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POLSKI FILM ORP „ORZEŁ4
Dzięki staraniom POSK został wyświetlony w 

Londynie film, mający przedstawiać wyczyn załogi 
okrętu podwodnego „Orzeł”.

Dla nas marynarzy — mających wielu przyjaciół 
i kolegów w załodze „Orła” — i dla nas żyjących 
na obczyźnie każde przypomnienie wspaniałego wy
czynu polskiego ma swoistą wymowę historyczną i 
sentymentalną.

Z punktu widzenia marynarskiego — ucieczka z 
internowania w Estonii i przedostanie się bez map 
z Talina do Anglii stała się jednym z najbardziej 
bohaterskich czynów 2-ej wojny światowej. Publi
kacje, nawet obcych autorów podkreślają z uzna
niem i podziwem energię, odwagę i marynarskie 
zdolności młodej załogi ORP „Orzeł”. Załogi wy
szkolonej w okresie 20-lecia. Nazwiska dowódcy 
okrętu kmdr. ppor. Grudzińskiego, jego zastępcy 
kpt. Piaseckiego, por. Mokrskiego (który prawie z 
pamięci odtworzył trudną mapę Bałtyku) przeszły do 
historii.

W filmie, wyprodukowanym w ojczyźnie, nazwi
ska są przybrane a do scenariusza dodane niepraw
dziwe wydarzenia i zmienione fakty.

Dlaczego? — wszyscy przecież zginęli niedługo 
po swym wspaniałym przejściu. Zginęli, chociaż je
szcze dodali do swych marynarskich osiągnięć za
topienie transportowca niemieckiego Rio de Janeiro. 
0 czym film nie wspomina, i miesiące uciążliwych 

i niebezpiecznych patroli morskich. Zginęli — ale 
dali przecież swoje życie w służbie, która wykaza
ła ich bohaterstwo i marynarskie umiejętności.

W kraju, w którym się wiele mówi o przeszłych 
wojnach i bitwach, o patriotyźmie, o potrzebie wy
chowania młodzieży, o bohaterach narodowych, o 
ZBOWID’zie, o historii — czyn załogi ORP Orze) 
przez uniknięcie podania prawdziwych nazwisk mo
że przecież w oczach i myślach młodego pokolenia 
polskiego stać się fikcją a nie faktem, który rzeczy 
wiście miał miejsce.

Dla tych wszystkich którzy mogą zobaczyć film 
i dla tych, którym droga jest prawdziwa historia 
— i dla nas, pozostałych kolegów podaję poniżej li
stę załogi ORP Orzeł. Pragnę spełnić obowiązek 
Stowarzyszenia „aby prawda o biało-czerwonej ban
derze przeszła do następnych pokoleń w nieskażo
nej formie”.

Uczucie rozgoryczenia i ubolewania, jakie każde
go z nas ogarnia podczas oglądania tego filmu (zre
sztą technicznie i aktorsko bardzo dobrego) było ta
kie samo, jakie odczuwali nasi koledzy w Kraju.

Jerzy Pertek w swej książce „Dzieje ORP Orzeł” 
opisuje prawdziwą epopeję i podkreśla walory Orła, 
podkreśla też wartość artystyczną filmu uznaną po
wszechnie w Kraju. Dodaje jednak (str. 120).

„A jednak nie można powiedzieć żeby film o 
„Orle” spotkał się tylko z uznaniem. Część widzów 
— głównie ci, którzy z takich czy innych powo



2 NASZE SYGNAŁY

dów związani są uczuciowo z działalnością Polskiej 
Marynarki Wojennej — miało i ma autorom scena
riusza za złe odstępstwo od realiów historycznych, 
wskutek czego pewne fakty z dziejów „Orła” zo
stały zmienione, a bohaterowie filmu nie są wier
nymi odtwórcami ich autentycznych poprzedników, 
o czym zresztą w następujących słowach mówi sce
nariusz filmu:

Ci ludzie których Wam przedstawiamy, to nie por
trety załogi autentycznego „Orła”. Nie należy do
patrywać się w nich postaci historycznych. Mimo 
to naszym dążeniem przy realizacji tego filmu by
ło ukazanie prawdy zarówno tam, gdzie bierze gó
rę słabość lub tchórzostwo, jak i tam, gdzie zwy
cięża poczucie obowiązku i solidarności, odwaga i 
męstwo.

Sprawa ta znalazła swój oddźwięk także w pra
sie. Jeszcze przed zakończeniem zdjęć redaktor Jó
zef Iżycki zaprotestował na łamach „Wrocławskie
go Tygodnika Katolików” przeciwko jednej ze scen 
filmu jako niezgodnej z rzeczywistością. Chodziło 
mianowicie o moment zejścia z pokładu „Orła” w 
Tallinie dowódcy, komandora Kozłowskiego (Klecz
kowskiego). Także autor niniejszej monografii wy
stąpił przeciwko zniekształceniu historycznej praw
dy publikując w „Tygodniku Morskim” artykuł za
tytułowany: „Dlaczego nie Grudziński”, w którym 
wypowiedział się przeciwko łączeniu realiów z fik
cją. Podobnego zdania był jedyny żyjący w Polsce 
uczestnik przygód „Orła” porucznik rez. Prządek 
którego jednak autorzy scenariusza nie poprosili o 
współpracę przy kręceniu filmu*.

Także fachowy konsultant z ramienia Dowództwa 
Marynarki Wojennej, komandor Romanowski, nie 
jest zadowolony z filmu. I —co najciekawsze, po
dobny pogląd wyraził świadek pobytu i ucieczki 
„Orła” z Tallina, estoński dziennikarz Olev Eensa- 
lu, który po obejrzeniu filmu tak napisał do auto
ra niniejszej książki:

Nie wszystko mi się w filmie podobało (...) Od
nosi się to do zdjęć, na których pokazane są 
chwile pobytu okrętu w Tallinie. Wszystko było nie 
tak. Autorzy filmu odeszli od rzeczywistości, a rze
czywistość była jeszcze sławniejsza i ciekawsza (...). 
A może autorzy, nie znali wydarzeń tallińskich? 
*) L. Kosycarz w artykule „Co mówią realizatorzy 
Orła” (zob.) bibliografia) podaje, że twórcy filmu 
konsultowali się z F. Prządakiem. Ponadto w tym
że artykule zawarta jest zaskakująca wiadomość ja
koby przy realizacji tego filmu korzystano z Dzien
nika Pokładowego „Orła” (,?!) i słynnych map”.

Opinie wyrażone przez Jerzego Pertka przeczy
tałem po obejrzeniu filmu gdy rozgoryczony szuka

łem źródeł dla naukowych dokumentacji historii. 
Historii niestety zmienionej przez film.

Lista załogi Orła ogłoszona w porządku alfabe
tycznym znajduje się w książce J. Pertka (Autor 
przeprasza że nie był w stanie odnaleźć pełnej listy 
60-ciu). Lista jest udokumentowana fotografiami 
wszystkich wymienionych członków załogi:

Bosman Józef Adamowicz 
Podchorąży Edmund Brocki 
Bosman Jan Brzęczka 
St. marynarz Franciszek Chojecki 
Mat Paweł Czopp 
Bosman Wiktor Dąbrowski 
Chor. mar. Wacław Foterek 
St. marynarz Alojzy Gettka 
Bosmanmat Paweł Giełdoń 
Mat Paweł Gąrny 
Kmdr ppor. Jan Grudziński 
St. marynarz Roman Hagnc 
Bosmanmat Wojciech Hetman 
St. marynarz Wiesław Jakubowski 
Mat Stefan Janaszek 
St. marynarz Józef Jarmuż 
Bosman Aleksander Kamecki 
Bosmanmat Jan Kasprzak 
Marynarz Zbigniew Kawa 
St. marynarz Józef Kłosowicz 
St. bosman Henryk Kotejki 
Bosman Julian Kozowy 
St. marynarz Emil Krystek 
St. marynarz Maksymilian Kuhn 
Bosmanmat Edmund Leśniak 
St. marynarz Kazimierz Mazurkiewicz 
Porucznik mar. Marian Mokrski 
St. marynarz Zdzisław Mońko 
Bosman Stanisław Mucha 
St. bosman Władysław Narkiewicz 
St. marynarz Zygmunt Nowak 
Bosmanmat Jan Olejnik 
St. marynarz Leonard Palowicz 
Kapitan mar. Andrzej Piasecki 
Bosmanmat Teofil Piechota 
Bosman Jan Piegza 
Bosmanmat Teodor Pokrywka 
Bosmanmat Bronisław Prokudowicz 
Bosmanmat Tomasz Prządka 
Kapitan mar. Florian Roszak 
Bosman Stanisław Samotus 
Porucznik mar. Jerzy Sosnowski 
Bosmanmat Zygmunt Sosnowski 
Chorąży mar. Józef Stelmaszyk 
Bosmanmat Ignacy Świebocki
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St. marynarz Jan Szal 
Bosmanmat Wacław Szubert 
Bosmanmat Jan Torbus 
Marynarz Stanisław Uliczny 
St. marynarz Piotr Żydroń

Książka J. Pertka „Dzieje ORP "Orzeł”, którą 
męgą czytać ludzie w Polsce mówi o zastrzeże
niach co do wartości historycznej filmu i i rozgo
ryczeniu wśród kolegów w Kraju ale niestety wię
cej ludzi ogląda tendencyjnie zmieniony film niż 
czyta prawdziwie udokumentowaną książkę. Na do
miar złego film jest wysłany zagranicę — by w 
oczach polskich młodych widzów zacierał historię 
a w oczach obcych obniżał sławę i czyny Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej odrzuca z 
oburzeniem i bólem intencje producentów filmu i 
ich próbę zmian historycznych i próbę tworzenia 
fikcji z prawdziwego i udokumentowanego faktu. Na
sze pokolenie marynarskie wychowane w okresie 
20-lecia Polski niepodległej umiało służyć Polsce w 
sposób godny. Obrona Kępy Oksywskiej, oraz ca
łego wybrzeża i walki Polskiej Marynarki Wojennej 
na morzu nie potrzebują dodatków upiększeń ani 
co najważniejsze zmian. Listy poległych i miara o- 
siągnięć mówią same za siebie.

Film o ORP Orzeł, pomimo artystycznych war
tości, na skutek przybranych nazwisk i niepotrze
bnych dodatków tendencyjnie przeczy historii, przy
nosi żal żyjącym kolegom i pozbawia młodych wi
dzów prawdy — o którą rzekomo producentom fil
mu (jak mówi scenariusz) chodziło. B. Markowski

P.S. Artykuł powyższy został zamieszczony w londyńskim piśmie „Tydzień Polski" Nr 16/93 
20 kwietnia 1974 r.

„OD PIERWSZEJ DO

Pod tym tytułem Edmund Kosiarz w 1973 r. wy
dał w Polsce książkę omawiającą niektóre fragmen
ty działań Polskiej Marynarki Wojennej podczas 
ostatniej wojny.

Książka liczy 280 stron, wydana została w twar
dej oprawie. Omawia działania okręgów PMW od 
bitwy artyleryjskiej pod Helem przez prawie wszy
stkie ważniejsze bitwy w których nasze jednostki 
brały udział. Ilustrowana jest dużą ilością fotografii 
dowódców okrętów, ich załóg, oraz planami i szki
cami.

Dla uniknięcia jednak czysto urzędowego sprawo
zdania autor omawia i przytacza wrażenia poszcze
gólnych członków załóg, dowódców i oficerów, od
zwierciedla nastroje polskich marynarzy walczących 
o swoją ojczyznę na obcych morzach.

Książka napisana jest prosto i zrozumiale. Wy
mienieni oficerowie i marynarze są potraktowani z 
sympatią i podkreśleniem ich marynarskich zdolnoś
ci, odwagi i przedsiębiorczości.

OSTATNIEJ SALWY“

Nazwiska i fotografie naszych najbliższych kole
gów, tych poległych i tych jeszcze żyjących prze
wijają się na każdej stronie i na pewno w sposób 
przekonujący przemawiają do wyobraźni młodego 
polskiego czytelnika.

Książka jest pozbawiona akcentów propagando
wych; stara się oddać prawdę, jest wartościowa 
i zostanie na pewno przyjęta z zainteresowaniem 
przez czytelników i z wdzięcznością przez maryna
rzy. Pomimo dość „popularnego” potraktowania te
matu przytacza wiernie fakty i nastroje z czasów 
wojny.

Sżkoda, że autor nie umieścił skrorowidzu naz
wisk i że niektóre rozdziały są niezbyt zrozumiałe 
chronologicznie, ale czyste marynistyczne nastawie
nie autora, zamieszczenie dużej ilości prawdziwych 
nazwisk i szeregu fotografii (niektóre z nich z na
szego albumu) rokują książce następne wydania.

Ciekaw jestem opinii Kolegów.
B. Markowski
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Tadeusz ŻENCZYKOWSKI

SPRAWA 19 OFICERÓW

OD REDAKCJI

W czasie bardzo krótkiej odwilży w Polsce w ro
ku 1956 wyszły na jaw ponure i tragiczne losy nie
których naszych kolegów z Marynarki Wojennej jak 
również Wojska i Lotnictwa.

Pierwsza uzyskana przez nas o nich wiadomość 
ukazała się w Glosie Wybrzeża w artykule zatytu
łowanym „Miecz i Prawo". Artykuł ten pióra 
Franciszka Walickiego został przedrukowany w ze
szycie Nr 87 Naszych Sygnałów (rok 1956).

Po wieloletniej przerwie ibo dopiero w roku 1973 
sprawa katowanych i rozstrzelanych kolegów zosta
ła wznowiona na łamach zeszytów „Na Antenie” 
oraz w roku bieżącym na łamach „Orła Białego”.

W dniach października 1956 r. głęboko poruszyły 
całe społeczeństwo ujawnione wówczas fakty mor
dów sądowych i wyrafinowanych tortur, stosowanych 
wobec osób niewinnie oskarżonych w tzw. minionym 
okresie. O terrorze uprawianym przez UB oraz 
Informację Wojskową, o tajnych wyrokach wyda
wanych przez sądy wojskowe oraz specjalne sekc e 
tajne Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i Sądu Naj
wyższego mówiło się dotychczas szeptem pełnym 
grozy. O śmierci bezprawnie skazanych wiedziały 
tylko ich rodziny i najbliżsi przyjaciele. Publicznie 
nie wolno było o tym mówić.

Ale już niemal nazajutrz po październikowym 
przełomie otworzyły się usta. Na światło dzienne 
wyszły popełnione zbrodnie. Zbrodnie dokonywane 
za pełną wiedzą, aprobatą partii i na jej rozkaz. 
Prawdy nie dało się dłużej ukrywać. Największego 
rozgłosu nabrała tzw. sprawa dziewiętnastu ofice
rów. Mordów sądowych było znacznie więcej, ale 
tych dziewiętnastu zginęło w ramach tej samej 
akcji przeprowadzonej w wojsku.

NIE ZAŁATWIONA SPRAWA

O wrażeniu, jakie ta sprawa wywołała, mówi 
najlepiej artykuł partyjnego publicysty Henryka Hol
landa, zamieszczony w „Expresie Wieczornym” 23 
października. Dziś brzmi on dramatycznie, jak głos 
zza grobu, gdyż Rolland w ramach politycznych 
represji w okresie gomułkowskim został aresztowa
ny i w tajemniczych okolicznościach — obciążają- 

Wiadomości tego rodzaju wymagają czasem bardzo 
długiego okresu czasu aby przeniknąć na zachód. 
Za uprzejmą zgodą redaktora Orła Białego pana 
S. Zadrożnego oraz autora artykułu pana T. Zeń- 
czykowskiego przedrukowujemy 2 artykuły dotyczą
ce martyrologii naszych kolegów z Marynarki Wo
jennej. Są może one na tyle na czasie, że właśnie 
jeden z nich, który przeszedł przez kilkunastomie- 
sięczną torturę i został skazany na karę śmierci, 
później zamienioną na dożywotne więzienie, a w ro
ku 1956 zrehabilitowany, zmarł niestety dnia 23 sty
cznia w Gdańsku. Byl nim kmdr. ppor. Robert Ka 
sperski.

Artykuł o kolegach z Wojska i Lotnictwa prze
drukujemy w następnym numerze Naszych Sygnałów.

cych UB — poniósł śmierć 21 grudnia 1961 r. Cy
tujemy jego artykuł, zatytułowany: „To oświadcze
nie sprawy nie załatwia”:

„Całą opinią publiczną wstrząsnęło oświadczenie 
złożone na posiedzeniu sejmowej Komisji Wymiaru 
Sprawiedliwości przez Generalnego Prokuratora 
PRL Mariana Rybickiego o mordzie sądowym, do
konanym na dziewiętnastu niewinnych oficerach 
Wojska Polskiego, aresztowanych, skazanych na ka
rę śmierci i straconych w związku ze sprawą Ta
tara i pochodnymi.

Generalny Prokurator oświadczył też, Że osobiś
cie rozmawiał z rodzinami niewinnie zamordowa
nych, że każdej z rodzin wręczył oficjalny akt reha
bilitacyjny, stwierdzający niesłuszność wyroku, że 
rodziny te otrzymały zaopatrzenie w najwyższym 
rozmiarze.

Sądzę, Że sprawa nie może skończyć się na przy
toczonym oświadczeniu Generalnego Prokuratora 
Rzeczypospolitej.
Po pierwsze — oświadczenie to oznacza niechlu

bny koniec starannie rozsiewanego mitu, że „w Pol
sce w latach 1948-1955 — w odróżnieniu od innych 
krajów —nie spadły głowy".
Po drugie -— nie można uznać za wystarczające 
tych form zadośćuczynienia pamięci zamordowa
nych, o których poinformował komisję sejmową Ge
neralny Prokurator.

Sądzę, Że jest rzeczą niezbędną natychmiastowe 
opublikowanie w prasie imion, nazwisk, fotografii, 
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krótkich życiorysów i dat wykonania wyroków na 
poległych męczeńską śmiercią oficerach Wojska Pol
skiego.

Sądzę, Że Rada Państwa powinna odznaczyć tru
mny zamordowanych najwyższymi odznaczeniami 
państwowymi.

Sądzę, Że należy ekshumować- zwłoki poległych 
i uroczyście, publicznie, z honorami wojskowymi, 
pochować je w alei zasłużonych Cmentarza Woj
skowego na Powązkach.

Po trzecie — w stosunku do wszystkich winnych 
mordu sądowego na dziewiętnastu oficerach muszą 
być wyciągnięte zgodnie z prawem Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej najsurowsze konsekwencje; 
wszystkie okoliczności mordu muszą zostać ujawnio
ne.
Dokonano już znacznego postępu na drodze na

prawienia zbrodni minionego okresu i przywrócenia 
praworządności ludowej. Opinia publiczna ma pod
stawy oczekiwać dalszego konsekwentnego prowa
dzenia sprawy — aż do końca”.

GRUPA SIEDMIU KOMANDORÓW

Z postulatów wysuniętych przez Hollanda spełnio
no tylko jeden i to częściowo. W prasie ogłoszono 
— dopiero w grudniu — nazwiska dziewiętnastu 
skazanych na śmierć. Sprawcy tej zbrodni — po
zostali bezkarni. Partia osłoniła ich przed odpowie
dzialnością.

Wśród dziewiętnastu oficerów pozbawionych życia 
po drakońskim śledztwie i tajnej rozprawie, znale
źli się marynarze, lotnicy, oficerowie piechoty i 
broni pancernej, żołnierze AK i PSZ na Zachodzie.

Zacznijmy rozpatrywanie tej listy ofiar politycz
nego terroru od tzw. „grupy siedmiu”, wspólnie od
powiadających przed sądem wojskowym oficerów 
marynarki wojennej. Oto ich nazwiska: komandor 
Stanisław Mieszkowski, komandor Jerzy Staniewicz, 
komandor Marian Wojcieszek, komandor-porucznik 
Zbigniew Przybyszewski, komandor-porucznik Ro
bert Kasperski, komandor-porucznik Kazimierz Kra
szewski, komandor-porucznik Wacław Krzywiec.

Kmdr Stanisław Mieszkowski w czasie wrześ
niowej obrony wybrzeża był dowódcą kanonierki 
„Generał Haller” i dywizjonu minowców. Po kapi
tulacji na Helu był w niewoli niemieckiej, którą 
zakończył w Oflagu Woldenberg. Powrócił do kra
ju do służby w marynarce.

W chwili aresztowania — 20 października 1950 r. 
— był dowódcą Floty Wojennej.

Kmdr Jerzy Staniewicz jako młody harcerz wal
czył w szeregach 5. Dywizji Syberyjskiej w czasie 
pierwszej wojny światowej. Już wtedy, choć z dala 
od kraju, marzył, że po powrocie do Polski będzie 
marynarzem. Marzenie jego spełniło się. Nie prze
widywał jednak, jak dramatycznie los je zakończy. 
We wrześniu 1939 r. Staniewicz był oficerem w 
Dowództwie Floty Wojennej. Po kapitulacji — nie
wola niemiecka. Oflag w Woldenbergu, a później 
powrót do kraju i służba w marynarce.

10 grudnia 1951 r. został aresztowany jako szef 
wydziału marynarki wojennej w Sztabie Generalnym 
Ludowego Wojska.

Kmdr Marian Wojcieszek we wrześniowej obro
nie Helu był dowódcą morskiego II Dywizjonu Ar
tylerii Plot. Otrzymał za to krzyż Virtuti Militari 
V klasy. Po wojnie powrócił do służby na morzu 
i był szefem sztabu Marynarki Wojennej.

Aresztowano go w gabinecie służbowym 12 gru
dnia 1951 roku.

Kmdr-por. Zbigniew Przybyszewski dowodził na 
Helu najcięższą baterią im. Heliodora Laskowskie
go. Swymi czterema działami przeprowadził zwy
cięski pojedynek artyleryjski z pancernikami niemie
ckimi „Schlezwig Holstein” i „Schlesien”, mający
mi ogniową przewagę ośmiu dział takiego samego 
kalibru i drugich ośmiu znacznie cięższych 280 mm. 
Niewolę niemiecką zakończył w Oflagu Woldenberg.

Po powrocie do kraju aż do chwili aresztowania 
w roku 1950 zajmował stanowisko szefa artylerii w 
Dowództwie Marynarki Wojennej. Przybyszewski był 
pierwszym aresztowanym spośród przedwojennych 
oficerów marynarki.

Kmdr-por. Robert Kasperski w czasie walk wrze
śniowych w obronie wybrzeża dowodził ORP „Żu
raw”. Po wojnie powrócił do marynarki wojennej.

Aresztowano go w nocy 5/6 lutego 1951 r.
Kmdr-por. Kazimierz Kraszewski przed wojną 

służył w lotnictwie morskim. Wobec zniszczenia 
sprzętu przez naloty niemieckie brał udział w lądo
wej obronie Helu. Z niewoli niemieckiej powrócił 
do Polski.

Aresztowano go II grudnia 1951 r. na stanowi
sku zastępcy szefa wydziału Marynarki Wojennej w 
Sztabie Generalnym w Warszawie.

Kmdr-ppor. Wacław Krzywiec w obronie Helu 
w dywizjonie komandora Wojcieszka dowodził ba
terią artylerii plot., która zestrzeliła 13 samolotów 
niemieckich. Za wykazane męstwo Krzywiec otrzy
mał krzyż Virtuti Militari. Po wojnie znalazł się 
znów w szeregach Marynarki Wojennej.

Aresztowany został 7 maja 1951 r.
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METODY „INFORMACJI WOJSKOWEJ”

Wszystkie aresztowania oficerów Marynarki Wo
jennej zostały przeprowadzone na polecenie Głów
nego Zarządu Informacji Wojska. Była to wówczas 
wszechwładna w wojsku instytucja, utworzona we
dług sowieckiego wzoru. Stanowiła wojskowy odpo
wiednik Bezpieki i była ze swych założeń narzę
dziem terroru wśród wojska. Działalność swą opiera
ła na stalinowskiej teorii: „Wróg jest wszędzie — 
trzeba go tylko umieć szukać”.

Informacja Wojskowa — szukała. Minął już okres 
wabienia oficerów polskich hasłami patriotycznej 
powinności do powrotu z Zachodu do kraju. Zapo
mniano już dawno o podobnych apelach, kierowa
nych do byłych Akowców. Te metody już nie były 
potrzebne. Ale ludzie, którzy im ulegli, byli teraz 
dla Informacji Wojskowej niezwykle cenną zdobyczą.

Aparat terroru musi za wszelką cenę stale uza- 
zadniać potrzebę swego istnienia, demonstrować swą 
polityczną „czujność” i efektywność w pracy. Gdzież 
więc szukać najłatwiej ofiar, którym można bez 
trudu przypisać wrogość wobec ustroju, jak nie 
wśród przedwojennych oficerów powracających z 
Zachodu lub Oflagów i wśród byłych żołnierzy 
AK. To nieważne, że faktycznie nie prowadzili 
żadnej działalności antypaństwowej. Od tego jest 
wypróbowany system śledztwa, by oskarżony przy
znał się do wszystkiego, co chce mu zarzucić pro
kurator.

Autentyczny obraz tego, czym w okresie bieru
towskim było sądownictwo wojskowe i osławiona 
Informacja Wojskowa, przedstawił w pół roku po 
Październiku wiceminister Obrony i szef Główne
go Zarządu Politycznego, gen. Zarzycki na ła
mach „Żołnierza Wolności” w tych słowach:

„Nie od rzeczy będzie przypomnieć o łamaniu 
praworządności w wojsku, o działalności Informacji 
Wojska Polskiego ... W arsenale środków Informa
cji były różnego rodzaju tortury, szantaż, prowoka
cja i fałsz. Prokuratura i sądy wojskowe przykłada
ły rękę do nikczemnych procesów, wśród których 
trafiały się i sądowe morderstwa".

W latach, gdy aresztowano i sądzono wielu przed
wojennych polskich oficerów i Akowców, szefem 
Głównego Zarządu Informacji Wojska był płk Woź- 
niesieński, a jego zastępcą płk. Antoni Skulbaszew- 
ski. Tzw. spisek „kontrrewolucyjnej grupy w kiero
wnictwie Marynarki Wojennej” wykrył, a raczej 
sfabrykował, Zarząd Informacji Wojskowej Nr 8, 
którego zakres działalności obejmował Marynarkę 

Wojenną. Siedziba tego Zarządu mieściła się wów
czas w Gdyni przy ul. Świętojańskiej. Jego szefem 
był pik Szerszeń, którego zastępcą był major Nie- 
dzielin. Do bardziej gorliwych pracowników tego 
Zarządu należeli m.in. kpt. Pacek, Kulik i Mocek.

Po Październiku przedostały się do kilku pism 
niektóre tylko wiadomości o drakońskich, gestapow
skich metodach śledztwa, jakimi gnębiono siedmiu 
komandorów. Kmdr. Mieszkowskiego, któremu za
rzucano „zdradę ojczyzny”, badano a raczej łama
no na ustawicznych przesłuchaniach przez 21 mie
sięcy. Śledztwo przeciwko bohaterskiemu obrońcy 
Helu, kmdr. Przybyszewskiemu trwało 22 miesiące. 
Tyle czasu było trzeba, by nieludzkimi sposobami 
zmusić wyczerpanego i zmaltretowanego człowieka 
do nauczenia się na pamięć potrzebnej do rozpra
wy sądowej formuły zeznania: „Jestem szpiegiem i 
zdrajcą ojczyzny”.

Katowany w czasie badań przez majora Niedzie- 
lina, zdrowy dawniej i silny kmdr Krzywiec wie
lokrotnie tracił przytomność.

17 miesięcy trwało śledztwo przeciwko kmdr. 
Kasperskiemu. Gdy nie pomagały normalnie stoso
wane przez Informację Wojskową sposoby „badania” 
— przesłuchiwał osobiście opornego komandora za
stępca szefa Głównego Zarządu Informacji, płk Skul- 
baszewski. Zastosowano wówczas nie tylko fizyczne 
tortury, lecz chciano specyficznymi metodami psy
chologicznymi załamać więźnia. Na przesłuchania 
do płk. Skulbaszewśkiego przyprowadzono kmdr. 
Kasperskiego obwieszonego wyciętymi z gazet hi
tlerowskimi swastykami i szubienicami. Zamiast sta
wiania pytań więźnia poniewierano moralnie, obrzu
cając go wymyślnymi obelgami. Wściekłość opraw
ców podniecał twardy opór komandora, który w 
ciągu tych 17 miesięcy nie zmienił postawy i nie 
przyznawał się do winy.

Długie miesiące maltretowania, tortury fizyczne 
i poniewierka moralna doprowadziły wreszcie do 
skutków oczekiwanych przez zwyrodniałych opraw
ców w mundurach wojskowych. Wytrzymałość czło
wieka ma swe granice. Według oceny prokuratury 
Marynarki Wojennej więźniowie byli już do procesu 
dojrzali. Wiedzieli, jak muszą zeznawać i jak po
wtarzać przed sądem to, co im wbito do głowy. 
W lipcu 1952 r. prokurator Marynarki Wojennej, 
kmdr Azarkiewicz podpisał akt oskarżenia.

ZBRODNIA SĄDOWA

18 lipca w siedzibie Głównego Zarządu Informa
cji w Warszawie rozpoczął się proces siedmiu ko
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mandorów. Ironia losu zrządziła, że w roli podsąd- 
nych stawali w dobrze sobie znanym z młodzień
czych lat przedwojennych — gmachu przy ul. Cha
łubińskiego. W latach Polski Niepodległej mieściło 
się tam kierownictwo Mar. Wojennej. Teraz budy
nek zajmował Główny Zarząd Informacji Wojsko
wej.

Rozprawie przewodniczył sędzia Wojskowego Są
du Najwyższego płk Stefan Parzeniecki. Oskarżał 
kmdr Azarkiewicz. Więźniom nie pozwolono na po
wołanie obrońców. Siedzieli na ławie oskarżonych 
bezsilni, wymęczeni, zrezygnowani.

Prokurator gładko rozwijał od dawna ustaloną 
koncepcję fikcyjnego aktu oskarżenia. Oto przed są
dem znajduje się kierownictwo nielegalnej organiza
cji kontr-rewolucyjnej, prowadzącej swą spiskową i 
zdradziecką działalność w Marynarce Wojennej. Sze
fem sprzysiężenia Informacja Wojskowa mianowała 
kmdr. Mieszkowskiego. Reakcyjna i antypaństwowa 
konspiracja w Marynarce Wojennej podlegać miała 
tzw. grupie Tatara i na jej polecenie uprawiała rów
nież szpiegostwo na rzecz imperialistów.

Prokurator wiedział, że tylko kmdr Kasperski 
zdołał wytrzymać wszystkie metody śledztwa i do 
winy się nie przyznał. Jeden na siedmiu oskarżo
nych — to nie szkodzi. To nawet — w razie po
trzeby — można wykorzystać jako pozorny dowód, 
że wobec aresztowanych nie stosowano przymusu.

Rozprawa zaczęła się gładko, według planu. 
Pierwsi zeznający więźniowie znużonym głosem po
wtarzają narzucone słowa. Przyznają się do winy, 
do niepopełnionych czynów. Przychodzi kolej na o- 
skarżonego kmdr. Mariana Wojcieszka. Mówi wy
raźnie, głośno, jak gdyby koncentrując wszystkie swe 
siły. Z ust jego padają słowa, których w tej sali i 
przed takim sądem nigdy dotychczas nie słyszano. 
Kmdr Wojcieszek nie przyznaje się do winy. Od
wołuje wszystkie swe zeznania, złożone w śledztwie. 
Stwierdza, w jaki sposób zostały na nim wymuszone.

Przewodniczący, sędzia Parzeniecki jest wyraźnie 
skonsternowany i zaskoczony. Ostro przerywa kmdr. 
Wojcieszkowi. Ten nie daje się zbić z tropu i koń
czy swe zeznanie opisem bestialskich metod, stoso
wanych w śledztwie. Odrzuca oskarżenie jako fałszy
we.

Zaskoczony jest i prokurator Azarkiewicz. Nie 
ma wątpliwości, jaki będzie wyrok, ale nie wie, czy 
nie będzie skompromitowany, jeśli pozostali oskar
żeni zdobędą się też na protest. Ale nie. Nic mu 
nie grozi. Oskarżeni już nie mają siły, są zrezy
gnowani. Kmdr Azarkiewicz oddycha z ulgą —je

go kariera jest uratowana.

21 lipca płk Parzeniecki ogłasza wyrok. Pięciu 
komandorom — Mieszkowskiemu, Przybyszewskie
mu, Staniewiczowi, Wojcieszkowi i Kasperskiemu — 
sąd wymierzył karę śmierci. Komandorzy Krzywiec 
i Kraszewski zostali skazani na dożywotnie więzie
nie.

Wyrok był prawomocny. Wymiar kary mógł zmie
nić tylko akt łaski ze strony Rady Państwa. Dwum 
skazanym na śmierć — tym, którzy do winy się 
nie przyznali — komandorom Robertowi Kasper
skiemu i Marianowi Wojcieszkowi — Rada Pań
stwa wyrok złagodziła, zamieniając go na karę do
żywotniego więzienia. Na śmierć trzech pozostałych 
oficerów Rada Państwa wyraziła zgodę.

W ówczesnej Radzie Państwa — jak zawsze — 
przeważającą większość stanowili przywódcy PZPR. 
Przewodniczącym Rady był członek Politbiura, gen. 
Aleksander Zawadzki, a sekretarzem Rady — póź
niejszy prokurator generalny Marian Rybicki, który 
po Październiku niezwykle gwałtownie potępił mord 
sądowy 19 oficerów. Wtedy jednak, gdy wyroki za
padły, gdy niewinnych ludzi można było uratować 
od śmierci, Rada Państwa nie chciała skorzystać 
z prawa łaski. Brała na swe sumienie ich śmierć. 
Odpowiedzialność za nią obciąża moralnie przy
wódców partii. Obciąża w pierwszym rzędzie ów
czesnego przewodniczącego Rady Aleksandra Za
wadzkiego i jej sekretarza Mariana Rybickiego.

Od chwili ogłoszenia wyroku przez 147 dni i nocy 
trzej skazani wyczekiwali na śmierć. Każdy krok 
strażnika zbliżającego się do drzwi cel, w których 
siedzieli, mógł oznaczać, że za chwilę pójdą na 
stracenie.

147 dni i nocy... Nastąpiło to dopiero 16 gru
dnia 1952 roku. Z ręki kata zginęli: kmdr Stanisław 
Mieszkowski, kmdr Jerzy Staniewicz, kmdr-por. 
Zbigniew Przybyszewski — bohaterscy obrońcy pol
skiego wybrzeża w kampanii wrześniowej 1939 r.

UJAWNIENIE I TUSZOWANIE ZBRODNI

W przeszło trzy lata później, w maju 1956 r. w 
okresie narastającej w Polsce tzw. odwilży polity
cznej — wdowa po kmdr. Stanisławie Mieszkow- 
skim otrzymała urzędowy list. Prasa na Wybrzeżu 
opublikowała jego tekst dopiero w parę miesięcy 
później — już po Październiku. Oto jak brzmi ten 
dokument z czasów ponurej przeszłości:
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„Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Warszawa 2. V. 1956.

Obywatelka Anna Mieszkowska. .. Gdynia.
Zawiadamiam Obywatelkę, że postanowieniem 

Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 24 kwietnia 
1956 roku postępowanie karne w sprawie męża Oby
watelki, Mieszkowskiego Stanisława — zostało wzno
wione. Najwyższy Sąd Wojskowy po ponownym roz 
patrzeniu sprawy stwierdził niewinność męża Oby
watelki i uchylił wyrok Najwyższego Sądu Wojsko
wego z dnia 21 lipca 1952 roku Numer SN 14/52, 
skazujący go na karę śmierci.

Oznacza to całkowitą rehabilitację męża Obywa
telki. Prokurator Generalny PRL Marian Rybicki".

Tak, to ten sam Marian Rybicki, który przed 
czterema laty jako sekretarz Rady Państwa razem 
z innymi towarzyszami partyjnymi w tej Radzie 
uważał wyrok śmierci na kmdr. Mieszkowskiego za 
uzasadniony. Nie chciał zamieniać go na dożywo
tnie więzienie.

Ileż goryczy musiały wywołać tego rodzaju urzę
dowe listy wśród rodzin tych, których bezpodstaw
nie pozbawiono życia. Tzw. rehabilitacje, ogłoszone 
żyjącym a niesłusznie skazanym, nie mogły wyrów
nać okrucieństw śledztwa, utraty zdrowia i ciężkich 
lat więziennych.

Skutki tych lat przybierały dramatyczną formę 
dla wielu z tych, którzy opuścili mury więzienne. 
W dwa tygodnie po powrocie do domu zmarł na 
zawał serca kmdr-por. Wacław Krzywiec. Schoro
wany kmdr-por. Robert Kasperski borykał się na 
wolności z kłopotami mieszkaniowymi, z niedostat
kiem i trudnościami w zdobyciu pracy. Zgnębiony 
psychicznie, chory z wysoką gorączką zemdlał w 
gdańskim tramwaju i wypadł na ulicę pod koła 
drugiego wozu. Tylko natychmiastowa amputacja 
nogi uratowała mu życie.

Tak wyglądały — dziś przez wielu zapomniane, 
a dla młodszego pokolenia wręcz nieznane — losy 
siedmiu bohaterskich oficerów Marynarki Wojennej, 
obrońców wybrzeża w kampanii wrześniowej. Trzech 
zamordowano w więzieniu. leden zmarł już na wol
ności, ale na skutek przeżyć więziennych. Inny z 
tych samych powodów został kaleką.

Pamiętą ą o nich wiernie dawni koledzy maryna
rze. Ich uczucia wyraził b. zastępca dowódcy kontr- 
torpedowoa „Błyskawica”, dowódca kontrtorpedow- 
ca „Śląsk” i późniejszy zastępca dowódcy krążow
nika „Conrad” — kmdr Bohdan Wroński —■ ucze
stnik walk naszej Marynarki Wojennej pod Dunkier
ką, Narwikiem, na Atlantyku i w czasie inwazji 
kontynentu.

WSPOMNIENIE KMDR. WROŃSKIEGO

„Trudno jest mówić czy pisać o kolegach, któ
rzy przeszli drogę tortur i cierpień w kaźniach Bez
pieki — drogę zakończoną wyrokiem śmierci albo 
dożywotniego więzienia.

Trudno, bo wspomnieniom tym towarzyszą uczu
cia wywołujące w nas stan emocjonalnego i ner
wowego napięcia, na który składa się głęboki żal 
za nimi i za czasem, w którym żyliśmy razem, 
oraz trudna do określenia odraza i wstręt do ustro
ju i systemu, w którym oni żyli i ginęli później.

A połączone to jest z równoczesnym uczuciem 
potrzeby kary za popełnione na nich zbrodnie, czy 
nawet tylko zastosowanie zwykłej ludzkiej sprawie
dliwości. Dzisiaj mimo upływu lat, który — zdawa
łoby się — powinien pokryć to wszystko powłoką 
niepamięci ozy zapomnienia — uczucia te są ró
wnie głębokie i raniące jak przed laty.

Szczególnie uczucie pewnego rodzaju pokory wo
bec ich ofiary, pokory tym większej, że powstałej 
na tle osobistego szczęśliwego zbiegu Okoliczności 
— że to nas minęło. Boć przecież łatwo my mo
gliśmy być tam — a oni tu. Wszyscy oni byli prze
cież jednymi z nas.

Wszyscy byli wychowankami szkół polskich.
Stanisław Mieszkowski i Jerzy Staniewicz ukoń

czyli Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej; w ro
ku 1927, Marian Wojcieszek — w 1928, Robert 
Kasperski to promocja 1929 r„ Zbigniew Przyby
szewski — promocja moja — rok 1930, Wacław 
Krzywiec — 1931 i Kazimierz Kraszewski — 
'932.

We wrześniu 1939 r. Krzywiec i Kraszewski byli 
porucznikami marynarki, reszta — kapitanami.

Stanowili oni część pokolenia oficerów dostate
cznie wyszkolonych i przygotowanych do objęcia 
średnich stanowisk dowódczych.

Mieszkowski był dowódcą kanonierki „Generał 
Haller”, Kasperski — trałowca „Żuraw”. Wojcie
szek był dowódcą dywizjonu art. plot, na Helu. W 
ramach tego dywizjonu Krzywiec dowodził baterią 
dział Bofors 40 mm. Przybyszewski był dowódcą 
baterii nadbrzeżnej im. Heliodora Laskowskiego na 
Helu, zwanej również „cyplową”. Była to w 1939 r. 
najcięższa nasza bateria na wybrzeżu o kalibrze 
dział 152 mm. Staniewicz był oficerem Dowództwa 
Floty, a Kraszewski pilotem w Morskim Dywizjo
nie Lotniczym w Pucku.

Tak się złożyło, że większość z nich to moja 
specjalność i konfraternia — artylerzyści: Mieszko
wski, Wojcieszek, Przybyszewski, Krzywiec. Kasper
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ski był specjalistą torpedo-minowym, Kraszewski 
— lotnikiem morskim.

Najbliższym z nich był mi kolega z mojego rocz
nika Przybyszewski — powszechnie łubiany Zbyszek.

Kiedy powiedziałem, że łatwo mogło się zdarzyć, 
że my mogliśmy się znaleźć tam, a oni tu — to 
miałem na myśli tę okoliczność, że o mało co ja 
nie zostałem dowódcą baterii cyplowej na czas woj
ny, Przed wojną miałem przydział w Kierownictwie 
Marynarki Wojennej w Warszawie, ale moim przy- 
dzia'em mobilizacyjnym był Dywizjon Artylerii Nad
brzeżnej na Helu, w skład którego wchodziła ba
teria cyplowa. Zostało to zmienione tuż przed wy
buchem wojny.

Jako dowódca tej baterii Przybyszewski spisał 
się dzielnie. Wczesnym rankiem 3 września bateria 
cyplowa wspierana działami zakotwiczonych w por
cie helskim „Gryfa” i „Wichra” stoczyła artyleryj
ską bitwę z dwoma niemieckimi kontrtorpedowca- 
mi typu „Leberecht Maass”. W wyniku tego starcia 
flagowy okręt niemieckiego zespołu został trafiony 
i ciężko uszkodzony. 25 września dochodzi do arty
leryjskiego pojedynku między baterią cyplową a 
pancernika „Schlezwig Holstein” i „Schlesien”. Pier
wszy z nich został trafiony i wycofał się za zasłonę 
dymną. Ale i przeciwnik ma sukces. Działo Nr 1 
baterii cyplowej zostało trafione i unieruchomione, 
a odłamek pocisku rani Przybyszewskiego w rękę. 
W następnym; pojedynku bateria — pancerniki, od
bytym 27 września, dowódcą baterii był kpt. mar. 
Bohdan Mańkowski — ale na odgłos strzałów Zby
szek z ręką na temblaku przybiegł ze szpitala do 
swojej baterii.

Dywizjon art. plot. kpt. mar. Wojcieszka spisał 
się również świetnie. Składał się on z trzech sta
łych dwudziałowych baterii kalibru 75 mm oraz 
półstałej czterodziałowej baterii kał. 40 mm, dowo
dzonej przez Krzywca.

W czasie walk na Helu, a raczej nad Helem, 
dywizjon łącznie z działami zdjętymi z uszkodzonych 
czy zatopionych okrętów zestrzelił 28 samolotów. 
Liczba uszkodzonych jest oczywiście niewiadoma.

Kanonierka „Generał Haller” dowodzona przez 
Mieszkowskiego już 1 września stoczyła walkę z 
samolotami niemieckimi, które zaatakowały „Gene
rała Hallera” i drugą kanonierkę „Komendant Pił
sudski”, z niskiego pułapu bronią maszynową. Oba 
nasze okręty jako obronę plot posiadały też tylko 
karabiny maszynowe. Na szczęście dla obu stron 
skończyło się na wymianie strzałów. Ale 3 września 
„Generał Haller”, zakotwiczony w porcie helskim, 
został trafiony bombą i unieruchomiony. Zdjęto z 
niego działa, które powiększyły obronę Helu.

Po zniszczeniu w dniu 3 września przez lotnictwo 
„Gryfa” i „Wichra” z floty nawodnej pozostał je
dynie dywizjon minowców, w skład którego wcho
dził dowodzony przez Kasperskiego trałowiec „Żu
raw”. Ten tzw. „samotny dywizjon” spisał się rów
nież dzielnie, dwukrotnie wspierając ogniem swych 
dział akcję naszych oddziałów na Kępie Oksywskiej 
oraz przeprowadzając w nocy z 13/14 września 
akcję minowania. Niestety po nalocie na Jastarnię 
w południe 14 września z dywizjonu pozostały tylko 
dwa okręty: „Czajka” i Kasperskiego „Żuraw”. 
Zdjęto z nich działa i ustawiono na lądzie wzma
cniając obronę plot.

Kraszewski jako pilot nie latał, natomiast brał 
udział w ramach, jeśli tak można powiedzieć, spie
szonego Morskiego Dywizjonu Lotniczego w obro
nie nasady Helu.

Tyle w telegraficznym skrócie o służbie tych 
oficerów we wrześniu 1939 r. Po otrzymaniu wia
domości o decyzji kapitulacji Helu, ogłoszonej w 
rozkazie dowódcy floty 1 października, część ofi
cerów oświadczyła się za dalszym prowadzeniem 
walki. Ośrodkiem tej sui generis konspiracji czy 
„buntu” była konfraternia artyleryjska, a wśród niej 
Wojcieszek i Przybyszewski.

Czyżby to było największe oskarżenie w proce
sie w latach 1951-52?”

DALSZE ORIARY W MARYNARCE

Słowa komandora Wrońskiego najlepiej oddają za
pis koleżeńskiej pamięci o siedmiu oficerach naszej 
Marynarki Wojennej, prześladowanych politycznie 
za to, że swoje stopnie oficerskie zdobyli przed 
wojną w służbie pod banderą Niepodległej Rze
czypospolitej.

O ich sprawie zrobiło się głośno. Nie można jej 
było przemilczeć po Październiku. Ale na nich li
sta ofiar wśród marynarzy nie kończy się. Wiele 
dalszych nazwisk nie sposób dziś ustalić. Zwłaszcza 
tych oficerów, którzy byli prześladowani, szykano
wani, wysiedlani z wybrzeża, lecz uniknęli śmierci. 
Nie wiadomo też dokładnie, ilu dalszych zginęło. 
Na pewno wiadomo tylko o trzech. Nazwiska ich 
ujawnił jedynie zbiorowy nekrolog w prasie stołecz
nej.

Rodziny i towarzysze broni zamówili 31 sierpnia 
1957 roku, w przeddzień rocznicy wybuchu wojny, 
nabożeństwo żałobne w kościele Zbawiciela za ofi
cerów Marynarki Wojennej R.P. „niewinnie straco
nych i zmarłych w więzieniu, a następnie pośmier
tnie zrehabilitowanych”. Wśród siedmiu nazwisk 
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obok komandorów Mieszkowskiego, Staniewicza, 
Przybyszewskiego i Krzywca, o których już mówi
liśmy, znajdujemy nazwiska kontradmirała Adama 
Mohuczego, kmdr. inż. Władysława Sakowicza i 
por. mar. Zdzisława Fica.

Nigdzie — po dziś dzień — nie ogłoszono w kra
ju oficjalnie, kiedy ci trzej oficerowie Marynarki 
zostali aresztowani, kiedy odbył się ich proces i ja
ki zapadł na nich wyrok. Dotychczas nie wiadomo 
też, w jakich okolicznościach ponieśli śmierć.

Najstarszy z nich i stopniem wojskowym i wie
kiem, kontradmirał Mohuczy, był już w 1 wojnie 
światowej dowódcą dywizjonu łodzi podwodnych we 
flocie rosyjskiej. W Polskiej Marynarce Wojennej 
służył od pierwszych dni jej utworzenia — na róż
nych stanowiskach dowódczych. Po przeniesieniu w 
stan spoczynku był przez kilka lat dyrektorem Szko
ły Morskiej w Gdyni. We wrześniu brał udział w 
obronie Helu, a po kapitulacji usiłował na kutrze 
rybackim przedostać się do Szwecji, by uniknąć nie
woli. Schwytany na morzu przez Niemców, wojnę 
spędził w Oflagu. Po powrocie do kraju rozpoczął 
znów służbę w Marynarce Wojennej. Był pierwszym 
polskim oficerem, który po sowieckim kontradmira
le Abramowie przejął stanowisko dowódcy Mary
narki Wojennej. Wkrótce ponownie przeszedł w stan 
spoczynku. Informacja Wojskowa, doszukując się 
wszędzie szpiegów i kontrrewolucjonistów, areszto
wała kontradmirała Mohuczego. W jednym z odpo
wiednio spreparowanych procesów został skazany i 
osadzony w więzieniu, gdzie zakończył życie w 
1953 r.

W tych latach, w których aresztowano pod fał
szywymi zarzutami, sądzono w tajnych procesach i 
mordowano skazanych oficerów Marynarki Wojen
nej, człowiekiem, który miał duży wpływ na wszy
stkie sprawy personalne w Marynarce Wojennej, był 
szef jej Zarządu Politycznego — podówczas koman
dor — Józef Urbanowicz.

Wśród oficerów Marynarki mówiono wówczas, że 
swymi negatywnymi opiniami politycznymi i bliski
mi kontaktami z sowieckimi oficerami z Informa
cji Wojskowej Urbanowicz przyczynił się do aresz
towania i oskarżenia kilkudziesięciu oficerów Ma
rynarki Wojennej.

Dziś, jako generał dywizji, jest on wiceministrem 
Obrony Narodowej.

Zamordowanych niewinnie oficerów Marynarki 
Wojennej pośmiertnie zrehabilitowano. Zrehabilito
wano i tych, którzy przeżyli bezprawne kary wię
zienia. Ale nie pozwolono na trwały publiczny wy
raz uczczenia ich pamięci. Czy nie zasłużyli, by 
nazwiska ich zostały utrwalone na pomniku obroń

ców Helu? Dlaczego szkołom na wybrzeżu nie na
dano ich nazwisk jako patronów? Dlaczego nie ma 
drużyn harcerskich ich imienia? A przecież szafuje 
się przy rozdawnictwie patronatów nazwiskami lu
dzi społeczeństwu nieznanych, którzy nie mieli ta
kich zasług w obronie kraju przed hitlerowską na
wałą, jak bohaterscy oficerowie Marynarki, zamor
dowani przez Polaków na własnej ziemi, której bro
nili w pamiętnym wrześniu.

NOWE PRZYCZYNKI DO SPRAWY 
19 OFICERÓW

W „Na Antenie” z kwietnia i czerwca 1973 za
mieściliśmy dłuższe opracowanie poświęcone tzw. 
„sprawie 19-tu oficerów”. Przypominaliśmy wów
czas masowe aresztowania przeprowadzone [na po
czątku lat 50-tych wśród oficerów Marynarki Wo
jennej, Lotnictwa, Piechoty i Broni Pancernej. Wśród 
kilkudziesięciu aresztowanych byli uczestnicy kam
panii wrześniowej, żołnierze AK i Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Wszystkich oskarżano o 
antypaństwową działalność spiskową, a wielu rów
nież o szpiegostwo.

Sądy wojskowe wydawały surowe wyroki w opar
ciu o materiał dowodowy, wymuszony w śledztwie 
torturami. Wymierzano kary długoletniego lub doży
wotniego więzienia. Dziewiętnaście wyroków śmier
ci wykonano w 1952 i 1953 roku.

Bezprawie i okrucieństwa tych zbrodni sądowych 
były tak jaskrawe, że pod wpływem nacisku opinii 
publicznej na wiosnę 1956 roku przeprowadzono re
wizję tych procesów i zrehabilitowano niewinnie ska
zanych. Ta rehabilitacja nie przywróciła życia 19-tu 
oficerom. Na wolność wyszli tylko ci, których prze
trzymywano w więzieniach.

Nasz głos, przypominający w zeszłym roku mord 
sądowy popełniony na 19 oficerach i całkowitą bez
karność ludzi za to odpowiedzialnych, miał swe 
echa w kraju i zagranicą. Otrzymaliśmy szereg 
listów. Niektóre z nich szły wyjątkową długą dro
gą ale przyniosły bądź potwierdzenie podanych przez 
nas szczegółów, bądź ich uzupełnienie.

Między innymi dotarły do nas informacje doty
czące procesu 7 komandorów Marynarki Wojennej, 
a w szczególności komandora-podporucznika Wa
cława Krzywca. Są one oparte na relacjach czło
wieka, który dokładnie zapoznał się z aktami pro
cesu i rozmawiał w więzieniu — kilkanaście mie
sięcy po wyroku — z komandorem Krzywcem 
skazanym na dożywocie.
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Autor listu, były funkcjonariusz Ministerstwa Bez
pieczeństwa, uczestniczył w okresie popaździemiko- 
wyrn w kilku zebraniach pracowników tego resor
tu, na których — w powszechnej wówczas atmo
sferze potępiania tak zwanych błędów przeszłości 
— krytykowano popełnione nieprawości i nadużycia.

Na jednym z takich zebrań oficer z VIII De
partamentu niezwykle szczegółowo opowiedział o 
sprawie komandorów. Autor listu dokładnie zapa
miętał — i częściowo nawet zanotował — te re
welacje por. Stanisławskiego. Zaznacza, że jest to 
nazwisko fikcyjne. Prawdziwe przekazał do naszej 
wiadomości z prośbą o nieujawnianie. Nie jest to 
zresztą dla samej sprawy istotne.

W roku 1954 dyrektor VIII Departamentu — 
płk Zabawski — wręczył porucznikowi Stanisław
skiemu listę kilkudziesięciu osób, które miały być 
wysiedlone z Wybrzeża jako politycznie niepewne 
lub podejrzane, było to w tych czasach stosowane 
na szeroką skalę. Stanisławski otrzymał rozkaz za
poznania się z materiałem dowodowym i przygo
towania odpowiednio uzasadnionych wniosków.

Na liście tej znalazł wielu byłych oficerów Ma
rynarki Wojennej. Dołączone dokumenty mówiły, że 
należeli oni do „dywersyjno-szpiegowskiej organiza
cji działającej w Marynarce Wojennej”. Por. Sta
nisławski był zdziwiony, że ludzie oskarżeni o te 
same przestępstwa, za które pięciu komandorów 
skazano na śmierć a dwóch na dożywotnie więzie
nie — mają być tak łagodnie potraktowani.

Wobec tych wątpliwości chciał przejrzeć akta 
sprawy komandorów, znajdujące się w Wojskowym 
Sądzie Najwyższym i w Głównymi Zarządzie In
formacji. Po uzyskaniu aprobaty pika Zabawskiego 
wydano mu z Sądu około trzydziestu teczek, a z 
Zarządu Informacji — kilkanaście.

Jak się okazało, pozornie obfite akta posiadały 
zasadnicze braki. Nie było w nich żadnych bliż
szych danych o tej rzekomej tajnej organizacji ani 
o jej działalności. Jedynym dowodem winy śkaza- 
nych były ogólnikowe zeznania świadków osadzo
nych w więzieniu lub własne przyznanie się oskar
żonych. Oskarżony w jednym procesie często wy
stępował jako świadek w innym. Por. Stanisławski, 
dobrze znający metody Informacji Wojskowej i UB, 
doszedł do wniosku, że zeznania te — jak się wy
rażał — zostały „wybite” w śledztwie.

Akta sprawy komandorów nie dawały dostatecz
nej motywacji do wysiedlenia kilkudziesięciu osób, 
których listę otrzymał Stanisławski. Chciał więc 
przesłuchać w charakterze świadków tych oficerów 
Marynarki, którzy jeszcze byli przy życiu. Uzyskał 
na to zgodę i wyjechał na Wybrzeże, gdzie prze

bywał w więzieniu komandor Krzywiec. Autor listu 
w ten sposób przedstawia relację Stanisławskiego:

„W Gdyni zgłosiłem się do Zarządu Informacji 
nr 8, mieszczącego się wówczas przy ulicy Święto
jańskiej, gdyż w podziemiach tego gmachu był na
dal osadzony kmdr Krzywiec. Szef Informacji płk 
Szerszeń wezwał szefa Wydziału Śledczego — ma
jora Niedzielina. Obaj naciskali na mnie, abym zre
zygnował z osobistego przesłuchania Krzywca i pro
ponowali, że sami go przesłuchają, jeśli przekazę 
im pytania. Nie chciałem się na to zgodzić. Płk 
Szerszeń zwrócił się więc do szefa Głównego Za
rządu Informacji o decyzję. Potwierdził on stano
wisko Szerszenia i Niedzielina.

Z kolei ja połączyłem się przez sieć „We-cze” 
z pikiem Zabawskim, referując mu sytuację. Za
bawski przełączył mnie na Radkiewicza, któremu 
zameldowałem, o co chodzi. Radkiewicz zażądał do 
aparatu płka Szerszenia i polecił mu dopuszczenie 
mnie do kmdra Krzywca. Tak się też stało.

Zacząłem przesłuchiwać Krzywca w cztery oczy. 
Początkowo odpowiadał ogólnikowo i potwierdzał 
wszystkie zarzuty, stawiane mu w śledztwie. Gdy 
jednak natarczywie pytałem o konkretne fakty — 
których nie znalazłem w aktach sprawy — Krzy
wiec załamał się i powiedział mi, że i w śledztwie 
i na rozprawie sądowej zeznawał wbrew prawdzie 
ale tak, jak zmuszono go w toku trzynastu miesię
cy śledztwa.

Stosowano wobec niego przymus fizyczny i psy
chiczny. Łudzono obietnicami szybkiego zwolnienia 
z więzienia, jeśli będzie zeznawał tak, jak mu to 
sugeruje mjr Niedzielin. Kmdr Krzywiec miał mło
dą żonę, którą celowo wzywano w okresie śledztwa 
na krótkie widzenia z uwięzionym, by w ten sposób 
kruszyć jego odporność psychiczną.

W podziemnych celach Zarządu Informacji w 
Gdyni stosowano wobec Krzywca wyrafinowane tor
tury. Co pewien czas — po dwa lub nawet cztery 
dni — trzymany był na stojąco w wodzie po kolana. 
(Pokazywał mi dotychczas jeszcze opuchnięte nogi).

Wlewano mu przez słomkę wodę do nosa, wpro
wadzono drut do cewki moczowej, bito do utraty 
przytomności. Tak katowano komandora w czasie 
dochodzeń prowadzonych przez mjra Niedzielina. 
Krzywiec mówił mi, że boi się zeznawać w spra
wach, o które go pytałem, gdyż mogą go za to 
czekać nowe represje ze strony mjra Niedzielina 
i płka Szerszenia. Jest nadal w ich wyłącznej wła
dzy, chociaż wyrok w jego sprawie zapadł już da
wno. Prosił o wyrwanie go z rąk Informacji Woj
skowej i przeniesienie do więzienia”.
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Porucznik Stanisławski z siedziby Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa w Gdańsku porozumiał się 
przez „We-cze” z zastępcą Zabawskiego, majorem 
Radziukiewiczem, dla uzyskania polecenia prze
transportowania kmdra Krzywca do więzienia Mo
kotowskiego w Warszawie. Po dwóch dniach nade
szła zgoda ministra Bezpieczeństwa Radkiewicza.

Zanim Stanisławski z Krzywcem odleciał do War
szawy, przesłuchał jeszcze w więzieniu gdańskim 
kapitana Marynarki Wojennej Siedleckiego, skazane
go na piętnaście lat więzienia za te same rzekome 
przestępstwa, którymi obciążano wszystkich koman
dorów. Początkowo Siedlecki powtarzał Stanisław
skiemu to samo, co zeznał w śledztwie i na rozpra
wie. Ale znów, gdy doszło do pytań szczegółowych, 
kapitan Siedlecki zdecydował się mówić prawdę. 
Oświadczył, że do żadnej organizacji spiskowej nie 
należał, nikogo nie werbował, zeznawał to, co wy
muszono na nim terrorem fizycznym w śledztwie. 
Informacja Wojskowa w Gdyni zagroziła, że jeśli 
przed sądem* zmieni podyktowane mu zeznania, to 
i tak nie wyjdzie na wolność. Postawią go znów 
przed sądem jako oskarżonego o składanie fałszy
wych zeznań w toku dochodzeń.

Na propozycję por. Stanisławskiego kpt. Siedlecki 
złożył swe oświadczenie na piśmie. To samo uczy
nił kmdr Krzywiec po przeniesieniu go do więzie
nia Mókotowśkiego.

Ostatecznie po zeznaniach tych dwóch i kilku in
nych uwięzionych oficerów oraz po zbadaniu wszy
stkich akt Stanisławski napisał obszerny raport wy
kazujący, że wniosek Zarządu Informacji Wojsko
wej w Gdyni, domagający się wysiedlenia kilkudzie
sięciu podejrzanych politycznie osób, jest bezpod
stawny, a postawione zarzuty nie znajdują potwier
dzenia. lednocześnie Stanisławski zameldował, że 
nie ma najmniejszych konkretnych dowodów, by 
rzeczywiście istniała w Marynarce Wojennej orga
nizacja dywersyjno-szpiegowska, za przynależność 
do której kilku komandorów skazano na śmierć, a 
wielu innych oficerów na długoletnie więzienie. 
Oskarżenie Informacji Wojskowej były sfabrykowa
ne.

Jego raport długo chodził drogą służbową. Otrzy
mał go bezpośredni przełożony Stanisławskiego — 
mjr Serwiński, następnie wicedyrektor VIII Depar
tamentu — mjr Radziukiewicz, a później wicemi
nister łan Ptasiński, który skierował raport do mi
nistra Radkiewicza z odręczną adnotacją: „Stanisła
wski postępuje bez poczucia odpowiedzialności. Pro
ponuję ukarać go za podrywanie autorytetu Infor
macji Wojskowej i Wojskowego Sądu Najwyższego”.

Radkiewicz nie śpieszył się z wyciąganiem kon
sekwencji i raport powędrował jeszcze do wicemi
nistra Romkowskiego i wiceministra Świetlika. Os
tatecznie doszło do wezwania Stanisławskiego do 
Radkiewicza. Szef Bezpieki — w obecności płka Za
bawskiego — polecił Stanisławskiemu raport znisz
czyć i całą sprawę utrzymać w tajemnicy. Z ra
portu por. Stanisławskiego skorzystali — nic o tym 
nie wiedząc — tylko ci, których Informacja Woj
skowa chciała z Wybrzeża wysiedlić. Wniosek In
formacji został przez Ministerstwo Bezpieczeństwa 
odrzucony.

Te nieznane dotychczas przyczynki do sprawy 
siedmiu komandorów wyszły na światło dzienne — 
jak to już wspominałem — w końcu grudnia 1956 r. 
na popaździernikowym zebraniu pracowników daw
nego VIII Departamentu Ministerstwa Bezpieczeń
stwa. Była o nich również mowa parę tygodni póź
niej na ogólnej odprawie MSW pod przewodnictwem 
min. Wichy i w obecności dwóch członków gornuł- 
kowskiego Politbiura — Romana Zambrowskiego i 
Zenona Kliszki.

Wszystkie te wiadomości, pochodzące z obszerne
go listu byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeń
stwa znającego relację por. Stanisławskiego z pier
wszej ręki, dotyczą tylko komandora Krzywca. Po
zwalają jednak wyobrazić sobie, w jaki sposób tra
ktowano w długotrwałym śledztwie pozostałych 6 
komandorów.

Przypomnieć warto, że odznaczony Krzyżem Vir- 
tuti Militari za obronę Helu w kampanii wrześnio
wej — kmdr Krzywiec został „zrehabilitowany” 
24 kwietnia 1956 r. i w dwa tygodnie po powrocie 
z więzienia do domu — zmarł na zawał serca.

Tadeusz Zenczykowski
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Śp. kmdr por. Robert KASPERSKI

Dnia 23-go stycznia 1974 r. zmarł nagle nasz 
Kolega kmdr por. Robert Kasperski. Był operowa
ny na żołądek i, jak nam doniosła p. Szczerkowska, 
serce nie wytrzymało.

Właśnie stosunkowo niedawno udało mi się z Kas
perskim nawiązać kontakt listowny. W listach tych 
wspomniał o dolegliwościach żołądka jak również 
i innych ale mówił do tego trzeba się przyzwyczaić 
i umieć z tym żyć.

Najbliżej związany byłem z Kasperskim w Szko
le Podchorążych, kiedy byłem tzw. dowódcą bata
lionu szkolnego, któremu podlegali wszyscy ofice
rowie kursowi. Oficerami tymi byli Kasperski, 
Tchórznicki i Jankowski. Tak się złożyło że żaden 
z nich ijuż nie żyje a tylko ja najstarszy wciąż je
szcze obijam się po tym świecie. Była to wspania
ła trójka oficerów. Gromadziliśmy i omawialiśmy 
istniejącą wówczas literaturę dotyczącą tych cech 
które w naszym pojęciu powinien był posiadać ofi
cer Marynarki Wojennej, a których niestety teraz 
często się zupełnie nie* docenia. Poza odwagą obo
wiązkowość, rycerskość, lojalność w stosurtku do 

przełożonych i podwładnych, odwaga własnych prze
konań, ponoszenie odpowiedzialności itd., itd., itd. 
Właśnie w jednym ze swych listów wspomniał o 
tym Kasperski, jak również o tym żeśmy nigdy nie 
zdołali zrealizować naszego zamierzenia, ponieważ 
w owym czasie kmdr. Morgenstern oraz ja dosta
liśmy inne przydziały i wyjechaliśmy z Torunia.

W naszych listach również wymienialiśmy swoje 
poglądy na życie oraz użyteczność człowieka jako 
jednostki w społeczeństwie. Bardzo ciekawa była fi
lozofia życiowa Kasperskiego! „Co to takiego jest 
człowiek?” Na to pytanie usiłowałem odpowie
dzieć sobie mając 24 lata. Jako twór natury godny 
jest podziwu i uznania, cieszy oko, tak jak wszy
stkie twory Natury. Ale ma wolną wolę, której u- 
żył na wyrobnictwo, poczynając od obróbki kamie
nia i maczugi. Rozwiązanie trudności z takim uży
ciem wolnej: woli podpowiedział mi wówczas Budda, 
mianowicie żeby stosować je między 20 a 50 ro
kiem życia, a potem przechodzić do stanu godności, 
podziwu, uznania. To jest co prawda kompromis, 
ale też jedyny w istniejących rozwiązaniach i wy- 
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daje się rozsądny. Tak to przyjąłem, zastosowałem, 
niedawno sprawdziłem — jest słuszne — dla mnie. 
Człowiek jest też i poza własnym wyrobnictwem, 
a może nawet dopiero poza nim. W tym świetle 
wartości życiowe wyglądają zupełnie inaczej, ale 
interesująco.

Osobiście mam wrażenie, że dla Kasperskiego 
wyrobnictwem był okres pracy, który zabierał mu 
zbyt dużo czasu, a okresem zastosowania wyżej 
wymienionej filozofii życiowej okres, w którym prze
szedł na emeryturę i który niestety był zbyt kró
tki. Stąd jednak w dużym stopniu płynęła jego po
goda ducha, a że był zawsze człowiekiem wyjątko
wo szlachetnym i prawym nic więc dziwnego, że 
ci którzy go znali odczuli tak bardzo jego stratę.

Ślicznie te uczucia wypowiedziała p. Szczerbow
ska w swoim liście z dnia 23 stycznia 1974. „Z 
wielkim bólem i rozpaczą zawiadamiam Pana, że 
Robert Kasperski zmarł dnia 23.1.1974. o godz. 
5.00. Dnia 18.1.1974 przeprowadzono zabieg chi
rurgiczny resekcji żołądka. Po operacji wracał do 
zdrowia, dziś rano zmarł na serce.

Straciłam wielkiego, jedynego i wspaniałego Przy
jaciela. Wszyscy którzy mieli szczęście się z Nim 
zetknąć dziś opłakują Go z żalem. To był wspaniały 
człowiek, o wielkim sercu, wyjątkowej prawości. 

Jedyny! Proszę uczcić Jego pamięć! Jeżeli Pan so
bie życzy, prześlę Jego fotografię, aby pamięć o 
Nim nie zginęła. Chociaż On osobiście bardzo so
bie życzył, aby wokół Niego nie było rozgłosu”.

Po tym liście z Polski dostałem drugi w którym 
punktami została wymieniona jego wola w testa
mencie; wskazuje ona jak bardzo skromnym czło
wiekiem był Robert. A mianowicie: 1. ma być po
chowany na małym cmentarzu (został pochowany 
wobec tego na cmentarzu Nowy Port); 2. w pro
stej dębowej trumnie z dębowym krzyżem, oraz na
pisem ś.p. Robert Kasperski urodzony ... zmarł. .. 
bez tytułów, bez wymiany odznaczeń i zasług; 3. 
w nekrologu ma być wymieniona tylko data śmierci 
imię i nazwisko; 4. pogrzeb ma się odbyć w gro
nie najbliższych Przyjaciół, bez pompy i widowi
ska; 5. koszty pogrzebu mają być pokryte z jego 
oszczędności; 6. ma być pochowany bez żadnych 
mów nad grobem; 7. bez trwałych śladów — pom
nika.

Co można dodać do tych listów osób które miały 
z nim do czynienia przez czas dłuższy i tak blisko. 
Ci co go stracili w Polsce odczuli jego brak bardzo 
głęboko tak jak tutaj ci, którzy go pamiętają z 
itych jeszcze młodszych i szczęśliwszych czasów.

B. Jabłoński
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Bohdan MAŃKOWSKI opowiada: 
TWIERDZA HEL

1 października 1939 roku trzytysięczna załoga He
lu, po 32 dniach obrony, skapitulowała. Obrońcy He
lu stracili 36 samolotów Luftwaffe. Uszkodzili kil
ka jednostek floty niemieckiej m.in. 2 okręty linio
we „Schleswig-Holstein” i „Schlesien” i dwa niszczy
ciele. Bohdan Mańkowski był oficerem artylerii He
lu w stopniu kapitana marynarki. Jest on dziś je
dynym żyjącym oficerem ze sztabu dowódcy Mor
skiej Obrony Wybrzeża, kmdra dypl. Stefana Fran
kowskiego. Był przez cały czas obrony Helu na 
stanowisku dowodzenia, brał udział w walce.

Drukujemy dziś jego opowieść.

Moment wybuchu wojny zastał nas tzn. sztab 
Morskiej Obrony Wybrzeża, na Oksywiu. Zaczęło 
się to wszystko o świcie 1 września zmasowanym 
atakiem lotniczym. Zginął dowódca lotnictwa mor
skiego kmdr porucznik Edward Szystowski, zatonął 
okręt szkolny „Mazur” mały okręt pomocniczy „Nu
rek”; holownik „Smok” uniknął zatopienia i potem 
przewiózł sztab na Hel. Ja, razem z komandorem 
Frankowskim i kapitanem Puzyną przejechaliśmy 
samochodem.

Od początku wojny byliśmy oddzieleni od ludno
ści cywilnej. Podobnie jak na Westerplatte nasza 
działalność sprowadzała się wyłącznie do akcji ob
ronnych. Z Helu jak z loży teatralnej oglądaliśmy 
zamykający się pierścień łun i pożarów dookoła Ok
sywia — bo w wojnie tej, jak w średniowieczu po
żary wyznaczały pozycje napastnika. Przez zniszcze
nie okrętów „Wicher” i „Gryf” oraz odesłanie naj
nowszych niszczycieli do Anglii byliśmy pozbawieni 
możliwości działań zaczepnych. Staliśmy w bramie 
i mieliśmy tylko jedno do zrobienia: bronić.

Hel był w trudnym położeniu. Baterie nadbrzeżne 
miały tylko 4 działa kal. 152.4 mm, które mogły 
strzelać na odległość 22-26 km. 4 działa 105 mm, 
2 działa 100 mm i 8 dział 75 mm. Jeden niemie
cki krążownik dysponował siłą ogniową większą niż 
wszystkie nawodne okręty polskie. Uzbrojenie prze
ciwlotnicze było niewystarczające. W tych warun
kach jedyna siła, którą mogliśmy przeciwstawić si
łom niemieckim była przede wszystkim zdecydowa
na wola walki i męstwo żołnierzy.

W zasadzie „Schleswig-Holstein” który ostrzeliwał 
Westerplatte, znajdował się w zasięgu największych 
dział baterii cyplowej, "były to jednak już ostatnie 
metry donośności, więc nie warto było strzelać. Je

dnak ten okręt, żeby atakować Hel, wychodził z 
Gdańska i wtedy odbyły się regularne pojedynki 
artyleryjskie.

W moich oczach narodziła się legenda Westerplat
te. Dla wielu, interesujących się sprawami obrony 
Wybrzeża, sprawa tej legendy może się wydać nie
zrozumiała. Pisał Gałczyński, że „prosto do nieba 
czwórkami szli żołnierze z Westerplatte” — ale 
przecież prawdę mówiąc, nawet czterech czwórek 
nie było, podczas gdy o rozmiarach i gwałtowno
ści walk na Oksywiu, pod dowództwem płka Dąb
ka świadczy fakt, że zginęło tam parę tysięcy ludzi.

Ale wracając do Helu. Operacje niemieckie mia
ły wyraźnie charakter szkolny. Zorientowaliśmy się 
szybko, że Niemcy niepotrzebnie tracili nad He
lem załogi i samoloty, bo z punktu widzenia ope
racyjnego zdobywanie półwyspu było niepotrzebne. 
Po zajęciu Polski Hel musiał się poddać. Tymcza
sem Niemcy wyniszczali eskadry i atakowali. Poza 
tym pancernik „Schleswig-Holstein” to był przecież 
stary okręt szkolny. Strzelania też miały charakter 
szkolny, były prowadzone różnymi systemami: raz 
przy obserwacji balonowej raz przy obserwacji lot
niczej na osi, to znów bacznej, to przy obserwacji 
z okrętów. Chodziło prawdopodobnie o przygotowa
nia wojsk do operacji przeciwko Anglii, a Hel był 
swojego rodzaju poligonem.

Tymczasem same baterie nadbrzeżne mimo cią
głych bombardowań z powietrza i z morza, a po 
zdobyciu przez Niemców Oksywia również stam
tąd, miały straty stosunkowo niewielkie. Mówię „sto
sunkowo”, bo Niemcy dysponowali przecież niepo
równanie większym potencjałem ogniowym. Tym
czasem my, gdy wojna się skończyła, dysponowa
liśmy jeszcze nieomal pełnym potencjałem ognio
wym.

Broniąc Helu od strony lądu zgromadziliśmy nie
potrzebne już głowice torpedowe, tworząc z nich 
olbrzymią zaporę minową w poprzek całego pół
wyspu. W czasie ataku Niemców głowice zostały 
wysadzone w powietrze. Atak się załamał. Półwy
sep został tym wybuchem przerwany.

Cały czas obrona artyleryjska Helu odbywała się 
według zasad sztuki wojennej Wszędzie panował 
idealny porządek.

Najtrudniejszy dla mnie moment przyszedł w 
chwili, gdy został ranny dowódca baterii im. Helio- 
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dora Laskowskiego, bohaterskiej pamięci kpt. mar. 
Przybyszewski. Objąłem wtedy sam dowództwo ba
terii.

27 września po południu przy pięknej pogodzie 
pancerniki „Schleswig-Holstein” i „Schlesien”, któ
rym nasze działa nie mogły nic zrobić (dysponowa
ły artyleria 280 mm i ich siła ognia była chyba 
50-krotnie większa) rozpoczęły ostrzeliwanie naszej 
baterii. Otworzyłem ogień. Najpierw do „Schleswig- 
Holsteina”, potem do „Schlesien”. Walka odbywa
ła się z odległości ok. 20 kilometrów. Oba pancer
niki stale chodziły i było je widać gołym okiem. 
Widziałem trafienia. Zdawałem sobie z tego spra
wę — i potwierdziło się to później — że nasze po
ciski nie przebijają ich pancerzy, ale na każdym 
okręcie są słabsze miejsca. Na to liczyłem. Potem 
się dowiedziałem, że trafiliśmy w szpital okrętowy. 
Nie było to chwalebne, ale kto mógł przewidzieć? 
Fakt, że ogień był skuteczny. ,

Stałem wtedy na wieży kierowania ogniem, 
gdy salwa trafiła w podstawę. Dalmierz zleciał, 
wieża zaczęła się rozlatywać. Włączyłem „śmier
telny bieg” i jakoś udało mi się — nie wiem — 
zejść czy spaść — ale ocalałem. Pobiegłem do 
centrali kierowania ogniem i nie mogąc już cen
tralnie dysponować, zarządziłem strzelanie działo- 
nami. Pojedynek zakończył się odwrotem Niemców.

Pod koniec działań kpt. mar. Przybyszewski na 
swoją odpowiedzialność wyszedł ze szpitala i wró
cił do baterii. Były to już ostatnie dni. Od dawna 
wiedzieliśmy, że obrona Helu ma znaczenie wyłą
cznie moralne. Na naradzie postanowiono walczyć 
do 2 października, tylko po to, żeby ta kapitulacja 
nie wypadła we wrześniu, bo w ten sposób prze
ciągało się walkę na następny miesiąc. Hel przy
jął warunki kapitulacji, w których dla oficerów był 
punkt, zezwalający na posiadanie białej broni. Niem

cy go nie dotrzymali, ale i my nie dotrzymaliśmy 
warunku oddania nieuszkodzonej broni i sprzętu. 
Załogi samorzutnie zniszczyły działa, zatopiły na
dające się jeszcze do użytku Okręty.

Dowódca pozwolił nam próbować ucieczki do 
Szwecji. Kilka kutrów zdołało się przemknąć nocą. 
Ja z 25 kolegami na kutrze „Hel 117” zostaliśmy 
zatrzymani w nocy w połowie drogi przez trało
wiec niemiecki „Pelikan”. Wchodziliśmy na jego 
pokład po oświetlonym trapie jak gdyby w smugę 
cienia. Zaczęła się niewola. Zawieziono nas do Pi
ławy do koszar artylerii nadbrzeżnej. Tam spyta
no, czy jest wśród nas oficer artylerii Helu. Zgło
siłem się Kazano mi iść do dowództwa twierdzy 
Piława i tam lekarz marynarki w paradnym mun
durze "owiedział mi, że jeden z naszych pocisków 
trafił w jego okręt i rozbił działo dziobowe, zabi
jając i raniąc szereg ludzi. Dowódca tego dywi
zjonu przesyła mi na pamiątkę tego sukcesu odła
mek granatu. Był on włożony do pudełka po daw
nym orderze z I wojny światowe!}. „Pour le merite” 
— razem z biletem wizytowym dowódcy z napisa
nym zdaniem:

„Na pamiątkę pana sukcesu”. Proszę pamiętać, 
że była to marynarka i na taki gest mógł sobie 
pozwolić oficer, bo wśród ludzi morza zdarza się 
to dziwne poczucie solidarności ...

Nie zmieniło to faktu, że pozostawiłem za sobą 
na długie lata półwysep, z którego fortyfikowaniem 
i uzbrojeniem byłem związany od samego początku 
powstania koncepcji „twierdzy morskiej Hel”, aż 
do ostatniego strzału jej bohaterskiej załogi.

Rozmawiał 
Andrzej Wróblewski

(P rzedrukowane z „Życia Warszawy” z 10 paź
dziernika 1973 r.).
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Jerzy PERTEK

MELDUNEK Z OFLAGU DO NACZELNEGO WODZA

O sprawie tej, dotyczącej jednego z mniej zna
nych epizodów naszej żołnierskiej epopei w latach 
minionej wojny, napisałem pokrótce przed piętna
stu laty, przygotowując do druku wznawianą po 
długiej przerwie książkę „Wielkie dni małej floty”. 
Jeden z recenzentów pracy, komandor w stanie 
spoczynku, a przy tym kolega bohatera opisywane
go wydarzenia, zauważył wszakże, iż winienem 
gruntownie poznać całą sprawę, aby pochopnie nie 
przedstawić w fałszywym świetle człowieka, który 
z pewnością na to nie zasługuje. Brakowało jednak 
czasu, aby podjąć szczegółowe badania, usunęłem 
więc z pracy odnośną wzmiankę, by powrócić do 
niej kiedy indziej. Niestety nastąpiło to dopiero 
niedawno, gdy redakcja Polskiego Słownika Biogra
ficznego zwróciła się do mnie o napisanie życiory
su zmarłego tymczasem oficera.

W myśl zasady, że lepiej późno niż wcale, ze
brałem więc odpowiednią dokumentację oraz rela
cje. O sprawie tej wzmiankowałem w napisanym 
dla PSB życiorysie Andrzeja Łosia, tu zaś chciał- 
bym przedstawić ją obszerniej, zamiarem moim 
jest bowiem dać dokładne i niezbite świadectwo 
prawdzie, zwłaszcza że chodzi tu o bardzo intere
sującą, a zupełnie niesłusznie dotąd przemilczaną 
historię.

Andrzej Łoś był jednym z tych oficerów naszej 
przedwojennej Marynarki, którzy poprzednio nosili 
ostrogi. Pamiątkami po tamtej wojnie pozostały 
dlań Krzyż Walecznych oraz blizny po ciężkiej ra
nie brzucha, i one właśnie, mowa tu o bliznach, 
odegrały niemałą rolę w wydarzeniu, które zamie
rzam opowiedzieć.

Po ukończeniu Tymczasowych Instruktorskich Ku 
sów (TIK) w Toruniu, służbie na różnych jedno
stkach floty wojennej i flotylli rzecznej, stażu we 
Francji, a potem studiach dla oficerów torpedowych 
i w szkole podwodnego pływania w Tulonie, Łoś 
został jednym z pierwszych specjalistów naszej mło
dej floty podwodnej. Kolejno był z-cą d-cy okrętu 
podwodnego „Wilk”, potem dowódcą bliźniaczego 
„Rysia”, wreszcie zaś Szefem Służby Broni Pod
wodnej w Komendzie Portu Wojennego Gdynia- 
Oksywie. Na tym stanowisku zastał go wybuch 
wojny. Obronę Wybrzeża komandor podporucznik 
Łoś przebył na Helu, gdzie z jego inicjatywy zo

stała zbudowana w poprzek półwyspu pod Chału
pami zagroda w postaci dwóch zapór minowych. 
Wysadzenie tej zagrody w dniu 30 września 1939 
roku powstrzymało niemieckie natarcie, które zała
mało się wskutek ciężkich strat.

Po kapitulacji Helu Łoś był przez tydzień dowo
żony przez Niemców z Gdyni na półwysep, aby 
kierować oczyszczaniem terenu, wykonywanym 
przez polskich marynarzy i podoficerów. Potem 
został wysłany do oflagu IV B w Kónigstein pod 
Dreznem. Tam poważnie podupadł na zdrowiu, 
gdyż trudy oblężenia i przeżycia wojenne, a także 
ciężkie warunki początkowego okresu niewoli spra
wiły, że otworzyły mu się blizny po ciężkim zra
nieniu i operacjach sprzed 20 prawie lat. Krytycz
ny stan zdrowia Łosia sprawił, że jego żona, któ
rej udało się przedostać do Włoch, podjęła starania 
o zwolnienie chorego męża z niewoli. Prowadziła 
je za pośrednictwem Ambasady Polskiej w Rzymie, 
zwracając się do włoskiego dworu królewskiego, a 
konkretnie do następcy tronu, księcia Humberta, o 
wyjednanie u władz niemieckich zwolnienia koman
dora Łosia. W następstwie interwencji księcia Hum
berta niemieckie władze obozowe podjęły formal
ności niezbędne w tego rodzaju sprawach.

Pewnego dnia — trudno ustalić dziś datę, ale by
ło to zapewne w kwietniu 1940 roku — chory ofi
cer został wezwany na komisję lekarską, a po do
kładnym zbadaniu oświadczono mu, iż zgodnie z 
odnośnym postanowieniem Konwencji Genewskiej 
może z racji stwierdzonego inwalidztwa zostać 
zwolniony z niewoli do neutralnego kraju pod wa
runkiem, że podpisze zobowiązanie dalszego nie 
brania udziału w wojnie. Łoś bez chwili wahania 
odrzucił tę propozycję, chociaż jego rozmówca ra
dził mu dobrze się zastanowić i dał na to czas do 
namysłu. Po powrocie do Kónigstein komandor za
meldował o wszystkim najstarszemu obozu, którym 
był gen. dyw. Juliusz Rómmel. Ten przyjął mel
dunek do wiadomości i wyraził Łosiowi słowa u- 
znania za jego postawę. Mogłoby się wydawać, że 
tym samym cała ta sprawa zostanie zamknięta, 
tymczasem w kilka dni później zupełnie niespodzie
wanie dla głównego zainteresowanego nastąpił jej 
dalszy ciąg.

Generał Rómmel, po naradzie z innymi genera
łami przebywającymi w Kónigstein (wśród nich 
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znajdował się szwagier jednej z sióstr Łosia, gene
rał brygady Zygmunt Podhorski), postanowił sko
rzystać z możliwości zwolnienia jednego z ofice
rów z niewoli, aby przekazać przez niego genera
łowi Sikorskiemu różne informacje dotyczące woj
ny w Polsce, jak i aktualnych spraw związanych 
z pobytem polskich oficerów w niewoli. Ponieważ 
Łoś nadal obstawał przy swej odmowie przyjęcia 
niemieckiej propozycji, Rómmel postawił sprawę na 
płaszczyźnie służbowej i dał Łosiowi formalny roz
kaz skorzystania z okazji opuszczenia obozu. Opra
cowany przez gen. Rómmla meldunek dla Naczel
nego Wodza został zaszyfrowany przez majora dypl. 
A. Malinowskiego ze sztabu armii „Pomorze” i 
Łoś musiał się tego nauczyć na pamięć; treści mel
dunku nie znał.

Tymczasem niemiecki komendant oflagu w Kó- 
nigstein, po otrzymaniu ponaglenia swych władz, 
spowodowanego nadejściem z Rzymu zapytania o 
przebieg sprawy, zawezwał Łosia na ponowną roz
mowę i ku swemu niekłamanemu zadowoleniu do
wiedział się, iż polski oficer zmienił zdanie, pod
pisze potrzebne zobowiązanie i opuści oflag. Po za
łatwieniu formalności komandor Łoś w dniu 9 ma
ja 1940 r. wyjechał z Kónigstein i pod konwojem 
został dowieziony do granicy niemiećko-wtoskiej. 
Po bardzo krótkim pobycie we Włoszech zwolniony 
oficer wyjechał wraz z żoną do Francji i zameldo
wał się u gen. Sikorskiego, przekazując zaszyfrowa
ne informacje od gen. Rómmla. Naczelny Wódz 
bardzo życzliwie przyjął Łosia i długo z nim roz
mawiał, zwłaszcza o sprawach jenieckich. Potem, 
ponieważ stan zdrowia komandora nadal był kryty
czny, został on skierowany do jednego z polskich 
domów kuracyjnych na południowym wybrzeżu Frań 
cji. Tam miał oczekiwać, po dojściu do zdrowia, 
na przydział do służby.

Wojna przybierała jednak nieoczekiwany przez 
aliantów przebieg. Niemiecka ofensywa na Zacho
dzie, która rozpoczęła się tego samego dnia, w któ
rym Łoś znalazł się na wolności we Włoszech, 
przynosiła aliantom same niepowodzenia. Brytyjski 
Korpus Ekspedycyjny, po klęsce armii alianckich we 
Flandrii, ewakuował się z Dunkierki, Niemcy prze
łamali opór wojsk francuskich na północnym wscho
dzie, i oto w połowie czerwca padł Paryż, a kilka 
dni później Francja skapitulowała.

Wraz z innymi mieszkańcami domu wypoczynko
wego Łoś zdążył dotrzeć na atlantyckie wybrzeże 
w samą porę, aby zaokrętować się na ostatni pol
ski statek („Sobieski”?) i przedostać się do Anglii.

ZAMIAST PRZYDZUAŁU DO SŁUŻBY 
SĄD HONOROWY

Po przybyciu do Londynu kmdr ppor. Andrzej 
Łoś udał się niezwłocznie do Kierownictwa Mary
narki Wojennej przy New Cavendish Street, aby za
meldować się u adm. Świrskiego i prosić o przy
dział do służby. Jego radość ze znalezienia się 
wśród dawno nie widzianych przełożonych i kole
gów była jednak krótka. Admirał Świrski oświad
czył Łosiowi, że sprawa jego zwolnienia z obozu 
musi zostać szczegółowo zbadana i że do tego cza
su nie może być mowy o powołaniu go na powrót 
do czynnej służby.

To, co nastąpiło potem, nie jest łatwe do odtwo
rzenia. Z udostępnionych mi przez rodzinę Łosia 
dokumentów i korespondencji oraz z relacji koman
dora inż. Stanisława Rymszewicza, w owym czasie 
p.o. szefa administracji Kierownictwa Marynarki 
Wojennej i kierownika samodzielnego referatu tech
niki i uzbrojenia, wynika, że zastrzeżenia w spra
wie przyjęcia do czynnej służby i dalszego udziału 
w wojnie oficera zwolnionego z oflagu na mocy 
Konwencji Genewskiej wysunęli przede wszystkim 
Anglicy. Ich obiekcje były niewątpliwie słuszne. 
Przez cały czas wojny między Wlielką Brytanią a 
państwami „osi” dochodziło do wymiany ciężko 
rannych i chorych jeńców, i Anglicy nie mogli tole
rować jawnego naruszania zasady, na podstawie 
której odbywało się zwolnienie jeńca z niewoli. Sta
nowisko to podzielił gen. Sikorski, żałować tylko 
należy, że już we Francji ani on, ani nikt z jego 
otoczenia nie spojrzał na tę sprawę z punktu wi
dzenia przepisów prawa międzynarodowego, utrzy
mując Łosia w przeświadczeniu, iż po dojściu do 
zdrowia powróci do czynnej służby.

Tak więc komandora Łosia spotkała w Londy
nie bardzo niemiła niespodzianka. Prawdziwym je
dnak ciosem dla niego było oddanie sprawy sądo
wi honorowemu dla oficerów sztabowych Marynar
ki Wojennej.

Trudno dziś ustalić, od kogo wyszedł ten niefor
tunny i niedorzeczny pomysł. Pozostaije w każdym 
razie faktem, iż to powołane zapewne przez adm. 
Świrskiego gremium doszło do konkluzji, że kmdr 
ppor. Andrzej Łoś nie miał prawa podpisywać zo
bowiązania żądanego przez Niemców i orzekło, że 
wymieniony oficer nie może zostać powołany na 
powrót do służby w Marynarce Wojennej, a podo
bno nawet — tak twierdził po latach wspomniany 
kmdr inż. Rymszewicz — ma być usunięty z jej 
szeregów. Decyzja ta nie była wydana wszakże jed
nomyślnie, gdyż przeciwko niej wypowiedział się 
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właśnie kmdr Rymszewicz. Niezależnie bowiem od 
nader istotnej kwestii działalności Łosia na wyraźny 
rozkaz, Rymszewicz uważał, że dane przez niego 
słowo obowiązuje wobec ludzi honorowych, a nie 
wobec tych, którzy od samego początku brutalnie 
deptali prawa i nie dotrzymywali własnych obietnic.

Oczywiście pamiętając owe czasy można zrozu
mieć takie stanowisko, podobnie zapewne uważał 
gen. Rómmel, ale fakt łamania norm prawnych 
przez Niemców nie mógł w żadnym wypadku san
kcjonować podobnego zachowania się przez drugą 
stronę.

Komandorowi Łosiowi zaproponowano cywilne 
prace propagandowo-społeczne, ale rozgoryczony - 
oficer nie przyjął tej propozycji i poprosił o zgodę 
na wyjazd z Wielkiej Brytanii. Otrzymał ją w pi
śmie adm. Świrskiego z dnia 29 lipca 1940 roku:

„Komunikuję Panu Komandorowi, że zgodnie z 
zarządzeniem Naczelnego Wodza nie zostanie Pan 
powołany do służby czynnej w obecnej wojnie ze 
stanu nieczynnego w którym się Pan znajduje od 
dnia 1 grudnia 1939 roku na mocy art. 28 § 1 p.d. 
Dekretu Prezydenta R.P. o służbie wojskowej ofice
rów oraz § 24 rozkazu wykonawczego Min. Spraw 
Wojskowych z dnia 2 .1.1938 r

Zarazem Naczelny Wódz zezwolił na wyjazd Pa
na Komandora poza granice Anglii i Imperium 
Brytyjskiego”.

W piśmie tym uderza fakt powołania się Świr
skiego na zarządzenie Naczelnego Wodza, bez żad
nego uzasadnienia decyzji odmowy przyjęcia Łosia 
do służby czynnej. A przecież wystarczyło stwier
dzić, iż następuje to zgodnie z takim punktem czy 
paragrafem Konwencji Genewskiej ... Na szczęście 
nie wzmiankowano w ogóle o orzeczeniu sądu ho
norowego, ale sam faktjego zwołania mógł podda
wać w wątpliwość kwalifikacje moralne „podsądne- 
go” i z pewnością był przez absolutnie nie poczuwa
jącego się do jakiejkolwiek winy Łosia uważany za 
uwłaczający.

„DAŁEM MU SŁUŻBOWY ROZKAZ .. .”

W sierpniu 1940 roku kmdr ppor. Andrzej Łoś 
opuścił wraz z żoną Anglię udając się statkiem do 
Brazylii, dokąd w początkowym okresie wojny przy
było wielu uchodźców polskich. Tam podjął pracę 
na odpowiedzialnym stanowisku kierownika produk
cji firmy Hellerith de Brazil, która przekształciła 
się później w dużą fabrykę maszyn elektronicznych

Nie wiadomo, kiedy i gdzie Łoś skontaktował się 
z Kazimierzem Wierzyńskim, również przebywają
cym na emigracji w Ameryce. Możliwe, że ini
cjatywa wyszła od samego pisarza, przygotowują
cego książkę o kampanii wrześniowej, która tak 
krwawo zapoczątkowała największą z wszystkich 
wojen, a która została szybko zapomniana na świe
cie. Stąd też amerykański tytuł tłumaczenia książki 
Wierzyńskiego „The Forgotten Battlefield” (Zapom
niane pole bitwy); ukazała się ona — równocześnie 
z oryginałem zatytułowanym „Pobojowisko” — na
kładem Roy Publishers w Nowym Jorku w 1944 ro
ku. Książka ta zawiera zbiór opowiadań o różnych 
epizodach wojny polsko-niemieckiej, opartych na u- 
dzielonych autorowi relacjach uczestników walk 
Opis obrony Półwyspu Helskiego zaczerpnął Wie
rzyński z opowiadania komandora Łosia, nie wy
mienionego wprawdzie z nazwiska, ale ze sprawo
wanej na Helu funkcji i z racji „autorstwa”, jeśli 
można użyć tego słowa, zapory minowej, o której 
była już mowa na początku.

Kiedy wojna z Niemcami dobiegła końca i, gdy 
do Brazylii dotarły wiadomości o zwolnieniu z nie
woli oraz o przybyciu do Londynu admirała Unru
ga, Łoś natychmiast do niego napisał, prosząc o za
jęcie się sprawą jego niesłusznego usunięcia z Ma
rynarki Wojennej i o oczyszczenie go z krzywdzą
cych zarzutów, które spowodowały przed pięciu la
ty powołanie sądu honorowego i wydanie znanej 
decyzji.

W tym miejscu może ktoś spytać, dlaczego Łoś 
zwrócił się właśnie do adm. Unruga, który prze
cież przez cały okres wojny przebywał w niewoli 
i jego sprawę mógł znać tylko ze słyszenia? Od
powiedź na to pytanie jest oczywista dla wszyst
kich, którzy znali admirała Unruga lub orientują 
się, czym był on dla swoich oficerów, i na odwrót 
—- jakie uczucia żywili oni dla Dowódcy Floty.

Obaj admirałowie, Świrski i Unrug, położyli wiel
kie zasługi dla Polskiej Marynarki Wojennej. Świr
ski był doskonałym organizatorem, działającym 
wszakże w gabinecie przy biurku, z dala od floty, 
którą rzadko odwiedzał. Zimny kalkulator, „uzbro
jony” w ustawy i zarządzenia, widział swych pod
władnych przez pryzmat przepisów i paragrafów. 
Unrug przeciwnie, żył wśród swych oficerów, u- 
czył ich i wychowywał. Był bardzo wymagający dla 
siebie i innych, świecił swym oficerom przykładem 
w sumiennym wykonywaniu obowiązków, w rzetel
ności, odpowiedzialności i punktualności. Był bardzo 
surowy, ale nie mniej sprawiedliwy. Wiedział, że 
może liczyć na swych podwładnych, oni zdawali 
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sobie sprawę z tego, że w słusznej sprawie mogą 
się zawsze do niego odwołać.

Tak też uczynił Łoś, pisząc do swego Dowódcy 
Floty, pod którego rozkazami przesłużył dziesięć 
najlepszych lat życia. Wierzył, że admirał zajmie 
się jego sprawą tak jak własną, i nie zawiódł się. 
Powołany po oswobodzeniu na 1 zastępcę szefa 
KMW, wiceadmirała Świrskiego, kontr-admirał Un
rug niezwłocznie zbadał dokumenty dotyczące Ło
sia, a następnie zasięgnął informacji u samego źró
dła. Z Kierownictwa Marynarki Wojennej, urzędu
jącego pod tym samym, co w 1940 roku adresem 
51, New Cavendish Street, wychodzi pismo do Pa
ryża, gdzie w tym czasie przebywał uwolniony z 
obozu w Murnau generał Rómmel. Adm. Unrug 
prosi w swym liście gen. Rómmla o odpowiedź, ja
kie okoliczności towarzyszyły swego czasu zwolnie
niu z niewoli kmdra ppor. Andrzeja Łosia, podając, 
iż „wyżej wymieniony oficer zeznał, że zdecydował 
się opuścić obóz po otrzymaniu na to wyraźnego 
rozkazu Pana Generała, a to w celu przedstawie
nia Panu Naczelnemu Wodzowi ważnego ustnego 
meldunku”.

W dniu 22 czerwca 1945 roku gen. Rómmel od
pisuje:

„Wielce Szanowny Panie Admirale.
Na pismo Pańskie z dn. 12.VI. br. spieszę Panu 

odpowiedzieć. Kmdr ppor. Łoś Andrzej był wraz 
ze mną w obozie w Kónigstein. Za pośrednictwem 
ambasady polskiej w Rzymie czy też za pośred
nictwem min. spraw zagranicznych Włoch, został 
reklamowany z obozu. Niemcy wymagali od niego 
podpisu, że więcej walczyć nie będzie przeciw 
Niemcom. Kmdr ppor. Łoś to mi oświadczył i że 
z tego powodu rezygnuje z możliwości wyjazdu, nie 
chcąc dać tego zobowiązania. Uważając, że wyjazd 
jego jest dla obozu bardzo wskazany dla zdania 
sprawy naszym władzom ze stanu obozu i że może 
on pożytecznie pracować dla Polski, dałem mu służ
bowy rozkaz, by to zobowiązanie podpisał i wyje

chał. Przy czym zaznaczyłem, że takie zobowiąza
nie nie powinno go krępować w dążeniu do powro
tu do Marynarki i walczenia przeciw Niemcom. 
Przy czym nadmieniam, że postawa kmdr. ppor. 
Łosia była bez zarzutu, pełna godności i dał się 
poznać jako oficer o wysokim poczuciu godności i 
honoru.

Łączę serdeczne pozdrowienia i przyjacielski u- 
ścisk dłoni Juliusz Rómmel gen. dyw.”

Autorytatywne oświadczenie, że Łoś podpisał in
kryminowane zobowiązanie na służbowy rozkaz oraz 
wyrażoną przez gen. Rómmla opinię, iż nie powin
no go to krępować w dążeniu do powrotu do służby 
i dalszego brania udziału w wojnie, jak również 
stwierdzenie honorowej i pełnej godności postawy 
komandora, było równoznaczne z całkowitą rehabi
litacją, o którą oficer ten zabiegał. Co się jednak 
stało, nie mogło się odstać — mowa tu o powo
łaniu sądu honorowego i jego decyzji, która niesłu
sznie postawiła Łosia w złym świetle w oczach wie
lu jego kolegów i osób postronnych, nie znających 
— często do dziś dnia — meritum sprawy.

Kwestia rehabilitacji Łosia nie- trafiła wówczas, 
niestety, na łamy polskiej prasy emigracyjnej, ma
jącej ważniejsze rzeczy do publikowania — wkrótce 
przecież nastąpiło cofnięcie uznania rządu londyń
skiego przez mocarstwa zachodnie. Wszystko, co 
adm. Unrug mógł jeszcze dla swego dawnego pod
władnego uczynić, to przekazać mu odpisy korespon
dencji wymienionej z gen. Rómmlem i od siebie 
stwierdzić, że Łoś zachował się „lojalnie, honorowo 
i że tak należało postąpić”.

A takie słowa od człowieka, który wspaniałą po
stawą w okresie niewoli zaimponował nie tylko ro
dakom, ale i wrogom, były więcej warte od dyplo
mów i medali.

Jerzy Pertek

(Przedrukowane z „Wrocławskiego Tygodnika Ka
tolickiego” No 51/52. 1973 r.).
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Od redaktora „Naszych Sygnałów"

O ARTYKULE KMDRA W. FRANCKIEGO

Artykuł kmdr. W. Franckiego umieszczony w o- 
statnich N.S. wywołał duże zainteresowanie. Starsi 
oficerowie P.M.W., którzy znali dawne stosunki 
przedwojenne na ogól zgadzają się z wywodami 
autora i uważają jego krytykę książki za słuszną 
i konieczną. Redakcja Naszych Sygnałów cieszy 
się z treściwego i ciekawego artykułu broniącego, 
jakże słusznie, dobrego imienia Polskiej Marynarki 
Wojennej i oficerów, biorących udział w jej two
rzeniu. Poza tym jędrność stylu i przejrzystość tre
ści świadczy, że autor znał dokładnie trudny okres 
pracy pionierskiej młodej Marynarki Wojennej a o 
ludziach miał słuszny osąd.

Jest jednak w tym artykule jeden punkt, którego 
opublikowanie może budzić zastrzeżenia i który mo
że ranić wymienionych żyjących i, co boleśniejsze, 
pamięć nieżyjących wyższych dowódców wojska i 
lotnictwa, którzy rzekomo mniej niż ś.p. Admirał 
Świrski zrobili dla tzw. wrześniowców.

Sprawa ta wymaga odpowiedniego naświetlenia, 
chociażby dla utrzymania fair play, o co autorowi 
niewątpliwie chodzi.

„Wrześniowcy” to nazwa żołnierzy i oficerów 
którzy brali udział w kampanii wrześniowej a po
tem zostali zabrani do niewoli niemieckiej.

Jeśli chodzi o Marynarkę Wojenną to „wrześniów 
cami” byli przeważnie obrońcy polskiego wybrzeża, 
którzy wykonali swój obowiązek żołnierski tak, jak 
przysięga żołnierska im nakazywała.

Z 10 000 obrońców wybrzeża na Kępie Oksyw
skiej w ostatnich dniach było 2000 zabitych i 3000 
rannych. Bitwa przeszła do historii wojen jako je
dyna we wrześniu, która nie zakończyła się kapi
tulacją.

W grupie obrońców Kępy Oksywskiej było kilku

dziesięciu oficerów i marynarzy Polskiej Mar. Woj. 
Kilkunastu, powtarzam, kilkunastu tylko zdołało po 
niewoli zameldować się w Kierownictwie Marynar
ki Wojennej w Londynie. Przeważna ich część re
krutowała się z obozów niemieckich uwolnionych 
przez wojska angielskie i amerykańskie a tylko bar
dzo niewielu przedostało się z drugiej strony kurtyny.

Stosownie do rozkazów angielskich maryna
rzom i lotnikom ułatwiano powrót do Anglii. 
Wojna z Japonią jeszcze trwała; potrzebni byli lu
dzie dla uzupełnienia strat. Było to już po znanej 
odprawie premiera Churchilla z gen. Andersem 
gdzie to Premier Anglii w gorącej dyskusji pojał- 
tańskiej krzyczał na polskiego generała, że może za
brać swoje dywizje gdyż są one już Anglii niepo
trzebne. Lotnicy i marynarze byli jednak jeszcze po
trzebni. Kierownictwo Marynarki Wojennej i polskie 
dowództwo lotnictwa spełniały polecenia angielskie 
przyjmując swoich własnych ludzi.

Dla reszty b. jeńców z Armii droga powrotu by
ła oficjalnie zamknięta. A ileż to tysięcy tych pra
gnących jeszcze walczyć włączył gen. Anders do 
swego 2-go Korpusu. Jednych oficjalnie, drugich zu
pełnie nieoficjalnie i skrycie pomimo oporów władz 
angielskich.

Jako konspiracyjny komendant obozu z ramienia 
A.K. stykałem się z tym problemem i mogę po
przeć go dokumentami i cyframi. Nie chciałbym 
by gorący zapał chwalenia swych własnych dowód
ców wyrządził krzywdę wymienionym w artykule 
dowódcom Lotnictwa i Armii. Oni na to nie zasłu
żyli. I chyba nie byłoby to „fair”.

Ufam, że kmdr Francki po zapoznaniu się z tą 
sprawą przyjmie niniejsze sprostowanie.

B.M.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA
Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W ostatnim okresie z naszej marynarskiej rodzi
ny ubyli:

ś.p. mat Stefan Siwak — zmart w Glasgow dnia 
27 września 1973 i został pochowany na działce 
marynarskiej na cmentarzu w Glasgow.

ś.p. bosmat Bernard Domagalski — zmarł w li- 
pcu 1973 w Oliwie, w Polsce.

ś.p. kmdr. por. Antoni Doroszkowski — zmarł 12 
listopada 1973 w Nowej Zelandii. Został pochowany 
na Walkumete Soldiers Cemetery, w Auckland.

ś.p. Janina Kossowska — wdowa po ś.p. kapita
nie Mar. Wcij. zmarła dnia 10-go grudnia 1973 w 
Lichfield.

21 grudnia otrzymaliśmy list od Lt.Cmdr. RNR 
Denis Caslon’a że na początku roku 1973 umarł 
jego ojciec Admirał C. Caslon długoletni członek 
Komitetu Honorowego S.M.W.

ś.p. Władysław Banasiewicz — zmarł nagle 20 
grudnia 1973 w Glasgow, pochowany został na 
działce cmentarza Dalbeth w Glasgow.

ś.p. bsm. Ignacy Cichosz zmarł w Polsce i zo
stał pochowany na cmentarzu Witomińskim w Gdyni

ś.p. st. mar. Władysław Chmielewski zmarł w 
Glasgow 3-go stycznia 1974 i został pochowany na 
polskiej działce marynarskiej na cmentarzu w Gla
sgow.

ś.p. kpt. mar. W. Szuster — zmarł w czerwcu 
1973 w Adelaide w Australii.

ś.p. kmdr. ppor. Robert Kasperski — zmarl 23 
stycznia 1974 w Gdańsku.

ś.ip. por. mar. Stanisław Wieczorkiewicz — zmarł 
w Brighton dnia 6 lutego 1974.

ś.p. bosman Dziabas — zmarł 25-go lutego 1974 
na wybrzeżu w Polsce i został pochowany na Ok
sywiu.

ś.p. kpt. mar. Kazimierz Wiśniewski — zmarł w 
Gdyni 27 lutego 1974 i został pochowany na 
cmentarzu Witomińskim.

ś.p. por. mar. Ludwik Zdanowicz zmarł dnia 6 
stycznia 1973 w Kalifornii, o czym Stowarzyszenie 
dowiedziało się dopiero w lutym.

ś.p. por. mar. Stanisław Biskupski — zmarl 1 mar
ca 1974 w Luton w Anglii.

Cześć Ich pamięci.

Dary na Gwiazdkę na Komisję Opieki

J. Rochowczyk £. 16.24 Z. Janowski 3.00
A. Brooks 2.00 Kolo S.M.W. Glasgow 6.00
K. Hess 10.18 W. Banasiewicz 2.00
B. Jabłoński 3.00 H. Baruch 2.00
T. Kutek 6.50 B. Lassa 2.00
J. Rekner 5.00 P. Syminton 1.00
J. Moszoro 5.00 A. Wiśniewski 1.00
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J. Wojciechowski 1.00 F. Kaczmarek 2.00
A. Wacięga 3.00 K. Brożek 10.49
M. Nagurska 2.00 J. Stolarczyk 1.00
J. Hobot 10.00 A. Reyman 1.00
A. Cieszkowska 3.00 W. Lasek 1.00
W. Jankowski 1.00 S. Lewiński 2.00
B. Biskupski 3.00 C. Preston 10.00
Z. Mossakowski 10.38 T. Gasowski 1.70
J. Adam 2.07 J- Frohlke 3.00
F. Jasłowski 5.00 O. Żukowski 1.10
T. Sroka 2.00 L. Lichodziejewski 4.03
W. Limonienko 5.00 T. Filipczak 2.00
W. Nadratowski 2.00 K. Domański 7.00
J. Kiłaczycka 5.00 F. Balicki 5.00
T. Farbisz 30.00 B. Żukowski 2.00
J. Anczykowski 3.00 T. Musiałkowski 10.00
B. Malinowski 8.21 R- Dulla 20.00
J. Tumaniszwili 10.29 J- Klamt 1.50
Dr K. Boreyko 8.21 K. Wachtel 1.00
J. Pawłowicz 5.00 R- Katarzyński 2.00
S. Piaskowski 5.09 L. Ziembicki 1.00
Mrs. M. Mentryka 2.00 K. Grocbolski-Howard 1.00
K. Idzikowski 1.00 J- Wańkowski 3.00
T. Mindak 1.00 J- Krawczyński 7.50
A. Jaraczewski 10.00 R. Tymiński 10.00
A. Trzyna 2.00 L Seifert 2.00
Z. Pudlicki 3.50 L Nowacki 1.17
K. Korsak 5.06* M. Wasilewski 3.00
Dr J. Hofman 10.00 J. Lubelfeld 6.20
B. Wroński 2.00 Z. Proszek 2.00
F. Pitułko 3.00 T. Jaszkowski 6.34
A. Sitko 1.96 E. Nowak 6.50
J. Pizuński 5.00 W. Pacewicz 8.49
T. Maleszka-Moon 5.00 K. Szalewicz 19.50
W. Morgan 5.00 J- Dietrich 4.00
A. Połomski 3.00 A. Guluk 2.00
Z. Wisznicka Pinto Pereira 5.00 W. Jasionowski 5.16
S. Uniechowski 2.00 F. Atlasiński 3.00
E. Pawłowski 1.50 K. Malawski 5.00
C. Wnorowski 4.08 B. Opeldus 1.50
Inż. J. Hupert — dla uczczenia J. Gajda 1.00

pamięci przyjaciela ś.p. kpt. J. Lutyk 4.00
Tadeusza Osińskiego 41.74 P- Walendzewicz 1.81

J. Busiakiewicz 5.00 S. Korzeniowski 21.28
P. Galla 1.50 Liga Morska oddział
S. Rowiński 5.00 gen. Kwaśniewskiego 6.31
p. Zofia Morgenstern 5.00 T. Łubieński 10.00
A. Browarski 3.00 M. Moczulski 1.50
S. Pohorecki 4.14 T. Kubiakowski 1.00
K. Namieśniowski 5.00 Z. Plezia 2.00
J. Kolendo 1.00 P. Cieślak 1.22
J. Wojtyra 2.75 K. Łowczy no wski 1.00
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A. Kwaśnica 1.00
J. Starzycki 3.00
Z. Pleśniak 2.00
B. Francki 5.00
H. Kamiński 3.00
J. Milisiewicz 2.00
Liga Morska Okręg 5 38.62
L. Stróżniak 4.20
J. Pieńkowski 2.05
E. Szczepański 9.15
L. Wolny 2.00
Z. Hornung 5.00
M. Kownacki 10.60
W. Zajączkowski 8.44
D. Szczerbik 10.00
P. Bukraba 2.85
T. Hermaszewski 2.00

Wszystkim Ofiarodawcom Komisja Opieki ser
decznie dziękuje.
Członkowie dożywotni

Składkę na członkostwo dożywotnie wpłacili Ko
ledzy:
P. Surzyn £. 10.50
J. Pieńkowski 12.69
P. Obrusik 10.50♦
PODZIĘKOWANIE

W swym liście datowanym 19 grudnia 1973 
Opat Tyniecki przesłał Stowarzyszeniu swoje najle
psze życzenia świąteczne i noworoczne.

Tyniec niedaleko Krakowa, który jest najstarszym 
opactwem w Polsce obecnie się odbudowuje. Nasze 
Stowarzyszenie przyczyniło się w małym stopniu do 
tej odbudowy przekazując na ten cel £50.-

Pisał nam dr B. Francki z Australii, że tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia miał bardzo mi
łą wizytę. Na statku polskim „Ludwik Solski”, a 
który zawinął do portu, instruktorem kadetów był 
kdr. Czerwiński a pierwszym oficerem Janusz Za- 
grodzki przyjaciel dr. Franckiego z młodych lat. 
Pasażerem na tymże statku był kmdr. A. Michał- 
kiewicz. Wszystkich ich gościł u siebie.
Z Koła Manchester

W imieniu Koła kol. Lesisz prosił o przekaza
nie za pośrednictwem Naszych Sygnałów serdeczne 
życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim człon
kom Stowarzyszenia. Zawiadomił nas również, że 
z okazji Święta Niepodległości dwóch Kolegów Ko
ła Manchester zostało udekorowanych Srebrnym 
Krzyżem Zasługi Za pracę dla Stowarzyszenia Ma
rynarki Wojennej jak również za ogólną pracę spo

łeczną. Są nimi koledzy Józef Podbylski i Jan 
Pipka.

Kol. Lesisz jako członek Manchester Naval Offi- 
cers Association wraz z żoną był zaproszony na 
przyjęcie do House of Lords jako gość lorda Hewlett.

Z Koła Francja
Sekretarz Koła Francja kol. Piotrowski powiado

mił nas o powiększeniu naszej gromady marynar
skiej przez przystąpienie do ich Koła kol. kol. Ka
zimierza Dutkiewicza, Józefa Blumela, Szczepana 
Lota i Romana Graczyka.
Z Koła Glasgow

Wiadomości o tym Kole są podane w innym 
miejscu ninieljszego zeszytu.

Kolo SMW New York
Kol. Karol Brożek w imieniu kolegów i swoim 

przesłał nam wszystkim swoje najserdeczniejsze ży
czenia świąteczne i noworoczne.

Tak się złożyło że jesteśmy chwilowo w posia
daniu kilku zdjęć które mają wartość historyczną. 
W związku z powyższym włączamy je do niniej
szego numeru pt. „Fragmenty z historii Marynarki 
Wojennej w obrazkach”.

Doszły do nas wiadomości, że jeden z placów w 
Narwiku ma otrzymać nazwę „Grom”, ku ucz
czeniu pamięci tego okrętu, który został tam zato
piony z dużymi stratami w roku 1940.

Z prawdziwą radością możemy podać do wiado
mości kolegów, że kol. Jerzy Pieńkowski jest z po
wrotem w naszym gronie. Były pewne niewielkie 
nieporozumienia, które zostały wyjaśnione. Kol. 
Pieńkowski nawet się odgraża, że napisze jakiś ar
tykuł do naszych Sygnałów. Wszyscy mamy nadzie
ję, że swą groźbę spełni jak najprędzej.

Nieoczekiwanie odzywają się głosy różnych osób, 
które nas proszą o dostarczenie im pamiątek po 
bliskich krewnych którzy zginęli w czasie wojny. 
Wśród nich była siostra naszego marynarza, który 
zginął na Orkanie i której mieliśmy prawdziwą 
przyjemność zaofiarować nasz album. Miała dwóch 
braci i obaj zginęli w czasie wojny. Również nie
dawno z tą samą prośbą zwrócił się do nas zam. 
w Anglii brat jednego z naszych poległych mary
narzy, któremu posłaliśmy album i Krzyż Walecz
nych jako pamiątki po bracie.

Kol. Hłasko we Francji którego stryj był koman
dorem lekarzem w Szkole Morskiej w Tczewie gdy 
ta ostatnia podlegała departamentowi Marynarki 
Wdjennej przysłał nam zdjęcie pierwszego kursu tej 
Szkoły z odpowiednim szkicem, w którym podał
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T. LESISZ

WALNY ZJAZD

Od zakończenia drugiej wojny światowej minęło 
28 lat, wiek jednego pokolenia. Była Marynarka 
Wojenna, jak reszta Polskich Sił Zbrojnych na Za
chodzie została rozwiązana, a szeregi jej oficerów, 
podoficerów i marynarzy, przeszły do życia cywil
nego. W następnych latach, szeregi te rozproszyły 
się po całym świecie, walcząc o zapewnienie sobie 
i rodzinom nowego bytu.

Byl to okres próby, często przykry, często upa- 
karzający i dla wielu pełen goryczy. W przewi
dywaniu tej sytuacji i chcąc zapobiec rozproszeniu, 
władze nasze podały prefekt i przygotowały grunt 
do zrzeszenia się byłych marynarzy w organizaci 
pod na’wą Samopomocy Marynarki Wojennej, któ
ra przekształciła się później w Stowarzyszenie Ma
rynarki Wojennej. Celem tych organizacji było w 
pierwszym rzędzie niesienie kolegom pomocy tak 
finansowej jak i ogólno informacyjno-doradczej, a 
także utrzymanie łączności koleżeńskiej i towarzy
skiej. Możemy sobie szczerze powiedzieć, że w cią
gu lat, które minęły Stowarzyszenie spełniało swoją 
rolę bez zarzutu, a losy jego były ciekawe i zmien- 

nazwiska wszystkich obecnych uczniów na specjal
nym wykresie. Sugerował aby zdjęcie to ukazało się 
w Naszych Sygnałach. Doszliśmy jednak do wnio
sku że zdjęcie to powinno raczej się ukazać w Okól
niku Zawiązku Oficerów i Marynarzy Marynarki 
Handlowej ponieważ szkoła ta pomimo iż powsta
ła z inicjatywy adm. Porębskiego była przewidziana 
wyłącznie jako uczelnia pierwszego narybku ofice
rów Marynarki Handlowej. Zdjęcie to przekazali
śmy wobec tego do Związku.

Kol. M.F.
Czym i w jaki sposób mam Wam wyrazić moją 

głęboką wdzięczność za ponad 10-cio letnią pamięć 
i udzielaną mi pomoc i mojej rodzinie. Jestem po 
prostu zażenowany i brak mi słów na właściwe uję
cie tego co chciałbym powiedzieć.

W tym ogólnym zwątpieniu Organizacja Wasza 
jest jedynym wyjątkiem wobec której czuję szacu
nek i oddanie.

Na nic mnie nie stać — więc jeszcze raz dzięku
ję za pamięć i zapomogę i przy okazji składam 
całemu Zarządowi Stowarzyszenia i znajomym Ko
legom szczere życzenia pomyślnego Nowego Roku.

MARYNARZY

ne. Liczebność członków organizacji wahała się jak 
barometr koniunktury. W pierwszych latach po de
mobilizacji część marynarzy czuła się opuszczona i 
zdana na własne siły i nie bez przyczyny, straciła 
wiarę we wspólną pomoc i wspólne siły i włączy
ła się w społeczeństwo, by wśród tubylców zdobyć 
sobie jaką taką pozycję. Inni zrażeni chłodnym przy
jęciem byłych aliantów, zaczęli szukać lepszych wa
runków poza granicami Anglii, rozpraszając się po 
całym świecie. Stosunkowo duża grupa oparta głó
wnie o Londyn skupiła się w szeregach Stowarzy
szenia i ze zmiennym szczęściem pozostała w łącz
ności z centralą do dziś.

Pomyślmy przez chwilę o tych, którzy na pewien 
czas stracili z nami kontakt. Rozproszeni tu i tam 
osiedli wreszcie z rodzinami na stałe, i kiedy wal
ka o byt przestała być dla nich jedynym i wyłą
cznym celem, zaczęli się odnajdywać, szukać kon
taktu ze Stowarzyszeniem i zrzeszać w nowych 
kolach. Gnała ich do tego tęsknota do minionych 
lat przeżytych wspólnie na tułaczce wojennej. Od
żyły wspomnienia a z nimi zrodziła się potrzeba 
nawiązania łączności i kontaktu z kolegami, potrze
ba podzielenia się z nimi swoimi obecnymi prze
życiami i osiągnięciami. I kiedy jedni zaczęli od 
nas ubywać normalnym porządkiem rzeczy, inni za
częli napływać. Mimo wielu lat, ta stosunkowo ma
ła Marynarska Wiara jest w dalszym ciągu zwarta 
i żywotna. Nasze Sygnały łączą nas z całym świa
tem. Nasz Sygnał do nich dochodzi z pozdrowie
niem wszędzie, gdziekolwiek są prawdziwe dusze 
marynarskie.

Po powrocie z ostatniego Walnego Zljazdu zaczę
ły mi się nasuwać pewne myśli jak wygląda wła
ściwie nasza łączność i jaki ma ona charakter. 
Na podstawie sporadycznych spotkań, dorocznych 
obiadów z okazji Święta Marynarki i okazyjnych 
zabaw, uświadomiłem sobie, że chociaż jesteśmy 
zrzeszeni i utrzymujemy kontakt za pośrednictwem 
Naszych Sygnałów, straciliśmy jednak kontakt bez
pośredni; w wielu wypadkach urwał się on po za
kończeniu wojny. Z podobnymi myślami udałem 
się na Zebranie Zarządu aby zdać sprawozdanie z 
Obrad Zjazdu. Myśl zorganizowania Walnego Zja
zdu Marynarzy zrodziła się spontanicznie, wszyscy 
koledzy obecni na Zebraniu żywo ją podchwycili 
powierzając mi obowiązki realizacji tej wspaniałej 
idei. (Dokończenie na str. 27)
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ŚWIATOWY ZJAZD KOLEGÓW
Z POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Kpt. mar. T. Lesisz przesłał do Naszych Sygna
łów list otwarty w którym proponuje zwołanie ogól
nego Zjazdu b. marynarzy i apeluje do Zarządu o 
zorganizowanie takiego zjazdu. W odpowiedzi na 
apel Zarząd wyłonił komisję w składzie kol. kol. 
R. Dulla, W. Krzyżanowski, B. Markowski, B. Wroń
ski by rozpatrzyć problemy organizacyjne, finanso
we i techniczne związane z tą sprawą.

Komisja, po indywidualnym przemyśleniu zebrała 
się 26-go lutego 1974 i postanowiła:

1. Ogłosić projekt kol. Lesisza w najbliższym nu
merze „Naszych Sygnałów”

2. Wysłać indywidualne listy do wszystkich kole
gów z zaproszeniem na Zjazd

3. Przedstawić projekt programu Światowego 
Zjazdu

4. Poprosić Kolegów o ich opinie i ewentualne 
sugestie.

Program Światowego Zjazdu SMW
Światowy Zjazd odbędzie się podczas dorocznego 

Zjazdu SMW dnia 26, 27 i 28 kwietnia 1975 to 
jest w 30 lat od zakończenia czynnej służby w 
Polskiej Marynarce Wojennej.

Komitet Honorowy: wszyscy dowódcy okrętów 
Polskiej Marynarki Wojenno .

Komitet Wykonawczy: zostanie wyłoniony z człon
ków nowego Zarządu wybranego na Zjeździe w 
kwietniu 1974.
Projektowany rozkład Zjazdu
Piątek — przyjazd uczestników do Klubu Lotników 

w Londynie. Rozkwaterowanie i ewentualne za

branie gości do domów kolegów zamieszkałych 
w Londynie

Sobota — Msza św. w kościele św. Andrzeja Boboli 
Złożenie wiązanki kwiatów na grobie ś.p. Ad
mirała Świrskiego. Złożenie wieńców w Kate
drze Westminsterskiej.
Lunch — we własnym zakresie.
3-cia popoł. — zwiedzenie wystawy marynar
skiej w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego (pokaz filmów marynarskich).
6 p.m. — Cocktail Party — dla uczestników 
Zjazdu i ich rodzin (w Ognisku Polskim).
Wieczorem ew. teatr polski — w Ognisku Pol
skim.

Niedziela — 10 a.m. Doroczny Walny Zjazd SMW 
Po Zjeździe obiad koleżeński dla b. marynarzy 
(w Klubie Lotników).

Poniedziałek — Wycieczka do Plymouth i złożenie 
wieńca przed Tablicą Pamiątkową Polskiej Mar. 
Woj. w Devonport.

Cocktail Party w niedzielę oraz wycieczka do 
Plymouth w poniedziałek będą opłacone z funduszów 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Marynarki Wojen
nej będzie wdzięczny za szybkie odpowiedzi (naj- 
późnicjj do czerwca 1974 r.) gdyż program jak i 
cały projekt Światowego Zjazdu będzie zależeć od 
ilości zgłoszonych.

Za Zarząd
R. Dulla, W. Krzyżanowski

B. Markowski, B. Wroński

Zarząd Główny Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej uprzejmie zaprasza Szanownego Kolegę (z 
rodziną) na Światowy Zjazd, który odbędzie się 
26, 27 i 28 kwietnia 1975 i prosi o wypełnienie 
poniższego formularza.
Do Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Marynarki Wojennej
14 Collingham Gardens, London S.W. 5

2. Jako zamieszkały poza Londynem pragnąłbym 
wykorzystać kwaterę w gościnnym domu kolegi 
londyńczyka

3. Jako zamieszkały w Londynie pragnę zaofiaro
wać pokój (dla 1-2 osób) na 3 dniowy okres 
Zjazdu

4. Proponuję następujące sugestie do programu Zja
zdu.

Podpis
1. Ja zgłaszam swój udział w

Światowym Zjeździe P.M.W. w kwietniu 1975 r. *) niepotrzebne skreślić.
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Z KOLEGAMI
W swym liście z dnia 11-go listopada 1973 kol. 

kmdr. Jasłowski przysłał nam garść wiadomości o 
sobie oraz kolegach mieszkających w pobliżu nie
go. Kol. Jasłowski służył przez sporo lat jako Com
mander (E) w sztabie Admiralidji kanadyjskiej a 
później gdy przeszedł na emeryturę otrzymał posa
dę okręgowego inżyniera w Ministerstwie Pracy 
rządu prowincji Ontario. Nadal piastuje to stano
wisko aczkolwiek zauważa że wiek emerytalny zbli
ża się. W gościnnym domu pp. Jasłowskich odby
wają się dość często zebrania koleżeńskie. Tak by
ło 2 lata temu i tak również było we wrześniu ub. 
roku. Zebrało się 20 osób z naszym najstarszym ko
legą kmdr. W. Zajączkowskim na czele. We wspo
mnianym zebraniu brali również udział koledzy: 
Milisiewicz, Rabenda, Wróbel, Pieńkowski, Miodoń
ski, Gliński, Harajewicz, Brodziki, ze swoimi żona
mi i rodzinami oraz pani Zosia Proszek.

Na zakończenie listu kol. Jasłowski przekazał wie
le serdecznych życzeń dla kolegów z okazji świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Kol. Browarski przysłał list z prośbą o umiesz
czenie w Naszych Sygnałach, koledzy więc będą 
mieli okazję go przeczytać. Poza tym prosił o po-

PO ŚWIECIE
danie kilku adresów kolegów którzy wstąpili do Ma
rynarki w 1937 r. Jego karta jest z końca paździer
nika.

Pan Jerzy Pertek w liście z dnia 9 listopada 1973 
powiadomił nas że opracowuje teraz sprawę udzia
łu marynarzy w grupie operacyjnej gen. Kleeberga 
w walkach pod Kockiem. W związku z tym po
prosił o przekazanie paru listów kolegom, którzy 
mogliby naświetlić te działania ponieważ brali w 
nich udział.

Kol. dr Musiałkowski z Nowej Zelandii w liście 
z dnia 29-go listopada podaje wiadomości o sobie 
i o innych. Pisze dużo o koledze Franckim, który 
gdy znowu wstąpił na pokład statku odmlodniał i 
czuje się jakby go ktoś na sto koni wsadził. Jak 
mówi: strasznie się cieszę, że nasz Pan Wojciech 
nie liczy swych lat i, jak powiada, „wietrzy się” 
na Pacyfiku. O sobie pisze bardzo mało, ale jednak 
poinformował nas że jego córka otrzymała stopień 
B.Sc. i jest dyplomowanym bakteriologiem i bioche
mikiem. Z wrodzonym poczuciem humoru powiada 
że chodzi teraz nadęty jak paw, że taką ma córkę.

(Dokończenie ze str. 25)
Zwracam się do Zarządu i do wszystkich kole

gów na całym świecie z prośbą o poparcie propo
zycji takiego Zjazdu. Niech stawi się na Apel jak 
najwięcej kolegów — marynarzy zews ąd, z całego 
świata, niech długo planowany urlop do Europy, do 
Kraju, wypadnie właśnie w przyszłym roku w ta
kim terminie żeby można było zawinąć na dzień 
lub dwa do Londynu. Nasz Zarząd będzie miał 
wielkie zadanie przygotować program Zjazdu i zor
ganizować locum dla kolegów spoza Londynu. W 
wielu wypadkach będziemy musieli udzielić drobnej 
pomocy finansowej, tym którzy nie będą w stanie 
pokryć kosztów podróży. Fundusze na ten cel jak 
wiemy są. Zjazd nasz nie powinien mieć charakte

ru manifestacji militarnej lub politycznej, nie po
winien stać się platformą do niezdrowej propagan
dy, lecz być prostym spotkaniem starych kolegów, 
których łączą do dziś więzy przyjaźni i wspólnota 
byłej służby na morzu. Trudno jest wyrazić słowa
mi, co czuje dusza marynarska, więc, bez patosu, 
bez wielkich słów stawmy się wszyscy na Apelu i 
oby nikogo z nas tam ńie zabrakło. Niech nasza 
obecność zadokumentuje ponownie nas-ą spójnię i 
nasze przywiązanie do morza, a nade wszystko 
niech pozwoli nam wszystkim zobaczyć się ze so
bą, . . .takiej sposobności nie możemy sobie odmó
wić.

inż. arch. T. Lesisz



28 NASZE SYGNAŁY

Kol. Hess w kartce z życzeniami datowanej 29 lis
topada 1973 donosi że sielanka śródziemnomorska 
się skończyła ponieważ statek wraca do USA na 
doroczny remont. Żałuje mocno słońca i dobrej po
gody ale ma nadzieję, o ile wszystko rozwinie się 
pomyślnie, że powrócą tam jeszcze.

W odpowiedzi na nasz list kol. kmdr. Czesław 
Wnorowski bardzo dziękuje za pamięć. Stwierdza, 
że starzele się ale poza tym nic specjalnego na je
go odcinku się nie dzieje, z wyjątkiem tego, że te
raz jest najstarszym wiekiem kolegą z Marynarki 
Wojennej. Prosi o przekazanie pozdrowień wszyst
kim kolegom. List jest datowany 19 listopada 1973 
z Los Angeles.

Kol. Wojciech Francki pomimo, że znowu pływa 
na Pacyfiku jednak o nas nie zapomina. Ostatnio 
mieliśmy od niego 2 listy a mianowicie z 17.10.73 
oraz 4.11.73. Ten ostatni pisany na morzu w dro
dze do Nowelj Gwinei.

Ostatnim listem od kol. S. Wieczorkiewicza z 
Brighton było podziękowanie za zaproszenie na do
roczny obiad koleżeński oficerów Mar. Woj. oraz 
powiadomienie że niestety z uwagi na zdrowie nie 
będzie mógł przyjechać i wziąć w nim udziału. Ży
czy wszystkim pomyślnego, miłego spotkania kole
żeńskiego oraz łączy serdeczne pozdrowienia. List 
był pisany z Brighton dnia 8.11.1973.

Kol. kdr. Łoskoczyński przysłał parę słów na swo
jej wizytówce. Wychodzi na morze i wraca dopie
ro w końcu listopada i dlatego nie mógł wziąć u- 
działu w obiedzie koleżeńskim.

Z okazji 90-ych urodzin kmdr. dr. W. Dońskiego 
przesłaliśmy mu nasze serdeczne życzenia. Wszy
scy ci, którzy byli w Szkole Podchorążych Mary
narki Wojennej w Toruniu na pewno go sobie świe
tnie przypominają. W związku z naszym listem o- 
trzymaliśmy od dr. Dońskiego bardzo serdeczne po
dziękowania a później otrzymaliśmy jeszcze 3 od
bitki zdjęć z życia Szkoły które ukazują się w 
tym numerze Naszych Sygnałów. Dr Doński pomi
mo swego podeszłego wieku wciąż praktyku e i jak 
z listu wynika trzyma się dzielnie, jedynie od czasu 
do czasu dokucza mu atretyzm.

Z okazji Zjazdu we Francji tych, którzy brali 
udział w bitwie o Dunkierkę i Calais, to znaczy w 
naszym wypadku tych,'którzy wówczas byli zaokrę
towani na Burzy i Błyskawicy wywiązała się dosyć 

ożywiona korespondencja z organizacją francuską, 
która się nazywa Amicale des Anciens de Marinę 
Dunkerque. Zjazd ma się odbyć 26-go maja. Więcej 
szczegółów o Zjeździe zostało podanych w specjal
nych zawiadomieniach dołączonych do zawiadomień 
o dacie Walnego Zjazdu SMW. Na skutek tej ko
respondencji zostało wyjaśnione że w Zjeździe tym 
nie wezmą udziału ani reprezentanci ambasady re
żymowej w Paryżu ani też żaden okręt Polski Lu
dowej.

W swym liście z dnia 29 listopada 1973 kol. Tu- 
maniszwili prosił powiadomić swych kolegów lon
dyńskich o tym że 6, 7 i 8 grudnia będzie w Londy
nie. Czuje się dobrze i jak zawsze prowadzi bardzo 
czynne życie.

Kiedy się mieszka w Londynie, c.asem z równym 
powodzeniem możnaby mieszkać i w Australii. Od
ległości londyńskie oraz wiek stoją na przeszkodzie 
jakichkolwiek przyjacielskich spotkań. Dzięki tym 
warunkom właśnie 28 listopada otrzymaliśmy list 
od kol. Olgierda Żukowskiego który nam wszystkim 
przekazał bardzo serdeczne życzenia.

3-go grudnia 1973 otrzymaliśmy list od kol. Lu- 
belfelda z Ameryki. Zwykle kol. Lubelfeld w swych 
listach ograniczał się do kilku zdań, teraz jednak 
na naszą prośbę napisał trochę więcej o sobie i swo
jej rodzinie. Pisząc o sobie mówi że ma roboty po 
uszy ze studentami i laboratorium. Na ogól trzyma 
się dobrze, do emerytury ma jeszcze ładnych kilka 
lat, a co będzie dalej oczywiście nie może powie
dzieć. Jest możliwość, o ile świat nie zmieni się 
zbyt radykalnie, że powróci na wyspę, którą jego 
Małżonka odwiedza regularnie raz na rok. Syn Ko
mandora ukończył w zeszłym roku matematykę, ale 
zdecydował w roku przyszłym wstąpić do Semina
rium Duchownego. Obecnie wykłada w wyższej 
szkole. Kolega wspomina o tym jaką radość spra- 
wialą mu Nasze Sygnały, które przechowuje skru
pulatnie i czyta kilkakrotnie. Na zakończenie prze
syła nam wszystkim serdeczne pozdrowienia oraz 
życzenia zdrowia.

Gen. Wołkowicki, który wrócił do Polski jako ko
mandor porucznik i brał udział w pierwszych kro
kach tworzenia naszej Marynarki Wojennej utrzy
muje z nami bardzo miłe i koleżeńskie stosunki. Z 
okazji Świąt, Nowego Roku oraz życzeń złożonych 
mu przez nas w dniu Jego urodzin w styczniu bar
dzo serdecznie nam dziękuje i nawzajem przesyła 
swoje naijlepsze życzenia.
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Kol. inż. Podkowicz przysłał nam 2 listy, jeden 
z 1-go grudnia a drugi z 16 lutego 1974. Ze zdro
wiem czuje się rozmaicie, ale ostatnio szczęśliwie 
znacznie się poprawiło. W swym liście wspomina 
pana Komandora Zajączkowskiego, o którym mówi 
że trzyma się b. dobrze oraz o otrzymaniu Krzyża 
Oficerskiego Polonia Restituta od Prezydenta R.P. 
oraz amerykańskiego Orderu Of.St. John the Baptist 
of Amerika, tytuł Knight Grand Officer. Kol. Pod
kowicz kupił nowy wóz japoński firmy Datsun z 
którego jest b. zadowolony. Wypowiedział również 
kilka bardzo ciepłych słów o naszym koledze ś.p. 
inż. Józefie Minkiewiczu. Wracając trochę do hi
storii, zawiadomił nas, że jego znajomi ukraińcy 
którzy pracują w De Havillandzie przynieśli mu 
książkę w języku ukraińskim w której jest wspom
niany jego praszczur imieniem Podkowa z roku 1610, 
który był osobistym podkuwaczem i strażnikiem Kró
la Stefana Batorego w czasie walki na polu, za co 
został przez króla uszlachcony, ze mianą nazwiska 
na Podkowicz.

Otrzymaliśmy również dwa listy od bardzo dro
giego kolegi Kownackiego. Pisze on na ogół rzadko, 
bo pisanie sprawia mu niemałą trudność. W swym 
l-szym liście z 18 października 1973 wspomina o 
naszym koledze Michale Żebrowskim a w drugim 
bardzo dziękuje za pamięć i przesłanie mu „menu" 
podpisanego przez wszystkich kolegów w czasie na
szego obiadu koleżeńskiego. Zauważa, że bardzo 
chętnie by wypił z nami kieliszek dobrego Chatea- 
uneuf du Papę nie tyle ze względu na samo wino, 
którego ma do licha i trochę (przypuszczamy, że 
własnej roboty), ale właśnie ze względu na nasze 
towarzystwo, którego mu bardzo brakuje.

Pani Admirałowa Unrug darzy nasze Stowarzy
szenie niezmienną sympatią czego dowodem są listy, 
które od niej otrzymujemy w odpowiedzi na nasze. 
Pisze, że niczego jej nie brakuje — prócz towarzy
stwa miłych sercu ludzi na codzień. Chwała Bogu 
zdrowie Pani Admirałowej jako tako służy bo nic 
o nim nie wspomina.

Kol. A Cwalina w liście z 12-go grudnia z Ka
nady bardzo krótkim, wspomina jedynie że przecho
dzi teraz przez okres pewnych trudności. Możemy 
mu życzyć z całego serca aby się jak najszybciej 
zakończyły.

W Dzienniku Związkowym wychodzącym w Chi
cago w rubryce „Sygnały” ukazały się następujące 
wzmianki:

W przyszłym roku popularny miesięcznik „Morze” 
obchodzić będzie 50-lecie swego istnienia.

W związku z tą rocznicą wydany zostanie kalen
darz ścienny „Morze” na rok 1974.

Kalendarz ilustrowany jest wielobarwnymi repro
dukcjami obrazów Adama Werki o tematyce mary
nistycznej, przypominającymi ważniejsze wydarze
nia i osiągnięcia Polskiej Żeglugi Morskiej.

Zawiera ponadto szereg cennych informacji oraz 
szereg interesujących szczegółów historycznych.

Wydawnictwo „Hejnał Mariacki” w numerze paź- 
dziernik-listopad zamieszcza w dziale „Z księgi 
chwały Polskiej Marynarki Wojennej” pięknie na
pisane przez Stanisława Podlewskiego wspomnienie: 
ORP „Dzik”. Autor wymienia nie tylko zasługi bo
jowe tej polskiej łodzi podwodnej i jej bliźniaczej 
jednostki ORP „Sokół”, ale podaje też sporo mało 
znanych szczegółów, które warto chyba przytoczyć.

Kol. Jarosław Szczerbik, w krótkim liście do nas 
zawiadamia, że przekazał na Komisję Opieki £ 10.- 
i jednocześnie przesyła dla wszystkich członków 
Stowarzyszenia swe najlepsze życzenia z Argentyny.

Z kol. kmdr. Januszewskim Stowarzyszenie jest w 
stałej łączności. Wymieniamy nawzajem wiadomo
ści. On pisze o Argentynie i Polakach argentyńskich, 
a my o naszych członkach i o naszej wyspie. Poza 
tym wszędzie gdzie można, kol. Januszewski przy
pomina Argentyńczykom o Polsce i roli jaką ode
grała w czasie ostatniej wojny. Również na jego 
prośbę wysyłamy Nasze Sygnały do dwóch biblio
tek. Jedna to — Biblioteka Polaca Ignacio Domeyko 
a druga Biblioteka de la Union de los Polacos en 
Republica Argentina.

Uprzejmie komunikujemy, że wydana została przez 
kol. Stanisława Piaskowskiego książka pt. „Morski 
Dywizjon Lotniczy 1918-1939” opracowana przez 
Jerzego Rozwadowskiego. Na książkę składa się 
krótka historia dywizjonu morskiego, przypominają
ca wiele zapomnianych już nazwisk kolegów lotni
ków oraz plany wszystkich typów samolotów wcho
dzących kiedykolwiek w skład dywizjonu z podaniem 
ich charakterystyki. W rozdziale X opracowanym 
przez kol. Piaskowskiego znajduje się krótka cha
rakterystyka samolotów niemieckich, które brały u- 
dział w naszej wojnie wrześniowej. Książka jest 
wydana bardzo starannie. Koledzy którzy chcieliby 
nabyć ją powinni zwrócić się do Sigma Press, 
116 McNutt Ave„ Albany N.Y. USA. Cena 7.50 doi.
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Doszła do nas wiadomość że kuter Straży Gra
nicznej „Batory” na którym kilku obrońców Helu 
zdołało przedostać się w dniu 2.10.1939 na Gotland 
był w najbliższym czasie odholowany na Hel, wy
ciągnięty na ląd, odremontowany, przywrócony do 
dawnego wyglądu i ustawiony jako pomnik na Helu.

W dniu 27 lutego 1974 r. na zebraniu Koła Sta
rych Gdynian w Klubie Morskim w Gdyni (o godz. 
18.25) zasłabł i wkrótce zmarł kpt. rez. Mar. Wcf. 
Kazimierz Wiśniewski.

Przed 54 laty, w dniu 10 lutego 1920 r. w Pucku, 
wówczas plutonowy Marynarki Wojennej, Kazimierz 
Wiśniewski dostąpił zaszczytu wciągnięcia na maszt 
polskiej bandery po 148 latach niewoli.

Urodził się 1 marca 1899 r. w Brodnicy n/Drwę
cą. Służbę wojskową pełnił od 1919 do 1952 r. w 
Marynarce Wojennej. W latach 1920-22 służył na 
okręcie hydrograficznym „Pomorzanin”, w 1928 r. 
wyjechał do Francji do szkoły podwodnego pływa
nia, a od 1929 nadzorował w Nantes budowę okrę
tu podwodnego „Ryś” i powrócił na nim do Gdyni 
w 1931 r.

W stopniu chorążego marynarki dalej pełnił słu
żbę na okręcie hydrograficznym „Pomorzanin”. We 
wrześniu 1939 uczestniczył w obronie Helu w kom
panii kpt. mar. Alfreda Yougana.

Po powrocie z niewoli wstąpił znów do Marynar
ki Wofjennej i na „Czajce”, a później jako dowódca 
trałowca „Kormoran”, brał udział w rozminowy- 
waniu wód przybrzeżnych

Wykładał następnie w Szkole Specjalistów Mor
skich w Gdyni, a do emerytury zaś w roku 1952 
pełnił służbę na Helu.

W 1973 roku został mianowany kapitanem Ma
rynarki Wojennej. Był aktywnym członkiem Koła 
Starych Gdynian i zmarł w czasie wygłaszania pre
lekcji o pamiętnym dniu zaślubin Polski z morzem, 
10 lutego 1920 r. w Pucku. Mimo natychmiastowej 
pomocy Pogotowia Ratunkowego nie udało się Go 
utrzymać przy życiu. Zmarł w przededniu 75 ro
cznicy urodzin.

Straciliśmy dobrego przyjaciela, kolegę i Polaka.
W serii „Biblioteka pamięci pokoleń” nakładem 

wydawnictwa „Książka i Wiedza” w Polsce uka
zała się książka Edmunda Kosiarza pt. „Obrona 
Kępy Oksywskiej”. Autor przypomina jeden z hero
icznych epizodów polskiego września 1939. Walki o 
Kępę Oksywską rozpoczęły się 10-go września i 
wkrótce przekształciły się w największą i najkrwa
wszą bitwę na polskim wybrzeżu. 7500 żołnierzy i 
marynarzy stanęło z bronią w ręku na skrawku 
ziemi niby na wyspie przeciw wielokrotni licz
niejszemu wrogowi.
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STANISŁAW WIECZORKIEWICZ

Ostatnie pożegnania

Zegnamy dziś naszego Kolegę, ś.p. Stanisława 
Wieczorkiewicza, którego wszyscy z nas tak bat 
dzo szanowali, cenili i lubili.

Szanowali i podziwiali jego energię i oddanie pra
cy społecznej, której się poświęcił, pełniąc ją z 
uszczerbkiem dla swych spraw osobistych. Nie by
ło na tutejszym terenie organizacji polskiej do któ
rej by nie należał i której by nie pomagał, pracu
jąc zawsze bezinteresownie i z wielkim poświęce
niem.

Przez kilka lat był nawet członkiem Zarządu 
Głównego naszego Stowarzyszenia w Londynie, bio- 
rąc żywy udział w jego pracach. Ceniliśmy bardzo 
jego życzliwy i koleżeński stosunek do nas wszyst
kich.

Ze względu na te cechy charakteru i dobre ser
ce był przez wszystkich łubiany. Każdemu starał 
się przyjść z pomocą.

Chociaż do wielu organizacji należał, to jednak, 
przede wszystkim najbardziej był oddany naszej Ro
dzinie Marynarskiej. Koledzy w Brighton to nale
życie ocenili nadając Mu godność swego Prezesa 
Honorowego.

Niech mi wolno będzie jako członkowi Komitetu 
Honorowego S.M.W. w imieniu Stowarzyszenia i 
własnym złożyć hołd Jego pamięci.

Niech ta obca ziemia Drogi Kolego lekką Ci 
będzie. Pamięć o Tobie pozostanie wśród nas na 
zawsze. Niech się Gdynia i Oksywie przyśni Tobie!*

W. Nadratowski

Kilka słów w linieniu Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej — Koło Brighton.

Dziś żegnamy naszego byłego Porucznika Mar. 
Woj.

STANISŁAWA WIECZORKIEWICZA 
Honorowego Prezesa S.M.W. Koło Brighton Pioniera 
— Przyjaciela — Doradcę, którego odczujemy brak 
w naszym gronie. Pragnieniem naszym jest, by spo
czął na wieki na polskiej ziemi, ale na to nie po
zwalają obecne warunki. Żegnamy cię przyjacielu 
nasz Stanisławie. My tu obecni przyrzekamy służyć 
w dalszym ciągu wiernie idei, której Ty służyłeś 
w ciągu Twojego życia.

Cześć Twojej pamięci!
Niech ci ziemia lekką będzie, spoczywaj w Bogu!

Prezes S.M.W. Koło Brighton
W. Żółkiewka

Jako Prezes S.P.K. Koło Nr 18 pragnę pożegnać 
naszego kolegę długoletniego członka, oraz Wice 
Prezesa. W Brighton był on człowiekiem opatrzno
ściowym dla całej emigracji. Pogrążeni w żałobie 
żegnamy ciebie drogi Kolego.

Niech Ci lekką ziemia będzie.
Prezes S.P.K.

Z. Wiśniewski
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KOMISJA OPIEKI S.M.W.
SŁOWA

Pani AJ.
Zechciejcie przyjąć serdeczne podziękowanie za 

Waszą pamięć i zapomogę. Zdrowie moje — sto
sownie do podeszłego wieku (85 lat) ale jeszcze nie
najgorsze. Samopoczucie moje zależy od ciśnienia a 
więc zmienne, ale odkładam leżenie w łóżku, jak 
długo się da. Teraz, zimą, wychodzę bardzo mało, 
bo ślisko, tylko za niezbędnymi zakupami.

Ślę serdeczne pozdrowienia i miłe wyrazy, za
wsze wdzięczna.

Kol. F.F.
Za otrzymany koleżeński prezent gwiazdkowy 

oraz życzenia świąteczne i noworoczne składam naj
serdeczniejsze podziękowanie. Sprawił mi nieopisa
ną radość i duże zadowolenie, tym bardziej że jest 
dla mnie dużą pomocą zwłaszcza że sroga zima 
już od połowy listopada panuje bez przerwy na 
naszym wybrzeżu. Jeszcze raz składam moje naj
serdeczniejsze podziękowanie za Okazaną mi pomoc. 
Załączam wyrazy szacunku.

Pani M.K.
Dla miłych przyjaciół najserdeczniejsze życzenia 

świąteczne i szczęśliwego Nowego roku przesyłam. 
Za życzenia i „Gwiazdkę” bardzo dziękuję. Wzru
sza mnie Wasza pamięć o mnie. Bóg zapłać.

Pani M.S.
Wzruszona jestem zawsze pamięcią o mnie. Ser

decznie dziękuję. Również wdzięczna jestem za 
przysłaną pomoc, która mi pomaga i ułatwia życie.

Pani T.G.
Serdecznie dziękuję za wszystko co Pan dla mnie 

uczynił. Otrzymałam z banku oszczędności męża, 
bardzo jestem Panu wdzięczna za tę przysługę. 
Przesyłam Panu, Panie Komandorze, jak i wszyst
kim pozostałym osobom wielkie Bóg zapłać. Mąż 
mój gdyby żył ucieszyłby się na pewno z tego. Rów
nież dziękuję za prezent gwiazdkowy, którego się 
nie spodziewałam.

Pani L.C.
Dar pieniężny z 3.12.73 otrzymałam. Otrzyma

łam pocztówkę z życzeniami świątecznymi która 
sprawiła mi wielką radość. Trzymam ją i cieszę 
się, że w moim wieku i samotnym życiu mogę mieć 
chwilę radości i zadowolenia. Szanowni Panowie z 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej — jak mogę, dziękuję za pomoc i pamięć o 
mnie.

UZNANIA

Pani H.P.
Dziękuję bardzo za miłe, serdeczne życzenia i za 

przekaz na £10. To duża pomoc dla mnie, zwłasz
cza teraz, kiedy przeszłam na emeryturę. Jestem 
bardzo wdzięczna i wzruszona pamięcią przyjaciół 
męża.
Pani E.G.

Otrzymałam z P.K.O. Warszawa przekaz pienię
żny. Byłam i jestem wzruszona, łzy miałam w o- 
czach, że są jeszcze ludzie na obczyźnie którzy o 
mnie pamiętają. Nie znajdę słów podzięki za ten 
dar gwiazdkowy.
Pani A.B.

Bardzo dziękuję Państwu za przekazanie mi ta
kiego wspaniałego prezentu gwiazdkowego. Za o- 
trzymane pieniądze zaopatrzyłam się w żywność i 
opał na zimę. Swym darem udowodniliście mi, że 
można liczyć na pomoc od przyjaciół i współpra
cowników mego zmarłego syna ... Na starość bar
dzo mi ciężko bez męża i synów.
Kol. ER.

Dziękuję serdecznie za prezent gwiazdkowy. Ode
brałem bony 26.10. b.r. Bardzo mi się przydały na 
zaopatrzenie się w najpotrzebniejsze rzeczy na zimę.

Ze względu na moje bardzo nadszarpnięte zdro
wie muszę mieć ciepłe ubranie w które zaopatrzę 
się teraz dzięki wam.
Pani K.K.

W związku z otrzymanym prezentem gwiazdko
wym, wysyłam gorące podziękowanie Stowarzysze
niu na ręce Pana sekretarza. Niezmiernie się cie
szę, gdyż jestem w ciężkiej sytuacji materialnej i 
zdrowotnej, od roku jestem ciężko chora na serce 
i cukrzycę. Jestem na specjalnej diecie, a mam 
skromną rentę z której jest mi ciężko utrzymać 
się, a nie mam żadnej pomocy finansowej od rodzi
ny i nie mam na kogo liczyć.

Bardzo, bardzo jestem wdzięczna za pomoc i go
rąco dziękuję.
Pani I.Ł.

Z całego serca dziękuję za pamięć o mnie, za 
życzenia i prezent. Ze zdrowiem czuję się daleko 
lepiej, gdyż dzięki Panom mogłam sobie pozwolić 
na prywatne opłacanie lekarza i ta kuracja dopiero 
była bardzo pomocna. Dziękuję, dziękuję Panom z 
całego serca. Dziś otrzymałam pieniądze, będę znów 
mogła kontynuować leczenie i będę miała ciepło w 
domu.

Z całego serca jeszcze raz Panom dziękuję.
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ŚWIĘTO POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

W LONDYNIE
Naszym zwyczajem obchodziliśmy święto Mary

narki Wojennej w sobotę najbliższą do 10-go lutego, 
który jest właściwym dniem naszego święta. Dzień 
ten rozpoczęliśmy od Mszy św. w kościele św. An
drzeja Boboli, która była odprawiona na intenctę 
wszystkich tych co zginęli w czasie wojny lub ode
szli od nas na zawsze. Pod tym względem rok 
ostatni był wyjątkowo smutny ponieważ odeszło od 
nas 24 Kolegów w tej liczbie Pan Admirał Unrug 
i Morgenstern. Liczba 24 zawiera nazwiska kole
gów nie tylko znajdujących się na zachodzie, ale 
również tych, którzy umarli w Polsce. Ich nazwi
ska będą wymienione w rubryce żałobnej i były u- 
mieszczone w naszym nekrologu w Dzienniku Pol
skim. Mszę św. odprawił ks. prałat K. Sołowiej a 
Lekcję odczytał nasz prezes kmdr dr B. Markowski.

Tego samego dnia wieczorem odbyła się kolacja 
koleżeńska z muzyką i tańcami w Ognisku Polskim. 
W zabawie brało udział 74 kolegów z rodzinami. 
Państwo Minkiewiczowie z powodu awarii auta po 
drodze niestety musieli ze spotkania zrezygnować; 
także nie przybył zgłoszony kol. J. Kurzawa. Przy
chodzących gości witał kol. Dulla z Małżonką i 
jako I-szy wiceprezes Stowarzyszenia, a wieczór 
został zorganizowany przez kolegów Budzyńskiego i 
Krzyżanowskiego, 'jak zwykle niezawodnych pod 
tym względem. Przy tej okazji kol. Dulla zrobił 
bardzo ładny gest i zafundował po ślicznym goździ
ku dla każdej z pań. Do tańców przygrywała or
kiestra p. Szostaka.

Zabawa była bardzo udana; wszyscy bawili się 
jakby im ćwierć wieku ubyło. Gdy o godzinie 12-ej 
zakończono zabawę goście rozchodzili się z pewnym 

ociąganiem i słyszało się wiele głosów że dopiero 
właśnie rozkręcili się na dobre a tu już trzeba 
wracać do domu.

Dzięki wielkim talentom wodzireja prowadzącego 
tańce z figurami cale towarzystwo przekształciło 
się w jedną wielką bawiącą się rodzinę. Odbyła się 
również licytacja paru butelek alkoholu zaofiarowa
nych przez kol. Zubkowskiego i Dullę. Dochód po
szedł na cele Komisji Opieki. Zabawa udała się też 
dlatego, że została bardzo sprawnie zorganizowana 
przez kierowniczkę Ogniska oraz panie podające do 
stołu i w barach.

Dla przypomnienia podajemy poniżej nazwiska 
kolegów z Londynu, którzy przybyli z rodzinami: 
pp. F. Kaczmarkowie, pp. F. Wizłowie, A. Brzózka, 
pp. Pitułkowie, B. Biskupscy, A. Gulukowie, P. Wa
silewscy, S. Traszko, pani Seifert (małżonek był cho
ry i nie mógł przyjść), A. Trzyna, W. Nadratowski, 
R. Dullowie, J. Moszorowie, J. Anczykowscy, B. 
Wrońscy, B Jabłońscy, B. Markowscy, A. Macku- 
sowie, K. Zubkowscy, R. Utniccy, T. Budzyński, 
H. Wójcik, A. Jacewicz, B. Mintowt-Czyżowie, W. 
Krzyżanowscy, Z. Pleziowie, W. Limonienkowie, 
E. Liber, J. Wiszowaty z rodziną, i T. Kutek.

Dnia 10-go lutego po południu nasz Prezes kol 
Markowski w towarzystwie mec. Nadratow^kiego 
jako Prezesa Klubu Morskiego oraz sekretarza 
Związku Marynarki Handlowej W. Haducha, złoży
li wieniec w Katedrze Katolickiej Westminster 
przed tablicą ufundowaną niegdyś przez Stowarzy
szenie Marynarki Wojenną.

W GLASGOW
Koledzy z Koła SMW Glasgow, jak co roku, 

uroczyście obchodzili dzień 10-go lutego. W tym ro
ku prosili by prezes SMW przyjechał do nich i z ni
mi spędził ten ważny dzień. Po uzgodnieniu dat 
wyjechałem 16.2.74 by wziąć udział w święcie w 
niedzielę 17-go lutego 1974. (data święta została 
przesunięta o tydzień ze względu na obchód w Lon
dynie).

Na dworcu w Glasgow przywitali mnie Prezes 
Koła Glasgow kol. Bolesław Lassa i członek Zarzą
du kol. Adam Wiśniewski (z ORP Piorun, obecnie 
górnik). Zostawiłem bagaż w hotelu i udaliśmy 
się do lokalu SPK gdzie nasi marynarze korzystają 

z serdecznej gościny i gdzie mają swoje miesięczne 
(!) zebrania oraz większe imprezy towarzyskie.

Koledzy nasi w Glasgow są w większej części 
także członkami SPK a Koło Glasgow współpracu
je w koleżeńskiej atmosferze z lokalnym Kołem 
SPK.

Pan Mieczysław Brodziński, prezes lokalnego Ko
ła SPK i członek wielu innych organizacji cieszy 
się z dobrych stosunków z naszymi kolegami i pod
kreśla z uznaniem, jaką mańkę zdobyli sobie swym 
zachowaniem i postawą polscy marynarze tak w 
polskim, jak w szkockim społeczeństwie. Miło było 
nam wszystkim zaobserwować ten fakt, którego 
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praktycznym owocem jest przyjacielska współpraca 
w urządzaniu imprez niepodległościowych i towa
rzyskich.

Po obejrzeniu całego domu SPK (który przypo
mina londyńskie „Ognisko”) i zjedzeniu kolacji uda
liśmy się do drugiej polskiej organizacji, z którą na
si marynarze i SPK żyją w nadzwyczaj przyjaznych 
stosunkach.

Jest to Towarzystwo Społeczno Oświatowe im. 
gen. Sikorskiego. Jego prezesem przez długie lata 
był nasz kolega marynarz i b. oficer artylerii pan 
Banasiewicz. Jego nagła śmierć w grudniu okryła 
żałobą nie tylko żonę i córkę ale całe społeczeń
stwo polskie w Glasgow. Cieszył się opinią nie 
tylko niezmordowanego pracownika społecznego ale 
też człowieka dużego taktu i dużej kultury, który 
umiał zjednywać ludzi i całe organizacje dla wspól
nej pracy.

Niechaj mi wolno będzie tutaj w imieniu SMW 
złożyć Pani Banasiewiczowej i jej córce wyrazy 
serdecznego współczucia.

Pracę w Towarzystwie Społeczno-Oświatowym 
wzięli na swe barki pan Józef Dula i dr Indyk; 
jak sam stwierdziłem pracują aktywnie. Towarzy
stwo urządza dla Polsko-Szkockiego społeczeństwa 
wieczory towarzyskie co najmniej 3 razy w tygo
dniu. Cieszą się one wielkim powodzeniem. Towa
rzystwo prowadzi dużą bibliotekę; posiada dom dla 
samotnych i starszych; utrzymuje b. przyjacielskie 
stosunki z SPK i z Kołem SMW a nasi koledzy ma
rynarze odwiedzają wraz ze swymi rodzinami obie 
instytucje.

Resztę pierwszego wieczoru spędziłem na spotka
niach z wieloma kolegami z Marynarki Wojennej 
omawiając ich sukcesy i troski. Kolega Tadeusz 
Ficek opowiadał mi o swym bracie Zdzisławie, któ
ry przebył niewolę w Oflagu VII C. powrócił do 
kraju, tam został wtrącony do więzienia, razem z 
grupą oficerów Polskiej Marynarki Wojennej (Mie- 
szkowski, Przybyszewski i inni) i rozstrzelany. Po
dzielił los tych nieszczęśliwych naszych kolegów, 
którzy zostali poddani torturom a niektórzy śmierci, 
a których potem wspaniałomyślnie „zrehabilitowa
no”.

Następny dzień w Glasgow zaczęliśmy od Mszy 
św. odprawionej przez ks. prałata Drobinę (w za
stępstwie chorego księdza Gruszki). Sztandar SPK 
z pocztem sztandarowym podkreślał ważność uro
czystości. W imieniu kolegów odczytałem Lekcję 
a ks. prałat podkreślił losy i chwałę Polskiej Ma
rynarki Wojennej wzywając obecnych do modlitwy 
za poległych marynarzy. Z kościoła udaliśmy się na 
cmentarz, by złożyć wieniec oddać hołd nieżyją
cym kolegom. Wieniec został złożony przed głów

nym pomnikiem poległych marynarzy a wiązanki 
kwiatów na grobach Kolegów. Odwiedziliśmy 2 
cmentarze (na jednym z nich znajdują się też gro
by zmarłych na początku wojny).

Uczciliśmy też modlitwą odczytaną przez kol. 
Łassę pamięć niedawno zmarłych marynarzy z ś.p. 
kol. Banasiewiczem włącznie. Żona i córka były o- 
becne a z nimi znany społecznik z Glasgow mjr. 
Minor. Oprócz nich towarzyszyli mi koledzy B. Las
sa, prezes Koła Glasgow oraz koledzy Władysław 
Duch, Władysław Strzelczyk, Tadeusz Ficek, Adam 
Wiśniewski. S. Oleszczuk i Henryk Baruk.

Po krótkiej wizycie w gościnnym domu pp. Łas- 
sów udałem się do lokalu SPK, by jeszcze raz 
przed oficjalnym obiadem spotkać się z innymi 
członkami SMW. Między innymi miałem przyje
mność pogawędki z kolegami Zygmuntem Motło- 
chem. Antonim Sowińskim, Zygmuntem Zdrojew
skim.

I znów jak zwykle przewijały się wspomnienia o 
przeżyciach na morzach i okrętach, o dowódcach, 
o tych co zginęli i o tych co żyją w Londynie czy 
gdzie indziej. Nazwiska takie jak Biskupski, Pituł
ko, Wroński, Karnicki, Dzienisiewicz, Ziembicki, 
Lichodziejewski, Tymiński i wielu innych powtarza
ły się co chwilę. Kopalnią wspomnień był chorąży 
Władysław Duch, którego wygląd i Krzyż V.M. 
świadczyły o sławnej bojowej przeszłości.

Kol. Wojciechowski i kol. łan Stepek zjawili 
się na krótko przed obiadem. Kol. Wojciechowski 
wraz ze swą żoną Szkotką bierze czynny udział w 
pracach Koła SMW prawie od momentu założenia. 
Kol. Jan Stepek który, na razie nie należy formal
nie do Koła jest zawsze serdecznie witany przez 
kolegów na wszystkich uroczystościach marynar
skich. Nawiasem mówiąc kol. Stepek jest znanym 
przedsiębiorcą w przemyśle elektrotechnicznym w 
Glasgow.

Sytuacja materialna kolegów jest na ogół dobra, 
szczególnie dla tych przedsiębiorczych i pracowi
tych. Wspomniałem o żonach naszych kolegów w 
Glasgow. Otóż większość naszych marynarzy w 
tym mieście jest ożeniona ze Szkotlkami. Ich życie 
małżeńskie niektórych 20 a nawet 30-letnie jest 
wystarczająco długim okresem, by ocenić jakość 
tych małżeństw. Pozwoliłem sobie dołączyć do ich 
żon prosząc je o opinię o ich małżeństwach. Jedna 
z nich lapidarnie i krótko wypowiedziała swoje zda
nie: „We would not exchange them for any other”. 
Reszta jednogłośnie zgodziła się z tą opinią.

Pytanie to zadałem też naszym kolegom. Odpo
wiedzieli że żyją w harmonii że żony biorą chętnie 
czynny udział w życiu organizacji polskich i że są 
szczęśliwi z tego wyboru.
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Uroczysty obiad rozpoczął się przemówieniem 
kol. B. Łassy, który powitał gości i kolegów. Spe
cjalnie serdeczne słowa skierował do przedsta
wicieli bratnich organizacji polskich i do mnie jako 
przedstawiciela Zarządu Głównego SMW. Oprócz 
gości, kolegów i ich żon zjawiła się grupa przed
stawicieli nowego pokolenia.

Miło mi było spotkać i pogadać o dawnych cza
sach z kpt. mar. Poray-Wojciechowskim, który o- 
prócz swaj pracy zawodowej (jest wykładowcą w 
szkole morskiej) poświęca wolne chwile i noce 
swej pracy historycznej i artystycznej. Jego syn 
ukończył wyższe studia techniczne i zajmuje odpo
wiedzialne stanowisko w przemyśle.

Żałowaliśmy, że nie możemy mieć między na
mi wiernego przyjaciela Marynarki Wojennej prof. 
Koczy, który niestety miał w tym dniu wykład w 
Edynburgu.

Przy kawie w bardzo miłych słowach zostałem 
wezwany przez gospodarza do przemówienia. Przy
taczam je gdyż jest ono zsumowaniem wrażeń od
niesionych z wizyty w Glasgow.

„Drogi Kolego Prezesie, Dostojni Goście, Panie 
i Panowie, Koledzy,

Jestem głęboko wdzięczny Koledze Prezesowi Bo
lesławowi Lassie za zaproszenie mnie do Glasgow 
i za możność spotkania i poznania kolegów i przy
jaciół Polskiej Marynarki Wojennej.

Święto Marynarki Wojennej — dzień Zaślubin 
Polski z morzem był świętem nie tylko marynarzy 
ale świętem ich rodzin, ich żon i dzieci i ich przy
jaciół.

Tak było w wolnej Polsce — tak pozostało na 
emigracji.

Obecność Państwa tutaj po 30-tu latach od woj
ny dowodzi że idea Polski związanej z morzem 
odpowiadała gorącym pragnieniom każdego Polaka 
a społeczeństwo polskie darzyło i darzy nas mary
narzy sympatią i zaufaniem.

To zaufanie staraliśmy się utwierdzić podczas 
wojny gdy od pierwszego do ostatniego dnia okręty 
z biało-czerwoną banderą walczyły chlubnie przy
nosząc uznanie nie tylko marynarzom ale wszyst
kim Polakom.

Przyniosły uznanie — ale iluż naszych przyjaciół 
i kolegów poległo przy obronie polskiego wybrzeża 
— i iluż po tym dołączyło do nich w krwawych 
walkach na morzu.

Dzisiaj, zgodnie z polską tradycją marynarską 
rozpoczęliśmy dzień Marynarki Wojennej przez od
danie hołdu Bogu a potem hołdu poległym Kolegom 
tym prawdziwym bohaterom ostatnich zmagań.

Dzisiaj też w imię tej samej tradycji my żyjący, 

nasze żony i dzieci i nasi przyjaciele z bratnich 
organizacji niepodległościowych zebrali się by dać 
dowód swego przywiązania dla idei polskiego mo
rza i ludzi którzy dla tej idei pracowali, walczyli 
i . . . ginęli.

Dziękuję Koledze Prezesowi Koła Glasgow, dzię
kuję wszystkim jego Kolegom za tak piękne, spra
wne, godne i wierne tradycji urządzenie naszego 
święta.

Dziękuję dostojnym gościom za ich obecność, 
która świadczy że ani czas, ani odległość ani zmia
ny warunków bytu nie zmieniły wierzeń i umiło
wań które mieliśmy w naszej młodości.

And now Ladies and Gentlemen I should like to 
address the very special members of our family.

I should like to talk to the Scotish wifes of our 
Polish Naval men.

I should like to thank you for sharing your lite 
with your Polish husbands for your loyalty, for your 
kindness, understanding and your patience.

I know, that in your married lives you have your 
ups and your downs, your hopes — happiness and 
your ... disappointments.

However I must tell you one secret. Your Polish 
husbands just confessed to me that they are proud 
and happy to have you as their wifes and mothers 
of their children.

I congratulate you for these achievements. Thank 
you again and wish that your children could inherit 
the best futures of both cultures and traditions, 
Polish and Scottich, and bring respect to both 
nationalities and happiness to themselves and to you, 
their mothers. Thank you.

Występ artystyczny Miss Karin Alexander, dosko
nałej, młodej i uroczej studentki muzyki uprzyjemnił 
wieczór a marynarskie, wojskowe i nie wojskowe 
polskie i szkockie pisenki prowadzone przez pana 
Dutka zostały przyjęte z entuzjazmem; śpiewali je 
wszyscy obecni.

Po obiedzie sprawnie przygotowano salę na tańce 
i za chwilę młodsze i starsze panie, zostały porwa
ne do tańca.

Ja niestety po przetańczeniu jednego tańca mu- 
siałem wracać na dworzec by rano stanąć do pra
cy. A szkoda, bo zabawa była wyjątkowo udana. 
Myślę że nawet wymagający Prezes Lassa był za
dowolony, gdyż było pełno życia, humoru i ochoty, 
nie było krzyków ani alkoholowych ekscesów. Jed
nym słowem wszyscy Koledzy z Koła Glasgow mu
szą być zadowoleni z poziomu spotkania i wieczoru.

Serdeczne słowa uznania dla Prezesa i wszystkich 
Kolegów z Glasgow!

B Markowski
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A. BROWARSKI

LIST Z KANADY

Ilekroć listonosz przynosi „Sygnały” inna kores
pondencja czeka aż ostatnia strona naszego pisma 
zostanie przeczytana. Stara metoda, którą na pe
wno inni czytelnicy także stosują. Ale do jednej stro
nicy podchodzę z trwogą, a mianowicie do karty 
żałobnej, która w sposób bezwzględny odnotowuje 
zgony kolegów, te tzw. „normalne” oraz te „nie
wytłumaczalne” bo przedwczesne; wszystkie razem 
zmniejszają nasze szeregi.

Istnieje kilka żałobnych dat Marynarki, a te jakoś 
razem przychodzą mi na pamięć podczas deszczo
wych dni jesiennych, specjalnie zaś w listopadzie, 
kiedy tradycyjnie składa się hołd poległym w walce.

W marcu br. byłem w Europie, ale żałuję, że 
nie miałem sposobnokci odwiedzenia Londynu.

Dla od dwudziestu lat osiadłego w Kanadzie, kra
je europejskie są miniaturowymi państewkami o 
starych budowlach i wąskich uliczkach tchnących 
przeszłością.

Stolice Europy wydają się przeludnione, zatłoczo
ne samochodami, zadymione, pełne zgiełku i ruchu; 
odpychające wygórowanymi cenami. Miejsca space
rowe Warszawy, Wiednia, Rzymu, Paryża czy Mad
rytu są dosłownie nabite „narodem”, w którym 
przeważa krzykliwa młodzież. Wszędzie do obrzy
dzenia widać kudłate niegolone twarze mężczyzn, 
oraz niedbale rozpuszczone włosy młodych kobiet.

O tempora, o mores! jakby powiedział łacinnik. 
Z całego towarzystwa wypada młodzież polska, ja
ko stosunkowo najspokojniejsza i najbardziej zdy
scyplinowana.

Na tym kontynencie pod egidą plutokraoji dzieją 
się rzeczy okropne, którym przewodzi sam prezy
dent USA. W ogóle polityka staje się coraz brud
niejsza. Każdy kraj ma swoje kłopoty. A oto Israel, 
znowu tłucze Arabów, podsycając zarzewie pożogi 
światowej.

W Buenos Aires, Argentyna, donosi kolega Jerzy 
Dittmar, panuje sytuacja wywrotowa — coraz wię
cej rabunków, morderstw, rzesz niezatrudnionych. 
coraz szersza inflacja.

W prowincji Quebec odbywają się wybory, które 
zadecydują czy ta pseudo-francuska prowincja po
zostanie w federacji Kanady czy obierze sobie nie
zależność.

•
* * *

Od szeregu miesięcy pracuję kontraktowo w roz
maitych miejscowościach wschodniej Kanady. Żeby 
utrzymać „więź z morzem” sprawiłem sobie sied
miometrowy żaglowiec, ożaglowanie kutra, z kabi
ną do spania i motorkiem pomocniczym. Mogę go 
holować na ciągniku z szybkością 70 mil na godzi
nę po dobrej szosie. W wolnych chwilach, to jest 
wieczorami i podczas weekendów żegluję po jezio
rach Ontario, Erie czy Huron.

Oto dane taktyczne jachtu dla zainteresowanych 
tym sportem: długość 21 stóp, szerokość max. 6-8, 
podnoszony keel o wadze 400 Ib. zanurzenie od 1 
do 5-6” wyporność 1300 Ib, powierzchnia żagli 
175 Sq ft. (jib normalny) lub około 300 sq. ft. z 
genoa jib’em.

Pełno uciechy i dużo pracy dla jednoosobowej za
łogi, szczególnie kiedy wieje wiatr 25 węzłów a 
fale dochodzą do 8 stóp.

Ostatnio trzymamy jacht w Owen Sound, Geor- 
gian Bay Lakę Huron około 125 mil na północ od 
Toronto. Pięknie tam jest i spokojnie, bo mało lu
dzi i przemysłu. Woda zatoki jest czysta, można ją 
pić, a dno widać na głębokości 15 stóp.

Niestety sezon żeglarski się kończy i ręce kostnie
ją od trzymania steru.

* * *

Kanada jest pięknym krajem, o wielkiej różnorod
ności krajobrazów i bogactwach naturalnych.

Pobliże Stanów z ich ujemnymi wpływami jak 
materializm, żądza zysku, rozluźnienie obyczajów, 
degeneracja młodzieży i inne negatywne cechy za
taczają coraz szersze kręgi w tym rozległym kraju, 
przynosząc oprócz chorób fizycznych problemy eko- 
nomiczno-socjalne, niszczenie przyrody, plugawienie 
otoczenia. Wierzymy że sytuacja ulegnie poprawie 
i przy logicznej administracji Kanada pozostanie 
przez szereg lat ulubionym krajem emigrantów.

Kończąc ten różnobarwny list łączę pozdrowienia 
dla wszystkich Kolegów rozsianych po świecie.

A. Browarski 
P.S. W czerwcu br. odwiedził mnie przejazdem zna
ny nam Kolega por. mar. Aleksander Wilczyński, 
pływający jako chief engineer na jednym ze statków 
floty włoskiej. Oleś W. wcale się nie zmienił, za
wsze z bródką, tajemniczy dżentelman, „Baron cy
gański”, uwodziciel nadobnej płci po zmroku.
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A. WYSOKIŃSKI

DON VINCESLAO
ODNALEZIONY „POLSKI MARYNARZ44

Przed dziewięciu laty, w 1965 r„ przyszedł po 
raz pierwszy do Domu Polskiego w Buenos Aires 
dystyngowany starszy pan. Przedstawił się jako 
Wenceslao Nowiński. Nie mówił po polsku. Przy
niósł w podarunku kościelny sztandar Matki Boskiej 
oraz obraz św. Wacława (po hiszpańsku Wenceslao), 
mówiąc: „ . .. ponieważ te rzeczy należały do mej 
Matki uważam, że nie powinny zaginąć i należą 
się Polakom .Okazało się, że ten wtedy 73 le
tni pan urodził się w Argentynie i jest emerytem 
tutejszej Marynarki Wojennej, z której wyszedł w 
stopniu „suboficial mayor” (odpowiednik naszego 
chorążego).

Sprawami polskimi interesował się zawsze i w kil
ku teczkach przechowuje wycinki prasowe dotyczą
ce Polski. W roku 1939 był pierwszym ofiarodaw
cą na mający być wtedy ufundowany w Buenos 
Aires pomnik Marii Curie Skłodowskiej. Ponieważ 
po upadku Francji w 1940 r. ambasada tego kraju 
zwróciła się do komitetu pomnika o odłożenie pro
jektu na później, sprawa poszła w zapomnienie.

Obecnie pan Nowiński bardzo żałuje, że skonta
ktował się z Polakami tak późno, ale już w 1966 r. 
jego entuzjazm i ruchliwość bardzo pomogły do u- 
rządzenia imponującego obchodu 1000-lecia Polski 
w Buenos Aires.

Później zajął się gorąco losem osób starszych, 
kombatantów polskich, którym nie udało się zape
wnić sobie odpowiednich warunków na ostatnie la
ta życia. Po usilnych i bezowocnych staraniach w 
celu uzyskania od tutejszych władz odpowiedniego 
terenu na tego rodzaju ośrodek polski ... znalazł się 
Polak, który zaofiarował pięć hektarów ziemi (pro
stokąt 316 na 163 m.), ładnie położonej w grani
cach rodzinnego miasta pana Wacława, La Plata, 
stolicy prowincji Buenos Aires, oddalonego o około 
60 km. od miasta Buenos Aires.

Ponieważ ten fragment jego „działań polskich” 
bardzo boli pana Nowińskiego, opiszemy go trochę 
dłużej. Aby mieć podstawy prawne do przejęcia tej 
własności założono w roku 1966 „Klub Millennium”, 
który po kilku miesiącach uzyskał osobowość pra
wną. Niecierpliwy i bardzo ruchliwy don Wenceslao 
rozpoczął pracę jednak o wiele wcześniej. Dwoił 
się i troił aby uporządkować ten zaniedbany, daro
wany teren i aby jak najwcześniej rozpocząć budo

wę. Przygotowywano plany i rozpoczęto zbiórkę 
pieniędzy. Ówczesny burmistrz miasta La Plata. 
Dr Miguel Szelągowski (adwokat, późniejszy wice
minister spraw wewnętrznych Argentyny), którego 
przed 40-tu laty „wujcio-marynarz” prowadzał na 
karuzelę, także dopomógł. Kazał uporządkować 
drogę prowadzącą do przyszłego ośrodka polskiego, 
a na sam teren przysłał na dwa tygodnie wielki buli- 
dozer „Champion” oraz mechaniczny pług i brony. 
Posadzono około 500 drzewek. Ponieważ pan Wa
cław bardzo lubi uroczystości i zawsze stara się 
urządzać je na wielką skalę, po roku pracy ponad 
600 osób wysłuchało mszy polowej, ksiądz polski 
poświęcił teren, wciągnięto na maszty flagi Polski 
i Argentyny, orkiestra wojskowa odegrała obydwa 
hymny narodowe, trębacz odtrąbił cztery razy „Hej
nał Mariacki”, były przemówienia — ze łzami w 
oczach przemawiał ofiarodawca terenu, a w mię
dzyczasie piekły się na rusztach wielkie połacie 
mięsa („asado”). Już wkrótce okazało się, że w 
ciągu roku pracy Klubu wartość ofiarowanego te
renu wzrosła prawie trzykrotnie... wobec tego „o- 
fiarodawca” odmówił podpisania prawnej donacji. 
Był to wielki cios dla pana Nowińskiego. Przygnę
biony i rozgoryczony oświadczył: „ .. . widzę, że są 
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Polacy jeszcze gorsi ode mnie .Sprawa poszła 
do sądu i nie jest jeszcze zakończona.

Wybrany prezesem Klubu pan Nowiński nadal z 
uporem załatwiał sprawy polskie, ale całą swą ener
gię skoncentrował aby zrealizować swój dawny sen, 
projekt zapomniany od lat, pomnik Marii Curie- 
Skłodowskiej. Wraz z Instytutem Kulturalnym Ar- 
gentyńsko-Polskim zorganizowano Komitet pomni
ka a on, oczywiście, był jego duszą. Aby uniknąć, 
jak mówił, „zbędnego gadania i straty czasu”, don 
Wenceslao zamówił w ukryciu, u artysty rzeźbia
rza Santiago Parodi, popiersie uczonej ... i sam 
pokrył koszty jego wykonania. Jednocześnie zała
twił nadanie jmienia „Maria Skłodowska de Curie” 
dla jednaj z państwowych szkół żeńskich w Buenos 
Aires. Wszystkie sprawy związane z odsłonięciem 
pomnika załatwiał na skalę państwową.

W dniu 19 października 1969 nadeszła wreszcie 
oczekiwana chwila odsłonięcia pomnika, umieszczo
nego w centralnym parku miasta. Słoneczna pogo
da przyczyniła się do uświetnienia jednej z najwię
kszych i najbarwniejszych manifestacji polskich w 
Buenos Aires. Zebrało się ponad 6000 osób, w tym 
bardzo liczne delegacje szkół i organizacji argen
tyńskich i polskich. Pomnik otoczyło sto jedenaście 
sztandarów oraz grupy dzieci w polskich strojach 
ludowych i przedstawicieli wojska w mundurach 
historycznych. Hymny Argentyny, Francji i Polski 
oraz inne utwory wykonały Orkiestra Symfoniczna 
Lotnictwa i polski „Chór im. F. Chopina”. Wyko
nano wtedy po raz pierwszy publicznie „Marsz 
Tryumfalny Marii C. Skłodowskiej”, skomponowany 
na „zamówienie” pana Wacława przez mjra Ar- 
mando Nalli, dyrygenta tej orkiestry (ze słowami 
poety Hektora J. Cives’a). Pan Nowiński nie był 
jednak zadowolony z przebiegu uroczystości dlate
go, że w ostatniej chwili nie przybył Prezydent 
państwa oraz jego małżonka, która miała pomnik 
odsłonić. Usprawiedliwił także swą nieobecność Kar
dynał Prymas Argentyny. Okazało się, że wobec 
usilnych protestów ambasady Polski Ludowe|j, któ
ra nie była zaproszona, wybrali stanowisko neutral
ne. W rezultacie, przy uroczystym i prawie rodzin
nym nastroju pomnik odsłonił Dr Bernard Houssay, 
laureat Nagrody Nobla (medycyna, 1947), a poświę
cił go ksiądz polski. Jeszcze przez dwa następne 
lata don Wenceslao urządzał przy tym pomniku, w 
listopadzie, małe uroczystości wciągając na trzy 
wysokie maszty flagi Argentyny, Francji i Polski...

Mimo swego wieku pan Wacław nie może sie
dzieć spokojnie. Jego uśmiech, oraz uparty ale bar
dzo taktowny sposób załatwiania spraw sprawiły, że 

władze i tutejsza prasa stale się czegoś o Polsce 
dowiadywały i starały się nam pomagać.

Przed trzema laty don Wenceslao ufundował dla 
harcerstwa jedwabny sztandar argentyński i wręczył 
go uroczyście, z orkiestrą lotnictwa, w dużej bazie 
lotniczej El Palomar (do której doleciał przed 40-la- 
ty samotny lotnik polski, kpt. Stanisław Skarżyński). 
Później, dumny z działań Polskiej Marynarki Wo
jennej w czasie wojny, załatwił wydrukowanie ich 
fragmentów (18 stron, fotografia tablicy pamiątko
wej w Plymouth) w czasopiśmie Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej Argentyny („Centro Naval”). 
Uzyskał także dla wszystkich kombatantów polskich 
legitymację uprawniające do zakupów w Sklepie Ma
rynarki Wojennej.

W roku ubiegłym, jako Sekretarz Generalny Ko
mitetu Obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Ko
pernika załatwiał większość spraw organizacyjnych 
i oficjalnych. Piękna uroczystość odsłonięcia pom
nika, umieszczonego obok Planetarium miejskiego, 
odbyła się w dniu 6 maja 1973. Brał w niej udział 
także Dr Miguel Szelągowski, wtedy wiceminister 
spraw wewnętrznych Argentyny.

Dzięki specjalnym staraniom pana Wacława już 
pięciu harcerzy polskich było zaproszonych na pra
wie miesięczną podróż na okręcie transportowym 
A.R.A. „Bahia Aguirre” zaopatrującym bazy antar- 
ktyczne. W roku ubiegłym pojechało dwóch, a w 
1974 trzech.

Kochany i szanowany przez Polaków w Argen
tynie don Wenceslao został udekorowany przed 4 
laty, przez Rząd Polski w Londynie, Krzyżem Ka
walerskim Orderu „Polonia Restituta”.

'Pytany przez nas dlaczego zajmuje się tak gorą
co sprawami polskimi pan Wacław odpowiedział: 
. .. „robię to wszystko dla pamięci mojej Matki...”. 
W czasie obecnym 82 letni „młodzieniec”, mimo o- 
isłabienia ciężką chorobą, jest stale czynny!

♦ * ♦

Wacław Nowiński urodził się w mieście La Plata 
w dniu 10 września 1892 r. Jego rodzice, Ignacy 
Nowiński (krawiec z zawodu) i Maria ze Stolskich, 
przybyli do Argentyny z Poznania dwa lata przed 
tern, zaproszeni przez Michała Szelągowskiego (tak
że krawca — z Gniezna) ich krewnego, który był 
w tym czasie jednym z 24-rech założycieli pierw
szego Związku Polskiego w Argentynie.

W tym czasie przyjeżdżali do Argentyny przewa
żnie ludzie niezamożni i bez żadnego oparcia. Przy
byszów z Europy Środkowej (bez względu na naro
dowość) nazywano wtedy „ruso” — co było okre
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śleniem niezbyt pochlebnym. Byl to czas usilnej 
działalności międzynarodowych band handlarzy „bia
łym towarem”, którzy przywozili do domów publi
cznych porwane dziewczęta, przeważnie z terenów 
Polski, dlatego też popularną nazwą prostytutki było 
słowo ... ,;polaca”. Z biegiem lat praca i zachowa
nie się, między innymi, takich Polaków jak pan 
Wacław, sprawiły że słowo Polak może już być u- 
ważane w Argentynie za zaszczytne. Liczni potom
kowie pierwszych Szelągowskich, Nowińskich i in
nych mają wykształcenie uniwersyteckie i często 
zajmują wysokie stanowiska.

W tych jednak czasach warunki życia były dla 
nowoprzybyłych dość ciężkie. Rodzinie Nowińskich 
na pewno także się nie przelewało. Z sześciorga 
dzieci obaj chłopcy wybrali zawód marynarza, a 
z czterech dziewcząt dwie zostały zakonnicami. 
Wydalje się także, że młode pokolenie (z powodów 
podanych wyżej) nie było zbyt dumne ze swego 
pochodzenia. Mały Wacek i inne dzieci; mimo usil
nych starań zapracowanej matki, nie chciały się 
uczyć po polsku . „

Wacław Nowiński został przyjęty do Szkoły Te
chnicznej Marynarki Wojennej w 15-tym roku ży
cia (1909 r.) po skończeniu której (1914 r.) prze
szedł jako podoficer do Marynarki, jako specjali
sta elektryk. Pływał na wielu okrętach poznając za
równo Okolice Antarktydy, część Pacyfiku i Atlan
tyk aż do Stanów Zjednoczonych. W 1929 r. pły
wał z podchorążymi Marynarki Wojennej jako szef 
elektryków okrętu szkolnego „Fragata Sarmiento” 
(obecnie muzeum). Później miał przydziały funkcyj
ne do Szkoły Aplikacyjnej Oficerów, Szkoły Pod
chorążych Marynarki Wojennej i, jako instruktor, 
do Szkoły Podoficerskiej.

Don Ricardo Nowiński, o dziesięć lat młodszy 
brat pana Wacława, także emerytowany chorąży 
Marynarki Wojennej, dumny ze swoich wnuków — 
jest naszym wielkim przyjacielem.

Antoni Wysokiński

Pan W. Nowiński przy pomniku Marii Curie 
Skłodowskiej w Buenos Aires

P.S. S.M.W. przesyła p. W. Nowińskiemu serdeczne 
pozdrowienia i głębokie wyrazy uznania dla 
jego oddanej pracy.

Redaktor „N.S.“ dziękuje prof. dr. A. Wysokiń
skiemu (swemu koledze z SPS) za artykuł 
1 łączy serdeczne uściski. B.M.



Fragmenty z historii Marynarki Wojennej

Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej w Toruniu. Pierwsza promocja polska 29.10.1925.
Przedstawiciel Prezydenta R.P. przypina ppor. mar. B. Jabłońskiemu sztylet ofiarowany przez Prezydenta jako prymusowi tego rocznika.



Rocznik 1930 po promocji w paradnych mundurach

Siedzą od lewej: por: Bruśnicki. kpt. mar. Boreyko, kmdr. por. Korytowski, por.
Kownacki, por. Salamon.



Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej rocznik VI — 1928 r.

Zaczynając od lewej z góry: por. mar. Łątkiewicz, ppłk. KS Bartelmus, kmdr. Petelenz, 
kmdr. por. SD Frankowski, kmdr. por. Sadowski, por. mar. Duracz, por. mar. Grochow
ski, kpt. mar. Laskowski, mjr. lek. Doński, kmdr. ppor. Morgenstern, kpt. Trzyna, kpt. 
Nawrat, por. mar. Rutkowski, pchor. Bartoszyński, por. mar. Dzienisiewicz, por. mar. 
Piątkowski, por. mar. Umecki, por. Żbikowski, por. Bruśnicki, inż. Berens, pchor. Pstru- 
szeński, pchor. Czajka, pchor. Danyluk, por. mar. Salamon, por. mar. Jabłoński, por. 
mar. Staniewicz, prof. Reszka, prof. Bocheński, pchor. Grudziński, pchor. Krawczyk, 
pchor. Sulisz, pchor. Wacięga, pchor. Marzecki, pchor. Chodakowski, pchor. Karpiński, 
pchor. Tymiński, pchor. Rudawski, pchor. Lichodziejewski, pchor. Kremer, pchor. Boro
wiec, pchor. Staniul, pchor. Jankowski, pchor. Przyjemski, pchor. Cieszkowski, pochr. 

Mańkowski, pochr. Wojcieszek.
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Kompania rekrucka, luty 1935 — kwiecień 1935 na Oksywiu.
Siedzą pośrodku zaczynając od lewej: ppor. Jakiel, por. wojska (nierozpoznany), d-ca kompanii por. Pitułko, oraz obok niego ppor. mar. (nie

rozpoznany).
1



Pierwsi organizatorzy urzędu hydrograficznego Marynarki 
Wojennej w latach dwudziestych. (Fot. z prawej).

Siedzą: kmdr. por. Tadeusz Bramiński, kontr-admirał Jó
zef Unrug, por. mar. Tadeusz Laskowski.

Stoją: chor. mar. Czesław Szydłowski, st. bsm. Józef Sztab, 
st. bsm. Kazimierz Wiśniewski.

Jak sobie przypominamy ORP Pomorzanin był pierwszym 
okrętem Marynarki Wojennej zakupionym przez późniejszego 

Admirała Unruga na jego własne imię.

Pierwsi podwodziarze. (Fot. z lewej).

Zdjęcie Szkoły podwodnego pływania we Francji w Toulonie,

5 - me Depot. Zdjęcie zrobione 30 marca 1929.
Siedzą: por. mar. S. Lasocki, kpt. mar. M. Jacynicz, kpt. 

mar. A. Mohuczy, kpt. mar. E. Pławski, kpt. mar. E. Szystow- 
ski, kpt. mar. M. Szemiot, por. mar. A. Łoś, nierozpoznany

1 - szy rząd: bsm. S. Talaga, bsm. W. Foterek, bsm. S. 
Presz, bsm. K. Wiśniewski, bsm. K. Nowotarski, bsm. K. Nyk.

2 - gi rząd: bsm. W. Pietrzak, bsm. A. Chatynek, mat. J. 
Galiński, bsm. J. Stelmaszyk, bsm. A. Kneczke, bsm. S. Mucha, 

bsm. S. Buczek, bsm. J. Płonka, bsm. W. Kiecol.
3 - ci rząd: bosmat T. Farbisz, mat M. Biały, bosmat W.

Kornacki.



Rok 1974 w Londynie.

Rzeźby głów Szefa Kierownictwa Marynarki Wojen
nej Vice Admirała Jerzego Świrskiego oraz Dowódcy 
Floty Vice Admirała Józefa Unruga ofiarowane przez 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej Instytutowi 

Polskiemu 1 Muzeum im. gen. Sikorskiego.
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