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NA ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA !
Obchodzimy znowu Święto Żołnierza Polskie

go, związane z rocznicą odparcia najazdu sit zbroj
nych sąsiada wschodniego — Rosji Sowieckiej w 1920 
roku.

Zwycięstwo to odniesione w ciężkich walkach 
pod naczelnym dowództwem Józefa Piłsudskiego, 
który już 6 sierpnia 1914 roku położył polską szablę 
na szalę — dokonane zostało przez zjednoczony, 
wyzwalający się ku wolności naród polski, pod kie
rownictwem politycznym Rządu Obrony Narodowej 
z premierem Witosem i wicepremierem Daszyńskim.

Zwycięstwo sierpniowe wpłynęło na dalsze po

wodzenie działań operacyjnych na froncie zmagań 
wojennych. Umocniło w nas wiarę w zwartość naro
du, dało dowody jego ofiarności oraz odnowiło tra
dycje walk dawnych stuleci ze wschodnim sąsiadem. 
Zasłoniło Europę zachodnią przed postępami zbroj
nego komunizmu.

Niech będzie ono głośno święcone wszędzie 
tam, gdzie tego można dokonywać oraz ■— z ducha 
cicho, lecz możliwie powszechnie i głęboko we wszy
stkich sercach polskich, zwłaszcza w Kraju.
Londyn, w sierpniu 1974.

Gen. S. Kopański

Tadeusz ŻENCZYKOWSKI

SPRAWA 19 OFICERÓW
(dokończenie)

W poprzednim numerze pisaliśmy obszerniej o 
tajnym procesie 7 wyższych oficerów Marynarki 
Wojennej, bohaterskich obrońców Wybrzeża we 
wrześniu 1939 roku. Trzech z nich znalazło się 
na liście 19 straconych w celi śmierci. Byli to ko
mandor Stanisław Mieszkowski, komandor Jerzy 
Staniewicz i komandor-porucznik Zbigniew Przy
byszewski.

Poniżej przedstawiamy dalszy ciąg tragicznej li
sty 19 oficerów;

Pik dypl. pilot Szczepan Ścibior. Po kampanii 
wrześniowej znalazł się w Lotnictwie polskim we 
Francji, a później w Anglii* Dowodzi eskadrą w 
305 dywizjonie bombowym Ziemi Wielkopolskiej. 
Wykonuje loty bombowe nad Niemcy i okupowa
ną Francję. Bierze udział w bombardowaniach Em- 
den, Bremy, Hamburga, Duisburga i portu Brest. 
Za swe akcje bojowe na Zachodzie otrzymał krzyż 
Virtuti Militari i trzykrotny Krzyż Walecznych. 
5 sierpnia 1941 roku w wyprawie pięciu polskich 
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samolotów na Akwizgran załoga Wellingto
na, pilotowanego przez majora Ścibiora została ze
strzelona. Trzej jej członkowie ponieśli śmierć. 
Major Ścibior dostał się do niewoli. Po wydosta
niu się z niej otrzymuje przydział do Dowództwa 
Polskiego Lotnictwa w Londynie.

W 1946 roku powraca do Polski. Jest kolejno do
wódcą pułku lotniczego i koemndantem Oficerskiej 
Szkoły Lotniczej.

Aresztowany pod prowokacyjnym zarzutem w 
tajnym procesie zostaje skazany na karę śmierci. 
Wyrok został wykonany.

Przez kilka lat po Październiku na jego grobie 
na cmentarzu wojskowym na Powiązkach widniał 
napis stwierdzający, że został niewinnie stracony. 
Przed 10 laty napis ten zniknął. Na obecnym nagrob
ku nie ma wzmianki o przyczynach śmierci lotni
ka i kawalera Virtuti Militari.

Płk pilot Bernard Antoni Adamecki. W wojnie 
polsko-bolszewickiej wyróżniający się pilot bojowy. 
W kampanii wrześniowej szef sztabu lotnictwa Ar
mii ..Modlin”.

W pracy konspiracyjnej pod pseudonimem „Bo
cian”, „Gozdawa” jest szefem Wydziału lotnictwa 
w Komendzie Głównej A.K. Jego zadaniem było 
przygotowanie lotników znajdujących się w kraju 
do wykorzystania ich w końcowym okresie wojny, 
wyszukiwanie lądowisk, umożliwiających tajne lą
dowanie samolotów polskich z Zachodu. Bierze u- 
dział w Powstaniu Warszawskim. Po kapitulacji tra
fia do Oflagu.

Za całokształt działalności bojowej w okresie ko
nspiracji zostaje odznaczony krzyżem Virtuti Mili
tari IV klasy.

Po wojnie powraca do kraju i otrzymuje stano
wisko komendanta Oficerskiej Szkoły Lotniczej.

Zamordowany z wyroku sądowego — według 
jednych wersji w 1952, według innych—w 1953 roku.

Pik pilot Romuald Rypsoń. Przed wojną ukoń
czył Wyższą Szkołę Pilotażu w Grudziądzu. Po 
wojnie awansował i zajmował kierownicze stano
wisko w wojskowym szkolnictwie lotniczym.

Treść fałszywego oskarżenia i wyroku niezna
na. Orzeczona kara śmierci wykonana.

Płk dypl. obserwator Stanisław Michowski. Przed 
wojną wykładowca w Centrum Wyszkolenia Lotni
ctwa w Dęblinie. W czasie wojny na Zachodzie był 
w Inspektoracie Lotnictwa Polskiego, a następnie 
pełnił bojową służbę w 305 dywizjonie bombowym 
Ziemi Wielkopolskiej. Ukończył wojenny kurs w 
Wyższej Szkole Lotniczej w Stanach Zjednoczonych.

Za akcje bojowe otrzymał krzyż Virtuti Militari.

Po wojnie wrócił do kraju i był szefem sekcji stu
diów w Sztabie Generalnym.

Data aresztowania i wykonania wyroku śmierci 
nieznana. Nastąpiło to jednak przed końcem 1953 
roku.

Płk pilot August Menczak. Za udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej otrzymał Virtuti Militari. Był 
szefem Wydziału organizacyjnego w Dowództwie 
Lotnictwa.

Po wojnie ponownie przyjęty do lotnictwa, póź
niej zwolniony z wojska był redaktorem „Przeglą
du Lotniczego”. Aresztowany i skazany w tym sa
mym okresie, co wszyscy inni oficerowie, figurują
cy na liście 19-tu zamordowanych.

Ppłk dypl. obserwator Zygmunt Bogdan Sokoł
owski. Przed wojną ukończył Wyższą Szkołę Wojen
ną. W czasie wojny w Anglii był oficerem nawigacyj
nym w dowództwie 304 dywizjonu bombowego 
Ziemi Śląskiej. Następnie został wykładowcą taktyki 
bombardowania w Wyższej Szkole Lotniczej w An
glii.

Po wojnie wrócił do kraju. Był szefem katedry 
wojsk lotniczych w Akademii Sztabu Generalnego.

Aresztowany w 1952 roku. Data wykonania wy
roku śmierci nieujawniona.

Ppłk obserwator Władysław Bonifacy Minakow- 
ski. Przed wojną służył w 1 pułku lotniczym w War
szawie. W czasie wojny służba w 304 dywizjonie 
bombowym Ziemi Śląskiej.

We wrześniu 1942 roku brał udział jako nawi
gator w locie bojowym polskiego Wellingtona nad 
Atlantykiem. Samolot polski został zaatakowany 
przez niemieckie Junkersy. W brawurowej walce za
łoga polska rozproszyła samoloty niemieckie. Przy
znano jej jedno zestrzelenie pewne, a dwa dalsze 
prawdopodobne.

Ówczesny kapitan Minakowski otrzymał za 
tę walkę nad Atlantykiem Krzyż Walecznych po raz 
pierwszy i po raz drugi. Za dalsze swe loty bojowe 
został również odznaczony orderem Virtuti Mili
tari.

Po wojnie powrócił do kraju.
W lotach bojowych na Zachodzie ominęły go 

kule wroga. Zginął w kraju od kuli polskiej.
Płk dypl.-obserwator Józef Maks Jungraw. Za 

walkę o wolność otrzymał Medal Niepodległości. Za 
odwagę wykazaną w wojnie polsko-bolszewickiej 
dostał Krzyż Walecznych. Z artylerii przeszedł do 
lotnictwa i przed wojną ukończył Wyższą Szkołę 
Lotniczą. Był szefem oddziału operacyjnego w 
Sztabie Dowództwa Lotnictwa. W czasie wojny 
szkolił lotników polskich w Anglii,
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Po wojnie wrócił do kraju i był szefem wydzia
łu lotnictwa w Sztabie Generalnym. Aresztowany 
w związku z procesem gen. Tatara zeznawał na roz
prawie sądowej jako świadek. Później sam stanął 
przed sądem oskarżony o zdradę i szpiegostwo. 
Został skazay na śmierć. Wyrok wykonano.

W procesie rehabilitacyjnym Najwyższy Sąd 
Wojskowy w 1956 roku uznał, że Jungraw skaza
ny został niewinnie, a wyrok skazujący na śmierć o- 
party był na dowodach uzyskanych na skutek sto
sowania niedozwolonych metod śledztwa.

Pik Zdzisław Barbasiewicz. Pochodził z Podla
sia. Przed wojną był oficerem 22 p.p. w Siedlcach. 
Walczył w kampanii wrześniowej. Od pierwszych 
chwil okupacji ro'począł pracę konspiracyjną. Był 
oficerem AK.

Po wojnie ujawnił się i kierowany swym zami
łowaniem do służby wojskowej do niej powrócił. 
Pracował w Sztabie Generalnym.

Aresztowany w związku z pokazowym pro
cesem gen. Tatara występował w nim jako świadek, 
doprowadzony z więzienia. Nie ujawniono, kiedy 
Zdzisław Barbasiewicz był sądzony i kiedy wykona
no wyrok śmierci.

Mjr dypl. Zefiryn Machalla. Po walkach w kam
panii wrześniowej chciał dotrzeć do armii polskiej 
we Francji. Wpadł w ręce NKWD i wywieziony 
został do łagru w głębi Rosji. Udało mu się dostać 
do armii gen. Andersa. Ukończył w Anglii polską 
Wyższą Szkołę Wojenną, a później w Stanach Zjed
noczonych •— amerykańską.

W 1947 roku powrócił do Polski i otrzymał 
przydział w Sztabie Generalnym. Jako podejrzany 
politycznie został zwolniony z wojska i pracował 
jako urzędnik w Nowej Hucie. W ramach masowych 
aresztowań przedwojennych polskich oficerów zna
lazł się w więzieniu. Zeznawał jako świadek w pro
cesie gen. Tatara. Później sam stanął przed sądem i 
został skazany na śmierć.

Major Benno Zerbst. Jako artylerzysta brał u- 
dział w kampanii wrześniowej, po której przedostał 
się do armii polskiej we Francji. Po upadku Francji 
znalazł się w Anglii, gdzie ukończył Wyższą Szkołę 
Wojenną. Odbył kampanię włoską w szeregach II 
Korpusu. Pod koniec wojny był w Dowództwie 
Artylerii 2-ej Dywizji Pancernej. Za kampanię włoską 
został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecz
nych.

W 1947 roku powrócił do kraju, wstąpił do woj
ska, ale jako politycznie podejrzany został zdemo
bilizowany.

W tajnym procesie został skazany na śmierć. 
Dokładna data wykonania wyroku nie jest znana.

Płk dypl. Arkadiusz Mieczysław Oborski. Ar
tylerzysta. Za bojową postawę w wojnie polsko- 
bolszewickiej otrzymał Krzyż Walecznych. Na kil
ka lat przed wojną ukończył Wyższą Szkołę Wojen
ną. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Fran
cji, i walczył w 2 Dywiz:i Strzelców Pieszych. Po ka
pitulacji Francji — internowany w Szwajcarii, skąd 
po wojnie powrócił do kraju.

Ponownie rozpoczął służbę wojskową i w chwi
li aresztowania zaimował stanowisko szefa sztabu 
artylerii Warszawskiego Okręgu Wojskowego.

Data procesu sądowego i wykonania wyroku 
śmierci nieujawniona.

Pik Aleksander Kita. W kampanii wrześniowej 
jako dowódca kompanii CKM walczył w szeregach 
45 p.p..

Po wojnie był w Polsce wykładowcą w Oficer
skiej Szkole Samochodowej.

Fałszywie oskarżony o akcję szpiegowską i u- 
dział w spisku wojskowym został skazany na śmierć. 
Data procesu i wykonania wyroku nie ujawniona.

Mjr Marian Orlik. Bierze udział w kampanii 
wrześniowej, w szeregach 56 p.p.

Po wojnie, w PRL, był wykładowcą taktyki w 
Oficerskiej Szkole Samochodowej.

W ramach akcji represyjnej, przeprowadzonej 
wśród przedwojennych oficerów przez Informację 
Wojskową — oskarżony o działalność kontrrewo
lucyjną i skazany na śmierć.

Płk Feliks Michałowski. Jako kapitan broni pan
cernej brał udział w kampanii wrześniowej.

Po wojnie w kraju był dowódcą pułku czoł
gów, a następnie dyrektorem nauk w Oficerskiej 
Szkole Broni Pancernej.

Oskarżony o powiązania z „antypaństwową” 
grupą gen. Tatara i o prowadzenie działalności 
szpiegowskiej został skazany na karę śmierci. Da
ty procesu i wykonania wyroku nie ujawnione.

Płk dypl. Aleksander Rode. Przed wojną ofi
cer artylerii. Ukończył Wyższą Szkołę Wojenną.

Po wojnie od 1945 roku, w tzw. wojsku ludo
wym, był inspektorem broni pancernej w Sztabie 
Generalnym.

Aresztowany w sierpniu 1952 roku. W prowo
kacyjnym procesie, przygotowanym przez Infor
mację Wojskową, został skazany na śmierć. Wyrok 
wykonano 26 maja 1953 roku.
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GŁOS ŻONY ZAMORDOWANEGO
Przypomnieliśmy powyżej koleje losu 19 ofiar 

mordu sądowego. Wiadomości o tych oficerach nie
słusznie skazanych — już nawet po oficjalnym re
habilitowaniu —■ były niezwykle skąpe. Przez wie
le miesięcy tylko rodziny miały suche urzędowe 
potwierdzenie, że ich najbliższych zgładzono.

Co przeżywały te rodziny od chwili aresztowa
nia swych bliskich i później po — niemal tajnej — 
ich rehabilitacji mówi najlepiej list Heleny Rode. 
Żona zamordowanego pika Aleksandra Rode, zwró
ciła się do redaktora „Sztandaru Młodych” który 
list ten ogłosił 18 października 1956 roku, dokład
nie w przeddzień pamiętnego VIII Plenum KC:

„Towarzyszu Redaktorze!
. . Sprawozdanie z obrad Sejmowej Komisji 

Wymiaru Sprawiedliwości i Administracji Publicz
nej doniosło:

. . . Towarzysz Rybicki mówi z kolei o boles
nej sprawie, dotyczącej 19 oficerów, aresztowanych 
i skazanych na karę śmierci w związku ze sprawą 
Tatara i pochodnymi. Wyroki te zostały, niestety, 
wykonane i dotyczyły oficerów w stopniu od ma
jora do pułkownika — ze sztabu, lotnictwa i ma
rynarki. Wyroki te były niesłuszne.. . I to wszyst
ko. Tyle dowiedziałam się o 19 ludziach, którym 
odebrano życie.

Kto wie, kim były te bezimienne ofiary? Kto 
poza najbliższą rodziną, która otrzymała akty re
habilitacyjne, wie, że ludzie ci byli uczciwi i nie
winni?

Pamięć ludzka jest zawodna. Może więc warto 
przypomnieć istotną treść tych kilku zdań General
nego Prokuratora Rybickiego.

Mąż mój był jednym z tych dziewiętnastu. Był 
pułkownikiem, inspektorem broni pancernej w szta
bie.

Kiedy sierpniowego ranka 1952 roku wróciłam 
z podróży, drzwi mego mieszkania były opieczę
towane. Mąż mój został aresztowany pod zarzutem 
szpiegostwa.

Zaczęło się życie ludzi poza nawiasem. Copo- 
niedziałkowe wędrówki do gmachu Prokuratury 
Wojskowej przy ulicy Krzywickiego. Wyczekiwa
nie w korytarzu wśród dziesiątków zrozpaczonych 
kobiet.

Bolało najbardziej nie wyrzucenie z mieszka
nia, nie wydalenie z pracy, najbardziej bolała sa
motność; spojrzenia pełne nieufności, czasem pogar

dy, urywane rozmowy, kiedy zjawiała się „Żona 
szpiega”. Tych, którzy mogli znaleźć słowa otuchy, 
unikałam. Ci, którzy powinni je znaleźć, mnie uni
kali. Fama rozchodziła się szybko.

Tak było do marca 1953 roku, kiedy to dowie
działam się, że mąż mój został skazany na śmierć.

Jednio, jedyne 15-minutowe widzenie w więzie
niu Informacji Wojska Polskiego przekonało mnie, 
że był niewinny. Ale o tym tylko ja wiedziałam. On 
musiał umrzeć.

26 maja 1953 roku wyrok został wykonany.
O dacie wykonania wyroku dowiedziałam się 

z aktu zgonu. O dacie procesu, na którym go ska
zano (bez udziału obrony zresztą), dowiedziałam 
się dopiero z aktu rehabilitacyjnego.

Tak było. A to był dopiero tragedii akt pierwszy.
Później przyszły codzienne troski: rekwirowa- 

nie przepadłego mienia, ankiety personalne z rubry
ką „kim był mąż”. Przyszły pytania dziecka, które 
tymczasem poszło do szkoły: „Kim był ojciec? Co 
się z nim stało?”

Dlaczego o tym piszę? Należy to przecież do 
przeszłości. 2 maja 1956 roku otrzymałam akt reha
bilitacyjny. Z moich ankiet presanalnych wymazane 
zostało hańbiące piętno. Komisja odszkodowań za
jęła się wyrównaniem krzywd materialnych, jakich 
doznałam w ciągu owych czterech lat. Dziecko 
zaczęło odzyskiwać pamięć ojca, który „zginął w 
czasie pełnienia obowiązków służbowych” — tak 
przynajmniej traktowany jest obecnie przez państ
wo. Przyznać trzeba, że traktowany nie formalnie 
a faktycznie, ale tylko przez władze państwowe.

Kto poza mną, Prokuraturą Generalną i garstką 
ludzi najbliższych, bądź zainteresowanych urzędo
wo, wie, że mąż mój był uczciwym człowiekiem i 
uczciwym Polakiem? Wiadomość o tym, że czło
wiek był szpiegiem, rozchodzi się znacznie szyb
ciej i szerzej niż o tym, że był niewinny.

Takich, jak on — okazuje się — jest dziewięt
nastu.

Dotychczas poza parowierszową notatką o re
habilitacji Tatara i współoskarżonych, i kilku naz
wiskami słynnymi z procesów, wymienionymi przy 
okazji wywiadów z przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości — nie ukazał się żaden artykuł o 
tych 19 ofiarach prowokacji. Ich rehabilitacja prze
biega równie cicho, jak cicho spreparowano ich 
procesy. A przecież im właśnie wyrządzono krzy
wdę, której nie wynagrodzi żadna komisja odszko
dowań,
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Dotychczas poza zapowiedzianą rewizją sprawy 
Różańskiego i wiadomością o aresztowaniu Fejgina 
i Romkowskiego nie napiętnowano nikogo, kto te 
procesy preparował i zasiadał za stołem sędziów 
skim. Ci ludzie bez mogił i bez nazwisk żyją prze
cież w pamięci swych bliskich, przyjaciół, znajo
mych i Polaków. Tym ludziom przede wszystkim 
— moim zdaniem — należy się rehabilitacja i nie 
hurtowa, nie bezimienna. Tylko pełne, publiczne 
przywrócenie im imion może przywrócić im cześć. 
A wydaje mi się, że czas po temu najwyższy”.

GDZIE SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 PRAWORZĄDNOŚĆ

To dramatyczne wołanie Heleny Rode o spra
wiedliwość, o przywrócenie honoru oficerom znie
ważonym nawet pośmiertnie oszczerczymi oskarże
niami stało się powszechnym żądaniem społeczeń
stwa. Żądanie to bezpośrednio po przełomie paź
dziernikowym pojawiło się na łamach prasy i w roz
maitych — tak wówczas odważnie i szczerze — uch
walonych rezolucjach.

„Rezolucje wojskowe domagają się rehabilita
cji niewinnie skazanych oficerów i skutecznego za
bezpieczenia praworządności na przyszłość” — pi
sała „Trybuna Ludu” 24 października. W kilka 
dni później „Życie Warszawy” ogłosiło wnioski uch
walone na zebraniu pracowników Generalnej Pro
kuratury PRL. Dwa z nich warto przytoczyć.

„Powinno się przeprowadzić ekshumację zwłok 
i należyty pogrzeb na koszt państwa dziewiętnastu 
rozstrzelanych wojskowych”.

“Należy zmienić ton postanowień o umorzeniu 
śledztw pisanych niejednokrotnie wprost skandali
cznie i zawierających nawet najróżniejsze insynua
cje. Postanowienia te należy wydawać ludziom, któ
rzy dotychczas za cały dokument rehabilitacyjny ma
ją w ręku tylko papierek zwalniający ich z więzie
nia.”

Należy również ogłosić w prasie i radio listę osób 
niewinnie skazanych”.

Oburzenie społeczeństwa na ujawnione me
tody przestępczej działalności Informacji Wojsko
wej, odpowiedzialnej za śmierć lub długoletnie kary 
więzienia setek ludzi, było tak głębokie i powszech
ne, że winowajcy postanowili bronić się samokryty
ką przez potępienie dotychczasowych metod i uro
czystymi obietnicami ich zmian. Oto charakterys
tyczne fragmenty rezolucji uchwalonej na partyjnym 
zebraniu w Głównym Zarządzie Informacji Wojsko
wej 22 października 1956 roku:

“W walce o praworządność solidaryzujemy się 
z uchwałą w sprawie powołaniia komisji dla ustale
nia odpowiedzialnych osób, które w ubiegłych la
lach sprawowały nadzór nad odpowiedzialnością 
organów Bezpieczeństwa Wojskowego.

„.. ."Potępiamy stosowane w przeszłości meto
dy naruszania praworządności ludowej w pracy na
szych organów i będziemy dążyć do wykarczowania 
do końca zła oraz rehabilitacji dziewiętnastu wyż
szych oficerów Wojska Polskiego, niewinnie roz
strzelanych w związku ze śledztwem, jakie prowa
dził Główny Zarząd Informacji”.

Publicznej rehabilitacji niewinnie skazanych o- 
ficerów domagały się również rezolucje przyjęte na 
zebraniach rozmaitych departamentów Ministerst
wa Obrony Narodowej.

Rezolucja sędziów i prokuratorów wojskowych 
Okręgu Warszawskiego żądała pełnej niezawisłości 
sądownictwa wojskowego i domagała się ustale
nia odpowiedzialności osób, które w ubiegłych la
tach sprawowały nadzór nad działalnością orga
nów Informacji Wojskowej.

Prasa szczecińska ogłosiła list otwarty Józefa 
Romana, Akowca i dowódcy kompanii w Powstaniu 
Warszawskim, skierowany do Gomułki. Roman był 
po wojnie majorem w wojsku ludowym i został ska
zany w tajnym procesie na dożywotnie Więzienie. 
Oto fragmenty tego dokumentu z ówczesnych lat:

“... Zabrana mi sześć lat mojego życia, złamano 
mnie psychicznie i fizycznie, zapluto i sponiewie
rano, zhańbiono w oczach całego społeczeństwa, 
odarto z godności osobistej. Rodzinę moją nie tyl
ko, że pozbawiono mojej moralnej i materialnej o- 
pieki, ale szykanowano i napiętnowano, jako rodzi
nę szpiega i zdrajcy własnego narodu.

Dlaczego tak się stało?
Dlatego, że zawsze i wszędzie mówiłem praw

dę. Dlatego, że jako konspirator — Akowiec, jako 
dowódca powstańczej kampanii w Warszawie, zagna
ny w ślepą uliczkę po wyzwoleniu, znalazłem w 
końcu jej wyjście i ujawniłem się”.

„Gdy wyszedłem z wojska i z całą energią, któ
rą mi dawało moich trzydzieści pięć lat, rozpoczą
łem pracę w cywilu, .zdjęto’ mnie z warszawskiej 
ulicy i po wielu, wielu ciężkich nieprzespanych mie
siącach, pozbawionego prawa i możliwości obrony, 
w czterech ścianach Głównego Zarządu Informacji 
skazano na dożywotnie więzienie. Dwa lata więzie
nia Informacji, pół roku Mokotowa, trzy i pół roku 
Wronek — to etapy tego ponurego okresu”.

Ujawnienie tych licznych mordów sądowych 
wywołało jednomyślny i surowy osąd. Ale mieścił się 
tylko w sferze ocen moralnych. Sprawcy zbrodni 
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nie zwykli byli przejmować się tego rodzaju opi
niami. Przemówiłyby do nich tylko sankcje karne 
takie, jakimi sami obficie szafowali wobec podda
nych swej władzy więźniów. Ale ani partia, ani rząd 
nie kwapił się z pociągnięciem winowajców do odpo
wiedzialności sądowej.

List otwarty Akowca Józefa Romana przypom
niał wszystkim, że poza „sprawą dziewiętnastu ofi
cerów”, stanowiącą głośny symbol okrucieństwa po
pełnianego pod płaszczykiem prawa —- istniały mniej 
znane i głośne, ale nie mniej dramatyczne sprawy. 
Sprawy ludzi, których również skazano na śmierć, 
którym wymierzono karę dożywotniego więzienia, 
którzy zmarli w więzieniach wycieńczeni śledztwa
mi lub warunkami, w jakich karę odbywali.

W liście swym Roman wspomniał generała Fran
ciszka Hermana. Był żołnierzem AK. Przed woj
ną ukończył Wyższą Szkołę Wojenną. W kampanii 
wrześniowej był w dowództwie Samodzielnej Gru
py Operacyjnej „Narew”. W okresie okupacji pod 
pseudonimami „Nowak”, „Bogusławski” pracował 
w wywiadzie Komendy Głównej AK i był zastęp
cą szefa Oddziału Drugiego w Sztabie AK. W cza
sie Powstania Warszawskiego był w Komendzie 
Głównej. Po wojnie znalazł się w wojsku ludowym. 
W procesie Tatara został w sierpniu 1951 roku ska
zany na dożywotnie więzienie. Zmarł tragicznie w 
więzieniu w 52 roku w czasie odbywania kary. W 
cztery lata później, na październikowym wie
cu garnizonu szczecińskiego domagano się jego re
habilitacji.

BEZKARNOŚĆ WINOWAJCÓW 
ZBRODNI

Wobec dziwnej bierności władz glosy domaga
jące się pociągnięcia do odpowiedzialności winowaj
ców „sprawy 19-tu oficerów” i setek podobnych, 
dramatycznych spraw — stawały się coraz ostrzej
sze. O ich tonacji świadczy przykładowo fragment 
artykułu z prasy gdańskiej z listopada 1956-go roku:

„Ponury okres, który bezpowrotnie mamy za 
sobą, przywykliśmy nazywać okresem 'niewłaści
wych metod i wypaczeń’. — Powiedzmy sobie wy
raźnie: w wielu wypadkach był to okres pospolitej 
zbrodni.

Przestańmy mówić o wyłącznej winie systemu. 
Przestańmy operować ogólnikami i zwalać całą 
winę na kilku pospolitych sadystów typu Różańskie
go, Fejgina i Romkowskiego .. . Żaden tego rodzaju 
'system’ nie utrzymałby się ani godziny, gdyby nie 
posiadał setek swych zagorzałych adherentów i gdy
by nie opierał się na ludziach — mocnych co praw

da w pysku i pięściach — ale o brutalnych su
mieniach.

Pełna rehabilitacja pokrzywdzonych — moral
na i materialna — to sprawa niezwykle istotna i pil
na ... Ale czy to wszystko? — Pozostaje jeszcze 
druga strona zagadnienia, równie ważna i pilna; 
problem postawienia w stan oskarżenia sprawców 
łamania praworządności, metod śledztwa, przymu
su fizycznego i moralnego, fałszowania dokumen
tów’’.

I wreszcie — pod wpływem nacisku opinii pub
licznej — 7 grudnia 1956 roku ukazał się komuni
kat o powołaniu specjalnej komisji rządowej — „dla 
zbadania odpowiedzialności pracowników Główne
go Zarządu Informacji Wojska, Naczelnej Prokuratu
ry Wojskowej i sędziów Najwyższego Sądu Wojsko
wego za wypadki łamania praworządności w latach 
ubiegłych”.

Komisja ta w pierwszej kolejności — głosił ko
munikat — bada „sprawę odpowiedzialności osób 
winnych dostarczenia fałszywych dowodów, bądź 
wymuszania zeznań na podstawie których zapadły 
. . . wyroki skazujące w stosunku do dziewiętnastu 
oficerów Wojska Polskiego”.

Komunikat potwierdzał, że podstawą wyroków 
śmierci były też zeznania wydobyte od oskarżonych 
w ciągu blisko dwuletniego śledztwa przy użyciu 
przymusu fizycznego i psychicznego.

Podano również nazwiska członków 4-osobo- 
wej komisji, której przewodnictwo objął Marian Ma
zur, zastępca prokuratora generalnego PRL.

Mogło się więc zdawać, że wreszcie prawda bę
dzie wydobyta na światło dzienne, a sprawiedli
wość dojdzie do głosu. Partia jednak chroni tych, któ
rzy spełniali jej rozkazy. Osłania nawet wtedy, jeśli 
zmienia się linia partii i jej kierownictwo. Zwłaszcza 
jeśli to nowe kierownictwo — tak, jak to uczynił 
również Gomułka — zlekceważy swoje obietnice 
wobec społeczeństwa i zacznie zdecydowanie prze
ciwdziałać postępom demokratyzacji.

Tak szumnie i oficjalnie powołana komisja nigdy 
nie ogłosiła swego sprawozdania i wniosków, kogo 
należy ukarać za okrutne metody śledztwa i śmierć 
niewinnych ludzi.

Nie ukarano oprawców z Informacji Wojskowej 
takich, jak płk. Wozniesieński, płk Skułbaszewski, 
płk Widaj, płk Szerszeń, mjr Niedzielin i dziesiątki 
innych.

Bezkarni pozostali szef sądownictwa wojsko
wego, pik Oskar Karliner, naczelny prokurator woj
skowy—gen. Zarako-Zarakowski, członkowie ścisłego 
kolegium Naczelnej Prokuratury Wojskowej, płk Fel
dman, płk Gąborek, płk Olga Wolińska-Jóźwiakowa
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B. MARKOWSKI

ORZEŁ.
Sprawa ORP Orzeł umieszczona w prasie pol

skiej w Londynie i Naszych Sygnałach przyniosła 
ciekawe echa, którymi pragnę podzielić się z czy
telnikami naszego pisma.

Pierwsze z nich to list jaki otrzymałem z tere
nu Anglii od pewnego Polaka, którego mój artykuł 
zainteresował ponieważ........ znał oficera estońs
kiego, właśnie tego który był internowany na ORP 
Orzeł i który obecnie mieszka w Anglii.

Napisałem do tego oficera, prosząc o opisanie 
jego własnych wrażeń z „przymusowego pobytu” na 
polskim okręcie podwodnym. Dodałem że byłbym 
bardzo wdzięczny by podał tylko prawdziwe fakty.

Po kilku dniach dostałem odpowiedź, którą, w 
całości bez zmian, w jego swoistej angielszczyźnie 
podaję do wiadomości Kolegów dla przypomnienia 
a dla innych dla potwierdzenia historycznych fak
tów związanych z brawurową epopeją ORP Orzeł.

Jestem wdzięczny panu R. Kirkmaa za jego 
uprzejmość i dziękuję za list.

Drugim echem do tej samej sprawy jest załączona 
odbitka pierwszej i ostatniej strony pisma angielskie
go dla dzieci. Pismo to pod nazwą „Victor” przed
stawia dzieciom najbardziej bohaterskie wyczyny 
z 2-ej wojny światowej.

Na pierwszej i ostatniej stronie tego pisma znaj
duje się historia ucieczki ORP Orzeł ilustrowana 
kolorowymi rysunkami.

Miło jest nam stwierdzić, że w tym angielskim 
piśmie podano nie tylko prawdziwe nazwisko do
wódcy ORP Orzeł — ale nawet podano je w bezbłęd
nej pisowni.

— obecnie Brusowa — która czuwała nad śledzt
wem siedmiu komandorów.

Nic się nie stało płk. Stefanowi Parzenieckiemu, 
który wydał pięć wyroków śmierci w procesie ko
mandorów, ani prokuratorowi Aleksandrowi Azar- 
kiewiczowi, który ich fałszywie oskarżał.

Ludzie ci i dziesiątki innych, mających podobne 
zbrodnie na swym rachunku, nie tylko nie stanęli 
przed sądem, ale otrzymali najróżniejsze dobrze 
płatne stanowiska państwowe.

O sprawie 19-tu oficerów i o setkach innych po
dobnych a nieujawnionych spraw — zapomnieć nie 
wolno.

Tadeusz Żenczykowski

Cieszy nas że wspaniały wyczyn Orła został od
powiednio oceniony przez angielskich marynistów. 
Podanie go jako materiału wychowawczego dla mło
dych pokoleń anglo-saskich ma swoją wymowę.

Załączam fotokopię tego pisemka dla użytku ... 
naszych wnuków.

Trzecie echo tej samej sprawy to wywiad z 
naszym kolegą Markiem Ołdakowskim, obecnie ka
pitanem Brytyjskiej Marynarki Handlowej, który był 
przez pewien czas zaokrętowany na ORP Orzeł.

P. „Kiedy Pan Kapitan był zaokrętowany na 
Orle?”

O. W 1940 roku zostałem przeokrętowany z 
ORP Grom (wraz z kol. Olszewskim i Sopoćko) na 
ORP Orzeł. Odbyłem na nim kilka patroli, podczas 
których okręt nasz był wielokrotnie atakowany i 
(bombardowany. Byłem członkiem załogi ORP 
Orzeł podczas zatopienia frachtowca Rio de Janeiro. 
W maju 1941 r. zostałem odkomenderowany do 
Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej, a na 
moje miejsce przybył pchor. Brodzki, który, wraz 
z załogą ORP Orzeł nie powrócił do bazy”.

P. „Jakie wrażenia z tego okresu utkwiły Panu 
w pamięci?”

O. „Uderzył mnie jako młodego podchorążego 
nadzwyczajny spokój oficerów podczas patroli i ak
cji bojowej. Spokój budzący zaufanie u nas młodych 
adeptów Marynartki”.

P. „A jak przedstawiało się samopoczucie i za
chowanie załogi?”

O. „Młodzi marynarze byli weseli, starając się 
nawet w ciężkich warunkach kwitować chwile na
pięcia odpowiednimi dowcipami podawanymi w swo
istym marynarskim sosie. Starsi podoficerowie brali 
swoje przeżycia bardziej głęboko i szukali odprę
żenia w modlitwach. Pomimo, że spełniali swe obo
wiązki poprawnie, widać było że przeżyte doświad
czenia pozostawiły na nich głębokie ślady”.

P. „Jakie były Pańskie osobiste wrażenia z prze
życia”?

O. „Atak i zatopienie Rio de Janeiro oczywiście. 
Spotkanie tego statku poprzedziło jak wspomnia
łem kilka dłuższych i krótszych patroli. Z nich naj
bardziej pozostała mi w pamięci cisza i leżenie na 
kojach podczas atakujących nas trójkami okrętów 
nieprzyjacielskich. Ciszę tę mąciły szeptane mod
litwy starszych podoficerów.
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Dzień spotkania Rio de Janeiro był stosunkowo 
spokojny, a wygląd spotkanego frachtowca z nazwą 
Rio de Janeiro nie wróżył nic sensacyjnego. A jednak 
.. . nazwa statku była tak wyraźnie wymalowana, 
że dawała podejrzenie że jest nowym napisem. Dal
sza obserwacja wykryła zamazany napis Hamburg.

Ten niedbale zamazany napis obudził zrozu
miałe podejrzenie dowódcy. ORP wypłynął na po
wierzchnię i zażądał zameldowania się kapitana 
Rio de Janeiro, z dokumentami na pokładzie Orła.

Rozkaz dowódcy kilkakrotnie powtórzony po
został bez odpowiedzi, natomiast nasz radiotele
grafista zameldował gorączkowe meldunki wysyła
ne z pokładu frachtowca. Według jego podejrzeń 
były to wzywania na pomoc samolotów i okrętów 
niemieckich.

Pomimo raportów sygnalisty i pomimo zwleka
nia z przybyciem kapitana, dowódca ORP Orze! cze
ka! przeszło 20 minut. Po tym czasie gdy kapitan 
Rio de Janeiro się nie ukazał i po kilkakrotnym ost
rzeżeniu padł rozkaz wypalenia torpedy.

Torpeda trafiła. Statek przechylił się gwaltow- 

nie i nagle, dotychczasowe puste pokłady zaroiły 
się . . . wojskiem niemieckim!

Statek tonął jednak bardzo powoli. Większa 
część wojska i załogi opuściła go przeważnie ska- 
cząc do morza.

Druga torpeda, celna tak, jak pierwsza, przy
śpieszyła zatonięcie. Akcję ratowania rozbitków po
zostawiliśmy nieprzyjacielskim okrętom, które nag
le pojawiły się na horyzoncie i zdążały w naszym 
kierunku.

ORP Orzeł zanurzy! się i jeszcze przez 3 dni 
i 3 noce przebywał w tym sektorze zaciekle tropio
ny przez okręty niemieckie. To był bardzo ciężki 
okres i czekaliśmy ze zrozumiałą niecierpliwością 
rozkazu zmiany sektora. Wreszcie Admiralicja prze
sunęła nas w inne miejsce. Z tego okresu najbardziej 
pozostała mi w pamięci melodia tanga „Violetta” któ
rą marynarze nagrali po zmianie sektoru. Chciał
bym dodać, że w tym czasie utrzymywaliśmy kon
takt z najbliżej nas znajdującym się HMS Ursula, 
który niestety został tam zatopiony.

B. M.

R. Kirikmaa
Bristol 17.6.1974. 

Dear Sir,
Thank you for your letter of 15.5.1974. About 

Sm. Orzeł I will tell you as I remember.
I was sent on Sm. board one Sunday morning 

in September 1939. My duty on boardship was to 
look that the submarine does not escape or the crew 
don’t make anything unlawful in the Estonian Navy 
Port at Tallinn where the Sub. was laid up.

I had no weapon with me only what I had 
was a direct telephone connection to my superiors 
and another man with rifle on ship’s gangway for 
keeping his eye on Orzeis men movements outside 
of the ship.

On that Sunday my first watch in the Orzeł 
was ąuiet and all right. The crew men looked a little 
agiiated and not very friendly, which I thought was 
due to the reason that on the same Sunday the Rus- 
sians started their murderous onslaught on all Po- 
lish frontiers and that worries them.

When my next tum came to be on Orzeł again, 
at the beginning it looked everything all right. I no- 
ticed that the ship was turned around and its nose 
was pointing towards the sea, while earlier its Stern 
was pointing morę ęloser to way out. Asked my ma
tę what has happened during his watch while I was 
pff duty. He then told me that order was given to 

Orzel’s men, that all torpedos on itd board must be 
put out on shore at once and as to easier the work 
the ship was turned around.

As it was Sunday, the crew asked time for a 
religious worship before discharging torpedos. The 
time for their prayers was granted and afterwards 
the work was started with the torpedos. Few 
hours later the work was halted, due to the fault 
in Orzeł’s hoisting gear and some torpedos left 
on boardship until the next morning.

Later on as the ship was at sea next morning th« 
crew members told me: „the time asked for prayers 
was a hoax and they used time only to make a plan 
for escape and the fault in hoisting gear was madę 
themselves that they can have some torpedos on 
board when they try to run out next morning.

When I came on board, ship was lighted inside, 
while outside was only few lights by the gangway 
where our watchman was standing. At midnight the 
whole ship looked ąuiet and the crew men seemed to 
rest or sleep.

The control room where I sat, reading a book 
was lighted. The room next to controlroom from 
forward part was dark and all lights switched off. En
gine room was the next room to the other side of 
controlroom and was dimly lighted.

At about 3.00 hrs. in the early Monday morn
ing (it was I think on 21 st September) I heard some 
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men moving in engineroom. Quickly I stood up and 
moved towards the engineroom. At the same time 
some men jumped out from the dark room behind 
my back. As I was turning towards the running men 
behind me one man was pointing a gun towards my 
face and other man took my hands and searched my 
pockets.

At the same time when I was searched the men 
were running all over the ship. Telephone wires to 
shore were cut. I was pushed into a corner in control- 
room and the crew manned their posts. electric mo- 
tors were started and ship began to move.

Chief officer in command (a smallish man) 
looked on me and told in English „Sorry” to me. 
OrzeFs Commandor was sent to hospital in Tallinn 
and the escape was organised by his second in rank.

As 1 thought that ship is escaping and as there 
were over 60 men on board, T felt helpless in the cor
ner there. 1 wished that my men outside are raising 
alarm and I can get some help from outside.

Few minutes later ship went aground, then 
Diesels were started and ship hurried out towards 
the sea.

When the running and first excitment was all 
over, one man was pushed down from the bridge 
hatch. At first I looked, there has been trouble out
side with my men and the man pushed down was a 
casualty case. When I have seen that the man pu
shed was my own watchman I thought that I am a 
loser and have to make the trip with Orzeł.

When the ship was out of port it drived and all 
went ąuietly again. I was told that the ship is runn
ing out and at first possibility we are put ashore 
on our own coast. Later on I was told that our own 
navy ships are alerted and that Orzeł cannot put 
us on shore till the escape is calmed down. One day 
or two, there was too much wind and sea very rough.

The men on board were later very friendly and 
gentlemanly, everyone was sorry about us on board.

Orzeł escaped early on Monday morning and 
Thursday about 0030 hrs. we were ordered into a 
colapseable dinghi for a landing to Gotłand in Swe- 
den.

They gave us water and biscuits with plenty of 
Polish cigarettes and even one lemonade bottle fuli 
of whisky. One electric torch for signaling in dispair.

We said goodbye and good luck to Orzeł’s men 
and started to row towards Gotland, which light 
was in sight.

We reached Lighthouse about at 05.00 hrs. pull- 
ed the dinghi onshores and went to see the Lighthouse 
men.

We met one man there, told him what kind of 
men we are and where we come from. At first they 
did understand that we two are escapees from the 
other Polish submarine which was interned in Stock- 
holm. Then there came morę men and one phoned 
to the police. As I could not speak Swedish even the 
police did not understand what kind of men we are.

Later there was a policeman who understood 
German and we could explain to him what kind of 
men we are, then they sent us to Stockholm and from 
there via Helsinki to Tallinn by piane.

Before leaving Orzeł the commanding officer 
gave me a letter for my superiors at home town 
and some American and Estonian money to cover 
travelling expenses on our way home.

All the Orzeł’s crew were very correct and help- 
ful men, except at the beginning of my free lift from 
Tallin to Gotland in their good looking and very 
modern ship.

Yours faithfully,

R. Kirkmaa
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hospital and
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That afternoon, one of the Pofish P&tty 
Officers went fishinp—^or so it s&emedt
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i/. MAKEOUR WAY H! ^JTOUTOF THEf k 
«Mharbovr.J 1
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Dnia 27 kwietnia zmarł w Chicago w Stanach Zje
dnoczonych jeden z naszych starszych i zasłużo
nych kolegów, komandor por. Ludwik Lichodzie- 
jewski. Jego wielkim pragnieniem było odwiedze
nie Polski w tym roku, jednak pomimo troskliwej 
opieki i usiłowań dr. Stanisława Nałęcz-Korzeniow- 
skiego choroba zwyciężyła i nie danym mu było 
za życia zobaczyć raz jeszcze ukochaną ojczyznę. 
Jego śmierć pogrążyła w smutku wszystkich, któ
rzy Go znali, szanowali i lubili. Żegnała go w Chi
cago rodzina, liczni przyjaciele oraz miejscowe Ko
ło Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, którego 
był honorowym prezesem.

Zwłoki Komandora zostały przewiezione do 
Gdyni i pochowane na oksywskim cmentarzu. Niech 
Mu szemrzą tam nieustającą melodią fale naszego 
polskiego Bałtyku.

DARY

Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygna
łów” wpłynęły następujące dary:

K. Hess £ 8.43
J. Lubelfeld 3.87
J. Bednarz 1.50
W. Januszewski 2.00
Liga Morska Okręg 2-gi i 6-ty 41.24
J. Hupert — dla uczczenia pamięci ś.p. kmdr.
L. Lichodziejewskiego 20.70
T. Zabawski 1.00
Wszystkim Ofiarodawcom Komisja Opieki serde
cznie dziękuje.
Odwiedzili SMW
J. Kawerniński — z Kanady, Iwona Proszek (córka 
p. Z. Siemaszko-Proszek) — z Kanady, Jerzy Wach- 
tel (syn kpt. K. Wąęhtla) — z Australii.

Składki dożywotnie:

Ostatnio wpłacili na członkostwo dożywotnie Ko 
ledzy:

A. Górski £ 10.50
Z. Chmielewski 10.50
J. Kneba 11.00
L. Rabenda 11.00
J. Malanowicz 10.50
Z. Hypiński 10.50
S. Brodzki 10.50
J. Wróbel 10.50
Wanda Lubowiecką 10.50
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Śp. kmdr Ludwik UCHODZIEJOWSKI

Stów. Marynarki Wojennej w Chicago

(—) Nadeszła do naszego Stowarzyszenia przy
jazna relacja o Ostatniej Drodze ś.p. komandora 
Ludwika Lichodziejewskiego.

Trumna ze zwłokami przybyła na warszawskie 
lotnisko Okęcie w sami dzień 3 Maja — w rocznicę 
Wiekopomnej Konstytucji.

Pierwszą żałobną posługę oddali obecni na lot
nisku: brat Zmarłego z żoną, bratankowie, przyja
ciele.

Po załatwieniu długich formalności trumna zo
stała przewieziona do kościoła Matki Bożej Królo
wej Polski przy ul. Gdańskiej na Żoliborzu. W dniu 
7 maja w kościele tym odprawiona została żałobna 
Msza św. ze wszystkimi egzekwiami, w pięknie przy
strojonej świątyni, przez ks. proboszcza Olgierda 
Nassalskiego — Marianina.

Świątynia była przepełniona. Oprócz licznie 
zgromadzonej rodziny, znajomych i dawnych kole
gów Zmarłego przybyła tłumnie młodzież szkolna 
z Żoliborza. Wzruszające było przemówienie kap
łana nad trumną o życiu, czynach, patriotyzmie > 
zaletach Zmarłego.

“I rzeczywiście nastrój był taki, że w oku każ
dego. łza się zaszkliła i każdy chyba zadumał się nad 
losem tego Samotnego Żeglarza, którego dusza już 
poszybowała do Stwórcy po wieczny spoczynek i u- 
kojenie tak zasłużone przez trudy, cierpienia i tęs
knoty całego życia”. •

Wprawdzie rodzina, mając na względzie tro
jkę o grób Zmarłego wołała, aby został on pochowa

ny w Warszawie lub w Tłuszczu k. Warszawy, gdzie 
znajduje się grób rodzinny, ale przeważyła ostatnia 
wola Zmarłego i pogrzeb odbył się na Oksywiu w 
Gdyni.

Cmentarz na Oksywiu jest położony przepięk
nie, na wysokiej skarpie z widokiem na morze, i tuż 
obok Szkoły Marynarki, do której przecież Koman
dor chodził i na pewno wielokrotnie myślami powra
cał.

“Nekrologi zamieściliśmy w gazetach warszaw
skich i na Wybrzeżu. W oksywskim kościele był pra
wdziwy tłum ludzi: znajomych, przyjaciół i ich ro
dzin, pamiętających Zmarłego. Moc kwiatów, wiąza
nek i wieńców — przewaga barw biało-czerwonych. 
Szarfy białe, złote i jedna białoczerwona przy wią
zance z amerykańskich tulipanów i drobnych, pach
nących konwalii .. . Żegnali Go koledzy — skupie
ni, wzruszeni i dumni, że wrócił do nich ich „Licho- 
dziej”, dla jednych dowódca, dla drugich kolega, dla 
wszystkich jednak przyjaciel i człowiek wielkiego 
serca.

Przemawiał komdr Julian Czerwiński z „Iskry” 
w imieniu przyjaciół i, jak się wyraził „starej, dobrej 
gwardii, wiernej najlepszym tradycjom”. Byli także 
kmdr K. Zagrodzki, starszy już pan kmdr Iwański, 
kpt. Sulisz, kpt. Papelbaum, bardzo miły kartograf 
P. Józef Łerda, były stary marynarz, pływający z Ko
mandorem w czasie wojny i obecny w czasie zato
nięcia „Kujawiaka” — jeden z tych, którzy wrócili 
na pokład zanurzającego się już okrętu, by ratować 
i uratować wówczas od śmierci swego Dowódcę.
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Pogrzeb śp. kmdr. L. Lichodziejewskiego 
na Oksywiu

I tak zawinął Komandor do ostatniego w życiu,! 
a pierwszego w sercu portu. Portem tym Polska Zie
mia u brzegów Polskiego Morza, które Jemu — Do-1 
bremu Synowi, Jednemu z Najlepszych — zawdzię-j 
czają, że mogą być polskie ... A potem długo dudniły I 
maleńkie grudki tej ukochanej przez Niego ziemi! 
ciskane dłońmi przyjaciół do wnętrza mogiły ..

Nie zabrakło też tej jednej grudki od tych] 
wszystkich, których Komandor pozostawił w Chi-j 
cago i w całym wielkim świecie poza Polską. I jesz-] 
cze Post Scriptum z innej relacji: „Rodzina Pana 
Komandora ze Lwowa i Świerdłowska była zawiał 
domiona. Zezwolenia na przyjazd nie otrzymali”.!

* * *

Śp. kmdr por. inż. Wacław TRZEBIŃSKI

Z Komandorem Trzebińskim zaprzyjaźniłem 
się w czasie wspólnego pływania na ORP „Gerland” 
w roku 1941 i 1942.

Był on wybitnym oficerem w Korpusie Mors
kich Oficerów Technicznych.

'W okresach poprzedzających ostatnią wojnę 
zajmował już odpowiedzialne stanowiska na okrę
tach — dzięki swoim wysokim kwalifikacjom facho
wym*.

W pierwszych latach wojny pływał na kontrtor- 
pedowcach, a w końcowej jej fazie na krążowniku.

Topił się na „Gromie” w roku 1940 na wodach 
przy Narwiku; był ranny w konwojach do Murmań
ska na Garlandzie w roku 1942; wyszedł bez szwan
ku ze storpedowanego „Dragona” w Kanale Angiel
skim w czasie inwazji w roku 1944.

Obowiązki swe wykonywał skrupulatnie, nie u- 
chylat się przed żadną odpowiedzialnością, zawsze 
był gotów do spełnienia zadań dla dobra sprawy. Ja
ko ochotnik na statku „Batory” brał udział w ewaku
acji uchodźców — głównie żołnierzy polskich — z 
portu St. Jean de Luz po upadku Francji. Oddał wó
wczas cenne usługi przy organizowaniu tej operacji.

Gdy zachodziła potrzeba, pracował w kombi
nezonie razem z podoficerami i marynarzami. Od
nosili się oni do niego z prawdziwym szacunkiem.

Przede wszystkim jednak był on bardzo dob
rym kolegą i prawdziwym przyjacielem.

Prawdomówność, bezpośredniość, szczerość, 
serdeczność, pogodne usposobienie — były cechami 
jego charakteru. Ponadto do tego dodać trzeba jego 
wysokie walory towarzyskie. Płeć piękną traktował 
zawsze z wyszukaną kurtuazją.

Nic więc dziwnego, że posiadając takie zalety, 
był powszechnie bardzo łubiany.

Umarł dnia 26 lutego 1974 r. w Kenii w Momba- 
sa, i tam został pochowany.

Śmierć jego głęboko mnie zasmuciła. Był on jed
nym z moich najlepszych przyjaciół.

Odszedł od nas serdeczny kolega, zasłużony o- 
ficer mar. woj. i prawy człowiek.

Cześć Jego pamięci!
B. BISKUPSKI
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Śp. kmdr por. Michał ŻEBROWSKI

Komandor por. Michał Żebrowski (Miś)

Wszyscy którzy go znali bliżej i kochali nigdy 
go inaczej nie nazywali jak Miś. Nazwa ta wyjąt
kowo dobrze do niego pasowała bo z budowy tro
chę tego Misia przypominał. Wyjątkowo dobry, 
pogodny, zrównoważony i trochę flegmatyczny. 
Kresowiak i patriota w najlepszym tego słowa zna
czeniu. Tak jak wielu z naszego pokolenia, jako 
uczeń brał udział w wojnie polsko-sowieckiej póź
niej ukończył szkołę i wstąpił dp Podchorążówki 
Mar. Woj. Podchorążówkę ukończył w 1927 r. czyli 
należał do drugiego rocznika oficerów że tak po
wiem, produkcji czysto; polskiej. Oficerskie kur
sy specjalne przechodził we Francji. Był to okres 
kiedy nasza marynarka nie posiadała jeszcze odpo
wiednio wyszkolonych specjalistów i takich wyszko
lić nie była w stanie. Początkowy eksperyment z 
W. Brytanią się nie udał, ale Francja pod tym wzglę
dem przyszła nam z pomocą i to dużą. Francja 
wyszkoliła wiele dziesiątek naszych oficerów po
czynając od krążownika szkolnego Jeanne d’Arc, po 
przez szkoły oficerów torpedystów, artylerzys- 
tów, podwodnego pływania (z załogami dla obsa
dzenia naszych pierwszych okrętów podwodnych 
włącznie) inżynierów budowy okrętów, samolotów, 
dział inż. elektryków i wreszcie oficerów dyplomo
wanych po ukończeniu przez nich Wyższej Szko
ły Wojennej w Paryżu. Dopiero mając wyszkolonych 
specjalistów we Francji mogliśmy organizować już 
w Polsce analogiczne kursy we własnym zakresie. 
Bywały czasy, że w Tulonie na różnych kursach prze
bywało jednocześnie kilkunastu naszych oficerów. 
Ponieważ Miś ukończył „Toruń” w dwa lata po 

mnie i obrał ten sam kierunek specjalizacji, to o ile 
tak mogę się wyrazić deptał mi po piętach z tym, 
że należał do wcześniejszej promocji, byłem zaw
sze jednym oczkiem do przodu. Tak np. gdy już mia
łem kurs oficerów torpedystów poza sobą i byłem 
na kursie podwodnego pływania to Miś był wówczas 
na Tulonie na kursie torpedowym. I tak szło dalej 
aż i ja i on trafiliśmy na nasze pierwsze okręty pod
wodne dywizjonu.

Po kilku latach objąłem d-two ORP Wilka, a 
Miś objął stanowisko z-cy dowódcy. Pobyt na dy
wizjonie, a szczególnie na Wilku zaliczam do swo
jego najszczęśliwszego okresu życia. Był wówczas 
na Wilku jeszcze Wiktor Pstruszeński tak zwa
ny Wit) oraz bodajże Staś Rusiecki. Trudno było o 
bardziej zgraną i harmonijną ekipę. Przez tyle lat, 
ile go znałem, nie przypominam sobie abym kiedy
kolwiek widział Misia w złym humorze lub nieopa
nowanego. Był zawsze równy, zawsze spokojny, za
wsze sprawiedliwy i zawsze gentlemanem. Rozum
ny i bardzo ludzki. Gdy byliśmy młodzi i skłonni 
do ekscesów mając dobrze w czubie — z Misiem 
nigdy to się nie zdarzało. Miał swoją metodę. Raz 
że Francji po dobrej zabawie Miś raptem zniknął. 
Wrócił do domu wczesnym rankiem. Zaniepokojeni 
pytaliśmy się — co się z nim stało. — Spacerowa
łem — odpowiedział flegmatycznie Miś — aż wy- 
szumiało. To właśnie była jego niezawodna, osła
wiona metoda, do której z czasem przyzwyczailiś
my się wszyscy. Kiedyś, gdy już byliśmy na dywizjo
nie OOPP w Polsce, Rusiecki z Misiem jechali 
autem z Gdyni do portu wojennego. Staś Rusiecki 
przed wojną posiadał ząwsze b. ładne i szybkie 
auta sportowe. Nie wiem jak to się stało, szybkość 
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może była zbyt duża na zakręcie, ale auto z szosy 
przekoziołkowało do rowu a kierowca (Staś) i 
pasażer (Miś) zostali z niego -wyrzuceni jak z pro
cy, W momencie wypadku zdążył Miś jeszcze nie
winnie zapytać: „Co już wysiadamy?” Chwała Bo
gu nic się im nie stało, a jedynie auto było trochę 
poszkodowane.

Los nas rozdzielił gdy przydzielono mnie do 
Szkoły Podchorążych. Wojna zastała Misia jako 
d-cę ORP Żbik. W warunkach jakich operowały 
nasze OOPP nie miały one żadnych szans. Widocz
nie Pan Bóg czuwał jednak nad naszymi OOPP bo 
żaden okręt nie został zatopiony choć obrywały nie 
byle cięgi od niemieckich bomb głębinowych. W 
końcu Żbik, tak jak Ryś i Sęp zostali internowani 
w Szwecji. Po wojnie Miś wyemigrował do Stanów 
Zjednoczonych i kontakt między nami się urwał. 
Nawiązaliśmy korespondencję dzięki Kownackiemu. 
Miś już wtedy był bardzo chory (zanik czerwonych 
ciałek krwi). Pisał z Kalifornii (był już na emerytu
rze), że gdy mu wpompują ileś tam „pint” krwi — 
czuje się normalnie na jakiś czas, ale potem zabieg 
trzeba było stosować od nowa. Listy były raczej pe
symistyczne bo zdawał sobie sprawę z powagi cho
roby i wiedział, że o ile szpik nie zacznie znowu 
(Produkować czerwonych ciałek —• koniec będzie 
nieunikniony. Przy okazji jednak pokrótce opisał 
swoje dzieje. Nie odbiegały one od tych, które wie
lu z nas przeszło. Z początku było b. ciężko i imał 
się każdej roboty. Potem trafił do fabryki, należą
cej do Amerykanina szwedzkiego pochodzenia, 
która była obsadzona również przez Amerykanów 
pochodzenia szwedzkiego. Ponieważ — jak pisał — 
mówił po szwedzku przeważnie lepiej niż oni, zos
tał niejako zaadoptowany jako „swój człowiek”. 
Naprawdę jednak zaczęło mu się dobrze powodzić 
gdy uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Według 
niego, w Ameryce, pomimo że mówi się inaczej, po
siadanie obywatelstwa ma wielkie znaczenie, i og
romnie ułatwia Życie. Znalazł sobie dobrą posadę. 

pracował jako kreślarz i poszedł na emeryturę z 
dobrą pensją. Niestety, nie długo z niej korzystał. 
Przez 60 lat — pisał — nie wiedziałem co to jest 
choroba, ale ta, której się nabawił,okazała się, nie
stety, fatalną.

Nasza korespondencja raptem się urwała i by
łem b. niespokojny. Moje listy do Stanów pozosta
wały bez odpowiedzi. Po dłuższej przerwie nieocze
kiwanie i ku mojemu zdumieniu na biurku w SMW 
znalazłem od Misia kartkę napisaną z Warszawy. 
Poradzono mu w Stanach, by leczył się w Polsce ze 
względu na mniejsze koszty. Po raz pierwszy kart
ka tchnęła trochę optymizmem. Oto jej treść: „Moi 
Kochani! Piszę ze szpitala w Warszawie, gdzie jes
tem już od tygodnia. Warszawa jest nie do poznania 
i ciągle budują, odbudowują. Jestem nieomal wzru
szony ustosunkowaniem się lekarzy do pacjentów 
i choroby. Nabieram nadziei że się wygrzebie z mo
ich kłopotów. Na razie nie mam nic do dodania. 
Ściskam Was serdecznie, rączki Pani Myszko ca
łuję. Miś”.

W kilka tygodni później otrzymaliśmy telegrami 
od Kownackiego z Kanady, że Miś już nie żyje. 
Przysłano nam również nekrolog który podaję do
słownie: „Dnia 18.V.1974 r. zmarł w Warszawie po 
powrocie z długiego pobytu w USA ś.p. Komandor 
por. Michał Żebrowski, uczestnik I i II Wojny 
Światowej, ostatni dowódca łodzi podwodnej ORP 
„Żbik”, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzy
żem Walecznych i innymi odznaczeniami bojowy
mi. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 23 
maja 1974 r. o godz. 14 w Koszalinie. Pogrzeb odbę
dzie się po nabożeństwie na cmentarzu w Koszali
nie. Bratanek z rodziną”.

Odszedł od nas na zawsze kolega, przyjaciel 
i człowiek o wyjątkowej wartości. Żegnam Cię Mi
siu w imieniu nas wszystkich i niech ta nasza Ko
chana Polska ziemia lekką Ci będzie.

B. Jabłoński
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KOMISJA OPIEKI

Francja

Serdeczne podziękowanie za pomoc, która mnie 
bardzo wzrusza, od byłych kolegów, z którymi 
przeżyliśmy chwile dobre i złe. Jestem niemową od 
blisko dwóch lat, stale pod obserwacją lekarską i 
pracować już nie mogę. Jeszcze raz bardzo dzię
kuję. Serdeczne pozdrowienia dla Stowarzyszenia 
i b. kolegów.

J.G.

Antokol, 24.4.1974.

Zarząd Stowarzyszenia Marynarki Wojennej,

Drodzy Koledzy,
Serdecznie dziękuję zą imieninowe życzenia 

i za koleżeński prezent, który bardzo mi się przy
dał i umilił moje imieniny.

Z koleżeńskim pozdrowieniem 
Jerzy Wołkowicki 

gen. bryg.

Muszę Panu donieść, że otrzymałem czek na £50 
od Komitetu Pomocy dla nas, Polaków, w Anglii. 
Ja chcę Panu serdecznie podziękować i Wam wszy
stkim, którzy pracujecie w Komisji Opieki Mary
narki Wojennej i Pomocy Marynarzom.

Zawsze Wam wdzięczny z rodziną
A.B.

Podziękowania z Polski:
20.4.1974.

W dniu dzisiejszym otrzymałam od Drogiego Pa
na polecenie wydania*bonów na sumę £10.00. Ca
łym sercem Panu dziękuję.

Ponieważ bardzo często nie opuszczam łóżka, 

a nawet mieszkania, uprzejmie proszę na przysz
łość taką przesyłkę zawsze kierować na ręce mojej 
córki.

Łączę ukłony
I.Ł.

11.4.1974 r.

Za otrzymany list z dnia 4.1.1974 serdecznie dzię
kuję, jak również składam gorące podziękowanie 
za pomoc w zrealizowaniu mego pragnienia. Kwotę 
otrzymaną od Panów przeznaczyłam na wykona
nie pomnika swemu zmarłemu mężowi. O ile bę
dziecie Panowie mieli życzenie, to prześlę fotogra
fię tego nagrobka.

Z oknzji {zbliżających się świąt Wielkiej Nocy 
przesyłam Panom serdeczne życzenia wszelkiej po
myślności oraz tradycyjnie — smacznego jajka.

Kończąc, jeszcze raz składam dzięki łącząc moc 
pozdrowień.

M.S.

31.3.1974.

.. . Pragnę wyrazić, jak tylko potrafię, swoją 
głęboką wdzięczność, codziennie gorąco się modlę 
za całe Wasze Stowarzyszenie, aby Bóg miłosierny 
miał Was wszystkich w swojej opiece i wynagrodził 
za Wasze poświęcenie i ofiary. Pragnę jednocześ
nie zawiadomić, że dnia 28 kwietnia odbędzie się 
w Gdyni, w kościele Najświętszej Maryii Panny 
o godz. 12 Msza św. w intencji wszystkich człon
ków Marynarki Wojennej, Szanownego Zarządu i 
Ich Rodzin.

lednocześnie potwierdzam odbiór otrzymanych 
pieniędzy. Przepraszam, że nie odpisałam zaraz, ale 
tam zachorowałam. Gdy przyjechałam czekała 
mnie miła niespodzianka, za którą jeszcze raz 
najserdeczniej dziękuję ..,

J.B.
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3.7.1974. 16.4.1974

Natychmiast po otrzymaniu koleżeńskiego pre
zentu odpisuję, składając Panu i wszystkim, którzy 
o mnie pamiętają, jak najserdeczniejsze podzięko
wania, gdyż jest to dla mnie miłą niespodzianką i 
nieopisaną radością, więc raz jeszcze przesyłam 
serdeczne podziękowania i jestem jak zawsze bar
dzo wdzięczny, bo jest to dla mnie dużą pomocą.

F.F.

Serdecznie dziękuję za prezent, który otrzyma
łam tuż na same święta. Nieoczekiwany cios i wiel- 
iki ból sprawiły, iż tegoroczne święta uszły kom
pletnie mojej uwadze. Choć już minęły, pozwolę so
bie złożyć najlepsze życzenia. Oby Chrystus Zmar
twychwstały otaczał Drogich Państwa swą opieką 
i nie szczędził licznych łask nieba.

Miłe pozdrowienia zasyła
B.W.

7.7.1974.

Dziękuję Panu i Stowarzyszeniu za prezent, 
który sprawił mi dużą radość i przyniósł pomoc 
materialną. Bardzo przepraszam, że nie mogłam 
wcześniej podziękować, ale byłam w szpitalu.

Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję za prezent 
i życzę dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu.

K.K.

26.7.1974.

Potwierdzając odbiór przekazanej mi zapomogi 
nie muszę chyba zapewniać o swej głębokiej wdzię
czności za Waszą ofiarność. Lękam się tylko, by 
tmoje szczere wynurzenia na temat choroby nie 
były mi poczytywane za naciąganie, czy granie 
na Waszej dobroci i ofiarności.

Badaniom klinicznym nie poddałam się — prze
cież u mnie żaden organ nie pracuje prawidłowo, 
badania są bardziej męczące, a jak mówi mój lekarz 
„nie ma części zamiennych”, więc nie wymienią 
starych na nowe — zrezygnowałam. Muszę tylko 
stosować doraźne środki leczące i częściej odwie
dzać lekarza. Chwilowo czuję polepszenie — oby 
tylko apetyt wrócił. Łatam więc doraźnie ten „stary 
papuć”, który się już do generalnego remontu na
wet nie nadaje.

Łączę serdeczne wyrazy pozdrowień i proszę 
źle o mnie nie myśleć.

Wdzięczna A.J.

1.3.1974

Dziękuję bardzo za list. Tak serdeczny i miły. 
Tak mi brakowało kilku słów pociechy. Jestem na 
emeryturze. Żal mi mojego zawodu. Kochałam bar
dzo dzieci. One też mnie lubiły . .. Dziś pozosta
ła pustka lecz nie usiadłam i nie załamałam rąk. 
Należę do zrzeszenia emerytów. Tam opiekujemy 
się kolegami chorymi, niedołężnymi. W różny spo
sób pomagamy im, aby im było lżej. W domu pra
cuję w ogródku ... Musi Pan wiedzieć, że utraci
łam w ciągu jednego miesiąca 7 osób w 1942 roku. 
Ojciec został rozstrzelany na rynku za wnuka, 
który był w partyzantce. Przy ojcu umiera mat
ka tego wnuka, gdyż chorowała na serce. Trzecim 
był wuj, 70-cioletni starzec. Ten ginie w Dachau, 
czwartym był brat ksiądz, piątym drugi brat, któ
ry zginął w Oświęcimiu, szósta matka, a siódmy 
ten bratanek w partyzantce. Czekaliśmy kto na
stępny. W parę lat potem, niedawno, bo w zesz
łym roku, umarła moja siostra, szwagier i brat, tak, 
że zostałam sama. Przepraszam że tyle nabargra- 
łam, ale mi się zrobiło lżej.

Niedawno, bo 28 lutego br„ odbyła się Msza św. 
za duszę admirała Unruga, w starym kościele na 
Oksywiu. Zgromadzili się wszyscy oficerowie, pod
oficerowie i ich rodziny.

M.S.
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KORESPONDENCJE
E. Raczyński,
8 Lennox Gardens, 
London, SW1X ODG.

dn. 6 maja 1974 r.
Szanowny i drogi Panie Prezesie:

Serdeczne pozdrowienia przesłane mi przez 
29-ty doroczny Zjazd Stowarzyszenia Marynarki Wo
jennej sprawiły mi żywą radość.

Niewiele mogłem zrobić dla ułatwienia prac 
Stowarzyszenia, a zawsze doznawałem ze strony 
Panów wiele oznak życzliwości, tymbardziej sobie 
ją cenię.

Proszę Pana Prezesa o łaskawe przekazanie 
Członkom Stowarzyszenia tych wyrazów mojej 
wdzięczności.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania, i uścisk 
dłoni

Edward Raczyński

WPan dr. B. Markowski
Prezes, Stów. Marynarki Wojennej
14 Collingham Gardens
London W. 5.

REG1NALD S. TIZZARD
O.B.E., F.R.I.C.S., F.R.S.A....

Cartered Surveyor
11 A, MANOR AVENUE, 

CATERHAM 
9th May 1974 

Cmdr B. Markowski OBE., MD..
Honorary Chaiman,

Polish Naval Association,
14, Collingham Gardens, 
London. SW. 5.

Dear Cmdr Markowski,
On my return from the United States I find your 
kind letter of the 3rd May and I hasten to acknowl- 
edge it and to thank you and the Committee for their 
greetings to me passed on the occasion of the 29th 
meeting of the Polish Naval Association.

I need not tell you how pleased I am to be asso- 
ciated with the Polish Naval Association which is now 
of long standing and I wish it continued success in the 
years to come.

With kind regards,
Yours sincerely 

Reginald S. Tizzard.

MINISTRY OF DEFENCE
MAIN BUILDING WHITEHALL LONDON
SW1A 2HB

14th May 1974

Commander B. Markowski OBE MD
Honorary Chairman
Polish Naval Association
14 Collingham Gardens
London SW5

Dear Commander Markowski
I was very pleased to receive your letter of the 3rd 
May to which lam sorry that have not replied bef- 
ore. Will you please convey to your Branches repre- 
sented at your Annual General Meeting my pleasure 
and gratitude for the thought which inspired it.

With all good wishes, 
yours sincerely

Michael Cary

18.5.1974 r.

Dear Commander Markowski,

Thank you so much for your kind letter of 3rd 
May 1974 which I got on my return here at the end 
of last week.

I very much appreciated the greetings of 29th An
nual General Meeting of the Polish Naval Associa
tion and I thank you most sincerely.

It is indeed good to know that you had represen- 
tatives from your Branches in Brighton, Glasgow, 
Plymouth and France and that the Association was 
then able to discuss plans for the futurę.

With very good wishes to you and the Polish 
Naval Association and thank you again for your 
kind message

Yours sincerely, 
David Dunbar-Nasmith
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10.5.1974 
Dear Dr. Markowski,

Do please forgive me for not answering you soon- 
er but I have not been at all well lately and I atn 
afraid very remiss with my letters.

Thank you so much for your messages. I wish 
I could have been at the meeting, as it gives me the 
opportunity of meeting old friends.

I have been here nearly a month and shall shortly 
be returning to Lausanne but if at all possible I 
should love to see you and your wife again: please 
give her many messages from me.

Yours v. sincerely,
Mary Moncreiffe

5th May 1974 
Dear Commander Markowski,

Thank you indeed for your greetings letter from 
the Polish Naval Association on the occasion of its 
Annual General Meeting in 1974. I greatly appreci- 
ate the friendly thought which lay behind the 
resolution passed at your assembly on April 28.

1 hope all goes well with the Association and that 
you will continue to flourish in 1974: particularly do 
I send my felicitation to my many friends in the 
Association.

Yours sincerely, 
John Lang
5th May 1974

Dear Commander Markowski,

It was a real pleasure to receive your letter of 
greetings from the Annual General Meeting of the 
Polish Naval Association and to recall a connection 
of which I shall always be proud. The events of the 
World War II are, I suppose nothing morę than 
something to read in the history books for many 
people today; but those of us who lived through 
those times and knew of the Polish Navy achieve- 
ments at first hand will never forget them or cease 
to admire them.

It is good to know that the P.N.A. still flourishes. 
Long may it continue with its comeradeship and 
good works! I send you my best wishes for the 
continued success of the Association and for the 
Welfare of all its members.

Yours sincerely,
Clifford Jarret

W związku ze zbliżającą się 35 rocznicą napa
du niemieckiego na Polskę i rozpoczęcia naszej pol
skiej wojny istnienie Narodu warto może przy
pomnieć, że w numerze 119 „Naszych Sygnałów”, 
wydanym w 1969 roku, ukazały się między inny
mi cenne artykuły rocznicowe: redaktora Bolesła
wa Markowskiego „Oksywie 1939”, o bohaterskich 
walkach polskich obrońców Wybrzeża,zakończonych 
tragiczną śmiercią dowódcy obrony płk. Dąbka, 
kpt. mar. W. Poraya-Wojciechowskiego urywki z 
pamiętnika „Sprzed 30 lat”, dotyczące dramatycz
nej przeprawy ORP „Błyskawica”, „Grom” i „Bu
rza’ z redy Oksywskiej do Leith w W. Brytanii o- 
raz o początkach chlubnej wojennej służby tych o- 
krętów przy boku aliantów artykuł p. Stefana Dąb
rowskiego o „Łączności w obronie Westerplatte” 
i in.

* * *

W washingtońskim periodyku ,,Perspectives” w 
numerze October-December 1973 na str. 119 ukazał 
się artykuł pt. „The Tragic Heroism of Poland’s Sub- 
marines — Is dying a Subject for Ridicule?”, które
go autorem jest major James W. Powers, PE.

Artykuł zdobią bardzo wyraźne i drukarsko 
czyste zdjęcia: polska łódź podwodna ORP „Wilk” 
i kmdr J. Grudziński, dowódca łodzi podwodnej 
ORP „Orzeł”.

* * *

W artykule „Przyjaciele Marynarzy” londyński 
Dziennik Polski pisze, co następuje:

.Przyjaźń jest więcej warta niż pieniądze, ale 
można połączyć przyjemne z pożytecznym. Tak 
właśnie robią marynarze. Ich brytyjscy przyjaciele 
np. wydatnie przyczynili się do powstania domu 
nad morzem dla starszych i samotnych marynarzy. 
Admirałowie brytyjscy i inne wybitne osobistości ze 
świata morskiego zwróciły się do społeczeństwa bry
tyjskiego o finansowe poparcie, co nie pozostało 
bez echa. Ogółem dotychczas zebrano powyżej je
denastu tysięcy funtów i marynarze mają dom w 
Hove w najbardziej reprezyntacyjnej jego dzielnicy 
przy Brunswick Square”.

W jednym z ostatnich apeli do Brytyjczyków, 
sir Algernon Willis, admirał floty, przypomniał 
swym rodakom gwarancje W. Brytanii i Francji dla 
Polski i co z tych gwarancji wyszło w 1939 i później 
w Jałcie, a następnie tak pisze o Polskiej Marynarce 
Wojennej i o polskich marynarzach;



NASZE SYGNAŁY 21

“I had several ships of the Polish Navy serving 
under my command and I can speak of their great 
zeal and efficiency”.

Sir Peter Cazaleta, admirał, użył takiego zwrotu:
“I remember these chaps very well in the war. 

Brave as łionsl”.
Inny admirał sir Anthony Miers tak napisał:
“As a submariner I also had many opportunities 

to be grateful for the fighting ąualities and comrade- 
ship of the Polish Naval Forces”.

A marszałek RAF’u; Bromet, tak wspomniał 
ratowanie przez polskie okręty zestrzelonych przez 
Niemców lotników brytyjskich:

“Air Crews in my Command had good reason 
to be grateful to the Polish Navy whose Destroyers 
came to their rescue on many occasion when they 
were adrift in their dinghies after being shot down 
over the Bay of Biscay and the Atlantic”.

Marszałek szczególnie zapamiętał ORP „Ślą
zak”, który przez lotników brytyjskich nazwany 
został „Shepherd of the Dinghies”. W 1943 r. „Ślą
zak” uratował życie 21 brytyjskim lotnikom.

I jeszcze jedno, ale już inne wspomnienie. Sir 
Peter Agnew, komandor Marynarki Królewskiej, opi
sał w prywatnym liście zdarzenie, którego był naocz
nym świadkiem.

Oto gdy pod Narwikiem nasz niszczyciel 
„Grom” został przez Niemców zbombardowany i 
tonął, załoga jego miała 5 minut czasu na uratowa
nie się, wskakując do lodowatej wody, wśród pływa
jących marynarzy na samym końcu, z psem na ręku 
był dowódca okrętu kmdr. A, Hulewicz. Łodzie ra
tunkowe by’.y przepełnione i psa początkowo nie 
chciano zabrać. Rozgniewany tym komandor Hule
wicz głośno zawołał, że jeśli pies nie zostanie zabra
ny, to i on do łodzi nie wejdzie. Po tym oświadcze
niu psa również zabrano i uratowano.

To wspomnienie kmdr. Agnew, za zgodą auto
ra, mecenas Wł. Nadratowśki opublikował w piśmie 
“The Daily Telegraph”.

1 wówczas od miłośników psów nadeszło wiele 
listów z wyrazami uznania dla polskiego maryna
rza, który ryzykował swoje życie dla uratowania psa. 
Jedna z wielbicielek psów nadesłała nawet czek na 
4.000 funtów szterlingów, który ułatwił spłatę pierw
szego ,,mortgage’u” na Dom Marynarza Polskiego w 
Hove.

Dziwne są więc drogi przyjaźni. I wdzięczności.
Od Redakcji Naszych Sygnałów
W Dzienniku Polskim z dn. 24 maja ukazał się 

wyjątek listu naszego kolegi T. Farbisza zaopatrzo
ny komentarzami podpisanymi literami (p.h.). Słu

sznie dumni z posiadania takiego kolegi poniżej po- 
dajemy treść listu oraz część komentarzy. Artykuł 
jest zatytułowany:

W HOŁDZIE NASZYM DOWÓDCOM

Władze Polskiego Ośrodka Społeczno-Kultu
ralnego otrzymują ofiary na jego budowę składane 
przez rodaków rozrzuconych po całym świecie i 
należących do różnych stanów i wieku.

Przed około rokiem pewien anonimowy emeryt 
w Londynie, wpłaciwszy jakąś kwotę na POSK, rzu
cił jednocześnie myśl, by uczcić cegiełką fundator- 
ską pamięć naszych zasłużonych dowódców, których 
nazwiska przeszły do historii i stały się własnością 
całego narodu. W tym konkretnym wypadku chodzi
ło o uczczenie pamięci ś.p. gen. Leopolda Okulickie
go, ostatniego dowódcy Armii Krajowej, zamordo
wanego w więzieniu sowieckim. Na apel ten odpowie
dział wówczas p. T. Farbisz ze Szwecji wpłacając 
odpowiednią kwotę.

W kwietniu b,r. otrzymał zarząd POSK’u od 
p. T. Farbisza list, w którym autor nawiązując do 
swego listu sprzed roku, tak pisze w prostych sło
wach: „Jednak w moim pojęciu brakowało o- 
bok gen. Leopolda Okulickiego dwóch dowódców 
Armii Krajowej: gen. Stefana Roweckiego i gen. E- 
mila Fieldorfa. Wszyscy trzej bowiem wykazali te 
same imponderabilia i przeszli przez podobny 
szczyt zadawanych im cierpień, chociaż jeden zgi
nął w mordowni hitlerowskiej, drugi — PRK-ows- 
kiej. W konsekwencji postanowiłem* ten brak wypeł
nić. Zeszło też dwa lata zanim uzbierałem na całość, 
bo zarabiałem dodatkową pracą sezonową w poblis
kim lesie. Nie chciałem zobowiązywać się wcześ
niej do spłaty, jako że po siedemdziesiątce zawsze 
to ryzykowne .. . Zatem w załączeniu czek na £500. 
do połowicznego podziału”. Z poważaniem, T. Far
bisz, Szwecja.

Do tego listu chyba nic nie można dodać. Wszel
kie uwagi są zbędne. Pragniemy jedynie przypom
nieć Kolegom że gen. Okulicki był po Powstaniu 
Warszawskim ostatnim dowódcą Armii Krajowej. 
Zmarł w więzieniu NKWD w Sowietach. Gen. Grot- 
Rowecki z rozkazu Himmlera zamordowany został 
w począkach sierpnia 1944 r. w obozie koncentra
cyjnym, Sachsenhausen. Gen. Emil Fieldorf był z 
rozkazu gen. Roweckiego założycielem i dowódcą 
Kedywu. W 1949 r. aresztowany przez UB, skazany 
został przez sąd w Warszawie na śmierć. Wyrok wy
konano 24 lutego 1953 r. W 1958 r. sąd reżymowy 
stwierdził, że wyrok wydany został niesłusznie.
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W. ŁOSKOCZYŃSK1

RELACJA ZJAZDU W CALAIS 25/6 MAJA 1974

Edinburgh 6 czerwca 1974

Ze względu na dość liczny udział w tym Zjeź- 
dzie naszych towarzyszy broni, Polaków z Fran
cji, myślę, że wypada opisać to spotkanie jak rów
nież związane z tym osobiste refleksje i wrażenia.

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem Mar. 
Woj. wysiałem list do “Amicale des Anciens de Ma
rinę Dunikerque, Calais”. W odpowiedzi otrzymałem 
telefon wicekonsula, który prosił o telefoniczne po
danie terminu mojego przyjazdu do Calais. Poinfor
mowałem go, że przyjadę o godz. 17-18 w piątek 
24 maja i obiecałem potwierdzić mój przyjazd tele
fonem z Dover.

Wicekonsul dopuścił następnie do aparatu przed
stawiciela owych Amicale etc. Poprosiłem „Jego
mościa” o numer telefonu, lecz rozmówca „rwał” 
jak karabin maszynowy, z akcentem przypominają
cym mi bretońskich rybaków, z którymi mam do 
czynienia w Służbie Ochrony Rybołóstwa Morskie
go. Prawił coś na temat Admirała i innych dostoj
ników, którzy im patronują. „C’est entendu, a bien- 
tot,” — uciąłem to w końcu by nie zwiększać wydat
ków biurowych konsula, odłożyłem słuchawkę.

„Ancien de Marinę”, mruknąłem. Nazwa niezbyt 
pochlebna. Pocieszyłem się myślą, że nazwą „sta
ry” obdarzała mnie załoga „Krakowiaka”, pomimo, 
że wówczas zaledwie przekroczyłem 30-tkę.

Jakkolwiek bądź, pomknąłem kursem na Dover. 
Po noclegu u znajomych w York, 24 maja stawi
łem się na Station Maritime, w Doverze. Uprzejmy 
RAC polecił mi tani garaż dla MG (Thomsons Te- 
xaco Garage), tam też starałem się połączyć z konsu
lem —■ „no joy”.

Na „Cross Channel “Ferry” mało pasażerów, 
ani śladu sarmackich twarzy. Grupa angielskiej mło
dzieży — brody ich długie, kręcone wąsiska . . . 
W Calais molo jest dość odległe od Gare Maritime. 
Normalnie na stacjach francuskich jest zatrzęsienie 
tragarzy, lecz tu spotkał mnie tylko wesoły Gendarm 
który nawet nie dotknął mojego paszportu. Na py
tanie odnośnie tragarza odpowiedział tylko galijskim 
rozłożeniem rąk z jednoczesnym wzruszeniem ra
mion — ruch typowy tylko dla tubylców od wielu 
pokoleń. W prowincji Basków, tak francuskich jak 

angielskich, ruch ten wzmocniony jest wzniesieniem 
oczu w górę i ułożeniu ust w kształt podkowy. Z ta
kim gestem i mimiką miałem spotykać się często w 
ciągu następnych dwóch dni.

Gdy zmelłem w ustach angielskie przekleństwo, 
usłyszałem za sobą: — „are you in trouble chief?” 
Byl to greaser (smarownik) ze statku, który dążąc 
na „one quick” zauważył mój M.N. krawat. Zaniósł 
mi walizkę na Gare Maritime i pokwitował moje 
„thank you” podniesieniem kciuka w górę.

Na stacji przedstawiciel RAC zadzwonił do 
Wicekonsula, jednak głucho i pusto brzmiał brzę- 
czyk na drugim końcu drutu. Udaliśmy się do tele
fonu w Cafe-Brasserie, gdzie królowała Patronne, po
ruszająca się jak fregata w pełnym ożaglowaniu: 
istotnie jej wdzięki przypominały okrętowe odbi- 
jacze. Patronne wbrew moim protestom, zdecy
dowała się dzwonić do prywatnej rezydencji wice
konsula. Była już godz. 19.00. Odetchnąłem z ul
gą gdy się okazało że our Man from Calasis ulotnił 
się jak kamfora. „Perhaps we should try a hot linę” 
— uśmiechnął się pan z RAC. Nieugięta Fregata 
nie dała szybko za wygraną. Przerzucając gitane w 
purpurowych ustach, szukała w książce telefonicz
nej pod: Association; Amicales; Combatants; An
ciens . . . wreszcie rozłożyła pulchne ręce brzęcząc 
bransoletami — ,,C’est plus fort que moi” ...

Sprawny Royal Automobile Club skierowały 
mnie do pobliskiego ,,Victoria Hotel”, ozdobionego 
insygniami tak RAC jak AA., gdzie zostałem nie- 
•zwykle uprzejmie przyjęty przez właściciela o 
pięknym nazwisku — De La Croix. Nad jego biur
kiem wisiał portret Królowej Elżbiety II. „Nous 
aimons La Reine” — zwierzył się Monsieur De La 
Croix. Niestety, nie mówił po angielsku. Cechował go 
ten błyskotliwy francuski humor, tak typowy dla 
wielu jego rodaków.

Po przebraniu się wziąłem taxi do odległej sie
dziby „Amicale des Ancien . . Nikogo tam nie 
znalazłem, nie było nawet tabliczki. Poczciwy 
chauffeur wyrażał bezradność znanym mi już ges
tem. Ciekawe, że za tę wycieczkę na krańce miasta 
zapłaciłem tyleż co z Gare Maritime do ok. 400 met
rów oddalonego hotelu.

Po tych tarapatach spałem jak młody bóg. Na
zajutrz starałem się skontaktować z konsulatem, 
no ale to już była sobota. Udałem się do L’Hotel 
de Ville, który okazał się interesującym budynkiem 
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w stylu neogotyckim. Tam zastałem tylko oszalałe 
tłumy autobusowych turystów. Miasto i przedmieś
cia wciąż jeszcze miejscami noszą skazy wojenne
go zniszczenia.

Gdy wróciłem do hotelu, M-me de La Croix — 
fertyczna ciemna szatynka, radośnie zawiadomiła 
mnie, że zmieniła mój pokój na lepszy. — Trochę 
droższy, tylko o 25 fr. — dodała z czarującym uś
miechem. Przypuszczalnie mój telefon do konsula
tu, wieczorowa garderoba i dekoracje odniosły ten 
raczej ujemny dla mnie skutek. Doszli do przeko
nania, że jestem w służbie F.O. Nic innego nie wy
padało uczynić tylko — bonne minę a mauvais jeu 
— i oświadczyć — c’est merveilleuse, merci bien.. .

Natknąłem się później na Gospodarza i wpro
wadziłem go w rzeczywistość. „C’est tres facile! 
Je vais vous trouver votre amis” — oświadczył ten z 
entuzjazmem. Po dwóch czy trzech telefonach jed
nak: „c’est une histoire extraordinaire”, lecz natych
miast dorzucił: „mais chez nous chacun histoire 
est fini par une boisson. Maman, nous allons boire!” 
— Pod wieczór udałem się do Casino, imponują
cego budynku w stylu ciężkiego baroku, gdzie prze
grałem kilka franków.

W niedzielę rano mój gospodarz poradził mi 
kontynuować poszukiwania w okolicy pewnego ko
ścioła i głównego placu. W drodze spostrzegłem 
dwie polskie sylwetki, których twarze zdobił uś
miech widoczny na milę. Byli to koledzy: Wroński 
i Hermaszewski. “A wreszcie Cię mamy! Wszystko 
wyjaśnione, wszystko w porządku! Masz 50 fran
ków? — no to dawaj” — wykrzyknął wesoło kmdr 
Wroński, zanim zdołałem otworzyć gębę. Znając swo
jego dowódcę ze Ślązaka, wiedziałem że nie nabie
ra ludzi i spiesznie wręczyłem sumę. Okazało się, 
że to na wdowy po tych co zginęli, podczas gdy my 
zbieraliśmy krzyże i medale.

Przy kawie w Cafe de la Paix nastąpiło omówie
nie i plan działania. Przeszliśmy na plac przed 
świetnie wykonany Pomnik Poległych. Tam zebrały 
się oddziały marynarzy i piechoty morskiej, pocz
ty sztandarowe, weterani Dunkierki i różni dostoj
nicy. Całość otaczał tłum rodzin i widzów. Serdecz
nie przywitała nas liczna grupa naszych byłych 
podoficerów i marynarzy z Francji — bardzo do
brze i dziarsko prezentująca się delegacja. Przemi
łe spotkanie.

..Ancien de Marinę” przemówił starszy (jak sa
ma nazwa wskazuje) pan, liczący 92 pachnące wio
senki. Trzymał się jednak prosto i stąpał krokiem 
młodzika. Przedstawiono nas Admirałowi Clotteau, 

który wymienił z nami kilka słów. Był na okręcie 
szkolnym „Jeanne d’Arc” z Kociubą, Wyrostkiem 
i Wdziękońskim.

Na jego sygnał ustawiono nas w długi szereg. 
Staliśmy przed pomnikiem, na masztach łopotały 
chorągwie, między nimi polska. Na dźwięk kornetów 
obniżyły się sztandary delegacji, oddziały sprezen
towały broń, złożono wieńce przed Pomnikiem Po
ległych. Orkiestra zagrała hymn.

W czasie tej uroczystości trzeba było dwukrot
nie wykonać zwrot. Do pomnika i po tym z powro
tem do Admirała, Burmistrza, Konsula i publicz
ności. Liczna polska sekcja stała na prawym skrzy
dle szeregu. Za zachętą Wrońskiego wydałem ko
mendę ,,w tył zwrot”, po polsku, prosząc dobrych 
bogów by inni zrozumieli o co chodzi. Z przysło
wiowym „esprit francais” Francuzi wykonali zwrot 
przez lewe ramię razem z Polakami.

Nastąpiła dekoracja. Burmistrz przez głośnik 
wspomniał wyczyny „Błyskawicy” i „Burzy” i in
nych okrętów, następnie począł kolejno wymieniać 
Stopnie (we francuskim przekładzie) i nazwiska, 
podczas gdy przypinano nam medale. Sprezentowa
no broń. Szczęśliwie odbyło się bez całowania.

Po okresie gratulacji znów zagrał kornet. Oddzia
ły sformowały się i w takt szybkiego marszu orkiest
ry ruszyły w kierunku portu. Francuzi robią te rze
czy z właściwym sobie „panache”. Podążyliśmy za 
nimi. W porcie złożono wieniec i odczytano rotę 
przed pomnikiem poległych marynarzy. Po rozej
ściu się odwiedziliśmy stojący w porcie francuski ni
szczyciel.

Niestety, nie byłem w stanie zatrzymać się dłu
żej, tak, by uczcić spotkanie z naszymi kolegami z 
Francji przy lampce wina. Do zobaczenia w przy
szłym roku!

Francuzi odnieśli się do nas bardzo miło a grupa 
nasza wzbudziła zainteresowanie. —■ ’Les Polonais’ 
— słyszało się w tłumie.

Dzisiaj jest inna rocznica D-day. Overlord. Lecz 
to jest już inna historia.

Ostatni moment w moim hotelu był dość zabaw
ny. Plącąc rachunek stwierdziłem, że lepszy pokój 
policzono mi za cenę pierwszego, tańszego. Na mo
ją uwagę Monsieur De La Croix odrzekł: Vous payez 
le prix convenu a 1’admission”, Mais M-me De La 
Croix m’a dit.. . M-me De La Croix” przerwał mi 
gospodarz z ujmującym gestem “c’est une femme!”

Au revoir La Cote D’Opale.

W. ŁOSKOCZYŃSKI
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Sala bankietowa Koła Francja

O.R.P. „FRANCJA1
Dnia 11 maja 1974 zaokrętowałem się w drugą 

rocznicę Koła Francja które płynie coraz szybciej 
i z większą załogą z roku na rok. Okręt „Francja” 
przeszedł kilka burz i od czasu do czasu jest po
trzebny remont, ale na ogół załoga jest zgrana i do
wódca bardzo zdolny co jest najważniejsze, wiado
mo że poprowadzi wszystko do pomyślnych rezul
tatów.

Obiad koleżeński miał się odbyć o godz. 17, ale 
ja osobiście byłem już na miejscu o godz. 15. Przy
jemne zrobiła na mnie wrażenie dekoracja sali, bo 
na miejscu honorowym wisiała nasza polska bande
ra postrzelana pociskami niemieckimi z ORP “Dra
gona”, i przypomniała nam czasy, z których jesteś
my tak dumni. Banderę ofiarował nam kol. Mendyk, 
za co my wszyscy jesteśmy mu bardzo wdzięczni. 
Poza banderą koledzy udekorowali jeszcze salę 
wielkimi napisami: jeden „Niech żyje Koło Wetera
nów Marynarki Wojennej”, a drugi, z wielką kotwi
cą w środku, „Koło Francja Was wita”,. Dekoracje 
te widoczne są na załączonym zdjęciu.

Nakryte stoły czekały na uczestników, a koledzy 
Pudo i Plewa rozmieszczali karty z nazwiskami go
ści. Przed każdym nakryciem leżała taka wizytów
ka i karta „menu” z nagłówkiem „Banąuet Annuel 
des Anciens Marins Polonais de France” oraz kary
katura podpitego marynarza z czerwonym nosem i 
butelką w ręku pod latarnią, która go wita uśmie
chem. Menu, zgodnie z tradycją francuską, składa 
się z samych smakołyków: Potage Agenteuil, Saumon 
a la Parisienne, Bavarde des Pres, Pommes Paysannes, 
Sauce Printaniere, Sourire du Marin, Roti de Lard a 
la Berrichone, Triomphe du Jardinier, Delice vert, 
Plaisir de la Ferme, Tutti Frutti, Cafe, Liąueur, Cog
nac, Aperitifs, Vins-Fins, Champagne.

Jak widać przygotowano obiad według najlep
szych tradycji kuchni francuskiej.

Przywitał mnie kol. J. Dolny, który przyjechał 
z południowej Francji, aby raz w roku spotkać się 
z kolegami. Dyskutujemy ogólne sprawy naszej or
ganizacji z którymi on stuprocentowo się zgadza. 
Po dłuższej rozmowie dołączają koledzy: S. Kurza
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wa, (przybył z piękną żoną Jean z Dover, która 
jest po raz pierwszy na naszym Zjeździe i bardzo 
jej się wszystko podoba), kol. M. Maj z żoną, kol. 
B. Michalak (Drucik z Pioruna a później z Orkana) 
przyjechał aż z Blackpool żeby być z nami. I tak 
stopniowo zaczynają się schodzić koledzy z żona
mi a mianowicie: kol. H. Piotrowski, L. Tepper, S. 
Michałowski, R. Sołtysik, S. Kulas, I. Hańczyk, F. 
Trojanowski z żoną i uroczą córeczką, która nam 
bardzo ładnie zaśpiewała. T. Budny, K. Dudkiewicz, 
E. Konsek, F. Faliński, F. Karpiński, F. Łapawa, J. 
Trudkowski, szwagier kol. Malinowskiego, właściciel 
lokalu, bardzo sympatyczny i oddany naszej organi
zacji.

Oprócz nich w naszym bankiecie wzięli udział 
też moi bracia, Feliks i Janek, z żonami.

I tak się rozpoczyna nasz doroczny obiad z 
tańcami. Tańce rozpoczynam z uroczą panią Ple
wa, małżonką Prezesa Koła Francja. Koledzy z żo
nami dołączają i zabawa rusza „cała naprzód”.

Wielką radość sprawił mi kolega E. Wiernicki, 
stary Piorunowiec, który stosunkowo niedawno za
pisał się do naszego Koła i był tu z nami po raz pier
wszy. Mam ciągle nadzieję i wierzę, że jeszcze więcej 
kolegów dołączy do naszej marynarskiej rodziny.

Pomiędzy daniami, wódką i tańcami, podzieli
łem się z kolegami wiadomościami o działalności 
SMW oraz wyjaśniłem na czym ona polega. Z tru
dem, ale na ogól pomyślnie wytłumaczyłem niektóre 
nieporozumienia. Trzeba zrozumieć, że koledzy u- 
rodzeni lub zamieszkali we Francji często mają inne 
nastawienia i podejście do pewnych spraw, aniżeli ko
ledzy osiedleni w W. Brytanii lub gdzie indziej. Na 
ogól jednak stwierdzam że mimo rozbieżności 
zdań, są wszelkie możliwości porozumienia i nasze 
rozmowy zakończyły się przyjacielskim zrozumie
niem.

Bardzo żałowałem, że niektórzy koledzy a to: 
Grobelny, (Aniołek), Janeczko, Bunar, i B. Cieśla, nie 
mogli przybyć na zjazd ze względów zdrowotnych, 
ale mam wielką nadzieję, że w roku przyszłym znów 
będą z nami ... Koledze Grobelny serdecznie 
dziękujemy za pudło dobrych cygar które nam prze
słał by nam łatwiej było przeboleć jego nieobec
ność. Myślami więc był z nami w postaci „dymu” 
podobnego do mgły na morzu. Jeszcze raz serde
czne „Bóg zapłać”.

Podczas obiadu miałem długą dyskusję z kol. M. 
Majem który wyraził żal, że wśród nas nie ma żadne
go z naszych byłych dowódców a w Londynie jest 
ich przecież kilku i »jeden z nich mógłby przyje
chać i zrobić tym wielką przyjemność nam, wszyst
kim marynarzom z Francji, bo przecież mieliśmy 

dużo wspólnych przeżyć, częściej ciężkich a czasem 
wesołych. Marynarze z Francji byli wówczas bar
dzo młodzi a nasi starsi oficerowie byli dla nich jak
by ojcami, którzy kierowali ich życiem i od których 
nauczyli się bardzo dużo. Każdy z nas mówił — 
Maj — ma wiele szacunku i uczuć wdzięczności dla 
swoich byłych przełożonych i po tylu latach chciało- 
by się móc im za wszystko podziękować. Zgadzam 
się całkowicie z kol. Majem i postanawiamy na na
stępny rok wysiać zaproszenie do jednego lub dwóch 
naszych eks-dowódców. Kolega Maj starał się dowie
dzieć, czy przypadkiem nie wiem co się stało z kol. 
Traczykiem który był artylerzystą na „Błyskawicy”.

Pomiędzy tańcami i trunkami miałem sposob
ność porozmawiać z kolegą S. Mula z Błyskawicy 
z którą wiąże go dużo wspomnień lepszych i gor
szych. Wytłumaczyłem też dokładnie statut na
szej organizacji, kol. Konsek. Miałem również oka
zję pogwarzyć dłuższy czas z kol. Maksem Wiel
goszem oraz jego cudowną żoną, która do nas do
łączyła. Pani Wielgosz oświadczyła, że tego rodza
ju imprezy są bardzo pożądane i powinny się odby
wać częściej. Zgadzam się bez zastrzeżeń z p. Wiel
gosz, bo nasze imprezy mają za zadanie wzajemne 
zrozumienie i utrzymanie więzów koleżeńskich. Ko
lega Kmieciak, wciąż w dobrej formie, urzędował i 
popijał jak prawdziwy marynarz. Niezmordowany 
B. Idczak tańczył z naszymi żonami, nie opuszczając 
żadnej okazji, dzięki czemu mieliśmy również spo
sobność popić i pogwarzyć w ściśle męskim gronie.

Kolega Z. Pudo jako gospodarz uroczystości 
robił wszystko by swoje obowiązki spełnić pierwszo
rzędnie. Muszę dodać jeszcze, że prezes J. Plewa, 
(wykorzystując swe długoletnie doświadczenie do
glądał i czuwał nad całością organizacyjną Zjazdu, 
by wszystko wypadło jak najlepiej.

Kolega Kalicki tańczy jak za starych czasów 
30 lat temu i jest w doskonałej formie. Moja żona 
była nim wprost zachwycona. Tak długo i dużo roz
mawiałem z kolegami, wyjaśniając im pewne sprawy, 
dotyczące naszej organizacji, że wreszcie straciłem 
głos. Jednak jak mówią Anglicy „For a good cause”.

Nad ranem dołączył do nas mój stary przyja
ciel, B. Wilczyński, słynny bokser mistrz Francji, 
który mimo że był w wojsku w Anglii, często bywał 
u nas na Piorunie i czuł wielką sympatię do Mary
narki. To on właśnie odwiózł mnie do domu, gdy 
około 5 nad ranem uroczystość się skończyła.

Można by jeszcze dużo więcej napisać o tym 
obiedzie koleżeńskim ale najważniejsze jest to, że 
Koło Francja choć najmłodsze, jest coraz bardziej 
aktywne i wykazuje wiele entuzjazmu w swych pra
cach. Jestem przekonany, że będzie ono z czasem
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naszym największym Kołem pod względem licze
bnym. Każdy z nas z wiekiem coraz częściej wraca 
myślą do swej młodości, swych przeżyć i przyjaciół 
z tego okresu. Do najbarwniejszych lat należy na
sza służba w Marynarce Wojennej. Tym sobie tłu
maczę fakt, że coraz więcej kolegów z Francji za
pisuje się do naszego Koła i wraca na łono rodziny 
marynarskiej. F. WIZŁA

Przemówienie prezesa Koła SMW Francja (Des 
Anciens Marins Polonais de France) w czasie obia

du koleżeńskiego 11.5.1974 w Harnes

Oto jesteśmy zebrani tu po raz drugi i na pew
no nie ostatni. Zaledwie godzinę temu, na mieście, czy 
u siebie, byliśmy jeszcze tak zwanymi starszymi 
panami, ojcami rodzin a nawet często dziadkami 
o poważnych, czasem może nawet surowych i gder
liwych, wyrazach twarzy, przylegających do nas jak 
maska, co najlepiej osądzić potrafią nasze drogie mał
żonki.

Jakżeż wielką jest przyjemnością i ulgą gdy rap
tem można tę maskę zrzucić i odetchnąć głęboko 
całą piersią.

Co może być prostszego i lepszego jak nasze 
wspólne wspomnienia, jak nagły powrót do naszej 
młodości, jak odrzucenie na kilka godzin naszych 
przyzwyczajeń ludzi dorosłych i ponowne odnale
zienie naszej młodzieńczej przyjaźni.

Dlaczego my się zbieramy? Czy dlatego że ma
my te same poglądy albo może należymy do tych sa-
mych partii?

Grupa uczestników bankietu Koła Francja

Nic podobnego.
To co mamy wspólnego i co nas łączy jest zna

cznie mniej pretensjonalne, znacznie więcej ludz
kie i w gruncie rzeczy znacznie bardziej cenne.

Jest to tych 6 lat, które spędziliśmy razem w 
Marynarce Wojennej, przemierzając morza i ocea
ny pod tą banderą, okres czasu, którego nie chcemy 
zapomnieć i który, gdy się spotykamy, przeżywamy 
intensywnie od nowa.

Patrząc na nas, na pewno wielu wzruszy ramio
nami, a nasze wspomnienia i nasza przyjaźń wyda 
im się mało ważna i bez znaczenia.

Ale dla nas jest to okres życia wypełniony wzru
szeniami i niezapomnianymi wspomnieniami, które 
tylko jedynie my jesteśmy w stanie zrozumieć.

Drodzy przyjaciele — zachowujmy więc w dal
szym ciągu naszą przyjaźń i wspólne poczucie przy
należności, tak jak to było w zwyczaju gdy byliśmy 
w Marynarce Wojennej —jeden za wszystkich i wszy
scy za jednego.

Witam i kłaniam się bardzo nisko tu zebranym 
paniom, towarzyszkom naszego codziennego życia, 
które nam pomogły w ciężkich powojennych chwi
lach.

Gratuluję im tego że potrafiły utrzymać moich 
kolegów w tak świetnej formie pod wszystkimi 
względami (!) za co im się należy pełne uznanie.

Na tym kończę i wznoszę kielich za nasze pięk
ne Koło które oby żyło tak długo jak i my będziemy 
żyli i zawsze w tym samym duchu, który nas jedno-
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Z KOLEGAMI
Dnia 5 marca 1974 roku otrzymaliśmy list od 

kolegi Hessa z Sevilli. Jak pisze, po spędzeniu zimy 
w Ameryce, w tym „okropnym” Baltimore, z praw
dziwą przyjemnością i ulgą wrócili znowu do Hisz
panii. Przesyła pozdrowienia dla wszystkich Ko
legów.

Kol. Serafin zawiadomił nas, że pracuje wciąż 
dla tej samej firmy w pobliżu granicy chilijskiej, 
a więc bardzo daleko od swojego domu w Buenos 
Aires. Koniec roku 1973 — jak mówi — był dla 
niego wyjątkowo pomyślny, gdyż córka ukończyła 
medycynę i wyszła za mąż za Argentyńczyka, 
a syn został inżynierem i zaręczył się z Brazylijką. 
Do tej wiadomości dodał filozoficzną uwagę: „. .. 
co robić, nie zawsze można uzyskać przedłużenie 
polskiej linii, a cały świat powoli idzie w kierunku 
stanów zjednoczonych całego globu.

Kol. Rowiński Stanisław, nie tylko utrzymuje z 
nami korespondencję, ale nawet odwiedził nas w 
Londynie. Jest teraz samotny, bo jego Małżonka 
w sprawach zawodowych wyjechała do Kanady. Na 
ogól nie narzeka on na swój pobyt w Hiszpanii, 
poza okresem urlopowym, kiedy musi „psioczyć” 
na hałaśliwych i często rozwydrzonych turystów. 
Mieszka na 16 piętrze nowoczesnego bloku, który, 
.sądząc z otrzymanej pocztówki, wygląda bardzo 
okazale. Życzymu Mu, by winda do jego szesnaste
go piętra nigdy się nie zepsuła.

Z kol. Rydzewskim utrzymujemy ożywioną ko
respondencję. Jak pisze, serce jego zaczyna szwan
kować, więc wziął się do solidnego leczenia. Z tego to 
powodu przeszedł na emeryturę. Zawsze bardzo ży
wo interesuje się wszystkim, co się dzieje w Sto
warzyszeniu Marynarki Wojennej, a specjalnie Ko
le Francja.

PO ŚWIECIE
Kol. Pohorecki, zgodnie ze swoimi zwyczajami 

wędruje po kontynencie amerykańskim. Zatrzymu
jąc się w jakiejś pięknej miejscowości przesyła 
nam stamtąd albumiki z fotografiami. Jest to o- 
czywiście upraszczająca metoda, bo np. na albu
miku z Colorado jego list skraca się do daty, poz
drowień z pięknego Colorado i podpisu. W ten spo
sób Siaś oszczędza na czasie a jednocześnie u- 
trzymuje z nami kontakt dając znać, że na jego 
odcinku jest wszystko w porządku. Jak dotychczas 
przysłał nam już 7 albumików, oraz jeden, bardzo 
miły liścik, za co Mu serdecznie dziękujemy.

Nasz kapelan — ks. dr K. Brzezina, który mie
szka stale w Brukseli, podziękował nam za miłą 
pamięć i złożył najlepsze życzenia nie tylko Wiel
kanocne, ale również pozdrowienia dla wszystkich 
kolegów, zebranych na 29 Walnym Zjeździe Sto
warzyszenia.

Kol. Jędrzej Giertych, w kartce z dnia 27 kwiet
nia powiadomił nas, że po 7-miomiesięcznej podróży 
po Ameryce Południowej (4 miesiące w Brazylii, 
1 miesiąc w Argentynie, 7 dni w Chile, 6 dni w 
Urugwaju, 3 dni w Paragwaju), powrócił już do 
domu w Londynie.

Niezastąpiony kolega, Karol Brożek, w paru zda
niach poinformował nas, że rozesłał do Kolegów 
otrzymane upoważnienia wraz z komunikatem. 
Od wielu lat jest on j edynym naszym łą
cznikiem z Kołem New Jork, za co mu jesteśmy 
serdecznie wdzięczni.

Kol. Januszewski przysyła nam od czasu do cza
su przemiłe listy, w których dzieli się z nami wia
domościami z argentyńskiego terenu oraz zapytuje 
o nasze sprawy tu, w Londynie. Przy okazji, oczywi
ście, jak przystoi starszemu pokoleniu, wymieniamy 
również i biuletyny zdrowotne.
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W Polsce mieszka nasz kolega J.D., i jesteśmy 
w ścisłej z nim łączności. Jest on inwalidą wojen
nym, znoszącym ze stoicyzmem nieustające bóle 
spowodowane kalectwem nabytym w czasie wojny. 
Pod tym względem jest on naprawdę wyjątkowym 
człowiekiem, zachowującym mimo cierpień pogodę 
ducha i znoszącym swój los bez szemrania. Jest 
ogromnie wdzięczny za pamięć, którą mu okazu
ją koledzy rozproszeni po świecie.

Kol. Podkowicz z Kanady zawiadomił nas w swym 
liście z 17 kwietnia br., że na prośbę swojej firmy 
zgodził się nadal dla niej pracować, mimo że prze
kroczył właśnie wiek emerytalny.

Kol. T. Zabawski z Kanady obiecał nam, że postara 
się przyjechać na Światowy Zjazd Marynarki Wo
jennej w 1975 roku, jeżeli tylko mu się to uda.

Kol. Ignacy Zębaty-Nowacki poza serdecznymi 
(pozdrowieniami zapytuje, czy można umieszczać 
poszczególne artykuły z „Naszych Sygnałów” w 
miejscowej prasie i czy da się zrealizować wyda
nie specjalnego zeszytu „Naszych Sygnałów”, poświę
conego admirałowi Unrugowi.

Kol. Jekiel, którego bazą jest obecnie Hong-Kong, 
przesyła nam z najrozmaitszych części świata bar
dzo miłe, choć króciutkie listy. W jednym z nich 
pisze, że urodził się 62 lata temu, 40 lat temu zdał 
egzamin na ppor. Marynarki Wojennej, a 30 lat 
temu bił się w Norwegii.

Kol. C. Wnorowski z Los Angeles, nasz najstar
szy wiekiem kolega, w paru słowach ze smutkiem 
doniósł nam o ciężkiej chorobie kmdr. M. Żebrow
skiego. O sobie nic nie pisze, jednak mamy nadzie
ję, że trzyma się dobrze.

Kol. Tumaniszwili, w jednym ze swoich listów 
tłumaczy, w jaki sposób powstało jego nazwisko 
„businessowe” — Jerzy Trapper. W czasie wojny 
pisywał pod tym pseudonimem a jego nazwisko dla 
tubylców okazało się zbyt trudne do zapamiętania 
i pisania. Podkreślił jednak, że nazwisko Trapper 
jest wyłącznie nazwiskiem „businessowym”. Przy 
itej okazji przysłał roczne sprawozdanie przedsię
biorstwa, w którym pracuje i gdzie figuruje jego 
zdjęcie, które Koledży mogą obejrzeć w tym ze
szycie Naszych Sygnałów, aby zdać sobie sprawę, 
jak obecnie kol. Tumaniszwili wygląda.

Kol. Jerzy Tomaniszwili

Z jednym z naszych starszych kolegów, J.B., 
mieszkającym obecnie w Polsce, prowadzimy oży
wioną korespondencję. Mimo, że jest on bardzo 
schorowany i w starszym wieku, wciąż jeszcze pra
cuje i w ten sposób dorabia trochę do swojej skro
mnej emerytury. Jednocześnie kol. J.B. poinfor
mował nas, że w Szczecinie jest ulica „Admirała 
Unruga”.

Rok 1974 zaczął się trochę pechowo dla naszej 
koleżanki, Zofii Hanki Proszek. Pisze ona, że zwich
nęła nogę, już nawet nie wie po raz który, a ostat
nio środkowy palec u prawej ręki. Jest więc „kali- 
ką” jeśli chodzi o pisanie. Tym niemniej, sądząc z 
listu, nie traci fantazji i jest pełna dobrego humo- 
ru.

Z tego co nam pisze nasza miła koleżanka, Zofia 
Wisznicka Pinto Pereira, jej pobyt z mężem ko
mandorem w Mozambiku dobiegł końca i prawdo
podobnie jest ona już z powrotem w Lizbonie.

Kol. inż. S. Piaskowski swym listem z 16 maja 
br. zawiadomił nas, że pomimo napotykanych trud
ności postanowił zabrać się do pisania not geogra
ficznych. Wspomina również, że będąc w czasie 
świąt wielkanocnych w Toronto był gościem pp. 
komandorostwa Zajączkowskich na obiedzie i spę
dził z nimi przemiły wieczór.



NASZE SYGNAŁY 29

Kol. mgr A. Piechowiak pisze o licznych błęd
nych informacjach, dotyczących Polskiej Mary
narki Wojennej, które ukazują się w prasie brytyj
skiej i francuskiej. Jako środek zaradczy sugeruje, 
by koledzy wycinali z gazety taki artykuł i jak 
najszybciej przesyłali władzom Stowarzyszenia ce
lem odpowiedniego sprostowania.

Kol. Stanisław J. Brodzki, przesyłając składkę 
na członka dożywotniego jednocześnie napisał prze
miły list oraz przekazał serdeczne pozdrowienia 
dla wszystkich kolegów.

Kol. Rabenda z Kanady również zapisał się na 
członka dożywotniego i przy tej okazji zwrócił u- 
wagę sekretarzowi SMW, że metoda, jaką ten 
zastosował według zdania kol. Rabendy nie była 
wcale zachętą do zapisania się na członka SMW. 
Mimo to jednak, biorąc pod uwagę jak najlepsze 
^intencje sekretarza przebacza mu niezręczny do
bór słów i na członka dożywotniego się zapisuje. 
Kol. Rabendę i Brodzkiego serdecznie witamy w 
naszym gronie.

W swej karcie z 21 czerwca rb. z Juan Les Pins, 
kol. C. Miles-Wasilewski przypomniał nam pewną 
rocznicę. Mianowicie — jak mówi — 30 lat temu 
postawił „nogę zwycięzcy” na małym desancie z 
ORP Błyskawica w okupowanej przez „Maąuisów” 
Sables d'Olons. Kolega Wasilewski pracuje nad ma
łym artykułem dla Naszych Sygnałów, o aspektach 
prawa morskiego i międzynarodowego. Spodziewa
my się, że nam go wkrótce nadeśle.

Kol. inż. Tadeusz Głowacki w Szwecji, mimo że 
jest bardzo zapracowany, jednak jest naszym naj
bardziej czynnym członkiem w Skandynawii. Mię
dzy innymi rozesłał on do wszystkich kolegów 
przebywających w Szwecji, niezależnie od tego, 
czy należą do Stowarzyszenia czy też nie, program 
Światowego Zjazdu Marynarki Wojennej. Niestety, 
jak dotychczas, zaproszenie to nie znalazło od
dźwięku i żaden z naszych kolegów, nie należących 
do Stowarzyszenia nie zgłosił swego uczestnictwa.

Kol. kmdr Jasłowski w Kanadzie przeżywa obec
nie okres przejściowy. Po wielu trudach i ciężkich 
przeżyciach w Kanadzie obecnie dobija do wieku 

emerytalnego. Przed rozpoczęciem nowego życia 
jako emeryt, planuje dalszą wycieczkę po świecie 
i zapewnia, że o ile tylko będzie mógł, wpadnie do 
Londynu w porę, by wziąć udział w naszym Świa
towym Zjeździe i spotkać się z kolegami.

Kol. Wachtel z Brisbane (Australia), zapowiada 
swój udział w Światowym Zjeździe Marynarki Wo
jennej i jednocześnie przesyła wszystkim kolegom 
najserdeczniejsze pozdrowienia.

Pani Unrużyna w liście z 10 kwietnia br. prze
słała na nasze ręce najserdeczniejsze życzenia po
godnych świąt wielkanocnych wszystkim kolegom 
i dawnym podkomendnym jej Męża.

Kol. Wiktor Mordasiewicz z Kanady, który nie 
jest członkiem naszego Stowarzyszenia, zwrócił się 
do nas z prośbą o podanie mu nazwisk przeby
wających w Kanadzie. Podaliśmy mu kilka naz
wisk z tym, że do innych kolegów może pisać za 
naszym pośrednictwem.

Kol. T. Kubiakowski, przesyłając do nas zgłosze
nie na Światowy Zjazd skreślił jednocześnie parę 
słów o sobie. Otóż w dniu 14 lipca, z okazji zakoń
czenia roku szkolnego w szkole przedmiotów oj
czystych w Cambridge, został odznaczony Srebr
nym Krzyżem Zasługi za działalność na polu oświa
towym. Składamy mu nasze najserdeczniejsze gra
tulacje. Podał też, że jest jedynym marynarzem w 
Cambridge i przebywa tam już od 26 lat. Podczas 
tego okresu stale bierze udział w pracach wszy
stkich prawie polskich organizacji na tamtejszym 
terenie, a do roku 1972 był też członkiem Komitetu 
Parafialnego, Komitetu kupna domu i Komitetu 
kupna sztandaru hufca harcerzy „Łódź”. Od 12 lat 
jest prezesem Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, a 
od 10 lat nauczycielem w polskiej szkole sobotniej. 
Ta pożyteczna działalność kol. Kubiakowskiego jest 
naprawdę godna uznania i naśladowania.

Pan Grzonka, syn chorążego, który zginął na 
Orkanie, utrzymuje z nami ożywioną koresponden
cję, dotyczącą przeważnie dziejów naszej Marynar
ki Wojennej w czasach przedwojennych, a szcze
gólnie w czasie wojny, ze specjalnym wyróżnieniem 
historii ORP Orkana. W tym roku mieliśmy od nie
go już 9 listów.
-4-
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J. PIEŃKOWSKI

WSPOMNIENIA
„Nad ranem będą przelatywać trzy nasze samo

loty — proszę nie strzelać” — tak brzmią! sygnał 
doręczony do moich rąk przez marynarza z Do
wództwa Floty.

Od tygodnia spałem w moim biurze w torpe- 
downi, gdyż sytuacja polityczna pogarszała się nie
mal z godziny na godzinę.

Niezależnie od wiadomości oficjalnych poda
wanych przez Polskie Radio, miałem swój „własny 
wywiad” wśród moich pracowników cywilnych. Skąd 
oni mieli „poufne wiadomości”, nigdy się nie dowie
działem, były one zgodne z prawdą. Według tych 
„poufnych wiadomości” sytuacja była znacznie gor
sza niż to, co podawało Radio Polskie. Według nich, 
wojna wisi na włosku i Niemcy na pewno uderzą 
na nas lada dzień, gdyż koncentrują oni swoje dy
wizje niedaleko naszych granic. Mniej więcej na 
10 dni przed faktycznym uderzeniem poinformowa
no mnie, że dywizje niemieckie zajmują pozycje 
wyjściowe i są zaopatrywane w ostrą amunicję. Z 
oficjalnych i nieoficjalnych wiadomości doszedłem 
do wniosku, że Gdynia i nasz port wojenny są „stra
conym” posterunkiem i jeżeli przetrwamy tydzień 
to wykonamy nasze zadanie dobrze. Na tydzień 
przed 1 września przekonałem moją żonę, że po
winna z dziećmi (2 córki) wyjechać do Warszawy, 
do rodziców i gdy sytuacja wyjaśni się, wtedy wró
ci do Gdyni. Sam nie wierzyłem, w to, co jej mówi
łem, ale nie mogłem jej powiedzieć, że właści
wie jesteśmy posterunkiem przeznaczonym na za
gładę. Oczywiście, że nie przypuszczałem, iż moja 
rodzina właśnie w Warszawie przejdzie dwukrot
nie przez piekło wojny, a potem powstania. Pan 
Bartosiak za'brał je samochodem do Warszawy. To 
był ostatni raz, gdy widziałem moją żonę i dzieci, 
w aucie znikającym za zakrętem ulicy Zakopiańskiej. 
Po ich wyjeździe spakowałem małą walizkę i wycho
dząc z domu powiedziałem naszej służęcej, że za 
tydzień przyjadę. Nie wierzyłem w to, ale nie są
dziłem, że nigdy nie wrócę do swego domu.

Może wyda się to śmieszne, ale wybierając się 
na wojnę zabrałem parę czystych kołnierzyków, 
jedną koszulę, dwie pary skarpet, fotografię żony z 
dziećmi, pude'ko papierosów no, i mojego nieroz
łącznego towarzysza, który był zawsze ze mną od 
pierwszego dnia wyjazdu na egzaminy wstępne do 
Szkoły Morskiej w Tczewie — małego słonika oło
wianego. Muszę się przyznać, że „gwizdnąłem” go 
z biurka Ireny Mirskiej w Warszawie, gdy poszed

łem powiedzieć jej „do widzenia” przed wyjazdem 
do Tczewa, (poza tym, nic mnie nie łączyło z tą 
ładną panienką — po prostu znajomość).

Dnie w torpedowni mijały na doglądaniu ko
pania rowów i stanowisk dla karabinów maszyno
wych przeciwlotniczych w piasku za torpedow- 
nią. Spałem w mundurze z moim Finiem pod po
duszką.

Kilka minut po północy 1 września wszedł do 
pokoju służbowy mat i zameldował, że przyszedł 
marynarz z Dowództwa Floty z sygnałem, który 
ja osobiście muszę odebrać.

Po wręczeniu sygnału, marynarz zaraz wy
szedł. Zdziwiło mnie to, że nie musiałem potwierdzić 
odbioru i nie było wiadomo kto go nadał. Poleci
łem matowi zatrzymać marynarza, ale on znikł w 
nocy bez śladu. Byłem tak zmęczony, że zwaliłem 
się na łóżko i zaraz zasnąłem. Obudziłem się z 
dziwnym uczuciem, że coś się dzieje. Popatrzyłem 
na zegarek, była 4-ta rano.

Usłyszałem, że szyby w oknie dzwonią i w dali 
słychać było kanonadę bijących dział. Narzuciłem 
marynarkę, przypasałem F N, narzuciłem płaszcz 
gabardinowy i wybiegłem z torpedowni. Wszyscy 
z mojej załogi torpedowni byli już na wyznaczo
nych stanowiskach. Kanonadę było słychać od stro
ny Orłowa, ale po około pół godziny zapanowała ci
sza i tylko gwieździste niebo zaczęło szarzeć. Do
szła do nas wiadomość, że Niemcy natarli na okopa
ny batalion Orłowski ale zostali odparci. Potem ra
dio podało, że niemieckie siły zbrojne przekroczy
ły granice Polski i ciężkie walki są w toku. Lotnict
wo niemieckie bombarduje — wojna!

Jako kierownik torpedowni właściwie nie otrzy
małem żadnych rozkazów, ani tajnych ani jawnych, 
co mam robić w wypadku rozpoczęcia się działań 
wojennych. Siedziałem więc w torpedowni lub cho
dziłem w pobliżu budynku. Wiadomość o wojnie 
przyjąłem dziwnie spokojnie — nic mnie nie mart
wiło, nic nie cieszyło, po prostu nie myślałem, mo
że dlatego, że byłem zmęczony tyloma nieprzespa
nymi nocami. Czekałem, ale na co? Sam nie wiem. 
Czułem, że stoję na uboczu a wypadki toczą się 
obok niezależnie od mojej woli, czy moich chęci.

Gdy słońce ukazało się nad horyzontem, zaczy
nał się piękny, suchy i upalny dzień. Zatoka Gdańska 
błyszczała jak roztopione złoto. Wszędzie pano
wał spokój wczesnego ranka, przerywany krzykiem 
mew. Port handlowy opustoszały. Gdzieś po 5 (ra
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no) zauważyłem, że w porcie są jeszcze dwie ło
dzie podwodne „ptaszki” i torpedowce stały przy
cumowane przy molo południowym. Na okrętach 
nie było widać żadnego ruchu. Zobaczyłem, że na 
molo koło łodzi podwodnych stoi Bolcio Romanow
ski. Był on pierwszym oficerem już na nogach więc 
poszedłem do niego, aby zaczerpnąć więcej wiado
mości. Rozmawiając z nim, byłem zwrócony twa
rzą do zatoki. W pewnej chwili zauważyłem, że od 
strony Prus, nisko nad wodą, lecą trzy małe samolo
ty. Szare i z daleka podobne do naszych RWD.

Powiedziałem Bolciowi, że trzy samoloty lecą 
w kierunku na nas. To pewnie nasze, rzeki Roma
nowski, tak jak podano w sygnale. Okazało się że 
oni też otrzymali taki sam sygnał jak i ja. W tym 
czasie z luku wyłoniła się głowa Karnickiego z grom
kim rozkazem — „załoga do dział”. Na wszystkich 
okrętach zapanował ruch. Tymczasem samoloty by
ły już nad wejściem do portu handlowego. Rozdzie
liły się —■ lewy skierował się wzdłuż portu handlo
wego, środkowy na basen wojenny, a prawy na war
sztaty wojenne i minownię. Leciały one nie wyżej 
niż 200-300 metrów nad wodą i zaczęły przechylać 
się ze skrzydła na skrzydło. Nie było na nich widać 
żadnych odznak, dopiero gdy środkowy samolot był 
już prawie nad środkiem naszego basenu i przechy
lił się ną lewe skrzydło, wtedy zauważyłem, że na 
kadłubie był wymalowany krzyż czarnymi cienki
mi liniami. Widziałem, że lufy działa przeciwlot
niczego na lewej łodzi podwodnej są skierowane 
na samolot. Bolcio zaczął krzyczeć: nie strzelać. . 
ale Karnicki wrzasnął „ognia”. Błysk — gorący pod
much uderzył w moją twarz, czapka spadła mi z 
głowy. Nad portem otworzyło się piekło. Huk dział 
i warkot karabinów maszynowych. Wszystkie okrę
ty strzelały. Nacisnąłem czapkę aż po uszy i jako 
osobistą „obronę” przeciwlotniczą, podniosłem koł
nierz mego płaszcza gabardinowego i — zacząłem 
biec w kierunku torpedowni. Zanim dobiegłem do 
budynku strzelanina ustała i znów zapanowała ci
sza. W chwilę potem łodzie podwodne zniknęły z 
portu. Okazało się że był to lot zwiadowczy i nikt 
nie trafił w ani jeden samolot. W porcie wojennym 
zrobił się ruch.

Chorąży, dowódca ORP, Pomorzanin, zameldo
wał mi, że mam załadować detonatory-żyroskopy 
itp i razem z nim odpłynąć na Hel.

Ładowanie odbyło się sprawnie i szybko. Cho
rąży zaproponował mi, abym odpoczął w jego kabi
nie, bo on ma czekac na dalsze rozkazy. Położy
łem swoją walizeczkę na biurku i usiadłem na kana
pie naprzeciw. Czas się przedłużał. Moje zmęcze

nie i oszołomienie zrobiły swoje — po prostu sie
dząc, zasnąłem.

W pewnej chwili otworzyłem oczy, bo czułem, 
że tak jakby ktoś stoiąc za mną włożył swoje ręce 
pod moje obie pachy i unosił mnie do góry. Czułem 
wyraźnie jakąś siłę, podnoszącą mnie. Wstałem i auto
matycznie podszedłem do biurka. Otworzyłem wa
lizeczkę, sięgnąłem po słonika i schowałem go do 
kieszeni. W tym czasie nie miałem żadnych myśli 
ani chęci — po prostu poddałem się tej „dziwnej si
le”. To „coś” pchało mnie do drzwi — na pokład i 
z okrętu na molo. Nie wiem dlaczego zacząłem iść 
w kierunku do bramy wyjściowej z portu. Gdy by
łem koło pomnika przed Dowództwem Floty usły
szałem moją alarmową syrenę na torpedowni. Ry
czała jak zraniony byk — „alarm przeciwlotniczy”. 
Chciałem biec do torpedowni, ale żandarmi krzycze
li, aby biec do schronu za Dowództwem Floty. Za
nim tam dobiegłem już było słychać jęk sztukasów, 
gwizd padających bomb, wybuchy i trzęsienie się 
ziemi pod moimi nogami. ORP „Pomorzanin” — 
jego dowódca i moja walizeczka poszły na dno.

Do Helu nigdy nie dotarłem ale po latach nie
bezpieczeństw, chłodu, głodu i marszu przez Niem
cy w zimie, słonik, płyta brązowa z wizerunkiem 
Matki Boskiej Swarzewskiej z S/S Toruń, (o której 
napiszę w innym liście) i ja wydostaliśmy się na u- 
pragnioną wolność. Potem znów po różnych węd
rówkach i przygodach wylądowaliśmy w Ameryce.

Legenda mówi, że kiedyś, dawno temu, obraz Matki 
Boskiej został wyrzucony przez fale Bałtyku pod 
Swarzewem i ten obraz tam wisi w Katedrze. Mo
że brązowa płyta z wizerunkiem Matki Boskiej 
Swarzewskiej też dopłynie do Polski.

Po pierwszym nalocie sztukasów na port wo
jenny, schron przeciwlotniczy za Dowództwem 
Floty, wrzynający się dość głęboko we wzgórze, 
na szczycie którego wznosił się posąg „Stella Ma- 
ris” został urządzony na centralę telefoniczną i do
wództwo Frontu Gdyńskiego. Schron miał dwa wej
ścia zamykane ciężkimi, stalowymi drzwiami; pra
we wejście prowadziło przez dość krótki korytarz 
do właściwego schronu, zrobionego z dużych, beto
nowych pierścieni. Z drugiego końca schronu, pod 
kątem prostym prowadził dość długi korytarz, os
tro do góry, do drugich drzwi. Przebywanie w schro
nie. a szczególnie w tym długim korytarzu, nie na
leżało do przyjemności. Wilgotny chłód piwniczny 
przesiąkał aż do kości. W niektórych miejscach by
ło mokro, gdyż woda przesączała się przez złącza 
belek betonowych, a w niektórych miejscach kapa
ła na głowy. Przy wybuchu bomb schron kołysał 
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się jakby był zrobiony z gumy. Schron był pusty i 
tylko małe elektryczne żarówki oświetlały wnętrze 
tak, że ledwo można było rozpoznać twarze obec
nych. Po tym wstawiono połową centralę telefoni
czną łączącą schron ze wszystkimi punktami w 
terenie frontu i Helu. Służba łączności działała do
skonale. Uszkodzenia czy przerwy w liniach na
prawiano błyskawicznie. Cześć łącznościowcom! 
Spełnili swoje zadanie doskonale aż do ostatniej 
chwili. Przy tej okazji oddam honor naszej artyle
rii polowej. Było jej mało, ale działała tak sprawnie 
i przenosiła się z miejsca na miejsce tak szybko, że 
Niemcy nabrali przekonania iż mieliśmy dużą ilość 
dział. Celnym ogniem artylerzyści zadali Niemcom 
dużo strat i w wielu wypadkach niweczyli ich na
tarcia na samych pozycjach wyjściowych.

Do schronu przyniesiono stół i parę krzeseł, ró
wnież kilka sienników, na których przeważnie spa
ły telefonistki, nasze dzielne telefonistki, które trze
ba było niemal siłą wyprowadzać ze schronu aby 
odwieźć je do Gdyni zanim nasze bataliony wyco
fały się na Oksywie. Łzy ciurkiem leciały z ich oczu 
gdy odjeżdżały.

Było też parę skrzyń, na których można było 
przycupnąć. Przez 18 nocy ani razu nie spałem na 
łóżku czy sienniku. Tak drzemałem stojąc, albo 
przycupnięty na skrzynce, albo gdzieś na trawie, 
gdy jeszcze noce były dość ciepłe i suche. Kasyno 
oficerskie jeszcze działało dobrze i można było 
zjeść dobre posiłki, ale po wycofaniu się z Gdyni, 
był też koniec kasyna i żyłem potem byle czym i 
byle jak. O zmianie bielizny nie było mowy, bo 
miałem tylko to co nosiłem na sobie. Nawet ogolić 
się nie mogłem, bo walizeczka moja leżała na dnie 
naszego portu!

Gdy chłód i wilgoć dawały się bardzo we znaki 
trzeba było coś robić. Kpt. Danyluk czyli „Tata”, 
wpadł na doskonały pomysł. Wymył dużą butelkę 
po atramencie, z dużą nalepką firmową, napełnił ją 
wódką i zawsze ten„atrament” miał przy sobie. Nie
raz gdy drzemaliśmy w nocy gdzieś w kącie „Ta
ta” trącał mnie łokciem i szeptał „jak tam panie 
poruczniku, — zimno? A może trochę „atramen
tu”? Łyk lub dwa tego „atramentu” świetnie poma
gały na zimno, wilgoć i samopoczucie.

“Atrament” ten był naszą tajemnicą przez bez
nadziejne i bezsenne noce na Oksywiu.

Do czasu opuszczenia Gdyni poruszanie się 
po terenie Oksywia i portu było dość bezpieczne, 
chyba że był nalot czy obstrzał przez artylerię nie
miecką. Po zajęciu Gdyni, Niemcy obsadzili budyn
ki w porcie wyborowymi strzelcami i „pukali” 
do każdego, kto był na widoku. Przekonałem się o 

tym dwa razy. Pewnego dnia zostałem wyznaczo
ny do sądu polowego jako „obrońca” oskarżonego 
o dezercję i porzucenie broni. Otworzyłem drzwi 
schronu od tego długiego korytarza, lecz zanim da
łem krok do przodu, usłyszałem silne, metaliczne 
uderzenie w płytę drzwi. Stojący obok marynarz 
krzyknął: „Panie poruczniku, strzelają do pana”. 
Dałem nurka na ziemię i poczołgałem się za pierw
szy budynek. Po tym wykopano rów dobiegowy 
do tych drzwi.

Sąd zebrał się w jednym z pokoi służby artyle
rii. Wprowadzono oskarżonego. Nikły człeczyna, 
w cywilnym ubraniu i tak drżący, że dwóch żandar
mów musiało trzymać go pod pachy bo nie mógł 
stać na własnych nogach.

W momencie gdy sprawa się zaczęła, usłysze
liśmy silne uderzenie pocisku w ziemię a za chwilę 
wybuch. Szyby zadzwoniły i budynek zadrżał. Tynk 
w niektórych miejscach posypał się z sufitu na sie
dzących sędziów.

Cała rozprawa nabrała makabrycznego charakte
ru, bo nie tylko oskarżony był w strachu o swoje ży
cie, ale i wszyscy co byli w tym pokoju nie mogli być 
pewni, że następny pocisk nas ominie. Poznać to 
było po posępnych i pobladłych twarzach. Po każ
dym wybuchu, bliższym lub dalszym, spadające 
kawałki tynku robiły przykre wrażenie, „Schlezwig- 
Holstein” ostrzeliwał Oksywie swoją ciężką artyle
rią. Gdy przyszła na mnie kolej, wstałem i powie
działem chyba najkrótszą mowę w swoim życiu: — 
„Proszę wysoki sąd o sprawiedliwy wyrok”. Sąd 
również szybko załatwił sprawę — wydał wyrok 
śmierci przez rozstrzelanie i szybko wynieśliśmy 
się z budynku.

Pewnej nocy płk. Dąbek wszedł do schronu, 
widać było, że jest okropnie zmęczony. Twarz jego 
była szara i pokryta bruzdami, tylko oczy świeci
ły się dziwnym ogniem. Usiadł na krześle koło sto
łu, podparł głowę ręką i zamknął oczy. Może myś- 
lał, a może zdrzemnął się. Za kilka minut ożywił się, 
wyjął mapę i z innymi starszymi oficerami rozpo
czął naradę. Napisał rozkaz na kartce papieru i ro
zejrzał się wkoło. Wzrok jego zatrzymał się na 
mnie. Wyciągnął rękę z kartką do mnie mówiąc: 
„Panie poruczniku zawiezie pan ten rozkaz do ko
mandora Haryda; natychmiast proszę wziąć samo
chód, czekający w podwórzu Dowództwa Floty”.

— Tak jest panie pułkowniku — odrzekłem; 
wziąłem kartkę i pobiegłem do samochodu.

Dopiero rozwidniało się. Typowy jesienny 
poranek z lekką mgiełką w powietrzu i zapachem 
wilgotnych zwiędłych liści. Wyjątkowa cisza pa
nowała dookoła, Domek, w którym stacjonował 
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kmdr Haryd stał na końcu Oksywia. Przed domkiem 
spotkał mnie ppor. rez., Werner. Niski, pulchny z 
uśmiechniętą twarzą. Uścisnęliśmy spbie dłonie. Po 
raz pierwszy spotkałem Wernera na pokładzie na
szego szkolnego statku „Lwów”. Był on uczniem 
drugiego kursu Szkoły Morskiej, a ja kandydatem. 
Po wielu latach nasze drogi znów się zeszły w woj
nie na Oksywiu. Kmdr Haryd z uśmiechem wziął 
kartkę z rozkazem. Przeczytał i twarz jego spo
ważniała. Był to rozkaz do wykonania natarcia 
na Niemców, którzy wdzierali się na nasze tyły 
przez Depki. Pożegnałem komandora i Wernera i 
odjechałem. Nawet mi na myśl nie przyszło, że był 
to ostatni raz, gdy ich obu widziałem. Za dwie czy 
trzy godziny otrzymaliśmy meldunek, że kmdr Ha
ryd ze swym batalionem wykonał natarcie. Z szab
lą w ręku szedł w pierwszej linii. Natarcie się nie u- 
dało. Batalion poniósł dość duże straty. Kmdr Haryd 
i ppor. Werner również padli na polu walki.

Gdy wracałem z Oksywia było już jasno. Mi
jając dom admirała Unruga, zauważyłem dwóch ma
rynarzy idących pod górę skrajem drogi. Popat
rzyli na samochód i w tej samej chwili rzucili się na 
ziemię i zaczęli się czołgać w dół zbocza. Wyda
ło mi się to śmieszne, ale mój kierowca krzyknął: 
„Jesteśmy pod obstrzałem” — i dał gazu. Błyskawi
cznie znaleźliśmy się przed pomnikiem bitwy O- 
liwskiej i na dwóch bocznych kołach wjechaliśmy 
w podwórze Dowództwa Floty i dopiero pierwsze 
stopnie schodów zatrzymały nasz samochód. Na 
tym ostrym zakręcie zjechałem z siedzenia i znalaz
łem się w pozycji z nogami do góry. Ledwo wyka- 
raskałem się z auta obaj, kierowca i ja, zaczęliśmy 
się śmiać. Nasza jazda od domu Admirała, zakręt, 
wjazd na stopnie i moje nogi w górze, nadawałyby 
się jako scena do komicznego filmu. Nasza „kome
dia” długo nie trwała, bo nasze dni na Oksywiu by
ły policzone. Bohaterskie wyczyny naszych bata
lionów artylerii i służby łączności kruszyły się pod 
naporem przygniatającej siły ognia i żelaza Niem
ców.

Małe jednostki niemieckiej marynarki wojennej 
stawały się coraz śmielsze i zaczęły zbliżać się do 
wejścia portu. Bateria przeciwlotnicza na Oksywiu 
odganiała je skutecznie, ale zachodziła obawa, że 
pod osłoną nocy mogą się wedrzeć do portu i wysa
dzić desanty na naszych plecach. Zdecydowano za
blokować wejście portowe. Do tego celu wybrano 
samotnie stojący w porcie S/S Toruń.

Do zatopienia statku został wyznaczony por. 
Okoński. W ciemną pochmurną noc wybrał się on 
małą załogą i zatopił statek, tarasując wejście. Gdy 

wrócił do schronu przyniósł dużą płytę drewnianą z 
przyśrubowaną do niej brązową płaskorzeźbą Mat
ki Boskiej Swarzewskiej, repliką znanego obrazu 
w Katedrze w Swarzewie. Płytę zawieszono w 
schronie.

19-go września już od rana nadchodziły złe 
wiadomości. Niemcy stopniowo, ale skutecznie łamią 
obronę płyty Oksywskiej i wdzierają się coraz głę
biej. Punkty obronne w terenie milkły jeden po dru
gim. Nadeszła wiadomość, że pułkownik Dąbek 
odebrał sobie życie, a Babi Dól zajęty przez Niem
ców. Jeszcze ostatni marynarz — telefonista, z ja
kiegoś punktu donosi, że widzi Niemców lecz za 
chwilę i on też milknie. Koniec. Po naradzie, Do
wódca Kadry Marynarki Wojennej ogłasza nam, że 
są to ostatnie chwile. Zwalnia nas z obowiązków i 
każdy może robić co chce.

Schron zaczął się wyludniać. Byłem ostatnim wy
chodzącym. Rozkręciłem mój FN i części porozrzu
całem po schronie. Miałem już iść ku wyjściu gdy 
wzrok mój padł na wiszącą płaskorzeźbę. Nie namy
ślając się długo zdjąłem płytę i nożem odkręciłem 
śruby. Samą płaskorzeźbę włożyłem do torby z gaz- 
maską. W schronie świeczka dogorywała i zgasła. 
Zapanowała ciemność, tylko jasny prostokąt otwar
tych drzwi schronu pokazywał gdzie jest wyjście. 
Zapaliłem papierosa i trzymając go w ustach wyszed
łem ze schronu. Blask zachodzącego słońca oślepił 
mnie na chwilę, Z boku usłyszałem „Haiti Hande 
hoch!” Odwróciłem się i zobaczyłem stojącego żoł
nierza niemieckiego w hełmie, któremu pot spływał 
strumieniem po twarzy. Mundur zakurzony i na 
pół rozpięty miał duże plamy z potu pod pachami. 
W obu rękach, trzymał oparty o biodro, karabin 
maszynowy wycelowany we mnie.

Patrzyłem Niemcowi prosto w oczy. Papieros w 
ustach, torba z Matką Boską na moich piersiach. Rąk 
nie podniosłem. Patrząc Niemcowi w oczy czeka
łem kiedy pociągnie zą spust. Nie miałem żadnych 
myśli, nawet strach mnie nie ogarnął.

Zza krzaków wyszedł młody oficer niemiecki i 
podszedł do mnie. Zapytał czy mam broń. — Nie 
mam —odrzekłem. Ręką pokazał mi kierunek mó
wiąc — Proszę iść, tam stoi grupa waszych oficerów, 
proszę do nich dołączyć. Ominąłem korty tenisowe i 
rzeczywiście, zobaczyłem nieomal wszystkich na
szych żyjących oficerów stojących w kolumnie na 
drodze do koszar.

Za kilka minut zajechał przed naszą grupę poło
wy samochód z niemieckim dowódcą, jego adiutan
tem i młodym polskim oficerem piechoty z białą 
przepaską na rękawie. — Parlamentariusz — pomyś
lałem.
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Niemiec stanął w samochodzie, zasalutował i 
spytał: — “Gdzie jest Admirał Unrug? Wszyscy sto
jący bliżej auta wzruszyli ramionami: — Nie wiemy. 
Nie otrzymując pozytywnej odpowiedzi Niemiec 
zapytał czy mamy jeńców niemieckich! Kpt. Sze
miot wystąpił z kolumny i oznajmił Niemcowi, że 
mamy jednego oficera lotnictwa i 50 żołnierzy. — 
Proszę ich wypuścić ■— rzekł Niemiec.

Niemcy siedzieli pozamykani w pokoikach nad 
bramą wjazdową drogi do koszar. Wypuszczeni wy
padali przez drzwi skacząc i śmiejąc się. Wyszedł 
ich oficer Lotnictwa podszedł do auta i zameldo
wał swojemu komendantowi, że czuje się dobrze, 
że on i reszta jeńców byli traktowani dobrze i dob
rze karmieni.

Zauważyłem lekki uśmiech na twarzy niemieckie
go dowódcy; zwrócił się do nas i palnął mówkę: 
— Moi panowie, gratuluję wam dzielnej i bohater
skiej obrony. Wyślę dziś meldunek do “Fuhrera” 
i poproszę aby was traktowano jako honorowych 
jeńców”. Zasalutował i odjechał. — Oczywiście „Fuh 
rer” jego prośby nie wysłuchał.

Gdzieś w dwa lata potem, w czasie jednej z 
niespodziewanych rewizji w obozie, Niemcy zabra
li mi płytę z Matką Boską Swarzewską. Poprosiłem 
por. Linateja (?) z kawalerii, (był moim kolegą przez 
cały czas niewoli), aby napisał dla mnie podanie do 
„Obercommando der Wehrmacht” o zwrócenie pły
ty gdyż jest to pamiątka po mojej matce. Minęło mo
że ze dwa miesiące, gdy pewnego dnia po południu 
wszedł do naszego pokoju niemiecki podoficer, stuk

nął obcasami i zapytał: — Oberleitnant Pieńkow
ski? Właśnie siedziałem przy stole więc podniosłem 
rękę. Podoficer podszedł i wręczył mi paczkę. Od 
razu po wadze wiedziałem co może być w środku —
— Niemcy oddali mi płaskorzeźbę. Płyta wędrowa

ła odtąd ze mną przez Niemcy do wolności i przy
wędrowała do Stanów Zjednoczonych.
P.S. W czasie gdy nasza grupa oficerska stała na dro
dze do koszar Marynarki Wojennej a wypuszczeni 
jeńcy niemieccy podskakiwali z radości, zauważy
łem, że między naszymi szeregami uwija się żwawo 
jakiś niepozorny cywil. Gębę miał uśmiechniętą i 
ofiarowywał swoją pomoc w przenoszeniu walizek 
i ładowaniu ich do ciężarówki. (Byliśmy „honorowa
nymi” jeńcami więc pozwolono brać walizki itp.). 
Jakież było moje zdumienie, gdy poznałem w tym 
cywilu skazanego na śmierć za dezercję; a więc 
wyrok śmierci z jakiegoś szczęśliwego dla niego po
wodu nie został wykonany.

W jakiś czas potem, w obozie, kolega Glibow- 
ski przyniósł mi niemiecki dziennik ilustrowany (Ber
lin Ulustrierte); ną którego frontowej stronie był* 
kolorowa ilustracja na całą stronę pod tytułem „Pol
ski jeniec wojenny, porucznik marynarki wojennej 
przeszukiwany za bronią” — Była to fotografia 
przedstawiająca mnie stojącego z papierosem w us- 
itach i patrzącego na niemieckiego żołnierza. W 
chwili poddania nie widziałem żadnego fotografa, 
musiał być ukryty w krzakach. Propaganda niemiec
ka przesadziła, bo nikt mnie nie przeszkiwał.

Jerzy Pieńkowski
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I. Z. NOWACKI

WSPOMNIENIA
Toronto 28.4.1974

Dziękuję za Nr 131 Sygnałów. Numer cieka
wy, ale bardzo tragiczny. Po przeczytaniu odżyły 
wspomnienia przeszłości.

Rok 1945, Gdynia, las czerwonych sztandarów 
na Skwerze Kościuszki, melodie „Czerwonego sztan
daru”, przemawiają różne nieznane typy. Olbrzy
mie portrety Stalina oraz marszałków, dowódców 
frontu Zrzucają czapki i kapelusze z głów osób o- 
becnych przy przemarszu czerwonego sztandaru 
PPR.

Port zaminowany, zdewastowany, ruiny i zgli
szcza. O jakżeż zmieniłaś swe oblicze, Kochana Gdy
nio! Spotykam Komandorów Mieszkowskiego i 
Przybyszewskiego; rozmawiamy szczerze. Kmdr 
Mieszkowski był moim ostatnim dowódcą odcinka 
w obronie Helu w 1939 r. po zbombardowaniu ok
rętu. Mieszkowski przemawia na wiecach publicz
nych, bez politycznych frazesów, podkreślając zna
czenie odebranych Ziem Zachodnich. Ostatni raz spo
tkałem go na Śiętokrzyskiej. Pytał co zamierzam ro
bić? Chodzę do Szkoły Morskiej na wyższy kurs 
nawigacji (dyplom I szypra miałem), mustruję na 
byle jaką łajbę i odpływam — mówię. Jakby zamyś
lony odpowiedział: Myślę że to niezły pomysł.

Kmdr. Przybyszewskiego odwiedzałem kilka 
razy w jego mieszkaniu. Rozmawialiśmy swobod
nie. W pewien dzień gdy go odwiedziłem rzekł do 
mnie: — Niech pan do mnie nie przychodzi, jestem 
podejrzany i może to panu zaszkodzić. Byłem za
skoczony. Może komandor chce się mnie pozbyć? — 
pomyślałem, bo — dawałem mu wtedy pewne pro
pozycje.

Ale już go nigdy nie zobaczyłem. Dekorowali 
go, torturowali i zamordowali.

Zdzisław Ficek — byliśmy w r. 1936 przy orga
nizowaniu I Bat. im. kmdr. Hel. Laskowskiego na He
lu. On miał pierwsze działo, ja drugie (był to okres 
kiedy mąr. Archacki strzelił do por. Trzcińskiego). 
Mieszkając z Fickiem podglądnąłem listy pożegnal
ne które pisał do swej żony i do kmr. Kukiełki, żeg
nając się. Chciał popełnić samobójstwo. Doniosłem 
do dowódcy, który zawołał go i umiał wpłynąć na 
zmianę jego decyzji. Zdzisiu jakoś przyszedł do rów
nowagi.

Po wojnie Ficek wstąpił do Mar. Woj.; spotka
łem go. Nazwisko jego jest mylnie podane w Nr. 131 
Naszych Sygnałów str. 10 wiersz 5 z góry. Zdzisław 
Ficek zamiast jak podano Zdzisław Fica).

Te mordy popełniane na najlepszych synach na
szej Ojczyzny nie mogą się pomieścić w głowie nor
malnego człowieka. Potworniejsze to od Katynia, bo 
mordowali Polacy.

W powojennych latach 1945-47 sądzono całe 
grupy ludzi. Sądy skazywały grupy po kilkanaście 
osób każde na śmierć.

W początkach tych procesów dziwiło nas jed
no: —■ Dlaczego przyznają się oni do rzeczy nie- 
popełnionych? Zrozumieliśmy ten system później, 
urabiania ludzi na ubój. To była smutna wolność 
dla Polaków a zarazem wielka tragedia Narodu, któ
ry tak walczył i tak go przehandlowano.

Po ucieczce z niewoli niemieckiej z 13 Fortu 
Kniaziewicza w lutym 1940 r„ ukrywając się wstą
piłem do AK w terenie przywiślańskim Baranów-Tar- 
nobrzeg—Rozwadów. Byłem poszukiwany, zmienia
łem nazwiska. Zostałem przy ostatnim. Do Marynar
ki Wojennej nie wstąpiłem.

Był u mnie kolega inż. Piaskowski z USA, któ
ry pisze Historię Marynarki Wojennej. Wziął ode 
mnie około 40 zdjęć, których potrzebował do ksią
żki. Ja będąc przy odbiorze „Wichra” i „Burzy” we 
Francji miałem wiele fotografii, nawet z momentu 
wstawiania dział na pokłady naszych niszczycieli.

Do listu załączam zdjęcie I Bat. im. kmdr. Las
kowskiego. Jest to pierwsza załoga baterii znako
micie wyszkolona. Stwierdziła to grupa generałów, 
która swego czasu wizytowała baterię. Miałem wte
dy służbę. Jeśli nadaje się do Naszych Sygnałów pro
szę umieścić, jeśli nie — proszę o zwrot.

Kończąc ten przydługi list mam prośbę. Jeśli mo
żna proszę w Sygnałach dać mój opis „Wszystkich 
Świętych — 1 listopad 1945, Cmentarz Hel. — Gro
by naszych kolegów” (wysłany kilka lat temu). Moż
na zredukować część opisu. Zdzisław Ficek był wte
dy z pierwszym oddziałem Mar. Woj. zakwaterowa
ny na Helu i przyprowadził oddział honorowy 
Mar. Woj., który oddał 3 salwy nad grobami poleg
łych kolegów.

Serdecznie i mile pozdrawiam niezapomniane
go naszego Prezesa dr, kamdr. Markowskiego, całą 
rodzinę marynarską oraz sekretariat w komplecie.
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E. GUBAŁA

„KSIĄŻE POLESIA 4
Specjalny rozdział w mojej karierze morskiej 

stanowiły ćwiczenia wojskowe w Marynarce Wojen
nej, na które w okresie międzywojennym powoływa
no mnie co parę lat. Z tymi ćwiczeniami łączą się nie
zwykłe i naprawdę egzotyczne wydarzenia, a ca
łą tę egzotykę zawdzięczam temu, że odbywałem 
je najczęściej na pińskich błotach. Opowiem o jed
nym z takich wydarzeń.

W połowie czerwca 1937 roku ledwie s/s „Ro- 
bur IV” zacumował do nabrzeża Szwedzkiego w 
Gdyni, wręczono mi urzędowe zawiadomienie, że 
I lipca mam stawić się w dowództwie Marynarki 
Wojennej w Pińsku, w celu odbycia 6-tygodniowych 
ćwiczeń wojskowych. Zakląłem w duchu, gdyż wołał
bym odbywać ową powinność w Gdyni gdzie jako 
podporucznik rezerwy mógłbym być bardziej przy
datny na morskich jednostkach wojennych, a co naj
ważniejsze —• byłbym bliżej idomu i rodziny. . jNo 
rozkaz jest rozkazem.

W oznaczonym dniu wczesnym rankiem zna
lazłem się wraz z 9 innymi kolegami, również pod
porucznikami rezerwy — w Pińsku i tam od razu 
przydzielono nas do różnych funkcji. Większość 
kolegów otrzymała przydział na sprawne monito
ry rzeczne, a ja — na stanowisko dowódcy grupy 
motorówek do holowania taboru pływającego za flo
tyllą po rozlewistych, leniwych rzekach Polesia.

Pińsk tętnił życiem tak długo, jak długo stacjo
nowała w nim rzeczna marynarka, lecz z chwilą 
wypłynięcia jej na ćwiczenia w okolice Wolańskich 
Mostów, Horynia czy Dawidgródka ■—- zamierał, 
jakby zapadał w letargiczny sen. luż następnego 
dnia po naszym przybyciu, po krótkiej odprawie ofi
cerów w kasynie oficerskim energiczny dowódca 
Flotylli kmdr Zajączkowski, zwany i znany popu
larnie jako „książę Polesia”, wyznaczył termin pod
niesienia kotwicy i o określonym czasie przy pięk
nej, słonecznej pogodzie załogi żegnały równie czu
le swoje żony i narzeczone, jakby to było na nabrze
żu w Gdyni przed długim rejsem morskim.

Przez dwa tygodnie w upalnym lipcowym słoń
cu opalałem się, kąpałem, pływałem na desce za mo
torówką (nauczył mnie tego fascynującego sportu 
mój zastępca — bosman), łowiłem ryby i w ogóle 
zbijałem bąki, a ponadto dowoziłem żywność, amu
nicję oraz opiekowałem się szpitalem, który rów
nież był na barce. *

Dokładnie po 15 dniach ćwiczeń w tym terenie 
wszyscy wracali z ochotą do domowych pieleszy 

w Pińsku i z zapadnięciem* zmroku nad drewnia
nymi domkami stolicy Polesia — baza robiła wraże
nie wymarłej stanicy kresowej z czasów Skrzetus- 
kiego.

Tego wieczoru pozwoliłem bosmanowi pójść 
do domu, a sam postanowiłem pozostać na barce, 
gdzie mogłem załatwić zaległą korespondencję i za
jąć się lekturą.

Tuż przed północą poderwał mnie na nogi a- 
larm pożarowy bez namysłu więc wyskoczyłem na 
pokład i od razu spostrzegłem tuż za warsztatami 
Marynarki Wojennej olbrzymią plamę żywego og
nią. Na rozległym placu bazy biegał w kółko mło
dy oficer dyżurny, a obok zbierała się grupa kilku 
dziesięciu niezdecydowanych marynarzy. Podbieg
łem do porucznika i zagadnąłem energicznie:

— Panie poruczniku, gdzie do licha macie swój 
sprzęt pożarowy?

— Tutaj, w tej szopie, ale jest zamknięta na 
dwa spusty, ą klucze zabrał do domu ogniomistrz. 
Posłałem już po niego mieszka niedaleko! — odpo
wiedział podniecony i wyraźnie wystraszony mło
dzieniec.

— Nie czas na czekanie na klucze, musimy na
tychmiast wywalić drzwi, wyciągnąć sprzęt i z po
mocą marynarzy przystąpić do akcji. Ani chwili do 
stracenia, patrz pan, iskry lecą na pobliskie zbior
niki z paliwem i na flotyllę.

—• Chłopcy — tu zwróciłem się do tłumu ma
rynarzy •— wywalać drzwi na moją odpowiedzial
ność, jeżeli chcemy uratować bazę od zagłady. Da
lej! Naciskać mocno!

Mój rozkaz podziałał jak piorun. Liczni krzep
cy marynarze rzucili się z zapałem do niszczyciel
skiego dzieła; wnet też szerokie wrota remizy stra
żackiej wysadzili z zawiasów i odrzucili na bok. 
Następnie osiłki wprzęgnęli się do dyszli i wyciągnę
li wóz strażacki z pompą oraz dwa wozy z beczka
mi z wodą i wężami parcianymi. Zrobili to spraw
niej niż zaprzęg konny. Stanąłem na ich czele i po
prowadziłem do miejsca pożaru. Za bramą bazy skrę
ciliśmy w lewo----wprost na palącą się fabrykę zapa
łek. Po stu metrach natknęliśmy się na przeszkodę 
w postaci wysokiego płotu z solidnych bali drzew
nych. I tu entuzjazm i kolektywna siła podziałały. 
Na mój rozkaz pół setki rąk nacisnęło na przesz
kodę, która z trzaskiem łamanych pali położyła się 
gładko na ziemi, tak że można było przeprowadzić 
wozy. Natychmiast uruchomiono pompę i zaczęto
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ssać wodę z pobliskiej studni. W ruch również posz
ły wiadra, którymi czerpano wodę z beczek. Kilku 
marynarzy z mokrymi workami posłałem na dwa 
stogi siana stojące między tartakiem a naszą stacją 
bunkrową. Na zbiorniki z paliwem wysłałem inną 
grupkę marynarzay, aby gasili iskry które gnały w 
tamtym kierunku z silnym wiatrem. Tylko 300 met
rów dzieliło płonącą fabrykę zapałek od flotylli rze
cznej i tam również wystawiłem straże. Tak zabez
pieczywszy tyły, zaczęliśmy polewać dyktę i deski 
w sągach stojących bliżej płomieni.

Tymczasem zbiegło się wielu gapiów, którzy 
po jakimś czasie zaczęli wdzierać się do piwnic fa
bryki od strony nawietrznej i wynosić narzędzia i 
części maszyn.

W pewnym momencie stanąłem oko w oko z nie
wielkiego wzrostu komandorem porucznikiem, któ
ry zaczepił mnie tymi słowami:

— Panie poruczniku, czy to pan kazał wywa
żyć drzwi od remizy i zniszczyć je i w ogóle zastą
pił w akcji samowolnie oficera dyżurnego portu, bez 
porozumienia się z nim?

— Tak jest, panie komandorze! — odpowie
działem.

— Wobec powyższego zgłosi się pan do rapor
tu karnego do mnie na godzinę 8 rano w kasynie o- 
ficerskim.

— Tak jest, panie komandorze! — zdołałem 
wykrztusić gdyż aż zatkało mnie z wrażenia.

W tym momencie nadjechały dwie straże po
żarne z miasta, a za nimi słychać było dzwonki trze
ciej. Złapałem komendanta straży pierwszego wozu 
za guzik i poleciłem mu, aby rozwinął długie węże 
i pompował wodę z rzeki, gdyż wyczerpałem wo
dę ze studni, a nasze węże są za krótkie. Gdy prze
kazywałem ten rozkaz poczułem czyjąś rękę na 
moim ramieniu. Obróciłem się gwałtownie i pozna

łem wysoką postać księcia Polesia. Zasalutowałem i 
zameldowałem:

— Panie komandorze, podporucznik rezerwy 
Edward Gugała melduje posłusznie, że zabezpie
czył bazę przed ogniem i obecnie próbuje ugasić 
ogień w tartaku.

— Tak widzę to, gdyż obserwuję akcję od ja
kiegoś czasu. Wszystko w porządku, jeśli chodzi 
o nas. Obecnie, kiedy zjawiły się straże miejskie i 
weszły do akcji, może pan zwolnić naszych mary
narzy od udziału w gaszeniu fabryki i przerzucić 
na teren bazy. Dziękuję panu.

Powiedziawszy to podał mi rękę, a następnie 
znikł z pola widzenia.

Przez całą noc trwał wielki ruch w bazie. Goń
cy rozbiegli się po całym mieście z pilną wiadomo
ścią, że o godzinie 7 rano wszyscy oficerowie mają 
stawić się w Kasynie Garnizonowym na rozkaz do
wódcy. Jeszcze dymiły zgliszcza spalonej do
szczętnie fabryki, gdy kmdr Zajączkowski punktual
nie zjawił się na podium w wielkiej sali kasyna.

Byłem podówczas młodym ale zahartowanym 
na różne powiedzenia marynarzem. Jednakże to, co 
usłyszałem w przemówieniu księcia Polesia, nie tyl
ko mnie zaskoczyło, lecz i zaimponowało. To by
ła prawdziwa mowa tronowa, mowa władcy, który 
umie rządzić swoim niesfornym ludkiem. Gdyby nie 
przerażająca mnogość niecenzurowanych epitetów, 
które sypały się na głowy oficerów razem z wyraza
mi oburzenia na rozprężenie, niesubordynację, 
brak odpowiedzialności itp., przytoczyłbym mowę 
kmdra Zajączkowskiego in extenso... Niestety cen
zura miałaby tu swoje prawa, a szkoda!

Swoje wystąpienie zakończył on tymi słowy:
— Wstydzę się za siebie i za was, że do urato

wania naszej bazy wojennej od całkowitej zagłady 
nie przyczynił się żaden z moich oficerów, a doko-
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nał tego przypadkowo wysłany na ćwiczenia oficer 
rezerwy, ten który siedzi tam skromnie w ostatnich 
rzędach. Jemu tylko pragnę złożyć podziękowanie 
za ofiarną i skuteczną akcję . . .

W dwie godziny później flotylla pińska w kom
plecie opuszczała swoją bazę, nie zagrzawszy na
wet 24 godzin. Odtąd rozpoczęły się 4-tygodniowe 
ćwiczenia karne, narzucone przez księcia Pole
sia. Miał on bowiem swój własny kodeks karny i nie 
pytał nigdy nikogo o radę lub zdanie.

Kwatermistrz w randze komandora poruczni
ka natychmiast po skończonej odprawie podszedł 
do mnie, aby odwołać swój rozkaz dotyczący ra
portu karnego na godzinę 8 rano. Skwitował to po
wiedzeniem:

— Zaszło drobne nieporozumienie i zostało wy
jaśnione.

A książę Polesia?
Ten zaraz następnego dnia, tuż po podniesie

niu) bandery' przy Wąlańskich Mostach, zaprosił 
mnie na swój admiralski statek ORP “Admirał Sier- 

pinek” i po serdecznej, długiej i bezpośredniej roz
mowie w salonie, zapytał, jakie mam życzenie, któ
re mógłby spełnić dla mnie.

Powiem panu komandorowi szczerze, że pły
wam na statku prywatnej firmy „Polskarob”, która 
eksploatuje swoje statki jak tylko może, gdyż we wła
snym porcie tzn. w Gdyni nie zagrzewamy więcej 
czasu niż potrzeba na załadowanie 3.000 ton węgla, 
a to zajmuje od 6 do 12 godzin. Dlatego, jeżeli to jest 
możliwe, chciałbym opuścić Pińsk o jakieś trzy dni 
wcześniej, aby być w domu tych kilka dni.

■— Nie, panie poruczniku, nie zgadzam się na 
owe trzy dni gdyż zasłużył pan na więcej. Dzisiaj 
wieczorem każę wsadzić pana na pasażerski statek 
rzeczny „Batory”, który dowiezie pana przez noc 
do Pińska, a rano ma pan dobre połączenie do Gdy
ni. Jutro wieczorem będzie pan w domu . . .

Książę Polesia miał gest naprawdę książęcy, 
gdyż w ten sposób uzyskałem dokładnie 30 dni ur
lopu płatnego (zarówno żołd, jak i strawne).

Edward Gubała

HEL KOK 1936. PIERWSZA ZAŁOGA
Załoga baterii im. komandora Heliodora Laskowskiego. Pośrodku dca baterii komandor Kukiełka, 

zastępca dcy por. Pityłko, chor. Brychcy, szef baterii bosman Slazowski. Działonowi: Bosman Gwiazda, 
mat Zgoda. Podoficer broni bosman Truszkowski, podof. gosp. bosmat Bomer. Zastępsy działonowych: 

mat Kluszczyński, mat Waryńczak, mat Kilisz, mat Zwoleńkiewicz.
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Kazimierz Deptała

ROZBITEK Z ZATOKI BISKAJSKIEJ
Po uczestniczeniu w konwojach do Murmańska 

i patrolowaniu wód północnych oraz po kilkudnio
wym pobycie w Scapa Flow ORP „Orkan” został 
,odkomenderowany na południe. Bazą naszą był 
Plymouth, a właściwie Devonport.

W drugiej połowie kwietnia 1943 r. ORP „Or
kan” otrzymuje rozkaz wyjścia w morze — tym 
razem do Zatoki Biskajskiej.

Zatoka Biskajska, część oceanu Atlantyckiego 
między wybrzeżem Francji a Półwyspem Pire- 
nejskim, była jednym z najniebezpieczniejszych 
obszarów wodnych na Atlantyku.

Tu właśnie miały swoje siedlisko niemieckie o- 
kręty podwodne. „Orkan” otrzymał zadanie skon
trolowania tych wód.

W godzinach popołudniowych, przy pięknej, 
słonecznej i bezwietrznej pogodzie ORP „Orkan” 
opuszcza Devonport. Tu, w południowej Anglii, 
wiosna rozpoczyna się bardzo wcześnie, a przy
dział do bazy Plymouth przyjęliśmy z zadowole
niem.

Na trzeci dzień około południa, marynarz sto
jący na pomoście bojowym zameldował, że w pra
wo za trawersem widzi jakąś plamę. Oficer wach
towy przyłożył lornetkę do oczu i rzeczywiście 
zauważył na horyzoncie ciemny punkt.

Zatelefonował do dowódcy Okrętu (dowódcą ORP 
„Orkan” był komandor por. Stanisław Hryniewiec
ki), że za trawersem widać jakiś pływający przed
miot.

— Nie może pan jeszcze określić co to jest? • 
odezwał się głos w telefonie.

— Nie, panie Komandorze.
— Niech pan podejdzie bliżej.
— Ster w prawo na burt.
Okręt zrobił raptowny skręt w prawo. Przy bur

cie „Orkana” spieniła się woda i ciemny punkt na 
horyzoncie znalazł się na kursie.

W miarę zbliżania się punkt stawał się coraz 
większy. Wreszcie można było rozpoznać tratwę 
z dwoma rozbitkami.

Dowódca zarządza alarm „człowiek za burtą”.
Tymczasem „Orkan” coraz bardziej przybliża 

się do tratwy. Jeden z leżących na tratwie podno
si rękę w górę.

Łódź z lekarzem, s*anitariuszem i marynarzami 
dobija do tratwy, z pokładu zauważono, że roz
bitkowie są przenoszeni do łodzi, A więc żyją.

Po przeniesieniu rozbitków do izby chorych i u- 
dzieleniu im pierwszej pomocy, okazało się, że je
dnego z nich trzeba odesłać do szpitala. Był to 
Hindus, lat około 50. Natomiast drugi, również Hin
dus, lat 27 czuł się lepiej. Młody organizm bardziej 
odporny.

ORP „Orkan” udaje się z powrotem do Anglii.
Wkrótce na izbę chorych wchodzi komandor 

Hryniewiecki.
— Jak się czują rozbitkowie? — pyta lekarza.
— Jeden, ten starszy, źle, jest półprzytomny. 

Trzeba go wysłać do szpitala. Drugiemu nic nie 
będzie.

— Jak się czujecie? — zapytał dowódca po an
gielsku.

— Very well, sir — odpowiedział.
— Na jakim pływaliście statku?
— Na amerykańskim, sir.
— A wiecie na jakim jesteście teraz okręcie?
— No, sir.
— Na polskim, idziemy do Anglii.
Oczy Hindusa zaświeciły z radości.
— Thank-you, sir, thank you.
.— Rozbitek, Murtujua Azad, (bo tak brzmiało 

jego imię i nazwisko), szybko nabierał sił. Na dru
gi dzień po śniadaniu wyszedł nawet na pokład.

Drugi odzyskał przytomność w kilkanaście go
dzin później.

Kiedy ORP „Orkan” przycumował do mola w por- 
;cie Devonport, jednego rozbitka zabrała karetka 
sanitarna do Royal Navy Hospital w Plymouth; w 
tym czasie drugi rozbitek, Murtujua Azad, zszedł 
na dół do dowódcy okrętu, aby jeszcze raz podzię
kować za uratowanie mu życia.

Murtujua Azad stał przy drzwiach mocno zmie
szany i widać było, że chce jeszcze coś powie
dzieć, ale nie starcza mu odwagi. Wreszcie zdecy
dował się.

— Wasz okręt, sir, uratował mi życie — mówi. 
— Chciałbym więc służyć na tym okręcie i pod 
pana dowództwem. To jest moim wielkim pragnie
niem. Doznałem tak dużo dobrego ze strony całej 
polskiej załogi.

Murtujua Azad na chwilę zamilkł, jak gdyby po
wiedzenie tych kilku zdań było dla niego dużym 
przeżyciem. Po chwili dodał:

— W mojej religii jest powiedziane, że jeśli ktoś 
ci uratuje życie, to twoim obowiązkiem jest mu 
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służyć aż do śmierci. Ja nie tylko chcę wypełnić 
swój obowiązek religijny, ale i moje szczere prag
nienie.

— Słuchajcie — powiedział dowódca. — Samo
dzielnie nie mogę o tym decydować. Wyślę was do 
Londynu do Kierownictwa Marynarki Wojennej; 
mam nadzieję, że was przyjmą. Życzę powodzenia.

— Thank you, sir, thank you sir very much.
Dowódca uścisnął Hindusowi rękę.

Od tego czasu minęło kilka tygodni. Pewnego 
dnia, kiedy „Orkan” stał w porcie Devonport, wy
jechałem do Komendy Morskiej Południe. Kiedy 
zbliżałem się do budynku Komendy, zobaczyłem 
idącego w polskim mundurze marynarza. Był to 
Murtujua Azad. Zaczepiłem go, mówiąc, że zapewne 
on mnie nie poznaje, ale ja dobrze go znam, że 
jestem z ,Orkana”. Murtujua Azad powiedział, 

ze jest już przyjęty do Polskiej Marynarki Wojen
nej i obecnie przechodzi przeszkolenie w Plymouth 
a później pójdzie na okręt.

Ponieważ obaj mieliśmy czas wolny, zapropono
wałem Hindusowi pójście do miasta, na co się chęt
nie zgodził.

Szliśmy wolno w kierunku przystanku autobuso
wego. Ulica prowadziła w dół do „Dockyardu”. 
Kiedy zbliżyliśmy się do przystanku nadjechał wy
pełniony pasażerami autobus. Weszliśmy do środka. 
Wszyscy zwracali uwagę na oryginalnego maryna
rza w polskim mundurze. Polskich marynarzy mie
szkańcy Plymouth i Devonport dobrze znali.

Wysiedliśmy na Union Street. Tam było najwię
cej barów, gdyż była to jedna z głównych ulic 
Plymouth. Choć wąska, ale dość długa. Gdzie
niegdzie były puste place po zbombardowanych 
budynkach, a w tych, które ocalały mieściły się 
sklepy, restauracje i bary. Weszliśmy do jednego 
z nich.

— Może teraz rozwiąże mu się trochę jeżyk — 
pomyślałem. Murtujua dotychczas niechętnie opo
wiadał o swoich przeżyciach na tratwie.

Próbowałem rozmawiać z nim jeszcze na „Or
kanie”, ale wtedy nie przejawił jakoś ochoty do 
rozmowy. Dałem spokój, bo pomyślałem, że jesz
cze nadarzey się ku temu okazja.

Przy piwie i whisky rozmowa idzie lepiej. W 
pewnej chwili zagadnąłem Hindusa.

— Murtujua Azad, tak trudno wymawiać wasze 
nazwisko, może sobie zmienicie na polskie?

— O nie, chief. Skóry, oczu i nazwiska nie 
zmienię.

— To ja będę was nazywał krótko „Azad”.
— Tak, jak wygodniej, chief,

Podsuwając mu „double whisky” powiedziałem: 
— Słuchajcie, Azad, opowiedzcie mi o waszym 

pobycie na tratwie.
Hindus chwilę się zastanawiał, po czym wypił 

whisky, „zakąsił” papierosem, uniósł głowę do gó
ry (widać, cofał się pamięcią wstecz), i zaczął swo
ją opowieść.

—- Byliśmy storpedowani przez niemieckie U-boa- 
ty. Na tratwę dostałem się ostatni. Statek dostał 
torpedę w dziób i wolno tonął. Kapitan zarządził 
opuszczenie statku. Kiedy znalazłem się na pokła
dzie, tratwy załadowane ludźmi odchodziły od bur
ty kołyszącego się statku. Zacząłem machać ręką 
i wołać w kierunku najbliższej, żeby nie odpływa
ła. Nie wiem, czy nie słyszeli, czy nie chcieli sły
szeć. Wreszcie krzyknąłem z całej mocy, że mam 
na pokładzie rum, whisky i żywność. Wtedy po
mogło. Tratwa zbliżyła się do burty. Ani whisky, 
ani rumu nie miałem. Oni już przedtem załadowali 
na tratwę skrzynkę whisky.

IZacząłem rzucać na tratwę paczki kartonowe z 
żywnością. Ludzie niemalże jak mewy w powietrzu 
wyłapywali pudełka kartonowe i wkładali do środ
ka łodzi. W końcu sam opuściłem się na linie. By
ło nas sześciu. Żywności i wody mieliśmy dużo. 
Kto się spodziewał, że to będzie tak długo trwa
ło. Dla nas dwóch — jak się późniejo kazało — 45 
pełnych dni i nocy.

Murtujua Azad przerwał opowiadanie. Widać by
ło, że to ostatnie zdanie przywróciło mu uczucie 
lęku, przypominając mu te 45 koszmarnych dni, 
przeżytych na tratwie.

— A co się stało z pozostałymi?
— No coóż, leżą gdzieś na dnie Biskai.
— Zmarli z wycieńczenia?
— Nie wszyscy. Oni się pozabijali. Sami się poza

bijali. Ja się do nich nie wtrącałem. Byłem na trat
wie najmłodszy i tylko pomocnikiem palacza. To 
byli marynarze różnych narodowości. Początkowo 
było spokojnie. Żywność, którą podałem i tę, któ
ra znajdowała się na tratwie, rozdzielali równo
miernie. Rudy był komendantem tratwy. Miał po
mocnika, którego nazywano Smoluch.

Kiedy upływały dni, zmniejszały się zapasy żyw
ności. Któregoś dnia po rozdzieleniu żywności i 
wypiciu butelki whisky, zaczęła się awantura.

— Rud]yi, otwórz no jeszcze jedną buteleczkę 
whisky — powiedział Smoluch — i tak nas wszy
stkich wkrótce szlag trafi. Tyle już dni siedzimy na 
tej cholernej tratwie a pomocy żandej nie ma. Żyw
ności starczy nam na kilka zaledwie dni jeszcze.

— Rudy, daj whisky — zawtórowali inni.
— Nie dam, na dzisiaj już macie dość.
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Na tratwie powstał zamęt. Jedni dopominali się o 
więcej whisky, inni byli przeciwni.

Rudy siedział na skrzyni, w której było jeszcze 
kilka butelek alkoholu.

— Nie dam ani jednej butelki — krzyczał, obej
mując nogami skrzynie.

Wtem Smoluch podsudnął się do niego, a w pod
niesionej ręce trzymał pustą butelkę.

— Dajesz, czy nie?
— Nie, a ty mnie nie strasz, bo ...
Nie dokończył. Smoluch całą siłą uderzył bu

telką Rudego w głowę. Ten jakby skamieniał. Oczy 
zaszły mu mgłą i upadł tak, że głowa jego zwisła 
za burtą, a nogi jeszcze dotykały skrzyni. Smoluch 
począł wydobywać ze skrzyni btrtelki i rozdawać 
wszystkim, chcąc w ten sposób odwrócić ich uwa
gę od incydentu. W międzyczasie ciało Rudego nie- 
spostrzeżenie zsunęło się do wody. Nie chcąc na 
trzeźwo patrzeć na to wszystko zacząłem i ja pić. 
Każdy z nas miał butelkę w ręku. Wzajemnie stuka 
liśmy się butelkami i piliśmy dalej. Było nas już 
tylko pięciu. Śpiewaliśmy i płakali. Krzyczeliśmy 
i przeklinali.

W pewnym momencie spostrzegłem, że Smoluch 
stacza walkę ze swoim sąsiadem. Obaj, chwyciwszy 
się w pół zaczęli się wzajemnie spychać za burtę. 
Za chwilę obaj stoczyli się do wody. Pozostali byli 
tak pijani, czy też spali, że nie reagowali na roz
grywające się na tratwie sceny. Pozostało nas trzech 
rozbitków.

Na drugi dzień, kiedy się zbudziłem, słońce już 
było wysoko, a niebo jak przedtem czyste. Morze 
spokojne. Choć Zatoka Biskajska obfituje w częste 
sztormy, tym razem jakoś było spokojnie. Na ho
ryzoncie ani śladu jakiegoś statku. Rozglądam się 
po tratwie. Mój sąsiad, Mahajanem, śpi. Inny, leżący 
nieco dalej, wydawało się początkowo, że też śpi, 
jednak później stwierdziłem, że nie żyje.

— Mahajanem — krzyknąłem — jest nas tylko 
dwóch żywych. Patrz — ten trzeci to już trup.

Mahajanem, choć bardzo słaby, podciągnął się 
razem ze mną do ciała i razem zsunęliśmy je do 
wody. Szybko chwyciłem za wiosło, aby odpłynąć 
jak najdalej.

Wobec takich wypadków zapasy żywności nam 
się pozornie zwiększyły. Ubyły cztery gęby do je
dzenia. Alkoholu już nie było w skrzyni. Straciliś
my rachubę czasu. Wiem tylko, że zdawało mi się, 
iż ciągnie się w wieczność. Dzień do dnia podob
ny, jak krople wody.

Pewnego dnia, kiedy już zjedliśmy ostatnie za
pasy żywności, kiedy słońce już było nad horyzon
tem, zobaczyliśmy w dość dużej odległości od na
szej tratwy jakiś statek. Zaczęliśmy dawać rozpacz
liwe znaki. Otucha wstąpiła w nasze serca. To już 
chyba koniec naszej samotnej wędrówki na tratwie, 
zależnej od kaprysów wiatru.

W pewnym momencie krzyknąłem.
— Mahajanem, patrz, widzą nas. Wydawało się, 

że statek skierował się w naszą stronę. Serce moje 
poczęło bić gwałtownie. Nareszcie ratunek. Wy
trwaliśmy do końca. Jakież przerażenie ogarnęło 
nas, gdy statek zamiast się do nas zbliżać, wyraź
nie począł się oddalać. Nie zauważyli nas! Znów 
wszystko stracone. Co będzie dalej? Żywności już 
nie ma, wody zabrakło. Zacząłem się modlić, póź
niej przeklinać i krzyczeć. Mój towarzysz mil
czał. Stał się obojętny na wszystko. Widocznie po
godził się już z losem. Z każdym dniem, z każdą 
godziną był coraz słabszy i leżał na tratwie pół
przytomny. I ja też traciłem siły. Ile dni upłynęło 
od bójki na tratwie nawet nie starałem się liczyć. 
Głodu już wcale nie odczuwałem a jedynie chciało 
mi się pić. Wody, trochę wody, choć jedną kroplę! 
Usta spieczone, ciało wyschnięte na słońcu. Ubra
nie pokryte cienką warstwą soli. Zacząłem się znów 
modlić. Z wycieńczenia zasnąłem. Nagle jak sen, czy 
majaczenie, poczułem że coś mi kapie na twarz 
Otworzyłem oczy. Padał deszcz, a niebo zasnuło 
się chmurami. Zbawczy deszcz. Otwieram szeroko 
usta. Małe kropelki wpadają mi do środka, zwil
żając wargi i język. Nie miałem siły, by podnieść 
się i uzbierać więcej wody. Moje oczodoły stały 
się zbiornikami deszczu. Zamykałem oczy i kie
dy nagromadziło się trochę wody, ręką kierowałem 
ją do ust. To mnie trochę orzeźwiło. Czułem jakby 
siły zaczęły wzbierać się w moim ciele. Czułem się 
silniejszy. Mój towarzysz leżał nie poruszając się 
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wcale. Czy żywy, czy nie żyje? Wkrótce deszcz 
przestał padać. Dla mnie tej wody było tyle, co 
przysłowiowa kropla w morzu. Nastała noc. Nie 
mogłem zasnąć, majaczyłem. Niebo utkane tysią
cami gwiazd, które migotały w moich oczach, jak 
iskry ogni sztucznych. Ja sam jeden żywy na tra
twie błąkającej się po oceanie. Obok mnie umiera
jący człowiek. Nie będę mógł nawet urządzić mu 
(marynarskiego pogrzebu, Ibo nie mam siły, aby 
go zepchnąć z tratwy. Już niedługo i ja podzielę 
jego los. Dwa trupy na pływającej po Zatoce Biskaj
skiej tratwie.

Pewnego dnia ujrzałem dym, a później statek 
szybko zbliżający się w naszym kierunku.

Nie miałem siły ani się podnieść, ani krzyczeć. 
Jedynie z wielkim wysiłkiem podniosłem rękę.

Statkiem tym był wasz okręt.

W kilka dni po tej rozmowie w lokalu popo- 
łudniówki „Evening Herald — Plymouth” ukazało 
się zdjęcie Hindusa w mundurze polskiego maryna
rza, a pod spodem umieszczona była krótka notat
ka:

„Spełnione marzenia. Po wielu miesiącach Murtu- 
jua Azad, 27-letni marynarz-palacz, osiągnął swój 
cel i wstąpił do Polskiej Marynarki Wojennej. Jest 
on jednym z dwóch wyratowanych przez polski 
(Statek, .z tratwy, na której przebywali przez 45 
dni, po storpedowaniu ich okrętu”.

Wycinek z tego pisma przekazałem po przyjeź- 
dzie do Polski na ORP „Błyskawica” Wydziałowi 
Historycznemu Marynarki Wojennej w Gdyni.

Kazimierz Deptuła
b. członek załogi ORP „Orkan”

STUDIUM POLSKI
Studium Polski Podziemnej w Londynie wyda- 

je ogromnie ciekawe opracowanie zatytułowane 
„Armia Krajowa w Dokumentach, 1939-1945”. 
Opracowanie to będzie składać się z 5-ciu tomów z 
których tom 1-szy już się ukazał dość dawno temu 
a obecnie wyszedł tom 2-gi. Tom 1-szy zawiera 
182 dokumenty i dotyczy okresu: wrzesień 1939 — 
czerwiec 1941. Cena tomu 1-go wynosi £.5.60 wraz 
z przesyłką (15 doi).

Tom 2-gi zawiera 249 dokumentów. Mówi o 
terrorze hitlerowskim i eksterminacji Żydów. Zawie
ra korespondencję pomiędzy Naczelnym Wodzem 
gen. Sikorskim i d-cą’ Armii Krajowej gen. Rowec
kim na temat stosunku Rosji Sowieckiej do Polski.

PODZIEMNEJ
Tom ten zawiera okres czasu pomiędzy czerwcem 
1941 a kwietniem 1943, czyli kończy się na zerwaniu 
przez ZSSR stosunków dyplomatycznych z rządem 
polskim po ujawnieniu zbrodni w Katyniu. Cena 
tomu 2-go wynosi £.6.30 wraz z przesyłką (17 doi).

Przekazy pieniężne i czeki należy wystawiać 
na Polish Underground Movement Study Trust i wy
syłać wraz z zamówieniem na adres: Studium Pol
ski Podziemnej 11 Leopold Road, London W.5.

A wizo
Uprzejmie przypominamy, że Stowarzyszenie 

Mar. Woj. posiada do nabycia kartki świąteczne w 
cenie 8p. za sztukę.
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'ź 20 stycznia 1320 gród Krakusa był odświętnie 
udekorowany flagami.

Biły radośnie dzwony wszystkich kościołów, 
bo w wawelskiej katedrze była celebrowana uro
czysta msza koronacyjna. Przez przeszło 200 lat 
czekała ta bolesławowska świątynia na moment, 
gdy korona zjednoczonej Polski znów spocznie na 
głowie piastowskiego księcia.

Na placu, przed kościołem stały miejskie cechy 
ubrane na galowo, z rozwiniętymi proporcami, 
trzepocącymi na mroźnym wietrze. Przed nimi ry
cerstwo w lśniącej zbroi z obażonymi mieczami, 
błyskającymi co chwila w porannym słońcu.

W oknach drewnianych wtedy jeszcze domów, 
mieszczki ubrane w barwne perkale, ze sznurami 
pereł i korali na szyjach i twarzach znanych z u- 
rody jak kraj długi i szeroki.

Wszyscy czekali na wyjście królewskiej pary, 
aby wreszcie znów zobaczyć tego małego wzrostem, 
a wielkiego duchem Władysława i jego wierną towa
rzyszkę Jadwigę, co niedawno przybyli do swojej 
stolicy po węgierskim wygnaniu.

Czekali długo i cierpliwie.
A jakby byli szczęśliwi, gdyby mogli zobaczyć 

moment w którym arcybiskup gnieźnieński, Janisław, 
po włożeniu na głowy koron, dawał królewskiej 
parze błogosławieństwo!

Tylko ci, co wewnątrz katedry stali blisko oł
tarza, zauważyli, że ich nowy władca miał wzrok 
wciąż wzniesiony do kopuły srebrnych dzwonów, 
co za chwilę miały bić na Te Deum. Tam gorzały 
w błękitnym półmroku nowo sprowadzone z Czech, 
podobne do ogromnych klejnotów witraże, których 
mistyczna gra cieni i kolorów schodziła wzdłuż ro
mańskich ścian, aż do transeptu grobu św. Stanisła
wa.

Kilku ciekawskich ze świty szeptało między 
sobą, próbując odgadnąć co odciąga tam wzrok 
króla. Czy pamięć o tym patronie polskim i co z 
nim, w momencie nieopanowanego gniewu, uczynił 
pradziad. Bolesław, nękała teraz jego myśli? Inni 
myśleli, że w tym pamiętnym dla Polski roku 1320, 
podeszły już w wieku Władysław, modlił się o po
kój. Ale nikt z obecnych tam nie mógł przypuścić, 
że w natchnieniu widział już, jak pod dziewięciopo- 
łlowym sklepieniem zawisły zdobyczne sztandary 
rozbitego na grunwaldzkim polu w proch i pył 

zakonu niemieckiego, w tych czasach znanego pod 
niewinną łacińską nazwą „Ordo militium hospita- 
lis S. Mariae Teutonicorum”, później popularnie zwa
nym Krzyżackim. Ale na to trzeba było czekać 
prawie wiek.

Zaledwie po skończonej Mszy, król z królową 
ukazali się wiwatującym tłumom* w bramie katedry, 
zajechały przed schody udekorowane sanie, ciąg
nięte przez cztery prychające rumaki. Jednocześ
nie ustawiał się konny orszak, ubrany w futra i ob
ładowany ekwipunkiem do dalekiej podróży.

Gdzie tak spieszył nowy monarcha, co nie 
miał nawet czasu na wspaniale przygotowany kra
kowski bankiet? Ną Węgry? Na Czechy? Na Śląsk? 
Na Wołyń?

Nie, ten kulig-orszak wziął północny kierunek 
traktu sieradzkiego i z marsowego oblicza monar
chy lud krakowski co wybiegł za saniami poza ro
gatki już zgadywał, że nie jedzie on na zaręczyno
we gody swej córki z Karolem Robertem, ani do 
Halcza do siostry Eufemii.

Tak, tylko nieodstępna towarzyszka doli i nie
doli tego piastowskiego króla-tułacza, córka wiel
kopolskiego Henryka Pobożnego wiedziała, że mi
mo mrozu i zamieci śnieżnych nic nie zatrzyma 
jej męża od podróży aż po siwe fale Bałtyku, gdzie 
jeszcze wygnańca wciąż po nocach wołały głosy 
dobrodusznych i znanych z gościnności Pomorzan, 
podstępnie wymordowanych w Gdańsku 14 lat 
temu wraz z wiernym mu do ostatka sędzią Bo
guszem. Tylko ona widziała bezsilny gniew męża, 
co za późno się dowiedział o tej niegodziwej zdra
dzie, aby dobiec z hufcem na wybrzeże, sam w 
tym czasie zajęty w stołecznym Krakowie, innym 
niemieckim zdrajcą, wójtem Albertem, którego zre
sztą przykładnie i po książęcu ukarał. Daleko by
ło wtedy do tej koronacji i ufający innym Piast, 
wtedy jeszcze nie znał podłości Krzyżaków, 
których wziął przez omyłkę za rycerzy chrze
ścijańskich, ani chytrości wspierających ich, niec
nych germańskich Luksemburgów, ani najnikczem
niejszych z nich wszystkich, margrabiów bran- 
deburskich, wiecznie knujących zgubę Polski, któ
rych szatańskie przestępstwa prześcignęły w swej 
sromocie bezecność samego Belzebuba. Podróż do 
Pucka trwała trzy tygodnie dla zmiany zaprzęgów 
i ostrożności, gdyż musieli się przeprawiać przez 
nadwerężone krą lodową mosty nad Wartą w Sie
radzu i Bzurą w Łęczycy, a gdy wreszcie dotarli 
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znów do Wisły pod Włocławkiem, opanował wro
dzoną mu niecierpliwość i na prośbę Jadwigi zgo
dził się na tygodniowy postój. Byli tam godnie go
szczeni przez mnichów diecezji, podczas gdy nad 
rozlaną rzeką szalała zamieć, jakiej od lat nie pa
miętano. Mimo to, wysłano natychmiast konnych 
gońców, znających dobrze Pomorze, aby zapowie
dzieć ludowi przybycie monarchy, nakazując jed
nak zachowanie tajemnicy przed nie-Polakami, aby 
uniknąć wrogiej zasadzki, bo krzyżackie i branden
burskie wachy wiióczyły się już po piastowskich 
ziemiach.

Z początkiem lutego ruszyli w dalszą podróż 
wzdłuż rzeki do Torunia potem do Chełmna i 
przez tucholskie bory do Wieżycy. Po nocy na 
zamku ruszono znowu na ostatni etap, do kaszub
skiego Pucka, gdzie wierni rybacy czekali niecierp
liwie na swego nowego króla.

Po każdymi postoju na podróżnych etapach or
szak rósł w rycerstwo pragnące honorować eskortą 
słynnego już w całej Polsce sprawiedliwego i mają
cego zawsze dobre słowo dla każdego, dziedzica 
piastowskiej korony. Sanie zamieniono na karety i 
wozy, bo ną Pomorzu na drogach już nie było śnie
gu, ale podróż odbywała się tylko w ciągu dnia. A 
nocami w zajazdach coraz liczniejsza eskorta nie 
miała wczesnej ochoty do snu i dolatywały stam
tąd pieśni na początku ziemi krakowskiej, śląskiej, 
kujawskiej, łowickiej, mazurskiej, wielkopolskiej, 
chełmińskiej ą pod koniec kaszubskiej.

Dziesiątego lutego 1320 stanęli nad morzem. 
Było tam bardziej mroźnie niż pod Tucholą i cała 
Zatoka Pucka była biała od kry. Stary Piast sam wy
szedł z karety i nie wahał się uściskać grupkę zwyk
łych rybaków przybyłych aż z Kołobrzega i Szcze
cina z darami dla królewskiej pary, tradycyjnymi 
staropolskimi Chlebem i solą, ba! nawet bursztyna
mi dla miłej Jadwigi, Wielkopolanki po ojcu, a Wę
gierki po matce Jolancie.

Władysław Łokietek dał znak ręką aby go nikt 
nie naśladował, przemierzył szybkim krokiem za
słaną muszelkami plażę i doszedł tak blisko do wo
dy, że odważniejsza siódma fala zalała jego eleganc
kie, wybrane dp koronacji, buty aż po kostki. Ale 
król zdawał się tego nie zauważać, z twarzą od
wróconą na cypel rewski, podczas gdy lewa ręka 
gniewnie ściskała głowicę wiszącego u boku długie
go miecza, może tego samego szczerbca, co dzwonił 
kiedyś po kijowskiej bramie? Z karety Jadwiga też 
widziała jak mąż patrzy ciągle w tym samym kie
runku, jakby chcąc przebić wzrokiem mglisty, wscho
dni horyzont. Tam gdzieś za lodowatymi oparami 

stoi mieszkowski zamek, pierwszy polski i chrześ
cijański bastion nowej wiary nad Bałtykiem. Ale w 
nim, jak wstrętne pająki, panoszą się teutońscy u- 
zurpatorzy, tylko szatą i znakiem imitujący miło
siernych zakonników, bezlitośni zabójcy o łapach 
pewnie jeszcze wciąż czerwonych od niewinnie prze
lanej krwi.

W dużym półksiężycu, respektując dyskretny 
dystans, stałą zbrojna świta Władysława, czekając w 
milczeniu na rozkazy królewskie. Wśród niej wy
różniała się postać sędziwego rycerza Prokopa, te
go samego co starszemu bratu Władysława, Leszko
wi Czarnemu, przyniósł na spienionym koniu wia
domość, że go Polacy wybrali na króla i od tej chwi
li błyszczał wrogom mieczem Prokopów-Wasilew- 
skich w setkach potyczek i bitew z Niemcami, Cze
chami, Prusakami, Krzyżakami, Jadźwingami, Lit
winami, ba! nawet Mongołami, błyskając na tarczy 
nowym rodzinnym herbem, nadanym mu przez 
Leszka z gwiazdami, strusimi piórami i rogatym 
miesiącem Drzewicy. Teraz, stary już Prokop, był 
u Łokietka seniorem rycerzy.

Gdyby nagle Władysław dał rozkaz zajazdu 
na gdański zamek, wzięliby go ,'szturmem, choć 
bez drabin, hakszponów i olinowania, gdyż w 
ich sercach płonął ten sam gniew i nie potrzebowali 
oni odgadywać co się działo w myślach ich umiło
wanego króla. Ale osłabiona po tylu latach rozbicia 
dzielnicowego Polska, nie mogła się wtedy jeszcze 
rozprawić z Krzyżakami. Do bitwy pod Płowcami 
było jeszcze przeszło 11 lat... A gdy wreszcie pol
ski oręż odniósł tam zwycięstwo, zabrakło rezerw 
sił, aby na stałe odzyskać drogą, pomorską ziemię. 
Może właśnie wtedy nad morzem ślubował król Wła
dysław, że nie spocznie dopóki nie wyzwoli Pomo
rzan i Kaszubów z wrogiego jarzma. Być może, że 
wtedy właśnie układał słowa, które były jego ostat
nim tchem i testamentem dla syna Kazimierza, gdy 
w dwa lata po Płowskiej bitwie opuściły go ostatecz
nie siły, tego smutnego 2 marca 1333. Takie więc by
ły jego ostatnie słowa do plączącego u stóp jego 
mar jedynaka:

“Jeżeli dbasz o własny honor i reputację nie daj 
ani piędzi ziemi Zakonnym Krzyżakom ani Margra
biom Brandenburskim. Zaprzysiąż mi raczej dać się 
pogrzebać pod ruinami twego tronu, niż pozwolić 
im się panoszyć nad tą nadbałtycką krainą, za któ
rą jesteś teraz odpowiedzialny przed naszym lu
dem. Nie zostaw twemu potomstwu takiego przy
kładu małoduszności, ale zrób, czego nie mógł za 
życia, twój nieszczęsny ojciec, wypędź z Królestwa 
tych perfidnych zdrajców, których sprowadziliśmy 
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do nas z chrześcijańskiej potrzeby, a którzy za
miast miłosierdzia i rozszerzenia wiary splamili 
się zbrodnią i najczarniejszą niewdzięcznością”.

* ♦ *
Syn Kazimierz, później zwany „Wielkim” — je

dyny w poczęcie polskich królów co zasłużył na ta
ki przydomek, nie był wojowniczego usposobienia. 
Bardzo wcześnie po zgonie Władysława, bo już 25 
marca 1333 był koronowany, tak jak ojciec, w wa
welskiej katedrze. Zjednoczenie kraju było już fak
tem. ale wrogowie Polski na wiadomość o śmierci 
Łokietka nadbiegali ze wszystkich kierunków, jak 
sępy, aby znów poćwiartować świeżo połączone 
dzielnice. Krzyżacy, szybko zapominając o cięgach, 
jakie dostali pod Płowcami, wdarli się na polskie 
ziemie tym razem zupełnie już chrześcijańskie, 
podbijając Kujawy, Dobrzyń i Środkowe Mazowsze. 
Czesi rozpanoszyli się w Płocku. Śląsk był już u- 
przednio stracony dla „imperium”, a Luksemburski 
uzurpator pretendował nawet do Polskiej korony, 
uważając Kazimierza tylko jako „króla Krakowa”. 
Na północy płonęły pożary wzniecone przez litew
skie i tatarskie inwazje.

Młody król doskonale rozumiał, że więcej 
zdziała dyplomacją, niż mieczem. Rozpoczął więc 
swe panowanie od tworzenia aliansów, wzmocnił 
organizację wewnętrzną, zajął się odbudową kraju 
i prawodawstwem. To był pierwszy krok spełnienia 
jego pomorskiej obietnicy.

Wśród przyjaznych Polsce narodów najszczer
sze były Węgry i tam właśnie zwrócił się Kazimierz 
o arbitraż w sprawie najazdu Krzyżackiego i preten
sji Luksemburskich.

W dwa lata po koronacji, w listopadzie 1335 
w budapeszteńskiej rezydencji Karola Roberta od
były się ważne pertraktacje. Po pierwsze młody Ka
zimierz musiał głęboko sięgnąć do i tak już zuboża
łego królewskiego skarbca, aby za resztki dukatów 
zmusić Jana Luksemburczyka do wyrzeczenia się 
na piśmie i to na wieki pretensji do polskiej korony. 
Król czeski, swego czasu również pretendent do tej
że korony królestwa polskiego i mający wciąż na
dzieję, że ją osiągnie, poparł chętnie rekomendację 
węgierską nakazującą Krzyżakom zwrócić Polsce 
Dobrzyń i Kujawy, jego domniemane przyszłe zie
mie. Ale w najważniejszej sprawie Pomorza, Kazi
mierz nie uzyskał od nikogo poparcia. Luksembur- 
gowie bruździli jak mogli, dla Czechów to była 
zbyt odległa koniunktura, a poczciwy Karol Robert 
musiał zrobić jakieś ustępstwo.

Z jaką goryczą w sdrcu musiał wracać do Krako
wa ten ostatni Piast, wiedząc, że nieszczęsne zie
mie nadbałtyckie muszą wciąż pozostać pod okrut

ną teutońską okupacją. Rekomendacja Vissengradu 
polecała Kazimierzowi ofiarowanie Pomorza Krzy
żakom, jako „jałmużnę” od polskiego króla! Ale zo
stała mu jeszcze jedna nadzieja: kuria papieska w 
Avignonie. Nie zapomniał przecież, że jedynie chrze
ścijańska Polska płaciła bez zastrzeżeń i od wieków 
Świętopietrze.

Natychmiast po powrocie do stolicy wytoczył, 
tak jak swego czasu jego ojciec, Krzyżakom proces 
przed sądem eklezjastycznym. Tym razem miał on 
miejsce w . .. neutralnej Warszawie, na mazowiec
kiej ziemi, a więc książęcej, a nie królewskiej. W tym 
sądzie przewodniczył nuncjusz papieski i 2 francus
kich sędziów, wyznaczonych specjalnie przez Be
nedykta XIT-tego. A gdy ten sławny proces zakoń
czył się 15 września 1339, głęboko wzruszeni sę
dziowie zarządzili, że nie tylko Kujawy i Dobrzyń, 
ale całe Pomorze z Chełmnem i Michałowem musi 
być Polsce zwrócone, a zakon niemiecki został jed
nocześnie wezwany do zapłacenia królowi Kazi
mierzowi dużego odszkodowania za zniszczenia i 
mordy.

Przesłuchano wtedy 126 świadków i cała zgro
za ohydnych gwałtów jakich dopuszczali się Krzy
żacy na pruskich, pomorskich, wielkopolskich i ku
jawskich ziemiach, była raz jeszcze zdemaskowana.

Ale ci „chrześcijańscy rycerze” i wspierający ich 
Brandenburgowie, mieli już swoje macki u Papieża, 
który nie zatwierdził wyroku swych delegatów w 
obawie przed jeszcze większym zatargiem z ger
mańskim cesarstwem. Francuscy sędziowie wrócili 
do swego kraju, a gdy żegnali się z Kazimierzem roz
kładali bezradnie ręce, mówiąc: „nous comprenons 
plus rien”. Nie zmieniło to nic w sytuacji, a młodo
ciany Kazimierz musiał się zadowolnić symbolicz
nym tytułem „władcy i spadkobiercy Pomorza”. Nie
wątpliwie gnębił go często po nocach duch ojca, bo 
Krzyżacy nie oddali ani piędzi vissengradowskiej 
„jałmużny”.

* * *
Te wspomnienia historyczne maią pewien sym

bolizm. Gdy do dat tam wspomnianych dorzucimy 
równo 600 lat, nasza generacja Polaków, a szcze
gólnie starsza, pamięta je już doskonale. Bedzie to 
10-ty luty 1920 i 15 wrzesień 1939, daty radosna i 
smutna, w Pucku i ... w Warszawie. Ta sama siódma 
fala, o której tyle mowy w kaszubskich legendach, 
zbroczyła pęciny konia generała Józefa Hallera, gdy 
wjechał do lodowatej, pełnej kry wody, wrzucając 
pierścień, który choć złoty, nie był symbolem zło
tego z Bałtykiem wesela, bo długie były z Pomorzem 
separacje i rozstania od czasu gdy Bolesław Krzywo
usty objął w posiadanie tą polską krainę.
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Ale mazowiecka Warszawa, stolica Polski od
rodzonej, miała wiele więcej niż 126 świadków gdy 
płonęła już prawie cała, obrzucona z powietrza 
bombami i ostrzeliwana z ciężkiej artylerii, dozna
jąc raz jeszcze w swej historii dowodów niemiec
kiego barbarzyństwa. Kazimierza Wielkiego nie 
pamiętamy jako króla zwycięskich wojen, chociaż 
w krótkiej i energicznej kampanii odebrał Litwinom 
Wołyń, co mu dało również „protekcję” nad Podo
lem, ale jako odnowiciela i prawodawcę. I w tym wła
śnie wykonał wolę ojca, bo wzmocniona aliantami 
Polska równo w 40 lat po śmierci Kazimierza obali
ła na ziemię krzyżackie sztandary, przeniesione w 
triumfie na Wawel, których wizję widział stary Ło
kietek w kopule krakowskiej katedry, gdy tylko po
czuł na głowie królewską koronę.

A co najważniejsze, zrodziło się wtedy zrozu
mienie, że Pomorze było, jest i będzie dzielnicą z 
której Polska może czerpać swe największe siły i 
najśmielsze nadzieje!

Kazimierz Wielki miał jeszcze jedną bardzo 
ważną zasługę, bo nie tylko przygotował powrót 
Gdańska i ziem nadbałtyckich do Macierzy; ten hu
manitarny Piast podłożył pierwsze w Europie pod
waliny pod prawo międzynarodowe, czyli przy
czynił się do ułożenia dobrych stosunków między 
wszystkimi ludźmi bez względu na stan, rasę, bo
gactwo czy religię. Gdy na niemieckich ziemiach 
nie było jeszcze ani jednej wyższej uczelni, a w ca
łej Europie zaledwie kilka w krajach romańskich, An
glii i w Pradze, Kazimierz zakłada w roku 1364 
Uniwersytet w Krakowie, którego pierwszym fakul
tetem był właśnie wydział prawny.

Ma’o który naród może, jak my Polacy, obracać 
z dumą karty całej swej historii. Obce nam były pod
boje i wyzyski człowieka przez człowieka. Obcą 
była chęć dominowania siłą nad naszymi sąsiadami. 
Ten zwyczaj poszanowania praw innych narodów 
zawdzięczamy królom i książętom piastowskim. Je
szcze za czasów pogańskich i nawet przed legen
darnym Popielem słynna była wśród sąsiadujących 
ludów polska gościnność i wspaniałomyślne trady
cje. Piastowie wyszli z tego dziwnego, w ówczes
nym świecie miłującego pokój, ludu, na nim się opar
li, opiekując się nim i rządząc rozumnie dla jego 
dobra. Nic więc dziwnego, że byli przez ten lud ko
chani, popierani bez wahania gdy płonęły wicie 
a po śmierci każdego z nich szczerze opłakiwani, 
gdyż za każdym razem tracił ten lud swego praw
dziwego przyjaciela „ojca i obrońcę”, jakim był dla 
niego nie tylko Kazimierz Wielki ale de facto każ
dy Piast, od pierwszego do ostatniego. Oni bowiem 
zapewnili te podstawowe prawa wolności jakimi by

ła swoboda użytku, języka, prawo do wyboru wyz
nania, nieograniczalność ruchu, prawo do posiadło
ści i nietykalności osobistej. „Inni szatani byli tam 
czynni”, aby wypaczyć te piękne zasady i osłabić w 
swoim czasie najpotężniejsze w Europie państwo, 
podsuwając zdradzieckie „liberum veto” i wykorzys
tując egoizm „szlachciców na zagrodzie równych 
wojewodzie”. A piękna ożywcza Konstytucja 3-cio 
Majowa nawiązująca do dawnych czasów przyszła 
już, niestety, za późno.

9 października 1946 roku, gdy już dawno u- 
milkły działa po zakończonej II wojnie światowej 
a wszystkie okręty polskiej marynarki wojennej były 
już w rezerwie ORP „Garland”, ostatni „mohikanin” 
opuścił biało-czerwoną banderę z piastowskim or
łem, aby ją już nigdy ponownie nie podnieść. Autor 
tego artykułu, ówczesny oficer torpedowy zasłużo
nego kontrtorpedowca, po pożegnalnym uściśnię- 
ciu setek rąk załogi, która miała tegoż dnia się roz
sypać po obcym, tułaczym świecie znalazł się w ka
binie dowódcy na rufie. Komandor, Marian Kadul- 
ski, pakował bez nośpiechu cały swój dobytek do 
małej zielonej walizki i tak jak na pewno każdy 
polski marynarz patrzył z żalem na malowane sza
ra farbą pokłady, burtę i grodzie, bo wiedział, że 
już ich nie zobaczy, budząc się następnego ranka, 
na nie zasłaną koję, na wręgi, które wytrzymywa
ły tyle prób gniewnego oceanu i bomb nieprzyjaciel 
skich, na iluminator z niepotrzebną w czasach po
kojowych pokrywą do zaciemniania, na schodnie pro
wadzące na górny pokład i przezeń na pomost bo
jowy, z którego nie padną nigdy więcej polskie ko
mendy, na ster i maszyny. Ale głos z jakim zwró
cił się do czekającego w dyskretnym milczeniu ofi
cera broni podwodnej nie miał w sobie żadnego za
łamanego brzmienia:

-— Panie poruczniku! Proszę wejść, mam coś 
dla pana — pożegnalną pamiątkę. To mówiąc, wy
ciągnął z szuflady dużą brązową tekę skryptów w 
miękkiej oprawie — Pan podobno interesuje się pra
wem ... — Były to maszynopisy wykładów profe
sora dr. Juliana Makowskiego, wydane przez sekcję 
towarzystwa Bratnia Pomoc, na rok akademicki 
1938/39.

W parę miesięcy później, ta właśnie brązowa 
teka zjawiała się często na stole czytelni biblioteki 
londyńskiego fakultetu prawa na Gower Street 
W.C. 1, gdzie do późnej nocy autor „ex Polish Navy” 
i ówczesny student 1-go roku prawa angielskiego, cz
yli LI.B, wertował w języku szekspirowskim zawiłe 
kodeksy i konwencje.

M. Wasilewski
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ŚWIATOWY ZJAZD POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Na wstępie specjalna uwaga. Na Światowy Zjazd 
Marynarki Wojennej są zaproszeni wszyscy mary
narze PMW z rodzinami. I ci zrzeszeni w naszym 
Stowarzyszeniu i ci co jeszcze do SMW nie dołą
czyli.

Stowarzyszenie Mar. Woj., które jest gospoda
rzem Zjazdu zaprasza serdecznie wszystkich bez( 
względu na byłe stopnie wojskowe, starszeństwa i 
godności.

Zjazd jest wyłącznie imprezą towarzyską, aby 
po raz pierwszy (i może ostatni) spotkać się z to
warzyszami z okresu wojny, z kolegami jeszcze 
z czasów przedwojennych ze wszystkimi, dla któ
rych sentyment dla polskiego morza i jego obroń
ców nie uległ zanikowi. Ani przez czas, ani przez 
odległości rozsianych po całym świecie miejscach 
pobytu.

Jak dotychczas projekt Zjazdu wywołał przychyl
ną, a nawet w niektórych przypadkach, entuzjasty
czną reakcję.

Komitet Zjazdu miał już swoje posiedzenie, i 
już rozpatrywano szereg projektów, — jedne przy
jęto, inne odrzucono. Wyniki tych rozważań i pos
tanowień znajdą Koledzy w następnych komuni
katach.

Sprawy finansowe

Jednym z najważniejszych problemów były 
sprawy finansowe obciążające SMW i uczestników 
Zjazdu. Chociaż SMW pokrywa finansowo kilka po
ważnych pozycji w programie Zjazdu, nie jest w 
stanie pokryć wszystkich wydatków. Dochody SMW 
wpływają z rent dwóch domów jakie posiadamy. 
Nowo wydane angielskie prawo zabroniło podno
szenia czynszów, a koszta utrzymania domów 
wzrosły mniej więcej potrójnie. Skarbnik SMW i 
gospodarz domów łamią sobie głowę by pokryć co
dzienne wydatki, korespondencję, Nasze Sygnały, i 
akcje samopomocowe, bez obniżenia dotychczaso
wego poziomu.

Z drugiej strony chcielibyśmy pomóc tym kole
gom, którzy pragną przybyć na Zjazd a są w trud
nych warunkach finansowych. Zdobycie na to fun
duszów jest najcięższym problemem. Domu nie 
sprzedamy, gdyż po pierwsze byłoby to niezgodne 
z celami Stowarzyszenia, a poza tym w obecnej 
koniunkturze gospodarczej, nikt domów nie chce ku
pować. Pożyczka pierfiędzy z banku, przy obec
nym niebywale wysokim procencie od pożyczek do
prowadziłaby nas nieuchronnie do bankructwa.

Pozostała . . . „prywatna” pomoc. Koledzy z 
Zarządu, doceniając te trudności założyli „Fundusz 
Zjazdowy” — to jest rozpoczęli zbieranie pewnych 
sum dla kolegów, którzy pragnęliby przyjechać, 
których my pragniemy widzieć w naszym gronie a 
których na to nie stać.

Fundusz Zjazdowy rozpoczęli od siebie. Pierw
szymi byli T. Budzyński, W. Krzyżanowski, B. 
Markowski, p. A. Cieszkowska •— po £.10.-. Na apel 
zamieszczony w pierwszym komunikacie wpłynę
ły następujące dary: Kol. kol. Z. Mossanowski — 
£. 1.50, V/. Sągajłło— £. 10.-, R. Tymiński — £.10.-, 
L. Ziembicki—£2-, J. Busiakiewicz: £5-, W. Mor
gan — £. 11.50. Do tych już zebranych sum docho
dzi jak wspomnieliśmy w komunikacie £. 200-, 
przesłane przez kol. W. Nadratowskiego w Fundu
szu Welfare Fund (suma ta jednak może być użyta 
jedynie na wydawnictwa).

Ufamy że więcej kolegów dołączy się do tej 
akcji.

Dotychczasowe zgłoszenia
Lista kolegów, którzy przyrzekli obecność na 

Zjećdzie wygląda, w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 
wysłania Naszych Sygnałów do druku, jak następuje:

Argentyna
W, Makowska-Lubowiecka
A ustroiła
K. Wachtel

Belgia
Z. Mossakowski

Francja
H. Piotrowski
F. Rydzewski 
P. Trojanowski

Bahamas
R. Tymiński

Kanada
E. Miodoński 
J. Milisiewicz

Portugalia
Z. Wisznicka Pinto Pereira z mężem

Szwecja
T. Farbisz
T. Głowacki

U.S.A.
T. Jekiel
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Z. Łopuch
K. Nagrodzki
S. Piaskowski
J. Tumaniszwili

Anglia
F. Bąk — Manchester — ż żoną
L. Bieszke — Manchester — z żoną
J. Danyluk — Brighton
J. Gajda — Plymouth — z żoną
P. Hajek •— Manchester
K. Idzikowski
W. lankowski — Sheffield
B. Karczewski — Slough
T. Koczka — Manchester
W. Kurzawa
T. Lesisz z żoną
S. Lewiński z żoną
W. Łoskoczyński — Edinburgh
K. Miszewski — Suxmundham, Suffolk
W. Morgan — Bradford
M. Pietrzak — Manchester — z żoną
I. Pipka — Manchester
J. Podbylski — Manchester
E. Stall — Manchester — z żoną
C. Yorke — Bath
W. Śliwiński— Irlandia
J. Wojtyra
T. Kubiakowski
F. Preisner
T. Sroka
W. Poray-Wojciechowski

Londyn
J. Anczykowski
B. Biskupski
T. Budzyński
Z. Chmielewski
R. Dulla
J. Giertych
I. Hobot
W. Krzyżanowski
B. Markowski
W. Nadratowski
A. Piechowiak

F. Pitułko
A. Ponikiewski
S. Wolff
B. Wroński
L. Ziembicki
O. /Żukowski
F. Wizła '
I. Busiakiewicz
S. Olszewski
W. Sągajllo
T. Hermaszewski
Z. Plezia
F. Hubicki

Opracowanie historii SMW

ledną z najbardziej ważnych pamiątek, którą ot
rzymają wszyscy uczestnicy Zjazdu będzie wydaw
nictwo omawiające historię Stowarzyszenia Mar. 

Woj. Postanowiliśmy przygotować je na dzień ot
warcia Zjazdu. Kol. W. Krzyżanowski jako główny 
redaktor z pomocą kolegów Budzyńskiego, Mar
kowskiego, Olszewskiego, Nadratowskiego, Piecho
wiaka, Wrońskiego już rozpoczęli pracę i wierzy
my że uda im się dotrzymać terminu.
Podziękowanie

Nie wiemy oczywiście jakie wrażenia odniosą 
Koledzy i ich rodziny z pobytu na Zjeździe. Naszym 
szczerym pragnieniem jest by to pierwsze towarzys
kie spotkanie wypadło jak najlepiej. Entuzjazm i pra
ca organizatorów Zjazdu z kol. Wrońskim na czele 
daje gwarancję że wszystkie możliwości będą wyko
rzystane i wszystkie wysiłki będą zrobione.

Niechaj mi tutaj będzie wolno podziękować 
wszystkim wymienionym wyżej Kolegom za wspa
niałe dary pieniężne. Kolegom organizatorom za do
tychczasową i przyszłą pracę. Kolegom już zgłoszo
nym za szybką odpowiedź na apele zwarte w ko
munikatach. Specjalne podziękowanie należy się 
kol. T. Kutkowi za ofiarowanie pobytu w swoim ho
telu co nie tylko pomaga nam finansowo ale co jest 
oczywistym dowodem jego oddania dla kolegów z 
Polskiej Mar. Woj.

B. M.
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