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NASZE SPRAWY
Dla kolegów zamieszkałych poza Londynem mo

że być interesujące przypomnienie o pracy naszej 
Centrali. Corocznie przed zebraniem ogólnym wy
syłamy szczegółowe sprawozdania. W każdym nu
merze „Naszych Sygnałów” nasz sekretarz, dbają
cy o utrzymanie więzi koleżeńskiej, opracowuje 
szczegółową kronikę z wiadomościami od rozsia
nych po całym świecie kolegów. Uzupełniamy ją 
kilkoma informacjami raczej smutnej natury.

W miarę upływu lat, szeregi nasze wykruszają 
się. Od ostatniego numeru i śmierci Admirała Unru
ga, odeszli od nas: śp. kontr admirał Morgenstern, 
śp. kmdr ppor. Leon Mizgalski i śp. kpt. mar. Wi
ktor Szabunia. Z żalem i smutkiem pożegnaliśmy 
ich. . ., ale przy tych, niestety, nieuniknionych zgo
nach zanotowaliśmy okazane serdeczne współczu
cie wszystkich kolegów.

Na pogrzeb Admirała Unruga we Francji wyje
chała spora grupa kolegów, o której tak pięknie pi
sała w porzednich „Naszych Sygnałach”, pani Zofia 
Unrużyna.

Na uroczystości pogrzebowe śp. Admirała Mor
gensterna, tak w kościele, jak i na cmentarzu w Lon
dynie, zjawili się prawie wszyscy koledzy przeby
wający w Londynie. Por. mar. Ponikiewski i bsm. 
Hermaszewski, w mundurach, pełnili ostatnią war
tę. Trumnę na cmentarzu nieśli oficerowie, byli 
wśród nich najstarsi z pozostałych z kmdr. Dziesi- 
niewiczem, Ziembickim, Trzyną, Mindakiem i in
nymi. Kościół św. Andrzeja Boboli zapełnił się bra
cią marynarską, przybyłą z żonami. Z naszych po
doficerów zanotowaliśmy kol. Kaczmarka, Kra
sowskiego i innych. Lekcję podczas Mszy św. od
czytał Prezes SMW, a łia cmentarzu pożegnali 

Zmarłego: gen. Kopański i w imieniu kolegów — 
kmdr B. Wroński.

Tutaj chciałem dodać, że Pani Irena i Bohdan nie 
tylko, że opiekowali się Admirałem podczas ostat
nich lego dni, ale po lego zgonie, zajęli się ser
decznie wdową. Zabrali ją do swego domu. Pomogli 
w organizacji pogrzebu, a przede wszystkim dali 
jej serdeczną podporę, która była tym bardziej cen
na, że pani Zofiia Morgestern nie ma tutaj swojej 
rodziny.

Niewątpliwie wszyscy koledzy są wdzięczni Pa
ni Irenie i Bohdanowi, i dołączają się do serdecz
nych podziękowań.

Oceniliśmy też z wdzięcznością udział w uroczy
stościach pogrzebowych wyższych oficerów W.P., 
z gen Kopańskim na czele.

W kilka dni po Admirale Morgensternie, zmarł 
oficer już z naszego „młodego pokolenia”, śp. kmdr 
ppor. Leon Mizgalski. Grono jego kolegów, rówieś
ników prawie wiekiem i służbą wysłuchało żałob
nej Mszy św., zorganizowanej przez SMW i złoży
ło wyrazy współczucia pani Elżbiecie Mizgalskiej. 
Uroczystość ta odbyła się w Londyńskim Brompton 
Oratory (gdzie państwo Mizgalscy brali ślub). Uro
czystość ta była cicha i skromna, ale przejmująca.

Udział SMW w życiu emigracyjnym

Nasze Stowarzyszenie, stosując się dó naszego 
Statutu i szczerej przyjźni, stara się utrzymać sto
sunki przyjacielskie ze wszystkimi polskimi orga
nizacjami b. wojskowych. Prezes, czy też przed
stawiciele Zarządu uczestniczą w świętach narodo
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wych oraz dorocznych uroczystościach bratnich 
organizacji.

Jakkolwiek oceniamy wysoko wysiłki ludzi do
brej woli, starających się zjednoczyć skłóconą emi
grację, nie należymy do żadnego obozu zwalczają
cych się przeciwników politycznych.

Stoimy na stanowisku „polskości i niepodległoś
ci”, a nie na przynależności do jakiejś grupy poli
tycznej.

Z drugiej strony nie tylko uznajemy, ale respek
tujemy indywidualne opinie czy też przynależnoś
ci członków naszych organizacji do poszczegól
nych obozów, uznając, że „wiele dróg może pro
wadzić do Rzymu”.

Tego rodzaju stanowisko pozwala nam pracować 
w harmonii wewnątrz Stowarzyszenia, chociaż 
czasami wymaga dużego taktu i zrozumienia, by 
uniknąć „entuzjazmu” niektórych polityków.

Ludzie pracujący społecznie od 1945 r. są na 
ogół ludźmi bardzo porządnymi, zasługującymi na 
szacunek za ich oddaną i altruisyczną pracę i do
skonałe wyniki. Istnienie sporów na emigracji mu- 
simy przyjąć, niestety, jako nieodzowny symptom 
każdej, nie tylko polskiej emigracji. Emigracja na
sza, jak każda, jest przecież przymusowym prze- 
sziazepieniem w obce środowisko ludzi stworzo
nych do życia we własnym kraju, na własnej ziemi 
i pod własnym rządem. Rozgoryczenia potęgowane 
wiekiem, chorobą i trudami życia na obczyźnie, wy
ładowują się w sporach, nie zawsze, niestety kons- . 
truktywnych.

Ostatnio dostaliśmy zawiadomienie, że mamy 
wystawić jednego kandydata, do tworzącego się cia
ła politycznego. Odpisaliśmy, że ze względu na nasz 
statut, nie jesteśmy w stanie tego uczynić, chociaż 
całym sercem popieramy zjednoczenie emigracji.

O pracach Zarządu SMW

Wśród niektórych członków SMW istnieje jesz
cze opinia, że SMW jest Polską Marynarką Wojen
ną, a Zarząd Stowarzyszenia władzami tejże Ma
rynarki.

Niechaj mi wolno tutaj jeszcze raz podkreślić, 
że SMW jest organizacją byłych wojskowych, obe
cnie Judzi cywilnych, dobrowolnie zrzeszonych, 
którzy chcą poświęcić pewną część czasu, by po
móc swym kolegom w życiu na obczyźnie i by sta
rać się o przekazanie prawdy o drogiej nam wszy
stkim Marynarce Polskiej.

Członkami Zarządu i członkami SMW są b. czło
nkowie bez względu na stopień z jednakowym pra
wem głosowania i spełniania narzuconych przez 
nas samym sobie obowiązków. Innymi słowy ludzie, 
których przywiązanie do Marynarki Wojennej i ko

legów jeszcze nie wygasło i którzy mają chęci i 
zdolności, by zgodnie to przywiązanie okazać.

Przeżyte doświadczenia, wspólna praca i wiek 
zatarły różnice rang i stopni; cieszymy się z obec
ności w SMW „młodych” b. oficerów i „młodych” 
b. podoficerów i jakżeż często korzystamy z ich 
zdrowych rad i oddanej pracy.

Organizacja nasza dąży do przekazania praw
dy o PMW. Prawdziwe wspomnienia, dyskusje czy 
konstruktywne krytyki są umieszczane w „Naszych 
Sygnałach”. Staramy się także korygować niepraw
dziwe publikacje, umieszczane w innych pismach.

Za dawne zasługi wojenne możemy płacić jedy
nie. . . szacunkiem i uznaniem tych rzeczywistych 
zasług.

Większość naszych przełożonych zdobyła so
bie nie tylko nasz szacunek, ale i nasze. . .serca.. „ 
ale dla zdobycia sobie tych walorów samo star
szeństwo nie okazało się dostatecznym tytułem.

W obecnej chwili byłe starszeństwo stopni zosta
ło zniesione przez czas. Wszyscy jesteśmy nie tylko 
„starsi” — ale po prostu starzy. Najmłodsi z nas, 
podporucznicy czasu wojny czy nawet podchorą
żowie, są teraz 50-60 letnimi poważnymi i zacnymi 
ojcami, nawet dziadkami — którzy w trudnym ży
ciu cywilnym osiągnęli wyższe stanowiska, niż ich 
byli przełożeni. Ci byli „młodsi” w żadnym razie 
nie są przygotowani na. patronizujące traktowanie, 
ani na przyjmowanie bez zastrzeżeń opinii przeło
żonych, niegdyś może bardzo dzielnych, ale teraz 
już nie zawsze zdolnych do zrozumienia zacho
dzących przemian. Te sprawy niekiedy irytują 
..młodych 60-oio latków”, a czasami co gorsza... 
śmieszą.

Te drobne wypadki związane są z naszym wie
kiem i naszym losem. Mają różne przywary inni, 
mamy je też i my. Trochę taktu, dużo wyrozumie
nia i jeszcze więcej serca dla kolegów pozwoli 
nam jednak dokończyć reszty naszych lat docze
snych godnie i tak jak marzyliśmy w naszych ła
tach podchorążych.

Ostatni obiad oficerski potwierdził może, w nieco 
swoistej formie, głęboki sentyment i oddanie dla ży- 
jących jeszcze wśród nas byłych przełożonych.

Wierzymy, że ta serdeczna przyjaźń i oddanie, 
tak między nami, jak i dla „młodszych” i dla „star
szych” nie zostanie nigdy przerwana.

Tak myśli Zarząd SMW, tak myślą — ufam — 
wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

IZ okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Główny 
SMW przesyła wszystkim Kolegom, tak zrzeszo 
nym, jak i niezrzeszonym oraz ich Rodzinom ser
deczne życzenia zdrowia i szczęśliwego dalszego 
życia.

B.M.



NASZE SYGNAŁY 3

Sp. admirał Tadeusz Podjazd-Morgenstern



4 it A S Z E SYGNAŁY

ŚP. KONTR ADMIRAŁ

TADEUSZ PODJAZD MORGENSTERN

Ubył z naszego grona kontr-admirał Tadeusz 
Podjazd Morgenstern. Ubył jeden z najbardziej 
znanych starszych oficerów, który wstąpił na sa
mym początku tworzenia młodej polskiej Mary
narki Wojennej i przetrwał w niej przez cały czas 
jej istnienia.

Cały czas pionierskiej pracy organizacyjnej, czas 
szkolenia młodego pokolenia marynarzy tak na 
morzu, jak i na lądzie.

Był dowdcą okrętów, był komendantem Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej, reprezentował 
ją i chronił na stanowiskach dyplomatycznych, by 
ostateczn('e zakończyć swą wierną służbę jako 
attache morski w Waszyngtonie i dowódcą obozu 
ORP Bałtyk.

Przyjął się w naszym Stowarzyszeniu godziwy 
zwyczaj przypomnienia pozostałym jeszcze człon
kom — życia i czynów tych co odchodzą.

Przypomnienie całego życia i wszystkich czynów 
przekroczyłoby jednak ramy naszego pisma, tym 
bardziej, że o służbie i czynach każdego oficera 
czy marynarza mówi jego ewidencja służbowa, 
która przechodzi do archiwum i która stanowi 
ważny dla przyszłych naukowców, materiał histo
ryczny.

Ograniczymy się tutaj tylko do kilku faktów.
Ś.p. Admirał Morgenstern wstąpił do Polskiej 

Marynarki Wojennej już z przeszkoleniem i do
świadczeniem morskim, ale pierwszą jego próbą 
bojową była bohaterska służba w spieszonym ba
talionie morskim, który wziął udział w najsła
wniejszej chyba bitwie w dziejach naszego naro
du w 1920 r.

Po zwycięskiej wojnie został odkomenderowany 
na morze — a jak przełożeni oceniali jego mor
skie doświadczenia niech służy fakt, że został do
wódcą okrętu, który przewiózł na Maderę Mar
szałka Józefa Piłsudskiego.

Wybór jego na Komendanta Szkoły Podchorą
żych nie był przypadkowy. Szerokie oczytanie, 

rnajotność świata i obcych języków, nienaganne 
maniery i głęboka wiedza morska uczyniły go nie 
tylko nauczycielem, ale wzorem oficera Marynarki 
dla młodych podchorążych.

Te same osobiste i zawodowe przymioty spra
wiły, że objął poważne godności w dyplomacji na 
stanowiskach attache morskiego w Szwecji i Sta
nach Zjednoczonych.

A gdy Marynarki me stało — dopomagał swą 
przyjacielską radą i doświadczeniem kolegom zrze
szonym w Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej.

Był naszym Prezesem i łagodził jak mógł najle
piej kłopoty, rozterki i rozczarowania kolegów w 
naszej marynarskiej rodzinie.

Pytałem kiedyś, podczas naszego tradycyjnego 
obiadu „Czerwonego Gwoździka”, jaki okres 
swego życia cenił najbardziej.

Nie spodziewałem się wylewnej odpowiedzi, bo 
Admirał — pomimo serdecznego stosunku i wzo
rowych manier — wylewny nie był, a jednak 
otrzymałem odpowiedź:

„Wszystkie stanowiska ceniłem sobie wysoko i 
służyłem sprawie Polskiej Marynarki Wojennej jak 
mogłem najlepiej. Miałem jednak jedno marzene, 
które się pewno nigdy nie ziści, albowiem pragną
łem — zakończyć swe życie śmiercią marynarza 
na morzu”.

To była ostatnia moja rozmowa z Komendan
tem SPMW, attache morskim i zastępcą Szefa Ma
rynarki Wojennej.

Bóg wybrał inne losy i inną śmierć — tak jak 
ją wybrał dla nas pozostałych. Niech się dzieje 
wola nieba . . .

Czcigodnej Pani Zofii, wiernej żonie, opiekunce 
i pielęgniarce w ciężkiej chorobie ostatnich lat 
życia na obczyźnie. Stowarzyszenie Marynarki Wo
jennej przesyła głębokie i serdeczne słowa współ
czucia.

B. Markowski
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Ostatnie pożegnanie śp. admirała Morgensterna

PRZEMÓWIENIE KMDR B. WROŃSKIEGO
NA POGRZEBIE ADMIRAŁA T. MORGENSTERNA

Żegnamy dzisiaj jednego z najwybitniejszych 
i najbardziej zasłużonych oficerów, a w szerszym 
kontekście biorąc ■— jednego z twórców i budo
wniczych naszej Marynarki Wojennej.

Admirał Morgenstern pochodził z rodziny nie
mieckiej. Pełne Jego nazwisko brzmiało Morgen
stern Edler von Podjazd, później uległo spolszcze
niu na Podjazd-Morgenstern. Admirał podpisywał 
się bez przydomka.

Rodzina Jego osiedliła się w ziemi Tarnow
skiej i szybko spolonizowała. Stryj Admirała był 
Kanonikiem Kapituły Tarnowskiej, a ojciec jako 
kilkunastoletni młodzieniec „przedarł się” — jak 
w tamtych czasach mówiono — z Galicji za kor
don i brał udział w powstaniu styczniowym.

Młody Tadeusz po ukończeniu gimnazjum w 
Krakowie jako karierę życiową wybiera marynar
kę — ale nigdy nie traktował tego jako zawodu 
w codziennym tego słowa znaczeniu, a raczej jako 
powołanie, któremu był wierny do końca życia.

W pierwszej wojnie światowej bierze udział ja
ko aspirant, potem kadet i młody oficer w ma
rynarce austro-węgierskiej, na Adriatyku, który w 
połowie jest również morzem słowiańskim o pię
knej nazwie Jadran.

Do odrodzonej marynarki polskiej wstępuje w 
listopadzie 1918 r. i w stopniu porucznika pełni 

obowiązki adiutanta pierwszego a potem drugiego 
S efa naszej marynarki. W tym charakterze jest 
świadkiem „Zaślubin Polski z morzem”.

Kampanię 1920 r. odbywa w I Pułku Morskim. 
Otrzymuje za nią Srebrny Krzyż Virtuti Militari.

Po wojnie, dzięki swoim wybitnym zdolnościom 
i wysokim kwalifikacjom fachowym, szybko awan
suje i zajmuje bardzo ważne i odpowiedzialne sta
nowiska, jak dowódcy dywizjonu kontrtorpedo- 
wców czy Komendanta Szkoły Podchorążych Ma
rynarki Wojennej. Wojna zastaje Go na stanowi
sku Komendanta SPMW w Bydgoszczy. Po ewa
kuowaniu Szkoły do Pińska zostaje ostatnim ko
mendantem garnizonu tego miasta.

W czasie działalności naszego Rządu i Sił Zbroj
nych na obczyźnie pełni obowiązki attache mor
skiego w Sztokholmie, gdzie opiekuje się naszy
mi okrętami podwodnymi, później jest zastępcą 
Szefa K.M.W. po czym do końca wojny attache 
morskim w Waszyngtonie.

Admirała Morgensterna poznałem w roku 1927. 
Stosunki między nami od czysto formalnych, ja
kie istniały między dyrektorem nauk a podchorą
żym, w ciągu tych 46 lat przerodziły, się w szcze
rą przyjaźń, której byłem wierny do końca Jego 
dni.

Po raz pierwszy bliżej zetknąłem się z Admi
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rałem w czasie wojny tu, w Londynie, gdy On 
był zastępcą szefa K.M.W., a ja kierownikiem sa
modzielnego referatu Org. Wyszk. Z tego tytułu 
byłem Jego najbliższym współpracownikiem, nie
jako prawą ręką. Mieszkaliśmy w jednym pensjo
nacie, chodziliśmy razem do biura, na spacery, 
do kościoła. Razem opracowywaliśmy plany wy
szkoleniowe i projekty organizacyjne i razem, jak
że często, przegrywaliśmy walki o wprowadzenie 
tych projektów w życie.

Po raz drugi zetknąłem się z Admirałem już 
po wojnie, gdy On został dowódcą obozu w 
Okehampton, tzw. ORP „Bałtyk” a ja Jego za
stępcą. Niech mi wolno będzie z tego okresu przy
toczyć jedno zdarzenie — które charakteryzuje 
Zmarłego jako oficera, dowódcę, człowieka.

Jednego dnia oficer służbowy Obozu zameldo
wał mi, że w jednym baraku marynarz uległ ata
kowi szału i nabitym karabinem steroryzował ko
legów oraz grozi że jeśli ktokolwiek będzie starał 
się go rozbroić, to go zastrzeli. Zameldowałem 
o tym dowódcy i jednocześnie wyraziłem opinię 
że dla zlikwidowania incydentu trzeba oficera 
starszego, o wyrobionym doświadczeniu i autory
tecie i zgłosiłem gotowość zrobienia tego osobi
ście.

Admirał wysłuchał mojego meldunku spokojnie 
i potem ze swym charakterystycznym półuśmie
chem powiedział „Panie komandorze, pan ma żo
nę i dzieci — ja to zrobię. I osobiście szaleńca 
rozbroił.

Dzisiaj myślę że to może w tej krótkiej roz
mowie meldunku, zadzierzgnęły się między nami 
te specjalne więzy, które nazywamy przywiąza
niem — przyjaźnią.

Tadeusza Morgensterna natura obdarzyła hoj
nie. W silny charakter, wybitną inteligencję, talen
ty artystyczne. Ostatnio na wystawę pamiątek Pol
skich Sił Zbrojnych w kanadyjskim Muzeum Woj
ny w Ottawie został wysłany zbiór jego akwarel 
o tematyce marynistycznej; był mistrzem w ma

lowaniu sylwetek okrętowych. Pięknie grał na for
tepianie. Pisywał rzadko, ale styl miał jasny, zwię
zły, jędrny.

Posiadał wysokie poczucie hierarchii nie tylko 
społecznej i służbowej, ale również i to najważ
niejsze, hierarchii obowiązku i odpowiedzialności, 
czemu dawał wyraz tak w życiu służbowym, jak 
i prywatnym.

Psychicznie i uczuciowo należał raczej do wie
ku dziewiętnastego, ale zainteresowaniami intelek
tualnymi był człowiekiem wieku dwudziestego.

Osobowość Jego okryta była jakby pancerzem 
samodyscypliny nabytej przez wychowanie, służbę 
w marynarce i wyznawane normy postępowania.

W stosunkach z ludźmi był nienagannym dżen
telmenem, robiącym na niektórych wrażenie czło
wieka kulturalnego, dobrze wychowanego, ale o- 
schlego.

W istocie rzeczy pod tym pancerzem samo
dyscypliny kryła się natura artysty, arcyprawy 
charakter i biło szlachetne serce.

Droga Pani Zofio, wiem że prezes naszego Sto
warzyszenia kmdr Markowski wyraził w liście do 
Pani nasze współczucie i udział w żałobie Pani. 
Niech mi wolno będzie jeszcze raz tutaj powie
dzieć, że rozumiemy dobrze jak wielką stratę po
niosła Pani — wiem, bo widziałem jak przez 
ostatnie tygodnie życia męża była Pani dla niego 
najtroskliwszą i najcierpliwszą pielęgniarką, naj
serdeczniejszym przyjacielem, najczulszą żoną.

Niech to będzie małą pociechą w smutku Pani, 
że mąż w chwilach przytomności oczyma szukał 
i wodził za Panią.

*

Drogi przyjacielu — Żegnając Cię, sypię na 
Twoją trumnę garść ziemi z Oksywia — z wy
brzeża, na którym spędziłeś najpiękniejszą część 
swego życia — wybrzeża, do którego stale wra
całeś myślą i słowem — Śpij w pokoju.

B. Wroński
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Śp. kmdr. ppor. Leon MIZGALSKI

Ś.p. Komandor ppor. Leon Mizgalski' należał 
do młodego pokolenia oficerów Marynarki Wo
jennej. Pokolenia całkowicie wychowanego i wy
szkolonego w Polsce. Przeszedł jako podchorąży 
staż na sławnym szkolnym okręcie marynarki 
francuskiej „Jeanne d’Arc”. Potem pełnił służbę na 
okrętach Rzeczypospolitej a tuż przed wojną od
komenderowany znalazł się w Szwecji.

Był wybitnym lingwistą. W Szwecji — pomimo 
internowania — pełnił funkcję dyplomatyczną, po
mógł wielu ludziom, pomógł wielu marynarzom.

Należał do pokolenia, które nie zajmowało je
szcze najwyższych stopni1 w hierarchii wojskowej, 
ale, które najwięcej wykrwawiło się podczas osta
tniej wojny.

Należał do pokolenia, dla którego ostatnia woj
na była pierwszą bojową próbą i które z tej pró
by wyszło „cum sumnissima laude”.

Dla mnie Leon był jednym z pierwszych przy
jaciół w Polskiej Marynarce Wojennej.

Lubiłem go za elegancję zachowania i wyglądu. 
Ceniłem za szerokie poglądy i poświęcenie dla 
służby.

Był moim, jakże częstym, towarzyszem w daw
nym życiu gdyńskim. Cieszyłem się z odnalezie
nia go po wojnie w Londynie i nawiązaniu dal
szej przyjaźni.

Był moim rówieśnikiem w latach. Jego nagła 
choroba i śmierć wstrząsnęły mną głęboko.

Jakżeż trudno pisać o śmierci rówieśnika i przy
jaciela .. .

Cóż mogę napisać, chyba . .. „śpij Kolego, 
zobaczym się jutro może”.

Drogiej Pani Elżbiecie i Synowi w imieniu wszy
stkich kolegów wyrazy współczucia i oddania prze
syła za Zarząd Stowarzyszenia Marynarki Wojennej

B. Markowski

Śp. kpt. mar. inż. Józef MINKIEWICZ

Dnia 9 lipca 1973 r. w szpitalu w Tilbrug w 
Holandii zmarł nasz kolega kpt. mar. inż. Józef 
Minkiewicz. Ten dobry* kolega przez długie lata 
służył na okrętach podwodnych i należał do tej 
znanej trójki oficerów mechaników, a mianowicie 
komandora Trzebińskiego i kmdr. Jasłowskiego.

Śp. kpt. mar. inż. Józef Minkiewicz

Był on człowiekiem rzadkiej dobroci, spokojnym, 
ale z dużym poczuciem humoru i był powszech
nie łubiany, to znaczy równie przez przełożonych, 
kolegów, jak i podwładnych. Był on typowym 
kresowiakiem w najlepszym tego słowa znaczeniu. 
W Holandii brał udział przy odbiorze naszych 
okrętów podwodnych, otrzymał przydział na 
„Orła” a później przeokrętowano go na „Sępa”, 
na którym to okręcie po kampanii wrześniowej 
trafił do Szwecji i tam został internowany. Po 
ukończeniu wojny powrócił do Holandii i został 
zatrudniony na stoczni holenderskiej, gdzie praco
wał przez długie lata i skąd poszedł na emerytu
rę mniej więcej dwa lata przed zgonem.

W Holandii stał się zasłużonym działaczem 
polonijnym. Był on prezesem SPK w Holandii, 
prezesem honorowym Koła SPK “Ylissingen” i 
członkiem „Towarzystwa Axel-Polen”.

Kol. Minkiewicz na łożu śmierci wyraził życze
nie by pochowano go w Axel. Jego pogrzeb był 
wyrazem uczuć licznie zebranych przyjaciół i wszy
stkich organizacji polskich, jak również niektórych 
holenderskich. Poważanie i życzliwość, jakimi da
rzono naszego Kolegę, były tak wielkie, że jego 
grób został całkowicie pokryty wieńcami z kwia
tów i szarfami o barwach narodowych.

Odszedł od nas jeden z najlepszych kolegów, ja
kich mieliśmy w Marynarce Wojennej, i spoczął 
snem wiecznym w gościnnej dla niego ziemi ho
lenderskiej.

B. Jabłoński
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Dnia 24 października zmarł nagle kpt. Wiktor 
Szabunia, w wieku lat 57. Należał on do rocznika 
1938. Pogrzeb jego odbył się dnia 5 listopada w 
Londynie. •

W swym liście z dnia 8 października, kol. Hłasko. 
który zamieszkuje we Francji, powiadomił nas o 
zgonie w Polsce Michała Kisielewskiego. Michał 
Kisielewski, jako rezerwista brał udział w obronie 
Helu. Należał on do tych, którzy stanowili pierw
szy rocznik oficerskiej Szkoły Marynarki Handlo
wej w Tczewie. •

Dnia 24 lipca 1973 zmarł nagle na serce Feliks 
Głowacki, były kierownik maszyn statków rato
wniczych, pracownik polskiego ratownictwa okrę
towego w Gdyni. Z śp. Głowackim byliśmy w 
stałej łączności, ponieważ od lat opiekował się on 
grobami naszych zmarłych kolegów w Pucku.

Cześć Ich pamięci

MODLITWA BOSMANA

W związku z miesiącem listopadem, jako miesiącem poświęconym zmarłym, wiersz ten jest po
święcony tym Kolegom, co oddali życie dla Polski.

O morze!
Ten cię nie poznał 
Kto ziemię orze! 
Lecz ci co ciebie 
Poznali z bliska, 
Serce się ściska! 
Bo na dnie twoim 
Złożyli kości 
W kwiecie młodości. 
Oddali życie 
Za kraj obficie 
Od Bałtyku fal,

Hen w Murmańską dal.
Kości ich spróchniałe
Znaczą drogi chwałę 
Od morza Arktyku 
Do Adriatyku.
Więc módlmy się za nich, 
Serdecznie w pokorze, 
Wieczny odpoczynek. 
Racz im dać nasz Boże.

J. Krasowski, bosman P.M.W.
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PODZIĘKOWANIE
Londyn, 25 października 1973

Szanowny Panie Redaktorze,

Proszę uprzejmie Pana Redaktora o zgodę na 
użycie łamów „Naszych Sygnałów” do wyrażenia 
moich szczerych i serdecznych podziękowań wszy
stkim Kolegom mego ś.p. Męża i ich Rddzinom 
za wzięcie udziału w uroczystościach pogrzebo
wych oraz za otrzymane 'wyrazy współczucia i 
sympatii, tak cenne dla mnie w tych ciężkich 
chwilach.

W szczególności pragnę podziękować Stowarzy
szeniu Marynarki Wojennej za ogłoszenie dwóch 
nekrologów oraz za piękny wieniec.

Panu Komandorowi Markowskiemu dziękuję za 
odczytanie Lekcji w czasie Mszy św. Podkreśliło 
to więź łączącą mego Męża ze Stowarzyszeniem.

Panu por. Ponikiewskiemu i panu bosmanowi 
Hermaszewskiemu za wystąpienie w mundurach i 
niesienie odznaczeń i czapki mego Męża. Za osta
tni „świst trapowy” jestem panu Hermaszewskie
mu serdecznie wdzięczna.

Wreszcie dziękuję panu Komandorowi Wroń
skiemu za słowa pożegnania wygłoszone nad ot
wartą mogiłą mego ś.p. Męża.

Jeszcze raz składam Wszystkim płynące z serca 
podziękowania staropolskim „Bóg zapiać”!

Zofia Morgenstern

Odwiedzili S. M. W.

W ostatnim okresie odwiedzili nasze Stowa
rzyszenie Koledzy:

M. Otdakowski — w okresie między pływa
niem

M. Michałkiewicz — U.S.A.
F. Minkiewiczowie — na stały pobyt z Ba

ham do Anglii
T. Głowacki — ze Szwecji
S. Rowiński — z Hiszpanii

Członkowie dożywotni

Składkę na członkostwo dożywotnie wpłacili 
Koledzy:

M. Kadulski 
Mgr B. Francki 
T. Głowacki 
T. Morgenstern 
J. Frohlke

— £. 11.00 
— £. 10.50 
— £. 10.50 
— £. 10.00 
— £. 10.50

KOMISJA OPIEKI I FUNDUSZ 
im. GINSBERTA

Od wydania ostatn ego numeru „Naszych Sy-
gnałów” wpłynęły następujące dary na Komisję 
Opieki:

Liga Morska i Okręg 2 i 7 £.38.39
K. Brożek 9.28
Kolo New York 18.57

Koło Chicago 41.13
W. Fara 3.83

Wszystkim ofiarodawcom Komisja Opieki
składa serdeczne podziękowanie.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
W czerwcu otrzymaliśmy list od pani Borow

skiej, wdowie po ś.p. Komandorze, z bardzo ser
decznymi podziękowaniami za pamięć oraz poz
drowieniami dla wszystkich kolegów.

W tymże miesiącu otrzymaliśmy parę słów od 
kol. Hessa, z których wynika że jest w dobrym 
zdrowiu i dobrze się trzyma.

Kol. Gidziński w swym liście z czerwca rów
nież zawiadomił nas o tym, że kol. Siemaszko 
przechodził poważną operację. Poza tym donosi, 
że on sam czuje się na razie dużo lepiej i prze
syła wszystkim nam serdeczne pozdrowienia.

Kol. Hornung w liście z 9 lipca zawiadomił nas 
o zgonie jednego z naszych najlepszych przyjaciół 
kpt. mar. inż. Józefa Minkiewicza w Holandii.

Pani Minkiewiczowej Stowarzyszenie przesłało 
wyrazy współczucia, na które otrzymaliśmy z jej 
strony serdeczne podziękowanie.

Po wieloletniej przerwie zgłosił ponownie swe 
przystąpienie do Stowarzyszenia kol. Szeithauer 
Adolar Leon. Kol. Szeithauer zmienił nazwisko i 
imiona i jest znany teraz jako Jan Adam. Wita
my go serdecznie w naszym gronie.

Kol. M. Kadulski; który obecnie przebywa w 
Norwegii, dwukrotnie nas zawiadomił o zmianie 
swego adresu w Hiszpanii, dokąd wkrótce powróci. 
O ile ktoś z Kolegów ma zamiar do niego napi
sać, służymy chętnie adresem.

Kol. Jan Plewa w liście z 17 czerwca powia
domił nas, że nasze Koło „Francja” zostało ofi
cjalnie zarejestrowane w prefekturze pod tytułem: 
Amicale des Anciens Marins Polonais de France 
1939/45. Powyższe zostało ogłoszone w „Journal 
Off ciel de la Republiąue Francaise” dnia 10.6.1973.

Koło „Francja” otrzymało zaproszenie od „Ami
cale des Ancien de Marinę Dunkerąue”, na które 
zostało wydelegowanych 10 członków Koła. De
legaci spotkali tam paru francuskich marynarzy z 
torpedowca „Sirocco”, którzy byli wyratowani 
przez naszą „Błyskawicę” pod Dunkierką w 1940 r., 
oraz kilku marynarzy z kontrtorpedowca „Tem- 
pete”, który był z naszą „Burzą” pod Calais. 
Capitaine de Vaisseau Kerneis, prezes tego Sto
warzyszenia w swoim przemówieniu wymienił na
sze okręty „Błyskawicę” i „Burzę”, które brały 
udział w obronie Francji oraz wspomniał o obec
ności delegacji polskich marynarzy z Koła „Fran

cja”. Następnie przedstawił on kol. Plewę księżnej 
d’Arenberg, która podkreśliła, że jej babka była 
Polką i że z tego tytułu starszej córce nadano 
imię Wanda, tak jak jej babci. Po wspólnym obie- 
dzie koledzy byli zaproszeni na brytyjski trauler 
na szklankę whisky. Jak kol. Plewa pisze, delega
cja wróciła do domu bardzo zadowolona i zupeł
nie słusznie, bo naprawdę trudno było o lepszą 
propagandę dla marynarki polskiej, jak właśnie 
tego rodzaju okazja.

Kol. Plewa pisze również o zebraniu, które 
odbyło s'ę 5 maja, po którym nastąpił wieczorek 
koleżeński. Pisze o tym kol. Wizła na innym 
miejscu.

Do nowego zarządu weszli: prezes — kol. Jan 
Plewa, wiceprezes kol. Zdzisław Pudo, sekretarz 
kol. Henryk Piotrowski i skarbnik kol. Rudolf 
Kalicki. Do Komisji Rewizyjnej koledzy — Sta
nisław Żur, Maks Wielgosz i Ferdynand Łapawa, 
przedstawicielem Koła na Londyn został wybra
ny kol. Florian Wizła. Wreszcie kol. Plewa za
wiadomił, że dokooptowano do Koła trzech no
wych członków: kol. Bernarda Malinowskiego, 
Bruno Cieślę i Sylwestra Kurzawę.

Kol. Malinowski przyjechał z Ameryki z żoną 
na Zjazd Koła. Był ogromnie rad ze spotkania, 
a jego żona, która pochodzi z Plymouth, miała 
wśród członków Koła bardzo wielu znajomych.

Należy jeszcze dodać że na zaproszeniu do na
szych kolegów zostało zaznaczone, iż niektórzy 
Polacy, którzy służyli na polskich kontrtorpedo- 
wcach w 1940 r. i bralj udział w bitwach pod 
Dunkierką i Calais, a mianowicie na „Burzy” i 
„Błyskawicy”, będą udekorowani medalem Dun
kierki.

Z kol. S. Rowińskim jesteśmy w stałej kores
pondencji i opowiadamy sobie, co się dzieje na 
naszych podwórkach. W swym ostatnim liście z 
25 sierpn a zawiadomił nas, że zamierza być w 
Londynie około 5 października i cieszy się z te
go bardzo, bo będzie okazja spotkania się z da
wno niewidzianym kolegą.

W sierpn u przysłał do nas pocztówkę kol. Je- 
kieł, tym razem z Bali z Republiki Indonezyjskiej. 
W pocztówce wypowiedział kilka głębokich uwag 
dotyczących piękna kobiet, zakończył je stwier
dzeniem, że widocznie piękność ta jest kwestią 
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gustu, a może również w pewnym sensie, wieku. 
W każdym razie Indonezyjki mu nie zaimpono
wały.

Kol. Rydzewski doniósł nam w czerwcu o po
wodach, dla których nie mógł wziąć udziału w 
zebraniu Koła „Francja”. Bardzo żałował, bo te 
zebrania sprawiają mu wiele satysfakcji. Przy oka
zji prosił o przekazanie pozdrowień admirałowi 
Morgensternowi, kmdr. Dzienisiewiczowi, kmdr. 
Mindalktowi, kmdr. Karnckiemu i p. Halinie. 
Również wszystkim innym kolegom, których z na
zwiska nie wymienia.

Kol. Jan Bartlewicz pisuje od czasu do czasu 
do sekretarza SMW jako do kolegi kursowego. 
Był niedawno z żoną na urlopie, co mu się już 
bardzo należało, a teraz wrócił do domu i — 
pomimo poważnego wieku — z powrotem zabrał 
się do pracy i nauczania języka angielskiego.

Kol. Pohiorecki, dla niektórych Siaso, opisuje 
swoje podróże po Ameryce w góry Apallatian, 
które odbył razem z żoną i jej siostrą. Wszystko 
to bardzo ładnie opisał. Dodał parę dosyć niepo
chlebnych uwag o obecnych wypadkach w Sta
nach, a swój list zakończył — jak pisze — niedy
skretnym pytaniem: „Czy pani Zosia w dalszym 
ciągu nosi tak wspaniałe warkocze?” Na to nie
stety nie mogliśmy mu odpowiedzieć, bo p. Zosię, 
która wyszła zamąż za komandora marynarki por
tugalskiej, i nazywa się teraz Wisznicka Pinto 
Pereira, nie widzieliśmy już od lat, a jedynie 
wiemy że przebywa teraz z mężem w Mozambi
ku. Może gdy przeczyta te wiersze, zechce nas 
poinformować czy nadal nosi te śliczne warkocze.

Mamy wiadomości o kol. Kasperskim, który od 
niedawna jest na emeryturze i cieszy się po pra
cowitym okresie swojego życia uzyskaną wolno
ścią. Na ogół czuje się dobrze; co prawda do
kucza mu żołądek, ale — jak filozofocznie dodał 
— z tym żyje wielu. Wiemy, że gdyby któryś z 
nas był w jego okolicach i zechciał jego odwie
dzić, sprawiłby jemu tym wielką przyjemność.

Kol. Klamt przysłał nam dwa jednakowe wy
cinki z gazety County Press Isle of Wight, zaty
tułowane: „Greatful Remembrance suggestion”. 
Jest to długi artykuł o tym, jak w nocy z 4 na 
5 maja 1942, „Błyskawica” broniła Cowes przed 
nalotem niemieckim, i to broniła bardzo dobrze. 
Sugestią autora, którym jest pan Vectensis, jest 
ufundowanie w dowód wdzięczności tablicy pa
miątkowej. Wycinki te przesłała mu siostra żony.

Pan Chatko, nasz dożywotni członek wspera- 
jący, nie ustaje w swej pracy, która ma na celu 
propagowanie dziejów naszej Marynarki Wojennej 
do końca wojny oraz sprostowywania rozmaitych 
niedorzecznych na ten femat wiadomości. Jego 
rubryka w Dzienniku Związkowym, który ukazu
je się w Chicago, jest zatytułowana „Sygnały” 
Biuletyn Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. Po

niżej podajemy kilka ciekawszych wiadomości z 
tej rubryki.

Kol. Stefan Derdziak opuścił środkowy zachód 
i pożeglował na południe, gdzie osiedlił się pod 
pogodnym niebem Florydy.

Dr Stanisław Korzeniowski — po złożeniu roz
maitego typu egzaminów — pracuje już we wła
snym gabinecie.

Kol. Kazimierz Gidziński, niestrudzony praco
wnik Michael Rees Hispital i Medical Centre, zo
stał odznaczony doroczną nagrodą „Pacients come 
first”.

Znany marynista Jerzy Pertek został w tym 
roku odznaczony nagrodą państwową 3 stopnia 
za twórczość literacką, związaną z problematyką 
morską.

Kol. K. Korsak wrócił na stałe ze Stanów 
Zjednoczonych do W. Brytanii i osiedlił się w 
Yorkshire. Nie miał czasu wstąpić do Stowarzy
szenia, jednak do nas zatelefonował. Po swojej 
operacji żołądka nie czuje się jeszcze na 102, ale 
wyraził nadzieję, że gdy przybędzie na nasz do
roczny obiad koleżeński będzie już w dobrej for
mie i cieszy się już teraz na samą myśl spotkania 
tylu kolegów.

Kol. Feliks Minkiewicz odwiedził nas wraz z 
Małżonką w Stowarzyszeniu. Państwo Minkiewi
czowie wyjechali do Polski odwiedzić rodzinę, po 
czym mają zamiar osiedlić się na stałe w W. Bry
tanii.

Mieliśmy również wiadomości od kol. Kazimie
rza Wiśniewskiego, którego tak wielu z nas pa
mięta. Jego list jest przepełniony smutkiem z po
wodu zgonu Admirała Unruga. Przy tej okazji 
nadmienia, że kiedy Go spotkał po raz pierwszy 
17 lutego 1920 roku wówczas był on szefem biu
ra hydrograficznego w Gdańsku. Kol. Wiśniewski 
w tym czasie był zaokrętowany na ORP „Pomo
rzanin”. Do swego listu załączył odbitkę z gaze
ty ze zdjęciem grupowym, na którym jest Admi
rał Unrug, kmdr. ppor. Tadeusz Bramiński, por. 
mar. Tadeusz Laskowski, chor. mar. Czesław Szy
dłowski st. bsm. Józef Sztabka, chor. mar. Kazi- 
m erz Wiśniewski. Wspomina że ma oryginał tego 
zdjęcia i gdyby zdjęcie to było nam potrzebne 
chętnie je nam prześle.

W tym samym liście daje nam znać że kmdr. 
Sobczyk, którego sprzed wojny pamiętamy jako 
starszego bosmana czy też chorążego, jest powa
żnie chory, bo miał wylew krwi w mózgu.Kol. 
Wiśn ewski bardzo prosi odwiedzających Polskę, 
by o nim pamiętali.

Kol. K.C. Idzikowski przysłał nam swój nowy 
adres. Powiada że będzie częściej w Londynie i 
wtedy na pewno zgłosi się do Stowarzyszenia. 
Prosi o przekazanie pozdrowień kmdr. Busiakie- 
wiczowi i kolegom.
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Kol. Konstanty Siemaszko w odpowiedzi na 
nasz list przysłał szczegółowe sprawozdanie, co 
się z hm działo. Pisze że chorował od 28 maja, 
przechodził bardzo ciężką operację i dopiero 6 
sierpnia ostatecznie opuścił szpital. Brakuje mu 
wprost słów uznania za pomoc okazywaną mu i 
jego rodzinie podczas jego choroby. Był zasypy
wany listami z wyrazami współczucia, a spośród 
kolegów, którzy w ciężkich chwilach byli tak bar
dzo mu oddani wymienia: Lichodziejewskiego, Ko- 
łodyńskiego, Gdzińskiego i doktorostwa Korze
niowskich. Powiada, że pomimo iż wszyscy oni 
są zapracowani, zawsze znaleźli czas gdy chodziło 
o pomoc jemu i rodzinie. Teraz, chwała Bogu, 
kol. Siemaszko czuje się dobrze i odgraża się, że 
wkrótce będzie mógł nawet zatańczyć mazura.

Kol. Milisiewicz w swej pocztówce z Polski 
przesyła wszystkim kolegom serdeczne pozdrowie
nia. Zaznaczył, że pocztówkę tę pisze spod pomni
ka Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej — 
w 50-cio lecie. Razem 23 słowa. Jak widać kol. 
Milisiewicz nie jest skory do pisania służszych 
listów.

Kol. Serafin donosi, że o sobie ma niewiele do 
powedzenia i jest nadal na tej linii wysokiego 
napięcia, która powoli zbliża się do końca. Wiel
ką radość mu sprawiła okazja spotkania z kole
gami Andrzejem Pierzyńskim (jako kapitanem na 
Narwiku), a Wkrótce po tym Zośką Żytowieckim, 
który również jest kapitanem w Marynadce han
dlowej. Przesyła pozdrowienia dla wszystkich.

Kol. W. Fara przysłał przemiły list do p. Hali
ny, z którego kilka zdań p. Halina mi odczytała. 
Dowiedz eliśmy się więc że kol. Fara jest na eme
ryturze oraz że zdrowie jego polepszyło się zna
cznie. Mieś'kajać na przedmieściach Detroit — 
jak wspomina — utrzymują oboje z żoną stosunki 
towarzyskie z Uniechowskimi. Ten ostatni nieste
ty od sześciu tygodni jest w szpitalu po kilku 
operacjach. Złapało go to w Kanadzie i na skutek 
tego jest w szpitalu w Toronto. Obiecał, że będzie 
teraz do nas pisywał częściej, i prosi o przekaza
nie pozdrowień dla dr. Markowskiego.

Kol. inż. Piaskowski, który stale przebywa! w 
Stanach Zjednoczonych, jest z nami w kontakcie, 
a gdy przejeżdżał przez Londyn, oczywiście od
wiedził Stowarzyszenie Mar. Woj. Przy okazji nie 
omieszkał zrobić paru zdjęć personelu Sekretaria
tu SMW, składającego; się z p. Haliny i sekretarza. 
Zdjęcia te przysłał z bardzo miłym listem. Jak 
wszyscy wiemy, kol. Piaskowski poświęca swój 
wolny czas niestrudzenie historii Marynarki Wo
jennej. W swoim ostatnim liście z dnia 20.9. br. 
podaje że książka o morskim dywizjonie lotniczym 
1918-1939 jest już w druku i ukażę się w naj
bliższym ęząsię,

Pan J- Grzonka, syn ś.p. chorążego, który zgi
nął na „Orkanie” jak zawsze utrzymuje z nami 
bard o obfitą korespondencję.
Różne:
Poniżej podajemy trochę szczegółów o książce 

o której wspomniał kol. Piaskowski:
Jerzy Rozwadowski — Morski Dywizjon Lot

niczy 1918-1939 (historia, liczne zdjęcia plany 
miszyn). Wydawnictwo Sigma Press cena doi. 7.50. 
116 McNutt Ave„ Albany, New York, USA.

Niedawno przeszła przez nasze ręce książka 
napisana prez J.F. Colville, który był prywatnym 
sekretarzem premierów Chamberlaina i Churchil
la. Książka jest zatytułowana “Men of valour” w 
której podaje biografie marszałka polnego Lorda 
Gorta V.C. Opisuje on tam rozmowę, która mia
ła m ejsce pomiędzy premierem Churchillem oraz 
zaproszonymi gośćmi, którymi byli Lord Gort i 
S r Hugh Dowding, w obecności autora a doty
czącą Polaków. Spotkanie to nastąpiło tuż po ka
tastrofie w Dunkierce dnia 21 września 1940 r.

Wyjątek podajemy dosłowne: „Sir Dowding 
said Ithe Poles in our Fighter Sąuadrons were 
very dashng, but totally undisciplined. It was 
generally agreed they were magnificent fighters. 
“When we have abolished Germany” said the P.M. 
“we will certainly establish Poland — and make 
them a permanent thing in Europę”. He suggested 
that one Pole was worth three Frenchmen. Gort 
and Dowding said nearer ten.

Uwaga: Był to rok 1940 oczywiście 
W końcu wrześn a odwiedził nas kolega ze

P. Zofia Wisznicka Pinto Pereira z mężem
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Florian WIZŁA

ORP „FRANCJA44

W pierwszą rocznicę powstania Koła SMW 
Francja w sobotę 5 maja 1973 r. jako delegat Za
rządu Głównego SMW zaokrętowałem się na 
„ORP Francja” w charakterze.. . oficera łączni
kowego. Koło jest młode, jednoroczne, i choć peł
ne energii i entuzjazmu może czasem potrzebo
wać poparcia czy pomocy. Lata pracy w Zarzą
dzie Głównym i serdeczne przywiązanie do sta
rych kolegów z Francji czyni tę funkcję łącznika 
między Londynem i Francją wyjątkowo przyje
mną, bo otóż ...

Przyjechałem do Harnes o godzinie 11-ej. Za
wsze zostawić warto sobie chwilę czasu na aperi- 
tive przed oficjalnym zebraniem. Wita mnie stary 
przyjaciel a dziś prezes Koła „Francja”, kol. J. 
Plewa, w towarzystwie kolegów Dolnego i Pudo. 
Dolny to prawdziwa skarbnica anegdot i history
jek marynarskich. Entuzjastycznie i z wielkim za
interesowaniem przyjęte były jego wspomnienia o 
latach pływania z 'komandorami . Lichodziejew- 
skim, Pitułką z Bryłką na sterze, a Plewą w pod
słuchu. Wspaniały jego dar opowiadania ubarwia

Szwecji pan inż. T. Głowacki. Jest on jednym z 
wybitniejszych społeczników na tamtejszym te
renie i pokładamy w nim wielkie nadzieje, o ile 
chodzi o przyciągnięcie mieszkających tam ex- 
marynarzy do Stowarzyszenia Mar. Woj. Będąc 
tutaj, zapisał się oczywiście na członka dożywot
niego.

Niespodziewanie jeden z nas otrzymał fotografię 
naszej koleżanki Zofii Wisznickiej Pinto Pereira z 
mężem z Mozambiku, którą umieszczamy poniżej. 
Na tej fotografii kol. Pohorecki znajdzie odpo
wiedź na swoje zapytanie.
B. Jabłoński ♦

Dnia 16-go sierpnia, w Częstochowie na Jasnej 
Górze, odprawiona została Msza św. za duszę 
śp. Admirała Józefa Unruga.

Dnia 25 listopada odbyła się Msza Żałobna za 
duszę śp. Admirała Józefa Unruga, w katadrze św. 
Eryka w Sztokholmie. Kazanie wygłosił ojciec Ra
fał Kawczyński z zakonu OO Paulinów w Często
chowie. Na tę Mszę zjechali się byli podkomendni 
Admirała, z których to inicjatywy wyżej wspomnia
na Msza została odprawiona. 

wspomnienia o komandorze Łoskoczyńskim, a hi
storyjka o Szabuni, który 14 lipca 1943 w Pointę 
Noir Congo Francais w gaciach całą pijaną za
łogę pędził, łzy śmiechu w wszystkich. oczach 
wyciska.

Ale wracam do pierwszych chwil we Francji. 
Jest z nami kol. Kurzawa, który w poprzednią 
niedzielę był w Londynie na Walnym Zjeździe 
Stowarzyszenia. Z czasem tak nastrój i alkohole 
gościnnych gospodarzy go rozbroiły, że przyrzekł 
co rok z Dover do Francji jeździć, na członka 
się zapisał, wszystkim do serca przypadł, a nad 
ranem (o czym potem) brat jego do nas dołączył. 
Kolega C:eśla jest z nami od pierwszych chwil. 
Cieśla — kiedyś nasz sławny pięściarz — przy
jechał aż z Avignon (gdzie kiedyś papieży, a dziś 
wino hodują), by być z nami. Wygląda wspania
le, wyprostowany, silny jak za dawnych lat. Praw
dziwa przyjemność go zobaczyć.

Rekord odległości przebytej, by być razem z 
nami, pobił chyba Bernard Malinowski, zwany 
„Knif” w Marynarce, bo miał on chyba najbar
dziej realne i trzeźwe spojrzenie w przyszłość w 
naszym gronie nie zawsze mądrze myślących mło
dzików. On to mnie i innych kolegów z Francji 
namówił już w 1942 r. na kształcenie si( na kur
sach w „International Correspondence School”. 
Za to mu naprawdę jestem wdzięczny. A dziś 
przyjechał aż z Ohio USA, co jest naprawdę go
dne podziwu! Jeśli przypomnę, że niektórzy ko
ledzy, którzy mieszkają bardzo blisko Harnes, nie 
wzięli udziału w naszym zebraniu, często podając 
zupełnie nie do przyjęcia usprawiedliwienia. Nie 
wiem naprawdę czy to jest zobojętnienie, czy mo
że nawał pracy zawodowej, ale ■— moim zdaniem 
— raz na rok każdy chyba może dołączyć, po
kazać się i swych starych kolegów zobaczyć. Ja
ko przykład znowu przytoczę Bernarda. Miło by
ło zobaczyć że świetnie wygląda, usłyszeć, że do
brze mu się w Stanach Zjednoczonych powodzi, 
gdzie (dzięki kursom International Correspondence 
School) jest wielkim specjalistą motorów dieslo- 
wych. Uśmiechnięta i czarująca pani Malinowska 
dołącza do nas. Przyznaje się do swej słabości 
do polskich marynarzy. Bardzo serdecznie też 
wspominamy jej siostrę, uroczą Violettę, ulubioną 
partnerkę tańców w Plymouth na Mutley Plain.

O godzinie 3 po południu odbył się Walny 
Zjazd Koła „Francja”. Dla orientacji zainteresowa
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nych podam nazwiska obecnych. Udział w Zjeździe 
wzięli koledzy: Plewa, Kalicki, Wiernicki, Micha
łowski. Sołtysiak, Faliński, Mula, Pudo, Hańczak 
i Max Wielgosz. Brat jego Jan był. niestety, chory 
— życzymy mu więc rychłego powrotu do zdro
wia. Edmund Łapawa był sekretarzem w poprze
dnim zarządzie, niestety ze względu na komple
tny brak czasu musiał zrezygnować, ale przez akla
mację wybrany został kol. Piotrowski, który pod
jął się pełnić tę funkcję. Jeszcze notuję wśród 
obecnych kolegów Budnego, Idczaka, Kmieciaka, 
Dolnego, Kurzawę. Bardzo mnie osobiście zmar
twiło, że moi bardzo bliscy koledzy Grobelny 
(Aniołek) i Janeczko nie mogli być na zjeździe. 
Prawdziwie poważna choroba przeszkodziła im 
być tu z nami. Pełen jestem nadziei, że nasze 
życzenia im pomogą i że za rok dołączą do ma
rynarskiego grona pełni humoru i w doskonałej 
formie. Z opóźnieniem, ale serdecznie witany do
łączył mój przedwojenny jeszcze przyjaciel Mietek 
Maj z Lens, bokser ciągle we wspaniałej kondycji. 
M ło jest zanotować, że wszyscy koledzy są do
brze zorganizowani, świetnie im się powodzi i mi
mo lat rozłąki wyglądają zdrowo i rześko.

Zebranie rezolutnie i sprężyście prowadzone 
przez kol. Plewę odbyło się w bardzo miłej atmo
sferze. Kol. Plewa wyjaśnił, że nasz statut jest 
już przetłumaczony na francuski; kopie statutu 
wręczył obecnym, a nazwa Koła „Francja” oficjal
nie brzmi: „Amicale des Anciens marins Polonais 
de France 1939-45”. W dyskusji na temat statu
tu jednogłośnie postanowiono pozostać organiza
cją koleżeńsko-charytatywną, członkiem marynar
skiej rodziny, bez politycznych powiązań. Kol. Ka
licki (skarbnik) zaproponował podwyższenie skła
dek członkowskich i wniosek jego został przyjęty. 
A do nowego zarządu wybrano kol. Plewę na 
prezesa, a kol. Piotrowskiego (o czym już pisa
łem) na sekretarza. Mnie wybrano na łącznika z 
Zarządem Głównym. Po wyborach gotowi byliśmy 
zasiąść do obiadu, który tak starannie i gościnnie 
zorganizowali kol. Plewa i Pudo. Dzięki nim, za
siedliśmy do obiadu w niezmiernie przyjemnym 
nastroju.

„Podniesienie kotwicy” odbyło się o godzinie 
5 w pięknej, dużej sali Alcazar w Harnes. Stoły 
ustawione w podkowę lśniły białością obrusów, 
udekorowane kwiatami, których barwne kolory 
odbijały się w kieliszkach stwarzając wrażenie 
lamp chińskich. Przy talerzach nazwiska gości i . . . 
butelki zapraszające do akcji. Prezes wita wszyst
kich oficjalnie (mieniem Koła „Francja”. Orkie
stra polskich harcerzy gra na harmoniach mary
narskie melodie i — po oficjalnej części — ser
decznie witamy wspaniale ubrane panie całując je 
po staropolsko z dubeltówki. Aby zazdrość wzbu
dzić w tych, co być z nami nie mogli i .. . by 
utrwalić dla historyków naszego Stowarzyszenia 

ten wspaniały wieczór padają menu w dosłownym 
brzmieniu:

Veloute d’Asperges
Surprise le 1’ocean et sa suitę (skorupiaki) 
Les delices de ces dames (ozorki) 
Le sourice du marin
Le sacrilege musulman, pommes sautśes 
jardinieres (wieprzowinka) 
J ambon araise 
Dełice descargot 
Tentation du Renard 
Coupe de Fruits 
Moka
Prince Noir et sa suitę

Jedliśmy do drugiej w nocy, a piliśmy nawet 
dłużej w miłej i zawsze przyjemnej atmosferze aż 
do piątej nad ranem. Obiad i bal trwały więc 
12 godzin — jak przed wojną — i jakoś sił nie 
zabrakło. Bo orkiestra grała tanga, oberki, ku
jawiaki i walczyki ... i tańczyliśmy bez przerwy. 
Naturalnie, marynarze to dobrzy tancerze, ale 
trzeba prym przyznać paniom — ich żony jeszcze 
lepiej tańczą. Zacząłem tany z żoną naszego pre
zesa, uroczą panią Plewa, która nie tylko wyglą
dała cudownie, ale i tańczy cudownie. A potem 
z śliczną Wenecjanką, panią Kmiecik, a potem 
panią Wielgosz, która lekko tańczy jak piórko, a 
potem z panią Kalicką i panią Malinowską, z pa
nią Pudo i panią Dolną... Chyba za dużo było 
walców, bo na samo wspomnienie w głowie się 
kręci. Miłą niespodziankę sprawiła nam pani Dol
na. W męskim przebraniu wystąpiła z doskona
łym programem kabaretowym, który był oczywi
ście przyjęty bardzo entuzjastycznie. Zachęceni tak 
dobrym przykładem koledzy Plewa i Pudo śpiewa
li przy mikrofonie marynarskie piosenki, a kol. 
Żur bawił nas swymi pełnymi humoru kawałami. 
Doprawdy — to chyba był najprzyjemniejszy wie
czór w mym życiu! Moja żona przyznała się, że 
natańczyła się za wszystkie czasy i... szkoda —• 
powiedzieć mogę do nieobecnych — wielka szko
da że was z nami nie było. My na tym stracili
śmy to prawda, ale wy bez porównania więcej.

Około czwartej nad ranem koledzy Plewa i Pu
do podali szampana, by zakończyć ten wieczór 
w jak najlepszym stylu. Liczę na to że fotografie, 
jakie robił kol. Malinowski, nie tylko się udadzą, 
ale że z czasem do nas dobrną. O piątej pani 
Plewa z mężem zaśpiewali nam przy barze kilka 
ulubionych sentymentalnych piosenek, aż łzy nam 
się w oczach zaświeciły od wspomnień (o co — 
po takiej ilości alkoholu — nie trudno). A uprzej
my kol. Idczak odwiózł nas już słonecznym ran
kiem do mych braci, którzy mieszkają niedaleko.

Florian Wizła
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B. JABŁOŃSKI

Ż E Ń K A

Tytuł ten nie jest z mojej strony ani oznaką 
jakiejś zbytniej poufałości, ani też świadomym 
rusycyzmem. Wszyscy wiemy oczywiście, że jest 
to zdrobnienie rosyjskiego imienia Eugeniusz, ale 
w naszych ustach dawno już bardzo dawno zosta
ło spolonizowane. Wymawiając to imię brzmiała 
w nim zawsze nutka jakby sentymentu, sympatii 
i młodości. Tak nazywano bowiem tam ówcze
snych teenagerów”. Nasz polski Eugeniusz jakoś 
mało nadaje się do zdrobnienia, więc Pławski po
został dla nas Żeńką do końca.

Niniejsze wspomnienie chciałbym napisać o nim 
tylko jako o człowieku, ale jego służba w Mary
narce Wojennej i późniejsza działalność splotła się 
tak ściśle z nami, że jest niemożliwym oddzielić 
jedno od drugiego. Będę starał się więc uwypuklić 
jego cechy charakteru nie tylko jako człowieka, 
ale również jako kolegi i przełożonego.

Ale zaczynam od początku. Nim poznałem Ko
mandora, poznałem z początku Jego matkę i sio
strę w Toruniu, wówczas gdy byłem w Oficer
skiej Szkole Mar. Woj. mniej więcej rok 1923. 
Nie przypominam sobie kto mnie przedstawił, ale 
pamiętam jak przychodziłem do pani generałowej, 
która częstowała herbatą i świetnymi ciasteczka
mi. Była czarującą osobą. Wielka dama i jedno
cześnie można by ją określić z rosyjska jako 
„mat 'komandirsza” (komendrująca żona przełożo
nego) w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. 
No nonsence. Pochodziła z Alzacji, mówiła rów
nie dobrze po francusku, jak i po niemiecku i 
oczywiście po polsku i rosyjsku. Mnie okazywała 
sympatię, może dlatego że rozmawialiśmy bar
dzo często po francusku. Jak się orientowałem 
żyła w warunkach dość skromnych. Będąc wdo
wą po generale, który bodajże już w wojsku pol
skim nie służył (a tacy mieli zmniejszone emery
tury), jej pensja musiała być skromna. Mam wra
żenie że dorabiała lekcjami języków. Pomimo du
żej różnicy w dobrobycie — zawsze była, pogodna 
i pełna fantazji. Mówiła: „Co wy tam wiecie, jak 
się żyło za moich czasów. Gdy podawano łoso
sia na ogromnym półmisku, to był Itaki' duży' 
że mu łeb i ogon zwisały na zewnątrz. Czarny 
(kawfior jadło się łyżkami i piło się szampana 
przy każdej okazji”.

Tu trzeba kolegom wiedzieć, że ś.p. generał 
Pławski czas dłuższy służył na Syberii. Syberia dla 
carskiej Rosji była jakby kolonią. Otrzymywało 

się tam znacznie zwiększone pobory, a miarą diet 
była wciąż ilość dni potrzebna dla pokrycia danej 
odległości konnym zaprzęgiem, odległości które 
często wynosiły tysiące kilometrów, i wreszcie by
ła ona strefą wolnocłową. Dodać do tego odpo
wiednią ilość służby, a łatwo sobie zdać sprawę 
na jakim poziomie żyło się w tamtych stronach. 
Coś o tym mogę powiedzieć bo miałem dziadka 
lekarza w stopniu odpowiadającym generałowi z 
m.p. w Irkucku, który ofiarowywał synowej pele
ryny gronostajowe nawet na Syberii przypuszczal
nie kosztowne, a synowi rozmaite luki mongolskie, 
z których strzelaliśmy z bratem będąc u wuja 
(jego syna) do ogromnych ukraińskich dyń w je
go ogrodzie jako do celu (co za święty człowiek 
nigdy nawet nie mruknął). Przemiła była ta ga
łąź mojej rodziny. Wuj, który ukończył akademię 
rolniczą w Krakowie, umarł niestety młodo. Jego 
siostra ukończyła medycynę w Lozannie podczas 
I wojny światowej i jako lekarz została udekoro
wana medalem św. Jerzego, później ordynowała 
przez czas dłuższy w szpitalu Ujazdowskim w 
Warszawie.

Ale odchyliłem się od tematu. Wracam do ro
dziny Pławskich. Ojca-generała nie poznałem, bo 
już nie żył i był pochowany w Toruniu. Byłem 
tam raz wraz z panią generałową, by się pomo
dlić za jego duszę i złożyć trochę kwiatów.

Żeńkę poznałem dopiero zdaje się w 1925 r. On 
dowodził jako kapitan jedną kanonierką, kpt. mar. 
Nabrocki drugą. Mnie przydzielono do Pławskie- 
go, Salomona do Nabrockiego. Była wielka radość 
bo nareszcie mieliśmy wyruszyć za granicę do 
któregoś z Państw Bałtyckich. Oczywiście między 
nami była wówczas różnica ogromna. On, wilk 
morski na szczytach Olimpu, no i ja dopiero co 
wylęgły żółtodziubek. Po drodze złapał nas na
prawdę solidny sztorm, taki jaki czasem się zda
rza na Bałtyku, w dodatku ze złą widocznością. 
Nasze kanonierki, bardziej obliczone na schery 
fińskie niż na pełne morze, kiwały się okropnie, 
raczej toczyły jak beczki na wszystkie strony. 
Sterować można było tylko z dokładnością do 
20° (kompasy magnetyczne), bo z kursu zbijała 
stale fala i wiatr. Na domiar złego zepsuła się 
maszyna sterowa, którą naprawiał siedząc i obją- 
ws~y nogami oficer mechanik Herman, wówczas 
jeszcze tylko por. mar. Z kanonierki Nabrockiego 
zmyło marynarza, ale tak szczęśliwie że fala pod
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rzuciła go znowu, co pozwoliło Salomonowi, ob
darzonego niebywałą siłą fizycżną, złapać go za 
kołnierz i wciągnąć na pokład z powrotem. Po 
wielu, wielu godzinach takiej nawigacji nikt już 
dokładnie nie wiedział, gdzie się znajdujemy, a 
d-ca grupy zadecydował, że należy zajść do naj
bliższego portu, do Libawy i tam sztorm przecze
kać. Wówczas Pławski zaimponował mi ogromnie. 
(Zawsze opanowany, spokojny i nie schodzący z 
pomostu poszedł na chwilę do kabiny nawigacyj
nej, wykreślił kilka możliwych “kursów z punktu, 
w którym założył że się znajdujemy, wziął pod 
uwagę wszelkie dryfy i szybkość, sterowanie, wiatr 
i okres czasu, wybrał kurs według niego najwła
ściwszy i kazał tęgo kursu się trzymać. Idąc tym 
kursem, po pewnym czasie wyszliśmy wprost na 
wejściową latarnię w Libawie.

Więc już wtedy, przy moim pierwszym zetknię
ciu i to bardzo krótkim z Pławskim, dane mi by
ło zauważyć jedną z jego wielkich zalet, to zna
czy spokój i opanowanie. W przeciągu naszej tak 
długiej znajomości i przyjaźni nigdy nie widzia
łem Żeńki zirytowanego lub wymyślającego ko
muś podniesionym głosem z dodatkiem niewybre
dnych słów — co się dość często zdarzało innym 
kolegom. Moim zdaniem, cecha ta świadczy o 
głębokiej kulturze człowieka.

Następne nasze drogi skrzyżowały się w KMW 
Pławski był szefem jakiegoś wydziału, a ja flago
wym Szefa KMW. skrzyżowanie było bardzo po
bieżne, bo właściwie nie mieliśmy z sobą nic wspól
nego. Nauczyłem się od niego czegoś i wówczas. 
Dla ochrony galonów, które były wtedy bardzo 
kosztowne, Żeńka nakładał na prawy rękaw coś 
jakby półrękawa uszytego z czarnego perkalu, 
zciągniętego gumką w przegubie. System ten za
stosowałem wiele wiele lat później, gdy po roz
maitych perypetiach życiowych na uchodźstwie 
wylądowałem ostatnio jako urzędniczyna państwo
wy w Londynie. Pokrowce takie uchroniły wiele 
łokci moich marynarek od przedwczesnych dziur.

Późniejszy okres, gdy nasze drogi tak się często 
krzyżowały, to był okres intensywnego szkolenia 
we Francji w rozmaitych specjalnościach, zakoń
czony utworzeniem Dywizjonu Okrętów Podwod
nych, którego pierwszym dowódcą był Pławski. 
Czasy te zaliczam do najszczęśliwszych w moim 
życiu.

Zacznę od Francji.
Były okresy gdy w ,Toulonie, na rozmaitych 

kursach było nas aż kilkunastu. Mam na myśli 
oficerów, bo poza nami były szkolone i na róż
nych kursach specjalistów całe załogi naszych 
przyszłych okrętów. Klimat cudowny. Francja wó
wczas była bardzo tania, a nam stosunkowo pla- 
c li dobrze. Pod koniec czuliśmy się we Francji 
prawie jak we własnej ojczyźnie. Niektórzy kole
dzy się zmotoryzowali. Pławski kupił Forda, je
den z jego tak bardzo udanych typów. Aleksan

der Mohuczy też miał auto — nie pamiętam jakie. 
Andrzej Łoś dorobił się sportowego Amilkara —• 
torpedę czerwonego koloru, a Hulewicz też bo
dajże Am lkara, ale innego typu z trochę zaostrzo
ną rufą i dlatego autko przypominało z kształtu 
dużego owada. Tym niemniej ciągnął dobrze. By
ły więc wzajemne odwiedziny i wycieczki oraz 
aperyltify w dwóch lulubionych 'kawiarniach — 
jedna na głównej ulicy, a druga na Quai Cronstadt, 
tuż nad wodą, skąd widziało się całą ogromną 
redę i zakotwiczone tam okręty wojenne. Kawale
rowie zaopatrywali się oczywiście w „nasze sojusz
niczki” (Claude Farrśre), były więc i sceny zaz
drości i awanturki i przygody. Wszystko to dzia
ło się w Toulonie. Jedynie kpt. mar. Jóźwikiewicz 
z rodziną siedział w St. Tropez, gdzie odbierał 
dla nas torpedy.

Po okresie Toulońskim zaczęliśmy obsadzać na
sze przyszłe okręty podwodne na rozmaitych sto
czniach północnej i północno-Eachodniej Francji 
(każdy z trzech okrętów budował się w innej sto
czni i w innym porcie) i przeprowadzać próby 
odbiorcze. Po odbiorze i podniesieniu bander okrę
ty szły do Gdyni. W ten sposób powstał dywizjon 
OOPP z komandorem Pławskim jako d-cą dyonu. 
Złote to były czasy. Oczywiście każdy z nas wie
dział, że d-ca dyonu jest d-cą dyonu a d-ca okrę
tu, d-cą okrętu itd. Była dyscyplina i szacunek 
dla starszych, ale nie było związanej zwykle z dy
scypliną sztywności. Tworzyliśmy wszyscy jakby 
jedną rodzinę gdzie byli starsi i młodsi. Starsze 
pokolenie było z sobą przeważnie na „ty”, a do 
młodszych mówiło się często po imieniu. Niewąt
pliwie tego rodzaju specjalną atmosferę, a nawet 
dumę z przynależności do załóg okrętów podwod
nych zawdzięczaliśmy Plawskiemu.

Z początku naszą pływającą bazą OOPP był 
hulk „Lwów”, okręt na którym odbyłem swoje 
pierwsze pływanie w 1921 r. (wówczas „Lwów” 
należał do Mar. Woj.). Na tym „Lwowie” była 
spora mesa i dość dużo kabin. Była również nie
prawdopodobna ilość prusaków.

W którymś tam roku, gdy Łoś był d-cą, a ja 
jego z-cą na „Rysiu” nastąpił mały wybuch pod
czas ładowania baterii, za co Łoś dostał od 
d-cy dyonu pięć dni kabinowego, a ja siedem. 
Wybuch nastąpił dlatego, że szef działu elektry
cznego — zresztą bardzo dobry elektrykarz bo
sman Nowotarski — zaczął ładować baterie bez 
uruchomienia wentylacji. Wychodził on z założe
nia, że wentylatory, kitóre wymagały małej na
prawy, naprawi bardzo szybko, a baterie przy ła
godnym ładowaniu na samym początku prawie 
nie gazują — więc niebezpieczeństwo nie grozi. 
Nam o tym nie zameldował. Stało się jednak ina
czej, i — jak już wspomniałem — nastąpił wy
buch, szczęśliwie nieszkodliwy. Pękło kilka baków 
akumulatorowych, więc akumulatory te trzeba by
ło wymienić, i osmoliło trochę farbę w centrali.
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Okręt był w krótkim czasie całkowicie w porzą
dku, jednak swojego „koszarniaka” — w godzi
nach wolnych od służby — trzeba było odsiedzieć. 
Andrzej Łoś jako d-ca, który odpowiada za wszy
stko, a ja jako nie tylko z-ca, ale również oficer 
odpowiedzialny za udział elektryczny.

Właśnie odsiadując koszarniak a dla skrócenia 
czasu wypowiedzieliśmy z Andrzejem wojnę pru
sakom. Każdy z nas miał litrową butelkę wody 
kolońskiej i pulweryzatory. Jak tylko ukazał się 
spoza boazerii z początku wąsiki a po tym ca- 
y prusak — był zaraz obficie zroszony wodą ko- 
lońską. Z początku zataczał się on trochę jak pi
jany, później padał na plecy, trochę pokiwał no
gami, brzuch mu pękał i szybko zdychał. Ze 
wstydem jednak muszę przyznać, że choć walczy- 
Iśmy dzielnie, zostaliśmy pobici na głowę. Nic 
dziwnego. W owe czasy nowoczesnej dezinfe- 
kcji (gaz musztardowy) nie było. Używano na na
szych okrętach tak zwanych świec dymnych, czy 
też siarczanych — już nie pamiętam. Po takim 
zabiegu zbierano poległe prusakii tysiącami do 
wiader, ale cóż — te które przeżyły, rozmnaża
ły się z niebywałą szybkością i wszystko wkrótce 
wracało do normy. Na nas właściwie te insekty 
nie robiły już wrażenia, ale gdy raz byliśmy z 
wizytą w Finlandii i na ORP „Wilia” był pro
szony obiad, to gdy jedna z tamtejszych pań zo
baczyła prusaka ze strachu podskoczyła bardzo 
wysoko i o mało co nie rozbiła sobie głowy o 
sufit. Tak, to tak.

Niedługie jednak było panowanie „Lwowa”. Gdy 
dano nam ,(Czerwińskiego” jako bazę (statek 
mikst handlowo-pasażerski) środek ciężkości prze
niósł się tam. a „Lwów” pozostał jedynie w roli 
pomocniczej (dopiero niedługo przed wojną wy
budowano dla dowództwa i załogi OOPP kosza
ry w obrębie portu).

ORP „Czerwiński” — po skromnym „Lwowie” 
— wydawał- się nam luksusem. Piękne kabiny, roz
maite pomieszczenia; duża mesa, a o pokład wy
żej — salon. Zasłony, plusze, mahonie, ogromne 
iluminatory — słowem szyk. Jak dzisiaj jeszcze 
pamiętam nasze sobotnie obiady, Tradycyjnie w 
sobotę były wyjątkowo obfite i wyszukane. Były 
sałatki i sos beszamel i inne przysmaki, które 
kombinował nasz ówczesny gospodarz mesy, Józef 
Chodakowski. Na prezydialnym miejscu zasiadał 
d-ca dyonu (Żeńka) później według starszeństwa 
d-cy okrętów, z-cy itd. Na folwarku siedziała mło
dzież. Opowiadaniom nie było końca. Tak się 
złożyło, że ci najstarsi byli wszyscy zapalonymi 
myśliwymi i rybakami. Ich historyjek nie powsty
dziłby się nawet Tartarin de Tarascon. Same nad
zwyczajne wyczyny w czasie przeszłym. Gdy do
chodziło do czasu teraźniejszego — to szczęście 
widocznie nie dopisywało. Mieli ci starsi gdzieś 
wynajęty kawałek pola i przed każdą wyprawą od

bywały się długie debaty i planowanie. Ale cóż! 
Planowanie, planowaniem a nie przypominam, by 
kiedykolwiek ustrzelili chociażby zająca. To samo 
było z rybami. Jedynie Zośka Kamiński, który 
był wówczas bardzo młodym oficerem, a więc 
nic nie mówił i nie organizował — gdy pojechał 
na ryby to prawie zawsze z doskonałym wynikiem. 
Po wyprawie następowała krytyka i omówienie 
— czemu tak się stało, a nie inaczej. Pogoda, 
za wcześnie lub za późno — zawsze było uspra
wiedliwienie na pocieszenie.

Przy obiedzie czasem Pławski opowiadał swoje 
niebywale historyjki. Trzeba przyznać, że miał 
bujną wyobraźnie i historyjki jego były zawsze 
bardzo zajmujące (świetnie opowiadał), chociaż 
zdawaliśmy sobie sprawę, że większość z nich by
ła co najmniej zabarwiona fantazją. Dotychczas 
nie wiem, czy gdy je opowiadał kpił z nas trochę 
w duchu, czy też sam w końcu w nie wierzył. 
Jedno jednak pragnę tu stwierdzić — nigdy nie 
miały na celu wychwalania siebie lub pomniejsze
nia kogo innego. Były zupełnie bez żądła. Gdyby 
je zebrać w książeczkę, cóż to za pasjonująca 
lektura byłaby dla młodzieży! Np. opowiadanie o 
koledze, którego podmuch działa przecisnął 
przez stopnie trapu plasterkami, albo o wypadku 
gdy oficer artylerii, który przypadkowo miał ma
nometr za pazuchą i siedział w „bocianim gnież- 
dzie” jako obserwator, został zestrzelony pociskiem 
nieprzyjacielskim wraz z masztem i wleciał do wo
dy w głębię. Gdy się wreszcie wynurzył i go wy
ciągnęli okazało się, że dał nurka do głębokości 
100 m — bo tak wskazywał manometr. Prawdzi
we perełki.

W tym miejscu chciałbym podkreślić jeszcze raz 
jedną z cech jego charakteru. Nigdy nie słysza
łem, by powiedział kiedykolwiek coś złego lub 
uwłaczającego o jakimś koledze lub znajomym. 
Bardzo rzadka zaleta. Za czasów jego dowodzenia 
Borys Karnicki (którego — zdaje się — znał od 
dziecka) należał do młodzieży, która w messie 
zajmowała koniec stołu (folwark). Jak zwykle u 
młodych oficerów, ich zasoby pieniężne wyczer
pywały się zbyt szybko i przed pierwszym mie
siąca portfele ich świeciły pustkami. Otóż Borys 
czasem się zakładał z kolegami, że sprowokuje 
dowódcę dyonu do opowiedzenia jednej ze swych 
przygód i czasem mu się to udawało. Czy per 
saldo to mu się opłaciło finansowo, tylko on mógł
by na to odpowiedzieć.

Po sobotnim obiedzie niezmiennie następował 
bridż w salonie. Wszystko jednak, co jest takie 
dobre, ma niestety swój koniec. Skończyło się do
wodzenie dywizjonem dla Pławskiego, a „Wilkiem” 
dla mnie. Spotkaliśmy się znowu dopiero po pa
ru latach w Warszawie. On miał przydział do 
Kierownictwa Marynarki Wojennej, a ja byłem na 
wyższym kursie taktycznym. W Warszawie, oczy
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wiście, takiego współżycia jak na dywizjonie być 
nie mogło. Pamiętam jednak świetnie jeden wie
czór na balu w Jacht Klubie Oficerskim. Ja, jak 
zwykle, nudziłem się (niestety), a Żeńka szalał. 
Świetnie wyglądał w mess dressie bodajże z orde
rem Wazy pod muszką. Bawił się jakby miał kilka
naście lat. Nie opuścił żadnego tańca aż mu w 
końcu sztywny kołnierzyk trochę zwiotczał. Nie 
potrzebował on kilku głębszych, aby pobudzić 
ochotę. Umiejętnością cieszenia się życiem i chwi
lą obdarzyła go dobra wróżka już w kolebce.

Potem przyszła wojna. Zajmował różne odpo
wiedzialne stanowiska, dowodził różnymi okrętami, 
ale pomimo to nasze drogi prawie się nie krzy
żowały.

Później nastąpił dla nas tragiczny koniec — 
część z nas wróciła do Kraju, a druga pozostała 
na wyspie, lub rozpełzła się po świecie w poszu
kiwaniu pracy i zarobku. Żeńka wyjechał do Ka
nady. Co tam się z nim działo, wiemy z jego 
artykułów w „Naszych Sygnałach” oraz licznych 
listów do kolegów. Okazało się bowiem, że Pła- 
wski posiadał jeszcze jeden talent, a mianowicie 
ogromną łatwość pisania. Kiedyś w jednym ze 
swych listów do mnie, z reguły bardzo krótkich, 
Admirał Unrug z wielkim podziwem wspomniał 
o otrzymaniu listu od Pławskiego na siedmiu stro
nach. Gdy się czytało jego listy miało się uczucie 
bezpośredniej gawędy. Znikała dzieląca nas szero
kość oceanu j kontynentu północno-amerykańskie- 
go. Pisał równie dobrze i barwnie o wrażeniach 
z wycieczki urlopowej z opisem gór, dolin i prze

paści, jak o fabrykacji win we własnym zakresie, 
o swoim domku lub warsztacie, który tam gdzieś 
urządził. Przysyłał również czasem zdjęcia prze
ważnie kolorowe.

Wydaje mi się, że Pławski był zawsze wśród 
nas bardzo popularny, ale stał się bliskim i to 
bardzo bliskim bez wyjątku dla wszystkich, dopie
ro w okresie naszej tułaczki. Zniknęły różnice w 
ilości galonów na rękawach, które jednak stano
wiły pewną barierę; pozostał tylko człowiek, a 
że ten człowiek był do ostatniej chwili wiecznie 
młody usposobieniem i duchem i czuł się równie 
dobrze z osobami od siebie grubo, grubo młod
szymi {już innym pokoleniem) jak i mniej więcej 
z równolatkami — więc wszyscy go kochali. .,

Dlatego to co pisał było ciekawe, zrozumiałe 
i przemawiało do serc nas wszystkich.

Pomimo rozproszenia był przyjacielem i star
szych, i młodszych. Cechę wiecznej młodości po
siada bardzo niewiele osób. On należał do wy
branych.

Zdaję sobie sprawę, że naszkicowałem sylwetkę 
komandora Pławskiego bardzo nieudolnie. Kto 
inny może napisałby o nim więcej i lepiej. Pod
kreśliłem tylko kilka Jego charakterystycznych 
cech, ale mam nadzieję że i one wystarczą by 
wytłumaczyć dlaczego ogarnęło nas poczucie wiel
kiej pustki i niepowetowanej straty, gdy Go 
już nie stało.

B. Jabłoński
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IV. FRANCKI

Wspomnienia z Marynarki Wojennej
W r. 1970 zostały wydane w Kraju „Wspo

mnienia z Marynarki Wojennej” kmdr. ppor. dypl. 
Jerzego Kłossowskiego. Do mnie ta książka do
tarła dopiero w końcu 1972 r. Sądziłem, że ją 
nasi koledzy z Londynu przeczytali znacznie wcze
śniej, niż ja w Australii. Myślałem, że ktoś ze 
starszych oficerów tę książkę skomentuje, odpo
wiadając na opinie autora o stosunkach w Ma
rynarce Wojennej między wojnami. Wydaje mi się, 
że odpowiedź na przedstawienie faktów powinna 
być, gdyż jak dotąd nigdy nie ukazało się w pi
śmie tak dużo informacji o wewnętrznym życiu 
Marynarki na przestrzeni 20 lat.

Książka jest dobrze napisana i trzeba autorowi 
pogratulować formy wyrażania się, jak również 
przedstawiania jasnego i zwięzłego przebiegu je
go służby w Marynarce oraz jego perypetii, któ
re doprowadziły do przeniesienia go do rezerwy 
w roku 1934.

Wspomnienia te dość obszerne, specjalnie jeśli 
dotyczą autora, zawierają wiele krytycznych wy
powiedzi co do wyższych oficerów naszej Mary
narki. Gdyby ta książka została jedynym świade
ctwem ówczesnych czasów — byłaby dla następ
nych pokoleń wyłącznym źródłem o tym, jak Ma
rynarka żyła i rozwijała się w drugiej Rzeczypo
spolitej.

Otóż, według mego zdania, książkę tę zaliczył
bym do bardzo nie miarodajnego źródła, gdyż 
autor jest wybitnym egocentrykiem i zrobił na 
mnie wrażenie, że do dziś dnia nie umie spojrzeć 
na to, co się z nim stało, z perspektywy czasu, 
jak też z punktu widzenia, tego, co ogólnie się 
nazywa dobrem służby. Nawet dodałbym, że go
rycz i urażona ambicja autora w wielu wypad
kach kieruje jego sądami i opiniami tak, jakby 
jego zwolnienie nie miało miejsca w 1934 r., a 
kilka tygodni temu. Poza tym uważam, że jeśli 
kmdr Kłossowski zaczął opisywać wewnętrzne za- 
wikłania Marynarki z poziomu jakby powiedzieć 
„swojego”, to znaczy z poziomu kapitana o dużym 
starszeństwie i pisał o ludziach równych sobie lub 
o kilka lat starszych — to ja dorzucę swoje trzy 
grosze ze spodu, od dołu, ponieważ gdy on opusz
czał Marynarkę, ja kończyłem służbę w stopniu 
porucznika. Do tego dodaję, że w Marynarce za
cząłem służbę w styczniu 1921 r. w stopniu ma
rynarza, ale mój pierwszy roczny przydział spę
dziłem w Departamencie Morskim na ul. Chału
bińskiego jako kreślarz sekcji planów i ewidencji 

marynarek obcych. Była to funkcja bardzo skro
mna, ale dawała doskonały punt obserwacyjny na 
wiele spraw i ludzi.

W każdym razie gdy zostałem oficerem w 
1927 r., to znacznie lepiej się orientowałem w 
personaliach Marynarki niż reszta mych kolegów 
ze starszego i z mojego rocznika, bo przybyli do 
szkoły wprost po unitarnej podchorążówce lub po 
korpusie kadetów.

Pierwszą kwestią, którą autor „Wspomnień” 
przedstawił źle i niezgodnie z faktami, to dojście 
do władzy dyumwiratu Świrski - Unrug, w 1925 r. 
Tak zwana „afera minowa” kmdr. ppor. Barto
szewicza była wyzyskana i rozdmuchana ponad 
miarę ze względów politycznych na tle zwalcza
nia rządów gen. Sikorskiego przez czynniki legio
nowe tak w siłach zbrojnych, jak również na te
renie Sejmu. Czynnikom tym chodziło, by wyka
zać publicznie że dzieją się niebywałe nadużycia 
gdy gen. Sikorski jest przy władzy. Akcją tą kiero
wał na terenie Sejmu płk Miedziński — wtyczka 
'Marszałka na terenie lewicy sejmowej.

W czasie, gdy admirała Porębskiego zastępował 
kmdr Petelenc, normalne organa Kierownictwa 
Marynarki ujawniły nadużycia Bartoszewicza. 
Kmdr Petelenc natychmiast zawiadomił generała 
czy ówczesnego pułkownika Góreckiego, Szefa 
Korpusu Kontrolerów, o nadużyciach, z prośbą 
by Korpus Kontrolerów wydelegował odpowied
niego oficera na przewodniczącego komisji bada
jącej te nadużycia. Gen. Górecki, będąc jednym 
z ważniejszych ludzi w obozie legionowym, pra
cujących by przygotować powrót Marszałka do 
władzy w Państwie, zawiadomił posła Miedzińśkie- 
go, który z tej sprawy zrobił na terenie Sejmu 
nieproporcjonalny rozgłos o nieprawościach. Na
tomiast na terenie Ministerstwa Wojny sprawę tę 
rozdmuchiwało kilku oficerów z wojska, przy
dzielonych do Marynarki. Z tymi oficerami był 
w dobrych stosunkach właśnie autor „Wspomnień” 
i często się o nich ciepło wyraża. Tu trzeba nad
mienić, że ci ludzie, mający powiązania z legio
nistami, nie umieli się pozbyć tendencji spiskowa
nia i konspiracji, które nabyli w młodości, gdy 
walczyli z władzami państw zaborczych.

Było to przekleństwo naszych sił zbrojnych, że 
stare nawyki, nabyte w młodości, zaczęto stoso
wać na terenie własnych narodowych instytucji 
i urzędów. Oficerowie z marynarek zaborczych, 
mimo że często różnili się stylem i wychowanierr; 
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nabytym w różnych marynarkach, byli jednak lu
dźmi prostolijnymi, którym nigdy nie przyszło do 
głowy tworzenie koterii. Toteż w sprawie afery 
Bartoszewicza stanęli bezradni i reagowali w je
dyny dostępny sposób - rezygnując.

Szkoda, że autor nie nadmienił, iż po usunięciu 
się Porębskiego, naturalnym jego następcą powi
nien był zostać kontr-admirał Zwierkowski ze słu
żby austriackiej. Oficer wybitnie zdolny, energicz
ny, o dużej liniowej praktyce w austriackiej ma
rynarce. Znany z tego że w czasie wojny, gdy 
Niemcy chcieli go odznaczyć żelaznym krzyżem, 
złożył oficjalnie meldunek, że jako Polak nie mo
że się zgodzić na odznaczenie przez cesarza nie
mieckiego — wroga narodu polskiego. To samo 
dotyczy kmdra Petelenca, który był starszy od 
Świrskiego, no i co najważniejsze, był oficerem, 
którego przebieg służby w marynarce austriackiej 
był znacznie wartościowszy niż Świerskiego w ro
syjskiej. Pominięcie tych dwóch nieprzeciętnych 
oficerów było bardzo znaczące i nasuwało w owe 
czasy podejrzenie, że ktoś inspirował w Minister
stwie Spraw Wojskowych tę sprawę i to skute
cznie, gdyż legioniści niezbyt kochali oficerów z 
byłej służby rosyjskiej. Trzeba tutaj tylko dodać, 
że prawdopodobnie oprócz tej inspiracji działała 
tu znajomość Świrskiego z generałem Sosnkow- 
skim, o którym pisze sam Świrski, gdy przeciw
stawiał się koncepcjom organizacyjnym Porębskie
go w czasie 1922-24.

Objęcia władzy w Marynarce przez Świrskiego 
i wyznaczenia Unruga na dowódcę Floty również 
autor „Wspomnień” nie przedstawił obiektywnie. 
Świrski był człowiekiem rozumnym, rozważnym i 
bardzo opanowanym. Zdawał on sobie sprawę, że 
jego słabą stroną jest brak obycia się z linią. Je
go przebieg służby w marynarce wojennej rosyj
skiej, przeważnie w sztabach, nie wyrobił go ani 
na oficera liniowego, ani na marynarza o dużej 
zaprawie morskiej. Do jego osobowości idealnie 
pasował tytuł szefa Kierownictwa Marynarki Wo
jennej. Szefem, czy też kierownikiem to on był, 
ale dowódcą — to nie. Świrski był na tyle prze
nikliwy, że znalazł czy też zobaczył w Unrugu 
oficera o wszelkich cechach, których jemu wła
śnie brakowało.

Niezgodnie z prawdą autor przedstawia mia
nowanie Unruga d-cą Floty przez Świrskiego, ja
ko posłusznego i oddanego jemu oficera. Unrug 
był ze starej pruskiej szkoły, więc lojalny i po
słuszny (byłby wobec (każdego przełożonego na
tomiast był on oficerem i marynarzem z krwi 
i kości, poza tym umiał być dowódcą, jak też 
umiał dobierać i wychowywać dowódców. Znał 
on morze i służbę *na okręcie tak, jak żaden z 
naszych oficerów marynarek zaborczych, może z 
wyjątkiem powyżej wspomnianego kmdr. Zwier- 
kowskiego. Wybór Unruga na dowódcę Floty był 

prawidłowy i myślę, że z moją opinią zgodzi się 
każdy, kto służył w naszej Marynarce między woj
nami. Nie ulega wątpliwości, że z personelu za
borczych marynarek, którym Polska wówczas dy
sponowała, on był wyjątkowo trafnie użyty.

Kłossowski Unruga wyraźnie nie lubi, przypi
suje mu uprzedzenie do siebie, nie skąpiąc mu mo
żliwie jak najwięcej złych cech. Jest to niespra
wiedliwe i trzeba stwierdzić z całą stanowczością 
bardzo subiektywne.

Postaram się to moje powyższe stwierdzenie 
nieco szerzej omówić.

Komandora Kłossowskiego poznałem w 1924 r. 
jako wykładowcę hydrografii na moimi kursie. Ni
gdy pod nim nie służyłem, ale stykałem się z 
nim często. Ponadto znałem opinię o nim moich 
najbliższych kolegów którzy pod Kłossowskim słu
żyli na dwóch okrętach, a o których autor wspo
mnień wyraża się w superlatywach. Na podstawie 
powyższego wydawało się zawsze, że Kłossowski 
był antytezą oficera i marynarza. Kapryśny, wy
buchowy, powierzchowny o bardzo nieprzyjemnym 
głosie. Morze dla Kłossowskiego było przykrym 
żywio'em, a manewrowanie okrętem czymś nie do 
zgłębienia. Dla przeciętnego marynarza był on 
cywilnym panem, ubranym w mundur. Bardzo mo
żliwe, że przedstawiał wartość w biurze, czy urzę
dzie, gdz e adm. Świrski go dość dłużo używał, 
może był zdolny — ale nie na pomoście okrętu. 
Toteż nic dziwnego, że z Unrugiem nie mógł dojść 
do ładu. Dla doświadczonego oka Unruga, Kłos
sowski dał się poznać bardzo szybko, takim jak 
go opisałem. Francuzi określają dobrego oficera 
z postawy i jego zachowania, że ma „sacrś allure”. 
Tego Autor „Wspomnień” nie miał na jotę. Niem
cy mają natomiast krótką opinię o takich osobni
kach „keine offiizier gesicht”. Toteż Kłossowski 
musiał odejść, tym bardziej że w korpusie ofice
rów marynarki robiło się „tłoczno” — nowe rocz
niki już polskiego wychowania parły od dołu. 
Świrski miał dwie alternatywy — albo odejść 
wraz z kilkunastoma najstarszymi oficerami, ro
biąc miejsce dla młodszych, albo zrobić luz w 
średnich stopniach, do których należał autor. Wy
brał to drugie, tworząc listę kapitanów i kdr. pod
poruczników, którzy co rok odchodzili na emery
turę. W ten sposób autor, wraz ze swym konku
rentem Wolbekiem, rozstał się z Marynarką. Tu
taj chcę zadać pytanie autorowi czy jeszcze dzi
siaj uważa, że jego odejście było niekorzystne dla 
Marynarki, czy też uważa że powinni byli być 
zemerytowani raczej tacy, oficerowie jak de Walden, 
Szystowski, Nahorski, Morgernstern, Eibel Steyer 
i Zajączkowski?

Ja myślę że chyba autor nie jest aż tak zaro
zumiały by wierzył że z tymi, których wymieni
łem, mógł konkurować jako oficer i marynarz. 
Powtarzam1 raz jeszcze — za ciasno było, ktoś
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musiał odchodzić, by robić miejsce dla młodsze
go pokolenia.

W owe czasy zastosowanie alternatywy, że gó
ra piramidy powinna odejść, mnie osobiście wy
daje się, że nie było do przyjęcia. Świrski był 
tego rodzaju indywidualnością, że zastąpić go w 
r. 1934 byłoby za trudno, ale to jest mój oso
bisty pogląd.

Chciałbym poruszyć jeszcze jedną nieprzyjemną 
sprawę. Autor na stronie 327 przytacza opinię 
Korytowskiego o Morgensternie, że ten był karie
rowiczem; a kilka zdań poniżej, że Morgenstern 
n e miał pochlebnej opinii o Korytowskim. Po co 
było przytaczać taki szczególik miski i tani. Ja 
oceniając to, myślę że mija się to z prawdą. 
Kmdr Morgenstern był bardzo dobrym oficerem 
- marynarzem. Był wyszkolony 1 uformowany bez 
zarzutu. Poza tym był oficerem, który robił wra
żenie, że jest tylko trybem dużej maszyny, której 
na imię Marynarka i że od jakości tych trybów 
zależy gatunek całości. To jest przymiot u Pola
ków dość rządki, a było to bardzo wartościowe 
dla nas młodych.

Oficerowie z byłej służby austriackiej byli w 
swej postawie bardziej jednolici niż di ze służby 
rosyjskiej, byli kulturalni i solidarni, tak że wy
powiadanie jakichś ujemnych opinii, szczególnie o 
starszym koledze z K.u K. Kriegs Marinę Aka
demie, jest bardzo problematyczne, tym bardziej 
że kmdr Morgenstern nie należał do typu ludzi 
“outspoken”, jak mówią anglicy, a odwrotnie ce
chowała go bardzo duża rezerwa w stosunkach 
z ludźmi.

Wydaje mi się, że autor opisując swych byłych 
kolegów i przełożonych, nie zdaje sobie sprawy, 
że kariera każdego człowieka, który wybiera 
sobie zawód na całe życie, zależy nie tylko od 
chęci, intencji i mniemania o sobie. W czasie słu
żby dochodzi jeszcze do rachunku w karierze ofi
cerskiej, jak się on zachowuje na tle całości i ja
kie wrażenie robi nie tylko na przełożonych, ale 
i na podwładnych, oraz ten łut szczęścia, który 
jest zupełnie niewymierny, a który niesłychanie 
trudno określić. Ileż jest przykładów w Historii, 
że oficer wybitny miał zwichniętą karierę przez 
małe nieporozumienie, wypadek lub wprost przez 
zbieg okoliczności. lak się musieli czuć admirało
wie francuscy, gdy przeskoczył ich Darlan „marin 
inconnu”, jak go nazywała opinia publiczna ze 
względu na bardzo nikły czas spędzony na po
moście okrętowym. A historia kmdr. Ramsay’a 
przed wojną, gdy go przeniesiono w stan nieczyn
ny za rzekomo nielojalny stosunek do przełożo
nego C. in C. Home Fleet. Ramsay był oficerem 
wybitnym., czego dowiódł gdy go powołano na 
stanowisko v-adm. w Dover w czasie ewakuacji z 
Dunkierki, a potem do Combine Operation. Albo 
jak się czuło wielu admirałów amerykańskich, gdy 

King mianował Niemietza na stanowisko admira
ła Pacyfiku po klęsce Pearl Harbour. Oficer ten 
doszedł do stopnia komandora podporucznika, ja
ko mechanik na łodziach podwodnych.

Wydaje mi się, że każdy kto zostaje oficerem, 
musi być przygotowany na to, że może zginąć za 
sprawę, a inni będą żyli, awansowali a nawet zo
staną sławni; jak również na to, że rówieśnicy, 
a nawet młodsi, prześcigną go w karierze. Takie 
jest życie i by temu wymaganiu sprostać należy 
oprócz wielu cech potrzebnych oficerowi dodać 
dużą dozę pokory i poczucia interesu całości.

W organizacji militarnej decyduje wola dowódcy. 
Może ona być czasami mylna, ale co by się stało 
z całością, gdyby każda decyzja dowódcy podle
gała krytyce czy też apelacji? Sprawy personalne 
są mezwykle skomplikowane i trudne. Rządzić 
ludźmi — to najtrudniejsza rzecz w działalności 
ludzkiej. By robić to dobrze, trzeba być geniu
szem, a że tych jest niewielu, należy sobie zdać 
sprawę, że często decyzje personalne wywołują 
poczucie krzywdy lub zawodu, na co nie ma rady 
i trzeba się temu podporządkować ze względów 
wyższych. Każda pragmatyka przewiduje pewien 
procent awansów z wyboru, toteż — wydaje mi 
się — że trudno zrozumieć, że autor tak ostro 
reaguje z goryczą i krańcową złośliwością, że 
go Morgenstern lub Kodrębśki oraz inni prześci
gnęli. la tu tylko mogę dodać, że tych dwóch 
oficerów rzeczywiście na to zasłużyło. Wątpię czy 
autor znalazłby oficera, który w owych czasach 
patrzałby na to inaczej. Ton autora, sposób kry
tykowania, jak również przedawnione poczucie 
krzywdy, zabarwione ogromną ambicją i przece
nianiem siebie, są najlepszym przykładem, że 
kmdr Kłossowski dobrym oficerem nie był, a 
Świrski nfał rację, że go ze służby czynnej usunął.

A teraz sprawy najbardziej przykre i rażące, 
które znalazły się w końcu „Wspomnień”. Autor 
kategorycznie stwierdza, że personel Mar. Woj., 
będący w Anglii podczas wojny, uprawiał nagon
kę na tych, którzy zgłosili swój powrót do Kraju, 
że wrogą akcją polityczną kierował osobiśc:e adm. 
Świrski i jego współpracownicy z Korytowskim na 
czele, że istniały groźby odmówienia odprawy de- 
mobilizacyjnej i że ci. co nie wrócili, byli bierni 
lub ulegali groźbie sankcji (str. 378-379)1 Całość 
tych wywodów jest prostą i zdecydowaną niepra
wdą. Właśnie w Marynarce może najbardziej to
lerancyjnie była ta sprawa załatwiana. Tak Świr
ski, jak i Unrug całym swoim autorytetem i wpły
wem podkreślali i nakazywali, że kwestia powrotu 
do Kraju jest sprawą zupełnie osobistą i każdy 
w służbie Mar. Woj. musi powząć tę decyzję 
sam, bez żadnych nacisków lub inspiracji. O ża
dnych sankcjach natury materialnej mowy nie 
było.
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'Magazyny Marynarki rrtiały polecenia zaopa
trzyć repartriantów we wszystkie bez wyjątku ar
tykuły, w miarę materialnych możliwości wyjeż
dżających. Ani Anglicy ani też żaden oficer Mar. 
Woj. w tej kwestii nie przejawiał jakichkolwiek 
tendencji stronniczych. Odwrotnie, otoczono wy
jeżdżających sympatią i życzliwością, która wyni
kała z troski, co się stanie z naszymi kolegami 
przedwojennymi i wojennymi, gdy będą segrego
wani przez organa polityczne „ludowych sił zbroj
nych”.

Że mieliśmy rację dowiodły egzekucje i aresz
towania wielu oficerów, którzy zostali zrehabili
towani dopiero po wypadkach poznańskich. Los 
tak wybitnego oficera, jak kmdr. ppor. Romanow
skiego. któremu nie pozwolono przez kilka lat 
nawet mieszkać blisko morza, jest wymownym 
dowodem traktowania tych, co powrócili do Pol
ski.

Muszę dodać, że troska o powracających wy
nikała również z dawniejszych doświadczeń. Wie
lu z naszych kolegów mieli tak tragiczne doświad
czenia na bezkresnych połaciach Rosji w 1939- 
1941 r., że gdyby nie atak Hitlera na Rosję, to 
ich egzystencja w rękach rosyjskich nie trwałaby 
zbyt długo.

Tak samo jaskrawym kłamstwem jest to, że pol
skie oddziały nie wzięły udziału w paradzie zwy
cięstwa w Londynie, jako protest przeciw powsta
niu Polski Ludowej (jstr. 382). Sprawa miała prze
bieg zupełnie inny. Władze angielskie nie zaprosi
ły Polskich Sił Zbrojnych na tę paradę, nato
miast chciały, by w niej wzięli udział jedynie 
lotnicy, weterani „Battle of Britaiin”. Ci lotnicy 
od razu odmówili, motywując że jeśli ich koledzy 
z sił zbrojnych są nie zaproszeni, to i oni uchy
lają się od udziału w tej uroczystości. Taki by! 
prawdziwy powód dlaczego żołnierza polskiego 
nie było na tej defiladzie. Należy dodać, że na 
prowincji angielskiej Polacy byli zapraszani na 
defilady i brali w nich udział. W odniesieniu do 
Marynarki Woj. nasz oddział brał udział w Ply
mouth — bardzo dużym garnizonie Royal Navy 
i Royal Army.

Chcę również poruszyć wersję Kłossowskiego o 
rzekomej interwencji Anglików gdy gen. Sikorski 
chciał usunąć ze służby Świrskiego, jak też rze
komo Anglicy odznaczyli Świrskiego Orderem 
Łaźni za lojalność do siebie (str. 236)-. Nie wiem 
skąd autor uzyskał te informacje. Sam nigdy w 
czasie wojny przydziału do Londynu nie miałem, 
więc nie spotkałem się z życiem i stosunkami w 
Kierownictwie Mar. Woj. Natomiast, by podważyć 
opinię Kłossowskiego,* przytoczę kilka wypadków, 
których byłem świadkiem, a które przeczą rzeko
mej służalczości Świrskiego w stosunku do gospo
darzy.

Pierwszy fakt, to zdecydowany opór Świrskiego, 
by wprowadzić naszywki z napisem „Poland” na 
ramieniu munduru naszego personelu. Admirali
cja bardzo kategorycznie domagała się tych zmian, 
motywując tym, że wszystkie formacje sił sojusz
niczych takie naszywki nosiły — Francuzi de 
GaulPa, Norwedzy, Belgowie, Czesi i inni. Świr- 
ski podobnie jak Holendrzy — odmówił. Trzeba 
tylko zaznaczyć, że status Holendrów był niepo
miernie wyższy, gdyż mieli oni wielką flotę han
dlową, kolonie no i masę pieniędzy w zlocie, któ
rym zresztą pomogli Anglii przed Lease Lend.

Drugim faktem jest, że nie Świrski zgodził się 
na zrównania naszych poborów z poborami Royal 
Navy. Anglicy żądali tego, gdyż mieliby znacznie 
mniejsze koszta utrzymania naszego personelu. W 
naszej skali płac marynarz, podoficer i młodszy 
oficer miał znacznie większe pobory, niż ich od- 
powiednicy w Royal Navy. Pobory sztabowych ofi
cerów i admirałów w naszej marynarce były zna
cznie mniejsze niż Anglików. Admiralicja dość dłu
go obstawała przy swoim, jednak Świrski się nie 
dał i place polskie obowiązywały do końca woj
ny. Brałem udział w tych targach osobiście i znam 
tę sprawę dobrze.

Trzeci fakt, który warto przytoczyć, a który 
zdarzył się w czasie odprawy w Kierownictwie. 
Pod koniec odprawy admirał zapytał, czy są je
szcze jakieś sprawy do poruszenia. Jeden z kapi
tanów podwodników zameldował, że według jego 
zdania nasze odznaki oficerskie są żenujące w 
stosunku do Anglików i dobrze by było je zmienić 
upadabniając do odznak Royal Navy. Chodziło 
mu o to, że nasz kapitan nosi odznaki identycz
ne z odznakami commandera angielskiego. Nasi 
komandorzy mają jakby skromne galony admira
łów angielskich. Świrski bardzo się obruszył. Od
rzucił to w takim zdaniu: „Proszę pamiętać, że 
komandor ppor. Grudziński zginął w takim mun
durze, jaki obecnie nosimy i proszę panów z po
dobnymi projektami nie występować”.

Pamiętam w końcu roku 1940 inspektorzy prze
ciwgazowi w bazach angielskich orzekli, że nasze 
pochłaniacze w maskach są już zużyte. Wobec 
tego zdecydowano wymienić polskie maski na an
gielskie. Maski przeciwgazowe w owym czasie 
trzeba było stale nosić przy sobie. Marynarze 
zdali nasze maski w ten sposób, że je oddawali, 
a zatrzymywali torby do masek. Otrzymane an
gielskie maski wsadzali do torb polskich, a torby 
angielskie wyrzucali. Nie chcieli się nawet pod 
tym względem upadabniać do Anglików. Kiedyś 
to zameldowałem admirałowi, będąc w owym cza
sie na „Błyskawicy”, a miało to miejsce, gdy by
ła omawiana kwestia tak bardzo niefortunnego 
zarządzenia gen. Sikorskiego zmiany salutowania 
dwoma palcami na salutowanie całą ręką, na mo
dłę zachodnią. Admirał był wyraźnie poruszony, 
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zadał kilka pytań, by sobie ten incydent lepiej 
uprzytomnić i w końcu powiedział. — „To bardzo 
ii bardzo ładny odruch naszych załóg, ale niestety 
pochwalić ich za to w rozkazie byłoby trochę nie 
dyplomatycznie.

W początku roku 1941 było wiadome, że Darlan 
wozi Niemcom za pomocą szybkich krążowników 
dużo wartościowych surowców z Indochin, prze
de wszystkim chininę i surowy kauczuk. Po przyj
ściu „Błyskawicy” do Glasgow z jakiegoś atlan
tyckiego konwoju, zjawili się na okręcie Captain 
D. (dowódca flotylli, do której byłi przydzielona 
„Błyskawica”) oraz główny oficer łącznikowy przy 
Kierownictwie cdr. Childs. Zapoznali mnie oni z 
planem admiralicji, tworzącym zespół dwóch szyb
kich minostawów typu „Abdiel” i „Błyskawicy”. 
Te trzy okręty miały przychwycić francuski krą
żownik przy podejściach do Gibraltaru i znisz
czyć go. „Błyskawica” była potrzebna Anglikom 
do tej operacji, gdyż m'iała torpedy i szybkość 
40 węzłów, dorównywującą minostawiaczom. Ta
ka szybkość była konieczna, gdyż Francuzi używa
li krążowników o szybkości 38 węzłów. Angielskie 
krążowniki miały szybkość 32-34 węzły, toteż 
dość silna artyleria minostawiaczy wraz z torpe
dami „Błyskawicy” kompensowała artylerię 6-ca- 
lową krążowników francuskich. Podano mi wszel
kie szczegóły ataku, szyk, formacje, gdyż miino- 
stawiacze miałem spotkać w morzu, tak że o od
prawie przed akcją nie było mowy. Przed opusz
czeniem okrętu pokleili koperty z planami ope
racji z tym, że miałem je otworzyć przy świad
kach po wyjściu w morze. Po wypiciu tradycyj
nego „pink plymouth gin” zabrali się do wyjścia. 
Przy podaniu ręki Childs spytał mnie od niechce
nia, czy nie mam żadnych obiekcji w torpedo
waniu Francuzów. Odpowiedziałem krótko „kto 
pomaga Hitlerowi, to traktuję go jak Niemca”. 
Captain D. skwitował to krótko — „dobra od
powiedź” — fine answer” i poszli sobie.

Chwilę potem zadałem sob:e pytanie, czego ten 
bałwan mnie o to pytał, a może dlatego, że kie
dyś kończyłem francuską szkołę specjalną. Po kil
ku dniach przyszła depesza admiralicji, anulująca 
tę operację. Zdałem nie otworzone koperty i wró
ciliśmy do eskortowania konwoi, co nasi mary
narze nazywali „bronowaniem Atlantyku”.

Zapomniałem o całej sprawie, ale po kilku mie
siącach, gdy widziałem adm. Świńskiego, po za
łatwieniu bieżących spraw, na końcu rozmowy 
admirał zadał mi kilka pytań w krótkim, charak
terystycznym dla niego staccato. „Czy pan zgo
dził się na torpedowanie francuskiego okrętu?” 
— Moja odpowiedź „tak jest”. „Dlaczego pan się 
zgodził na to bez meldowania mnie? Był pan wte
dy przy molo, a więc w 5 minut mógł pan mieć 
połączenie ze mną”. Nie miałem na to odpowie
dzi. „Kto pana upoważnił do wypowiadania woj

ny Francji? To jest tylko prerogatywa rządu pol
skiego, a nie pana. Czy pan rozumie, że taki po
stępek mógł być niezgodny z intencjami rządu? 
Pan zapomniał, że we Francji mamy tysiące ro
daków. Polski Oran w miniaturze mógł mieć dla 
naszej Ojczyzny bardzo nieprzyjemne skutki te
raz i w przyszłości. Bardzo to panu ostro wyty
kam i może pan odejść”.

Gdy znalazłem się za drzwiami, to pomyślałem 
„cholera, obrugał mnie jak burą sukę, ale może 
ma i rację”. Po kilku godzinach przeżuwania tej 
rozmowy doszedłem do wniosku, że admirał miał 
zupełną rację i powinien mnie właściwie za taką 
pochopność wylać z „Błyskawicy”. Nie tylko mieć 
trzeba chęć pójścia w morze, ale oficer również 
musi myśleć. Taką naukę sobie „zakonotowałem” 
po tym incydencie, jakby to powiedział Zagłoba.

Po wojnie, gdy Błyskawica wróciła z Oslo do 
Rosyth zawezwano mnie do Kierownictwa. Gdy 
meldowałem się u adm. Świrśkiego, w gabinecie 
był również adm. Unrug. Świrski krótko mi po
wiedział. „Ma pan zdać „Błyskawicę” C. in C. 
Rosyth, a załogę odwiezie pan do Okehampton. 
Ma pan robić to tak, by nie było żadnych incy
dentów ani manifestacji”. Po czym pokazał mi 
pismo Prezydenta R.P. upoważniające do zdawa
nia okrętów władzom Royal Navy. Podkreślił, że 
„Błyskawica” będzie zdana pierwsza i ma to być 
przykładem dla innych okrętów naszej Flołty.

Uderzony tym rozkazem jak obuchem, zarea
gowałem mówiąc czy nie lepiej byłoby pójść do 
Irlandii lub Stanów Zjednoczonych, gdzie Polonia 
nie pozwoli na takie postępowanie. Wreszcie po
dałem możliwość, że załoga zejdzie, a okręt za
topię juko protest na takie nas traktowanie.,

Świrski na to spokojnie i bardzo łagodnie od
powiedział, że nic to nie da, a najwyżej pogorszy 
nasze stosunki z Anglikami, które i tak są napię
te. „Niech pan pamięta, że tysiące z naszych 
sił zbrojnych nie powrócą do Polski. Chyba pan 
nie ma wątpliwości, że choć jeden wróci z tych, 
których Anders wyprowadził z Rosji, a poza tym 
mamy prawie 2 miliony ludzi na terenie Niemiec, 
z których wielu nie może i nie zechce wracać. 
Los tych ludzi zależy od dobrej woli Anglików 
i Amerykanów. Istnieje bardzo silna tendencja, 
by nas siłą wpędzić z powrotem do Kraju. Każde 
zadrażnienie może przeważyć decyzje w tym kie
runku. Rząd pracuje nam tym, by całość sprawy 
była przez Anglosasów potraktowana liberalnie i 
humanitarnie, — by di którzy uważają, że powró
cić nie mogą, a będą takich tysiące, mieli mo
żność urządzenia się na emigracji przy pewnej 
dozie dobrej woli angielskiej. Drastyczne odruchy 
tu nikomu nie pomogą, a mogą zaszkodzić”.

Teraz Unrug się wtrącił, dodając że Anglicy 
po przyjęciu okrętów odeślą je do Polski i że jest 
duże prawdopodobieństwo, że Rosja pozwoli by 
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te okręty pozostały w rękach polskich. Będą one 
potrzebne, by szkolić nowe pokolenia, których 
Polska będzie potrzebowała, bo przecież z nas nie
wielu powróci. Zresztą warunki mogą się zmienić. 
Niszczyć jest łatwo, budować, to dużo kosztuje 
— zakończył.

Siedzieliśmy kilka minut w milczeniu, potem 
wstałem i zameldowałem że zrobię tak, jak wła
dze Rzeczypospolitej nakazują.

Przytoczyłem tych kilka przykładów, które mó
wią coś zupełnie innego niż opinie tak ochoczo 
i bezapelacyjnie wygłaszane przez byłego prawie 
prymusa ficole de Guerre Naval. Odnośnie do 
odznaczenia Świńskiego Orderem Łaźni dhciałem 
stwierdzić, że miało to miejsce jednocześnie z od
znaczeniem tym samym orderem gen. Kukiela, 
ówczesnego ministra Spraw Wojskowych i gen. 
Iżyckiego — szefa Polskich Sił Powietrznych, więc 
myślę, ,że ten gest króla angielskiego miał raczej 
charakter uznania wartości całych Sił Polskich, 
walczących u boku Sił Królewskich.

Na zarzuty że Świrskli miał wpływ na samobój
stwo kmdr. ppor. Krawczyka, muszę ostro odpo
wiedzieć przeczeniem. Powody jego samobójstwa 
polegały na innym zbiegu okoliczności. Pewno, że 
co się działo w Marynarce, obciążało jego kie
rownika, ale w tym wypadku to bardzo pośrednio. 
Trudno mi tłumaczyć ten tragiczny epizod. Byłem 
w bliskich i serdecznych stosunkach z Krawczy
kiem i bodaj czy nie ostatnim odbiorcą jego go
ryczy i zawodu, więc mam prawo tu stwierdzić, 
że autor przypisując winę Świrśkiemu bardzo się 
rozminął z prawdą.

Rzekoma uległość Świrskiego względem Angli
ków ma jeszcze jedno zaprzeczenie. Przecież to 
on tylko wytargował u Anglików, że wrześniowcy 
Marynarki zostali przewiezieni do Anglii i mogli 
przy demobilizacji wstąpić do Polish Resetlement 
Corp. Ani wojsko, ani lotnictwo, ani też Rząd 
Rzeczypospolitej nie zdołały wytargować naj
mniejszej materialnej opieki dla wrześniowców i 
Armii Krajowej. Mało tego, Świrski zdołał wy- 
gospodarzyć pewną sumę pieniędzy, którymi choć 
w pewnym procencie wypłacił pobory za pobyt 
w niewoli. Swym spokojem, rozumem i ogromnym 
administracyjnym doświadczeniem zdołał on tego 
dokonać. Osobiście myślę, że gdyby nasze naj
wyższe władze wyznaczyły Świrskiego do pertra
ktacji demobilizacyjnych z Anglikami, to całość 

tej sprawy wyglądałaby znacznie korzystniej. Miał 
on w tej dziedzinie niepomiernie więcej doświad
czenia, rutyny, znajomości Anglików i języka niż 
Kukieł, Anders, Kopański razem wzięci ze swymi 
intendentami dyplomowanymi.

Może mnie gorycz poniosła, ale widziałem te 
sprawy z bliska, gdyż zajmowałem dość duże sta
nowisko w Polish Resetlement Corp naszego woj
ska. Gorycz moja była wielka, gdy nie zdołano 
n:c zrobić dla naszych kolegów z września i Armii 
Krajowej. Gnili tyle czasu w niewoli, a po zawie
szeniu broni byli poniewierani przez Anglosasów 
na terenie Niemiec przez tyle Jat.

Na zakończenie chciałbym zrobić małe wyzna
nie kmdr. Kłossowskiemu. Opisując na str. 384 
oficjalne przyjęcie w ambasadzie radzieckiej w 
Londynie mówi: „W tej ambasadzie zawsze bawi
liśmy się dobrze, gdyż i nastrój dopisywał i była 
pewność, że nic tego nastroju nie zakłóci”. Szcze
rze .zazdroszczę mu tego uczucia. la również kil
ka razy uczęstniczyłem w przyjęciach oficjalnych 
rosyjskich w czasie mej służby w Marynarce. 
N gdy nie umiałem się zdobyć na beztroski na
strój: Zawsze gdzieś w tyle mej łepetyny pojawia
my się wspomnienia rzezi Pragi, sylwetki Murawjo- 
wa i Apuchtina, jak również postacie mych kole
gów, którzy oddali swe życie na obszarach rosyj
skich na czele z admirałem Xawerym Czernickim, 
synem powstańca z 1863 r. — pięknym i mądrym 
człowiekiem. Zginęli nie dlatego, że zagrażali Ro
sji, a jedynie dlatego, że byli Polakami. Dzisiaj 
jeszcze dochodzą cienie Przybyszewskich, Stanie
wiczów, Mieszkowskich i wielu, wielu innych.

Oby Opatrzność pozwoliła, by Rosjanin i Polak 
mógł beztrosko spotykać się w przyszłości — ma 
się rozumieć nie w charakterze wasala czy sateli
ty, ale partnera. Doświadczenia rosyjskie ostatniej 
wojny z Niemcami, a polskie — z zachodem wy
raźnie nakazują, by zrewidować 300-letni zatarg 
i położyć fundamenty pod trwałą współpracę i ży
czliwość.

Całość mych wrażeń po przeczytaniu książki 
Kłossowskiego mogę streścić w jednym zdaniu:

BYŁOBY IBARDZO SMUTNO, GDYBY TE 
PAMIĘTNIKI BYŁY ŹRÓDŁEM DO HISTORII 
MARYNARKI WOJENNEJ.

W. Francki
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B. JABŁOŃSKI

ZGINĄŁ BEZ WIEŚCI

Przeważnie wiemy dosyć dokładnie jak i gdzie 
zginęli nasi koledzy w czasie 2 wojny światowej 
i po niej. Wiemy kto zginął w szeregach grupy 
gen. Kleberga, kto w Katyniu, kto podczas obrony 
wybrzeża i kto zginął na okrętach czy to we wrze
śniu w Kraju, czy też na Zachodzie. Jest jednak 
jeden Kolega który zginął bez wieści, jak kamień 
w wodę. Nie tylko on, ale rówrtież jego żona oraz 
córka. Dlatego chciałbym o nim powiedzieć słów 
parę, aby z biegiem czasu nie poszedł w niepa
mięć. Mam na myśli kpt. mar. inż. Seweryna 
Bukowskiego. Przypomniał mi o nim kol. Janu
szewski, który przysłał nam jego fotografię wraz 
ze zdjęciem ś.p. kmdr. Rymszewicza.

ISeweryn Bukowski ukończył Tymczasowy l«n- 
strukto-rski Kurs w Toruniu, bodajże będąc w sto
pniu podporucznika korpusu rzeczno-brzegowego. 
Po ukończeniu kursu został oczywiście zaliczony 
do korpusu oficerów morskich. W korpusie tym 
nie przebywał zbyt długo, bo został wysłany i 
ukończył Wyższą Szkołę Elektrotechniki we Fran
cji. Taką samą jak później ukończył znacznie od 
niego młodszy kolega Rydzewski.

Bukowski był przystojnym blondynem, flegma
tycznym i na pozór (zawrze trochę zaspanym. 
Robił takie wrażenie, bo miał jakby trochę pod- 
puchnięte oczy, takie jakie się ma zaraz po prze
budzeniu.

Posiadaliśmy wspólne upodobania sportowe tj. 
tenis.

Wszędzie, gdzie znaleźliśmy się razem, grywali
śmy zażarcie w tenisa, a gdy nadarzyła się spo
sobność, broniliśmy tenisowego honoru naszej flo
ty. Bo trzeba Kolegom wiedzieć, że były takie 
rozgrywki pomiędzy Warsztatem Mar. Woj., któ
re głównie reprezentował inż. Michał Mików, a 
flotą.

Jaki był nasz poziom gry, taki był, ale zawsze 
walczyliśmy o każdą piłkę do upadłego (obie stro
ny).

Potem byliśmy razem we Francji w Tulonie. 
Hulewicz, Łuszczkiewicz i ja na kursie oficerów 
broni podwodnej, a on już zdaje się na kursie 
okrętów podwodnych, ale już po Wyższej Szkole 
Elektrotechniki. Specjalność oficerów broni pod
wodnej we Francji obejmowała również elektro
technikę, który to dział podlegał im na okrętach. 
Program z elektrotechniki był bardzo obszerny, a 
nasze przygotowanie do tego przedmiotu bardzo 
(nizęrne. Poza tym mieliśmy fatalnego wykładow-

Kpt. mar. inż. Seweryn Bukowski

cę, który coś mamrotał pod nosem i którego czę
sto nie rozumieli nawet rodowidi Francuzi. Wykład 
kończył się tym, że z napisanego przez niego 
skryptu do następnego wykładu, mieliśmy się na
uczyć od tej do tej stronicy co z reguły było 
Stronic kilkadziesiąt. Było więc ciężko. Zwrócili
śmy się wówczas o pomoc do Bukowskiego, której 
on nam chętriie udzielił. Właściwie dawał nam coś 
w rodzaju korepetycji. Zbieraliśmy się wieczorem 
w pokoju jednego z nas, gdzie Bukowski uchylał 
przed nami tajniki prądnic i motorów elektrycz
nych i wyjaśniał odpowiednie krzywe i wykresy.

Po okresie szkolenia nastąpił okres odbiorów 
budowanych dla nas okrętów. Spotykaliśmy się 
znowu, ale dla odmiany we Francji północnej. 
My byliśmy tam w charakterze załóg obsadza
jących okręty, a Seweryn jako członek.komisji od
biorczych. Potem nasze drogi się rozeszły. O 
ile sobie przypominam (a pamięć jest zawodna i 
lubi płatać figle), wchodził on nadal w skład roz
maitych komisji odbiorczych. W każdym razie na 
odwrocie jego fotografii kol. Januszewski napisał: 
kpt. mr. inż. Bukowski, Scheveningen, Holandia. A 
właśnie tam budowano naszego „Orła” i „Sępa”.

Gdzie go zastała wojna — nie potrafię powie
dzieć. W Polsce go nie było. Może był w Ho
landii, może we Francji, może uciekał, może się 
nie udało, może był w jakimś ruchu oporu — 
ale co się z nim stało i całą jego rodziną, nikt 
nie wie! Zniknęli z powierzchni ziemi nie wiadomo 
gdzie i nie wiadomo jak.

Zdaję sobie sprawę, że moje wspomnienia o Se
werynie Bukowskim są bardziej niż niekompletne. 
Chciałbym jednak by jego nazwisko nie zostało 
przez nas zapomniane i dlatego pozwoliłem sobie 
utrwalić go na papierze.

Stąd ten artykuł poświęcony Jego pamięci.

B. Jabłoński
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Kazimierz DEPTUŁA

CZERWONE MAKI NA ORP „PIORUN44

Jedną z najbardziej tradycyjnych i łubianych 
w Polsce potraw wigilijnych są kluski z makiem. 
Toteż już na długo przed Bożym Narodzeniem 
szef kuchni marynarskiej na ORP „Piorun” my- 
ślał o tym, aby wigilię uczcić zgodnie z naszymi 
obyczajami. Tylko skąd wziąć mak? Anglicy nie 
stosują w swojej kuchni tego artykułu żywnościo
wego. Nasienie maku, ale tylko na kwiat, można 
dostać w niewielkiej ilości w składach aptecznych.

Zresztą, co ja się mam o to martwić — powie
dział szef kuchni. Od czego jest NAAF1 (insty
tucja, która zaopatruje armię w artykuły żywno
ściowe oraz artykuły codziennego użytku)? Niech 
oni się martwią. Niech sprowadzą nawet z Polski, 
a my musimy mieć w wigilię Bożego Narodzenia 
kluski z makiem.

Ze swojego zamiaru zwierzył się podoficerowi 
żywnościowemu i kucharzom. Wyraz „mak” od
szukał w słowniku polsko-angielskim i podał sy
gnalistom angielskim.

W NAAFJ po otrzymaniu sygnału-zamówienia 
narada i ogólne zamieszanie. Anglicy dziwili się 
po co Polakom maki. W obecnym sezonie nie 
ma takiego artykułu. Ktoś wtrącił, że to jest taka 
polska tradycja, że słyszał coś o makach, tylko 
że podobno Polacy je jedzą.

Tak, tak — potwierdziła przysłuchująca się roz
mowie maszynistka — jedzą — mówił mi o tym 
„mój Polak”.

Ale cóż, zamówienie trzeba było wykonać. Dy
rektor NAAFI polecił wysłać telegram do Londy
nu. Po dwóch godzinach ORP „Piorun” otrzymał 
z NAAFI sygnał następującej treści. „Zamówienia 
nie możemy wykonać na miejscu. U nas brak te
go artykułu. Wasze zamówienie zrealizuje Lon
dyn. W najbliższym czasie otrzymacie przesyłkę”.

Podoficer wachtowy powolnym krokiem prze
chadza się po pokładzie ORP „Piorun”. W po
bliżu trapu zatrzymuje się i rozgląda wokoło. Wła
ściwie niewiele wiedział, co się dzieje na okręcie. 
Oczy jego błądziły po okręcie, ale myśl była da
leko, daleko w Polsce. Przecież dziś wigilia Bo
żego Narodzenia. Ile wspomnień łączyło się z tym 
dniem. Ojczyzna, rodzina, i ta, z którą miał się 
połączyć. I wszystko musiał pozostawić, losy woj
ny rzuciły go w obce strony i tu walczył o swoją 
ojczyznę. Przyporrjpiał sobie stół wigilijny. Ten 
polski stół. Czy Anglicy tak potrafią? pomyślał. 
Ot, nie było to jak w domu. ..

Silny warkot motoru samochodowego i gwałto
wny zgrzyt hamulców przerwał mu tok myśli.

Co to? samochód z NAAFI do nas?
Kilkunastoletni chłopiec wyszedł z samochodu, 

kierując się prosto do trapu.
Is she OPR „Piorun”? zapyta! stojącego na po

kładzie podoficera wachtowego.
Yes — odpowiedział zapytany.
Chłopiec wszedł na okręt. W ręku niósł jakąś 

małą paczkę. Była zawinięta delikatnym białym 
cienkim papierem. Na dole zawiązana luksusowym 
sznurkiem.

Oto kwiaty przysłane z Londynu dla waszego 
okrętu — powiedział, prosząc o potwierdzenie od
bioru.

Podoficer wachtowy wziął z rąk chłopca paczkę 
i z ciekawości uchylił lekko papier. lego oczom 
ukazał się piękny bukiet czerwonych maków. Na 
dole bukietu na jedwabnej wstążce kartka z napi
sem „Największa kwiaciarnia w Londynie — dla 
ORP „Piorun”. Rachunek opiewał na 5 funtów.

Dla kogo mogą być te kwiaty? Pomyślał podo
ficer wachtowy — pewno jakaś bogata Angielka 
przysłała dla któregoś z naszych oficerów.

Ale załączony rachunek zbił jego przypuszcze
nie.

Panie mat — przerwał mu rozmyślanie goniec. 
— ja zaniosę kwiaty do mesy oficerskiej, a rachu
nek do płatnika.

Obecni w mesie oficerowie nie wiedzieli, kto za
mawiał kwiaty i to jeszcze czerwone maki?

Może Staszek, jego trzymają się takie kawały, 
ale trudno, będzie „bulił” za to — doleciał głos 
z rogu mesy.

Zresztą nie ma co, piękne kwiaty i to z samego 
Londynu. Ale rachunek „słony” — 5 funtów.

Józek, wazon i świeża woda!
Wkrótce czerwone maki doczekały się swego 

miejsca w pięknym kryształowym wazonie. Posta
wione na środku stołu piły świeżą wodę, rozglą
dały się po polskim okręcie, rozwierając szeroko 
płatki.

*
Tymczasem w kuchni marynarskiej wrzenie. Pio

senki, kłótnie, klątwy, wytwarzają hałas niczym 
w tawernie portowej. Jest dużo pracy. Trwają 
przygotowania do wieczerzy wigilijnej.

Panie szefie, co będzie z kluskami z makiem? 
Zapytał młodszy kucharz, ocierając tłustą ręką pot 
z czoła.

Zamówienie pa mak wysłane. Już do tej pory 
Anglicy powinni dostarczyć. Wysłali z Londynu 
expressem.



NASZE SYGNAŁY 27

Panie bos — odezwał się kontroler kuchenny — 
ja słyszałem na pomieszczeniu marynarskim o ja
kimś maku, tylko że odniesiony jest do mesy ofi
cerskiej.

Co? Do mesy oficerskiej? — wrzasnął szef ku
chni — wszystek mak do mesy, a ja co swoim 
ludziom dam, co? Może kluski z olejem postawię 
na stół?

Szybko wytarł ręce w fartuch. Fartuch podwi
nął pod biodra i mrucząc ze złości pobiegł do 
kuchni oficerskiej. Rozejrzał się podejrzliwie i zło
śliwie po całej kuchni, szukając upragnionego ce
lu. Nie mogąc go znaleźć na wierzchu krzyknął 
do kucharza:

— Gdzie macie mak?
— Jaki mak?
— A ten co go Anglicy dostarczyli na okręt. 
— Nic nie wiem.
— Mówili, że goniec zaniósł go do mesy ofi

cerskiej — powiedział już spokojniej.
— Być może, że jest w mesie, ja go do kuchni 

jeszcze nie dostałem.
Szef kuchni marynarskiej rzucił raz jeszcze po

dejrzliwe spojrzenie po kuchni oficerskiej i bez 
słowa zeszedł do mesy oficerskiej, w poszukiwaniu 
maku.

Stanąwszy w drzwiach mesy zauważył bukiet 
czerwonych maków.

Piękne kwiaty — pomyślał . ..
— Ja przyszedłem po mak dla kuchni marynar

skiej — zwrócił się do najstarszego z oficerów. 

znajdujących się w mesie. Goniec omyłkowo przy
niósł go do mesy.

— Mak? Tu nikt nie przynosił żadnego maku.
— A może te czerwone maki są dla waszej 

kuchni? — rzucił ktoś ze śmiechem.
Szef kuchni marynarskiej otworzył szeroko oczy. 

Cała sytuacja wyjaśniła mu się. Czy wskutek nie
porozumienia słownikowego nie zaszła tu „stra
szna”, jak ją później nazwa! pomyłka?

Okazało się, że tak. W języku angielskim mak 
jako kwiat nazywa się „poppy” natomiast mak ja
ko nasienie Anglicy nazywają „poppy seed” (na
sienie maku). Wysłany sygnał zawierał tylko pier
wszy wyraz.

*
Z dużymi kroplami potu na nosie i czole, ręka

mi opuszczonymi w dół, szef marynarskiej kuchni 
wolnymi krokami opuścił mesę oficerską. Na od
chodnym rzucił spojrzenie na stół i na zawartość 
kryształowego wazonu.

Tej wieczerzy wigilijnej załoga ORP „Piorun” 
nie jadła klusek z makiem, za to stół mesy ofi
cerskiej zdobił wazon pięknych czerwonych ma
ków.

Kazimierz Deptuła
b. członek załogi ORP „Piorun”

P.S. Zdarzenie to jest prawdziwe. Przygoda mia
ła miejsce w czasie II wojny światowej, kiedy ORP 
„Piorun” stał w porcie Harwich — w pobliżu 
Londynu.

Wincenty CYGAN

PAKUNEK OD MATKI

Rozdawanie poczty tuż po odczytaniu rozkazu 
dziennego było dla otrzymujących jakby przy
pomnieniem, że gdzieś daleko w zaświatach istnie
ją ludzie z tej samej krwi i kości, członkami ro
dziny się zwący.

Aż dziw brał, że ogromna większość ludności, 
tak zwani cywile, zasiadają sobie do stołów i żło- 
pią zupę nie na komendę, ale ot tak sobie. Na
wet rozmawiają przy tym. „Może Chleba do zupy?” 
— pytywała matka. Ani się jej śniło, że gdybym 
tu użył chleba do zupy, to brakłoby go na rano 
do kawy. Acz przyznać trzeba, że w domu nie 
jadło się go więcej, lecz apetyt tutaj był gonitwą 
zwiększony. Nawet paski do spodni, chusteczki 
odebrano, by czasem rzeczy te codziennego uży
tku nie przypominały o życiu tamtym, cywilnym.

Wywołany z dwuszeregu po list ten i ów rąbał 
setkę przysiadów za nieprawidłowy adres na ko

percie. Brak było „rekrut”. „A więc kto, admirał?” 
— szydził szef.

Między innymi Stączek, mój krajan, dostał pa
kunek. Okazja to rzadka. Podczas całej służby 
przytrafiła mi się raz. Po rozejściu się według pro
gramu — kolacja. Po kolacji mycie korytarzy i 
umywalni. Potem naprawa umundurowania, po
tem modlitwa, potem mycie nóg. Czytanie listu 
najlepiej było zostawić na chwilę wciśniętą między 
wskoczeniem do łóżek a wygaszeniem świateł. By
ło tego 5-7 minut.

Jakiś cwaniak odkrył pakunek leżący na ławie 
przed łóżkiem Stączka. Dość wielki, cały obszyty 
zgrzebnym płótnem i powrózkiem starannie owią
zany. Cwaniak, to jeden z tych, który zawsze i 
wszędzie da sobie radę choćby kosztem bliźnich. 
Chytrze wykombinował, że a nuż jest tam zagrychą 
akurat na pokolacyjny deser.
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Stączek zajęty był właśnie nabieraniem kaszy 
na talerz. Choć napewno głodny, zaczynał jedze
nie wolno i z godnością.

Tamten między łóżkami, niby żartem i z prze
drzeźnianiem się, ale naprawdę pakunek nożykiem 
rozchestał, a że przy tym wygibiał rękami, jakby 
w głębi brzucha operacji dokonywał, nic dziwne
go że zawartość wypatroszył na podłogę. Coś 
twardego jak gruda zachrobotało o podłogę. Po 
kierunku kilku odwróconych głowach inni też go
łe pały tam zwracali, a Stączek był chyba osta
tnim, który spostrzegł co się w przejściu między 
łóżkami dzieje. Już nie było potrzeby kryć roz
panoszonego pakunku.

Cwaniak krzyknął:
— Hej! Wiara! Stączek dostał zagrychę.
Ten i ów wyskoczył przez ławę, by szarpnąć 

coś z pakunku. Rozpruwacz trzymał coś podłu
żnego o rumianym kolorze, w czym rozpoznałem 
kołacz. Musiał być twardy, bo po nieudanej pró
bie odłamania kawału rękami, dopiero uderzeniem 
o kolano dokonał rozłamu. Już ogromny kawał 
wpakował w gębę i z trudnością tylko udawało 
mu się ściągnąć rozwarte szczęki. Kilku podjęło 
z podłogi rozrzucone pieczywo. Co niektóry wkła
dał w jadaczkę, zaciskał szczęki i jak twardy 
orzech okazywał się nie do zgryzienia. Kończyło 
się na wypluwaniu.

Ze złości ktoś kopnął rozpryskując jeszcze bar
dziej grudy jadła. Inny wpadł na pomysł krusze
nia obcasem.

Stączek poderwał swój wielgachny korpus, za
taczając się ku grupie. Minę, jaką miał, trudno 
określić, zresztą zmieniała się kilkakrotnie. Wyglą
dało w pierwszym zrywie jakby chciał rzucić się 
na wszystkich, ale już w następnej chwili zrezy
gnowany zatoczył się z powrotem ku stołom i. 
jakby do siebie, wymamrotał:

— Żrejta, wieprzaki, bo wom zawsze miało. 1 to 
z Warszawy! — dodał.

Rzeczywiście cwaniak zbyt często i chełpliwie 
przypominał współmieszkańcom skąd jest.

Stączek od stołów zawrócił znów ku „wiarze”, 
a zbliżywszy się, padł na kolana i zaczął zbierać 

i dziobać palcami nawet najmniejsze okruchy. 
Przykucnąłem przy nim i też zacząłem podejmo
wać i wkładać z powrotem w zgrzebne opakowa
nie rozrzucone jadło. Było to coś lepione z cia
sta, rogate i pieczone.

Wolno i z pewną trudnością zacząłem sięgać 
pamięcią w przeszłość, do tamtego życia cywilne
go, do okoliczności, w jakich podejmowałem po
dobne ciasto z przydrożnej fosy.

Było to na wsi, a ja jako jeden z jej małych 
mieszkańców w zgrai bosonogich rówieśników 
czekałem na wyjazd furmanek mających wieźć 
parę ślubną i gości.

Z głębi wsi drożyną między płotkami wyjecha
ły na główny gościniec wozy. Trzaskały biczyska, 
parskały koniki z przystrzyżonymi grzywami. Fur
kotały kolorowe wstążeczki, mieniły się w słońcu 
błyszczące centki na krakowskich serdaczkach. Z 
drugiego wozu rzucono w nas szczodrze kawałka
mi kołacza i podobnymi, jak te tutaj, rogatymi 
osypankami.

Warszawiak, z miną taką głupio-nijaką, stał nie 
bardzo wiedząc jak się wycofać, czy jak skończyć 
co zaczął. Kołacz jak kołacz, bo jego kawał od
prysku podjąłem, w chałupie w chlebowym piecu 
pieczony, z wielkimi dziurami w miąższu, co o 
wielkiej ilości jaj miało świadczyć, a na wierzchu 
. nowu powloką z jajka gęsim piórem wygładzona.

Kołacz, czy twardy, czy miękki, jaki się tam 
udał, wiem ile kobiecego trudu kosztował. Uwa
żać, by ciasto równomiernie rosło, by nie prze
rosło i z dzieży nie zaczęło się przelewać, by ktoś 
drzwiami nie trzasnął, bo opadnie i będzie zaka
lec. Tak, jak kiedyś patrzyłem na własną matkę, 
tak teraz nie trudno było sobie wyobrazić chude 
żylaste ręce oklepujące, hołubiące, pieczołowicie 
głaszczące, a na koniec znak krzyża i delikatnie 
wsunąć w piec — i niech się dzieje wola boska.

Wiem, co działo się w wątrobie Stączka zbie
rającego okruchy. Wkoło nas nie było już nikogo. 
Wiara wróciła do stołów, by wykańczać kaszę, 
niewątpliwie rozczarowana i zawiedziona.

W. Cygan

WIECZÓR OFICERÓW POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Jak co roku na jesieni tak i teraz w dniu 10-tym 
listopada 1973 odbył się wieczór oficerów Mary
narki Wojennej. Należy on już do tradycji i nawet 
uzyskał sobie nazwę „Wieczór czerwonego gwoź
dzika”, (od wiernie przestrzeganego zwyczaju, 
że każdy oficer przy wejściu jest obdarowywany 
ciemno czerwonym goździkiem).

Weszło też do tradycji że wieczór ten urządzał 
łkmdr. Brunon Jabłoński przy pomocy kolegów 
Budzyńskiego, Krzyżanowskiego i Olszewskiego. 
W tym roku kmdr. Jabłoński usiłował „przejść na 
emeryturę” i wieczór został zorganizowany przez 
Tadeusza Budzyńskiego z pomocą kolegów Krzy
żanowskiego, Olszewskiego i. .. Jabłońskiego.
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Program był jak zwykle. Sala ogniska na 1-szym 
piętrze, bar na drugim piętrze, piękne programy 
„Menu” przygotował jak zawsze artystycznie Wie
sio Krzyżanowski a „Menu” (jedzenie) jak zwykle 
smakowicie kol. Budzyński.

Pomimo inflacji, zajęć, długich dystansów, 30 
oficerów z Londynu zgłosiło chęć uczestnictwa.

Dobiło 29-ciu. Kol. Surzyn w ostatniej chwili z 
powoduu kłopotów z samochodem nie mógł przy
jechać.

Ci kiedyś „starsi” i ci kiedyś „młodsi” a obecnie 
dostojni siwawi dżentelmeni —■ godni przedsta
wiciele starszej generacji.

Zrńenili się od czasów Gdyńskich. Wyjątek sta
nowiło dwóch którym łata, wojny, trudy, żony 
i klimat Anglii nie zmieniły wyglądu. Kmdr. Trzy- 
na wygląda tak samo jak w 1939 roku, bez jed
nej zmarszczki i ze wszystkimi włosami (pewnie 
dlatego że dba tylko o swój własny wikt i opierunek 
a nie o całą flotę), i Kmr. Jan Seifert — który znów 
wygląda jak swój syn (wśród wielu rozważań przy
czyny tego fenomenu dr. Markowski przypomniał 
sobie, że kiedyś w zamierzchłych czasach przed
wojennych, jako prezent ślubny kupił mu książkę 
pod tytułem Małżeństwo Doskonałe — co wido
cznie trzyma go młodym).

Ozdobą i radością wieczoru była obecność dwóch 
naszych seniorów. Tryskającego zdrowiem, humo
rem i serdecznością kmdr. Ziembickiego i spokoj
nego jak zwykle i jak zwykle serdecznego kmdr. 
Dzienisiewicza.

Okazało się że prawie wszyscy obecni byli w tym 
czy innym czasie jego podkomendnymi. Nic więc 
dziwnego że druga część wieczoru przerodziła się 
w prawMe akademię ku czci Dzienisiewicza.

Specjalne wspomnienie i podziękowanie należy 
się kmdr. Lasockiemu który nagle po 30-tu latach 
zjawił się, jak syn marnotrawny, na łonie mary
narskiej braci. Został też — jak syn marnotrawny 
przyjęty. .. sercem. Wyjaśniała mu czupryna od 
czasów wojny. Trochę jakby zangliczał ale jak zwy
kle czarował manierami, dowcipem i serdecznoś
cią. Ufamy że przyjdzie znowu.

Pierwsza część wieczoru była poświęcona dwóm 
W. — Witaniom .. i Whisky co jak praktyka wyka
zała świetnie się dopełniają. Przewidziane pół go
dziny zamieniło się w półtorej godziny. Trwałoby 
dłużej, ale czas było zejść do sali jadalnej, by po
dziwiać piękne nakrycia, artystyczne programy 
Wiesia i by wreszcie coś przekąsić.

Towarzystwo było rozsadzone nie według a na- 
przekór starszeństwu — co poprawiło nastrój.

Tadeusz Budzyński, jako główny gospodarz, 
znów w myśl naszej tradycji poprosił obecnych o 
powstanie i uczczenie minutą ciszy poległych i 
zmarłych Kolegów,

I na tym skończyła się część oficjalna wieczo
ru. Szybko (i z przyjemnością) uporaliśmy się z 
doskonałą kolacją zakropioną świetnym winem i 
znów jak zwykle przy kawie zaczęła się trzecia 
część wieczoru, może ta najmilsze. Zaczęły się wspo
mnienia.

Kmdr. Dzienisiewicz, upewniwszy się że jest 
niestety najstarszy wiekiem zdecydował się rozpo
cząć tą część i zaczął.. mowę:

„Chcecie wspomnień no to wam powiem że naj
pierw uczyliśmy się. Siedziałem w Szkole Mary
narki Wojennej na jednej ławce z Brunonem. Mię
dzy nami siedział zdaje się Namieśniowski. Świet
ni koledzy. Po tym jak niektórzy z was wiedzą 
pływaliśmy razem, — a po tym przyszła wojna i 
wszyscy z was wiedzą co tam robiliśmy. Tutaj 
chciałbym tylko dodać że objąłem Błyskawicę od 
kmdr. Gorazdowskiego — który chociaż trochę 
pił był wyjątkowo świetnym marynarzem i wspa
niałym dowódcą. To właściwie wszystko co chcia- 
łem powiedzieć”.

Te skromne słowa wzmogły, jeśli to możliwe głę
bokie uznanie. respekt, przyjaźń i serdeczność 
dla tego drogiego dowódcy, przyjaciela i kolegi. 
Po kolei jego uczniowie i koledzy przypominali 
ciekawsze przygody z jego bogatego życia wyka
zując jak wielką popularnością cieszył się i cieszy 
kmdr. Dzienisiewicz.

Powoli choć z trudem, ku widocznej uldze 
kmdr. Dzienisiewicza, wspomnienia przeszły na 
inne tematy i innych kolegów.

Kol. B. Markowski wyraził przekonańe że nasi 
koledzy tak z Kraju jak i z innych części świata 
byliby szczęśliwi gdyby mogli dzielić ten wieczór 
razem z nami. To przekonanie podzielilili wszy
scy koledzy i powstawszy wypili toast na zdrowie 
i pomyślność nieobecnych kolegów.

Włodek Limonienko przypomniał, że jego gim
nazjum wydało dzielnych marynarzy między in
nymi ś.p. Błeszyńskiego, Wojewódzkiego i oczywiś
cie Limonienkę. Fonsio Górski mówił o swych tru
dnościach w nauce nawigaccji. Bohdan Wroński 
o savoir vivre w wykonaniu kmdr. Dzienisiewicza. 
Kol. Plezia mówił o miłych spotkaniach z kolega
mi z Kraju. Kmdr. Ziembicki czuł się dobrze i mó
wił dobrze. Stasio Olszewski nic nie mówił, z uś
miechem ii godnością i powątpiewaniem słuchał tyl
ko jak kmdr. Jabłoński zapewniał że nie jest już 
głównym organizatorem.

Po tym mówili inni, wszyscy z humorem i sercem 
ale wspaniałym zakończeniem była ballada kol. 
Wiesława Krzyżanowskiego napisana na rr,iejscu 
i odczytana przez autora. Wiesia obdarzono hucz
nymi oklaskami i jego „balladę” prawie siłą odebra
no i wręczono redaktorowi Naszych Sygnałójw.

Organizatorom należą się serdeczne podziękowa
nia za wyjątkowo udany wieczór „czerwonego goź- 
dziła”.
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Od Redakcji
Poniżej umieszczona „Ballada”, została odczyta

na na deser dorocznej marynarskiej biesiady.
Powstała oczywiście z alkoholowego rozrzew

nienia.
Pomimo oporu autora, bachusowe bractwo przy

słało ją do redakcji „Naszych Sygnałów”.
Redakcja ubolewa, że z powodu braku broni 

białej i palnej, nie jest w stanie przyjąć wyzwania 
dotkniętych kolegów.

Ludzie poważni, dostojni, głęboko myślący nie 
powinni jej czytać.

Redaktor

Ballada o młodszych oficerach marynarki 
w po-emerytalnym wieku

Konia mu z siodłem 
i lancę z godłem 
i niechby raz trzasnął z bicza 
nawet bez szlema 
(bridża dziś nie ma) 
odmłodzi się Dzienisiewicza.

W strzemionach stanie 
— zachwyci panie —■ 
bohater z obrazu Styki, 
przy nim rumiani 
i roześmiani 
dziarski Ziembicki •— Biki.

Jabłoński Bruno 
a za nim suną 
młode pięćdziesięciolatki. 
Każdy się zwija, 
zwijam się i ja, 
choć to energii ostatki.

Już ich Pitułko 
całuje w czółko 
Biskup-ski im błogosławi 
więc Budzyńskiemu, 
mnie, Olszewskiemu 
Zubkowśki wódkę postawi.

Kostek Zubkowśki 
ten z łaski boskiej 
gawędziarz, z 4 stron świata 
gawędy snuje 
— Końca nie czuje — 
Ciąg dalszy nastąpi.. . za lata 
A Wroński w sztabie 
pisze Bukrabie 
jak dobrze nam młodym razem, 

gdy Roman Dulla 
z śmiechu się tulla 
a Hobot już jest pod gazem

A Nadratowski 
młode ma troski 
i cały Hove wykupuje. 
Są pensjonaty 
będą armaty 
wojenny port się zbuduje.

Morska potęga — 
Antek Wacięga 

!Tnogarnia nawet Surzyna,
Dołącza Górski 
Mariusz Moczulski, 
Lasocki Seifert i Trzyna.

Grupa lekarzy 
szprycą ich darzy 
małpie gruczoły im szczepi . .. 
Limon Wołodzio 
Markowski Bodzio 

i . . . zaraz czują się lepiej.

Trzy temu lata 
poszła prostata 
służby ojczyźnie to skutki 
— Nawet Reknera 
bierze cholera
i gna go znowu do wódki.

Mój drogi panie, 
czasu mijanie 
inny na innych ma skutek — 
czoło się szerzy 
a wąs się jeży 
wspomnijcie —■ to Tadzio Kutek,
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A Plezia Zbyszek 
wypił kieliszek 
o już ma lepszą czuprynę 
Koło Libera 
dzisiaj się zbiera 
do koszykówki drużynę.

Ileż komizmu 
bez reumatyzmu — 
Sągajle świecą się oczy, 
a przystojnemu 
Ponikiewskiemu 
świat się wydaje uroczy.

Zabawa fajna 
spytajcie Steina 
bo ja już dość powiedziałem 
Ja trzymam mowę 
a Busiak w głowę 
skrobie się z młodym zapałem.

Choć już nas mało 
młodych zostało 
na wieczór krótki — mój Boże, 
Szkoda — nie szkoda 
bo chwila młoda, 
w następnym wróci wieczorze.

Auckland 6 sierpnia 1973

Szanowny i Drogi Panie Doktorze,
Bardzo, bardzo dziękuję za pięknie wydaną i 

napisaną książkę, która wysłana w maju z Londy
nu, płynęła sobie morzami i oceanami przez kilka 
tygodni, aby szczęśliwie wylądować na moim 
biurku.

Szczególnie ucieszyła mnie tak bardzo miła de
dykacja, na którą nie zasłużyłem, bowiem na 
przełomie 1937-1938 roku przeszedłem przez S.P.S. 
Rezerwy i w marcu 1938 roku znalazłem się w 
Gdyni, aby zastąpić Pawła Czajkowskiego, który 
wypłynął na „Iskrze” a mnie pozostawił na gospo
darstwie w Dyonie Okrętów Podwodnych.

Żałuję, że tak jakoś się złożyło, że nie było 
mi danym poznać Pana w czasie mojej kilkudnio
wej bytności w Londynie w kwietniu br. Wątpię 
aby Dr. Limonienko przypomniał mnie sobie gdyż 

w 1938 roku on był porucznikiem a ja nędznym 
podchorążym rezerwy a więc stworem na niesły
chanie niskim stopniu rozwoju.

Otrzymałem przed kilku dniami list od koman
dora Franckiego z Sydney z zaproszeniem na Boże 
Narodzenie w Australii. Ogromnie zżyliśmy się z 
komandorem w czasie Jego pobytu w Auckland 
i chyba „skoczę” do tego Sydney, aby nareszcie 
pogadać sobie z kimś. Tu jest przeraźliwie pusto, 
Polaków mało, a ci co są jakoś pozamykali się 
jak ślimaki w swoich domkach i tak każdy żyje 
dla siebie.

Proszę bardzo serdecznie pozdrowić komandora 
Jabłońskiego, który tyle pracy wkłada w odpowie
dzi na listy, ale gdyby On wiedział ile te listy 
znaczą dla nas na krańcach świata.

Łączę serdeczne pozdrowienia i mocny uścisk 
dłoni,

Andrzej Musiałkowski
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Siły Zbrojne PRL w roku 1973
(wzięte z The Military Balance 1973/74)

Marynarka: stan liczebny 25 000 (w tym 
1000 piechoty morskiej) 5 okrętów podwodnych 
klasy W. 4 kontrtorpedowce (1 klasy Kotlin 
uzbrojony w SA-N-1). 30 przybrzeżnych eskorto- 
wców (myśliwców okrętów podwodnych). 24 mor
skich i 25 przybrzeżnych traulerów. 12 okrętów 
patrolowych typu „Osa” uzbrojonych w Styx SSM. 
20 ścigaczy torpedowych. 38 szybkich małych pa
trolowców. 16 barek desantowych. 55 samolotów 
przeważnie typu MiG — 17 oraz trochę lekkich 

bombowców (zwiadowczych typu 11-28) oraz tro
chę helikopterów. Rezerwa 40 000.

Wojsko — 200 000 rezerwistów 500 000
Lotnictwo — 55 000, 696 samolotów bojo

wych. Rezerwistów 60 000.
Formacje para-militarne: 73 000 oddziałów bez

pieczeństwa oraz pogranicznych.
Budżet Ministerstwa Obrony w 1973:
39.21 miliardów złotych.

Uw. rakiety: SA — powierzchnia powietrze 
SSM — powierzchnia do powierzchni.
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