerwanej ciągłości państwowej i nieprzerwanej 
ciągłości walki.

Otóż w czasie walk na Helu admirał Unrug oka
zał się nie tylko dzielnym dowódcą, ale, jeśli mo
gę się tak wyrazić, mądrym, przewidującym oby
watelem i statystą.

Mianowicie w ostatnich dniach września w nie
których oddziałach złożonych z rezerwistów wy
buchł ferment, a nawet bunt. Opanowanie tego mo
żna było uzyskać jedynie pr.zez zastosowanie terro
ru, rorstrzeliwując kilkunastu czy kilkudziesięciu 
własnych żołnierzy, w dużej części Kaszubów. Ad
mirał zdawał sobie dobrze sprawę że tym aktem 
biegu wypadków nie zmieni, a akt taki byłby wy
korzystany przez niemiecką propagandę — dla wy
wołania nienawiści Kaszubów do Polski — co w 
przyszłości mogło spowodować nieobliczalne i dłu
gotrwałe szkody. Do bratobójczego rozlewu krwi 
nie dopuścił.

Zachowanie się admirała Unruga w niewoli stwo
rzyło dookoła Jego osoby legendę.

Nie tylko marynarze, ale żołnierze armii lądowej 
nie tylko swoi i obcy współtowarzysze niewoli, 
ale nawet wrogowie podziwiali postawę tego żoł- 
nierza-rycerza, który w chwilach powodzenia oka
zywał wielkoduszność, a w czasie klęski trzymał 
wysoko sztandar osobistej godności i narodowego 
honoru.

Sztandar ten dzierżył równie dumnie i po rycers
ku w ciężkim życiu tułacza na obczyźnie.

Nie mogąc przyjechać na organizowane w Lon
dynie uroczystości pięćdziesięciolecia zaślubin Pol
ski z morzem przysłał list, który miałem zaszczyt 
na akademii odczytać.

W zakończeniu tego listu przytoczył urywek z 
pięknego wiersza Kazimierza Wierzyńskiego zazna
czając, że streszcza on jego własne przekonanie. 
Przytaczam ten wiersz:

Wierność sumieniu
Sens ponad klęską
To było nasze
Tego nie wezmą
Jest i zostanie.

Takim był Józef Unrug, marynarz, dowódca, czło
wiek.

Generał Kopański — najstarszy z oficerów prze
bywających poza Krajem-, prosił mnie, abym w jego 
imieniu i w imieniu Koła Wyższych Dowódców, 
którego admirał Unrug był członkiem złożył wyra
zy czci i ho'.du dla ś.p. Zmarłego.

Składam je również w imieniu byłych Komba
tantów rozsianych po całym świecie, przedstawicie
le których ze sztandarem stoją dziś wokół Jego 
trumny.

Składam hołd i wyrazy szczerego żalu i żałoby 
imieniem Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, któ
rego admirał Unrug był członkiem Honorowego 
Komitetu.

Imieniem tego Stowarzyszenia pragnę złożyć na 
ręce dyrektora, doktora Paczyńskiego serdeczne 
słowa podzięki za życzliwą opiekę, jaką otoczeni 
byli Admirałostwo Unrugowie tutaj, w tym pols
kimi Maison de Retraitć — a szczególnie w ostat
nim okresie.

Wreszcie żegnam Go osobiście.
Właśnie 40 lat temu byłem adiutantem Admira

ła, jak to się wówczas nazywało, oficerem flagowym 
dowódcy floty. Od tamtych czasów Admirał obda
rzał mnie sympatią, a gdy z biegiem czasu różnica 
wieku między Admirałem a mną pozostając ta 
sama zaczęła maleć, bo taką jest arytmetyka sta
rości — ś.p. Zmarły zaszczycał mnie swoją przy
jaźnią. Żegnam Go wyrazami szczerego przywią
zania, głębokiego szacunku i wielkiej żałoby. Do
łączam do tego wyrazy żalu mojej rodziny.

Czcigodna Pani Admirałowo! Mam w koper
cie garść ziemi z Oksywia. Ziemi, na której Mąż 
Papi żył i pracował, którą kochał i której bronił. 
Prószę ją złożyć na Jego trumnie.

Amiral,
Au nom des anciens marins qui ont serwis sous 

les ordres de 1’Amiral Unrug, j’aimerais pouvoir 
exprimer nos remerciements les plus sinceres ainsi 
ąue notre gratitude pour votre presence et celle de 
la Marinę Franęaise.

Nous considerons cela comme un exemple de 
1’amitie qui existe et a toujour existee entre la Fran
ce et la Pologne.

Personellement je suis extremement touchś et tres 
emus par ce temoignage de cette amitić.

Au nom des mes collegues et moi meme, je vous 
demande de transmettre nos respectueux remrci- 
mens a 1’Amiral Chef d’Etat Major de la Marinę 
Franęaise.
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Z prasy francuskiej:

WYJĄTKI Z KAZANIA KS. STEFANA TREUCHELA 

NA POGRZEBIE ADMIRAŁA JÓZEFA UNRUGA

Jak już donosiliśmy o tym w 52 nr „Narodowca”, 
zmarł dnia 28 lutego br. wLailly-en-Val, w schroni
sku dla uchodźców były admirał floty wojennej RP. 
Józef Unrug, w wieku 88 lat. Nabożeństwo za spo
kój jego duszy odbyło się 5 marca, w kościele para
fialnym w Lailly-en Val (Loiret).

Podczas ceremonii pogrzebowych miejscowy ka
pelan wygłosił kazanie, z którego podajemy kilka 
wyjątków.

Twarda szkoła męstwa i patriotyzmu J. Unruga
Śp. admirał Józef UNRUG był wielkim patriotą.
Zaledwie zaczęła się formować flota wojenna 

wskrzeszonej Polski, już dnia 26 lipca 1919 r. „Zew 
krwi” wzywa go do wstąpienia do polskiej mary
narki wojennej, którą razem z innymi buduje i for
muje i którą potem dowodzi aż do dnia 2 paździer
nika 1939 r. Patriotyzm — według nauki św. Toma
sza z Akwinu jest cnotą, za którą Bóg człowieka w 
szczególny sposób nagradza. Patriotyzm Admirała 
przejawiał się w wiernej, systematycznej stałej pracy 
dla dobra, spokoju, bezpieczeństwa i wielkości Na
rodu Polskiego. W tej służbie był twardy i bezwzglę
dny dla siebie ale i dla innych.

Historyk Andrzej Rzepniewski w swoim poważ
nym dwutomowym dziele historycznym pt. „Ob
rona Wybrzeża w 1939 roku” pisze między innymi, 
że „oficerowie marynarki jakoś przykro i trochę 
obco odczuwali twardą dyscyplinę, jaką narzucił 
flocie. Dopiero wieloletnia wojna i doświadczenie 
zćbrane w niej uświadomiły im, że przesadne, jak je 
engiś oceniali — żądania Unruga miały swój 
głęboki sens, (. . .) że bez tej szkoły nieubłaganej 
dyscypliny (. . .) nasi marynarze nie zdołaliby uzys
kać w ciągu pięciu lat wojny wyników, które po
stawiły ich na jednym z lepszych miejsc wśród ma
rynarzy wszystkich flot, walczących przeciw hitle
ryzmowi.

Ta twarda szkoła, w połączeniu z właściwym Po
lakom męstwem i brawurą pozwoliły naszym ofice
rom marynarki stanąć prawie od pierwszego dnia 
wojny prawie na równi z oficerami, osławionych 
posiadających wielowiekowe tradycje marynarek 
sojuszniczych. Bez tej szkoły nie byłoby bohaters
kiej obrony Helu, nie było by wyczynów wojennych 
naszych jednostek wojennych. „Wilka” i „Orła”, a 
„Grom" i „Błyskawica” nie brałyby wybitnego i 
bohaterskiego' udziału w bitwie o Narwik. Bez twar
dej szkoły Admirała Unruga nie byłoby również u- 
działu kontrtorpedowca „Pioruna” we wspaniałej, 

zwycięskiej walce z olbrzymim pancernikiem nie
mieckim „Bismarckiem”. Tak, bo „Piorun” pierw
szy odkrył i zaatakował „Bismarcka”. Polacy, choć 
bez porównania słabsi walczą bez przyłbicy! Boha
terski kontradmirał Pławski z dumą powiadamia sil
niejszego nieprzyjaciela, że Polska żyje i walczy i 
walczyć będzie do ostatecznego zwycięstwa, i „Pio
run” przyczynił się do zwycięstwa nad „Bismarc
kiem”, który zginął w czeluściach Atlantyku! Jak
że wtedy doceniano twardą szkołę Admirała Unru
ga! Bez jego osobistej pracy nie byłoby „Wielkich 
dni małej: Floty” (Jerzy Pertek) w zwycięskiej bit
wie pod Quessant, Jersy, La Rochelle i na wszyst
kich morzach całego świata. A trzeba wiedzieć, 
jak mówi angielski historyk „ze wszystkich flot Zjed
noczonych żadna nie walczyła lepiej w warunkach 
najwyższych trudności operacyjnych, jak Polska 
Marynarka Wojenna”.

Bohaterscy dowódcy wybrzeża

Nawet oficerowie Obrony Wybrzeża, którzy czę
sto nie rozumieli zarządzeń Admirała, ale wykony
wali jego rozkazy z bezwzględnym posłuszeństwem, 
uznali potem trafność jego sądów i rozkazów. Jed
nym z wielu przykładów niech będzie bohaterski 
dowódca obrony wybrzeża pułkownik Stanisław Dą
bek, który telefonicznie zameldował Admirałowi 
spełnienie nałożonego zadania, przedstawił swoich 
bohaterskich oficerów i żołnierzy do odznaczeń, a 
potem niby drugi pułkownik Wołodyjowski w Ka
mieńcu Podolskim, zginął na froncie Oksywia! Ale 
przykładem, jednym z tysięcy, niech będzie również 
marynarz — Kaszub Bizewski, który ciężko ranny 
po zaopatrzeniu Sakramentem Chorych, mówi z u- 
śmiechem do otaczających go kolegów: „To nie cię
żko, bo to za Polskę i skonał! ...

Patriotyzm Admirała 
a bohaterska obrona Helu

Patriotyzm Admirała przejawił się najwspanialej 
w bohaterskiej obronie Helu! Fakt ten już przeszedł 
do bohaterskich dziejów naszego Narodu i został 
w nich na wieki zapisany złotymi literami.

Bohaterska obrona Helu miała ogromny wpływ 
w podtrzymywaniu morału w całej Polsce. Ale dnia 

I października postanowił Admirał kapitulować. 
Gdy widział coraz więcej zniszczeń, rannych, zabi
tych, gdy widział, że mimo 38 zestrzelonych samo
lotów niemieckich coraz nowe fale nalatują, gdy 
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zdradziecko przemalowany „Schleswick-Holstein” i 
„Schlesien” coraz bardziej nękającym ogniem siały 
spustoszenie, gdy cały kraj został zagarnięty przez 
wroga, zrozumiał, że dalszy opór byłby jedynie bez
celowym rozlewem krwi. W takich warunkach po
zostało jedynie ratowanie życia bohaterskich Dąb
ków i Bizewskich! Przez uratowanie od niechybnej 
śmierci tysięcy oficerów i żołnierzy okazał admirał 
Unrug głęboki, ludzki patriotyzm. Ale patriotą o- 
kazał się również w chwili kapitulacji. Gdy już wszy
stko zostało załatwione przez parlamentariuszy, na
stąpiło spotkanie dowódców. Zupełnie nieoczekiwa
nie butny Niemiec słyszy, że Admirał Unrug odzy
wa się do niego w języku polskim przez tłumacza. 
Zdumiony i zaskoczony tym Niemiec rzuca: „Jak 
to? Były oficer armii cesarskiej nie odzywa się do 
mnie po niemiecku?” Niewzruszony Admirał od
powiada po polsku: „Jestem Polakiem i oficerem 
polskim”. Zdenerwowany Niemiec jeszcze raz py
ta: „A więc były dowódca niemieckiej szkoły okrę
tów podwodnych, dowódca flotyli nie zna języka 
niemieckiego?” Admirał stanowczo odpowiada: „Jes
teśmy wszyscy Polakami i moi oficerowie muszą 
pierwsi poznać, co panu odpowiem”. Nie ugiął się 
przed Niemcem, bo tak jak cały Naród śpiewał za 
Józefem Wybickim Kaszubą spod Kościerzyny: „Je
szcze Polska nie zginęła — kiedy my żyjemyl”. Po
szedł do Obozu z podniesioną głową i bronią oficer
ską przy boku, a więc niepokonany!

Śp. Admirał Józef Unrug był człowiekiem bardzo 
pobożnym. Codziennie rano i wieczorem stawał do 
apelu przed Bogiem. Życiem swoim i przykładem 
dał nam śp. Admirał wzór miłości Boga i Ojczyzny. 
I nawet teraz, gdy dusza jego stanęła już przed Bo
giem, daje nam jeszcze ostatnią naukę i zdaje się 
do nas mówić: „Tym, czym wy jesteście dzisiaj — 
ja byłem wczoraj; a tym czym ja jestem dzisiaj, 
wy będziecie jutro!”

Ostatni hołd pamięci nad trumną Admirała

Admirale! Dziękujemy Ci za przykład i naukę. 
Oddajemy Ci z hołdem ostatnią przysługę. Z woli 

własnej i rodziny spoczniesz na razie na cmentarzu 
w Montresor i my tę wolę uszanujemy! Gdyby się 
jednak zapytano o to Twoich towarzyszy broni, to 
niechybnie jednozgodnie odpowiedzieliby: Nasz 
wódz — spocznie wśród swoich bohaterskich żoł
nierzy na Helu!” Chętnie by Cię tam ponieśli, ale 

niestety ręce im omdlewają od długiego noszenia 
broni, a nogi ich utrudzone długim marszem ku Oj
czyźnie! Nad grobem Twoim nie zabrzmi salwa 
kompanii honorowej, ale za to w niebieski strop 
uderzą nasze modlitwy za spokój Twej duszy. Stóp 
Twoich nie będą obmywały fale Bałtyku i nie będą 
formowały sznura-różańca „zolojki” kaszubskiej, 
tak cudownie opisanej przez Jerzego Bandrowskie- 
go. Ale za to my, Twoi przyjaciele uchwycimy w rę
ce różaniec, aby wznieść modły za Ciebie do Matki 
Boskiej Częstochowskiej — Królowej Polski. Mówi
łeś mi kiedyś, że koło Twej osoby powstały różne 
legendy, które musisz zdementować. Tymczasem Ty 
już przeszedłeś naprawdę do „Legendy o maszto
wej sośnie” Janusza Stępowskiego, która opływa 
cały świat i dociera wszędzie „Gdzie polskie biją 
serca”.

Może nawet nowy Feliks Nowowiejski włączy Cię 
do innej „Legendy Bałtyku” i nasze dzielne prząd
ki kaszubskie będą Cię opiewały przy szmerze ko
łowrotka. Na razie spoczniesz z dala od Polski, w 
samotnym grobie, niby ta „Sosenka na wydmie” 
— również Bandrowskiego, niby na symbolicznej 
wydmie naszego wygnania, z dala od Ojczyzny.

A ta pieśń gminna dotrze na pewno na francuską 
ziemię, niesiona tutaj przez „Wiatr od morza”.

Trumnę twoją pokrywa zwycięska bandera pols
kiego okrętu wojennego, a obok oddają Ci hołd 
sztandar dywizji pancernej generała Maczka i sztan
dar kombatantów francuskich. Na trumnie twojej 
leżą niezliczone wieńce uplecione z kwiatów biało- 
czerwonych — kolor biały — symbol czystości my
śli, mowy i czynów, kolor czerwony — amarantowy, 
symbol męczeństwa i przelewu krwi za Ojczyznę!

Spoczniesz tymczasowo w ziemi Francuzów, któ
rzy odznaczyli Cię Legią Honorową. Ale któregoś 
dnia, — jestem tego pewny — twoi towarzysze bro
ni udekorują twój grób nowym polskim orderem, 
przeznaczonym wyłącznie dla bohaterskich obroń
ców Westerplatte, Kępy Oksywskiej i Helu — garść 
piasku zmieszanego ze złocistym bursztynem wydo
bytym z dna błękitnego Bałtyku, szumiącego wiecz
ną kołysankę swoim bohaterskim obrońcom. A 
na twoją trumnę, zamiast szumiących fal morskich 
popłyną nasze gorzkie łzy! . ..

Admirale! Żegnamy Cię! Spoczywaj w pokoju! 
Do widzenia — w niebie. Amen!

Ks. Stefan Treuchel
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Z prasy angielskiej

NA ŚMIERĆ
Zmarł we Francji wiceadmirał Józef Unrug. współ

twórca polskiej marynarki wojennej, wychowawca 
marynarskiej kadry.

Mam jeszcze w oczach wysmukłą sylwetkę admi
rała o nordyckiej twarzy i surowym spojrzeniu. 
Umarł w 88 roku życia. W chwili śmierci minęły 
54 lata, gdy wiosną 1919 r. zjawił się u admirała 
Porębskiego, wówczas szefa sekcji marynarki wo
jennej, i przedstawił się:

Jestem Unrug, były kapitan-leiutnant marynarki 
niemieckiej.

Admirał Porębski pytał przybyłego o szczegóły 
s’użby, przydziały i specjalności. Były oficer ma
rynarki niemieckiej wszedł do służby organizują
cej się marynarki polskiej. Była ona wtedy w więk
szym stopniu oparta na wyobraźni niż na rzeczy
wistości. Opracowywano plany rozbudowy mary
narki wojennej, układano regulaminy dla załóg nie 
istniejących jeszcze okrętów.

— Z równym powodzeniem możecie planować 
podróż na księżyc! — podkpiwali sobie oficerowie 
kawalerii a nawet piechoty.

Nic jednak nie gasiło zapału pierwszych orga
nizatorów marynarki, do których należał kpt. Un
rug. Nie siedział długo przy opracowywaniu regu
laminu sekcji marynarki wojennej w Warszawie. 
W końcu 1919 r. wyjechał do Gdańska, by przejąć 
od władz niemieckich obiekty nawigacyjne na wy
brzeżu, które przechodziły pod polską władzę. 
Gdańsk był jeszcze w rękach niemieckich, kpt. Un
rug musiał złożyć kurtuazyjną wizytę dowódcy gar
nizonu. Generał niemiecki przedstawił się:

— Małachowski.
— Unrug — odpowiedział niemieckiemu gene

rałowi polski kapitan marynarki.
Fala dziejów wymieszała ludzi i ich nazwiska.
Kpt. Unrugowi polecono nabyć pierwszy okręt, 

nazwano go ORP „Pomorzanin”. Na wiosnę 1920 r. 
podniesiono na nim banderę. Adm. Unrug powie
dział o tym z uśmiechem:

— Byłem wtedy po raz pierwszy i ostatni w ży
ciu właścicielem okrętu.

Okręt ten zakupił na własne 'nazwisko, gdyż 
Gdańsk nie uznawał jeszcze rządu polskiego.

Niedługo pozostawał wtedy w czynnej służbie, 
odszedł do rezerwy. Osiadł w swym mająteczku 
pod Żninem. Dopiero w 1925 r., gdy nastąpiły 
zmiany personalne na najwyższych szczeblach ma
rynarki wojennej, został dowódcą floty w stopniu 
komandora.

Za pierwszym pojawiły się na wodach Zatoki 
Puckiej inne okręty. W roku 1920 przybyły zaku
pione w Finlandii dwie stare kanonierki, które na
zwano: „Komendant Piłsudski” i „Generał Haller”. 
W gwarze marynarskiej nazywano je potem „tram-

ADMIRAŁA
wajami”. Były to jedyne okręty, nazwane imionami 
ludzi żyjących. Późniejsze otrzymywały nazwy we
dług ustalonego schematu.

O tych początkach mówił adm. Unrug w ostat
nich latach życia ze wzruszeniem i dumą.

Proszę pana — powiedział mi gdy go odwie
dziłem w Laily en Val — pierwsza stocznia! Pan 
wie co to było? Zwykła kuźnia połowa w kręgielni 
byłego browaru w porcie puckim. Dok pływający 
zastępowała wtedy krypa wiślana, wyposażona w 
kilka obrabiarek. A tuż przed wybuchem wojny 
w nowozbudowanej stoczni marynarki wojennej w 
Gdyni zakładano stępkę po budowę niszczyciela 
typu „Grom”.

Spokojny, opanowany admirał Unrug wypowie
dział te słowa z wyraźnym ożywieniem.

Ten przykład był plastycznym obrazem sukcesu, 
jakiego dokonano w okresie 20-lecia.

Admirał Unrug brał bezpośredni udział w rozwo
ju polskiej marynarki i stał się wychowawcą kadry 
marynarskiej. Podkreślał przy każdej okazji, że 
służba na okrętach Rzeczypospolitej wymaga o- 
kreślonych wartości moralnych i zawodowych. Był 
wychowawcą surowym, ale wyrozumiałym i spra
wiedliwym. Miał element doskonały. Służba w ma
rynarce była wtedy atrakcyjna. Wybierano najlep
szych. Admirał Unrug miał własną wizję polskiego 
marynarza, a w szczególności oficera. Nie naśla
dował obcych wzorów niemieckich, czy angiels
kich. Pragnął, by typ polskiego marynarza odpo
wiadał polskiej naturze i polskiej indywidualności. 
Gdy go na ten temat kiedyś zapytałem, powiedział:

Polscy marynarze górowali nad marynarzami 
innych narodów bystrością, zapałem i ambicją. Mo
że ta ambicja była czasem przewrażliwiona, prze
czulona, ale to wypływało z polskiego charakteru 
i polskiej indywidualności.

Był wychowawcą wymagającym, postrachem dla 
wszelkiego rodzaju paniczyków. Tępił w sposób 
bezwzględny wszelkie skłonności do kawaleryjskie
go efekciarstwa, fasoniarstwa i taniego szyku. Su
rowo karał wszelkie przejawy braku dyscypliny, w 
służbie i poza służbą. Swą surowością wywoływał 
często protesty. Ale był uparty. Sam surowych za
sad i obyczajów wymagał tego samego od innych. 
Nie znosił pijaństwa. W pamięci marynarzy tam
tych czasów pozostała anegdota o marynarzu Ja
rząbku. Było tak:

Admirał Unrug wracał wieczorem samochodem 
z Gdyni na Oksywie. Szosa, przez torfowiska, by
ła pusta. Nagle w świetle reflektorów pojawiła się 
sylwetka marynarza, który szedł, zataczając się z 
lekka. Nie wiadomo czy admirał zatrzymał samo
chód, by podwieźć chwiejącego się marynarza, czy 
też marynarz podniósł rękę do góry. Marynarz 
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znalazł się w samochodzie admirała, który był po 
cywilnemu. Ale marynarz łatwo go rozpoznał. Wy
trzeźwiał momentalnie. Gdy admirał przy końcu 
podróży zapytał:

—Jak się nazywacie?
Marynarz Jarząbek, melduję posłusznie, panie 

admirale — wyrecytował zgodnie z regulaminem 
służby wewnętrznej.

—Z jakiego okrętu?
— Z „Kujawiaka”, panie admirale.
Nastąpił dalszy ciąg tej przygody. Admirał po 

chwili zatelefonował na okręt. Oficer wachtowy 
(zdaje się por. Wacław Krzywiec, późniejszy boha
terski obrońca Helu, a po wojnie więzień UB) przy
jął telefon.

— Tu admirał Unrug. Czy jest u was na okręcie 
Jarząbek?

Oficer wachtowy zrozumiał „jarzębiak”. Onie
miał z wrażenia, ale odpowiedział służbiście:

— Panie admirale, melduję posłusznie, jarzębia
ku nie mamy, mamy za to koniak.

— Tu o marynarza Jarząbka chodzi, a nie o 
koniak.

Marynarz Jarząbek miał w ogóle pecha.
Opowiadał mi o tym sam admirał, gdy odwiedzi

łem go kiedyś w Laily en Val. Nowa przygoda przy
trafiła się w Anglii. Jarząbek znalazł się tam wraz 
z załogą dla odebrania jednego z budujących się 
tam niszczycieli. Marynarzy zakwaterowano na mie
ście, Jarząbek mieszkał u jakiejś poczciwej Angiel
ki.

Pewnego dnia admirał otrzymuje list od burmi
strza. Treść listu brzmiała mniej więcej:

„Jesteśmy dumni, że możemy w naszym mieś
cie gościć polskich marynarzy. To wielki honor dla 
nas. Tylko zdarzył się przykry incydent z mary
narzem o nazwisku Jarząbek”.

Marynarz Jarząbek szybko wylądował w Gdyni, 
a pierwsze kroki na Oksywiu skierował do dowódz
twa floty, gdzie czekał na niego admirał.

— Co z wami Jarząbek? Coście tam znów 
zmajstrowali?

— Panie admirale, melduję posłusznie, że ...
I popłynęła opowieść, chaotyczna i trochę ner

wowa, o angielskiej przygodzie Jarząbka. Poszedł 
z kolegami na piwo i trochę przedłużył pobyt w 
pubie. Gdy wrócił zastał drzwi do domu zamknięte. 
Wszedł przez okno, prosto do kuchni, gdyż głód 
skręcał mu kiszki. Gospodyni, słysząc szmery, zja
wiła się niespodziewanie przed zajadającym Jarząb
kiem, który stał z nożem,kuchennym w ręku.

Coś mówiła, ale on angielskiego ani w ząb ; w kon
taktach z Anglikami posługiwał się metodą, w któ
rej ręce odgrywają zasadniczą rolę. Tak i tym ra
zem. Machał rękami, z których jedna uzbrojona 
była w nóż, i tłumaczył gospodyni że nie ma wro
gich zamiarów.

Nic nie zrozumiała, wydawało się jej, że mary

narz czyha na jej życie z nożem w ręce. Wybiegła 
z domu i wezwała policję. Sprawa się wyjaśniła, 
ale Jarząbek musiał wrócić do Gdyni.

— O co chodzi, panie admirale! — zakończył 
swój raport karny marynarz Jarząbek.

Na pewno nie został nawet ukarany, bo admi
rał Unrug te przygody Jarząbka opowiadał mi z 
uśmiechem. Wbrew pozorom szorstkości serce miał 
czułe dla wszystkich: oficerów i zwykłych maryna
rzy. Darzył ich niemal ojcowskim uczuciem, szcze
gólnie w najcięższych chwilach wojny.

Doskonale przygotował do walki swych maryna
rzy i wyprowadził na drogę chwały wojennej. Sam 
podzielił los pokonanych. Po kapitulacji Helu, któ
ry pod jego dowództwem bronił się do 2 paździer
nika 1939 r., znalazł się w niewoli niemieckiej. Po
nieważ w pierwszej wojnie służył w niemieckiej 
marynarce, wydawało się Niemcom, że będą mogli 
go pozyskać dla własnych celów. Kategorycznie 
odmówił. Przesiedział wskutek tego rok w obozie 
karnym. O tym mówił zawsze z oburzeniem:

2 Głupi! Tym Niemcom się zdawało, że duszę 
można zmienić.

iZnalazł się w Oflagu w Murnau, swą postawą 
imponował nawet Niemcom, w kontaktach z nimi 
posługiwał się tylko polskim, choć niemiecki znał 
równie dobrze. Rozmawiał z Niemcami przez tłu
macza. A gdy na tej jenieckiej drodze spotykał ma
rynarza witał go jak brata.

Wsłuchiwał się, w tym Oflagu, w głosy z dalekie
go świata, z różnych frontów. Śledził z napiętą 
uwagą dzieje wojenne swych wychowanków i pod
władnych. Wiadomości o ich bohaterskich czynach, 
o sukcesach wypełniały jego serce wielką radością. 
Myślą i sercem był z nimi.

To był chyba najcięższy okres w życiu admirała. 
Bezczynność w obozie jenieckim była równa ka
tuszom. Taki stan rzeczy przeciwny był jego na
turze. Zawsze kipiał energią i aktywnością.

Był już w wieku emerytalnym gdy po skończe
niu wojny pracował w Maroku, w Agadirze. Obce 
mu było pojęcie spokojnej starości przy kominku.

Gdy osiadł w Domu Polskim w Laily en Val, 
prosił, by mu przydzielono samochód dla przewo
żenia żywności z pobliskiego miasteczka. Nie mógł 
w żadnym wypadku usiedzieć bezczynnie.

Ale siły go opuszczały, musiał się rozstać nawet 
z tak drobnymi czynnościami, jak przywożenie ży
wności. Śmierć skradała się stopniowo. Wiedział 
o tym odważny marynarz, patrzył jej prosto w oczy. 
Umarł 28 lutego 1973 roku.

Na pewno w ostatnim błysku świadomości krą
ży' myślami wokół ukochanego Oksywia i Gdyni. 
Wobec najbliższych wyraził życzenie, że chce kie
dyś spocząć na Oksywiu. A z tamtego cmentarzyka 
widać daleki horyzont morza i statki wchodzące 
do Gdyni i wychodzące w rejsy dalekomorskie.

Stanisław Zadrożny
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Z prasy amerykańskiej Płk Śliwiński

ADMIRAŁ J. UNRUG W ŚWIETLE POLSKIEJ FLOTY WOJENNEJ

W polskiej audycji radiowej w San Francisco, 
dnia 11 marca 1973 została nadana audycja płk. 
Śliwińskiego pt. „Admirał Józef Unrug w świetle 
polskiej floty wojennej”.

Zanim pik. Stanisław Dąbek, dowódca Lądowej 
obrony Wybrzeża, podjął z grupą około dwudziestu 
oficerów i żołnierzy ostatni bój na stokach Babiego 
Dołu, zanim dokonał wyboru, że lepsza śmierć niż 
niewola — tego samego dnia 19 września 1939 r. 
koło południa odbył ostatnią, historyczną rozmo
wę .z Dowódcą Floty admirałem Józefem Unrugiem, 
wykorzystując kabel podwodny będący połączeniem 
z Dowództwem Floty na Helu. A oto rozmowa:

— Admirał Unrug; czołem, panie pułkowniku.
— Czołem, panie admirale; zadanie swoje speł

niłem. Policzone są nasze chwile... Dziękuję panu 
admirałowi za marynarzy, walczyli dzielnie jak lwy. 
Czy pan admirał nie ma do mnie żalu za Oksywie?

— Panie pułkowniku, podziwiamy waszą walecz
ność! Honor został uratowany. Czołem, panie puł
kowniku!

Kontradmirał Józef Unrug był dowódcą całości 
Sił Morskich i Lądowych na wybrzeżu, był dowód
cą na prawach dowódcy armii, podlegającym bez
pośrednio naczelnemu wodzowi. Dowództwo Floty 
mieściło się na Helu. Dowódca lądowej obrony wy
brzeża dziękował dowódcy floty za „marynarzy”. 
Pierwszy odszedł na Wieczną Wachtę 19 września 
1939 r., drugi — w lutym tego roku. We Francji.

... A siedmiokrotnie niźli Holandia,
Czterykroć jak Serbia, dwakroć jak Grecja, 
Dwakroć jak Belgia, jak Narwik, jak Kandia. 
Tyleż co Francja, i dłużej niż Singapore.
Zbrojny w czerwień i biel,
Umocniony honorem,
Bronił się polski piasek nadmorski — Hel.

Tak napisał poeta Zdzisław Broncel. A komandor 
Włodzimierz Steyer, dowódca Rejonu Umocnione
go Hel, ten sam, którego później sprawozdawca nie
miecki określił jako „Polaka amerykańskiego po
chodzenia”, powiedział na naradzie wojennej:

— Wszyscy kapitulują we wrześniu. My wytrzy
mamy do października.

Komandor Steyer nie wiedział o walkach poles
kiej grupy gen. Kleeberga, ale miał rację: Hel wy
trzymał do 1 października.

Tego dnia, po zbadaniu wszystkich elementów 
bojowych na miejscu i w całym kraju, kontradmi
rał Unrug podejmuje decyzję kapitulacji.

— Podkreśliłem — napisze później w swej rela
cji — że odpowiedzialność za kapitulację spoczywa 
wyłącznie na mnie i że się tą odpowiedzialnością 
wobec moich przełożonych z nikim nie zamierzam 
dzielić.

Po tej decyzji i po tym oświadczeniu nadano od
powiedni sygnał radiowy — w języku polskim — 
do dowódcy sił niemieckich. A potem Dowódca 
Floty dziękował swoim podkomendnym za męstwo 
i rozkaz swój pożegnalny zakończył słowami: „Na
dejdzie ta chwila, gdy po ukończonej wojnie defi
lować będziecie nie tylko w Warszawie, ale i w Ber
linie”.

W tym fragmencie historii z polskiej obrony Wy
brzeża i z polskiej wojny wrześniowej z Niemcami 
dziwnie z pozoru brzmią nazwiska dowódców: Un
rug, Kleeberg, Steyer ...

Admirał Unrug nie wyszedł na spotkanie niemiec
kiego dowódcy admirała Schmundta. Powitał go 
na nabrzeżu komandor Frankowski, który zawiózł 
Niemca do siedziby Dowódcy Floty.

Polski admirał w swobodnej pozie przyjmował 
swego młodszego wiekiem i rocznikiem kolegę z nie
mieckiej szkoły marynarki wojennej. Admirał nie
miecki, choć przybył przyjmować kapitulację poko
nanych, stał w pozycji zasadniczej i czuł się wyraź- 
n e uhonorowany spotkaniem z polskim admirałem. 
Starał się nawiązać do odległej przeszłości, ale admi
rał Unrug sprowadził go do rzeczywistości, a wspom 
nienia — do spotkania w Polsce.

„Z panem admirałem ostatni raz widziałem się 
cztery lata temu, podczas wizyty okrętu niemiec
kiego w Polsce” powiedział sucho Dowódca Floty 
RP.

Rzeczywiście — w roku 1935 admirał Schmundt, 
jako dowódca krążownika „Koeningsberg” rewizy
tował Polską Marynarkę Wojenną w Gdyni i był 
przyjęty w Warszawie przez ministra Tadeusza Kas
przyckiego.

W czasie tego helskiego spotkania z dowódcą 
niemieckim — polski dowódca Floty rozmawia po 
polsku, za pośrednictwem tłumacza, polskiego pod
porucznika rezerwy z Gdyni.

Takim był Dowódca Polskiej Floty. Ten sam, 
którego po śmierci prasa zachodnio-niemiecka wspo
mniała, jako dowódcę niemieckiej łodzi podwodnej 
z lat pierwszej wojny światowej i przełożonego przy
szłych admirałów hitlerowskich Doenitza i Cana- 
risa.
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I w tym jest, w tej postawie, w tej hardości, w tej 
dumie i w tym życiorysie — polski los i piękna pra
wda polskości.

Życiorys admirała Unruga zawdzięczamy wspo
mnieniom gen. Wincentego Kowalskiego, który z 
Dowódcą Floty dzielił izbę w obozie jenieckim. W 
tym obozie, do którego admirał Unrug, jak zresztą 
wszyscy oficerowie z Helu, poszedł z prawem no
szenia białej broni.

Małomówny, oszczędny w słowach był admirał 
Unrug. Ale, gdy mówił — to słowa jego wzbogaca
ły spojrzenia jego niebieskich oczu, a te spojrze
nia niejednokrotnie wymowniejsze były od słów.

W dzieciństwie przyszły polski admirał nie znał 
innego języka, jak tylko język niemiecki. Matka 
była Niemką czystej krwi. Ojciec był z rodu pols
kiego, czy też spolonizowanego w Prusach. Był ge
nerałem cesarskiej kawalerii. Był ulubieńcem salo
nów arystokratycznych i ulubieńcem dworu. Cesarz 
Wilhelm gościł go chętnie u siebie i zawsze witał 
słowami: „Mój przyjacielu, stary Polaku”.

Ten stary Polak nie usiłował przełamać oporów 
żony. Był natomiast dyplomatą, nie tylko kawale- 
rzystą. Dyplomatą na froncie domowym. Na tym 
froncie, na którym pod niepolskim okiem matki 
przygotowywał honor i hardość i wierność przyszłe
go polskiego admirała.

Generał Unrug angażuje do wychowania swych 
synów — Józefa i młodszego — guwernera, który 
wprawdzie nie zna francuskiego, ale zna biegle nie
miecki i polski. I zna historię Polski.

Nie zachowało się, niestety, nazwisko tego wspa
niałego człowieka, który w spisku z generałem car
skiej kawalerii kształtował charakter i dumę przysz
łego polskiego admirała.

Guwerner woził chłopców po miastach niemiec
kich, których muzea przechowują pamiątki polskiej 
chwały. Pokazywał im szyszaki i zbroje, mówił im 
czym jest Polska i Jej wielkość. Coraz częściej i co
raz więcej mówił po polsku.

Może godzi się zanotować — według relacji same
go admirała — że pierwsze słowa polskie, które 
przyswoili sobie młodzi Unrugowie składały się w 
wiersz: „Niech husaria skrzydła bierze, niech stalo
we lśnią pancerze”.

A wraz z polskimi słowami, wraz z przekazem 
rycerskiej przeszłości brali w siebie na dalsze życie 
przykazania rycerstwa polskiego.

Marynarce Niepodległej dał ten Polak — z pra
wych najbardziej prawy i z dumnych najbardziej 
dumny —- tego ducha rycerskiego, wspaniałą tradycję 
odpowiedzialności i przywództwa, a więc te wszyst
kie zalety, które złożyły się na wielką chwałę wojen
ną małej floty RP i które sprawiły, że jednostki pol
skiej bandery wojennej stały się wzorem dla innych 
flot, nawet flot narodów o starej tradycji morskiej.

Admirał Unrug z krwi w żyłach swoich przemie
szanej dokonał dobrowolnie wyboru, a potem jed
ną miał tylko wierność i dumę. Nie skusiły go w nie
woli zachęty doraźnych zwycięzców, odwołujących 
się do jego niemieckiej krwi po matce. Nie skusili 
krewni po kądzieli, którzy wpływami swymi na naj
wyższych szczeblach hitlerowskiej Rzeszy mogli mu 
zapewnić wypuszczenie z niewoli i nawet wysokie 
godności. Pokusy wszystkie admirał bezwzględnie 
odrzucił, a krewnych albo wcale nie przyjmował, 
albo — zmuszony do ich przyjęcia — mówił tylko 
po polsku, a więc przez tłumacza.

W tej pięknej postaci Dowódcy Floty RP jest sa
ma esencja polskości. Sama esencja Polski, która 
— gdy już raz kogoś uwiodła i urzekła —• to już 
na zawsze, na całe życie. Aż po śmierć.

Z dala od szlaków morskich, w domu dla eme
rytów we Francji zmarł Polak wspaniały, niezłom
ny, dumny i wierny — ś.p. kontradmirał Józef Un
rug, dowódca Floty RP, jej organizator i twórca jej 
pięknego rycerskiego charakteru. Nie doczekał obie
canej swym marynarzom defilady w Warszawie. Ale 
duch tego wspaniałego człowieka, Polaka i mary
narza jest do dziś na każdym polskim okręcie i wszę
dzie tam, gdzie dumnie łopoce polska bandera. I 
będzie zawsze. Dopóki kropla jest w Bałtyku!

Niech najpiękniejszym salutem białoczerwonej 
bandery, wplecionej w błękit Bałtyku i bursztyno
we piaski polskiego wybrzeża pożegna Polska 
Pierwszego Marynarza Rzeczypospolitej. Cześć Jego 
Pamięci!

Ś.p. kontradmirał Józef Unrug odznaczony był 
Złotym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Polonia 
Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, 
francuską Legią Honorową, szwedzkim Orderem 
Miecza i duńskim Orderem Daneborg.

Osierocił żonę i syna, z którymi w serdecznej ża
łobie łączą się polscy marynarze i Stowarzyszenie 
Marynarki Wojennej.
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Z prasy polskiej

WSPOMNIENIE O

Kontradmirał Józef UNRUG

Dnia 1-go marca br. zmarł, w wieku 88 lat, kontr
admirał Józef Unrug, przebywający w domu ren
cistów w Lailly en Val nad Loarą we Francji, współ
twórca, i długoletni dowódca floty polskiej mary
narki wojennej w okresie międzywojennym oraz 
dowódca obrony wybrzeża w 1939 roku.

Na prawach dowódcy armii podlegali mu: 
dowódca Obrony Wybrzeża pułkownik Dą
bek, dowódca Obrony Rejonu Umocnionego Hel 
kmdr. Steyer, dowódca Morskiej Obrony Wybrze
ża kmdr. Frankowski oraz dowódca Morskiego Dy
wizjonu Lotniczego kmdr. Szystowski.

Józef Unrug urodzony w 1885 roku w Solcu Poz
nańskim, pochodził z od dawna osiadłej w Polsce i 
spolszczonej rodziny niemieckich baronów, z któ
rej jedna linia miała dobra w Poznańskim, a druga 
w Krakowskim. Ożenił się z Zofią Unrużanką z tej 
drugiej linii. W czasie pierwszej wojny światowej 
służył w marynarce niemieckiej, gdzie zasłynął jako 
utalentowany komendant szkoły oficerskiej. Po od
zyskaniu niepodległości Polski zgłosił się do Depar
tamentu Spraw Morskich MSW w Warszawie. W 
1920 r. został mianowany w randze kapitana sze
fem sztabu Dowództwa Obrony Wybrzeża Mors
kiego w Pucku, w 1921 awansowany do stopnia ko
mandora por. w 1925 r. mianowany Dowódcą Floty 
i awansowany w rok potem na pełnego komandora, 
a w 1933 r. na kontradmirała. (Dowództwo Floty 
znajdowało się w Gdyni na Oksywiu, a kierownict
wa Marynarki Wojennej w Warszawie. Szefem był 
kontradmirał Jerzy Świrski).

Józef Unrug, jako Dowódca Floty, całą duszą 
oddawał się trudnemu i odpowiedzialnemu zadaniu 
tworzenia floty z powojennych pozostałości spod 
trzech zaborów — które przyniosły Polsce kilka sta
rych okrętów z demobilu — i szkoleniu młodych 
kadr. Dzięki temu już na początku lat 30-tych pol
ska marynarka wojenna stanowiła karną, zintegro
waną, odpowiedzialną formację wojskową, a w 1939 
roku i podczas drugiej wojny światowej zaliczała 
się, jeśli chodzi o wyszkolenie do najlepszych z oś
miu marynarek działających na wygnaniu, w opar
ciu o Wyspy Brytyjskie.

Jakim był admirał Unrug, jako Dowódca Floty 
i jak pojmował służbę marynarską mówi komandor 
por. w st. spoczynku Robert Kasperski:

„Codzienną pracę Ułożył sobie tak, że był w sta
nie załatwić w oznaczonych godzinach, obowiązki 
dowódcy Floty, omówić zagadnienia z bezpośredni
mi podwładnymi, obejrzeć port wojenny oraz war-

Jadwiga SOKOŁOWSKA-CZERSKA

DOWÓDCY PMW

sztaty, wskazać każde niedociągnięcie, dać wska
zówki i wyciągnąć konsekwencje za najmniejsze 
niedbalstwo. A patrzeć umiał i z doświadczenia 
wiedział, że w służbie okrętowej nie ma drobiazgów 
i wszystko jest ważne. — Był przecież sam dowód
cą okrętu podwodnego w czasie wojny. Przekazał 
i wpoił bezkompromisowo rzetelną wiedzę codzien
nego życia okrętowego, nie tylko książkową i przy
gotował w czasie pokoju pełnosprawne okręty i za
łogę na czas wojny.

To był Polak, wykazujący patriotyzm w rzetel
nym, codziennym wykonywaniu obowiązków z cał
kowitym poświęceniem. To był przełożony o naj
wyższych kwalifikacjach fachowych, wychowujący 
i uczący własnym przykładem, z zastosowaniem 
najwyższych wymagań.

To był człowiek w pełnym znaczeniu tego sło
wa, szlachetny, sprawiedliwy, uprzejmy, bezpośre
dni, szanujący godność innych i własną.

Główny nacisk admirał Unrug kładł na dyscy
plinę, organizację pracy, dokładność, obowiązko
wość i punktualność, stanowiące, jego zdaniem, is
totę służby okrętowej oraz decydujące o bezpie
czeństwie okrętu i załogi na morzu i o powodzeniu 
akcji bojowych. Uczył i wychowywał przy pomocy 
metod iście „nelsonowskich”. Oto kilka przykładów 
„recepty” na punktualność zastosowanej przez Un- 
ruga, o czym opowiadali mi jego dawni oficero
wie, m. in. kmdr. Robert Kasperski i kpt. Mostowik.

— Któregoś lipcowego ranka 1931 r. o godz.
8.00 z portu wojennego miała odbić motorówka 
Dowódcy Floty, którą on wraz ze swym oficerem 
flagowym miał jechać służbowo do Pucka. Kontr
admirał jak zwykle, był punktualny, lecz oficer fla
gowy por. T. Borysiewicz spóźnił się o półtorej mi
nuty. Unrug poczekał na niego przy burcie i wy
mieniona podróż odbyła się. Jednak po powrocie 
ów oficer flagowy został karnie przeniesiony na 
dwa lata do flotylli rzecznej w Pińsku.

Podobnie traktował kontradmirał Unrug rów
nież wyższych oficerów sztabowych.

Kiedyś np. miał z nim służbowo jechać na Hel 
na ORP „Ślązak” płk Bolt, szef Departamentu Ar
tylerii MSWojsk, który specjalnie w tym celu przy
jechał z Warszawy, wraz z całym swym sztabem. 
Gdy o oznaczonej godzinie 8.00 nie zjawili się oni 
przy trapie okrętu na molo w Orłowie, gdzie Do
wódca Floty przypłynął do nich z Oksywia, admi
rał rozkazał odcumować i wrócić do Gdyni, pomi
mo iż z daleka widać było biegnących po molo 
spóźnialskich rozpaczliwie machających rękami.

Innym razem zaś, w 1932 r., z takiego samego 
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powodu zostawił na molo połowę sztabu swego 
przełożonego, Szefa Sztabu Generalnego gen. Gą- 
siorowskiego, który razem z Dowódcą Floty, rów
nież na ORP „Ślązaku”, miał płynąć na inspekcję 
na Hel.

Kontradmirał Unrug, odznaczając się szczegól
nym poczuciem odpowiedzialności, wymagał od 
swych oficerów takiej samej postawy. Np. za znisz
czenie sieci rybackich podczas manewrów, co uwa
żał za zwykłą nieostrożność, kazał dowódcom o- 
•krętów płacić z własnej kieszeni.

Wymagania i sankcje Dowódcy Floty wzrastały 
proporcjonalnie do rangi oficerskiej i wysokości 
zajmowanego stanowiska, dla zwykłych marynarzy 
był daleko łagodniejszy i czasami nawet coś niecoś 
.puszczał płazem. A wiedział o nich wiele. Tajemnicą 
Poliszynela było, że do największych przyjemności 
poza służbą, obok spacerów z ulubionym wilczu
rem po porcie wojennym, należało obserwowanie 
przez lunetę tego, co się dzieje na jego ukochanych 
okrętach. Admirał Unrug mieszkał na tzw. „Szwedz
kiej Górce”, wznoszącej się powyżej zabudowań 
Dowództwa Floty, w przeznaczonym dla siebie do
mu, gdzie w oknie wychodzącym na port miał spe
cjalnie zamontowaną dalekosiężną lunetę.

Wśród kilku innych, Dowódca Floty nosił także 
przezwisko „Szwed”, ze względu na swą skan
dynawską urodę drapieżnego, nieustraszonego wi
kinga, stąd powstała i ta „Szwedzka Górka”. Jak 
wspomina pani Kira Jacyniczowa, wdowa po kpt. 
Mieczysławie Jacyniczu, towarzyszu wypraw że
glarskich admirała, najcięższą służbą było dla nie
go odbywanie towarzyskich czwartkowych herba
tek, urządzanych tam przez panią Zofię.

Żeglarstwo było jego drugą pasją. Był zapalonym 
żeglarzem i mecenasem tego sportu. Założył Ofi
cerski Yacht Klub Morski, i popierał go, jako jeszcze 
jedną szkołę charakterów, oraz morskiej zaprawy 
dla swoich marynarzy.

Komandor por. emeryt Antoni Tyc, który jako 
oficer nawigacyjny walczył na „Błyskawicy”, „Gar- 
landzie”, „Orkanie”, „Dragonie” i „Conradzie” po
kazuje mi napisaną w 1944 roku książkę pt. „Nav- 
ies in exile” („Marynarki na wygnaniu”). Jej autor 
— A.D. Divine, angielski korespondent wojenny, 
pływał kolejno na okrętach polskich, norweskich, 
francuskich, belgijskich, holenderskich, duńskich, 
jugosłowiańskich i greckich. W wymienionej książ
ce AD. Divine stawia polską marynarkę wojenną 
na pierwszym miejscu, jako najlepszą ze wszyst
kich wymienionych. W superlatywach przedstawia 
poszczególne jej osiągnięcia bojowe, a zwłaszcza 
postawę moralną, nieustraszoną odwagę i fachowe 
wyszkolenie polskich marynarzy i oficerów. Po
dobną opinię wystawia polskiej flocie i w pozosta
łych swych pięciu książkach.

Komandor Tyc wspomina, że byli wychowan
kowie corocznie posyłali swemu Dowódcy Floty, 

nowy admiralski mundur, aby w niewoli nie czuł 
się opuszczony i mógł się godnie prezentować wo
bec Niemców.

Admirał Unrug był nie tylko doskonałym wy
chowawcą i twórcą polskiej floty wojennej, lecz 
również doświadczonym dowódcą. Świadczy o tym, 
jego taktyka obrony Wybrzeża i obrony Helu, 
trwającej aż po dzień 1 października 1939 r. Okazał 
w niej talenty dowódcze i niezłomny hart ducha

Jak pisze w swoim sprawozdaniu z walk na Wy
brzeżu:

„Dalsza obrona wobec przewagi nieprzyjaciela i 
już objawiającego się u nas braku amunicji artyle
ryjskiej (zwłaszcza pocisków przeciwlotniczych) — 
nie mogłaby trwać dłużej jak 5 do 10 dni i pociąg
nęłaby za sobą duże straty w ludziach .. j — 
Flota morska, zwłaszcza okręty podwodne, przesta
ła walczyć na Bałtyku, („Wilk”, „Orzeł” opuściły 
Bałtyk, a „Ryś”, „Żbik” i „Sęp” internowane zo
stały w Szwecji). Zatem Hel stracił już swoje zna
czenie jako baza naszej floty i jako punkt kiero
wniczy dla działania na Bałtyku”.

Na końcu Unrug podkreślił:
„.. . że odpowiedzialność za kapitulację spoczy

wa wyłącznie na mnie i że z tą odpowiedzialnością 
wobec moich przełożonych z nikim nie zamierzam 
się dzielić” . ..

Troska kontradmirała Unruga jako Dowódcy 
Floty, o swych podkomendnych przetrwała kam
panię wrześniową. Po kapitulacji Helu jego obroń
cy zostali przewiezieni do Oflagu w Nimburgu w 
Bawarii, gdzie w styczniu 1940 r. oficerowie ma
rynarki przygotowywali ucieczkę, nie mającą wów
czas, w ciężkich zimowych warunkach w górach, 
żadnych szans powodzenia. Jak relacjonuje kmdr 
R. Kasperski, kontradmirał, przestrzegając ich przed 
lekkomyślnym ryzykanctwem, zwrócił się tak do 
zgromadzonych w baraku 75-ciu oficerów marynar
ki:

„ ... wszakżeż zdecydowałem się na poddanie 
Helu tylko dlatego, iż wierzę, że ta wojna zmieni 
się w wojnę światową i że my ją wygramy, bo ina
czej bronilibyśmy Helu do końca, do ostatniego 
żołnierza. Wszakżeż kalkulowałem w ten sposób, 
że 25 procent składu osobowego floty może zgi
nąć w tej wojnie, reszta musi zostać, bo będzie po
trzebna do odbudowy polskiej marynarki w nie
podległej Polsce. Wszakżeż ja jestem już stary i nie 
wiadomo, czy powrócę do Ojczyzny, lecz wy, mło
dzi powinniście i nie wolno wam teraz lekkomyśl
nie narażać życia. ..”

Po jakimś czasie kontradmirał Unrug wraz z in
nymi jeńcami z Helu, został przeniesiony do Oflagu 
w Spittau w Austrii, stamtąd do Woldenbergu na 
Pomorzu. Stąd (pomimo jego protestów i próśb, 
aby pozostawiono go razem z jego oficerami) prze
wieziony został do innego obozu, a wreszcie do 
oflagu w Murnau, gdzie pozostał do końca wojny.
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Wszyscy, którzy przebywali razem z Dowódcą 
Floty w obozach jenieckich, m. in. kmdr 7?. Ka
sperski, kpt. J. Mostowik, kpt. R. Borowiec, kmdr 
M. Jacynicz, kpt. A. Wysocki, kpt. Z. Świątkow
ski, kmdr M. Wojcieszek, kmdr Wąsowicz, kmdr. 
Zawiasa i wielu innych, z którymi rozmawiałam 
o nim, twierdzą, że admirał Unrug był nie tylko 
wzorem dowódcy i wzorem człowieka, lecz rów
nież wzorem Polaka. Zawsze podtrzymywał na du
chu współtowarzyszy, dowodząc, że Niemcy prze
grają tę wojnę, zawsze z ogromną godnością pod
kreślał wobec Niemców dystans dzielący go od 
nich, jako Polaka i jako dowódcę marynarki. Kil
kakrotnie odmawiał i odrzucał propozycje podpisa
nia listy Ur-Deutscha, zwracając się do napastu
jących go tym dostojników hitlerowskich wyłącznie 
po angielsku i nie podając im ręki. Niemcy nie 
mogli mu tego darować i przy każdej okazji robili 
z tego powodu chamskie przytyki. Kpt. J. Mosto
wik opowiada, że np. w Woldenbergu, gdy prze
mawiał do nich komendant obozu gen. Putkamer 
zwrócił się w pewnej chwili do Unruga mówiąc: 
„a pan, admirale, na niewłaściwego konia postawił”, 

na co otrzymał odpowiedź polskiego Dowódcy Flo
ty: „gra się jeszcze nie skończyła”...

Kmdr Kasperski opowiada związany z tym za
bawny incydent. Przemówienie gen. Putkamera tłu
maczył im wówczas Czech mjr Dworzak, (pełniący 
funkcję tłumacza przy komendancie) w ten sposób 
„ . . . jak będziecie zachowywać się porządnie, to 
generał będzie wam robił na rękę” ... Na to wśród 
homeryckiego śmiechu, padła chóralna odpowiedź 
polskich oficerów: „Niech sobie robi!”

Po zakończeniu wojny kontradmirał Unrug po 
pobycie w Anglii, przeniósł się do Agadiru, a po
tem z powodu choroby i ze względu na klimat, 
do Francji, gdzie wraz z żoną zamieszkał w domu 
rencistów w Lailly en Val. Tu do ostatnich niemal 
chwil życia pracował jako kierowca ciężarówki, 
wożąc żywność z pobliskiego miasteczka, aby w 
ten sposób odpłacić się za utrzymanie swoje i żony. 
Pełen godności, nie chciał niczyjej pomocy. Nie 
przyjął także obywatelstwa francuskiego, propono
wanego mu przez rząd Republiki.

Jadwiga Sokolowska-Czerska
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Z czasów powojennych

Z niewoli niemieckiej
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Wyjazd Admirała Unruga z żoną do Marokka w 1948 r.

Wizyta Admirała Unruga w Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej
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PODZIĘKOWANIE.

Dnia 8 maja 1973

Zarządowi Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
wyrażam moją gorącą i najszczerszą wdzięczność 
za podziwu godną organizację uroczystości żałobnej 
dnia 5 marca br. w Lailly-en-Val, ku czci mego ś.p. 
męża, wiceadmirała Józefa Unruga.

Dziękuję byłym podkomendnym mego męża, któ
rzy na własnych barkach ciężką trumnę wnieśli do ko
ścioła — oraz oficerom Marynarki Wojennej, któ
rzy postawą swą podczas długiego nabożeństwa 
wzbudzili podziw swoich i obcych.

Wyrażam z głębi serca wszystkim, którzy mnie 
i rodzinie mojej dali nie tylko dowody prawdziwego 
współczucia ale i czynnej pomocy — z komando
rem Bohdanem Wrońskim na czele — moją ser
deczną wdzięczność.

Zapewniam Ich, że uczcili pamięć mego ś.p. Mę
ża w sposób gcdny.

Na fszczegółną wdzięczność z mej strony zasłużył 
Pan Komandor Wroński swym pięknym przemó
wieniem w kościele, niestrudzoną opieką, którą 
mnie otaczał i czynnym 'udziałem w organizacji 
uroczystości żałobnej.

Bóg zapłać Im wszystkim!
Zofia Unrug
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
W Argentynie zmarł w styczniu br. nasz kolega 

bosman Karol Stasiński, o czym zawiadomił nas 
kol. W. Januszewski w swym liście z dn. 24 stycz
nia 1973. *

Dnia 2 lutego w pożarze domu zmarł w Kars, 
Ontario, Kanada, kol. kpt. mar. Jerzy Łuka
szewski. Kół. Łukaszewski był bardzo łubianym 
i zdolnym oficerem specjalności artyleryjskiej. Ja
ko podchorąży ukończył celująco podchorążówkę. 
Po wojnie przez pewien czas służył w Royal Navy.

*
Dnia 5 lutego br. zmarł w Polsce kmdr mgr inż. 

Stanisław Rymszewicz, jeden z naszych najstarszych 
kolegów. Pogrzeb jego odbył się na cmentarzu w 
Oliwie 8 lutego 1973. *

Dnia 15 lutego zmarł nagle w Londynie przyja
ciel Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, oraz wie
lu naszych kolegów ppłk pilot Karol Kaczmar
czyk. *

Dnia 28 lutego w Lailly-en-Val zmarł nasz długo
letni dowódca Floty wiceadmirał Józef Unrug. 
Zgon jego jest dla nas niepowetowaną stratą.

Dnia 28 lutego, czyli w tym samym dniu w któ
rym zmarł admirał Unrug we Francji, pod Lon
dynem zmarła p. Maria Świrska, wdowa po ś.p, 
admirale J. Świrskim — naszym długoletnim Sze
fie Kierownictwa. Została pochowana w Londynie 
tak, jak sobie tego życzyła, we wspólnym grobie 
ze swym mężem, na cmentarzu Old Brompton.#

Podobno zmarł w Polsce nasz kolega Grabowski. 
Tego przemiłego Kolegę wielu z nas pamięta, a 
szczególnie ci, którzy przed wojną służyli w dywi
zjonie okrętów podwodnych. O jego zgonie do
niósł nam w swym liście kol. Hess. Data zgonu 
nieznana. *

W roku ubiegłym w Watford zmarł kol. Janusz 
Mars — dalmierzysta. Wiadomość od I. Z. No
wackiego z Kanady.

Cześć Ich pamięci.
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UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE

Dnia 19 marca w dniu Imienin ś.p. Admirała 
lózefa Unruga odbyła się uroczysta Msza żałobna 
w Brompton Oratory w Londynie. Oprócz ofice
rów, podoficerów i marynarzy Marynarki Wojen
nej obecni byli: brat ś.p. Admirała z Małżonką, 
przedstawiciele Korpusu Generałów z gen. Kopań
skim na czele, przedstawiciele dyplomacji z amba
sadorem, E. Raczypskiłn. Wszyscy podkomendni 
admirała Unruga byli z rodzinami. Mszę św. cele
brował ks. prałat Wróbel.

W sobotę 17 marca w kościele św. Kazimierza 
w Toronto odprawiona została Msza św. żałobna 
za spokój duszy ś.p. admirała Józefa Unruga z ini
cjatywy kolegów z Polskiej Marynarki Wojennej 
mieszkających w Kanadzie.

KOMISJA OPIEKI 1 FUNDUSZ 
IM. GINSBERTA

Od wydania ostatniego numeru „Naszych Syg
nałów” wpłynęły następujące dary na Komisję 
Opieki:

Liga Morska, Oddział Kwaśniewskiego £ 6.25
I. Bednarz 1.50
K. Namieśniowski 3.00
Z. Proszek 2.00
K. Malawski 6.00
Lady M. Moncreiffe 5.00
W. lanuszewski 2.00
K. Hess 9.96
S. Piaskowski 2.00
E. Szczepański 4.90
T. Kutek 30.00
Z. Unrużyna — dla uczczenia pamięci ś.p.

Eugenii Wrońskiej 5.00
Mieszkańcy Antokolu — dla uczczenia pa-

mięci ś.p. M. Świrskiej 10.00
Koło Nowy York $ 60.00
K. Brożek 50.00
Z. Łopuch 20.00
A. Igliński 20.00
T. Jaszkowski 15.00
J. Krasnodębski 10.00
E. Stelmaszyk . 5.00
W. Majka 5.00

Składkę na członkostwo dożywotnie wpłacili ko
ledzy:

S. Uniechowski £ 10.89
S. Traszko 10.50
T. Rowiński 10.50
W. Trzebiński 10.50
S. Derdziak 11.92
K. Kasperek 11.92
M. Czub 11.92
M. Rękawik 11.94

Swoje członkostwo do Koła SMW Glasgow zgło
sili Koledzy:

P. Radziwonik
S. Antosik

Nowych członków witamy serdecznie w naszym 
gronie.

Odwiedzili nasze Stowarzyszenie Koledzy: 
dr A. Musiałkowski z Nowej Zelandii 
p. S. Piaskowski z USA 
p. J. Hulewiczowa z Kanady.

Wszystkim Ofiarodawcom Komisja Opieki skła
da serdeczne podziękowanie.
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WRAŻENIA Z WALNEGO ZEBRANIA
Dnia 29 kwietnia 1973 r. odbyło się Walne Ze

branie SMW. Jak zwykle na sali było 30 osób przed 
południem i O' kilku Kolegów więcej po południu. 
Z reguły widzii się zawsze te same twarze. Gdyby 
wszyscy członkowie, mieszkający w Londynie lub 
w najbliższej okolicy stawili się na Zebranie o- 
becnych powinno być dwa razy więcej.

Na wniosek ustępującego Prezesa Zarządu Głów
nego przewodniczącym Zebrania został kol. W. 
Krzyżanowski, który zaprosił do stołu prezydial
nego w charakterze sekretarza kol. S. Olszewskie
go oraz reprezentantów Kół lokalnych. Reprezen
tantów takich było tylko dwóch — mianowicie z 
ramienia Koła Manchester przyjechał kol. T. Le- 
sisz a z ramienia Koła Plymouth kol. L. Wolny.

Koło Glasgow już drugi raz z rzędu nie przy
słało swego przedstawiciela, a Koło Brighton 
zawiadomiło, że z powodów zdrowotnych wyzna
czeni dwaj przedstawiciele przybyć nie mogą.

Przebieg zebrania nie odbiegał zbytnio od utar
tego szablonu. Kilku kolegów, jak zwykle, prze
mawiało trochę nie na temat, inni zaś wykazali 
zdumiewające luki w wiadomościach o sprawach, 
które były związane z SMW od chwili jego powsta
nia, ale ogólnie biorąc pod świetnym przewodnic
twem kol. Krzyżanowskiego przebieg zebrania był 
bardzo sprawny. Zebranie zakończono tuż przed 
16-tą, co się dobrze stało, bo do tej tylko godziny 
mogliśmy dysponować salą na 1 piętrze.

Na tradycyjną kawę/herbatę z tortem wszyscy 
udali się o piętro wyżej do pokoju klubowego. W 
tym miejscu może warto wspomnieć, że z uwagi 
na godz. 16.00 przerwa obiadowa została skrócona 
o mriiej więcej godzinę. Kol. Kneba, który brał 
udział w zebraniu zrobił kilka świetnych zdjęć ko
lorowych w powiększonym formacie, kolegów przy 
stołach w restauracji oraz jedno zdjęcie grupowe 
wszystkich uczestników zebrania. Zdjęcia są do o- 
bejrzenia w kancelarii SMW, która przyjmuje za
mówienia. Cena pomiędzy £1.50 a £2.00 od sztuki.

Tak zebranie wyglądało na zewnątrz.. Do tego 
jednak warto dodać jak nasze sprawy wyglądają 
w istocie.

Zacznijmy od zebrania. Widzimy na nim zawsze 
tych samych Kolegów. Pokaźna, niestety, jest licz
ba tych, którzy nawet na walne zebranie (raz do 
roku) się nie pofatygują. A teraz dla odmiany przyj
rzyjmy się zarządom, tak głównemu jak i Kół lo
kalnych. I tu i tam Znajduje zawsze te same na
zwiska. Czasem któryś z kolegów odpocznie na rok 
lub dwa, a potem znów daje się namówić i wybrać 
do zarządu. Innymi słowy, jest tylko minimalna 

garstka, która zdobywa się w większym lub 
mniejszym stopniu na poświęcenie swego wolnego 
czasu i energii dla Stowarzyszenia. Zgadzam się, 
że pracując na chleb codzienny człowiek wieczo
rem jest raczej zmęczony i nieskory do dodatkowej 
pracy, ale trzeba sobie zdać sprawę, że tylko ta 
praca własna utrzymuje nasze Stowarzyszenie przy 
życiu. W dodatku — o ile na ten wysiłek mogą się 
zdobyć starsi koledzy, tym bardziej mogą młodsi, 
a tych najwięcej brakuje.

Wreszcie uwaga o wszystkich członkach SMW.
W tym roku Zarząd specjalnie prosił, aby wszy

scy, bez wyjątku Koledzy przesłali swe upoważ
nienia do glosowania. Chodziło o pewne koniecz
ne zmiany w Statucie do czego potrzeba co naj
mniej 3/4 głosów członków SMW. Upoważnienia 
razem z obecnymi dały sumę 143 głosów na ogólną 
ilość członków 391. Inaczej mówiąc 248 Kolegów, 
pomimo prośby nie zdobyło się nawet na wpisanie 
kilku nazwisk na przysłanym im druczku i odesła
niu go pocztą, po podpisaniu.

Z Kola Glasgow na 23 członków upoważnienia 
przysłało 13 Kolegów. Z Koła Manchester, pomi
mo dołączenia kopert na odpowiedź przysłało za
ledwie kilku, z Koła Plymouth brakowało też kilka 
upoważnień i z Koła Brighton 4-ch. Tak wygląda
ło to tu na tej wyspie. Cóż dopiero mówić o Ko
legach rozsianych po świecie.

Te wszystkie objawy, które wymieniłem — to 
jest nic innego jak zobojętnienie. Powiedziałbym 
zobojętnienie w najgorszym stopniu z domieszką le
nistwa i gnuśności. Bo tego stanu rzeczy nie moż
na zwalić jedynie na brak czasu. Moim zdaniem, 
jest to paraliż postępowy, który może spowodować 
przedwczesny zgon naszego Stowarzyszenia, o ile 
nie otrząśniemy się z tej apatii i bezwładności. Sto
warzyszenie przestanie istnieć mimo że wielu chce 
widzieć je jako organizację czynną i wciąż chce do 
Stowarzyszenia należeć.

Na zakończenie parę słów o sprawozdaniach Kół 
by zakończyć swe wrażenia kropką nad „i”. Czy
tając sprawozdania Kół stwierdziłem że są niekom
pletne i robią wrażenie pisanych „od ręki”, na chyb
cika, aby zbyć. Jedynym pięknym wyjątkiem jest 
Koło Brighton, którego sprawozdanie naprawdę na 
to miano zasługuje.

Gdybym był Lwowiakiem zakończyłbym swe spo
strzeżenia zdaniem: „Ta Jezus Maria — ludzie, o- 
pamiętajcie się — ta co wy robicie?”

Poniżej podajemy skład Obecnych Zarządów nie
których naszych Kół:



22 NASZE SYGNAŁY

1) . CHICAGO — USA
Ludwik Lichodziejewski — honorowy prezes 
dr Stanisław Korzeniowski —■ prezes,
Konstanty Siemaszko — wiceprezes, 
Kazimierz Gidziński — wiceprezes, 
Henryk Kołodyński — sekretarz, 
Kazimierz Kasperek — skarbnik

2) . KOŁO SMW NEW YORK — USA
T.W. Jekiel — prezes (obecnie w Hong-Kongu)
K. Nagrodzki — wiceprezes
K. Brożek — wiceprezes
K Kowalewski — sekretarz
Z. Łopuch — skarbnik
L. Stróżniak —
A. Krzyworzeka — członkowie Zarządu

3) KOŁO SMW — BRIGHTON

W. Żółkiewka — prezes
T. Zabłocki — wiceprezes
Sekretarz — vacat
N. Żółkiewkowa — zastępca sekretarza
H. Adamiak — skarbnik
W. Burko — zastępca skarbnika
S. Nowicki i E. Durka — członkowie Zarządu

Skład Zarządów Kół Plymouth, Glasgow i Man
chester jest wymieniony w sprawozdaniu rocznym 
działalności SMW za rok 1972/73.

Walne zebranie S. M. W. — 1973

Pierwszy rząd, Koledzy: J. Bendarz, S. Wolff, T. Hermaszewski, K. Zubkowski, 
W. Krzyżanowski, S. Olszewski. Siedzą: T. Lesisz, B. Jabłoński, J. Busiakiewicz, Julia 
Mackus, Dr ,B. Markowski, Halina Wójcik, B. Wroński, F. Pitułko, F. Wizła. 
Stoją: A. Wacięga, J. Rekner, F. Kaczmarek, P. Galla, J, Wolny, B. żukowski, 
H. Gryko, T. Budzyński, A. Ponikiewski, A. Cieszkowska, Z. Plezia, W. Nadratowski, 
J. Chojnowski, J. Anczykowski, R. Dulla, J. Wiszowaty, Z. Pleśniak, B. żukowski, 

B. Biskupski, A. Brzózka, E. Liber, S. Kurzawa.
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Fr. PITUŁKO

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA POMNIKA POLSKICH MARYNARZY 
W GLASGOW — 18 LUTEGO 1973 R.

Świąto Marynarki Wojennej w Glasgow miało w 
tym roku przebieg szczególnie'uroczysty i podnio
sły.

Jako gość honorowy Koła Glasgow przeżyłem 
niezapomniane chwile wzruszeń, radości i podziwu 
dla pięknej postawy kolegów, z którymi łączyły 
mnie tak mocne wydarzenia wojny.

Jestem przekonany, że wszyscy Koledzy rozsia
ni po szerokim święcie poczują się dumni i wdzięcz
ni Kolegom z Glasgow za piękną myśl i inicjatywę 
utrwalenia pamięci Marynarki Wojennej na ziemi 
brytyjskiej, a szczególnie w Szkocji, przez wysta
wienie pomnika.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w ko
ściele św. Patricka, które odprawił ks. kanonik Jan 
Gruszka. Na prośbę ks. Kanonika miałem zaszczyt 
odczytać Lekcję. Ks Kanonik w swoim pięknym 

kazaniu ujął treściwie historię Marynarki Wojen
nej i złożył hołd poległym w czasie wojny maryna
rzom. Z uznaniem podkreśliłem liczny udział Ko
legów, ich rodzin oraz zaproszonych gości w na
bożeństwie. W uroczystości wzięli udział zaprosze
ni: prof. dr Leon Koczy oraz prezesi Stowarzyszeń 
w Glasgow i ich Zarządy.

Po nabożeństwie wszyscy udali się własnymi śro
dkami lokomocji na cmentarz.

Po zebraniu się przy pomniku ks. Kanonik od
mówił modlitwy i poświęcił pomnik, po czym ja 
złożyłem wieniec.

Teraz nastąpiła niezmiernie wzruszająca i wymo
wna część uroczystości, gdy młody John Lassa, syn 
Prezesa Koła Glasgow pięknie zadeklamował wiersz 
Laurence Binyon’a — „For the fallen”.

Oto trzy zwrotki tego wiersza:
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With proud thanksgiving, a mother for her......
children,

(England) Poland mourns for her de ad at sea. 
Flesh of her flesh, they were spirit of her spirit, 
Eallen in the cause of the free.

They went with songs to the battle, they were 
young, 

Straight of limb, true of eye, steady and aglow. 
They were staunch to the end against odds un- 

counted:
They fell with their faces to the foe.

They shall not grow old, as we that are left grow 
old: 

Age shall not weary them, nor the years condemn. 
At the going down of the sun, and in the morning 
We will remember them.

Deklamacja wywołała głębokie wrażenie u wszy
stkich obecnych — wydawało się jakby w tym mo
mencie okazała płyta pomnika z szarego granitu 
nabrała życia i potęgi promieniowania po wieczne 
czasy i na cały świat: „We will remember them” — 
będziemy o Was pamiętać.

W uroczystości poświęcenia wzięło udział ok. 60 
csób, były także wdowy po ś.p. Kolegach pp. Ma- 
kosiowa, Mrugałowa i Gatnerowa, która po uro
czystości złożyła wieniec przysłany telegraficznie 
przez jej córkę z Ameryki.

Po poświęceniu pomnika odbył się obiad mary
narki w domu SPK przy udziale 80 osób.

Wspaniały i niezwykle serdeczny nastrój w czasie 
obiadu dowodzi dobrego samopoczucia gości po 
pięknej udanej uroczystości i tym samym podkreśla 
nienagannie dobrą organizację, co jest oczywiście 
zasługą Prezesa i całego Zarządu.

F. Pitułko

Grób śp. chor. St. Talagi na Oksywiu
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Vancouver, dnia 28 stycznia 1973 r.

Do Pana Komandora B. Markowskiego, 
Redaktora „Naszych Sygnałów”

Drogi Panie Komandorze,

Z wielkim rozrzewnieniem wzięłam do ręki o- 
trzymane dziś dwa egzemplarze „Naszych Sygna
łów” z ‘Piorunem w Akcji'.

Wzruszona też byłam do głębi, czytając tak pięk
nie ujętą przedmowę przez Pana Komandora — 
oboje więc z synem najserdeczniej Panu dziękuje
my, jak również zespołowi redakcyjnemu za pięk
ną szatę graficzną i starannie dobrane fotografie.

Wiem, że każde wydawnictwo jest związane z 
kosztami, tym więcej jestem Panom serdecznie 
wdzięczna za podjęcie się tego trudu i pohiiesienie 
tak znacznego wydatku. Jedyną drogą, jaką mogę 
okazać swoją wdzięczność — to złożyć swój „grosz 
wdowi” w postaci $ 50.00 na Fundusz Prasowy 
„Naszych Sygnałów”. Wiem, że nie jest to wiele, 
ale niech będzie to wyrazem podzięki za uznanie 
okazane memu ś.p. Mężowi, który tak mocno1 był 
związany z Kolegami swymi, mimo wielkiej odleg
łości, dzielącej nas od środowiska morskiego w 
Londynie. Witem Jeż, iż wielką radością byłoby 
dla Niego otrzymanie tych egzemplarzy, jako do
wód, że Koledzy, których darzył głębokim przy
wiązaniem ,— ułatwili spełnienie Jego pragnienia 
Z myślą, aby następnym pokoleniom przekazać 
wspomnienia, które jemu były tak drogie. W ten 
sposób pragnął uchronić od zapomnienia ten wiel
ki wkład poświęcenia i wysiłków, jakie Marynar
ka wojenna wykazała w latach ostatniej wojny. 
Nawoływał też parokrotnie w swoich listach, aby 
inni koledzy poszli Jego śladem. Może to wezwanie 
w cząstce przyczyniło się do bogatej serii cieka
wych wspomnień morskich na szpaltach „Naszych 
Sygnałów”?

Jeszcze raz dziękuję na goręcej Panu Komando
rowi i proszę o przekazanie mej wdzięczności 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego wydania.

* Łącząc wyrazy najserdeczniejszych pozdrowień
kreślę się z poważaniem

Maria Plawska 
z Synem Jerzym
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Stowarzyszenie Marynarki Wojennej przechowa
ło list pani Marii Świrskiej, małżonki ś.p. Szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej datowany 19 
lipca 1971 r. W liście tym, skierowanym na ręce 
Sekretarza, pani Świrska bardzo serdecznie dzię
kuje za obietnicę dopilnowania, aby po jej zgonie 
była pochowana w tym samym grobie co jej mąż, 
na Old Brompton Cemetery. List ten kończy się 
serdecznymi pozdrowieniami dla kol. Jabłońskiego 
i jego małżonki, jak również dla kolegi Busiakiew.i- 
cza. Życzeniu ś.p. pani Marii Świrskiej stało się 
zadość.

*
SMW utrzymuje kontak z p. gen. Jerzym Wołko- 

wickim. Pan Generał wrócił do Polski z armią 
generała Hallera i był wówczas w stopniu koman
dora porucznika Sztabu Generalnego. Był on rów
nież wielkim przyjacielem admirałostwa Świrskich. 
Pomimo, że był zmuszony, jak wielu innych, z po
wodu szczupłości naszej Marynarki przejść do woj
ska, jednak pozostało w nim zawsze serce mary
narskie i Panu Generałowi okazujemy nasz szacu
nek jako najstarszemu wiekiem byłemu maryna
rzowi. Pan Generał zamieszkuje w Antokolu w 
Chislehurst w Kent. Między innymi Pan Generał 
przysłał nam bardzo serdeczne życzenia pomyśl
nych obrad na Walne Zebranie, w kwietniu 1973.

*
Dnia 18 stycznia dostaliśmy super-krótki liścik 

od kol. Maracewicza, w którym podaje zmianę swe
go adresu. Oczywiście łączy również koleżeńskie 
pozdrowienia. *

Dnia 3 lutego br. kol. Miodoński przysłał ob
szerny list, w którym opisał swoje ostatnie dzieje. 
Obecnie po pewnej przerwie z powodu zmiany pra
cy został zatrudniony jako „production engineer” 
w kanadyjskiej firmie, która jest gałęzią wielkiej 
amerykańskiej korporacji, i która chce produko
wać maszyny pokładowe na statki. Jak mówi, mają 
obecnie kontrakty dla US-Navy. Kol. Miodoński 
twierdzi, że obecna praca jest fascynująca, ale jak 
zwykle, gdy posiedzi trochę na jednym miejscu za
czyna go ogarniać chęć poszwędania się po świecie. 
O ile uda mu się przedłużyć urlop ma na widoku 
albo Europę, albo Środkową Amerykę.

*
Otrzymaliśmy list od p. Leokadii Czajkowskiej 

z Białegostoku, datowany dnia 3 lutego. Jest ona 
matką ś.p. naszego marynarza. Dziękuje w tym li
ście nam bardzo za opiekę i pamięć.*

Pan Grzonka stale pisuje do nas w rozmaitych 
sprawach, które w większości wypadków polegają 
na tym, że prosi ó dane, dotyczące naszej Mary
narki Wojennej. Pan Grzonka, który jest synem 
chorążego, który zginął na „Orkanie” posiada już 
bardzo solidny zbiór materiałów, dotyczących na

szej Marynarki przedwojennej oraz z czasów wojny. 
Przez niego również otrzymujemy często smutne 
wiadomości o zgonach kolegów w Polsce albo o 
ich losach.

*
W kwietniu również mieliśmy wiadomości od 

naszego miłego kolegi kmdr. inż. Wacława Trze
bińskiego, który miesżka stale w Kenii. Cieszymy 
się z tego, że łączność pomiędzy nami znowu zo
stała nawiązana. *

Kol. Konrad Korsak w swej kartce z kwietnia 
zawiadomił nas, że dzięki operacji jego przewidy
wana wizyta w Anglii odbędzie się nie wcześniej 
niż w czerwcu. *

Kol. Jan Bartlewicz w liście z marca br., powia
da, że coraz bardziej się starzeje i coraz mniej 
ma ochotę ruszać się z domu. Jak zwykle w tyck 
wypadkach pociechą są książki i telewizja. Donosi 
o zdrowiu kol. Zdzisława Boczkowskiego, które, 
nieśtety, pozostawia wiele do życzenia.

Nasza droga koleżanka mieszkająca obecnie w 
Lourenco Marąues w Mozambiku Zofia Wisznic- 
ka Pinto Pereira przesyła szanownemu Panu Prze
wodniczącemu Prezydium i Uczestnikom 28 Wal
nego Zjazdu Stowarzyszenia swe najlepsze życze
nia pomyślnych obrad i wiele serdecznych pozdro
wień. Mówi, że choć oddzielona oceanami — my
ślą jednak jest zawsze obecna i sercem z SMW 
związana.

*
W liście z 16 kwietnia br. p. Irena Łopatniuko- 

wa bardzo nam dziękuje za pamięć i opiekę. Jest 
ona siostrą ś.p. por. mar. Mariana Mokrśkiego, 
który zatonął wraz z ORP „Orłem”. Niestety, pani 
Łopatniukowa ma ciężkie życie i jest poważnie cho
ra; Pamięć kolegów brata o niej sprawia jej zaw
sze wielką przyjemność.

*
Od kol. Jana Plewy z Francji otrzymujemy od 

czasu do czasu listy, w których informuje nas o 
sprawach dotyczących Koła na ich terenie. Są one 
zawsze pełne uwag opartych na zdrowym rozsądku 
i my tu, w Londynie, możemy jedynie się cieszyć, 
że losem nowo utworzonego Koła w tych pierw
szych latach, które są zawsze najtrudniejsze, kie
ruje niezawodny kol. Plewa.

*
Pani Elżbieta Grzywaczyk w swym liście z kwiet

nia bardzo dziękuje za pamięć kolegów jej ś.p. Mę
ża, którą sobie ogromnie ceni.

*
Kol. Rowiński z Hiszpanii utrzymuje z nami ko

respondencję. Pisujemy do siebie rzadko, ale re
gularnie. Kol. Rowiński tak, jak jeszcze kilku z nas 
jest jednocześnie przedstawicielem Marynarki Wo
jennej jak i Handlowej. Co się tyczy tej ostatniej, 
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to lata robią i tam spustoszenia i umarli niedawno 
: kpt. Ledóchowski, kpt. Maciejewicz, kpt. Szczy
gielski i kpt., znany malarz Michał Leszczyński, 
który przebywał ostatnio na Jamajce.

«
Kol. Jerzy Lubelfeld w liście z 4 kwietnia prze

syła najlepsze pozdrowienia i życzenia z okazji 
Walnego Zjazdu. W sumie jego list zawiera 19 słów.

*
W swym liście z 24 kwietnia z Chicago kol. Gi- 

dziński dziękuje nam za przesłane zdjęcie ś.p. ad
mirała Unruga, jak również wyraża zadowolenie, 
że załączone do jego listu wycinki z gazety doszły. 
Życzy w imieniu Kolegów z Chicago pomyślnych 
obrad na Walnym Zjeździe craz donosi, że oni 
swoje zebranie połączone z herbatką u prezesa dr. 
S. Korzeniowskiego będą mieli też 29 kwietnia. 
Jednocześnie na zebraniu tym żegnano kol. Cieśla
ka, który przenosi się do Arkaso Hot Spring ze 
względów zdrowotnych. Kol. Tadeusz Gąsowski z 
Detroit obiecał wyszukać kilka adresów Kolegów 
nie należących do SMW i przesłać nam je do wiado
mości.

*
W liście z 24 marca kol. Ludwik Lichodziejwski 

pisze (powtarzam dosłownie);
„Wyrażamy nasz głęboki żal z powodu zgonu 

naszego Niezapomnianego Dowódcy Floty Admi
rała Józefa Unruga.

Był On i na zawsze pozostanie w naszych umy
słach właściwym twórcą tradycji i ducha Polskiej 
Marynarki odrodzonej. Niezłomność swego niepo
szlakowanego charakteru potrafił on wpoić swym 
podwładnym, a swe doświadczenie i zalety mary
narskie przekazać młodszym pokoleniom naszych 
marynarzy.

My, marynarze, którzy służyliśmy z nim śmiało 
powiedzieć możemy, że bez Admirała Unruga nie 
byłaby nasza Marynarka Wojenna taką, jaką po
znali ją nasi sprzymierzeńcy, a odczuli nasi wro
gowie w 2 wojnie światowej.

Niech Bóg Wszechmogący nagrodzi Go za do
brze spełniony marynarski obowiązek w służbie dla 
Polski.

Podpisał Ludwik Lichodziejewski w imieniu wszy
stkich naszych marynarzy na terenie USA”.

Do listu na oddzielnej kartce kol. Lichodziejew
ski podał pewne zdarzenie, które miało miejsce w 
Liverpoolu, gdy tuż po wojnie był tam na taktycz
nym kursie zwalczania Okrętów podwodnych. Jak 
mówi, po ćwiczeniach podszedł do niego brytyjski 
Group Captain, który poznając po mundurze ofi
cera „Polish Navy” skorzystał z tej okazji by wy
razić mu „his admiration” dla naszego admirała 
Unruga, który był i jego przełożonym w obozie 
jenieckim w Niemczech.

*

Kol. Rydzewski w swym liście z 8 kwietnia dzieli 
s:ę z nami swymi wrażeniami z Francji, jak 
również wielkim przeżyciem, jakim byt dla niego 
pogrzeb ś.p. admirała Unruga.

*
Kol. Milisiewicz w swoim liście trochę mówi o 

stosunkach kanadyjskich i wyraża żal, że koledzy 
tam są na tyle ospali, że dotychczas nie utworzono 
tam Koła SMW Kanada. Chwali „Nasze Sygnały”, 
a szczególnie jego Redaktora, oraz zapowiada przy
słanie obszerniejszego listu, gdy czas zajęcia mu 
na to pozwolą.

*
Kol. Fleszar w swym liście z 20 kwietnia dzię

kuje nam za pamięć oraz przesłany mu prezent.
*

Nasz kolega kmdr Januszewski utrzymuje z na
mi ścisły kontakt. Dzięki niemu wiemy nie tylko 
to co się z nim dzieje, ale również czasem wspomi
na on co się dzieje z innymi Kolegami na terenie 
Argentyny. I tak więc inż. Szczerbik za jego po
średnictwem przekazuje nam serdeczne pozdrowie
nia. Od kol. Januszewskiego wiemy również, że 
dr Boreyko, syn śp.p. Komandora znajduje się obe
cnie w Nowym Jorku. Kolega Januszewski prosi 
nas o stałe przesyłanie mu kilku egzemplarzy „Na
szych Sygnałów”, które mają w Argentynie wiel
kie powodzenie, ale głównie dlatego, że zaopatruje 
on w „Nasze Sygnały” bibliotekę tamtejszą, im. 
Domejki. Poza tym, dzięki niemu wiemy, że infla
cja hula na dobre w Argentynie i w stosunku do 
niej tutejsza jest niewinną igraszką.

#
W marcu mieliśmy list od kol. Edmunda Runowi- 

cza, który dziękuje nam za pamięć i okazywaną 
mu pomoc.

*
Kol. K. Hess jest u nas rzadkim gościem, ale 

nigdy o nas nie zapomina. Pamięć ta uwidacznia 
się w postaci listów i bardzo często przesyłek pie
niężnych na fundusz pomocy. W ostatnim liście z 
marca donosi, że na szczęście remont jego statku 
się skończył i rusza znowu na morze, w dodatku 
na morze bardzo przyjemne, bo Śródziemne. Kol. 
Hess również nie zapomniał o nas i o naszym Wal
nym Zebraniu i wraz z upoważnieniem przysłał 
życzenia pomyślnych obrad.

*
Z przykrością dowiadujemy się z listu kolegi 

Józefa Drąga, że stan jego drugiej nogi nie jest 
dobry i prawdopodobnie i ona również będzie mu- 
siała być amputowana. Chwała Bogu ma niedaleko 
siebie dwóch braci, którzy go często odwiedzają 
i pomagają robiąc zakupy, sprzątając i załatwiając 
inne codzienne sprawy. Bez nich — mówi — byłoby 
mu bardzo ciężko. Z Dziennika Bałtyckiego dowie
dział się o śmierci admirała Unruga i pisze „Niech 
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Mu ziemia lekką będzie i Pan Bóg da spokój wiecz
ny. Wreszcie kończy list zawiadomieniem, że od
wiedził go niedawno dobry znajomy z ORP „Grom” 
Karol Wizner, z którym miał okazję porozmawiać 
dobrych parę godzin o wojennych czasach.

*
Kol. Ignacy Zębaty ^Nowacki w swych listach z 

marca i maja donosi o zmianie swego adresu, poza 
tym pisze, że dnia 17 marca odbyła się uroczysta 
Msza św. za spokój duszy, jak mówi, „naszego ko
chanego Admirała” w Toronto, w której brali u- 
dział byli marynarze z kmdr. W. Zajączkowskim na 
czele. Dziękuje za otrzymany numer 122 „Naszych 
Sygnałów”, oraz mówi, że spodziewają się oni spe
cjalnego numeru poświęconego ś.p. drogiemu na
szemu Admirałowi. Wspomina ciężkie czasy wojen
ne, a specjalnie dzień wigilijny 24 grudnia 1939 r. 

w forcie Kniaziewicza Toruń-Podgórze, w którym 
to dniu nasz obecny prezes, dr Markowski, „tak 
świetnie przemawiał, podnosząc nas na duchu w ten 
pamiętny smutny dzień, przy oświetlonym drzew
ku”. Przy okazji również kol. Nowacki załącza po
zdrowienia dla kol. Busiakiewicza, państwa Pituł- 
ków, Ziembickich, Sekretarza oraz całej Rodziny 
marynarskiej.

*
Od naszego „latającego Holendra”, kol. Jekiela 

otrzymaliśmy parę słów w marcu. Pisze z Saigonu. 
ale jego bazą wypadową jest obecnie Hong-Kong. 
Przy okazji zawiadomił nas, że otworzyli drugą 
fabrykę Pepsi-Cola w Gdańsku, więc możemy mieć 
nadzieję, iż letnicy w tym roku na naszym Wybrze
żu będą mieli czym ugasić pragnienie.

*
Kol. B.L. w liście z 22 marca powiadamia nas 

o zgoniach Kolegów w Kraju. Nazwiska ich są 
umieszczone w dziale Karty Żałobnej. Jednak poza 
tym pisze, że dowiedział się, iż koledzy: de Walden 
i Salamon jeszcze pracują w Gdyni, jak również 
(oczywiście z młodszej generacji) kol. Tyc, w stocz
ni. Poza tym wspomina o kol. Tadeuszu Jeżewskim, 
który jest obecnie kapitanem statku i który wciąż 
pamięta o swych przedwojennych kolegach.

*
Kol. Kadulski widocznie jadąc z Hiszpanii do 

Norwegii via Milano przysłał nam stamtąd pocztów
kę ze swym adresem w Norwegii. Donosi również, 
że w Hiszpanii będzie miesżkał pod innym adre
sem., który nam nadeśle.

Z kol. Kazimierzem Wiśniewskim jesteśmy w sta
łej łączności. Pisujemy do siebie rzadko, ale jego 
listy są przemiłe. Powiada, że czuje się dobrze, 
poza tym, że nogi odmawiają mu posłuszeństwa 
i musi używać szczudeł.

*
W swym krótkim liście ze Stanów płk lotnictwa 

W. Jasionowski zawiadamia nas o tym, że o ile 

wszystko ułoży się tak, jak on planuje, to 
powinien być w Londynie na parę dni w drugiej 
połowie maja.

*
Pani Zofia Proszek w swym liście z 12 kwiet

nia przesyła garść wiadomości o sobie i kolonii 
kanadyjskiej. Z listu wynika, że pomimo, że — jak 
twierdzi — jest już stateczną matroną, wciąż jednak 
jest źródłem niewyczerpanej energii jeśli chodzi o 
jej działalność wśród Polaków w Kanadzie. Przy 
okazji wszystkim nam składa najlepsze życzenia 
Wielkanocne jak również pomyślnych obrad na 
Walnym Zjeździe.

*
Od kolegi Serafina z Argentyny mieliśmy tylko 

słów parę w kwietniu. Przekazuje wszystkim kole
gom najserdeczniejsze pozdrowienia.

*
Najlepsze życzenia świąteczne przysłali nam, kol. 

M. Hłasko z Małżonką, pp. Kozłowscy, Koło Stry- 
jan, kol. Witold Hubert, Stanisław Kurowski, p. 
Maria Szulc, gen. Jerzy Wołkowicki, p. A. Janicka, 
kol. K. Hess, Michał Żmija, inż. P. Bukraba, Chma
ra, Tyc, Jakubowśki i p. Grzonka.

*
Kol. J. Zabawski z Kanady w liście z kwietnia 

zawiadomił nas o tym, że się zapisuje do Stowa
rzyszenia na członka oraz prosi o przysłanie paru 
publikacji dotyczących Marynarki Wojennej. Przy 
okazji wspomina o swoim pobycie w Rosji, a po
tem o okrętach Marynarki Wojennej, na których 
służył w W. Brytanii podczas wojny.

*
Kol. Lassa z Glasgow w swym liście z dnia 20 

kwietnia dziękuje Stowarzyszeniu za przekazaną 
kwotę £108.46, przesłanych jako dopłata do pom
nika wystawionego na działce SMW na cmentarzu 
w St. Peters. Poza tym dodaje, że zapisali się na 
czonków bosman Paweł Radziwonek oraz mary
narz Stefan Antosik.

*
Pani Maria Kasztelanowa bardzo dziękuje Sto

warzyszeniu i kolegom ś.p. jej męża za miłą pa
mięć i opiekę. List ma datę 8 maja.

*
Kolega Stanisław Kurowski bardzo dziękuje za 

pamięć i opiekę i przesyła serdeczne pozdrowienia 
wszystkim Kolegom, a szczególnie kmdr. Busia- 
kiewiczowi.

*
Stowarzyszenie otrzymało list od kol. Tumanisz- 

wili, datowany 14 maja z Tokio. Kol. Tumanisz- 
wili — jak pisze — został promowany na wyższe 
stan, wisko dyrektora produkcji międzyna
rodowych przedsiębiorstw i z tego powodu jeździ 
po całym świecie i zakłada nowe fabryki. Z tego 
powodu musiał również zmienić miejsce zamieszka
nie z Florydy do St. Louis. Kupił tam za miastem
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piękną posiadłość z ogromnym domem w bardzo 
ładnej dzielnicy. W demu tym mieszka tylko z żo
ną, ale gdy zjeżdża się jego rodzina, to jest dzieci 
z wnukami, wówczas dom się wypełnia. Kol. Tu- 
maniszwili pisze o fabrykach w Belgii i w Japonii, 
oraz o organizowaniu się w Australii, Brazylii, Po
łudniowej Afryce i w północnej Irlandii. 16 czerw
ca ma być w Londynie na 3-4 dni i ma zamiar za
trzymać się w Churchill Hotel. Koledzy, którzy 
chcieliby go odwiedzić są mile widziani w niedzielę, 
którą będzie miał wolną. *

Kol. Namieśniowski w liście z 9 lutego donosi 
nam o tragicznej śmierci kol. Łukaszewskiego oraz 
przekazuje dla kolegów serdeczne pozdrowienia.*

Kol. Pohorecki, dla bliższych znajomych tzw. 
Siaś, odzywa się od czasu do czasu dzięki czemu 
wiemy co z nim się dzieje. Państwo Pohoreccy 
przez zimę wędrowali po Texasie i Meksyku po 
którym w liście z 16 kwietnia kol. Pohorecki stwier
dził, że z przyjemnością wrócił na „własne śmieci”. 
Po powrocie do domu zabawia się w ogrodnika. W 
programie na przyszłość w gorącym okresie sezo
nu państwo Pohoreccy mają zamiar parę tygodni 
spędzić w Colorado, a na zimę wrócić na Florydę. 
Czują się na ogół nieźle. Przy okazji kol. Poho
recki przysłał duży wycinek z gazety z Kraju, w 
którym są dwie fotografie kol. Tyca, na jednym 
w paradnym mundurze podporucznika marynarki, 
na drugim po cywilnemu jako jeden z wybitniejszych 
inżynierów w stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni. 
Z wywiadu z inż. Tycem wynika, że polskie stocz
nie zabierają się do budowy statków o bardzo wiel
kim tonażu. *

W liście z 26 kwietnia adresowanym do Sekreta
rza SMW kol. Wojciech Francki porusza rozmaite 
sprawy dotyczące raczej ich obu. Jednak dodaje, 
że popływał trochę koło Nowej Gwinei i wysp 
Salomona, ale było to tylko zastępstwo i teraz zno
wu jest na lądzie i nudzi się jak mops w studni. 
Przy wciąż niespożytej energii, jego wiek utrudnia 
znalezienie zatrudnienia na morzu. Życzymy mu 
powodzenia w jego poczynaniach.*

Po wizycie w Polsce oraz po odwiedzinach Sto
warzyszenia w Londynie kol. dr Musiałkowski 
szczęśliwie dojechał do domu w Nowej Zelandii i 
przysłał stamtąd list. W liście prosi o przesłanie 
książki zatytułowanej „Podchorążowie z Ujazdowa” 
(czyli Szkoła Podchorążych Sanitarnych), którą mu 
przesłaliśmy w myśl jego życzenia pocztą lotniczą.

*
Kol. Wizła, jako delegat Zarządu Głównego brał 

udział w zebraniu, a później w spotkaniu koleżeń
skim z rodzinami Koła Francja. Zaraz po powro
cie przysłał Sekretarzowi list następującej treści:

„Wróciłem z bardzo udanego Walnego Zjazdu 
Kola Francja. Naprawdę wszystko było pierwsza 
klasa. Podczas zebrania wyjaśniłem sprawę uczest
nictwa politycznego i jednogłośnie (oprócz dwóch 
powstrzymujących się od głosu), mój wniosek i wy
jaśnienie zostały przyjęte do wiadomości, a miano
wicie, że Stowarzyszenie Marynarki Wojennej i Ko
ła Stów. Mar. Woj. są organizacją koleżeńską i apo
lityczną.

Po zebraniu o godz. 5 po południu odbył się 
koleżeński obiad z żonami. Było około 70 osób, 
polska orkiestra grała polskie marynarskie melo
die aż do 5 nad ranem. Obiad składał się z 10 
dań, atmosfera wspaniała, bawiliśmy się niesamowi
cie, tak jak przed wojną nasi ojcowie i muszę dodać 
że po prostu słów mi brak, aby opisać jak mi było 
przyjemnie W porównaniu z obecnym, zebranie 
zeszłoroczne było drobiazgiem.

Dokładniej panu opowiem wszystko ze szczegó
łami, gdy spotkamy się w najbliższej przyszłości”.

*
Uwaga: Pomimo — jak mówi — „braku słów” 

jego relacja szczegółowsza o tym spotkaniu ukaże 
się w następnym numerze „Naszych Sygnałów”.

*
Pani „Żolcia” Hulewicz, żona nieodżałowanej 

pamięci komandora Hulewicza przybyła z Kanady 
do Londynu, aby zobaczyć przyjaciół i kolegów 
swoich i jej męża. Pani Hulewiczowa pomimo tego 
że twierdzi, iż jest obecnie najstarszą z żon ofi
cerów wygląda ślicznie, jest doskonale ubrana i 
opowiada z żywością o dawnych i obecnych cza
sach. Jakżeż miło było ją zobaczyć po tylu latach 
i znów wrócić myślą do Gdyni, na Oksywie i do 
Warszawy. Pani Hulewiczowa mieszka w Kana
dzie i po śmierci męża nie jest już — na szczęście — 
samotna, gdyż rodzina jej mieszka niedaleko. Pod
czas wizyty w Londynie miała możność zobaczyć 
się z kilkoma przyjaciółmi z dawnych czasów a 
państwo Ziembiccy i kol. Chojnowski przyjmowa
li ją kolacją u Lotników. Nasz Prezes, dr Markow
ski, jeden z widu przyjaciół jej męża, złożył jej wi
zytę i spędził długi czas na opowiadaniach o sta
rych czasach. Cieszymy się z doskonałego wyglądu 
i zdrowia p. Hulewiczowej i życzymy jej radosne
go i spokojnego pobytu w Kanadzie, ufając, że je
szcze nas kiedyś odwiedzi.
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ŚP. MARIA ŚWIRSKA

Dnia 28 lutego zmarła ś.p. Maria Świrska wdowa 
po Szefie Polskiej Marynarki Wojennej Admirale 
Jerzym Świrskim.

Podczas jednej z ostatnich wizyt w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia pytałem ś.p. panią Marię Świr- 
ską czego Jej życzyć? — czego pragnie najbardziej?

Odparła, z pewnym wahaniem, że właściwie naj
bardziej pragnęłaby jak najszybszego połączenia ze 
swym Mężem.

„Dlaczego” — zapytałem, „czy życie jest złe, czy 
ludzie niedobrzy?”

„O nie” — odpowiedziała, "życie jest znośne, a 
ludzie serdeczni, ale moja obecna długa rozłąka 
jest najcięższą do zniesienia. Aby pan mnie zrozu
miał muszę Panu opowiedzieć moje życie”.

Zaczęła opowiadać, o latach dziecinnych, o dwor
ku nad rzeką ... o pierwszym balu ... o poznaniu 
młodego oficera marynarki... o pierwszej miłości 
o ślubie .. o pierwszych radosnych upojeniach . .. 
o pierwszych chwilach szczęśliwego życia.

A po tym ... o pierwszych rozłąkach ... o pierw
szych wyczekiwaniach ... o pierwszych nieprzespa
nych nocach ... o pierwszych trwożnych poran
kach pełnych wypatrywań na horyzoncie .. o dopy
tywanych o sztormy i wreszcie — o pierwszych 
szczęśliwych powrotach . . o szczęściu we dwoje.

Chwile wspólnego szczęśliwego życia stawały się 
niestety coraz to krótsze. Chwile rozłąki niestety 
coraz to dłuższe i coraz trudniejsze do przeżycia.

Wyczekiwała powrotu męża w różnych portach 
i różnych morzach. Morze Czarne, Bałtyk, lodowa
te Morze Północne i gorące morza południa.

A gdy wydawało się że już nastał okres spokojnej 

pracy i wspólnego pożycia, rozszalała druga wojna 
światowa, a z nią nagle przeniesienia do obcego 
środowiska. Krótkie lata gorączkowej pracy — krót
kie chwile wielkich nadziei i wreszcie smutny los 
wygnańca. Tym tragiczniejszy, że mąż ukochany 
odchodzi pierwszy pozostawiając ją samotną.

Już nie czeka na powrót, teraz pragnie pójść do 
niego.

Słuchałem tej opowieści głęboko wzruszony. 
Wzruszony nie samą opowieścią gdyż była to prze
cież zwyczajna opowieść żony marynarza i jakżeż 
znana i jakżeż wspólna dla nas wszystkich i dla na
szych żon.

Słuchałem jej wzruszony, ponieważ ś.p. Maria 
Świrska wyznała mi .. . że doznała tyle szczęścia tu 
na ziemi, przy boku swego męża że obawia się... 
że Bóg zsyła jej tę długą rozłąkę, jako karę za szczę
ście doznane i boi się czy nie będzie za to ukarana 
w przyszłym życiu...

Słuchając jej przyszły mi na myśl słowa angiels
kiego poety przetłumaczone przez Iłłakowiczównę, 
które jej powtórzyłem jako odpowiedź na jej obawy:

„Kto nie zaznał szczęścia na ziemi
Nie znajdzie go na wysokości 
gdyż tutaj jest z nami Bóg 
z całym ładunkiem miłości” 
Jestem pewien że gdy ta cicha, skromna wierna 

ż:na marynarza przyniesie Bogu, który jest prze
cież Miłością swe oddane kochające serce Bóg przyj- 
mie je z radością i nagrodzi lepszym życiem gdzie 
nie ma trwóg, wyczekiwań i rozłąki.

B, Markowski
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ŚP. KOMANDOR
INŻ. STANISŁAW RYMSZEWICZ
Gdy staramy się sięgnąć pamięcią wstecz i od

tworzyć dzieje naszej Marynarki Wojennej od zara
nia jej istnienia, nie sposób nie przypomnieć o tych, 
którzy przyczynili się do jej powstania i rozbudowy.

Lata mijają, wielu z nich już odeszło od nas, ale 
pamięć o nich wciąż jest żywą.

A oto znowu opuścił nas jeden z jej budowni
czych -— komandor inż. Stanisław Rymszewicz.

Na pewno wielu z nas pamięta Go ze wspólnej 
służby przedwojennej, czy późniejszej podczas woj
ny na terenie Wielkiej Brytanii.

Ś.p. kmdr inż. Rymszewicz urodził się w Wilnie 
w 1890 roku. Po ukończeniu szkoły średniej w 
1908 roku wstąpił na wydział mechaniczny Mors
kiej Szkoły Inżynieryjnej w Kronsztadzie, którą 
ukończył w 1912 roku.

Jako oficer mechanik służył na wielu okrętach na
wodnych i podwodnych rosyjskiej floty Morza 
Czarnego, między innymi brał udział w bitwach na 
Morzu Czarnym, będąc na krążowniku „Pamiat 
Merkuria”. Poza służbą na okrętach był także przy 
budowie na stoczni w Nikołajewie okrętu liniowego 
„Impieratrica Jekatieryna Wielikaja” o wyporności 
23.000 t.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 
1918 roku powrócił do Polski i zgłosił się do służby 
w Wojskach Łączności. W latach 1918-1927 był za
stępcą inspektora Wojsk Łączności do spraw ra
diowych, a następnie komendantem Obozu Szkol
nego Łączności w Zegrzu.

W 1927 roku był przeniesiony z Wojsk Łącz
ności do Marynarki Wojennej i przydzielony do 
Biura Nowych Budowli Kierownictwa Marynarki 
Wojennej w Warszawie w stopniu komandora po
rucznika. Wkrótce po tym był wyznaczony na za
stępcę przewodniczącego Komisji Nadzorczej bu
dowy. kontrtorpedowców „Wicher” i „Burza” oraz 
okrętów podwodnych „Wilk”, „Ryś” i „Żbik” we 
Francji.

Po zakończeniu prac Komisji Nadzorczej w 1932 
roku wrócił do Warszawy i objął stanowisko szefa 
Biura Zaopatrzenia Marynarki Wojennej, pozosta
jąc na tym stanowisku do 1935 roku. W 1933 r. 
był mianowany komandorem.

W latach 1935-1937 był przewodniczącym Komi
sji Nadzorczej budowy kontrtorpedowców „Błyska
wica” i „Grom” na wyspie Wight w Anglii.

Po zakończeniu budowy tych okrętów został po
wołany na II zastępcę szefa służby technicznej 
Kierownictwa Marynarki Wojennej do spraw in
spekcji technicznej okrętów, warsztatów portowych 
i składnic materiałów technicznych. Jednocześnie 
z pracami inspekcji prowadził także akcję w przygo
towaniu przemysłu krajowego do potrzeb zamie
rzonej budowy okrętów w kraju.

kmdr mgr inż. Stanisław Rymszewicz

W czerwcu 1939 r. ś.p. kmdr inż. Rymszewicz 
z ramienia Kierownictwa Marynarki Wojennej brał 
udział w komisji zakupu materiałów wojennych w 
Anglii z kredytu 8 min funtów szterlingów, udzie
lonego Polsce przez rząd Wielkiej Brytanii.

We wrześniu zaś tegoż roku był mianowany ko
mendantem bazy przeładunkowej w Gałaczu w Ru
munii, dokąd miały być dostarczane z Anglii ma
teriały wojenne dla Polski.

Wobec tego, że zamierzone dostawy materia
łów wojennych nie doszły do skutku, ś.p. kmdr 
inż. Rymszewicz udał się z Rumunii do Paryża, a 
później do Londynu, gdzie został powołany na 
stanowisko kierownika samodzielnego referatu tech
nicznego i uzbrojenia w nowo powstałym w Londy
nie Kierownictwie Marynarki Wojennej.

W latach 1939-1942 pełnił dodatkowo także obo
wiązki szefa administracji Kierownictwa Marynar
ki Wojennej.

Na tym stanowisku pozostawał do rozwiązania 
Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii 
w 1947 roku.
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W tymże roku ś.p. kmdr inż. Rymszewicz wró
cił do kraju, gdzie od razu rozpoczął pracę w dzie
dzinie gospodarki morskiej' jako inspektor Gdańs
kiego Urzędu Morskiego w Gdyni i jednocześnie 
jako wykładowca elektrotechniki okrętowej w Pań
stwowej Szkole Morskiej.

W latach 1951-1959 zorganizował a następnie pro
wadził inspektorat elektryczny w Polskim Rejestrze 
Statków w Gdańsku.

W 1959 toku przeszedł do Ośrodka Normaliza
cyjnego Ministerstwa Żeglugi w Gdańsku. Był to 
jego ostatni warsztat pracy.

Poza swymi normalnymi czynnościami urzędowy
mi ś.p. kmdr inż. Rymszewicz brał także czynny 
udział w życiu technicznym, należąc do wielu sto
warzyszeń technicznych. Ostatnio, od wielu lat był 
członkiem Zarządu Sekcji Okrętowców Stowarzy
szenia Inżynierów i Mechaników Polskich, Kole
gium Sekcji Elektrotechniki Okrętowej Stowarzy
szenia Elektryków Polskich oraz Rady Programo
wej czasopism technicznych, które często zasilał 
swoimi artykułami, między innymi na tematy nor
malizacji okrętowych części konstrukcyjnych.

Ś.p. kmdr inż. Rymszewicz był zawsze pełen za
pału do pracy, szybki w decyzjach i o bezpośred
nim podejściu do rozpatrywanych zagadnień.

W uznaniu swych prac i osiągnięć uzyskał wiele 
odznaczeń polskich i zagranicznych. Z ważniej
szych należy wymienić Krzyż Oficerski Odrodze
nia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski 
Francuskiej' Legii Honorowej i Order Komandorski 
Imperium Brytyjskiego.

Taki był w ogólnym zarysie obraz Jego bardzo 
Aktywnego życia.

Zawsze uprzejmy, koleżeński i wielce uczynny 
zjednywał sobie wszystkich, którzy mieli z Nim 
styczność. I takim pozostał do końca swego życia.

Mia'em zaszczyt współpracować z ś.p. kmdr. inż. 
Rymszewiczem w wielu wypadkach przed wojną 

i podczas ostatniej wojny. W latach powojennych, 
choć byliśmy z dala od siebie, spotykając się jedy
nie podczas moich kilkakrotnych odwiedzin Polski, 
kontakt między nami dzięki częstej wymianie lis
tów wzmógł się, nabierając cech dużej życzliwości 
i serdeczności. Jego listy, choć nieraz trudne w 
czytaniu z powodu niezbyt czytelnego pisma Au
tora, zawierały zawsze bogatą treść, pełną młodzień
czej ekspresji, wszechstronnych zainteresowań, po
gody ducha i tak miłej wylewności kresowej.

Wspólna dążność w odtworzeniu dziejów dzia
łów technicznych naszej Marynarki Wojennej o- 
kresu międzywojennego jeszcze bardziej nas zbli
żyła.

W mojej pracy na te tematy ś.p. kmdr inż. Rym
szewicz, dzięki swojej niezwykłej pamięci, był nie
wyczerpanym źródłem informacji.

Ś.p kmdr inż. Rymszewicz zmarł 5 lutego 1973 r. 
po krótkiej chorobie w Gdańsku w kilka godzin 
po przybyciu do szpitala. Pogrzeb odbył się 8 lu
tego na cmentarzu w Oliwie, gdzie spoczął na za
wsze obok grobu swej małżonki ś.p. Jadwigi, zmar
łej w 1970 roku.

Ś.p. komandor inżynier Stanisław Rymszewicz o- 
sierocił ze swoich najbliższych syna Mieczysława 
i siostrę Jadwigę Bohuszewicz.

Liczne grono przyjaciół i współtowarzyszy Jego 
pracy w gospodarce morskiej na Wybrzeżu oraz 
dawnej służby w Marynarce Wojennej, uczestni
czących w obrzędach pogrzebowych, jak też liczne 
kondolencje nadesłane rodzinie przez Ministra Że
glugi, Stowarzyszenia, których był członkiem i przez 
Instytucje, w których pracował, niezbicie świadczą, 
jak bardzo cenionym i poważanym był ś.p. kmdr 
inż. Stanisław Rymszewicz.

Cześć Jego pamięci!

Inż. P. Bukraba 
Lafayette, Louisiana, St. Zj.
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O.R.P. „MAZUR“ -
Nazywam go Ojcem, bo był to pierwszy okręt 

wojenny na którym się znalazłem w mym życiu, 
po pierwszym roku OSMARWOJU, jak za moich 
czasów w skrócie nazywała się Oficerska Szkoła 
Marynarki Wojennej.

Była to wiosna 1923 roku, początek kampanii. 
Przyjechaliśmy do Pucka, tego wówczas najwięk
szego naszego portu wojennego. Było nas 13 
„sztuk”: kpt. Kosianowski, por. Kwiatkowski, 
Kossowski, Żukowski (Olgierd), ppor. Doroszkow- 
ski, Pogorzelski (nasz ober-karykaturzysta), Przy- 
l&ieck/i (blrat komandora Przysieckiego), Ulmecldii,' 
Kłoczkowski i ja, „porucznik od ułanów”. Ponadto 
byli marynarze Kaden i Brandt. Ten ostatni musiał 
spać w hamaku, bo było tylko 12 koj.

O.R.P. „Mazur” stał przy ściance. Był to wielki 
okręt, aż dwa kominy, jeden z dwóch najwięk
szych okrętów naszej ówczesnej floty. Dowodził 
nim sam komandor ppor. Witold Zajączkowski, 
którego nazywaliśmy Zając, ale to nie lekceważą
co, tylko tak ot, bo wszystkim dawało się skróty 
lub przezwiska. Dla jeszcze większego skrótu bę
dę g .) nazywał komandor Z. w okresie zimowym 
w szkole kmdr Z. był zastępcą komendanta Szko
ły, kmdr. ppor. Adama Mohuczego (którego na
zywaliśmy „Adama”). W szkole Kmdr Z. był też 
świetnym wykładowcą praktyki morskiej i nawet 
wydał bardzo dobry podręcznik. Na okręcie oka
zał się też świetnym dowódcą. Był surowy, ale 
bezwzględnie sprawiedliwy i co najważniejsze (jak 
dla mnie przynajmniej) z humorem i dowcipnie sam 
te zalety uznawał też u innych, w odpowiednich 
ramach. Szanowaliśmy go i lubili, ale z daleka, 
bo kmdr Z., wilk morski, prawdziwy marynarz, bo 
jeszcze z marynarki rosyjskiej, a my . .. szaraki, 
„słuchawki” (jak nas, słuchaczy kursu Szkoły na
zywano).

Zaokętowano nas w pomieszczeniu, które przed
tem zajmowali palacze.

Komdr Z. doskonale zaprawiał nas w praktyce 
morskiej, uczył żeglowania, żeglowania bez steru, 
dawał nam różne roboty okrętowe. Sami olinowa
liśmy i ożaglowali jedną łódź itd., itp.

Już rozpoczęliśmy kampanię i dawno wyszli z 
Pucka. Chodziliśmy zawsze z O.R.P. „Kaszub”, na 
którym byt zaokrętowany dowódca Dyonu kmdr 
por. Sadowski, dowódca „Kaszuba” — „Boniuszka” 
Brodowski, obydwaj prawdziwi marynarze, bo je
szcze z rosyjskiej marynarki. „Boniuszka” ponad
to był „wielkim masroflotem”, maltretującym tego 
Kaszuba. ■

Pożałowania godne były te nasze „nawigacje”. 
Puck, Gdynia, postój na „beczce” lub w zacząt
kach portu, drewniane molo, no i Hel — na kot-
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wicy. Czasem tylko wypuszczaliśmy się za Hel, 
na „wielkie morze”, dalekie pływanie.

Pewnego razu staliśmy na kotwicy przy Helu, na
turalnie pod dowództwem „Kaszuba”. Przyszedł do 
nas sam D.O. kmdr Z. i powiedział, że dobrze by 
było nabyć sieć na ryby. Taką, którą ciągnie się po 
dnie, jak to robią kutry rybackie. Ileż to będzie 
ryb! Mesa nas prawie nie będzie nic kosztowała! 
Cudownie! Uderzaliśmy się po kieszeniach i „viri- 
bus unitis” (naturalnie wraz z kmdr. Z i całą me
są oficerską) sieć została zakupiona za pośrednic
twem rybaków i naszego marynarza Konkola (też 
rybaka zawodowego z cywila).Z okazji tej uro- 
stości Dowódca zaprosił starych rybaków do swej 
mesy i nabycie sieci zostało należycie „oblane”,nic 
też dziwnego, że na drugi dzień pokład nad po
mieszczeniem Dowódcy był otoczony linką, aby 
nikt tam nie wchodził i Dowódcy nie niepokoił, 
gdyż n eco zaniemógł na serce.

Czekamy więc tylko na odpowiedni kierunek 
wiatru, bo rybacy powiadają: „wiatr „west” — nie 
ma co jeść”, ale już nie pamiętam jak to się mówi
ło na pomyślny wiatr, dobry na ryby. Nadszedł 
taki dzień. Dowódca kazał nadać „semafor” na 
„Kaszuba” o pozwolenie wyjścia poza Hel na ćwi
czenia. Nasz sekret posiadania sieci był „Kaszu
bowi” znany — otrzymaliśmy pozwolenie.

Wyszliśmy za Hel i idąc kursem równoległym 
do brzegu i niedaleko od niego, pod jedną śrubą, 
na jak najmniejszych obrotach, wypuściliśmy sieci 
wraz z ich deskami-sankami, które idąc po dnie 
„grzebieniowały” dosyć dużą przestrzeń. Niczym 
rufowy trał. Po jakimś czasie linki napięły się moc
no, więc chyba już zgrzebaliśmy dość ryb. Wy
bieramy linki, wyciągamy dwie linki, sieci się urwa
ły. Zapewne gdy sieci holuje mały kuferek, wyczu
wa łatwo' zaczepienie się sieci o coś wystającego 
z dna morza, ale nasz okręt, choć i niewielki, 
zawsze kilkadziesiąt razy większy od kutra. Mimo, 
że posuwał się z minimalną szybkością nie odczuł 
zaczepienia się sieci i łatwo je urwał. Wracamy 
więc jak niepyszni na nasze poprzednie miejsce za
kotwiczenia, niedaleko od „Kaszuba”. A tu raptem 
„semafor” z „Kaszuba”: „proszę o pożyczenie pa
rę kg ryby”. Natychmiast została wysłana na ląd 
„szóstka” po ryby, które z honorem zostały do
starczone na „Kaszuba”.

Ale kmdr Z. zawziął się na te sieci i namówił 
nas na kupienie drugiej. Sieć została zakupiona i 
po jej należytym „oblaniu” wyszliśmy znów na 
„ćwiczenia” za Hel, ale tym razem już w asyście 
starych, doświadczonych rybaków. Kmdr Z. zwra
cał naszą uwagę na fachowe robienie węzłów: tu 
„zaglinowy”, tu „podwójny zaglinowy” itd. Znów 
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idziemy pod jedną śrubą, na najmniejszej szybkoś
ci. Po jakimś czasie fachowi rybacy zadecydowali, 
że już czas wybierać (znaczy się po lądowemu, wy
ciągać). Wybieramy. Sieć lekko się zaczepiła o śru
bę, czy ster. Skoczyłem więc do jolki pomagać ją 
rozplątywać. Nareszcie wybraliśmy sieć, a w niej .. . 
dwie małe rybki, z których jedna niejadalna, zwa
na diabłem, którą rybacy zwykle wyrzucają na pla
żę, lub zabiwszy wrzucają do morza. I znów jak 
niepyszni wracamy. Po jakimś czasie okazało się 
że naszej sieci nie ma nigdzie na okręcie. Podej
rzewaliśmy, że to Konkol, jako zawodowy rybak 
nie wytrzymał nerwowo marnowania się jej na o- 
kręcie i ją „sprzątnął”. Na tym skończyły się nasze 
wyczyny rybackie.

Pewnego razu staliśmy burta w burtę z „Kaszu
bem”, na jednej kotwicy koło Jastarni (w zatoce 
naturalnie). Wiaterek na noc robił się dość świeży. 
Wszystkie nasze łodzie były na lądzie z urlopowa
nymi. Nam pozostała tylko jolka. Miałem wach
tę od godz. 20.00 do 24.00. Niedługo przed pół
nocą przybił kmdr Z. i nie wysiadając z łodzi wy
wołał kilku oficerów „słuchawek” na ćwiczenia 
żeglowania. Noc, wiaterek dość świeży, a koman
dor Z. najwidoczniej pod gazem. Na wszelki wy
padek daliśmi koledze Żukowskiemu (który miał 
wziąć udział w ćwiczeniach) rakietnicę załadowaną 
czerwoną rakietą, by w razie czego ją wystrzelił. 
Kmdr Z. odbił i popłynęli gdzieś w ciemną noc. 
Niedługo potem ujrzeliśmy wznoszącą się czerwo
ną rakietę, a my, nie mając łodzi nie mogliśmy 
pośpieszyć na pomoc. Właśnie na kaszubskiej łodzi 
powrócił z lądu kmdr Mohuczy. Zameldowaliśmy 
mu o „tragicznej” sytuacji, lecz on najspokojniej 
oświadczył, że kmdr Z. jest doświadczonym mary
narzem i wie co robi, więc nie ma czego się oba
wiać. I rzeczywiście, po jakimś czasie kmdr Z. do
bił do burty „Mazura” ale tylko po to, by zmie
nić obsadę łodzi. Była bez mała północ i moja 
wachta miała się niebawem skończyć. Za pozwo
leniem kmdr. Z. zdałem wachtę i wskoczyłem do 
łodzi. Żeglowaliśmy wszyscy po kolei.

Okazało się, że fałszywy alarm z rakietnicą wy
darzył się przypadkowo, gdy Żukowskiemu z za
nadrza wypadła naładowana rakietnica. Kmdr Z. 
oczywiście spytał slkąd i po co ona się na łodzi 
znalazła i Żukowski musiał się przyznać. Wówczas 
kmdr Z. odebrał mu rakietę i wystrzelił i w ten 
sposób narobił nam tyle niepotrzebnego strachu.

Pewnego razu wybraliśmy się na „dalekie pły
wanie” aż do Szwecji. Dla nas, nawigujących w za
toce gdańskiej, taka zapowiedziana podróż była 
czymś nadzwyczajnym. Załadowaliśmy bunkry wę
glem tak, że już nie można by zmieścić ani kilo
grama więcej. Pobraliśmy pełny zapas ropy. Wę
giel mieliśmy nawet na pokładzie z tym, że zuży
jemy go w pierwszej kolejności jeszcze w zatoce 
i trochę poza Helem. Wypłynęliśmy z Gdańska 

późnym wieczorem. „Sztormiaga” hulał porządny. 
Kiedy byliśmy na trawersie Helu latarnia Hel sy
gnalizowała sztorm 9 z tym, że będzie on się wzma
cniał. Szliśmy w szyku torowym za „Kaszubem”. 
Kładło nas tak, że pokład zanurzał się w wodzie, 
co miavo być rzeczą normalną, jak mówił kmdr inż. 
Sasinowski w czasie wykładów teorii okrętu, jeśli 
chodziło o okręty małe. Fale przelewały się przez 
pokład przez cały czas. Zdałem wachtę sygnałową 
o 24.00 i zszedłem z pomostu, ale jak tu trafić do 
naszego pomieszczenia, przez które co chwilę prze
lewała się fala? Wyczekałem moment na schod
kach z pomostu i w momencie kiedy jedna fala 
przeszła przez pokład, rzuciłem się do luku, na
kryłem się nim i z następną falą zleciałem na nasze 
pomieszczenie. Tu obraz rozpaczliwy: po podłodze 
przesuwał się od burty do burty nasz złożony stół 
wraz z wielkim czajnikiem. W pomieszczeniu pełno 
by’.o wody morskiej zmieszanej z ropą, która do
stała się tu z tanku spod naszego pomieszczenia. 
Na schodkach przeczekałem aż cały ten ładunek 
przesunie się na lewą burtę i szurnąłem na moje 
łóżko. A1e jak tu zasnąć, gdy człowiek prawie że 
wypada z łóżka? Zasnąłem jakoś jednak i po czte
rech godzinach obudzono mnie na wachtę przy ste
rze. Sterować było bardzo trudno, bo okrętem mo
cno rzucało. Okręt tak się zanurzał, że całe na
sze pomieszczenie i nawet kubryk były pod wo
dą, a z wody tylko wystawało dziobowe działo. 
Cała dziobowa część okrętu wraz z pomostem znaj
dowała się w powietrzu tak, że było widać kil. 
Z „Kaszuba” sfotografowano nas w tej fotogenicz- 
nej pozycji. „Kaszub” zresztą „odstawiał” takie 
same kawały.

Tym razem jednak do Szwecji nie doszliśmy. Do
piero za drugą taką wyprawą weszliśmy do portu 
szwedzkiego portu wojennego Karlskrona (Karls- 
kruha, jak powiadają Szwedzi). Przyjmowano nas 
tam bardzo gościnnie. Zwiedziliśmy cały port, war
sztaty, koszary, arsenał, bazę lotniczą a także stary 
zamek Kalmar.

W połowie powrotnej drogi spotkały nas ORP 
„Ślązak” i „Kujawiak”, by uzupełnić nasz zapas ro
py, bo nie doszli byśmy do Gdyni.

W kampanii następnego roku już byliśmy za
okrętowani na ORP „Kujawiak”. Dowódca, kmdr 
ppor. Przysiecki. Połowa kursu na „Kujawiaku” a 
połowa na „Krakowiaku”.

Z „Mazurem” u mnie na razie było skończone.
Nie mogę nie wspomnieć jeszcze, że po skończe

niu Szkoły i drugiej kampanii byliśmy zaokrętowa
ni — we czwórkę — na kanonierkach. Doroszko- 
wski i ja na „Hallerze” pod dowództwem „wilka 
morskiego” kmdr. ppor. Steyera. Na naszym okrę
cie był też kmdr Z. Z tymi dwiema kanonierkami 
poszliśmy do Rogekiil, Estonia.

Podejście do Rogekiil, które było obstawione 
wiechami sprawiło pewne trudności nawigacyjne 
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dowódcy. Również w drodze powrotnej zamiast 
wyjść na latarnię Hel wyszliśmy dobrze w lewo od 
Jastarni i trzeba było mocno kurs poprawić. Zda
rzały się takie rzeczy, zwłaszcza w owe czasy. Ko
mandor Steyer był późniejszym autorem „Samot
nego krążownika”, „Zemsty Mandragory’ i podajże 
jeszcze kilku innych powieści.

„Mazura” później nie widziałem przez dłuższy 
czas, ba wyjechaliśmy na praktykę na Pinę (pod 
dowództwem kmdr. ppor. Wolbeka), a stamtąd pro
sto do Francji na „Jeanne d’Arc. Chcę powiedzieć 
parę s'ów o tym sześciokominowym krążowniku, 
„njieco pancernym”, Jeanne d’Arc. Na początku 
wydawało mi się że Francuzi to fajtłapy i mało 
zdyscyplinowani. Ani salutować porządnie nie umie
ją, ani „sztramu” nie mają. Po krótkim czasie jed
nak przekonałem się, że była tam dobra dyscypli
na, ale bez bicia obcasami w pokład. Zwłaszcza nas 
„Officiers Eleves” trzymało się — delikatnie mó
wiąc — za twarz. Pracy było dużo. W morzu, co 
dzień obliczenia astronomiczne miejsca, w porcie 
wachty na kutrach jako sternik lub maszynista. W 
morzu też wachty na pomoście, albo w maszynach 
lub kotłowniach. Kotłów było 32, czy 34 — już 
nie pamiętam. Obcy język, obce podręczniki i ta
blice, ale wymagało się od nas z Łosiem tak, jak 
od Francuzów. Czasem prosto z maszynowni w 
siedmiu potach, człowiek musiał galopem ubrać się 
w surdut z epoletami i szablą na przegląd dowód
cy. Nosiliśmy z Łosiem mundury francuskie. Zwol
nienie na ląd, na postojach, co drugi dzień od godz. 
16.00 do 20.00 i nie ma mowy o spóźnieniu. Egza
miny co dwa lub trzy tygodnie, co trzy miesiące 
trysemestralne a później ostateczny. Kucie i kucie 
i niedosypianie. Jednak przeżyło się i to.

Po powrocie do Kraju byłem na ORP „Haller”, 
a później wykładowcą artylerii i dowódcą kompa
nii w Szkole Specjalistów w Świeciu. Później znów 
we Francji na kursie w Ecole des Oflficiers Can- 
noniers, w Tulonie. Po tej szkole znów powrót 
do Kraju i byłem flagowym Dyonu Torpedow
ców pod dowództwem kmdr. ppor. Eibla. A potem 
znów do Francji, do Komisji Nadzorczej przy bu
dowie okrętów. Tu znalazłem się wśród samych 
inżynierów: kmdr inż. Czernicki — szef, inżyniero
wie: kmdr por. Rymszewlcz, późniejszy mój kompan 
„wypraw” w Paryżu, kmdr ppor. Rylke, kmdr ppor. 
Czesnowicki i mój sąsiad w pókoju kmdr ppor. 
Antonowicz.

Zajmowałem się artylerią i uzbrojeniem oraz, 
czasami, sprawami czysto inżynierskimi. Często wy
jeżdżałem na odbiory i próby, czasem nawet do 
Anglii, do Vickesa po 40-milimetrówki oraz do Sie
bie Gorman po aparaty nurkowe. Inż. Czernicki 
traktował mnie na równi z inżynierami.

Kmdr inż. Czernicki otrzymał pewnego dnia te
legram z kierownictwa: „Dlaczego kpt. mar. Ja
nuszewski nie jest dotychczas na ORP „Burza”? 

Czymprędzej więc wyjechałem do Cherbourga, 
gdzie w arsenale wykańczano „Burzę” (Burza, jak 
mówili Francuzi).

Dowódcą był kmdr (chyba porucznik) Bolesław 
Sokołowski, oficerem mechanikiem — por. mar. 
inż. Dobrzyński. Ja zająłem się artylerią oraz od
stawiałem Z.D.O. dopóki z kraju nie przybyła re
szta załogi z kmdr. ppor. Hulewiczem, jako właści
wym Z.D.O.

Na ORP „Burza” przybyłem do Kraju. Tu, na 
prędce, przemalowaliśmy się i poszli z wizytą, ofi
cjalną do Stockholmu, wraz z „Wichrem” i trzema 
okrętami podwodnymi — „Wilkiem”, „Rysiem” i 
„Żbikiem”.

Po powrocie do Gdyni oświadczono mi, że jes
tem wyznaczony na ORP „Mazur” jako D.O. — 
Przyszedł po mnie por. mar. Mańkowski szóstką, 
on sam na sterze. „Wiosła wzwyż!” — mocno i ho
norowo.

Gdy wszedłem na ORP „Mazur” to po „Burzy” 
wydawało mi się, że nie ma tam w ogóle gdzie 
stąpnąć, takie to było maleństwo. Ale teraz „Ma
zur” stal się moim synem.

Po jakimś czasie dowiedziałem się, że „Mazur” 
ma być odnowiony. Mają mu dać nowe kotły. Ja
kie? — pytam. Takie same, jak ma. Jakiż to sens? 
Dowiedziałem się też, że armatury kotłów z „wy- 
buchniętego” „Kaszuba” są w Pucku w magazynie. 
Zacząłem „marzyć”. Dlaczegóżby zamiast dwóch 
kotłów węglowych nie dać jednego kotła ropowe
go? Armatura jest z „Kaszuba”. Porobiłem moc 
rysunków. Projektowałem umieszczenie zamiast 
dwóch kotłów węglowych jednego ropowego, ta
kiego samego jak jeden, który już był. Bunkry wę
glowe przerobić na tanki ropowe. Tyllko 
komin usunąć. Na jego miejscu byłaby bardzo do
bra kabina dla czterech podoficerów, czy dwóch 
bosmanów. Stateczność, która na „Mazurze” była 
mocno nadwerężona, znacznie się zwiększała. Rejon 
pływania też się znacznie zwiększał. Przy tej oka
zji projektowałem zmienić system podnoszenia ło
dzi, który był straszliwie wadliwy.

Rozpocząłem akcję. Zapraszałem na obiadki sze
fa warsztatów kmdr, ppopr. Somnickiego. On się 
ze mną zgadzał jednak wątpił co do .zgody 
kierownictwa. Inni, których „namawiałem” na mój 
projekt nie bardzo się zgadzali i byli pewni że kie
rownictwo się nie zgodzi.

Będąc w kierownictwie przedstawiłem mój pro
jekt kmdr. Czernickiemu, szefowi Służb. On od 
razu wyraził zgodę.

Później przychodził do mnie na okręt inż. Ma
łecki, będący już w stanie spoczynku i współpra
cujący z Marynarką Wojenną prywatnie. Inż. Ma
łecki mówił mi, że gdy „Mazur” zostanie dosko
nale zmodernizowany, zwiększy się jego statecz
ność i rejon pływania, uzyska się pomieszczenia 
dla podoficerów itd. Pokazywał nawet szkice. Były 
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to szkice zrobione zupełnie według mego projek
tu. Więc „Mazur” dostał mego „ducha”, został zmo
dernizowany w myśl moich marzeń.

Kiedy przyszedłem na ORP „Gryf”, jako pasa
żer do Gdyni, chodziłem na ORP „Mazur” na Hel 
oglądać „moją” baterię kmdr. Laskowskiego, którą 
nadzorowałem i odbierałem w Bofors w Szwecji. 
Dowodził już wtedy „Mazurem” kpt. marynarki 
Wojcieszek. „Mazur” miał już jeden komin i dwa 
kotły ropowe. A więc według moich życzeń.

Byłem od pięciu lat w Szwecji (dokładnie 66 
miesięcy), kiedy ten mój „Ojciec i Syn” wraz z mo
im „duchem” został zbombardowany w porcie i 
poszedł na dno. Niemcy go zbudowali w czasie 
pierwszej wojny światowej i Niemcy go zatopili. 
Poczciwy stary „Mazur”. Nigdy mu się chyba na
wet nie śniło, że tyle lat będzie w czynnej służbie. 
Zginął w służbie. Cześć Jego pamięci.

W.J.

B JABŁOŃSKI

„Jak to na wojence ładnie...64
Wstęp. Czytając z zaciekawieniem artykuł adm.
T. Podjazd Morgenstrena zatytułowany „O przy
godach wojennych na lądzie” (zeszyt 121 Naszych 
Sygnałów) uderzyło mnie jak inaczej wyglądają te 
same fakty zależnie od zajmowanego szczebla. 
Wówczas w batalionie adm. Morgenstern był adju- 
tantem i por, mar. a ja 17-letnim marynarzem o- 
chotnikiem. Na czym polegały różnice, mili kole
dzy sami osądźcie.

Wyjaśnienie. Kiedyś przyznałem się Kolegom, że 
z moją pamięcią jest nie dobrze — przypomina 
powycinaną taśmę filmową trochę bez sensu i po
rządku. Z chwilą gdy tak jest — nie mogę tego zmie
nić. Wspomnienia moje będą więc tylko rzutem tych 
wycinków taśmy które ocalały.

Warszawa 1920 r. Ofensywa bolszewicka. Byt mło
dej odrodzonej Polski i stolicy zagrożony. Wszy
scy kto tylko może, starzy, młodzi i bardzo młodzi 
wstępują na ochotnika bronić ojczyzny. W Warsza
wie ochotnicy mają przypięte rozetki o barwach 
narodowych na piersiach. Panie, przy stolikach na 
ulicach częstują przyszłych wojaków herbatą i ka
napkami.

Pan B. Jabłoński najmłodszy z rodziny doczłapał 
się z trudem okrężną drogą via Morze Czarne i Ru
munia do Polski dopiero kilka miesięcy temu. 
Starsi bracia już dawno w wojsku. Pan B. 
ma trochę ponad 17 lat i wstępuje na ochotnika 
do pułku morskiego. Choć na Ukrainie widziało 
się i przeżyło nie jedną ciężką chwilę podczas re
wolucji i wojny domowej — są jednak to jego pier
wsze samodzielne kroki poza domem rodzinnym. 
Doświadczenie życiowe zero, ot można powiedzieć 
jest on bezradną nieoblataną ofermą.

Toruń. P.K.U. w Warszawie jazda koleją, poszu
kiwanie koszar. Uderza w oczy inny charakter mia
sta. Wciąż jeszcze dużo Niemców na ulicach. Czys
tość, porządek kartki żywnościowe. Przeprawa z 
dworca przez Wisłę statkiem parowym.

Koszary poniemieckie na Bydgoskim Przedmieściu. 
Łóżeczka w pięterko, materace wypchane słomą, 
koce z jakiegoś erzacu, menażki itp. umundurowa
nie zielone Piechocińskie oprócz białej obwódki 
dó granatowych patek na kołnierzu i orzełka z 
kotwicą na furażerce. Onuce! Trzewiki! (o któ
rych później) owijacze! Włosy pod maszynkę — 
oczywiście. Na śniadanie rano — kawa żołędzie 
wa czy też zbożowa, marmolada z buraków i b. 
kiepski chleb. Czyszczenie manażek i sztućców — 
piaskiem.

Trzewiki które wyfasowałem, były po jakimś we
teranie spod Verdun widocznie. Podeszwy podbi
te jakimiś 4-ma warstwami gumy przybite dużymi 
ćwiekami, wierzch pofałdowany, twarda skóra przy
pominająca blachę, którą żadne smarowania nie 
potrafiły zmiękczyć. Waga co najmniej chyba 2 
kilo, zbyt duże. Piszę tyle o trzewikach bo mnie 
omalże nie kosztowały życie lub niewolę.

Szkolenie. Trafiłem do plutonu “inteligenckiego” 
składającego się z młodych ludzi z średnim wyksz
tałceniem. Najwyższa władza — drużynowy, który 
był kapralem Musztra formalna plus połowa w 
przyspieszonym tempie. Jako połowa odbyliśmy 
jedną strzelnicę, jedno rzucanie granatami (obron
nymi), szyk obrony przeciwko atakowi kawalerii, 
szyk przypominający obrazy z czasów wojny Na
poleońskiej (obmarznięci grenadierzy odpędzający 
się od ataków kozaków w czasie odwrotu z pod 
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Moskwy). Kompania tworzyła trzy szeregi z któ
rych pierwszy leżał, drugi klęczał, trzeci stał i wszy
stko to miało łupić w tych kawalerzystów. Była 
również nauka marszu w tyralierce która wyglą
dała mniej więcej tak: Z przodu szli drużynowi, 
którzy co pewien czas przyklękali i wypatrywali 
sokolim wzrokiem przedpole czy aby nie czai się 
gdzieś nieprzyjaciel. Za drużynowymi około 20 
metrów z tyłu posuwała się tyralierka, wyrównany 
szereg marynarzy w odstępach około 10 metrów je
den od drugiego. Za tyralierą około 40 metrów 
szedł dowódca plutonu, a jeszcze bardziej z tyłu 
dowódca kompanii z paroma gońcami i sanitariu
szami. Na tym nasze wyszkolenie się zakończyło.

Wyjazd na front. Wymarsz z koszar przez Bydgos
kie Przedmieście i miasto do mostu przez Wisłę 
na „baczność” z przyciągniętymi karabinami i 
przytupywaniem nóg. Bardzo męczące — bo duży 
szmat drogi. Ludność miasta żegna kwiatami. Da
lej przejście przez most ale już na “spocznij” (chwa
ła Bogu) przejście stacji pasażerskiej i załadunek 
dalej, chyba że już na stacji towarowej do pocią
gu składającego się z wagonów towarowych. Dla 
oficerów był zdaje się jeden wagon pasażerski.

Droga i wyładowanie. Jechaliśmy na Mławę a póź
niej zawróciliśmy na Ostrołękę via Warszawa. W 
Warszawie zmiana karabinów (ale bez bagnetów) 
na inne, nam nieznane. Przemówienie adm. Poręb
skiego. Dojazd do Ostrołęki, wyładowanie. Świet
nie wciąż pamiętam sylwetkę wówczas por. mar. 
Morgensterna wydającego jakieś rozkazy z plat
formy wagonu towarowego, w ekwipunku bojowym 
i mapnikiem zawieszonym przez ramię.

Front ■— Urywek 1-szy marsz. Jakaś droga, rowy 
i pole. Wszystko jak na ćwiczeniach—drużynowi z 
przodu, tyralierka wyrównana. Gdy chciałem omi
nąć jakiś rów czy też kałużę zostałem z tego powo
du obsztorcowany.

Kilka pocisków armatnich, jest jeden czy dwóch 
rannych. Sanitariusze ruszają z kopyta. Szafa gra.

Czemuś przypomniały mi się dziecinne lata i 
obrazki oglądane z japońskiej wojny. W tych za
mierzchłych czasach w dworze, rodzice mieli 2 sa
lony, mały — używany na co dzień i duży — od 
wielkich przyjęć. Ten duży z ogromnym pianinem 
(kwitła wówczas muzyka), nowoczesnym gramofo
nem — szafką (ostatni krzyk mody) meblami empire 
i grubymi skórzanymi albumami pełnymi rozmai
tych fotografii pań w koronkach i panów z broda
mi i wąsami (rodzina) oraz lustrami od podłogi do 
sufitu. Otóż w tym salonie była jakby lornetka 
z długim ramieniem dq przodu z ramką. Do ramki 
wkładało się zdjęcie z wojny japońskiej, lornetkę 
przytykało się do oczu i patrzyło na foto pod 
światło. Foto było tak powycinane i podklejone 

gdzie trzeba czerwonym papierem, że się widziało 
rozpryskujące w ogniu pociski artyleryjskie i pada
jących rannych i zabitych żołnierzyków. Właśnie 
tak jak podczas tego marszu.

Urywek drugi. Wciąż posuwamy się dalej. Uczucie 
zmęczenia, zaczyna dolegać noga (trzewiki). Po
rządku tego, jak na ćwiczeniach, już nie ma. Druży
nowy gdzieś się zapodział. Spotykamy mały patrol 
kawaleryjski w którym jest mój wielki przyjaciel 
z Charkowa Wandek Kossowski syn profesora me 
dycyny. Miał może 16 lat. Wkrótce został zabity.

Urywek trzeci. Robiący wrażenie wyczerpanego 
fizycznie prawie do ostateczności, por. mar. Wil- 
kicki który nas raczej prosi niż rozkazuje byśmy 
wyszli z jakiegoś rowu przydrożnego w którym 
zajmowaliśmy pozycje i szli gdzieś dalej.

Urywek czwarty. Wciąż idziemy. Są pola, lasy i łą
ki. Przechodzimy przez jakiś dwór lub forwark. 
Jestem tak zmęczony (o zgrozo ryzykując ciężką 
karę — bo mienie państwowe) że decyduję w dwor
ku pozostawić na przechowaniu przytłaczający mnie 
do ziemi tornister z płaszczem. Przełożyłem tylko 
szczotkę do zębów kawałek mydła i ręcznik do 
chlebaka gdzie miałem prócz kawałka chleba 2 gra
naty obronne.

Tornistra tego już nigdy nie zobaczyłem, a by
ła w nim moja ulubiona fotografia starszego brata 
w mundurze podchorążowskim szkoły Ciężkiej arty
lerii. Czemu ją z sobą zabrałem Bóg jeden raczy 
wiedzieć. Mego brata w 1940 roku zamordowano 
w Katyniu. Noga coraz bardziej dokucza (trzewiki, 
onuce, pęcherze).

Urywek 5-ty. Duża łąka między lasami. Na łące 
parę krzaków olszyny to tu to tam. U wylotu z 
jednej strony łąki daleko jakaś wieś. Jesteśmy roz
ciągnięci pod jednym z lasów frontem do łąki. 
Następuje noc. Rozkaz czuwać aby nie było zasko
czenia. Leżę. Oczy się kleją, ale spać nie wolno, 
powtarzam sobie bez końca. Od ciebie zależy bez
pieczeństwo innych. W oczach dwoi się i troi przy 
podmuchu wiatru każdy szmer liści wydaje się szme
rem skradających się kroków nieprzyjaciela, a chy- 
bocące się krzaki — pochylonymi sylwetkami.

Urywek 6-ty. Dzień — pozycja ta sama, tylko że 
do nas strzelają bodajże z przeciwnej strony łąki. 
My odpowiadamy, ale wroga nie widzę. Kule bzy
kają. Raptem patrzę — ktoś kolo mnie stoi w praw
dziwej marynarskiej oficerskiej czapce z błyszczą- 
czący emblematem i patrzy na strzelającego nie
przyjaciela przez lornetkę. Był to kpt. mar. K. Jacy- 
nicz nasz dowódca batalionu i jednocześnie pułku. 
Proszę by choć się schował za jakieś drzewa (co za 
śmiałość z mojej strony). Kapitan machnął tylko 
ręką, nawet nie odpowiedział.
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Urywek 7-my. Podrywają nas do ataku na bagnety 
których nie mamy. Wszystko leci tak szybko jak 
msze z wielkim wrzaskiem — kierunek wieś. Część 
leci dalej, nam ktoś każę rozciągnąć się w rowku 
przed Wslią. W zamieszaniu wszystko się pogu
biło i rozproszyło. Nie widzę ani naszych oficerów 
ani podoficerów. Zapomniałem wspomnieć — ka
rabin mi się zaciął, nie wiedziałem jak go zrepero- 
wać (inny typ wydany w Warszawie i nie mam 
kogo zapytać.

Urywek 8-my. Ze wsi dochodzi strzelanina. Ma
rynarze w rowku z mojej lewej i prawej strony też 
strzelają najwidoczniej Panu Bogu w lufcik — bo 
nieprzyjaciela nie widać. Może tak dla fantazji al
bo dodania kurażu.

Urywek 9-ty. Ze wsi przechodzi naszą linię jeden, 
po tym drugi i trzeci ranny za nimi zaczynają już 
ją przekraczać pospiesznym krokiem zdrowi wyco
fując się na kierunek wyjściowy, po tym to tu to 
tam zaczynają do nich dołączać marynarze z mo
jego rowku. Wreszcie w tym rowku pozostaję sam 
i nie wiem co robić? Przecież opuścić stanowisko 
bez rozkazu to hańba i kula w łeb. Ale kto ma wy
dać rozkaz kiedy nikogo nie ma, a oglądając się 
do tyłu widzę tylko już w sporej odległości odda
lające się zadki naszych marynarzy. Żółtodziubek 
więc musi powziąć swoją pierwszą decyzję w życiu 
i ją pobieram. Rozumuję: z chwilą gdy wszyscy się 
wycofali to gdy pójdę za nimi — to mnie chyba że 
nie powieszą, a o ile tu nadal zostanę sam z tym 
zaciętym karabinem — to od tego nic się nie zmie
ni. Zacząłem więc wlec się za resztą. Wlec się z 
dwóch powodów — wyczerpania po maratońskim 
biegu, a jeszcze więcej noga (ten przeklęty trzewik).

Urywek 10-ty. Spiesznie wycofujący się koledzy, 
już doszli mniej więcej do środka łąki. Raptem sły
chać z lewej strony głośnę „hurra” i z lasu wylatuje 
w skok bolszewicka kawaleria. Wycofujący się rząd 
marynarzy zaczyna biec, lecą na ziemię tornistry, 
karabiny, a nawet kurtki, ale oczywiście konie są 
szybsze. Bolszewicy tną właściwie nie stawiających 
oporu, a żywych zganiają do kupy.

Urywek 11-ty. Widząc z daleka co się dzieje, my
śli zaczęły szybko przebiegać mi przez głowę ni
czym panu Zagłobie w chwilach niebezpieczeństwa. 
Pierwsza rzecz — pomyślałem sobie — to nie ster
czeć tutaj gdzie widać mnie jak na dłoni a gdzieś 
znaleźć jakąś osłonę. Wybrałem więc najbliższy 
krzak olszyny których jak już wspomniałem było 
kilka na łące, i pomaszerowałem w jego kierunku, 
tak aby był pomiędzy 'mną a komunistami, co mi 
się udało. Bolszewicy jednak zaczęli flankować mój 
krzak gdyż pod niego mniej więcej spędzali wzię
tych do niewoli kolegów. Nie pozostawało więc mi 

nic innego jak wleźć w środek krzaka i zaufać szczę
ściu i Bogu. Odmówiwszy szybko Zdrowaś Mario 
postanowiłem zrobić tak (.och ten Szwejk, ten 
Szwejk): jedyna broń którą mam działającą (kara
bin zacięty) to dwa granaty. O ile mnie odkryją — 
rzucę te granaty, a dalej niech się dzieje wola nieba, 
ale do Rosji z której udało się wyrwać tak niedaw
no i z takim trudem, żywy nie wrócę. Przygotowa
łem więc granaty i czekałem co będzie dalej. Tym
czasem pod mój krzak spędzili część kolegów oto
czonych kawalerzystami. Dwóch z nich na parę 
kroków od mojego krzaka miało mniej więcej taką 
rozmowę: Słuchaj Iwan, pogońmy prędzej stąd tych 
wziętych do niewoli bo znów zaraz zacznie do nas 
strzelać ich artyleria. A drugi na to: Masz rację 
Wasyl im prędzej nas tu nie będzie tym lepiej. Tak 
też się stało i wkrótce wszyscy zniknęli w kierunku 
lasu.

Przy okazji — jak ta kawaleria wyglądała? Część 
była w mundurach, ale dobra połowa w ubraniach 
cywilnych, cykliistówkach na głowie, a szable były 
zawieszone na sznurkach. Robili wrażenie robot
ników.
Urywek 12-ty. Nastąpiła cisza. Wychylam się ze 
swojego krzaka. Trupy w koszulach, porzucona 
broń, plecaki i kurtki tworzą barwny, ale ponury 

'i smutny obraz. Wywrócony karabin maszynowy 
Maxima. Próbuję go ciągnąć, ale po kilkunastu met
rach daję spokój. Nie dam rady. Podbieram tylko 
drugi karabin, swego nie porzucam, bo przecież 
nie' wolno się rozstać z powierzoną bronią za żad
ne skarby świata. Staram się zorientować w kierun
kach i wybieram ten który moim zdaniem prowa
dzi na stację Ostrołękę. Wlokę się przechodzę przez 
swój dworek. Idę dalej polnymi ścieżkami, pomię
dzy wysokim Zboczem, słyszę stuk kopyt. Wychy
lam się ostrożnie — widzę patrol kawaleryjski. Prze
chodzi. Wlokę się dalej (noga) dochodzę wreszcie 
do stacji.

Urywek 13-ty. Widzę oddalające się auto z gen. 
Roją. Był na stacji ponoć na miejscu kilku awanso
wał o stopień wyżej a kilku udekorował. Spóźni
łem się, może byłbym został albo st. marynarzem 
albo otrzymał Krzyż Walecznych. Już raz mój prze
łożony z POW chciał mi go nadać, ale odmówiłem. 
Moim zdaniem nie było za co. Nie było za co i te
raz, a więc ostatecznie może i dobrze się stało. Za
meldowałem się u zastępcy dowódcy batalionu kpt. 
mar. Wąsowicza. Zbeształ mnie od ostatnich gro
żąc wszelkimi najstraszniejszymi karami za zejście 
ze stanowiska bez rozkazu, a po tym kazał dołą
czyć do komapnii znajdującej się na dworcu.

Nawiasem muszę tu wspomnieć że Wąsowicz był 
wówczas chorobliwie nerwowym człowiekiem (i 
pewno dlatego odesłano go z frontu do tyłu) ale 
naogół był człowiekiem b. dobrym i dzielnym mary
narzem.
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Urywek 14-ty. Kompania czy też grupa rozbitków 
rozciągnięta w rowie wzdłuż drogi koło dworca. 
Głód skręca kiszki, ale kuchni polowych nie wi
dać. Wreszcie sprawę ujął w swe ręce niezastąpiony 
i nieodżałowany ksiądz Miegoń, który gdzieś te 
kuchnie odszukał i dopilnował byśmy coś dostali 
do zjedzenia. Reszta dnia upłynęła spokojnie, na
stąpiła noc.

Urywek 15-ty. W nocy, gdy się ściemniało zaczął 
przechodzić wzdłuż szeregu leżących w rowie mary
narzy por. mar. Błażewicz i mówić przyciszonym 
głosem: zbiórka na drodze, ale cicho, cicho, bez 
hałasu, głosem takim — jakby nieprzyjaciel był nie 
dalej jak 100 metrów i mógł wszystko usłyszeć.

Urywek 16-ty Duch w kompanii pod psem. Oka
zuje się że w tej klęsce na łące zostało poranionych 
lub wziętych do niewoli szereg oficerów z dowód
cą batalionu czy też pułku kpt. mar. Jacyniczem 
na czele później udało im się uciec lub też zostali 
odbici z niewoli — nie pamiętam. Nic więc dziw
nego że dzień był zły, nawet bardzo zły. Zabrakło 
poza tym dowódców — stąd przetargi kto ma ob
jąć dowództwo o czym wspomina adm. Morgen
stern.

Urywek 17-ty Zaczęło się odstępowanie, wydawało 
się bez końca. Z nogą coraz gorzej, coraz trudniej 
dotrzymywać kroku. Zaczynam coraz bardziej od- 
stawać od kompanii która znika, wreszcie tracę z 
nią kontakt wzrokowy. Przed tym nie pamiętam 
kiedy spotkaliśmy jakiś pułk poznański idący na 
front — pełen fantazji — aż przyjemnie było pat
rzeć.

Urywek 18-ty. Wlokę się szosą kusztykając i naty
kam się na (wówczas) ppor. mar. Kodrębskiego 
też kulejącego w gronie kilku marynarzy. Przez pe
wien czas jesteśmy razem — po tym znów zostaję 
sam.

Urywek 19-ty. Wlokę się „no mans landem”. Pust
ka. Raptem z zakrętu wyskakuje polska ciężarów
ka niby to pancerna — wystrzeliła kilka razy z 
działka w jakimś kierunku i pomknęła dalej. Długo 
później dowlokłem się wreszcie do Pułtuska, zgło
siłem się na wciąż jeszcze wówczas czynną komen
dę miasta, gdzie dano mi rozkaz wyjazdu i skiero
wano do Warszawy.

Urywek 20-ty. Nie było mi danym brać udziału w 
dalszych akcjach opisanych przez adm. Morgen
sterna, ale sądząc z opisu morale pozostałości ba
talionu widocznie musiało się poprawić. Osobiś
cie ośmielam się twierdzić, że bojowy duch tych 
wśród których przebywałem aż do chwili pozosta
nia w tyle za odstępującą kompanią był złamany 
i moim zdaniem zespół ten posiadał małą wartość 
bojową.

Urywek 21-szy. Gdy dobrnąłem do Warszawy i zdją
łem po tylu a tylu dniach ten fatalny trzewik spod 
Verdun, ukazała się zamiast pięty śliczna zakrwa
wiona rana, oblepiona błotem i trawą. Onuca by
ła ale gdzieś indziej nie na pięcie. Okazuje się jak 
życie wykazało, że nawet najprostsze rzeczy trzeba 
umieć robić żeby je zrobić porządnie, a ten praw
dziwy Szwejk to był wcale nie głupi facet.
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Książka zawiera 500 str. i około 100 fotografii; oprawiona w kolo
rową okładkę z godłem Szkoły. Składa się z 3-ch części.

I. Historia SPS.
II. Wspomnienia a) z czasów szkolnych, b) z czasów wojny c) z kole

gami po świecie.
HI. Księga pamiątkowa z wykazem wszystkich promocji z listą po

ległych i zamordowanych.

Duży rozdział książki poświęcony Służbie Zdrowia Polskiej Mary
narki Wojennej w walkach na wybrzeżu i okrętach na morzu.

Cena książki w polskich księgarniach £550 dla członków SMW £4.00 
(plus przesyłka). Do nabycia u autora w kancelarii SMW.

„Opowieść barwna, ciekawa i zaszczytna” — E. Raczyński
„Książka napisana z talentem, wartościowa i .. . wzruszająca” — E. Chądzyński
„Książka piękna, wyjątkowo udana" — S. Orłowski 
„Wspaniały legat pozostawiony pamięci SPS i tradycji wojsk Służby Zdrowia” — 
S. Kopański
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