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OD REDAKCJI „NASZYCH SYGNAŁÓW"

XXX-lecie istnienia Stowarzyszenia Marynarki Wojennej zostało 
ukoronowane Światowym Zjazdem Marynarzy.

Zjechali się marynarze, jeśli nie z całego świata, to z dużej jego 
części — z Ameryki, Kanady, Szwecji, Francji, Szwajcarii, Portugalii, 
a nawet z Australii.

Raportowali swoją obecność „starzy” oficerowie i podoficerowie 
(ci przeszło 70-letni), co to już dwie wojny mieli za soboą i ci „naj
młodsi” marynarze (zaledwie po 50-tce), co służbę rozpoczynali w ostat
nich latach ostatniej wojny.

Przybyli ci, co imię Polskiej Marynarki rozsławili w „Wielkich 
Dniach Mdłej Floty” i ci, co wyszli cało z krwawych walk o polskie 
Wybrzeże i ci, co uratowali się cudem z obozów zagłady w Niemczech, 
czy z północnych łagrów na „nieludzkiej ziemi”.

Przybyli niemal wszyscy, których zdrowie i siły nie zawiodły.

Zjechali się by spotkać przyjaciół, ale swym licznym zjazdem dali 
też dowód wierności dla białoczerwonej bandery, wierności, której nie 
zmniejszył pobyt na obczyźnie, odległości i lata.

Dzisiejsze „Nasze Sygnały” całkowicie poświęcamy Światowemu 
Zjazdowi, z przeznaczeniem w pierwszym rzędzie dla Kolegów, którzy nie 
mogli przybyć. Wierzymy, że im to sprawi przyjemność.

Dla Kolegów, uczestników Zjazdu, który jak wykazują załączone 
wypowiedzi z wrażeń gości — był przyjemnością, niechaj będzie też jego 
utrwalonym wspomnieniem.

Dla Kolegów marynarzy, jeszcze nie-członków SMW, a których 
obecność na Zjeździe była serdecznie zanotowana, niechaj będzie dowodem, 
że będą przyjęci, jeśli zechcą, do rodziny SMW.

Zarząd SMW i wyłoniony z niego Komitet Organizacyjny, serdecz
nie dziękują wszystkim Kolegom, ich Żonom i Rodzinom oraz ich gościom 
za liczny udział, za zrozumienie i wybaczenie pewnych usterek, za humor 
serdeczność i... okazywane na każdym kroku uznanie dla wkładu 
pracy w organizację Zjazdu.

Pragniemy zapewnić, że to uznanie i wyraźna radość uczestników 
Zjazdu były dla organizatorów najmilszą zapłatą za włożony wysiłek.

B. Markowski
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Tadeusz BUDZYŃSKI

AD ACTA...

„Zaleca się powołanie Komitetu Wykonawczego 
do zorganizowania obchodów 30-lecia SMW i 
Światowego Zjazdu Marynarzy w roku 1975”.

To zalecenie, to pierwsze kroki w zorganizowa
niu Światowego Zjazdu. Zarząd SMW na jednym z 
pierwszych zebrań powierzył funkcję stworzenia 

Komitetu kol. B. Wrońskiemu, który do współpra
cy zaprosił kilkunastu Kolegów. Komitet ukonsty
tuował się następująco:

Przewodniczący Komitetu — kol. B. Wroński, 
Sekretarz Generalny — kol. T. Budzyński, 
Członkowie — kol. kol. E. Nowak, A. Trzyna,

J. Wolff, S. Olszewski, T. Lesisz i H. Wójcik, 
Komisja Pamiątek Stałych — kol. T. Budzyński

i W. Krzyżanowski,
Komisja Prasowo-Informacyjna — kol. B. Marko

wski i B. Jabłoński,
Komisja Transportowo-Kwaterunkowa — kol. T.

Kutek i J. Busiakiewicz,
Komisja Imprez — kol. R. Dulla i F. Wizła.

Komitet Honorowy Światowego Zjazdu Maryna
rzy tworzyli wszyscy dowódcy okrętów z prze

wodniczącym kmdr. W. Zajączkowskim na czele.
Zasadniczo pracowano w Komisjach, a na ple

num uzgadniano sprawy ogólne. Komisja Pamią
tek Stałych przyjęła projekty nadesłane przez kol 
W. Poray-Wojciechowśkiego.

Kol. T. Kutek wyzyskuje swoje kontakty handlo
we i doprowadza do ich wykonania.

Proporczyk pamiątkowy Zjazdu
Testimonium Presentiae
Program Zjazdu
Kartka z życzeniami ze Zjazdu
Płk J. Berek, prezes Stowarzyszenia Filatelistów, 

dopomógł nam w uzyskaniu ozdobnego datownika, 
upamiętniającego datę naszego Zjazdu.

Koperta
Kartka

Najwięcej pracy pochłonęło jednak wydawnic
two XXX lat Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 
które mimo wielu błędów drukarskich i niedociąg
nięć jest całkiem przyjemną pamiątką, za którą w 
pierwszym rzędzie trzeba podziękować redakto

rom W. Krzyżanowskiemu i A. Piechowiakowi, 
którzy spędzili wiele godzin w drukarni.

Komisja Prasowo-Informacyjna wydała dwa ko
munikaty, z których drugi, ozdobny, informował 
o pracach Komitetu i zgłoszeniach na Zjazd.

Komisja Kwaterunkowo-Transportowa miała o 
tyle ułatwiony początek swej pracy, że kol. Kutek, 
rozumiejąc koszty, jakie pociąga za sobą uczest
nictwo w Zjeździe zaofiarował do dyspozycji u- 
czestników Zjazdu 30 miejsc w swoim hotelu bez
płatnie oraz przyrzekł zorganizować grupowe 
przeloty po bardzo zniżonej taryfie.

O wynikach pracy Komisji imprez będą pisali 
inni, dając sprawozdanie z bankietu czy innych 
programowych imprez.
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B. JABŁOŃSKI

MINUTA PRZED-CZYLI PIĄTEK I TROCHĘ WCZEŚNIEJ
W miarę zbliżania się terminu Światowego Zja

zdu tempo pracy wzrastało i stawało się coraz 
bardziej gorączkowe. Ilość posiedzeń poszczegól
nych Komisji się zagęszczała, a plik listów do nas 
i od. nas urastał do niebywałych rozmiarów. Wszy
scy, którzy brali udział w organizowaniu Zjazdu 
nie szczędzili trudu i pracy, ja jednak chciałbym tylko 
powiedzieć parę słów na temat tego co się działo 
w tak zwanej kancelarii SMW (Sekretariacie), któ
rego skład osobowy wynosi półtora osoby, to jest 
p. Halina (całodzienna praca), oraz ja (tylko po 
południu).

Zacznijmy od przepowiedni. Jak wszędzie, są 
wśród nas pesymiści i optymiści. Pesymiści twier
dzili, że o ile zgłosi się 100 kolegów to już będzie 
dobrze. Optymiści twierdzili, że zgłosi się co naj
mniej 150. Z początku zgłoszenia napływały raczej 
niemrawo. Było sporo zapytań, wahań, niezdecy
dowania, wspominano o różnych przeszkodach, 

ale zgłoszeń konkretnych, które były dla nas pod
stawą, to jest z załączonym czekiem, było stosun
kowo mało. Zaczęliśmy się nawet niepokoić, ale 
koledzy jak koledzy, nie bardzo przestrzegali po
danych przez nas terminów, i najwięcej zgłoszeń 
zaczęło napływać dopiero po terminie. Prawdziwa 
powódź. Prekroczyliśmy setkę pesymistów, wkrót
ce potem półtora setki optymistów, po czym licz
bę 200, 250 i wreszcie osiągnęliśmy liczbę 304. Każ
dy z nas chodził, a może i teraz chodzi od czasu 
do czasu do kina. Z czasów gdy nad kinem pa
nował niepodzielnie Hollywood przypominam so
bie jakiś film, w którym pokazano jak funkcjonuje 
biuro jakiejś wielkiej firmy amerykańskiej. Duża 
sala, biurka, bateria telefonów, dalekopisy, wypeł
zające z maszyn taśmy z najnowszymi wiadomo
ściami, kosze listów, telegramy, businessmani i dy
rektorzy czy też wicedyrektorzy bez marynarek, 
z cygarami w buzi i nogami na biurkach. Gwałt, 
pośpiech, błyskawiczne decyzje. Trochę tak jak na 
tym filmie wyglądała nasza kancelaria, z tą różnicą, 
że telefon był jeden, ale również niemilknący, a ja 
miałem marynarkę na grzbiecie a nogi na ziemi 
(cygar nie palę, a dalekopisów nie posiadamy). Bo 
widzicie, mili Koledzy, prawie wszystko, co się 
działo i niezależnie od tego do czyjego zakresu 
działania należało, przechodziło przez kancela
rię. Całkiem naturalne. Było to jedyne miejsce, 
gdzie kogoś o czymś można było zawiadomić w 

godzinach pracy lub o czymś się dowiedzieć, zor
ganizować spotkania via kancelaria, uzyskać i prze
kazać decyzje, a nawet czasem, gdy musiały być 
natychmiastowe, decydować na własne ryzyko i rę
kę. Każdy list zawierał zapytania, na które trzeba 
było dać odpowiedź i wyjaśnienia. Trzeba było roz
mieścić kolegów w hotelach, w płatnych i bezpłat
nych pokojach. Inaczej żonatych, inaczej samot
nych a jeszcze inaczej zaproszonych do prywat
nych domów. Obstalować i przywieźć wieńce, za
mówić Mszę św., porozumieć się z zarządem Ka
tedry Westminsterskiej i cmentarza, obstalować od
powiednie autobusy i zrobić poprawki do wydru
kowanego już programu. Nie zapominając o foto
grafiach i nagraniach przemówień. W sprawie pro
gramów byliśmy w ciągłej łączności z drukarnią 
płk. pil. dypl. Czerniawskiego, w sprawie wydru
kowania pięknie zaprojektowanych przez kol. Po- 
ray - Wojciechowskiego świadectw obecności oraz 
kartek z pozdrowieniami od Zjazdu w łączności 
z kol. T. Kutkiem a w sprawie menu z kol. Busia- 
kiewiczem. Wreszcie w sprawie wydania książki 

XXX lat SMW z drukarnią „Veritas”. (W pokryciu 
kosztów związanych z wydaniem tej książki, bar
dzo wydatnie nam pomogli Powiernicy Domu w 
Hove).

Z Plymouth przyjechali koledzy by uzgodnić 
tamtejsze uroczystości. Z Glasgow przybył kol. 
Poray-Wojciechowski by omówić swoje projekty, 
z Francji przedstawiciel firmy autobusowej by o- 
tnówić trasę dla Koła Francja. Nie trzeba również 
zapominać, że równolegle z dodatkową pracą zjaz
dową kancelaria musiała załatwiać, jak zwykle, 

swoje sprawy codzienne, a szczególnie napisanie, 
powielenie i rozesłanie na czas sprawozdań rocz
nych zarządu SMW. W związku z mającym się od
być Walnym Zjazdem 4 maja trzeba też było za
jąć się wynajęciem sali w „Ognisku Polskim” i prze
widzianą później lampką wina. Żeby zilustrować 
niektóre trudności wynikłe ze zmienionych warun
ków podam tylko dwa przykłady. Z początku prze
widywaliśmy bankiet w Klubie Orła Białego na Bal- 
ham. Zamówiliśmy tam salę na dobre 3 miesiące 
przed terminem i dostaliśmy ją z trudem. Potem 
doszliśmy do przekonania, że Biały Orzeł leży zbyt 
daleko i bankiet należy urządzić raczej w POSK’u 
(Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny), który znaj, 
duje się znacznie bliżej od SMW i hoteli. Poza 
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tym chcieliśmy pokazać przyjezdnym kolegom 
budowany z takim mozołem i trudem przez Po
lonię gmach, pomyślany nie tylko jako pomieszcze
nie dla wszystkich, coraz bardziej kurczących się 
organizacji niepodległościowych, ale również jako 
wieczna pamiątka po nas gdy nas już nie będzie. 
Jednak gdy liczba zgłoszonych przekroczyła 200 
okazało się, że sala bankietowa w POSK’u nie po
mieści wszystkich i w ostatniej chwili trzeba było 
zamówić salę na bankiet w West Centre Hotel, któ
ry znajduje się bardzo blisko od SMW i prawie 
naprzeciw nowej Admiralicji Brytyjskiej. Jako dru
gi przykład może posłużyć konieczność zmiany 
przewidywanej jazdy pociągiem do Plym
outh na autobusy. Koszt wycieczki był obliczany 
na dobre pół roku przed Zjazdem, na skutek nie
spodziewanie wielkiej inflacji koszt jazdy pocią
giem okazał się zbyt wysoki. Stąd zmiana na auto
bus, obliczanie trasy, pojemności autobusu oraz 
skalkulowanie godziny i miejsca odkotwiczenia. 
Przykładów takich można by przytoczyć jeszcze 
wiele. Na kilka dni przed terminem sekretarz urzę
dował z Haliną już od rana aż do wieczora, ale 
i to było za mało. Wysłaliśmy więc spiesznie SOS 
do Hanki Cieszkowskiej, która ma dobre serce i 
jak zwykle pospieszyła z pomocą. Nastąpił po
dział pracy. Jeden z nas wisiał na telefonie, inni 
gorączkowo wykańczał wykazy rozmieszczeń i 
koperty z nazwiskami zgłoszonych, zawierające 
książkę, świadectwo udziału w Zjeździe, program 
uroczystości, menu, poprawki do programu, znacz
ki do klap z nazwiskami, proporczyki i ew. kra
waty. Wykończyło się również rozplanowanie kto 
przy jakim stoliku ma siedzieć w sali bankietowej. 
Wydawało się nam żeśmy zrobili wszystko, co by
ło w naszej mocy i w porę, ale poświadomie wciąż 
dręczyła nas obawa, że coś może nie jest jeszcze 
dopięte na ostatni guzik. Słowem trema.

Pierwsze „jaskółki” zza Oceanu zawitały do 
nas już we czwartek, a w piątek koledzy zaczęli 
się sypać jak z rogu obfitości. Powitaniom, opo
wiadaniom i radości nie było końca. Co się dziwić? 
Wszak to minęło już 25 lat a nawet i więcej. W 

końcu przybyło już tylu kolegów, że tych, którzy 
już mieli swoją kopertę musieliśmy prosić, 
by przechodzili do sąsiedniego pokoju klubowego, 
aby dać miejsce dalszym przybywającym. Na wach
cie do godziny 17 byliśmy we trójkę, to jest Ha
lina, Hanka i ja. Po 17 Hanka została nadal, a nas 
zmienili przewidziani do tego koledzy, którzy 

zgłosili się na ochotnika, jedni z autami, inni bez. 
Wstępującej wachcie zamiast kursu, szybkości i 
dziennika okrętowego zdaliśmy wykazy i koperty 
i poczłapaliśmy do domu. Nie byłem już świad
kiem co się działo późniejszym wieczorem, ale to 
wiem, że nowa wachta dzielnie urzędowała bez 
zacięć do późnej godziny. Tak wyglądała nasza 
minuta przed, tak wyglądał początek. Chwała Bo
gu, wszystko się udało. Skutek dla nas był taki, 
że zaraz po Zjeździe Halina, zupełnie wyczerpana, 
musiała wyjechać na tygodniowy urlop, a pó jej 
powrocie ja, ale dopiero po dwóch tygodniach wy
poczynku doszedłem mniej więcej do normalnej 
formy. Ale nic to. Warto było. Nagrodą dla nas 
było to, że się udało, że wszyscy byli zadowoleni, 
a przede wszystkim, że po tylu latach mieliśmy 
okazję zobaczyć kochane twarze tak dawno nie
widzianych kolegów.

Na tym właściwie powieniem zakończyć. Nie 
mogę jednak nie wspomnieć, jak do powodzenia 
Zjazdu ogromnie przyczynił się kol. Kutek oraz 
jego bliski współpracownik, p. Makowiecki. Kutek 
ofiarował gratis 30 miejsc w hotelu, dzięki niemu 
tak ładnie zostały wykonane projekty Poraya, p. 
Makowiecki brał udział w rozmieszczeniu kole

gów w hotelach, w porozumieniu z nami załatwił 
sprawę znaczków do klap, wynajmował dla nas 
autobusy, obliczając ich pojemność, trasę i koszt; 
kol. Kutek załatwił wreszcie zamówienie sali ban
kietowej oraz wykonanie proporczyków. Napraw
dę trudno było zrobić więcej i za to należy mu 
się szczera i głęboka wdzięczność.

Teraz naprawdę kończę. Minuta przed upłynę
ła, gwizdki, banderę podnieść — jest u szczytu, 
i nastąpiła sobota — pierwszy dzień Światowego 
Zjazdu.
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Nabożeństwo w kościele św. Andrzeja Boboli

S O B
B. MARKOWSKI

SOBOTA RANO
Oficjalną część Zjazdu rozpoczęliśmy, zgodnie 

z tradycją. Mszą św., którą odprawił ksiądz prałat 
Sołowiej, proboszcz polskiej parafii w polskim ko
ściele św. Andrzeja Boboli, w dzielnicy Hammer- 
smith w Londynie.

Kościół ten, projektowany przez polskich ar
chitektów, łączy utrzymane w dawnym stylu frag
menty z nowocześnie wyrażonymi motywami na
rodowymi, które jednak, nawet w najmniejszej for- 
m:e, nie mącą ponadnarodowej wizji boskiej miło
ści — usymbolizowanej w głównym ołtarzu posta
cią Ukrzyżowanego.

O T A
Do tego kościoła, własnego, w znamiennym dla 

Polaków dniu 3 maja ściągały z różnych punktów 
Londynu rzesze polskich marynarzy. Przybywali 
swoimi autami ci zamieszkali w Anglii, przywożąc 
prócz rodzin swych miłych gości ze świata. Inni 
przybywali specjalnie na ten cel wynajętymi auto
busami. Grupa francuska przybyła własnym auto
busem. Wreszcie indywidualiści przybyli transpor
tem miejskim w małych lub większych grupach.

Wszyscy stawili się grubo przed oznaczoną go
dziną, by ... mieć czas na rozpoznanie kolegów 
i przyjaciół, dla których długi okres czasu (dla wie
lu 30 lat) zostawił jednak widoczne ślady. Człon
kowie zarządu SMW i członkowie komitetu Zjaz
du (zresztą ci sami), starali się jak mogli rozpoz
nać wszystkich prawidłowo. Pomagały karteczki z 
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nazwiskami przypięte do ubrań, ale i to czasem za
wodziło. Najskuteczniejsze były jednak wzajemne 
przedstawiania się, a po nich następowały serdecz
ne uściski i nawet całowanie „z dubeltówki”.

Przez 30 lat zmienili się wszyscy, nawet Panie 
i te byłe Wrenki i te znajome żony przyjaciół. O- 
czywiście nie straciły nic z urody, chociaż teraz 
jest to uroda wieku dojrzałego.

Podniecenie przedkościelnych przywitań przer
wali gospodarze, oznajmiając, że czas wejść do 
kościoła.

Wypełniły się nawy kościelne naszą rodziną ma
rynarską. Oprócz nas tłumnie przybyli zaproszeni 
goście, członkowie pokrewnych organizacji pols
kich, oraz cała rzesza przyjaciół, którzy w ten spo
sób chcieli okazać swoje serdeczne uczucia dla pol
skich marynarzy.

W czasie Mszy św. lekcję odczytał kol. Wroński 
co było pierwszym widomym znakiem marynars
kiego uczestnictwa w Ofierze. Ks. prałat Sołowiej, 
w gorących słowach mówił o marynarskiej intencji 
tej Mszy św. i podkreślił, że Zjazd wybrał sobie da
tę rozpoczęcia w historycznym dniu 3 maja. Na
wiązał do Konstytucji i w serdecznych słowach 
podkreślił chwalebną rolę, jaką odegrała Polska Ma
rynarka Wojenna w czasie ostatniej wojny.

Po przemówieniu rozpoczął modlitwy za po
ległych i zmarłych marynarzy. Wróciliśmy myślą 
do tych poległych przyjaciół z obrony Wybrzeża, 
do tych z „Orła” i „Orkana”, do tych wszystkich, 
co polegli śmiercią żołnierza na lądzie, czy śmier
cią marynarza na morzu. Do tych pomordowa
nych w obozach koncentracyjnych i łagrach, do 
tych, których szczątki kryją nieznane mogiły, do 
tych zmarłych w kraju i tych zmarłych na obczy
źnie ...

Prosiliśmy o wieczną dla nich szczęśliwość i o 
Bożą opiekę dla pozostałych po nich żon i dzieci.

Następne modlitwy, o pomyślność obrad i na in
tencję żyjących marynarzy, skierowały naszą myśl 
ku nieobecnym między nami kolegom, którym 
zdrowie czy inne ważne przeszkody nie pozwoli
ły do nas dołączyć. Modliliśmy się o poprawę ich 
zdrowia, wiedząc, że myślami będą z nami pod
czas Zjazdu.

Komunię św., jak zwykle, przyjęła duża ilość 
marynarzy i ich rodzin.

Po zakończeniu Mszy św., jak zawsze w nie
zmienionej formie, zabrzmiala pieśń „Boże, coś 
Polskę” — Polskę, o wolność której modliliśmy się 
w naszych latach dziecinnych i o wolność której 
modlimy się teraz. Wierzymy, że dobry Bóg przyj- 

mie ofiarę poległych i serdeczne prośby wiernych, 
pozostałych tak w Kraju jak i na obczyźnie.

* * *
Po opuszczeniu kościoła poważny nastrój zmie

nił się w radosny. Zaczęto „odkrywać” w siwych, 
łysawych i brodatych panach swoich dawnych przy
jaciół i kolegów. Kmdr Ziembicki pełen serdeczno
ści i wylewności, kmdr B. Jabłoński, jak zawsze 
poprawny i nieskazitelnie elegancki, kmdr Francki, 
który odbył najdłuższą drogę, bo aż z Australii, 
w doskonałej formie, przyjacielski i filozoficzny, 
kmdr R. Tymiński z którego świetnie utrzymanej 
figury widać, że w tropikalnych Bahamach nie za
przestał sportowej zaprawy. Uśmiechnięty kmdr 
Namieśniowski z Kanady, mili koledzy z Kraju, 
pełen werwy kmdr Mańkowski, sportowiec kmdr 
Wronka, (którego pamiętam jak pobił mnie sromot
nie w tenisie właśnie 40 lat temu!). Z młodszej ge
neracji poważny kmdr Czerwiński (nie mylić z 

Aleksym Czerwińskim). Najlepiej jednak prezento
wał się kol. Tadeusz Kutek w szarym „bowlerze” 
i tak samo szarym wiktoriańskim ubraniu i odpo
wiednio długiej i utrzymanej brodzie; wyglądał 
na drugie wcielenie Józefa Conrada (nawet gościł 
swych kolegów we własnym hotelu „Lord Jim”).

Gwar, radosne okrzyki powitalne, szarmanckie 
całowanie rączek pań, przerywają nawoływania or
ganizatorów do wyjazdu. Daremnie. Nie można 
przecież nie pozdrowić Tadeusza Lesisza z Man
chester, Poray-Wojciechowskiego i Łassę z Glas- 
gowa, Preisnera z Plymouth, nie uścisnąć dłoni kol. 
Plewy z Francji, Farbisza ze Szwecji, Hłaski z Pa
ryża, Wasilewskiego ze Szwajcarii, Mayera ze Sta
nów, starych gdyńskich przyjaciół: kmdr. Trzyny, 
Mindaka, Nowaka, Browarskiego z Kanady, Pa- 
cewicza z USA, Feliksa Minkiewicza z ... Kasią, 
Bolcia Biskupskiego z Sutton itd., itd. (Listę wszy
stkich uczestników Zjazdu podaję na ostatniej stro
nie). Autobusy jednak podjeżdżają i poszczególne 
grupy uczestników udają się na następną uroczys
tość, przewidzianą w programie Zjazdu.

Na cmentarzu Old Brompton. ..

Wprost z kościoła uczestnicy Zjazdu udali się 
na cmentarz Old Brompton, by na grobie ś.p. Je
rzego JŚwirskiego, Szefa Kierownictwa Marynar

ki Wojennej, złożyć wieniec i hołd jego pamięci. 
Delegacja składająca wieniec została utworzona z 
byłych oficerów flagowych. W skład jej wchodzili: 
kmdr B. Jabłoński, kpt. mar. W. Poray-Wojciecho- 
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wski, por. mar. K. Mayer i 2. oficer PMSK H. 
Wójcik.

Po złożeniu wieńca na grobie delegacja i uczest
nicy Zjazdu odmówili krótką modlitwę za spokój 
duszy ś.p. Admirała i Jego żony, która została 
pochowana w tym samym grobie.

Śp. admirał Jerzy Świrski jest pochowany na je
dnym z najstarszych cmentarzy, znajdującym 
się w centrum Londynu. Na cmentarzu tym po
chowani są liczni Polacy, którzy tu przerwali swo
ją wędrówkę do Polski. Oprócz Szefa Kierownic
twa Marynarki spoczywają tam kmdr Wiktor Ło- 
midze, kmdr Stanisław Rusiecki, kpt. mar. Edward 
Iwaszkiewicz, st. bsm. Iglantowicz oraz szereg 
oficerów, podoficerów i żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych. Wielu z nich pracowało razem w na
szym Stowarzyszeniu. Z wieloma łączyła nas ser
deczna przyjaźń. Zrozumiałe więc jest, że do po
wagi uroczystości dołączyło się serdeczne wzru
szenie.

W katedrze Westminsterskiej
Na cmentarzach londyńskich znajdują się nie

które tylko groby zmarłych marynarzy. Nie można 
znaleźć śladu po wszystkich kolegach marynarzach.

Groby większości kolegów znajdują się przeważ
nie na dnie mórz albo rozsiane są po różnych lą
dach prawie całego świata.

Przeszło 10 lat temu, z inicjatywny i kosztem 
SMW, za czasów prezesury kol. W. Nadratowskie- 
go, została wmurowana w najstarszej świątyni w 
Anglii, Katedrze Westminsterskiej, marmurowa ta
blica pamiątkowa ku czci polskich żołnierzy, lot
ników i marynarzy poległych podczas 2 wojny 

światowej.
W tej to świątyni, pod polską tablicą corocznie 

10 lutego SMW składa wieńce ku czci zmarłych 
obrońców morza. Do tej świątyni w dniu dzisiej
szym udała się specjalna grupa delegatów-przed- 
stawicieli b. podoficerów, oficerów i marynarzy.

Wieńce w imieniu PMW złożyli: kmdr Namieś- 
niowski z Kanady, kmdr Mańkowski z Polski, kol.

Na cmentarzu Old Brompton. Delegacja składająca wieniec na grobie ś.p. admirała J. Swirskiego. Od 
lewej: kmdr B. Jabłoński, kpt. mar. W. Poray-Wojciechowski, por. mar. Karol Mayer, kol. Ha

lina Wójcik
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Łopuch przedstawiciel Koła New York, kol. Jan 
Plewa, przedstawiciel Koła Francja, kol. A. Pie
chowiak z Londynu i kol. W. Nadratowski, przed
stawiciel SMW.

Tablica „marynarska” w Katedrze Westminsters- 
kiej jest nie tylko widomą oznaką czci dla Pola
ków, którzy polegli „za naszą wolność i waszą”, 
ale widomą oceną chwalebnego wejścia Polaków do 
historii Anglii, oraz przyjaźni, jaką nawiązali z 
kościołem katolickim w Wielkiej Brytanii. Przy
jaźń tę wielokrotnie podkreślał najwyższy kapłan 
katolicki tego kraju, kardynał Heenan.

Stowarzyszenie Lotników Polskich, z którym 
łączą nas braterskie więzy, dało dowód swej przy

jaźni, składając oddzielny wieniec od polskich 
lotników dla polskich marynarzy.

Obie delegacje po uroczystym złożeniu wień
ców uczciły gorącą modlitwą pamięć poległych 
marynarzy: tych, co oddali swe życie w obronie 
Wybrzeża, Oksywia, Westerplatte, Helu. Tych, co 
je oddali w bitwach morskich na wszystkich mo
rzach, gdziekolwiek los ich rzucił. Tych co zginę
li pod polską banderą i tych co oddali swe życie, 
służąc tej samej sprawie pod banderami sprzymie
rzonych narodów,

Pamięć o poległych, Msza św., złożenie wień
ców i nawet modlitwa mają inną wymowę —• gdy

W Katedrze Westminsterskiej. Delegacja składająca wieniec: od lewej mec. W. K. Nadratowski, kmdr 
K. Namieśniowski, kmdr B. Mańkowski; w drugim rzędzie mgr A. Piechowiak, kol. J. Plewa
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ci polegli, chociaż bardzo zasłużeni, są znani tyl
ko z dokumentów, książek i historii. Dla nas, dla 
naszego pokolenia uczestników ostatniej wojny, 
ci polegli byli naszymi kolegami, członkami na
szych rodzin, kochanymi towarzyszami w tej sa
mej szkole, w tej samej załodze, czy też tej samej 

specjalności, towarzyszami dzielącymi te same tru
dy i biorącymi udział w tych samych bitwach.

Nic dziwnego, że uroczystości w kościele i na 
cmentarzu jak i przed Tablicą Poległych, wycisnę
ły z oczu serdeczne łzy żalu za utraconymi przy
jaciółmi ...

B. WROŃSKI

W INSTYTUCIE POLSKIM I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO
Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskie

go powstały przez połączenie Polskiego Ośrodka 
Naukowego, założonego jeszcze w roku 1940 i 
Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego, po
wstałego w maju 1945 r.

Założenie tego ostatniego miało na celu stworze
nie instytucji, do której można by przekazać ar
chiwa, dokumenty i pamiątki narodowe, państwo
we i wojskowe, które z uwagi na sytuację poli
tyczną w tym czasie nie mogły być przekazane do 
Kraju.

Przez połączenie sią z Polskim Ośrodkiem Nau
kowym, a następnie z Polskim Instytutem Histo
rycznym powstała placówka, która w życiu nauko- 
wo-kulturalnym z jednej, a organizacyjno-komba- 
tanckiej z drugiej strony odegrała wielką rolę.

Wystarczy wspomnieć, że w Instytucie odbywa 
się rocznie ponad 200 zebrań, akademii, od
czytów itp., organizowanych przez różne insty
tucje i towarzystwa, a Muzeum odwiedzają ty
siące osób, w tym znaczna ilość Rodaków z Kraju.

Jeśli idzie o akcję wydawniczą, to wymienię tyl
ko 2 kapitalne dzieła, które wyszły pod auspicja
mi Instytutu: „Polskie Siły Zbrojne w 2 Wojnie 
Światowej” i „Polish-Soviet Relations 1939-1945”.

W Instytucie mieszczą się archiwa Marynarki 
Wojennej, a w głównej, tzw. sztandarowej sali, 

jedna ściana wypełniona jest eksponatami związa
nymi z jej historią i działalnością.

Dlatego też Instytut został wybrany ijako miejs
ce uroczystego otwarcia Zjazdu.

Na uroczystość tę został jeszcze w pewnym 
stopniu zmarynizowany. Na balkonie gmachu po
wiewa duża bandera wojenna, a w hallu wejścio
wym wita wchodzących artystycznie wykonany, du
ży „orzełek marynarski” z napisem „Światowy 
Zjazd Marynarzy, XXX-lecie SMW” oraz propo
rzec. Dalej w głębi, w dużej oszklonej gablocie, 
manekin kapitana marynarki w stroju nr 1 i ad
mirała w stroju nr 4. Na pierwszym piętrze zbiór 
akwarel —• sylwetek okrętów pędzla por. W. Krzy

żanowskiego, w sali sztandarowej drugi zbiór, li
czniejszy, obejmujący okres od kanonierek do Con
rada, pędzla ś.p. admirała T. Morgensterna.

Otwarcie Zjazdu jest przewidziane na godz. 12. 
Pierwsi zjawiają się goście spoza grona marynar
skiego. Ambasador Raczyński — prezes Instytutu 
i członek Komitetu Honorowego naszego Stowa
rzyszenia, płk Leśniakowa — komendantka Pomo
cniczej Służby Kobiet w czasie wojny, prezes So- 
boniewski — przewodniczący Rady Stowarzyszeń 
Kombatanckich i major Jonikas — reprezentujący 
prezesa Stowarzyszenia Lotników, gen. Gabsze- 
wicza. Gen. Kopański i gen. Wołkowicki ze wzglę
du na stan zdrowia przybyć nie mogli.

Wkrótce zbierają się i nasi zjazdowicze. Mały 
zator w hallu spowodowany ściskiem koło filate
listycznego kiosku. Powoli jednak „rozładowujemy 
się” na pierwsze piętro, gdzie w sali sztandarowej 
ma nastąpić otwarcie Zjazdu.

Niektórzy są tu po raz pierwszy. Na głównej 
ścianie, nad kominkiem, portret księcia Józefa Po
niatowskiego, pędzla Bacciarelego, pod nim popier
sie gen. Sikorskiego. Po lewej stronie, na fortepia
nie widnieją popiersia admirałów Świrskiego i Unru- 
ga, które będą przekazane Muzeum jako dar SMW. 
Nad nimi, na ścianie, flaga Szefa KMW. Z drugiej 
strony w cieniu proporczyka dowódcy dywizjonu 
mapa z wykresami patroli i konwojów Pioruna z 
czasów dowodzenia kmdr. Pławskiego. Pod nią 
mapa sporządzona przez por. Mokrskiego po wy
mknięciu się „Orła” z Talina.

Najcenniejszy nasz eksponat.
Na prawo, na „ścianie morskiej” brązowy orzeł 

z bramy dowództwa floty na Oksywiu, zabrany 
przez Niemców w 1939 r. i przechowywany jako 
trofeum wojenne w Wilhelmshafen, a w maju 1945 
odbity przez naszą 1 Dywizję Pacerną. Na ga
blocie z drobnymi eksponatami piękny srebrny mo
del „Błyskawicy”.

Wzdłuż ściany długi znak okrętowy, przycze
piony do drzewca, na którym, na srebrnej tablicz
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ce wyryte są nazwy wszystkich naszych okrętów 
z czasów wojny 1939-1945.

Do drzewca tego była przymocowana bandera 
wojenna, która jako symboliczny sztandar Mary
narki Wojennej została złożona razem ze sztan
darami oddziałów wojska i Sił Powietrznych w 

Instytucie po rozwiązaniu PSZ na Zachodzie. Jest 
ich teraz 75.

Powoli sala wypełnia się; niestety trzeba stać, 
bo przy wielkiej ilości obecnych nie sposób pomie
ścić się na siedząco.

Wchodzą goście wprowadzeni przez kmdr. 
Wrońskiego. Za stołem prezydialnym zasiadają z 
prawej strony amb. Raczyński, z lewej prezes SMW, 
kmdr Markowski. W środku staje kmdr Wroński 
i wygłasza powitalne przemówienie.

„Jako przewodniczący w Komitecie Organiza
cyjnym naszego Zjazdu pragnę przede wszystkim 
podziękować panu amabasadorowi Raczyńskiemu, 
jako prezesowi Insytutu Polskiego i Muzeum im. 
gen. Sikorskiego, za łaskawe użyczenie nam tego 
gmachu na dzisiejszą naszą uroczystość. Pragnę 
poza tym powitać Pana Ambasadora jako w pew
nym sensie pra-sprawcę dzisiejszego zebrania. Pan 
Ambasador się pewnie zdziwi, ale prawda history
czna jest taka. Pan Ambasador bowiem 18 li
stopada 1939 r. podpisał z Ministrem Spraw Zagra
nicznych W. Brytanii, Halifaxem, traktat morski 
polsko-brytyjski. Na mocy tego porozumienia o- 
kręty nasze współdziałały z marynarką brytyjską. 
Traktat ten był podpisany ręką szczęśliwą, bo ta 
współpraca, tej — parafrazując czy wspominając 
Pertka — małej naszej floty, miała we współ
pracy z tą wielką flotą brytyjską wielkie dni. Mało 
tego. Pod koniec wojny, tak pod względem ilości 
okrętów i tonażu jak i pod względem ilości perso
nelu, flota ta wzrosła trzykrotnie. Równie szczę
śliwą rękę miała żona Pana Ambasadora, ś.p. Cecy
lia, o której tak Pan pięknie pisze w epilogu swych 
wspomnień Rogalińskich, a tak czule we wspom
nieniach londyńskich nazywa Cesią. Szczęśliwą rę
kę miała pani Cesia kiedy 1 października 1936 ro
ku, na stoczni w Cowes rozbijała butelkę szampa
na o dziób „Błyskawicy”. Bo naprawdę „Błyskawi
ca” była w naszej flocie jeśli nie najszczęśliwszym, 
to napewno szczęśliwym okrętem. Przypusz
czam, że obecni tu na sali dwaj dowódcy „Błyska
wicy” przyznają mi rację. Ale żeby skończyć hi
storię muszę dodać, że jest w zwyczaju na stocz
niach brytyjskich, że matka chrzestna okrętu otrzy
muje bądź jakiś klejnot, bądź jakiś model okrętu.

Otóż wtedy dyrektor stoczni spytał się Pana Am
basadora coby żona wołała. On, nie konsultując 
się tej zainteresowanej strony powiedział, że model. 
A po latach wielu, kiedy ja mu opowiadałem o mo
im pływaniu na „Błyskawicy”, znowuż nie konsul
tując się więcej zainteresowanych ze swoim charak
terystycznym szczodrym gestem ofiarował ten mo
del, proszę państwa, nie mnie, ale Muzeum, i tu
taj on stanowi dzisiaj ozdobę tego Muzeum i jest 
najpiękniejszym eksponatem pamiątek Marynarki 
(brawa).

Panie Ambasadorze! Nie będę Panu długo wypo
minał innych powiązań Pańskich z naszym Stowa
rzyszeniem, kiedy w latach 1945-1946 stawialiśmy 
pierwsze kroki i pan wówczas służył nam swoim 
doświadczeniem, swoją radą, bardzo często inter
wencją. Jest Pan, a właściwie można powiedzieć, 
był Pan obok Admirała Świrskiego jedynym Pola
kiem, który wszedł w skład Komitetu Honorowego 
naszego Stowarzyszenia i w dzisiejszą rocznicę 
jesteśmy z obecności Pana Ambasadora, bardzo ra
dzi, nawet szczęśliwi. Panią Pułkownik Leśniakową, 
główną Komendantkę Pomocniczej Służby Kobiet 
w czasie wojny, witam nie tylko jako przełożoną 
Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet, ale przede 
wszystkim jako wytrwałego i dzielnego obrońcę na
szych „Mewek” przed wilkami nie zawsze strasz
nymi, ale wilkami morskimi z New Cavendish Str. 
ale i przed strzelcami nie zawsze wyborowymi, 
ale nie mniej strzelcami z Rubensa. Ale Pani Ma- 
ruto, nie obroniła Pani kilku czy kilkunastu swych 
„Mewek” przed albatrosami, bo w naszej rodzi
nie marynarskiej mamy, nie wiem kilka, czy kilka
naście, małżeństw, można by powiedzieć — homo
geniczne morskich. Nie wiem ile w tym zasługi 
Pani, w każdym razie jest zawsze Pani między 
nami mile widziana.

Pana Prezesa Soboniewskiego witam jako prze
wodniczącego Rady Kombatanckich organizacji, 
która to Rada stanowi pewnego rodzaju szerszą 
wspólnotę naszych zrzeszonych wspólnot komba
tanckich. Muszę wyznać, że pana Prezesa Sobo
niewskiego jest trudno witać. Dlaczego? Dlatego, 
że dla niego zagajanie, otwieranie, witanie, jest rze
czą powszednią, nawet nie wyłączając niedziel. 

Mogę go, proszę państwa, zapewnić o jednym, że 
witamy go zupełnie innymi sentymentami aniżeli 
on witał niedawno Szelepina na Speakers Corner.

Pana majora Jonikasa, który reprezentuje preze
sa Stowarzyszenia Lotników Polskich, gen. Gabsze- 
wicza, witam jako nie tylko naszego landlorda, 
bo teraz tenanci landlordów nie witają, ale witam 
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go jako przedstawiciela Stowarzyszenia, które 30 
lat temu udzieliło naszemu Stowarzyszeniu dachu 
nad głową, ba, więcej, udzieliło nam swych rad i 
pomocy. Bo trzeba tutaj powiedzieć, że lotnicy 
jakkolwiek latają w powietrzu, to gdy trzeba cho
dzą po twardej ziemi. I między lotnikami pow
stała pierwsza myśl o założeniu organizacji samo
pomocowej i oni mieli pierwszy dom, nie wiem, 
może mnie tu prezes Soboniewski poprawi, ale zda- 
je mi się, że pierwszy, w którym mieliśmy siedzibę 
i po latach 30 znowóż tam mamy swoją siedzibę, 
i jak już powiedziałem na początku, chociaż prze
mawiałem z pozycji siły, bo jestem lokatorem, to 
chcę Pana Majora zapewnić, że do Rent Trybunału 
nie pójdziemy.

Proszę Państwa! Na dzisiejszą uroczystość oprócz 
obecnych tu miłych — nie używam słowa dostoj
nych — gości, zaprosiliśmy pana gen. Kopańskie
go i pana gen. Wołkowickiego, których, niestety, 
między nami nie ma. Pana gen. Kopańskiego za
prosiliśmy nie tylko dlatego, że jest dzisiaj honoris 
causa opiekunem organizacji kombatanckich, ale tak
że jak i Pan Ambasador, w pewnym sensie współod
powiedzialny za dzisiejsze zebranie, ponieważ w 
roku 1945 jako Szef Sztabu Naczelnego Wodza, był 
jednym z głównych — jeśli nie głównym — nego
cjatorem w sprawach Polskiego Korpusu Rozmie- 
szczeniai tzw. PKPR-u, którego później był ge
neralnym inspektorem i przez to przełożonym 
Skrzydła Morskiego. Ale chciałem go raczej po
witać i jako naszego dobrodzieja, ponieważ gen. 
Kopański z funduszów wojskowych przydzielił 
naszemu Stowarzyszeniu pięć tysięcy funtów z o- 
gonkiem, to jest prawie siedmiocyfrowa na dzisiej- 

ze czasy liczba. Otóż za te pieniądze mogliśmy 
kupić naszą pierwszą siedzibę na 80 Drayton Gdns. 
Dało to nam pewne podstawy działalności finanso
wej i, jak Państwo wiecie, tych funtów tak, jak te 
biblijne talenty, żeśmy nie zakopali, a oddawszy na 
lichwę, mam wrażenie umiarkowaną — pomnożyli. 
Generał Kopański, który przebywa w szpitalu, 

bardzo chciał być na dzisiejszym zebraniu, tele
fonował do mnie 3 dni temu że będzie, telefono
wał wczoraj dwukrotnie, że bardzo żałuje, ale, nie
stety, nie będzie. Napisał list, który pozwolą Państwo 
że przeczytam:

„Przesyłam najserdeczniejsze i najlepsze życze
nia na Zjazd Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w 30 rocznicę jego powstania. Szczerze żałuję, że 
mój pobyt w szpitalu przedłuża się do przyszłego 
tygodnia i że nie mogę wziąć osobiście udziału w 
Zjeździe. — Stanisław Kopański.

Proszę Państwa! Myślę, że Państwo się zgodzą 
na wysłanie przeze mnie Generałowi serdecznego 
podziękowania i życzeń od nas wszystkich powro
tu do zdrowia.

Zaprosiliśmy również gen. Wołkowickiego. Mimo 
że mówię Generała, to on jest w pewnym sensie 
patriarchą morskim, ponieważ ijest chyba jedynym 
żyjącym, który brał udział w bitwie jeszcze pod 
Czuszimą jako młody oficer marynarki rosyjskiej. 
W latach dziewiętnastych i dwudziestych był w 
polskiej marynarce nawet przez pewien czas do
wódcą flotylli Pińskiej, ale później przeszedł do 
wojska. Myśmy mu tę zdradę, myślę że dopiero 
tu, na emigracji, odpuścili ponieważ poszedł do pie
choty, a piechota jest królową broni, a zdrada z kró
lową, przepraszam, dla królowej, jest zasługą. Więc 
tutaj na emigracji mieliśmy i mamy bardzo ser
deczne stosunki z gen. Wołkowickim. Obdarza on 
nas wszystkich sympatią, ja nawet tej sympatii nad
używam i nazywam go Generałem-Admirałem. Ge
nerał napisał bardzo serdeczny i długi list. Dlatego 
że długi, to może go przeczytam przy innej oka
zji i dlatego że serdeczny, to może państwo też 
pozwolą, że gen. Wołkowickiemu w imieniu Zjazdu 
prześlę serdeczne życzenia i podziękowania. Ge
nerał Wołkowicki ma 92 lata i naprawdę nie mógł 
dzisiaj być między nami.

Drogie Panie, kochani Koledzy,
Właściwie nasz Zjazd został już otwarty czy roz

poczęty, jak każę dobry obyczaj i tradycja polska 
modlitwą w kościele i złożeniem hołdu pamięci po
ległych i zmarłych. Ja nawet już miałem okazję 
— w pewnym sensie — przemawiania do Państwa, 
czytając lekcję. Ale to nie były moje słowa, były 
to natchnione słowa Proroka, a teraz chcę mówić 
własnymi słowy. Muszę przyznać, że przychodzi 
mi to z trudnością, nie tyle może że mi brak słów, 
a właśnie dlatego, że mam ich za dużo. A jeżeli się 
słowa kłębią, to znaczy i myśli się kłębią, to zna
czy i serce bije szybciej. Jestem, proszę Państwa, 
głęboko wzruszony, bo dla mnie to jest wielkie 
przeżycie, chwila osobliwa. Przeżycie i chwila, w 
której przecinają się wspomnienia prawie sprzed 
pół wieku, i te z roku 1939 i te z czasów wojny 
i te sprzed lat 30 i nawet te sprzed roku, kie
dy to z inicjatywy kapitana Lesisza zaczęliśmy 
ten Zjazd organizować. Ale myślę, że dla Państwa, 
dla Was wszystkich, jest to chwila osobliwa, boć 
przecież losy każdego z nas tak się różnie poto
czyły, a tu po latach 30, ba, nawet po 50, jesteśmy 
znowu razem. Co prawda nie w Gdyni, nie W 
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Kraju, ale w gmachu, który jest małą Polską, w gma
chu, na którym powiewa nasza bandera wojenna, 
w gmachu pełnym pamiątek o wartości relikwii na
rodowych. Jesteśmy w tej sali, która ma całą ścia
nę poświęconą naszym pamiątkom, która dzisiaj 
nawet jeszcze — jeśli tak mogę powiedzieć — jest 
zmarynizowana. Z głównej ściany tej sali patrzy 
portret Księcia Józefa Poniatowskiego i popiersie 
gen. Sikorskiego — naszych wodzów naczelnych, 
którzy zginęli poza Ojczyzną. Jest to pewna klam
ra, może tragiczna, ale tym niemniej historycznie 
prawdziwa, naszych dziejów XIX i XX wieku. Ale 
nie należy wpadać w patos.

Proszę Państwa, jak mam Was witać? Otóż w 
świecie fizycznym istnieje prawo takie, że siła przy, 
ciągania jest odwrotnie proporcjonalna do kwadra
tu odległości. Mnie się wydaje, że w świecie miłości, 
w świecie przyjaźni, braterstwa, koleżeństwa, ist
nieje prawo, że radość z powitania jest wprost pro
porcjonalna jeśli nie do kwadratu, to do odległości 
ale pomnożonej przez czas rozstania. I pozwoli- 
cie Państwo, że w świetle tego prawa będę Was wszy
stkich witał. Więc witam tych z najdalsza nie tylko 
h półkuli zachodniej ale i prawie z Antypodów z 
Australii; u nich właśnie ta odległość jest tym naj
większym czynnikiem. Witam Was serdecznie, po 
bratersku. Witam równie serdecznie tych, którzy 
przepłynęli tylko wąski pasek wody, który my na
zywamy kanałem a oni rękawem. Może jak dojdzie 
do Wspólnego Rynku, będziemy go nazywali po 
polsku La Manche. Przyjechaliście Państwo z Francji 
zwartą grupą, pod czujnym ale mam wrażenie czu
łym okiem swych żon i robicie tak bardzo silne 
wrażenie, że przypuszczam iż Wasza wizyta na pe
wno odbije się pozytywnym echem w nadchodzą
cym referendum w tym kraju, czy mamy należeć 
do Wspólnego Rynku czy nie.

Witam tak samo serdecznie Europejczyków, po
cząwszy od północnego przylądka aż po Gibraltar.

Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam Kole
gów z Polski. Z Kraju, którego niektórzy z nas, 
i ja między nimi, nie widzieli od roku 1939. Nie 
widzieli, to nie znaczy, że zapomnieli. Tutaj po
zwolą Panowie, że zrobię pewne wyznanie słowa
mi Broniewskiego:

Ale miło mi o tamtej ziemi myśleć czasem, 
idąc po świecie, 

Gdziem nauczył się słów, którymi umiem 
kochać i cierpieć i bić się.

Wierzcie mi Panowie, że jeżeli kiedyś kiedykol
wiek czy słowem mówionym, czy słowem pisanym 
biję się, bo to nieraz tak trzeba, to bicie to wy
pływa z kochania.

Witam wreszcie wszystkich Państwa z W. Bry- 
tanii: z Londynu i okolic podlondyńskich Ilingowa, 
Patnejowa, Aktonówki koło Czyżyku. Trzeba się tu
taj pochwalić, że my kolonizujemy Londyn. Ale 
muszę wyznać ze smutkiem, że starania Komitetu 
Wykonawczego, ażeby w związku ze świętem dzi
siejszym Trafalgar Suuare zmienić na plac bitwy 
pod Oliwą, na razie nie odniosły skutku. A myślę 
dlatego, że Anglicy mają nam za złe, że nasze 
święto akurat wypadło wtedy, kiedy jest mecz o 
Puchar. W związku z tym mogą być zatory na 
nasz bankiet, więc proszę wcześniej wyjechać z 
domów.

Proszę Państwa, witam wszystkich tych, których 
ani geograficznie, ani po imieniu nie wymieniłem, 
ale wierzajcie mi, że wszyscy jesteście tutaj, w mym 
sercu en petto. Witam Was bardzo serdecznie.

Przemówienie moje kończę tak jak zacząłem 
podziękowaniem. Chciałbym podziękować wszyst
kim, którzy przyczynili się do zorganizowania i 
upiększenia naszego Święta. W pierwszym rzędzie 
p. Pułkownikowi Berkowi, który zorganizował do
skonale — jak zwykle — część filatelistyczną; p. 
Rotmistrzowi Dembińskiemu i Milewskiemu i ca
łej grupie muzealnej, że tak nam zmarynizowali 
— jak już powiedziałem — tę piękną salę. Dzięku
ję Radiu Wolna Europa za to, że byli łaskawi zor
ganizować naszą audycję i składam to podzięko
wanie na ręce pani Włady Majewskiej i p. dr. Krys- 
ce-Karskiemu. Wreszcie dziękuję przedstawicielom 
prasy.

Proszę Państwa! Między nami nie ma jeszcze na
szej najważniejszej — jeśli chodzi o Zjazd — 
osoby, mianowicie honorowego prezesa kmdr. Za
jączkowskiego. Komandor Zajączkowski przysłał mi 
list, który w tej chwili odczytam.

„Wielce Szanowny Panie Prezesie,
Drodzy Koledzy,

Z wielką przykrością musiałem zrezygnować z 
wzięcia udziału w dzisiejszym zebraniu członków 
Polskiej Marynarki Wojennej pod hasłem „Świato
wego Zjazdu”; określenia być może niezbyt słusz
nego geograficznie, ale trafnie ujmującego stan na
szego rozproszenia. Niestety, dużo spośród nas nie 
doczekało się tej chwili. Wielu umarło, dużo wię
cej poległo.

Uczcijmy ich pamięć..,
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W Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Od lewej: amb. Raczyński, przemawia kmdr 
Wroński, kmdr dr B. Markowski, pani Maria Leśniakowa

Sądzę, że zebranie dzisiejsze jest odpowiednią 
chwilą aby wspomnieć o wyczynach naszej młodej 
Marynarki Wojennej, jako wkładu do wysiłku, który 
został dokonany dla wygrania wojny. Nie mam na 
myśli przeglądu historycznego; zajęło by to za 
dużo czasu; po prostu rzut oka wstecz. Nie było 
chyba ani jednej większej operacji, z wyjątkiem na 
Dalekim Wschodzie, gdzieby nasza bandera nie by
ła obecna. Wspaniały przykład z historii współ
działania kilku Marynarek Wojennych, gdzie usz
czerbki organizacyjne były zrównoważone siłą 
moralną, patriotyzmem i chęcią zwycięstwa.

Pamiętacie może, starzy koledzy, słynne powie
dzenie któregoś z taktyków francuskich, które A- 
dam Mohuczy tak ^często lubił powtarzać: C’est 
la force morale qui gagne les bataillest”.

Zaiste, ta właśnie force morale, której tyle przy
kładów dali w tej wojnie nasi dowódcy okrętów 
i ich załogi.

A czy nie podziwu godnym była szybkość i po- 
jętność naszych załóg, które w tak krótkim cza
sie, na różnych kursach w języku obcym, potrafili 
opanować nieznajomy im sprzęt i cudem raczej niż 
tylko wysiłkiem woli, nabyć wprawę w obsługiwa
niu mechanizmów i broni obcych im okrętów; i to 
gdzie? Nie na łagodnym Bałtyku, a na najbardziej 
burzliwych wodach Północnego Atlantyku. Skąd 
ta zaprawa morska? Skąd ta tradycja morza? Nie 
było jej przecież. Gdzie historia przodków-żegla- 
rzy? Nie było ich również. Wierzyć się po prostu 
nie chce, że tak lądowy kraj, jakim była Polska, 
potrafił w niespełna dwadzieścia lat istnienia wy
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dać załogi, których nie powstydziłaby się Wielka 
Brytania. Czy trzeba lepszego dowodu uznania 
przez obcych, niż fakt osiągnięcia stopnia admiral
skiego w Royal Navy przez młodziutkiego oficera- 
Polaka z czasów wojny?

Brawa ...
Niestety, dziś, gdy Polska stała się krajem o wie

le bardziej morskim, krajem rywalizującym sku
tecznie w handlu morskim z najstarszymi Mary
narkami świata, nie danym nam jest służyć nadal 
Ojczyźnie; ani tam, nad Bałtykiem kości nasze zło
żyć. Niestety ...

Kraj nasz wydał wielu bohaterów, ale nie mę
żów stanu. Spójrzmy znów wstecz: gdzieby jaka 
zawierucha na świecie nie powstała, nie obeszło 
się bez polskich Legionów. Ale tam, gdzie się wa
żyły losy świata, granic, koncesji i wpływów, przy 
długich stołach pokrytych zielonym suknem, tam 
polskich mężów stanu nie było.

Próżno pisali i łzy rozrzewnienia nam z oczu 
wyciskali Sienkiewicz, Korzeniowski, Żeromski i 
inni — polityków z nas nikt nie zrobi. Jakże ina
czej mogły się potoczyć dzieje świata, gdyby w 
1938 roku, zamiast napadać na Czechy razem z 

Niemcami, Francja, Polska, Czechy i Wielka Bry
tania, w sojuszu politycznym i wojskowym, ogło
siły mobilizację Ale na to potrzeba było Mężów 
Stanu, a nie Chamberlainów i Rydzów. Mógłbym 
tu parę innych przykładów z historii wymienić, ale 
cóż? Historii wstecz nagrać się nie da.

Natomiast cośmy zyskali i co się stało z naszą 
tradycją, to — emigracja. Właśnie my, tu na Za
chodzie — jesteśmy jej ostatnim zastrzykiem. Wy
nieśliśmy z Kraju przywiązanie do Ojczyzny, wy
nieśliśmy uczciwość myśli i uczynków, niezachwia
ne zasady religii i etyki, nie jesteśmy szalbierzami 
politycznymi, czcimy ustrój rodzinny i lubimy 
pracować. I dlatego stoimy wysoko na liście po
żądanych imigrantów. Pozostańmy więc nimi. Nicze
go więcej w tej epoce dokonać nie możemy.

A że nic tak człowieka nie krzepi jak wspólnota 
myśli i przyjacielska biesiada, życzę zebranym ko
legom wielu przyjemnych chwil, gratuluję Zarządo
wi dobrze obmyślanego programu Zjazdu i życzę 
owocnej pracy na przyszłość. W jedności bowiem 
siła.

Niech żyje Polska Marynarka Wojenna!
Tym ostatnim zdaniem otwieram Zjazd.

PRZEKAZANIE RZEŹB GŁÓW ADM. ŚWIRSKIEGO I ADM. UNRUGA

Prezes SMW kmdr dr Markowski zwrócił się do 
amb. Raczyńskiego w następujących słowach:

Zabrać głos po kmdr. Wrońskim jest trudno. Mó
wił długi. Mnie przeznaczył grubo mniej czasu, 
ale mu przebaczyłem, ponieważ mówił serdecznie. 
Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że nie urzą
dzamy Zjazdów Światowych często. Jeśli chodzi o 
prawdę, to urządzamy po raz pierwszy. Jak kol. Le- 
sisz podał wniosek Zjazdu Światowego i powiedział, 
że to jest naszym obowiązkiem, obowiązkiem Za
rządu Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, to nas 
trochę zdziwiło, dlatego, że jakkolwiek myśl była 
dobra, to urządzaliśmy co najmniej 2 razy do roku 
koleżeńskie zjazdy i zebrania w rodzinie mary
narskiej, ale nie zaliczaliśmy tego do obowiązków, 
ale do przyjemności. Wierzę, że dzisiejszy Wielki 
Zjazd będzie też wielką przyjemnością.

Wracając do obowiązków. Obowiązki Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej ograniczają się właści
wie do trzech zasadniczych zadań. 1. O poległych 

nie zapominać. 2. Opuszczonym, chorym, samot
nym pomagać. 3. Dbać, aby prawda o biało-czerwo
nej banderze nie przeszła do młodych pokoleń Po
laków w skażonej formie.

Zadania nasze wykonujemy w ten sposób, że Ko
misja Opieki finansuje tych najbardziej potrzebu
jących. Dalsze punkty wypełniamy przez publika
cje, przez książki, przez odczyty i przez utrzymy
wanie „ściany” marynarskiej w Instytucie Polskim.

Dzisiaj, Panie Ambasadorze, chcieliśmy dodać do 
tych naszych pamiątek, dwie rzeźby głów naszych 
najważniejszych i najwyższych przełożonych. 
Chcieliśmy dodać rzeźbę głowy ś.p. admirała Jerze
go Świrskiego, który stworzył Marynarkę Polską w 
Polsce i odtworzył ją za granicą i rzeźbę głowy 
ś.p. admirała Józefa Unruga, który wychował poko
lenie marynarskie. Pokolenie, które w ostatniej woj
nie pełniło nie tylko zaszczytnie swój obowiązek, 
ale przyniosło chwałę Polskiej Marynarce Wojennej. 
Proszę Pana Ambasadora aby zechciał przyjąć do 
swego instytutu te rzeźby. (Brawa).
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Ambasador RACZYŃSKI odpowiada:

Drogi Panie Komandorze,
Używam tego terminu bo i w tym Instytucie Pol

skim jesteśmy jak gdyby wielką rodziną. Pan 
Komandor jest czynnym, może jednym z najbar
dziej czynnych członków tego zarządu, więc sto
sunki nasze są bliskie i zażyłe. I ofiarowując czy 
biorąc udział w tym zebraniu na którym Instytut 
otrzymał jako dar te dwie rzeźby głów admirałów 
polskich, przypuszczam, że odczuwa tę podwójną 
przyjemność, bo jest równocześnie jednym z dar
czyńców i odbiorców tego daru, który dla Instytu
tu przedstawia dużą wartość, bo my w tym Insty
tucie przechowujemy pamiątki, trofea i dokumenty 
dotyczące wszystkich gatunków broni i uzupełnie
nie zbiorów pod tym względem ma swoją wartość, 
którą umiemy docenić. Tę pamiątkę umieścimy we 
właściwym miejscu.

Muszę przy tej sposobności podziękować Panu 
Komandorowi za słowa, które zwrócił do mnie i 
w których przypomniał mi różne moje rzekome za
sługi, będące tylko pełnieniem prostego obowiąz
ku. Uczestniczenie w tym Zjeździe jest dla mnie 

tym bardziej zaszczytne, że w czasie ostatniej woj
ny nie pływałem po Oceanach i nie chodziłem po 
tych Oceanach, jak zdaje mi się — mówi się w 
gwarze marynarskiej, nie byłem narażony na na
paści czy to ze strony lotnictwa nieprzyjacielskie
go, łodzi podwodnych czy bomb pływających, że 
byłem po prostu cywilem, czyli należałem do tej 
klasy obywateli, którzy w czasie wojny są naj
mniej cenieni. Po wojnie, kiedy już powstała Wa
sza organizacja próbowałem także w pewnej mie
rze być pożyteczny, między innymi w próbie tra
fienia do sumienia, może i do kasy Królewskiej 
Marynarki, ale, jak zaświadczyć może pan Wła
dysław Nadratowski, nasze wspólne zabiegi w tym 
momencie nie okazały się skuteczne. Tak, że obec
ny — jak mi się zdaje — kwitnący stan finansowy 
tego Stowarzyszenia zawdzięcza ond nie darom 
zewnętrznym tylko rozumnej i celowej gospodar
ce i użyciu jej w sposób najbardziej celowy.

Kończę, bo wiem, że Państwo mieli już dosyć 
tego stania na posadzce podczas kiedyśmy tu sie
dzieli. Kończę, życząc Zjazdowi jak największego 
dalszego powodzenia a uczestnikom jak najmilszych 
wspomnień po jego zamknięciu.

ODZNACZENIA

Po otwarciu Zjazdu i przekazaniu rzeźb głów 
naszych byłych najstarszych dowódców, goście. 

Zarząd SMW i odznaczeni już Złotą Odznaką SMW 
oraz ich rodziny, przeszli do gabinetu Naczelnego 
Wodza by uczestniczyć w uroczystej dekoracji.

W tym roku Kapituła Złotej Odnaki SMW roz
patrzyła listę kandydatów przedstawionych przez 
Zarząd i wybrała trzech członków. Los zrządził, 
że ci wybrani, byli marynarze, mieszkają obecnie 
w Stanach Zjednoczonych.

Oprócz tych trzech, czterech innych Kolegów 
w Anglii zostało wyróżnionych przez nadanie im 
odznaczeń państwowych za pracę społeczną.

Prezes SMW, kmdr dr B. Markowski, przedstawił 
odznaczonych Kolegów i prosił p. Ambasadora E. 
Raczyńskiego, członka Komitetu Honorowego, o 
wręczenie odznak.

Koledzy kolejno wkraczali na podium i kolejno 
Prezes przedstawiał każdego z nich, wymieniając 
ich zasługi. Pan amb. Raczyński przypinał Złote Od
znaki i gratulował odznaczeń.

Lampka wina oraz gratulacje zebranych zakoń
czyły tę uroczystą i serdeczną ceremonię.

Przemówienie kol. B. Markowskiego, w którym 
wymienia odznaczonych i podkreśla ich zasługi, 
podajemy w całości.

Czcigodny Panie Ambasadorze, panie i panowie,
Do Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Si

korskiego wchodzę jak do narodowego pamiątek 
kościoła. Zdaję sobie spraw,ę że to nie tylko mu
zeum i historia wojska polskiego — ale miejsce spot
kań członków organizacji polskich — tych ludzi, 
co pozostali wierni biało-czerwonej fladze — 

sztandarowi-banderze.
Każda organizacja na obczyźnie ma tych odda

nych członków, których narodową wiarę najlepiej 
może określa wiersz poety naszego pokolenia (,,Do 
dwóch flag”).:

Nie będziesz nigdy biała
Nie będziesz nigdy czerwona —
Zostaniesz biało-czerwona.
Wielka, jak zorza szalona,
Czerwona, jak puchar wina,
Biała, jak śnieżna lawina
— Najukochańsza, najdroższa — 
Biało-czerwona.
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Przepraszam państwa za ten patetyczny wstęp, 
ale czyż nie jest patetyczną praca tych, co od za
kończenia wojny — od 30 lat nieprzerwanie pra
cują dla sprawy polskiej — bez zapłaty i bez pro
mocji.

Wszystkie organizacje posiadają takich ludzi. Ma 
ich także Stowarzyszenie Marynarki Wojennej.

Mamy niewiele możliwości aby nagrodzić tych naj
wierniejszych. Mamy tylko jedyną i największą Zło
tą Odznakę Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. 
W tym roku trzej członkowie, wszyscy ze Stanów 
Zjednoczonych, zostali nią wyróżnieni. Proszę Pa
na Ambasadora o przedstawienie sobie tych wy
różnionych i dekorację.

Kolega Łopuch. Pracował z poświęceniem w Za
rządzie Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Lon
dynie. Po przyjeździe do Stanów z takim samym 
oddaniem pracował i pracuje w Kole Nowy York. 
Przytaczam opinię Prezesa Koła Nowy York. 
„Jesteśmy rozrzuceni po Stanach, New Jersey, New 

York i Connecticut i niewielu jest chętnych w bra
niu udziału w zebraniach kombatanckich, wyma
gających długich jazd samochodami i gdyby nie 
pełna poświęcenia praca kol. Łopucha, to Koło No
wy York prawdopodobnie przestałoby istnieć. 
Przez ostatnie dwa lata obserwuję pracę kol. Ło
pucha i uważam go za człowieka wysoce zasłużo
nego”. Za tę nieprzerwaną pracę Kapituła Odznaki 
Stowarzyszenia nadaje mu Złotą Odznakę Stowa
rzyszenia.

Kol. Karol Brożek. Od przyjazdu do USA pozo
stał członkiem Stowarzyszenia Marynarki Wojen
nej, biorąc czynny udział w Zarządzie, będąc przez 
długie lata jego Prezesem. Za jego staraniem w roku 
1950 Koło zostało zarejestrowane w Stanie New 
York. Był współautorem Statutu Koła i zawsze 
niestrudzonym przedstawicielem i łącznikiem Koła 
z bratnimi organizacjami Weteranów i społecznej 
Polonii. Za tę długą i nieprzerwaną pracę Kapituła 
Odznaki nadaje mu Złotą Odznakę Stowarzyszenia.

Ambasador Raczyński dekoruje Złotą Odznaką 
Stowarzyszenia Marynarki Wojenej kol. Zdzisława 

Łopucha

Ambasador Raczyński dekoruje Złotą Odznaką 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej kolegę Ka

rola Brożka
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Trzeciego wyróżnionego nie ma między nami. 
Jest nim dr Stanisław Nałęcz-Korzeniowski. Był 
on i jest długoletnim prezesem Koła Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej w Chicago i oddaje nie tyl
ko swój czas i pracę, lecz nawet swój dom i zawo
dową pomoc dla kolegów-marynarzy. Zdobył so
bie wdzięczność za opiekę nad ś.p. kmdr. Licho- 
dziejskim, zdobył sobie uznanie za swą pracę spo
łeczną. Za tę pełną poświęcenia pracę społeczną i 
samarytańską Kapituła Odznaki Stowarzyszenia na- 
daje mu Złotą Odznakę. Prosimy kol. Siemaszko, 
także zasłużonego członka Stowarzyszenia Mary
narki Wojennej o przewiezienie i wręczenie tej 
odznaki kol. Nałęcz-Korzeniowskiemu.

Dostałem dzisiaj list z Prezydium Rady Minis
trów:

„Wielce Szanowny Panie,

Z polecenia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie 
zawiadamiam, że Prezydent Rzeczypospolitej od
znaczył Orderem Polonia Restituta Pana Magistra 
Władysława Nadratowskiego. Dyplom będzie później

Jeszcze 3 odznaczenia Krzyżem Zasługi dla Ko
legów z Brighton, ale zdaje się ich w tej chwili nie 
ma wśród nas. Wobec tego im prześlemy. Dziękuję 
Panie Ambasadorze i na tym uroczystość zakoń
czymy i proszę na szklankę wina.

Ambasador Raczyński gratuluje odznaczenia Orderem Polonia Restituta mec. W. Nadratowskiemu
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Toast: od lewej pani Morgenstern, kmdr dr Markowski, p. Namieśniowska, mec. Nadratowski p. Ty
mińska, kmdr Karnicki, p. Busiakiewicz, kmdr Jabłoński, p. Wójcik, kmdr Busiakiewicz, p. Wisznicka 

Pinto-Pereira

Wiesław KRZYŻANOWSKI

SOBOTA WIECZÓR
W tym roku rocznice Konstytucji Trzeciego 

Maja obchodził polski Londyn bardzo uroczyście. 
Nie tylko w tym właśnie dniu odbywał się nasz 
Światowy Zjazd Marynarzy, ale liga footballo’owa 
zorganizowała końcowy mecz o puchar. Spodzie
waliśmy się z tego powodu pewnego zamieszania 
na Fulham, gdy zbieraliśmy się w West Centre Ho
tel na zjazdowy bankiet. Ale Fulham przegrał i 
nim kibice zaczęli pocieszać się w lokalnych ba
rach już zdążyliśmy dojechać. Pioruniarz, Witek 
Wiszniewski z Glasgowa, który był u nas zakwa
terowany, przyjechał z nami. Byliśmy na miejscu 
bardzo wcześnie, ale nie pierwsi. Zostawiamy więc 
płaszcze w garderobie i idziemy pokrzepić się po 
piętnastominutowej podróży. Przy barze wpadamy 
na Stefana Kmiecika i Alfreda Piechowiaka. Z Al
fredem już z ulgą i satysfakcją wspominam ciężkie 
ostatnie dni, gdy redagowana przez nas książka 
nie chciała się bezboleśnie ukazać. Podziwiam jego 
entuzjazm. Alfred chce wydawać następną książkę 
— ja pragnę tylko odpocząć. Zmieniam więc ten 
męczący temat, pokazuję i przedstawiam żonie 

mych pierwszych wychowawców w Marynarce Wo
jennej, panów Tadeusza Mindaka i Bronisława Kar
czewskiego. Na nich spadł w 1940 r. ciężki obo

wiązek ulepszenia ~l tak niezdatnej jak ja gliny, 
nowego narybku naszej marynarki.

A młody, w każdym razie młody podczas wojny, 
narybek, schodzi się coraz gęściej. Wisia i Jurek 
Hobot z rodziną zapewniają, że po obiedzie par
kiet nie będzie świecił pustkami. Swój udział w 
tanach zgłasza też Olek Brzózka. Tadeusz Budzyń
ski, nieświadomy jeszcze czekających go jutro o- 
bowiązków i zaszczytów skończył na czas popo
łudniową sesję, spędzoną z kmdr. Wojciechem 
Franckim przy wspomnieniach. Miło jest zobaczyć 
Andrzeja Jaraczewskiego i panią Jadwigę. Od archi
tektów Tadeuszowi Lesiszowi i mnie przygadywał 
Bohdan Wroński; przyjemnie jest być w tak mi
łym, architektonicznym towarzystwie jak pani Ja- 
raczewska. Kpt. Jaraczewski, kiedyś bardzo czyn
ny w pracach zarządu i przed laty w Komisji Roz
mieszczenia, nie wątpię, że powróci do aktywnej 
pracy w SMW, jak po długiej chorobie powrócił 
Józek Chojnowski. Choć wolniejszy w ruchach, 
chwilowo o lasce, ale jak zawsze pełen młodych my
śli i logicznych rad.

Są koledzy Jan Krasowski, Florian Kaczmarek, z 
Glasgowa Tadeusz Ficek i Zygmunt Kleją, ale mamy 
czas tylko uścisnąć sobie prawice, bo bierze nas 



NASZE SYGNAŁY 23

w opiekę grupa kolegów z USA. Najlepiej mi zna
ny i najbliższy to Zdzisek Łopuch, z którym pół 
wojny razem na Piorunie przesłużyliśmy, dziś wła
śnie wraz z Karolem Brożkiem odznaczony zos
tał Złotą Odznaką Stowarzyszenia. Karol, który w 
Nowym Jorku reprezentuje marynarzy w Stowarzy
szeniu Kombatantów i w Lidze Morskiej jest czło
wiekiem wielu fachów. Oficjalnie jest inżynierem 
szpitalnym, co —4 biorąc pod uwagę niezwykle 
skomplikowane instalacje w nowoczesnych szpi
talach — wymaga dobrej głowy, by się w tym 
wszystkim połapać. Pani Anzelma Łopuchowa pa
rę miesięcy temu wydała córkę za mąż, mogła więc 
ze spokojem towarzyszyć Zdziskowi w zjazdowo- 
europejskiej eskapadzie. Syn (urodzony jeszcze w 
Londynie) został w Stanach, a Pani g, dumą opowia
da mi o pracy Zdziska, który jest prezesem Domu 
Narodowego, w Astorii, a po 15 latach prezesury 
Ligi Morskiej oddziału N. York został jej honoro
wym prezesem. Pracuje w New York City Transit 
Authority. Z Łopuchami dzielą hotel, stolik na na
szym bankiecie i europejskie wakacje, śliczna pani 
Urszula i jej mąż a nasz kolega Kazimierz Nagrodz- 
ki, który zostawił swe warsztaty mechaniczne, by 
być z nami. Dołącza do nas kolega Antoni Iglińs- 
ki, po służbie na Chrobrym, Sobieskim i na angiel
skich statkach, emerytowany „milioner”. Oni zdaje 
się wszyscy w Stanach na ten tytuł szczodrze so
bie zasłużyli. Nic więc dziwnego, że Tadeusza Jasz- 
kowskiego z miejsca Rockefellerem nazywamy. 
Przyzna je się miły Tadeusz, że „w domu” też go 
tak nazywają. Rzeczywiście podobieństwo jest nie
zwykłe, tylko w fortunie różnica. Chciałbym jesz
cze zanotować, że według prywatnych, nieoficjal
nych statystyk, „rafinery project engineer” Jaszko- 
wski pobił nawet Alfreda Piechowiaka, i być może, 
jest „najmłodszym” członkiem SMW. Piszę to 
w cudzysłowie, bo jeśli najmłodszy, znaczy 
poniżej pięćdziesiątki, to znowu nie ma się czym 
chwalić, a ... na pewno nasze panie nie tylko są, 
ale i wyglądają na znacznie młodsze.

Z nowojorskiej grupy mam jeszcze okazję spot
kać kol. Stanisława Kutego. Nie wiem czy go re
daktor Naszych Sygnałów zaprzągł do pracy, ale 
Stanisław, były Pioruniarz, jest reporterem Nasze
go Dziennika na stan New York i dobrze by było, 
gdyby czasami fachowe pióro poparło nasze ama
torskie wysiłki. Na koniec chciałbym wspomnieć, też 
(niestety) tylko w jednym zdaniu, Karola Mayera. 
Karol po pływaniu na jednym statku z kmdr. K. 
Hessem, J. Tumaniszwilim i A. Iglińskim, dziś jest 
dyrektorem Publisher’s Relations for Periodical 

Survey Bureau. Imponujący to tytuł, ale też i impo
nująca osoba. Na nasz Zjazd przyjechał z uroczą 
żoną i synem.

Siadamy do stołów
Na zebranie się i przedobiadową lampkę wina 

przydzielono nam godzinę czasu. Zdawałoby się 
dużo, ale nie można do wszystkich podejść i po roz
poznaniu zamienić paru słów. Jeszcze udaje mi 
się przedstawić żionę pani Zofii Morgenstern i 

pani Icie Kutek, gdy dzielni organizatorzy, Roman 
Dulla i Florian Wizła zapraszają do stołów.

Komitet Honorowy Światowego Zjazdu Mary
narzy stanowili byli dowódcy okrętów. Organizato
rzy bankietu rozsadzają naszych dowódców mię
dzy nas, a nie razem przy pierwszym stole. Daje 
nam to okazję nje tylko do wspomnień i przyjem
nej wymiany zdań, ale pozwala nam się bardzo 
demokratycznie przemieszać. Jest nam bardzo do
brze razem, bo nawet po trzydziestu latach ko
legowania w Stowarzyszeniu, charyzma dowódcy 
okrętu zatrzymały swój urok. Z byłych dowódców 
wojennych, a nawet przedwojennych obecni byli 
panowie: Bolesław Biskupski, Wojciech Francki, 
Bruno Jabłoński, Andrzej Jaraczewski, Borys Kar- 
nicki, Andrzej Kłopotowski, Włodzimierz Łosko- 
czyński, Konrad Namieśniowski, Franciszek Pi- 
tułko, Jan Seifert, Romuald Tymiński, Antoni Wa- 
cięga, Bohdan Wroński i Ludwik Ziembicki.

Informuje mnie Franek Pitułko, o którym mó
wią, że „Burza” (i pani Lusia) świat mu przesłania, 
że wśród obecnych większość stanowią jego chłop
cy z Burzy. Jestem i ja partyzantem, choć innej, 
bo pioruńskiej sprawy i oczywiście mnie się wydaje, 
że do stołu sami prawie Pioruniarze siadają. Bo 
obok już wymienionych kolegów jest Bolek Lassa — 
pierwszy gospodarz działu artyleryjskiego, Stach 
Olszewski, Aleksander Szypko, Paweł Galla, Sta
nisław Kulesza Józef Woliński i Jan Gajda — ostat
ni szef działu artyleryjskiego. Z Blackpool przyje
chał z żoną Margaret elektrykarz Bruno Micha
lak a z Glasgow z żoną Joan, Jan Kurianowicz, 
który od 28 lat wyrabianiem dywanów się trudni. 
Dołączyła do nich mieszkająca w Londynie córka 
Maryśka. Nie zapomnijmy też o Pioruniarzach z 
Francji jak Franciszek Faliński, Rudolf Kalicki z 
maszynowej a Roman Sołtysik i Edward Wiernicki 
lepsze połowy ze sobą zabrali. Zresztą i kmdr. Pi
tułko i Busiakiewicz i Rekner i Łoskoczyński też 
na Piorunie służyli.

Zauważam, że przy pierwszym stole przy wej
ściu siedzi technik dentystyczny Jerzy Burgel z 
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Hornchurch. Przypominam południowe przemó
wienie Bohdana Wrońskiego, gdy witając gości, 
którzy swą obecnością zaszczycili uroczystość 
otwarcia Zjazdu, wspomniał, jak pani Leśniakowa 
dbała o swe ochotniczki. Ale miłość nieraz bywa 
silniejsza od regulaminów i mewki z marynarzami 
zaczął łączyć nie tylko granatowy mundur. Żona 
kol. Burgela to przecież mewka, a jej siostra — 
też mewka — też jest na sali. Przyjechała z mężem 
kol. Frankiem Rumińskim z Plymouth. Bardziej 
skomplikowane marynarsko jest małżeństwo mew
ki Zosi Biernackiej, dziś Wielogórskiej, bo Wiesiek 
w marynarce nie służył, tylko jego ojciec kmdr, 
inż. Wielogórski. Ich obecność na zjeździe to miła 
niespodzianka, bo Zosia dowiedziała się o tym przy
padkowo, gdy spotkała Kostka Zubkowskiego u den
tysty. Ba! Warto poświęcić nawet ząb trzonowy 
by starych kolegów zobaczyć.

HGenu

Hors-d'oeuvre Varies

Cream of Asparagus Soup 

Dry Sherry

Escalope of Veal Chasseur 

Parisian Potatoes

Buttered Carrots, Garden Peas

Fruit Salad and Cream

After Dinner Mints

Coffee and Brandy

To accompany: Mouton Cadet Blanc 
Cote de Beaune Villages

Przy siódmym stole, razem z wspomnianym już 
Karolem Brożkiem, siedzi Teodor Farbisz, nasz 
kolega ze Szwecji. Jego bliżsi przyjaciele, z któ
rymi jest zawsze w kontakcie to Kneczke, Frohl- 
ke, Głowacki, Pizuński i Skotarczak. Obiecał po
zdrowić ich od nas. Kolega Farbisz, który wojnę 
skończył jako gospodarz działu maszynowego na 
ORP Sęp, pływał 17 lat w marynarce handlowej 
jako pierwszy mechanik i oblicza że w Szwe
cji jest około 70 byłych marynarzy polskich. Przy 
głównym stole, gdzie i ja przez pomyłkę siedzia
łem, rozsadzono nas bardzo energicznie. Żona 
moja Jadzia siedzi na drugim końcu koło preze
sa Jana Plewy z koła Francja i zawsze przystoj
nego Wilhelma Pacewicza. Pani Róża Wizła i kpt. 
Tadeusz Lesisz dopełniają skrzydła. Na naszym 
końcu jest miły gość z kraju kmdr. Bohdan Mań
kowski, pani Wanda Lesisz, Florian Wizła, pani 
Plewa i ja.

Obiad koleżeński

Jak i inne pamiątkowe karty, menu jest opraco
wane graficznie przez kol. Witolda Poray-Woj- 
ciechowskiego. Moja sąsiadka chwali menu i twier
dzi że potrawy starannie są dobrane. Zgadzam się 
z nią, że dobrze są dobrane do doskonałych win, 
jakie dostajemy podczas obiadu. A więc po mo
jemu czytając do Mouton Cadet Blanc dostajemy 
hors- d’oeuvre. Do wytrawnej sherry, zupę szpara
gową. Do Cote de Beaune Villages jest sznycel cie
lęcy z marchewką i groszkiem. Po sałatce owo
cowej ze śmietaną jest koniak z kawą i na zakoń
czenie szampan do toastów. Ale o tym za chwilę. 
Pani Plewa po rozmowie ze mną zwraca się do 
Floriana Wizły, któremu wraz z Romanem Dul- 
lą należy pogratulować tak dobrego przygotowa
nia wieczoru. Rozmowa ich bardzo szybko prze
chodzi na język francuski. A że mój francuski na
wet od mojego angielskiego gorszy zostawiony so
bie samemu mam okazję rozglądnąć się po sali.

Obok mnie, przy osiemnastym stole siedzi tyl
ko jedna pani w wesołym towarzystwie tymcza
sowych kawalerów i słomianych wdowców. To 

część grupy kolegów z Francji jak Franciszek Bu
dny co żonę i syna doktora w domu musiał zosta
wić, jak koledzy Ignacy Hańczyk, Stanisław Ku
las, Stefan Michałowski, Franciszek Trojanowski 
i kiedyś z Błyskawicy Mieczysław Maj, Dowiaduję 
się od pani Plewa, że w kole Francja bosmanem 
okrętowym — tak tytułują kolegę, który zajmuje 
się urządzaniem zabaw — jest jej szwagier Zdziś- 
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ław Pudo. Tak, się bowiem złożyło, że pani Pudo 
jest siostrą prezesa Plewy. Nie na tym koniec ro
dzinnych powiązań, bo Feliks Karpiński jest na 
bankiecie z synem, a sekretarz Henryk Piotrow
ski z najmłodszą córką. Kolega sekretarz obiecuje 
przez Floriana Wizłę przysłać komunikaty i re
portaże z działalności koła Francja, by za pośred
nictwem Naszych Sygnałów wszystkich powiado
mić o tym, co się u nich dzieje. Jest dumny z do
tychczasowych osiągnięć koła i szczęśliwy, że tak 
się ich osiągnięciami wszyscy interesują. Żona kol. 
Józefa Kmieciaka — paryskiego eksperta cam
pingowego — urocza Włoszka, dodaje międzyna
rodowego poloru naszej wielojęzycznej grupie. 
Zresztą pań z Francji nie brakuje, bo koledzy Jan 
Dolny z Burzy, Eugeniusz Konsek, Leon Tepper, 
Edmund Łapawa i Ferdynand Łapawa są z żonami, 
które (z panią Kmieciakową włącznie) szczebio
cą po polsku, francusku, angielsku, włosku i... po 
swojemu, ale zawsze wesoło i życzliwie.

Koledzy zrzeszeni w Kole Francja przyjechali 
wesołą gromadą, specjalnie wynajętym autobusem, 
który ich przeniósł szczęśliwie przez kanał, do
tarł z nimi w poniedziałek do Plymouth i odwiózł 
całych i mam wrażenie że bardzo zadowolonych 
do domu. Kol. Antoni Krause przyjechał sam po
ciągiem, bo bardziej na południu mieszka. Z przy
jemnością słuchałem jego wesoło opowiadanych 
wspomnień z kampanii na morzu Śródziemnym. 
Zamiast mówić o swych osiągnięciach i powodze
niach w ‘cywilu”, drogi Antoine najchętniej wraca 
myślą do lat młodych i do przyjaźni w ciężkich 
czasach wojny zawartych. A Mieczysław Zawada, 
choć do marynarki wstąpił w Francji, od lat już mie
szka w Anglii i ma okazję dawnych sąsiadów zo
baczyć. Z Paryża przyjechał kol. Michał Hłasko, 
który emeryturę umila sobie starannym zbieraniem 
marynarskich “sprawek”. Interesują go piosenki 
śpiewane w kadrze, a od Hermaszewskiego wycy
ganił śpiewnik wydany przez Kier. Mar. Wojen. 
Ode mnie dostał tylko obietnicę, że poślę mu foto- 
Naszych Sygnałów.

Trzech przystojnych młodzieńców, z którymi 
miałem przyjemność Światowy Zjazd rozpocząć 
Lisowski, Tomasz Łubieński i Zygmunt Szembek 
wyglądają na bardzo zadowolonych z życia, po
siłku i win. O Janku Gajdzie i Franku Rumińskim 
z Plymouth już wspomniałem. Warto zanotować, 
że choć koledzy w Plymouth gościli nas w ponie
działek i nie z obowiązku dziennikarskiego, ale z 
szczerą wdzięcznością zaznaczam, że podejmowa
li nas wspaniale, to tryumwirat tamtejszego Koła 

jest z nami na bankiecie: Nusiek Preisner, Tade
usz Sroka i Leon Wolny. Jak to zrobili, że bawili 
się z nami w sobotę, wzięli udział w Walnym 
Zjeździe w niedzielę, a w poniedziałek, uśmiechnię
ci i szczęśliwi powitali nas w Plymouth — nie wiem. 
Ale pani Joy Preisner zdradziła mi tajemnicę. U 
nas w Plymouth, wytłumaczyła mi dobra organiza
cja jest zjawiskiem codziennym. Z Plymouth na 
chwilę przeniesiemy się na wschodni koniec połud
niowego wybrzeża, skąd z Dover przyjechał kol. 
Sylwester Kurzawa z żoną, a z pobliskiego Rams- 
gate zabrali się z nimi Alfredowie Urbańscy.

Mowy i toasty

Godzina jest 9.30. Jeszcze pogryzamy miętowe 
czekoladki, popijamy kawę, poprawiamy smak ko
niakiem, gdy nalewany w kieliszki szampan przy
pomina prezesowi komitetu wykonawczego kmdr. 
Bohdanowi Wrońskiemu, który jako gospodarz sie
dzi na poczesnym miejscu w środku pierwszego 
stołu, że czas na poobiednie toasty. W paru serdecz
nych i dowcipnych zdaniach przedstawia zebranym 
pierwszego mówcę wieczoru, projektodawcę Świa
towego Zjazdu kpt. Tadeusza Lesisza. Takie reflek
sje jego toast na myśl mi przywodzi: Było nas w 
smutnym dniu mobilizacji parę tysięcy wiernego 
personelu Marynarki Wojennej. Ilekroć! przeglą
dam nasz pamiątkowy album i listę kolegów odzna
czonych medalem morskim za służbę na mo
rzach, ze wzruszeniem zauważam długie nieraz 
bloki nazwisk poprzedzone literami ś.p. To ci, co 
razem rozpoczęli wojenną służbę i razem ją ze 
swym okrętem skończyli. Rozmowy przed i po 
bankiecie, radosne i szczęśliwie, niejednokrotnie 
owiane były smutkiem gdy dowiadujemy się, że od 
lat niewidzianego kolegi nie ma na zjeździe, bo 
już nie żyje. Dlatego właśnie dla mnie toast ‘Nie
obecni koledzy” wzniesiony przez Tadeusza Le- 
sisz jest tak wzruszająco istotny. Przy stołach jest 
nas byłego personelu Mar. Woj. około 180 na 300 
osób obecnych. Toastem tym wspominamy dwa 
czy trzy tysiące kolegów, którzy albo już odeszli 
od nas na zawsze, albo nie mogli do nas dołączyć, 
albo w takie kąty świata los ich rzucił, że o naszym 
spotkaniu dowiedzieć się nie mogli.

Z kolei Bohdan Wroński wprowadza mnie: „też 
artylerzysta, jak Lesisz i ja, mówi, też architekt jak 
Lesisz” i pozwala mi wznieść zdrowie pań i po
dziękować imiennie pani Halinie Wójcik za pracę 
dla SMW, pani Zofii Wisznickiej Pinto Pereira i 
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pani Julii Mackus za prowadzenie komisji opieki i 
pani Hance Cieszkowskiej za pomoc w przygoto
waniu Zjazdu. Mąż pani Zofii kmdr. Jose Pinto Pe
reira reprezentuje serdeczne powiązania naszej 

marynarki z marynarką portugalską, o czym zre
sztą pisał (po polsku z pomocą żony) w Naszych 
Sygnałach. W swym przemówieniu miałem przy
jemność obecne panie porównać do „granatowych 
róż”. Palmę pierwszeństwa przyznać muszę pani 
Luli Markowskiej. Jej wspaniała suknia była krea
cją wzorowaną na marynarskim mundurku.

Bohdan Wroński obiecał nam dwie niespodzian
ki. Oto pierwsza. Imieniem kolegów z kraju prze
mawia Bohdan Mańkowski, też artylerzysta. bo 
wspomina Bohdan (Wroński nie Mańkowski), że 
u niego (Mańkowskiego) artylerię praktykował na 
Helu. Mańkowski krótkim i doskonałym przemó
wieniem porywa nas za serca. Tradycje marynar
skie w kraju są tak żywe, jak wśród naszej nielicz
nej grupy wiernych. Z kraju są z nami koledzy Je
rzy Broniewicz, Julian Czerwiński, Witold Wron
ka, Jan Gosk i Józef Rudzki, który z dumą poka
zuje mi oryginalną gapę pilota. Zamierza zostawić 
ją w muzeum gen. Sikorskiego. Kolega Gosk po
dejmuje się koordynować w kraju sprawę tablicy 
pamiątkowej poświęconej pamięci admirała J. Un- 
ruga.

Imieniem zagranicznych, zamiejscowych i za
morskich kolegów przemawia Konrad Namieśnio- 
wski. Nie potrzebuje on wprowadzenia, bo jako by
łego dowódcę, jednego z założycieli naszego Sto
warzyszenia i od lat honorowego członka SMW zna
my go wszyscy. Komandor Namieśniowski wspo
mina jakże zasłużonych dla polskiej marynarki wy
chowawców jak komandorzy Zajączkowski, Kow
nacki i inni i dziękując podkreśla pracę włożoną 
przez organizatorów zjazdu. Poniekąd uzupełnie
niem tego przemówienia jest wystąpienie niedzielne 
kol. Bolesława Łassy, który na Walnym Zjeździe 
przypomniał wychowawczą rolę podoficerów Ma
rynarki Wojennej w szkoleniu i zaprawianiu w służ
bie morskiej młodych marynarzy.

Prezes SMW, dr Bolek Markowski, podkreśla w 
swym przemówieniu radość, jaką nam sprawili ci 
koledzy, co w wielu wypadkach z bardzo daleka 
przybyli na naszą jubileuszową uroczystość i dzię
kuje tym, którym jeszcze nie zdążyliśmy podzię
kować Przede wszystkim wymienia kol. Tadeusza 
Kutka, który wsparł nasz Zjazd bardzo szczodrze, 
ofiarowując bezpłatne kwatery w swym hotelu, or
ganizując przejazdy i ratując nas, gdy drukarnie 

nie mogły na czas przygotować potrzebnych do
kumentów, czy też gdy coraz to zmieniane sale, 
mimo że każda była większa od poprzedniej, wciąż 
jeszcze okazywały się za małe. Dr Markowski god
nie reprezentował nie tylko Zarząd SMW, ale 
wraz z dr. Włodzimierzem Limonienko i Jerzym 
Hofmanem, Służbę Zdrowia Marynarki.

Drugą niespodzianką zapowiedzianą przez kol. 
B. Wrońskiego, było końcowe, nieawizowane pro
gramem przemówienie kmdr. Wojciecha Franckie- 
go, które swą szczerością i prawdziwym sentymen
tem utrwaliło nasze przywiązanie do byłego Do
wódcy. Przemówienia nagrywa na taśmę magne
tofonową kol. Tadeusz Hermaszewski, który dyskre
tnie zwija się po sali i podsuwa w odpowiednim 
momencie mikrofon nie przeszkadzając mówcom, 
by nasz wieczór utrwalić dla potomnych. A Ziutek 
Kneba zawodowo fotografuje i mówców i słucha
czy i jemu to zawdzięczamy graficzną oprawę te
go wydawnictwa.

Zabawa i tańce

Florian Wizła ze swadą doskonałego wodzireja 
wielojęzycznie zapowiada, że orkiestra Gypsy Ada
ma zaczyna grać do tańca. W takt tanga mary
narskiego (oczywiście), tańce rozpoczyna pani pre- 
zesowa Lula Markowska z kol. wiceprezesem Ta
deuszem Budzyńskim. Młodzież od razu do nich 
dołącza i rusza w tany podśpiewując z cicha, choć 
nie zawsze w tej samej tonacji, jednak dodaje 
sobie w ten sposób ducha i w rozruszaniu zasie
działych nóg. Nim zdążyłem obejść olbrzymi stół, 
moją żonę porwał w tany Antek Piątek. A mnie 
zatrzymuje Stach Olszewski i po przyjacielsku 
stwierdza, że moje przemówienie bardzo mu się 
nie podobało. Cieszę się więc, że byłem słuchany 
i że przemawiałem kontrowersyjnie, gdyż kmdr Bu- 
siakiewicz zapewnia mnie, że dobrze mówiłem. Do
brze, że choć jednemu koledze podobało się to, 
o czym mówiłem. Nie mam jednak czasu by sobie 
gratulować, bo wpadam na kontyngent kanadyjs
ki. Serdecznie witam się z Oskarem Glińskim, wy
mieniamy ostatnie komunikaty o córkach i wspo
minamy powojenne lata londyńskie. Żenią Miodoń
ski po karierze w marynarkach pakistańskiej i ka
nadyjskiej opowiada o swej pracy przy uniwersy
tecie. Kiedy wreszcie moją żonę odprowadził jej 
ostatni partner dołączamy do grupy „podwodnia- 
ków”. Są państwo Anczykowscy, Kłopotowscy, 
Guzowscy, kpt. Andrzej Guzowski — dziś sekre
tarz ambasady amerykańskiej w Paryżu — w kamu
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flażu wspaniałej brody, sam stwierdza, że ma już 
włosy mniej ryże niż za dawnych lat, gdy służył 
na „parostatku”. Z kolegami z zarządów SMW, 
Stefanem Wolffem, Janem Bednarzem i Józefem 
Wiszowatym, rozmawiamy o ogromie pracy włożo
nej przez organizatorów Zjazdu i o pracy, czekają
cej nowy, mający być jutro wybrany zarząd. Zapew
niam, że przemęzocny i przepracowany w tym ro
ku nie dam się wybrać do nowego zarządu. Ale 
jestem człowiekiem bez charakteru . . .nie wybrać, ale 
mówiąc gwarą nadwiślańską dałem się „nabrać” je
szcze raz. Na szczśęcie w dobrym towarzystwie, 
bo Józek Wiszowaty też jest ze mną w zarządzie.

Orkiestra zmienia rytm. Po tangach jest walc, 
znowu tanga, a w energicznych oberkach i posuwi
stych kujawiakach panowie Tymiński, Anczykow- 
ski i Nadratowski wręcz celują. Nie należy ich jed
nak zanadto chwalić. Zadanie znowuż nie było ta
kie trudne, bo mieli doskonałe partnerki. Następuje 
długa seria niezapomnianych, sentymentalnych me
lodii. Jesteśmy „w maleńkiej, cichej tej kawiarence”, 
są „jesienne róże”, pytamy „gdzie twoje serce” i 
zapewniają nas, że „gdy wrócisz, o nic cię nie za
pytam”. Reakcja moja jest bardzo typowa. Te 
melodie 'wywołują u mnie prawie że do niezaspo- 
kojenia pragnienie, podchodzę więc do baru, gdzie 
Olek i pani Guluk pomagają mi je gasić. Tuż obok 
przewija się Janisław Wańkowski, Piotr Surzyn i Je
rzy Rust, dawno nie widziany Zdzisław Pleśniak i 
obywatele ziemscy Zbyszek Jagusiewicz i Krzyś 
Miszewski z rodziną. Satysfakcję sprawia miesz
czuchowi uścisnąć farmerską prawicę, do podnosze
nia trunków zaprawioną.

Mazury .. .

Jeszcze przed północą mamy okazję odpocząć 
i odsapnąć po energicznych oberkach i sentymen
talnych tangach. Śliczne dziewczęta i przystojni 
chłopcy w bajecznie kolorowych strojach ustawia
ją się na środku sali i sprawiają nam miłą niespo
dziankę rozpoczynając swój program odśpiewa
niem starej, tradycyjnej już piosenki „Morze, nasze 
morze”. To zespół „Mazury”, który uprzejmie zgo
dził się uświetnić nasz wieczór programem pieśni 
i tańców narodowych. Doskonale zgrane głosy i 
starannie przygotowane piosenki porywają nas za 
serca. Gdyby nie obawa, że nasze marynarskie gar
dła zbyt chrapliwe dźwięki mogą wydawać, chciało 
by się dołączyć i śpiewać razem z nimi. Wspania
ła prezencja tancerzy, śliczne stroje i staranna cho
reografia ukazują krakowiaki, trojaki i mazury ja

ko prawdziwe klejnoty polskiej ludowej sztuki. 
Oklaskom i zachwytom nie ma końca, a naszych 
młodych przyjaciół mogę zapewnić, że ich trzecio
majowy występ nie mógł być lepiej przyjęty.

Nucąc sobie cichutko „Krakowiaczek ci ja” pod
chodzę do Kostka Siemaszki i przypominam mu, 
że i on kiedyś w Mazurach tańczył z panną Sei- 
fertówną. Przenosząc się myślą w dawne lata, Ko
stek ze wzruszenia ledwie mówić może. Swój en
tuzjazm do tradycyjnych polskich tańców, stro
jów i muzyki kultywuje obecnie w Chicago. Jest o 
czym gadać, bo w czasach przedamerykańskich 
często spotykaliśmy się w SMW, a obecnie dwóch, 
bardzo mi bliskich kolegów, Kazimierz Gidziński 
i dr Stanisław Nałęcz-Korzeniowski właśnie w Chi
cago mieszkają. Kostek chce, bym nagrał dla nich 
na taśmie pozdrowienia. Zrobię to jutro — mówię 
— bo na razie głos mój jest gdzie indziej potrze
bny.

Tańce już się z powrotem zaczęły. Pary wirują na 
sali we wspaniałym walcu, gdy w rogu sali Zbyszek 
Plezia rozpoczyna śpiewy. Dołączam oczywiście, 
bo głos mam tak samo kiepski ( tylko Zbyszek 
śpiewa głośniej), i przy pomocy paru, równie nie- 
utalentowanych wokalistów po „podniesieniu syg
nału na linie”, gdy „z komina już walił dym”, prze
nosimy się na „molo kuracyjne, gdzie lekki wie
trzyk dmie”. Uciszają nas ci bez fantazji, rusza
my więc w tany, bo czas leci a zabawa musi się 
skończyć o 2 w nocy. Resztę sił trzeba przecież 
zarezerwować na niedzielne Walne Zebranie i po
niedziałkowy wyjazd do Plymouth.

Finale

Tylu jest zamiejscowych i rzadko w Londynie 
widywanych kolegów, że ci, co nie tańczą, wędru
ją po sali od stolika do stolika, jakby licząc na to, 
że los wcześniej czy później pozwoli im spotkać 
starych przyjaciół. Jest nas przecież w dużej sali 
320 i łatwo jest rozminąć się i stracić tę raz na 30 
lat okazję. Spotykam w swych wędrówkach nasze
go filozofa i szwajcarskiego korespondenta Naszych 
Sygnałów, kol. Mieczysława Wasilewskiego, witam 
Andrzeja Browarśkiego, miłego Zenona Mossakow
skiego, Stanisława Lewińskiego do niedawna w Man
chester, dziś, po zmianie pracy spod Liverpoolu, i 
jak zawsze eleganckiego Michała Białowskiego. Z 
Londyńczykami łatwiej daję sobie rady. Widujemy 
się często na zebraniach, czy przy brydżu, czy 
na dorocznym obiedzie koleżeńskim. Są moi nie
dalecy sąsiedzi z Ealingu, Florian Hubicki i Stani
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sław Traszko. Jest Zdzisław Chmielewski i od po
wrotu z Bahamas londyńczyk, Feluś Minkiewicz. 
Wśród starej (pracą w Stowarzyszeniu) gwardii wi
dzę wielu przyjaciół, z którymi miałem przyjem
ność kolegować w zarządach, jak Edek Liber, en
tuzjasta sportów, jachtu i wycieczek, jak wierny 
brydżysta Alfons Górski, encyklopedia historii i do
kumentacji SMW, Mariusz Hrynkiewicz Moczul
ski, komandorowie Edmund Nowak i Aleksander 
Trzyna z Komitetu Wykonawczego Światowego 
Zjazdu, przystojny adiutant Andrzej Ponikiewski, 
a z kol. Hermaszewskim nieustająca komisja rewi
zyjna SMW, kol. Olgierd Żukowski.

Sprawia mi dużą satysfakcję fakt, że choć książ
ka „XXX lat Stowarzyszenia Marynarki Wojennej’ 
ukazała się i była kolportowana dopiero w piątek 
i choć cały sobotni ranek był poświęcony Zjazdowi, 
już w sobotę wieczorem dwóch kolegów londyń- 
czyków, po — być może pobieżnym — przeczyta
niu książki, ciekawie i pozytywnie o niej mówili. 
Dowiedziałem się więc, że poza pierwszym roz
działem, napisanym przez Bohdana Wrońskiego, 
reszta, to właściwie bardzo swobodne bujanie. Zga
dzam się z przedmówcą, bo takie jest i moje zda
nie, gdy drugi londyńczyk wyraża sąd, zapewne zła

godzony alkoholem, bo życzliwy. Łatwo było — mó
wi — Wrońskiemu Bevina cytować, ale na szczęście 
nikt nie dokumentował naszych pikników czy spot
kań towarzyskich starciem Zamku ze Zjednoczeniem. 
Zgadzam się i w tym z przedmówcą, bo faktycznie 
było inaczej w 45 i 46 roku, inaczej dziesięć lat 
temu i — na co zwracam uwagę — inaczej jest 
dzisiaj. Bo niestety, dzisiaj już jest jutro.

Orkiestra kończy grać i powoli rozchodzimy się 
do domów po wspaniałym wieczorze. Koledzy z 
Francji do hotelu „Terstan”) Nevarn Sąuare, gdzie 
zatrzymali się u b. kol. Stanisława Tabaki. Szybko 
też wpisali go na członka SMW. Inni pieszo, 
samochodem czy taksówką zdążali do domów czy 
na londyńskie kwatery, szczęśliwi i chyba bardzo 
zadowoleni. Nie mogłem w swych bardzo niepo
radnych wrażeniach szczęśliwego i zadowolonego 
uczestnika wspomnieć wszystkich kolegów, którzy 
z nami byli. A pamiętajmy, że byli i tacy, co dołą
czyli do nas dopiero w niedzielę na Walnym Zjeź
dzie lub spotkali nas w poniedziałek w Plymouth. 
Szkoda, że was z nami nie było — mogę tylko 
powiedzieć tym, co na Światowy Zjazd Marynarzy 
nie przyjechali.

W. Krzyżanowski

Bankiet — grupa taneczna „Mazury”
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Od lewej: kmdr Francki, p. Wrońska, kmdr Namieśniowski, p. Markowska, kmdr Wroński, kol. Her
maszewski, p. Morgenstern, kmdr dr Markowski, p. Namieśniowska

PRZEMÓWIENIA

Kmdr. Wroński

Dobry wieczór Państwu,
Witając Państwa w pierwszym rzędzie chciał

bym przeprosić za małe opóźnienie rozpoczęcia 
naszej biesiady, wynikłe z tego że przyszło kilku 
niespodziewanych gości ale w myśl naszej zasady 
gość w dom Bóg w dom, musieliśmy ich jako tako 
rozmieścić.

Proszę państwa w tej chwili na sali nas jest 
przeszło 300 osób (brawa) więc jest to wyrazem 
sukcesu, sukcesu więzi koleżeńskiej i sukcesu en
tuzjazmu tych wszystkich których dzisiaj na sali 
witam.

Proszę państwa 300 osób jest dość trudno roz
mieścić więc przepraszam za wszystkie usterki pro
tokólarne, ale ponieważ większość stołów to są 
stoły okrągłe, a każdy kto siedzi przy stole okrąg
łym, siedzi oczywiście na pierwszym miejscu.

Proszę państwa ponieważ mamy gości brytyj
skich i francuskich wypowiem kilka zdań po angiel
sku i po francusku.

Ladies and gentlemen, let me take this occa- 
sion to extend our warm greetings of welcome to 
our British friends and to the good ladies of our 
members who courageously joined them for better 

and for worst, then into the Polish Naval gang fol- 
lowing an example of those Scottish ladies who few 
centuries ago, settled in Poland, married Polish 
lads, and established Anglo-Saxon-Celtic-Polish 
breed. I wish you all a very pleasant evening.

Mesdames et Messieurs, c’est un grand plai- 
sir d’avoir parmi nous des personnes qu’une fois 
śtaient nomees par Claude Faraire les petites alliees. 
Neamoins ces petites alliśes sont devenues des grandes. 
Je vous salue tres cordialement en souhaitant une 
bonhe soiree. Nous avons aussi entre nous un allie 
a je souligne un, le Capitain de Vaisseau de la 
Marinę Portugaise Pinto Pereira — permettez-moi 
Commandant de vous saluer dans votre langue na- 
tale BEN VINDO..

Dziękuję, siadamy do stołu.
Drodzy Państwo, Jeśliście studiowali dzisiejsze 

Menu to zauważyliście, że jest ono urozmaicone 
przemówieniami. Z wielką przyjemnością jako pier
wszego mówcę przedstawiam kpt. Lesisza, świetne
go artylerzystę z czasów wojny i świetnego archi
tekta czasów pokoju. Bez przesady można powie
dzieć że to on ten Zjazd wymyślił i jemu więc przy
pada zaszczyt otwarcia przemówień na dzisiej
szym wieczorze. Ponieważ jest on również jedy
nym wśród nas odznaczonym Orderem Papieskim 
myślę, że to „Dignum et iustum est”.



30 NASZE SYGNAŁY

Przemówienie kol. Lesisza

Panie Przewodniczący, Urocze Panie,
drodzy Koledzy,

Uważam za szczególne wyróżnienie i zasz
czyt że proszono mnie abym wzniósł toast dla 
nieobecnych kolegów. Zaproszenie to przyjąłem z 
radością i przyjemnością. Zanim jednak ten toast 
wniosę pragnąłbym powiedzieć kilka słów o obec
nych kolegach. Przede wszystkim chcę podzięko
wać kol. Wrońskiemu za wspaniałe przygotowanie 
Zjazdu (oklaski) Wiesiowi Krzyżanowskiemu i kol. 
Piechowiakowi gratuluję wydanej książki. Kol. Woj
ciechowskiemu, i tutaj przemawia przeze mnie o- 
czywiście zawodowa zazdrość, gratuluję projektu 
artystycznych upominków, które Państwo dostali 
w piątek. Wszyscy podawaliśmy swoje projekty, ale 
jego były najlepsze.

Proszę Państwa, nasz Zjazd to chyba pierw
sza mobilizacja marynarzy po ostatniej wojnie. Mo
bilizacja ta wypadła wspaniale. Przyjemnie jest 
widzieć wśród nas kolegów, którzy przyjechali ze 
wszystkich stron świata. Tutaj mam listę, która nie 
wiem czy jest dokładna bo dostałem ją przed sa
mą kolacją. Lista ta mówi, że z Polski mamy sześciu 
kolegów, z Francji natomiast mamy aż 39-ciu, co 
uważam za rewanż za inwazję Francji w 1944 r. 
odpłacony przez nich w tym roku przez inwazję 
na Anglię. Przyjechało ich 39 nie licząc ich pięk
nych żon oczywiście. Z USA 14 kolegów z Kanady 
4, ze Szwecji 1, z Holandii 3, z Belgii 2, ze 
Szwajcarii 1, Portugalia 2, z Bahams 2, i oczywiś
cie z najdalszego zakątka, nazwisk żadnych nie 
wymieniam ale wszyscy wiedzą że jeden jest z 
Australii.

Proszę Państwa, co w takiej chwili jeszcze 
można powiedzieć, tylko to że nam jest przykro, 
że nie ma tu wszystkich naszych kolegów. Więc 
proszę Państwa wznoszę teraz toast naszych nie
obecnych kolegów.

Kmdr. Wroński
Proszę Państwa, drugi mówca właściwie zos

tał już przedstawiony przez mojego przedmówcę, 
więc proszę nie uważać, że to jest jakiś wieczór 
masoński bo i drugi mówca jest architektem. Ale 
nie tylko architektem, ale także należy do tej kon
fraterni, czy mafii artyleryjskiej jak i kapitan Le- 
sisz bo w czasie spotkania z Bismarkiem pełnił 
nielada funkcję bo aż gospodarza komory amuni
cyjnej Nr. 2.

W. Krzyżanowski

Nie mogę z mym przedmówcą, inicjatorem 
Światowego Zjazdu Marynarzy, drogim kolegą i 
miłym przyjacielem Tadeuszem iść w paragon ani 
szlachetnością sentymentów, ani głębią myśli, ani 
krasomóstwem. Ale na różne tematy dziś mówimy 
i obawiam się, że ja swój mniej poważnie rozwinę, 
co nie znaczy bynajmniej, bym nie doceniał wagi 
i doniosłości swego tematu. Na wstępie więc chciał- 
bym sięgnąć do historii, a nawet do przedhistory
cznych czasów, by przekonać Państwa, że choć 
w wielkim skrócie sprawę zamierzam przedstawić

Kiedy KIER. MAR. ANT. czyli Kierownict
wo marynarek antycznych wysłało do tysiąca okrę
tów sygnał odkotwiczenia i flota ruszyła pod Tro
ję, cokolwiek piszą dziś historycy marksistowscy, 
nie rozpoczęło to pierwszego konfliktu ustroju ka
pitalistycznego z ustrojem ludowym. Wiadomo, że 
o piękną buzię poszło, bo oto śliczna Helena na 
spartańskiego Menelaosa klasyczny wypięła tyłeczek 
i z ponurego lacedemonu uciekła do wesołej Troji 
z przystojnym Parysem. Homer, pierwszy histo
ryk wojen morskich wszystko to opisał dokładnie 
i co do genezy działań wojennych żadnych nie po
zostawił wątpliwości.

A w czasach już historycznych odpowiedzial
ność za morskie eskapady i niepowodzenia Marka 
Antoniego słusznie złożono w całości na główkę 
znowu nie tak biednej i słabej Kleopatry.

Historia nowożytna znaczenia pań w wojnach 
morskich nie potrafiła docenić. Tomy całe napisa
no o taktyczno-strategicznym geniuszu wielkiego 
Nelsona, ale dokładna analiza inne znajdzie je
go zwycięstw przyczyny. Oto siedziała na Mi- 
norce Lady Hamilton i nudziła się wściekle. Wy
słała więc do Horatia zaszyfrowane sygnały. To 
mu podwiązkę podesłała, to kawałek koronki, to 
pukiel włosów. I skąd ma nowoczesny histo
ryk wiedzieć, że po odcyfrowaniu sygnały te zna
czą: „Zwyciężaj szybko i wracaj, bo tu zwariować 
można bez ciebie”. Ale historia milczy, że to pięk
na Emma była powodem błyskawicznych powo
dzeń Lorda Nelsona w kampaniach morskich.

W polskich dziejach morskich dużo się mó
wi o dalekowzrocznej polityce królów, którzy 
kraj rolniczy chcieli wciągnąć w krąg zagadnień 
marynistycznych. Ale słuszną historycznie wyda- 
je się teza, że Barbara Radziwiłłówna po wysłu
chaniu długich panegiryków nielubianej teściowej 
Bony o gondolach, o statkach spacerowych i o łód
kach co renesansowych turystów na Capri woziły,
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zwróciła się do króla „Zygmuncie, mu mówiąc, 
Auguście! (król był dwojga imion) Flotę stwarzaj, 
orkiestrę marynarską stwarzaj, a będziemy sobie 
przy dźwiękach muzyki, pod czerwonymi żagla
mi, po szmaragdowym Bałtyku żeglować”. Wszy
scy z wspaniałych historycznych opracowań Boh
dana Wrońskiego wiemy o królu, ale o Barbarze 
dopiero dziś udało mi się wtrącić parę słów, by jej 
zasługi upamiętnić.

Skończyć chciałbym ten krótki, historyczny 
przegląd wpływu płci pięknej na przebieg wojen 
morskich, wspominając czasy, których większość 
tu obecnych pań pars magna fuit. Rozpaczliwą sy
tuację na morzach w drugiej wojnie światowej uda
ło się marynarce królewskiej opanować przez stwo
rzenie wrenek. Polskiej marynarce mewki pomog
ły w zwycięstwie. Od momentu przemundurowa- 
nia korpus mewek stanął do pracy jak jeden mąż.

Zdając sobie sprawę, jak niezgrabne, a nawet 
uwłaczające jest to porównanie, brnę dalej licząc 
na zmysł humoru i przede wszystkim na pobłażli
wość miłych słuchaczek. Mewki pracowały dziel
nie. Oto jedna wypisuje na maszynie kartkę ewiden
cyjną, oto druga z magazynów mundurowych ga
cie na okręt wysyła, oto trzecia ... ba nie mówmy 
za dużo o młodości górnej i chmurnej, bo żony, 
a co gorsze i mężowie słuchają. Ale zgodzić się 

trzeba, że niewiele jest wart marynarz bez karty 
ewidencyjnej nie mówiąc już bez gaci, bo to i na 
wachcie zimno i na lądzie nieprzystojnie. A gdy 
skończyła się służba na morzach, na szczęście nie 
skończył się duży udział pań w naszym marynar
skim życiu:

Niedawno, bo zaledwie wczoraj ukazało się 
drukiem źródłowe dzieło historyczne p.t. XXX lat 
Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, w którym 
na stronie 17 czytamy, że we wrześniu 1950 roku 
kol. Halina Wójcik rozpoczęła pracę w kancela
rii i nawet najsłabsi matematycy wyliczą sobie, że 
>w tym roku przypada jej dwudziestopięciolecie.

Mieli Grecy swoją Helenę, która antycznym 
światem zatrzęsła, że aż Homerowi oko zbielało. 
Mamy i my swoją Helenę, co Haliną, by ich nie 
pomylić kazała się nazywać, która od 25 lat swym 
delikatnym paluszkiem Stowarzyszenie nasze pod
piera. Drżą przed nią prezesi, sekretarze i skarb
nicy, a Stowarzyszenie kwitnie pielęgnowane jej 
życzliwą rączką.

Jak już jestem przy historycznych porówna
niach, niech mi wolno będzie przypomnieć, że od 
czasów wschodniego imperium Sofia była symbo
lem mądrości, a Rzymem i zachodnim imperium 
rzymskim niejedna Julia z przedsiębiorczością 
rządziła przez swego męża czy syna cezara. Pa
ni Zofii Pereira i pani Julii Mackus, których imiona
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tak szlachetne cnoty symbolizują i wszystkim pa
niom które z nimi pracowały, niech mi wolno bę
dzie podziękować nie tylko za mądrość i przed
siębiorczość ale przede wszystkim za siostrzaną 
miłość, jaką okazały naszym kolegom, których los 
i życie powojenne potraktowały mniej łaskawie.

Przez całe lata nasze wspólne wieczory i zaba
wy urządzał komitet pań. W Londynie i w kołach 
lokalnych znaczyło to, że Panie ubierały salę, 
zbierały fanty na loterię, robiły maskotki dla gości, 
sprzedawały bilety, by w ostatnim momencie przed 
zabawą truchcikiem pędzić do domu. A tam ci
cha pracownica morza, spokojna mewka, jednym 
ruchem grzebienia i dotknięciem kredki (nie za
bierało to więcej niż trzy czy cztery godziny) 
przemieniała się w wspaniałego drapieżnego alba
trosa, który nam serca łamał na wieczornym balu. 
Dziękuję Wam, miłe Panie, że tak wspaniale umia
łyście organizować nasze życie towarzyskie i imie
niem płci brzydkiej dziękuję Wam, że zawsze jes
teście tak piękne. Bo nie jest inaczej i dzisiaj. Nie 
tylko pozwoliłyście nam tu się zebrać — ja już 
rok temu wniosłem podanie do swej lepszej połowy 
o wolny wieczór — ale uświetniacie ten wieczór 
swą obecnością. Przy naszych skromnych marynar
skich krawatach Wasze suknie wyglądają jak kwia

ty. 1 ze wzruszeniem zauważam, że tej jubileuszo
wej wiosny, z wrodzonym kobiecym taktem, tak 
duża ilość kwiatów zakwitła w marynarskim, gra
natowym kolorze.

Niech mi wolno będzie jednej z naszych gra
natowych róż, pani Hance Cieszkowskiej, serdecz
nie podziękować imieniem kolegów, którzy przy
gotowali ten zjazd i naszą jubileuszową książkę 
za poświęcenie dla wspólnej pracy tylu długich go
dzin, bez których nasza praca byłaby dużo cięż
sza.

Proszę panów! Perswadujemy w rączki Pań. 
Niech mi wolno będzie wznieść toast, który oczy
wiście brzmi tak, jak brzmiał za dawnych lepszych 
czasów:

Proszę panów, Zdrowie Pań po raz pierwszy!

Kmdr. Wroński
Proszę Państwa, każdy wieczór żeby był in

teresujący, musi mieć swoją zagadkę, swoje, jak to 
Anglicy nazywają mystery. Tą zagadką, tą myste- 
ry jest następny mówca, który kryje się pod kryp
tonimem „Kolega z Polski”. Pozwolą Państwo że 
zabawimy się na chwilę zgadywaniem kto to jest. 
Żeby łatwiej było odgadnąć pozwolę sobie przyto
czyć kilka, jak Anglicy mówią clues. Klucz. Otóż
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ten kolega z Polski nosi najpiękniejsze imię w Mary
narce, takie jak ja. To jest ten ważny clue. Drugim, 
równie ważnym jest to, że znowuż stety czy niestety, 
należy do tej mafii artyleryjskiej. Trzecie clue, mniej 
ważne, takie prawie że marginesowe, to jest to, że 
był pierwszym dowódcą baterii cyplowej im Helio- 
dora Laskowskiego, i czwarty zupełnie margineso
wy, że w czasie kampanii wrześniowej, kiedy do
wódca tej baterii mój przyjaciel ś.p. kmdr. Przy
byszewski został ranny, on objął dowództwo bate
rii i 27-go września miał zaszczyt stoczyć pojedy
nek z pancernikami niemieckimi. W czasie tego po
jedynku pocisk niemiecki trafił w wieżę dowodze
nia z wieży zrobiła się prawie że wieża w Pizie, 
on nie stracił fantazji i wydał komendę ewakuować. 
Ewakuowano się, on dalej prowadził strzelanie o 
ile mnie pamięć nie myli z działa Nr. 2.

Komandor Mańkowski.

W Menu po Escalope of Veal Chasseur jest 
napisane, kolega z Polski, to właśnie ja. Przemó
wienie moje będzie może w zupełnie innej tona
cji od przemówień kolegów, i w zupełnie innej to
nacji do której ja jestem normalnie przyzwycza
jony. Nie mamy żadnego Stowarzyszenia, mamy 
natomiast najsilniejszą organizację w świecie, ma
my esprit de corp które nas wszystkich łączy to 
esprit de corp które pozwoliło nam bronić wybrze
ża, które pozwoliło walczyć na siedmiu morzach 
świata to esprit de corp które pozwoliło przetrwać 
noc niewoli i smugę cienia która była wynikiem 
tej nocy niewoli.

Chcę zapewnić kolegów, w imieniu wszystkich 
kolegów z Polski, że młodzież w Polsce zna was 
lepiej niż sobie wyobrażacie; ja osobiście mam duże 
trudności w poznaniu moich najbliższych kolegów. 
Młodzież z Polski rozchwytuje książki o Mary
narce, młodzież nasza zna was z imienia z nazwi
ska, z wyczynów i z fotografii. Oni by łatwiej roz
poznali was niż ja was nawet rozpoznaję drodzy 
Koledzy. Otóż w imieniu tej tradycji która na 
pewno nie skończy się na tym pierwszym i ostat
nim Zjeździe, chcę wypić zdrowie tradycji polskiej 
bandery i polskiej Marynarki Wojennej.

Kmdr. Wroński

Serdecznie dziękuję Bohdanie, jeśli tak mogę 
powiedzieć za śliczne przemówienie i przedsta
wiam następnego mówcę. Właściwie nie wiem jak 
go przedstawić, czy 'go przedstawić jako pioniera 
łączności jeszcze z czasów przedwojennych łączno

ści którą później zamienił na pionierstwo łączności 
i wspólnoty naszego Stowarzyszenia, czy mówić, 
gdyż wszyscy go znamy jako dowódcę Garlanda 
i Błyskawicy, komendanta Morskiego Południe, ale 
może nie wszyscy Państwo wiecie, że gościmy też 
Prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręgu 
Ottawa.

Komandor Namieśniowski
Drodzy państwo,
Przypadlo mi w udziale z kolejności powie

dzieć kilka słów na tej wzruszającej uroczystości, 
w której dzisiaj uczestniczymy. Jest to bardzo 
poważny chalenge, po tych doskonałych przemó
wieniach któreśmy tutaj słyszeli. Chcialbym jed
nak podkreślić jedną rzecz, że to się dzieje dzięki 
instytucji, która została stworzona w okresie roz
wiązania Polskich Sił Zbrojnych i mimo wszelkich 
przeciwności przetrwała do dnia dzisiejszego. To 
jest bardzo poważny szmat czasu i po tym z tego 
tytułu można powiedzieć, że Polska Marynarka 
Wojenna, która wyruszyła w 1939 r. na wojnę zda
ła egzamin. Zdała ten egzamin dlatego, że w okre
sie przedwojennym byliśmy szczęśliwi mieć zes
pól ludzi którzy nas wychowali. Chciałbym tutaj

Mańkowski
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teraz wspomnieć o dwóch wspaniałych ludziach, 
różnych co do charakteru, co do zdolności Admira
le Swirskim i Admirale Unrugu, ale chciałbym rów
nież wspomnieć o tych znakomitych wychowaw
cach, jak komandorze Zajączkowskim, komandorze 
Frankowskim, Admirale Morgensternie, Kownac
kim, Kodrębskim, i tylu innych, (brawa) Proszę 
państwa wypadki to nie są nigdy przypadkowe, to 
nie są cuda. To jest pewien zespół okoliczności, 
który się zdarza w pewnym określonym okresie 
czasu i wytworzy pokolenie które bierze na swe 
barki odpowiedzialność i tą odpowiedzialność nie
sie i wykonuje. Jeden z wielkich przywódców na
rodu, z którego pochodzimy, kiedyś powiedział, 
że wielka idea jest jak dźwignia: człowiek rośnie 
wraz z nią. Jeżeli zatem spojrzeć wstecz, może
my sobie z pewną dozą satysfakcji ale bez dumy 
powiedzieć żeśmy wykonali swój obowiązek na ja
ki nas było stać. Dziękuję.

Kmdr. B. Wroński
Proszę państwa ostatni zabiera głos prezes na

szego Stowarzyszenia komandor Markowski. Nie 
będę go wprowadzał, bo jest nam bliski i wszyst
kim znany ale pozwolicie, że w imieniu was wszy
stkich złożę jego żonie, i jemu bardzo serdeczne 
wyrazy naszej radości, że jest między nami. Jak wie
cie państwo niedawno przechodził bardzo ciężką 

operację i chwała Bogu jest między nami.

'kmdr. B. Markowski

Drogi Bohdanie, Panie i Panowie,

Do moich obowiązków, które najchętniej speł
niam, należą podziękowania. Dzisiaj do „urzędo
wych” podziękowań dołączam osobiste, za senty
ment i troskę o moje zdrowie. Pomimo niedawno 
przebytej operacji czuję się prawie zupełnie do
brze, nie mam zamiaru umierać ale mam zamiar 
naprzykrzać się Wam jeszcze przez dłuższy czas. 
(Brawa).

Oficjalnym i wyznaczonym tematem mego prze
mówienia miały być podziękowania w imieniu Za
rządu SMW za Waszą obecność, Drodzy Koledzy, 
za obecność Waszych Żon i rodzin oraz podzię
kowania dla Komitetu Zjazdu z kol. Bohdanem 
Wrońskim na czele za organizację i pracę włożo
ną w przygotowania.

Temat ten, to jest podziękowania, okazał się bar
dzo atrakcyjny, gdyż moi poprzedni przedmówcy 
i kol. Tadeusz Lesisz i kol. Wiesław Krzyżanow
ski, podziękowali i organizatorom i Paniom. Mnie 
zostało wymienić tylko tych nie wymienionych ale 
zasłużonych — oraz podziękować mówcom.

Pragnąłbym przede wszystkim podziękować ko
ledze, który w gorączkowym przygotowaniu tego
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Zjazdu stał się opatrznościowym mężem. On wyna
lazł, w ostatniej chwili, ten wspaniały lokal, on 
kieruje transportem, on załatwił sprawę drukowa
nia naszych programów, on wreszcie dał w swoim 
hotelu bezpłatną gościnę dla 30 kolegów. Tym ko
legą jest Tadeusz Kutek. Proszę by Kolega Tade
usz powstał, abyśmy mogli Mu podziękować i je
szcze raz podziwiać Jego wspaniałą brodę (brawa).

Przygotowania do Zjazdu były gorączkowe i dla 
niektórych bardzo wyczerpujące. Nic dziwnego, 
że kol. Jaś Busiakiewicz wygląda zmęczony, kol. 
Wroński wygląda zmęczony, kol. Jabłoński wyraźnie 
wyczerpany, p. Halina Wójcik wygląda tak zmę
czona, że użyjemy wszelkich wpływów aby dostała 
jak najwcześniejszy urlop, bo dla większości z nas 
Zjazd był 3-dniową przyjemnością, a dla niej oprócz 
tego były to 3 miesiące ciężkiej pracy (brawa).

Z niewymienionych muszę wspomnieć o innych 
kolegach jak kol. Dulla i Wizła, którzy dbają o 
nasze rozrywki dla duszy i ciała. Proszę obu tych 
panów by powstali ... by koledzy wiedzieli kogo 
winić za możliwe usterki w tym dziale (obaj kole
dzy wstają, sala nagradza ich oklaskami).

Dostali Państwo książeczkę o historii SMW. Głó
wnym redaktorem jest Wiesław Krzyżanowski. On 
wraz z kol. A. Piechowiakiem starali się by książ
ka wyszła na czas. Chociaż nie uniknęli wielu błę
dów drukarskich dotrzymali terminu. Za to jeste
śmy im wdzięczni (brawa).

W tej książce są prace kilku kolegów autorów. 
Jak ten sam Krzyżanowski, Wroński, Budzyński, 
Lesisz, Wizła, Poray-Wojciechowski, Brożek, Prei
sner, Piechowiak, Olszewski, a nawet ja. Otóż tym 

wszystkim autorom piszącym o Marynarce lub o 
ludziach z nią związanych, jesteśmy specjalnie 
wdzięczni, gdyż „scripta manent”.

Pierwsza część tego łacińskiego powiedzenia 
jest oczywiście „verba docent”, co przypomina mi 
o przyjemnym obowiązku podziękowania mów
com. Mówcy dotychczasowi powiedzieli wszystko. 
Wszystko co potrzeba było powiedzieć. Dzisiaj, na 
poranku, Bohdan Wroński powiedział tak serdecz
nie, miło i wesoło, że zostanie on bezwarunkowo 
najlepszym mówcą z Marynarki Wojennej.

Dziękuję Bohdanowi Mańkowskiemu, memu sta
remu Koledze z czasów Gdyńskich, towarzyszo
wi walk o Polskie Wybrzeże. On był na Helu, ja 
byłem na Oksywiu. Dziękuję mu za miłe i ser
deczne słowa. Dziękuję wszystim mówcom (bra
wa).

Teraz, proszę Państwa, chciałbym abyśmy się le
piej poznali i dlatego pragnąłbym przedstawić wszy
stkich kolegów i gości. Ponieważ to jest technicz
nie niemożliwe, przedstawiam Państwu obecnych 
prezesów Kół, których proszę by powstali i zgo
dzili się na przedstawienie ich gościom. Zacznijmy 
od Koła Manchester — Tadeusz Lesisz, Koło Glas
gow — kol. Lassa, Koło Francja — kol. Plewa, 
Koło Plymouth — kol. Preisner; proszę Panów, 
by Koledze Preisnerowi dać podwójne brawa, bo 
pojutrze będą Państwo jego gośćmi i wiem, że się 
świetnie do tego przygotowuje. Niestety, nie ma 
kolegi Prezesa z Brighton; bardzo żałujemy i prze
syłamy Mu serdeczne pozdrowienia. Nie ma także, 
niestety, kol. Jekla z Nowego Yorku, ale jest kol. 
Brożek, który był tam prezesem (wszyscy wymię-
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Od lewej: kmdr Karnicki, p. Busiakiewicz, kmdr Jabłoński, p. Wójcik, kmdr Busiakiewicz, p. Wisz-
nicka Pinto-Pereira, p. Budzyński, p. Pitułko

nieni koledzy powstają, a sala przyjmuje każdego 
owacyjnymi oklaskami).

Wszystkich Panów powitał już kolega Wroński. 
Ja nie będę powtarzał, gdyż użyłbym tego same
go sentymentu i tych samych słów. Dziękuję.

Kmdr Wroński
Proszę Państwa, jak już powiedziałem, żeby wie

czór był udany musi mieć swoją mystery. My drugą 
mystery, drugą niespodziankę mamy, ale mamy je
szcze jedną niespodziankę, już nie natury mystery 
sensu stricto, ale natury uczuciowej, natury kole
żeńskiej, natury serdecznej. Komandor Francki.

Kmdr Francki
Koleżanki, Koledzy, Panie i Panowie,

Po 27 latach przyjechałem do Europy. Byłem tą 
Europą oszołomiony. Przyjechałem tutaj na Zjazd 
Marynarki. I proszę Państwa chciałem naprawdę 
serdecznie podziękować tym kolegom, którzy mnie 
spotkali tutaj bardzo serdecznie i z wielkim senty
mentem. Mało tego; największym moim przeży
ciem tutaj był przyjazd Kolegów z Polski Ale nie 
tylko to było serdeczne dla mnie, przyjemne i 
wzruszające spotkanie, ale ja mam jeszcze do nich 
prośbę. Przekażcie tym w Polsce, którzy nie mogli 
przyjechać, a którzy w wielu wypadkach służyli w 
Armii Krajowej, i przeżyli nędzę, biedę i poniewier
kę, ale której odwaga jest szeroko znana. Powiedzcie 

im, że jesteśmy tacy sami jak oni. Poza tym chciał- 
bym się jeszcze zwrócić do tych, których obowią
zek żołnierski zmusił do ciężkiej poniewierki i na
raził na potworne przeżycia w niewoli. Powiedz
cie im, że podziwiamy ich, bo my tutaj, a szcze
gólnie ja, nigdy nie doświadczyłem żadnych spe
cjalnych braków ni ucisku. Walczyliśmy i robiliśmy 
co należało, ale w warunkach wprost luksusowych. 
Byliśmy żołnierzami Rzeczypospolitej, i my i wy, 
ale jakże w innych warunkach wypadło nam wal
czyć. Powiedzcie im, że w pełni doceniamy spo
sób, w jaki spełniali swój obowiązek wobec Ojczy
zny, walcząc w szeregach Armii Krajowej w 
lasach i gdzie było można, lub przeżywali ponie
wierkę niewoli czy syberyjskiego wygnania.

Ja, proszę Panów, wrócę na „Antypody” i praw
dopodobnie już się nie zobaczymy, bo każdy z nas 
dobrze wie, że już raczej bliżej końca niż dalej, ale 
chciałbym Wam tylko jeszcze jednej rzeczy ży
czyć: by Wam Matka Boża, która królowała nam 
tyle wieków z Częstochowy, świeciła z Ostrej Bra
my i kasztelaniła z Jazłowca, błogosławiła Wam 
na resztę Waszego życia. Dziękuję.

Kmdr Wroński
Proszę Państwa! Kolega Markowski podzięko

wał wszystkim poprzednim mówcom jest moim 
miłym i serdecznym obowiązkiem podziękować 
kmdr. Franckiemu, mojemu dowódcy z czasów 

wojny, mojemu przyjacielowi, z czasów tej „luksu
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sowej” wojny, ale niech mi będzie wolno przy
pomnieć, że ta „luksusowa” wojna nie zawsze była 
luksusem. Pamiętam dobrze, że były okresy, kie
dy Francki nie schodził z pomostu przez 48 go
dzin. Panie Komandorze, serdecznie Panu dzię
kuję, za te przepiękne słowa, zwrócone do Kole
gów z Polski, zwrócone do nas i proszę przyjąć 

zapewnienia, że je odwzajemniamy i życzymy Pa
nu wszystkiego najlepszego a za pańskie piękne 
przemówienie — Bóg zapłać! ( Brawa).

Kol. Wizła
Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Teraz roz

poczynamy tańce.

Tadeusz BUDZYŃSKI
NIEDZIELA RANO

JUBILEUSZOWY WALNY ZJAZD 
STOWARZYSZENIA

Na specjalny charakter tego Zjazdu złożyły się 
dwa aspekty, a mianowicie 30 rocznica istnienia 
Stowarzyszenia — a więc Jubileusz, no i prawie 
dwukrotnie powiększona liczba uczestników Wal
nego Zjazdu dzięki Światowemu Zjazdowi Maryna
rzy, który w tym czasie odbywał się w Londynie.

Trzydzieści lat, to jednak naprawdę długi okres 
czasu i poza odczuwaniem tych lat na własnych 
barkach, możemy stwierdzić, że nie tylko finan
sowo rozrośliśmy się do dość pokaźnych rozmia
rów, ale również nici przyjaźni i koleżeństwa nie 
tylko nie zostały zerwane między nami pomimo 
tak wielkiego rozproszenia po świecie, ale ich moc 
nawet, powiedziałbym, wzrosła. Jakże przyjemnie 
było oglądać te, tak dawno niewidziane, twarze, 
jak miło było pogawędzić i wspominać lata, które 
przeminęły.

Wspaniały nastrój bankietu, który odbył się po
przedniego wieczoru aż do wczesnych godzin 
rannych, pomimo niedospania został przeniesiony 
na salę zjazdową, którą w tym roku była sala tea
tralna Ogniska Polskiego, przy 55 Ehibition Rd., 
SW7.

Można było wyczuć od początku Zjazdu, że pra
gnieniem wszystkich uczestników było jak najprę
dzej skończyć część oficjalną Zjazdu, by mieć jak 
najwięcej czasu do spotkań towarzyskich, niekrę- 
powanych procedurą zjazdową.

Jak zwykle minutą milczenia uczciliśmy pamięć 
którzy w tym roku opuścili nasze szeregi na zaw
sze.

Prezes kol. B. Markowski otwiera Zjazd i wita
jąc zebranych podkreśla jego specjalny charakter. 
Jednym z wyrazów tej wspólnoty, łączącej nas 
wszystkich, był czek pa 500 dolarów, przywiezio
ny przez Kolegów Brożka i Łopucha z Koła Nowy 

York dla Komisji Opieki. Zgromadzeni podzięko
wali gorącymi oklaskami za tak wspaniały dar ko
legów z Ameryki.

Zaproponowany skład Prezydium Zjazdu przez 
kol. B. Markowskiego został przyjęty oklaskami:

Przewodniczący — kol. K. Namieśniowski, 
Wiceprzewodhiczący — kol. T. Budzyński, 
Sekretarze — kol. kol. T. Lesisz i W. Poray-

Wojciechowski,
Asesor — kol. F. Preisner,

Komandor Namieśniowski, dziękując za wybór 
zwrócił się z apelem do obecnych, by wypowia
dali się krótko i zwięźle i ściśle trzymali się te
matu, gdyż czas mamy bardzo ograniczony.

Kol. B. Jabłoński, jak w zwykle w dobrej i przy
jemnej formie przedstawił problem braku ludzi 
do pracy w Stowarzyszeniu i jak bardzo jest po
trzebny dopływ nowych ochotników.

Kol. J. Busiakiewicz omówił krótko przyczyny 
zmniejszających się wpływów (inflacja), oraz po
trzebę zrewidowania gospodarki Stowarzyszenia.

Kol. W. Poray-Wojciechowski odczytał nadesła
ne telegramy i listy na Zjazd od organizacji kom
batanckich i kolegów, którym czas nie pozwolił 
na wzięcie udziału w Zjeździe.

Kolega Przewodniczący, zarządzając przerwę 
obiadową — pół godziny wcześniej niż przewidy
wano — nagrodzony został oklaskami, bowiem 
wszyscy odczuwali ogromne pragnienie, którego 
podstawą był wczorajszy, dobrze oblewany ban
kiet.

I znów była okazja do pogawędzenia z kole
gami dawno niewidzianymi. Ognisko Polskie przy
gotowało smacany obiad i zaopatrzyło bary w 

rozmaite trunki, wiedząc jak brać marynarska by
wa spragniona.

Po przerwie obiadowej i wznowieniu obrad, na 
plenum kol. B. Markowski wręczył dyplomy Krzy
ża Zasługi kolegom z Koła Brighton — Adamiako
wi, Zabłockiemu i Żółkiewce.
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Opracowania Komisji programowej referuje kol. 
K. Zubkowski, i zostały one przyjęte przez ze
branych bez poprawek.

Z kolei Komisja Matka przedstawia skład nowego 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, co zostaje przyjęte 
przez aklamację.

Skład nowego Zarządu:
Prezes — kol. T. Budzyński;
Członkowie Zarządu — J. Busiakiewicz, A. Ciesz

kowska, R. Dulla, B. Jabłoński, W. Krzyżano
wski, E. Liber, B. Markowski, F. Minkiewicz, 
S. Olszewski, A. Piechowiak, F. Pitułko, A. 
Ponikiewski, J. Wiszowaty, F. Wizła, S. Wolff, 
B. Wroński, K. Zubkowski.

Na zakończenie kol. B. Wroński podziękował 
serdecznie kol. B. Jabłońskiemu za jego wytężoną 
pracę w zorganizowaniu Światowego Zjazdu Ma
rynarzy oraz dziękuje Prezydium za tak świetne 
prowadzenie Zjazdu,

Kmdr K. Namieśniowski zamyka Zjazd apelem 
do współpracy i życzeniami dalszego rozwoju na
szego Stowarzyszenia.

Wszyscy koledzy z uczuciem dobrze spełnio 
nego obowiązku udali się do sal recepcyjnych na 
kieliszek „sherry”, którą Stowarzyszenie dzięko
wało obecnym za ich pracę.

W czasie lampki wina, kol. J. Rudzki, dawno 
niewidziany, przekazał na ręce kmdr. B. Wrońs
kiego dla Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego, swoją odznakę pilota morskiego pier
wszej klasy; jest to dziś już „biały kruk” wśród 
odznak wojskowych. Kol. Wroński gorąco mu po
dziękował za ten dar, wiemy bowiem, jak trudno 
się rozstawać z pamiątkami drogimi naszym ser
com.

Powoli sale zaczynają pustoszeć; zebrani opu
szczają „Ognisko”, by znów połączyć się w różne 
zespoły na prywatnie organizowanych przyjęciach.

Lekko zmęczony wziąłem kierunek na gościn
ny dom kmdr. Wrońskich — tam bowiem byłem 
zaproszony — by w pogodnej i miłej atmosferze 
spędzić resztę tego, tak pamiętnego dla mnie dnia. 
Jutro rano — prawie świtkiem — wyjazd do Ply
mouth.

Plymouth — przed Tablicą Pamiątkową Marynarki Wojennej kmdr W. Francki, kmdr K. Namieśniow- 
wski, kmdr R. Tymiński
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NIEDZIELA WIECZOREM

Niedzielny wieczór był wolny od „oficjalnych” 
uroczystości; został wykorzystany przez kilku 
kolegów-londyńczyków dla rodzinnych przyjęć.

Państwo Jaraczewscy, Karniccy, Pitułkowie, 
Wrońscy gościli swych kolegów i przyjaciół.

Pozostali koledzy, albo zwiedzali Londyn, albo 

w małych grupkach, w prywatnych czy publicznych 
lokalach omawiali swoje dawne przeżycia i dzie
lili się wrażeniami i informacjami o swojej pracy, 
o rodzinach, nadziejach i ... kłopotach.

Niektórzy nawet, jak głoszą złośliwe czy po
chlebne plotki, wspominali dawne czasy aż do świ
tu następnego dnia, nie kładąc się spać, po to tyl
ko, by zdążyć na pociąg do Plymouth.

Alfred Piechowiak

PONIEDZIAŁEK
WYJAZD DO PLYMOUTH

Jeżeli komukolwiek wydaje się, że z upływem lat 
zmiękliśmy, że o dawnej dyscyplinie zapomnieli
śmy — to się myli. Jak za starych, dobrych czasów, 
zaczęło się od OPR.

Koledzy zza .granicy stanęli w hotelu kol. Kut
ka, spod którego ruszyć miał autobus do Plymouth. 
Nie byli to wszyscy, bowiem część postanowiła 
jechać pociągiem, wymawiając się, że autobusem to 
za długo, że się wlecze. Powód jednak był inny. 
Kartograjom trudno byłoby rżnąć w brydża. Poza 
tym twierdzili że baru w autobusie nie ma. Tutaj 
się srodze pomylili, bowiem zaraz po odkotwicze- 
niu łagiewki ze złotym płynem, w iście demokra
tyczny sposób, zaczęły krążyć pomiędzy mary
narską bracią, bez żadnego względu na stopnie. 
Były i pieśni narodowe.
Otóż największą grupę zagraniczników stanowili 

„Francuzi”, więc jak zawsze „sól marynarki”. Ja
ko ludzie wysokiej kultury kulinarnej, uważali że 
nie można jechać w tak daleką podróż bez konty
nentalnego śniadania, na które w hotelu było za 
wcześnie — wyjazd był o 0630. Ciurkiem więc ro
zeszli się po okolicznych kafejkach w poszuki
waniu czarnej kawy. Innym powodem było to, że 
dopiero przed godziną zakończono opijanie trzy
dziestoletniego rozstania z kolegami.

Starszym w autobusie — o mało nie powiedzia
łem ’na redzie’ — był komandor Wroński. Na po
moście zegar wskazuje 0630, a załoga nie jest w 
komplecie. Od zakończenia wojny mogło minąć 
trzydzieści lat, lecz nawet teraz podobnej insubor- 
dynacji tolerować nie można w marynarce. I słusz
nie. Rozesłano więc gońców na cztery strony kom
pasu z rozkazem natychmiastowego stawienia się 
na pokładzie autobusu. Rezultat był piorunujący. 
Na horyzoncie pokazywać się zaczęły trochę o- 
ciężałe postacie byłych maszynistów z „Pioruna”, 
elektrykarzy z „Błyskawicy”, którzy półgębny- 
mi 'merde alors’ świadczyli, że dyscyplina na flocie 
być musi. Wzrok komandora, jeżeli nie słowa, spra

wę załatwiły. Wydano rozkaz odboju. Rzuciliśmy 
cumy .. .

Tak się złożyło ze sternikiem luksusowego ko
rabia, znaczy szoferem, był również marynarz An
glik, który służbę w Royal Navy zaczął w Plymouth 
w 1943 roku. Kiedyśmy wracali, przez wewnętrzny 
telefon powiedział nam, że takich przyjemnych pa
sażerów jeszcze nie woził, i że pielgrzymkę do 
przystani młodości będzie pamiętał na równi z na
mi.

Po paru zwrotach, po wyjściu z Earls Court’u 
położyliśmy się na kurs do Plymouth. Cała naprzód! 
Ileś tam obrotów. Jedziemy!

Korabl znaczy się luksusowy, ale bez baru, jak 
to przewidywali kartograje. Tutaj się jednak prze
liczyli, bowiem z chrześcijańskim zaparciem pu
szczono w obieg co było. Wkrótce też zaczęły się 
pieśni narodowe. Było więc „Morze, nasze mo
rze. ..” i „Góralu, czy ci nie żal”. Do Czarne
go Morza nie doszliśmy, chociaż wielu radziło by 
Polskę Jagiellońską wskrzesić. Komandor Na
mieśniowski jakoś żurawiejki kawaleryjskiej nie za
intonował. Zapiewajłą był komandor Wroński.

W pół drogi podeszliśmy pod przydrożną gospo
dę żeby kawy pobrać, wodę z bezzy wypompować. 
Chociaż wiatru od morza jeszcze nie czuliśmy, to, 
że ono niedaleko widać było z oleodruków na ścia
nach, same żaglowce prujące pod pełnymi żaglami 
... do Plymouth.

Dzwonu ze sobą nie wzięliśmy, więc nie wiem 
jak długo jechaliśmy. Zanim doszliśmy do Plymouth, 
na horyzoncie czekał na nas pilot kol. Rumiński, 
który doprowadził nas do Albert Gate. Drugim 
pilotem był kol. Gajda, własnym samochodem wo
ził Prezesa SMW Budzyńskiego, tudzież resztę ko
lejowych brydżystów ze stacji, wraz z dwoma fla
gowymi Prezesa, kol. kol. Krzyżanowskim i Ol
szewskim.

Koło w Plymouth włożyło wiele pracy w zorga
nizowanie dnia. Najwięcej spadło na barki Zarzą
du Koła, więc kol. kol. Preisnera, Sroki i Wolnego, 
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jak planowanie, organizowanie i związana z tym 
korespondencja. A wiele rzeczy trzeba było usta
lić naprzód. Załatwienie noclegu w Fleet Club dla 
kolegów z Francji, nawiązanie kontaktu z miej
scową prasą, radiem i telewizją, która zanotowała 
Światowy Zjazd Marynarzy <w Plymouth. Wspomnia
no o nas w programie BBC z Plymouth, natomiast 
w prasie ukazały się fotografie z uroczystości skła
dania wieńca pod Tablicą, oraz z wizyty koman
dora Tymińskiego na fregacie HMS DANAE, 
bowiem ORP CONRAD tak właśnie się nazywał 
zanim przeszedł pod polską banderę. Była też dłuż
sza wzmianka o Zjeździe. Wszystkim tym zajmo
wał się Prezes Koła, kol. Preisner.

Sekretarz Koła, kol. Sroka, u którego telefon u- 
rywał się przez całe tygodnie w sprawach zjazdo
wych, załatwiał sprawy finansowe spotkania, kwe
stię wyszynku w Admiralty House, składanie wień
ca pod Tablicą, bo chociaż jest ona na zewnątrz 
Albert Gate, znajduje się jednak w obrębie bazy 
marynarki i potrzebne jest zezwolenie admirała 
dowódcy portu. Załatwić trzeba również było po
moc policji w zatrzymywaniu ruchu podczas skła
dania wieńca. Poza tym policja na motocyklach 
konwojowała nasze autobusy po Plymouth, czego 
zazwyczaj nie robi. Kolega Sroka zeszedł z wach
ty zjazdowej ostatni, po zniknięciu ostatniego goś
cia z Klubu SMW, po umyciu ostatniego kieliszka.

Kolega Wolny, to, jak każdy wie, tytan pracy. 
Nie miejsce tutaj przypominać ile mozolnej, bezinte
resownej pracy, ba, nawet gotówki, włożył przy 
urządzaniu ongiś Klubu SMW. Nie mogę go za 
bardzo chwalić, bo to kum, więc nie wypada. Trze
ba jednak zanotować, że w przygotowaniach do 
przyjęcia zjazdowiczów, kol. Wolny miał pod so
bą część materiałową, więc zamówienie i dostarcze
nie żywności, trunków, szklanek i kieliszków, i prze
noszenie tego z miejsca na miejsce, niby nawałę 
artyleryjską, z Admiralty House do Klubu SMW, 
wtedy, kiedy my zwiedzaliśmy Plymouth. Pomaga
li mu w tym kol. kol. Rumiński, Gawron, Szmydt, 
Katarzyński, Jakubiszyn, Chechłowski i Kiernik. 
Poza tym wszyscy oni dopilnowali żeby Admiralty 
House zostawić w przyzwoitym stanie, wszyscy 
wiemy co to w praktyce znaczy. Wykonywali oni 
również wiele, wiele innych czynności.

Nie zapominajmy też że o piękny wieniec z szar
fą w kolorach narodowych i napisem PNA, rów
nież postarał się kol. Wolny. Pomagał mu w tym 
kol. Szmydt.

Było wielu, wielu innych. Pomagali wszyscy, do 
których zwrócono się o pomoc. Więc kol. Ladrow- 

ski zajął się trudnym problemem parkowania sa
mochodów i autobusów. Kolega Gawron był głó
wnym barmanem, a pomagały mu Panie Kozisz 
i Grześkowiak, przez przeszło osiem godzin 
stojąc na stanowiskach. Świadczy to nie tylko o 
naszym pragnieniu, ale tym bardziej o ich 
poświęceniu i wytrzymałości. Kolega Katarzyński 
dostarczał kanapek, woził własnym samochodem 
co popadło, gościł uczestników.

Specjalne podziękowanie należy się p. Kopalce, 
właścicielowi domu, w którym mieści się Klub SMW, 
a który nie odmawiał pomocy i troszczył się o zjaz
dowych gości.

Wielu członków Koła Plymouth stanęło w potrze
bie, i na własny koszt wożąc kogo tylko było trze
ba, własnymi samochodami, a więc kol.kol. Kata
rzyński, Rumiński, Gajda, Szmydt, Ladrowski, 
Gawron, Jakubiszyn, Chechłowski, Gajewski, Kier
nik.

Szef Grześkowiak z wysokości baru karność i 
porządek między marynarską bracią utrzymywał, 
gotów każdemu dać dziesięć dni.

Wszystkim, tym wymienionym i tym niewymie- 
nionym, należy się nasze szczere podziękowanie.

W dobie babich buntów, kiedy widmo pani Pank- 
hurst porządek rzeczy przez Opatrzność ustano
wiony wydaje się walić, specjalny ukłon w stronę 
pań-żon wraz z bukietem podziękowań się nale
ży. Chociaż niewiele z nich bezpośrednio z mo
rzem było związanych, to jednak u boku mężów 
w potrzebbie stanęły — jak Bóg priykazał.

Więc na pierwszym miejscu panie: Preisnerowa, 
Sroka, Szmydt i Jakubowska zajęły się śniadaniem 
w Admiralty House. dostarczyły kwiatów z włas
nych ogrodów, swoich obrusów. Pani Wolna zajęła 
się zakupem żywności, przygotowaniem kawy i 
herbaty, a pani Rumińska zajęła się szampanem, i 
to tak dobrze że wszyscy, niektórzy nawet parę ra
zy. wypili na pomyślność SMW.

W pocie czoła, i na bosaka, w rytmicznym stuku 
noży, niby soplicowskie kuchciki, panie Szmydt, 
Jakubowska, Katarzyńska, Czarnota, Wieczorek i 
Gajda przygotowywały przeogromną górę wspa
niałych kanapek i przeróżnego rodzaju zakąsek. 
Wszyscy pięknie się im jeszcze raz kłaniamy i ser
decznie dziękujemy.

Chociaż słów tych czytał nie będzie, specjalne 
podzięki należą się Wice-admirałowi Tait, który 
dom swój, wraz z całą załogą oddał do naszej dys
pozycji, dał dwa kutry do wycieczki po porcie z 
użyciem jego osobistej przystani. To trzeba zano
tować. Zresztą i admirałowi oraz szefowi policji w 
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Plymouth Prezes Koła listy z podziękowaniem wy
stosował, otrzymując w odpowiedzi wiele miłych 
słów pod naszym adresem.

Wszystkim naszym przyjaciołom i kolegom z 
Plymouth naprawdę serdecznie dziękujemy. Nieza
pomniany to był dzień pośród Was. Aż żal było 
wyjeżdżać. Daj Boże zobaczyć się na naszych zło
tych godach. A może żeby tej bezcennej więzi ko
leżeńskiej nie rozluźniać spotkamy się wcześniej. 
Za rok?

Przypis redakcji:

W czasie wizyty w Plymouth powitał kolegów 
Prezes Kota SMW, kol. F. Preisner. Przemówienie 
jego przed tablicą pamiątkową Marynarki wojennej 
podajemy poniżej.

As a chairman of the Plymouth Branch of our 
Association I would like to welcome you all to 
Plymouth. So many of you have arrived and we 
are delighted to see you all. Some of you have 
travelled from very far away. I can see 
members of our Association from Bahamas, from Ca- 
nada, United States, even from Australia — Cpt. 
Francki. The coach unfortunately has not arrived 
from France but they will be 34 morę of us to join 
us here. Now I feel surę that all of us must have a 
soft spot in our hearts for Plymouth. Let us go back 
in our memory of 35 years, back to May 1940. It 
was here in Plymouth that most of us were pre- 
sent then. We had our naval barracks just on top 
of the road from here. Our Southern Command 
was also here and our ships in the dockyard along 
the jetties there wąs an old Albert Gate the part 
of it still exists through which most of us must of 

Plymouth — grupa uczestników przy Tablicy Pamiątkowej Marynarki Wojennej
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been going through and fro on many, many occa
sion. This plaque was originally erected at the Fost 
Str. Gate which is not very far away from here 
near the Old camp which we had after we left our 
barracks. Now I feel let this plague by a symbol of 
our Reunion with those who are no longer with 
us. I shall now ask Captain Namieśniowski, who 
was our C. in C. Plymouth Command, to lay the 
wreath on behalf of all of us.

Na przyjęciu w Admirality House, witała gości 
żona Prezesa Preisnera oraz przemawiali koledzy 
Wrońcki i Wizła.

Mrs Preisner na przyjęciu w Plymouth

We are very thrilled that everyone was able to come 
to Plymouth on such a lovely day to Admiralty 
House and we trust that they will remember it in 
the future and think of us. We hope in a few years 
time we might have another Reunion and bring eve
ryone together as this has been such a happy occa
sion.

Kol. Wizła

Ja chciałem tylko kilka słów powiedzieć. Po pier
wsze dziękuję Kolegom z Plymouth za przyjęcie, 
które było wspaniałe.

W sobotę na naszej zabawie komandor Namieś- 
nikowski powiedział o starszych oficerach. Na 
naszym Walnym Zjeździe w niedzielę kol. Lassa 
mówił o podoficerach. Ja będę teraz mówił o mary
narzach. Dowódca jest pożądany na okręcie, podofi
cerowie też, ale marynarze są koniecznością. Bez 
marynarzy dowódca nie może odkotwiczyć. Wra
cam do nas, marynarzy z Francji. Przyjechali dziś 
do Plymouth, gdyż tu właśnie była nasza pierwsza 
zaprawa. Tu był nasz pierwszy okręt, tu pierwsza 
zaprawa z morzem. Chłopcy z Francji odegrali 
dość dużą rolę, bo gdyby nie chłopcy z Francji Ma
rynarka byłaby mała, nie byłaby taką potęgą jaką 
była. Przyjechaliśmy dziś do Plymouth bo tu rozpo
częliśmy nasze życie marynarskie, przyjechaliśmy 
w 30 lat od tej chwili. Byliśmy dużym zastrzykiem 
w Marynarce i obecnie będziemy dużym zastrzy
kiem w Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej. Dzię
kuję wszystkim.

P.lymouth — grupa uczestników przed „Admiralty 
House” z gospodarzem, kol. F. Preisnerem (trzeci 

od lewej)
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Listy
Antokol 29.4.1975 

Drodzy Koledzy,
Dziękuję za zaproszenie na otwarcie Zjazdu. U- 

ważam to za piękną morską tradycję, aby żaden pol
ski marynarz nie został pominięty, a mam wiele do 
zawdzięczenia koleżeńskiej o mnie pamięci Sto
warzyszeniu Marynarki Wojennej.

Ku memu wielkiemu zmartwieniu wiek (92) i 
wielkie wiosenne osłabienie, nie pozwalają mi wziąć 
udziału w otwarciu Zjazdu.

W zamierzchłych czasach 19 i 20-go roku przyj
mowałem udział w tworzeniu naszej Marynarki 
Wojennej jako szef sekcji Org. D-tu dla Spraw Mor
skich czyli Szef Sztabu. Patrzyłem na wysiłek od 
Admirała do marynarza w twórczej pracy i na po
czątki bojowej tradycji w ciężkich walkach na lą
dzie morskiego pułku Jacynicza i na pierwsze 
zwycięstwo na wodzie odradzającej się Marynar
ki na Pinie, pod Horodyszczami odniesione przez 
por. Giedrojcia.

Strasznie to dawne czasy. Upłynęło 56 lat i mało 
pozostało oficerów i marynarzy z tych czasów.

W 39-tym r. Marynarka została poddana ognio
wej próbie a w tym samym roku i latach czterdzies
tych odtworzona w Anglii. Pięknie są opisane zna
komite organizacyjne i bojowe działania naszej 
Marynarki w książce, wydane przez Sto
warzyszenie na 5O-tą rocznicę odrodzenia Pols
kiej Marynarki napisanej przez komandora Wroń
skiego i innych.

Wysiłek ten może tylko wywołać podziw, który 
zawsze będzie budzić entuzjazm w naszych ro
dakach do spraw morskich.

Wybrzże Polski po 2 Światówce znacznie się 
powiększyło; Polska otrzymała szereg wartościo
wych portów, ale póki trwa zależność Polski od Ro
sji, nie będzie odtworzona silna, należna jej flota 
na Bałtyku, a złowrogie działa zawsze patrzeć 
będą z rosyjskich Prus Wschodnich na Gdańsk i 
Gdynię.

Stary marynarz, oficer Marynarki z 1904 roku, 
który przeszedł przez niejedną bitwę morską, ży
czę Zjazdowi powodzenia w zgodnych obradach 
i jednomyślnych rezolucjach, które podkreślałyby 
wolę walki na emigracji o prawdziwą Niepodleg
łość Polski.

Z koleżeńskim poważaniem
Jerzy Wołkowicki gen. bryg.

Neuilly s/Seine 22.4.1975
Szanowny Panie Komandorze,
Żałuję niewymownie, że różne zajęcia nie pozwo

lą mi wziąć udziału w Światowym Zjeździe Mary
narzy.

Dlatego też, tą drogą, pozwalam sobie złożyć 
na ręce Pana Komandora dla wszystkich uczest
ników w Zjeździe, moje serdeczne życzenia i ko
leżeńskie pozdrowienia.

Łączę wyrazy poważania i szacunku,
Władysław Poniński

Cambridge, 22.4.1975
Szanowny Panie Komandorze,
. .. Bardzo mi przykro że nie będę mógł wziąć 

udziału w Światowym Zjeździe ale niestety jestem 
po operacji i muszę przebywać w domu.

Myślami jednak będę z całą Rodziną Marynar
ską w tych dniach Zjazdu.

Życzę pomyślnego i owocnego Zjazdu oraz kre
ślę się z najserdeczniejszymi pozdrowieniami tak 
dla Pana jak i dla Wszystkich Kolegów

Z wyrazami uznania
T. Kubiakowski

Los Angeles 
28 kwietnia 1975 r.

Drodzy Koledzy,
Ogromnie żałuję, że nie mogę uczestniczyć w 

zjeździe koleżeńskim, aby zobaczyć od lat niewi
dzianych kolegów i odświeżyć wspólnie wspomnie
nia z naszej przeszłości w Polskiej Marynarce 
Wojennej.

Ale podczas uroczystych dni zjazdu myślą bę
dę z Kolegami w Londynie, zasyłając im wiele ser
decznych życzeń i miłego spędzenia czasu.

Czesław Wronowski 
P.S. Z niecierpliwością będę oczekiwał sprawozdania 
ze zjazdu koleżeńskiego.

Hove 21.4.1975
Proszę o skreślenie mnie z listy uczestników 

Zjazdu Marynarzy. Powód: choroba i zalecenie le
karza.

Życzę Zjazdowi powodzenia w naradach oraz 
przesyłam Kolegom serdeczne pozdrowienia.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
J. Danyluk
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Drogi Kolego Przewodniczący,

Zjazd Ogólnoświatowy Marynarzy jest wielkim 
wydarzeniem w naszym życiu emigracyjnym. Jest 
świadectwem, że pomimo upływu 30 lat od zakoń
czonej dla Polski tragicznie wojny — żołnierze Pol
skich Sił Zbrojnych nie upadają na duchu, ale byli 
i są prawdziwymi ambasadorami Polskiej Sprawy. 
Uchwały Zjazdowe na pewno będą świadectwem tej 
prawdy.

W dniu Walnego Zjazdu przesyłam serdeczne 
bratnie pozdrowienia, wiary w lepszą przyszłość 
narodu polskiego, a na wewnątrz w Waszej organi
zacji wiary w Wasze Stowarzyszenie, które jest 
wzorem jedności, koleżeństwa, dbałości o potrze
bujących opieki i w ogóle skuteczności w pracy spo
łecznej.

Niech żyje Wolna i Niepodległa Polska!
Z koleżeńskim pozdrowieniem

A.K. Gabszewicz
Prezes SLP

BEST WISHES OF HAPPY ANNIERSARY RE
GRET WE CAN NOT BE WITH YOU ZAJĄCZ
KOWSKI

Herefield Hospital
1 maja 1975 

Przesyłam najserdeczniejsze i najlepsze życze
nia na Zjazd Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 
w 30 Rocznicę jego powstania.

Szczerze żałuję, że mój pobyt w szpitalu przedłu
ża się do przyszłego tygodnia i że nie mogę wziąć 
osobiście udziału w Zjeździe.

Stanisław Kopański

12 Pułk Ułanów Podolskich 
Koło Pułkowe

Londyn, 3 maja 1975
Zarząd Stowarzyszenia Marynarki Wojennej 

w Londynie
Panu Prezesowi oraz członkom Stowarzyszenia 

Marynarki Wojennej z okazji 30-lecia Stowarzy
szenia przesyłam imieniem Zarządu Koła 12 pułku 
Ułanów Podolskich oraz własnym najlepsze życze
nia oraz pozdrowienia.

Z. Nadratowski, ppłk.
Prezes Kola.

Sucy en Brie 10 maja 1975
Drogi Panie Komandorze,
Serdecznie Panu dziękuję za pozdrowienia o- 

raz wyrazy pamięci oficjalne i prywatne.
Od roku wybierałem się na Zjazd Marynarzy w 

dniach 2-4 maja 1975.
Niestety ze względów zdrowotnych nie mogłem 

przyjechać. Tylko duszą i myślami byłem na tym 
Zjeździe. Żywo pamiętam ludzi, działalność, czas 
i historię.

Kruszy się stara wiara morska. Zostawiła historię, 
Mar. Woj. dla potomnych. Jest się czego uczyć.

Łączę moje najlepsze pozdrowienia dla Pana i 
dla żony, jeśli jeszcze pamięta naszą jazdę samo
chodem w okolicach Paryża w 1938 r. z małym An
drzejem. Do moich pozdrowień dołącza się moja 
żona jako że ma 2 lata służby w Mar. Woj.

F. Rydzewski
Kenmore, N.Y. USA

15.4.1975
Panie Komandorze,
W załączeniu przesyłam „upoważnienie”. Nie

stety na zjazd nie mogę przybyć bo wciąż „tymcza
sowo” pracuję i urlopu nie mogę dostać bo jestem 
w trakcie projektowania bardzo potrzebnego urzą
dzenia dla fabryki...

Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla wszyst
kich Kolegów, życzę przyjemnego pobytu w Lon
dynie i owocnych obrad.

Ściskam dłoń i pozostaję z szacunkiem
Jerzy Pieńkowski

Majowa rocznica 
“I ja tam byłem, 
Miód i mleko piłem, 
A com widział Boże, 
w bajki włożę”.

J. Kraszewski
Trzydzieści lat, to długi okres czasu w życiu lu

dzkim. Nasza marynarska wiara, rozsiana wiatrami 
po świecie, spędziła te lata borykając się z losem ze 
zmiennym szczęściem. Kiedy jednak nadszedł ów 
dzień apelu, stawiło się w Londynie około trzysta 
osób; reszta, choć z rozmaitych powodów nieobe
cna, jestem przekonany, że była z nami „in spi- 
ritu”. I tak rozpoczął się Światowy Zjazd Mary
narzy Polskich.

Dzień 3 Maja 1975 roku w Londynie żywo przy
wiódł na pamięć dzień Konstytucji Majowej 1792 
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roku w Warszawie. Zmieniły się tylko postacie hi
storyczne, jak również okoliczności. Oto złotous- 
ty komandor Wroński to Konarski i Kołłątaj w jed
nej osobie; Ignacy Potocki to mecenas Nadratow- 
ski, książę Adam Czartoryski to ambasador Raczyń
ski, Małachowski to Tadeusz Lesisz, a my, niewy- 
mienieni członkowie Samopocy Marynarki Wojen
nej i goście, to senatorzy i posłowie rozmaitych 
ziem Polski.

Sala wypełniona po brzegi, panowie w wieczo
rowych ubraniach, panie w balowych sukniach; z 
boku sowicie zastawione stoły . . . Hasła — wolność, 
równość i braterstwo nasycały atmosferę. Rozczu
lającymi były widoki komandorów, ściskających 
swoich byłych podwładnych oficerów i podofice
rów, podobnie jak to miało miejsce w 1792 roku, 
kiedy to magnat brał w ramiona mieszczanina, a 
szlachcic wieśniaka.

Były również wzruszające przemowy kolegów: 
Wrońskiego, Markowskiego, Lesisza, Krzyżanow
skiego oraz tego nieznanego kolegi z kraju.

W Plymouth kolega Preisner i Sroka ożywili na 
szą pamięć przeżyciami czasu wojny, składając hołd 
i wieńce pod tablicą pamiątkową poległym maryna
rzom polskim w latach 1939-1945.

Spotkani koledzy, choć niestety niektórzy bar
dziej niż inni „dotknięci zębem czasu”, jakby po
wiedział S. Żeromski, godnie reprezentowali moc 
naszej więzi marynarskiej, która nie zna granic 
ani odległości, a która jedynie zagaśnie, kiedy nasze 
serca przestaną bić.

Ta miłość do tradycji przeszłości i wspólnych 
przeżyć na obczyźnie, przywodzi na pamięć dzie
je słynnych legionów Dąbrowskiego.

Podobnie jak w owych czasach, nasze szeregi 
maleją, jednak nasze czyny i ideje nigdy nie zaginą, 
ale zostaną wpisane do chwalebnej karty historji 
naszego narodu. Nie wątpię, że ten dzień nastąpi, 
kto wie, może nawet jeszcze za naszej egzysten
cji.

Niech mi wolno będzie z odległej Kanady, po
dziękować Komitetowi Światowego Zjazdu Mary
narzy za wspaniałą organizację oraz za wytworze
nie serdecznego nastroju, który uradował nasze 

serca i zbliżył nas jeszcze bardziej do siebie.
Wszystkich kolegów, uczestników Zjazdu oraz 

tych, którzy na zebraniu nie byli, biorę w ramio
na po kolei i życzę im dużo zdrowia i powodzenia.

Do następnego spotkania,
„ A. Browarski

11-ty czerwca, 1975.

Do „Naszych Sygnałów”.

Drogi Panie Redaktorze!
Przepraszając, że tak późno przesyłam moje 

podziękowanie i wrażenia ze Światowego Zjazdu, 
uprzejmie proszę o umieszczenie poniższego lis
tu w „Naszych Sygnałach”, z prośbą o skoregowa- 
nie stopni przy nazwiskach Kolegów, o ile się w 
nich pomyliłam.
Zofia Wisznicka Pinto Pereira,

Przeżywając wciąż jeszcze wrażenia ze Świato
wego Zjazdu w 30-lecie istnienia S.M.W., w imieniu 
mego męża i swoim przesyłam na ręce Kmdr. Boh
dana Wrońskiego, jako Przewodniczącego Komi
tetu Wykonawczego Światowego Zjazdu Maryna
rzy, nasze najserdeczniejsze podziękowanie Wszy
stkim, którzy Zjazd przygotowali i do niego się 
przyczynili. Był on naprawdę wspaniały i świet
nie zorganizowany i uchylam czoła przed ogro
mem pracy włożonym, by go urzeczywistnić i dać 
nam, uczestnikom, tyle chwil szczęśliwych i nieza
pomnianych.

Kpt. mar. Tadeusz Lesisz był naprawdę natchnio
ny, gdy wystąpił z propozycją uczczenia trzydzie
stolecia przez zwołanie światowego spotkania i na
leży Mu się specjalna wdzięczność.

Piękną i cenną pamiątką (obok innych ślicznie 
wykonanych) pozostanie książka „XXX lat Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej” pod redakcją Por. mar. 
Wiesława Krzyżanowskiego i Podch. mar. Alfreda 
Piechowiaka. Opracowanie materiału historycznego 
w tak krótkim czasie i przy pracy zawodowej, by
ło wyczynem nielada. Toteż niesłusznie por. mar. 
Krzyżanowski, w swej skromności, osądza książkę 
krytycznie w słowie wstępnym, bo chyba Jego i 
wielu Autorów doskonałe pióra w pełni oddały roz
wój i działalność Stowarzyszenia we wszystkich 
jego kierunkach. Czyta się te artykuły z całym za
interesowaniem, odświeżając wspomnienia nieraz 

już zapomniane, a budzące podziw ile zostało osiąg, 
nięte tak niewielu siłami.

Zjazd można ocenić jako wielki tryumf Komite
tu, Sekretariatu S.M.W., w osobach Kmdr. Bruno
na Jabłońskiego i Haliny Wójcik, na których spadł 
iście Syzyfowy wysiłek nadliczbowej pracy, oraz 
Wszystkich, którzy w organizacji Zjazdu poma
gali. Wybór miejsc na nasze spotkania, program, 
transporty — wszystko było bez zarzutu.

Mało tego, trudno podkreślić dostatecznie nie- 
tylko zapał towarzyszący przygotowaniom, ale 
też i serce w nie włożone. Ta czuła troska o potrak
towanie każdego uczestnika Zjazdu indywidualnie 
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w Świadectwie Obecności i w tak pięknej szacie 
graficznej, ogarniała uczuciem specjalnego wyróż
nienia i powitania, co było nader miłe. Nic też 
dziwnego, że od chwili rejestracji, gdy otrzymałam 
z rąk Anny Cieszkowskiej i Bosmana Tadeusza 
Hermaszewskiego kopertę z pamiątkami (było to 
już późno, w piątek, a więc Oni z kolei byli „na po
sterunku”), gdy doznałam serdeczności Ich powi
tań i gdy otworzyły się przedemną ramiona” gos
podarzy — witających wciąż licznie przybywają
cych, z Kmdr. Janem Busiakiewiczem, Por. mar. 
Tadeuszem Budzyńskim i Por. mar. Stanisławem 
Olszewskim na czele, poczułam się w S.M.W. od- 
razu tak, jakbym wróciła do swego DOMU, do 
SWOICH! Po tylu latach nieobecności było to prze
życie nawskroś przejmujące i jakże bezcenne.

W sobotę. 3-go Maja, przy tradycyjnym słońcu, 
po głębokich wzruszeniach porannych i podnios
łych w czasie oficjajhego Otwarcia Zjazdu, ze świet
ną przemową Kmdr. Wrońskiego (czyż mogło być 
inaczej?), wieczorny bankiet był imponujący. Bo 
to i sala swobodnie nas mieszcząca, a była nas prze
cież gromada bardzo liczna i mowy tak dobrane, 
że nas prowadziły od nastroju uroczystego pro
tokólarnych powitań i podziękowań, poprzez sku
pienie i zainteresowanie do szczerego rozbawie
nia, a to dzięki krasomóstwu przemawiających (już 
to na brak talentów oratorskich i pisarskich uskar
żać się nie możemy); i jedzenie smakowite i wina 
ze znastwem wybrane; występy młodzieży w stro
jach regionalnych i wreszcie orkiestra nogi do tań
ca podrywająca, wszystko to złożyło się na atmo
sferę takiej wesołości, żeśmy się rozhasali na do
bre!

Nastrój jaki panował na całym Zjeździe był o- 
promieniony taką szczęśliwością, że chyba każdy 
zapomniał o swych trudnościach, niepokojach i 
kłopotach, a całym sercem oddał się radości spot
kania przyjaciół po wielu latach. Żal tylko jeden, że 
czasu nie starczyło, by porozmawiać ze wszystki
mi dowoli.

Trzeba stwierdzić, że brać marynarska trzyma 
się nad podziw. (Nie mogę tego powiedzieć o tych, 
z poza naszego Stowarzyszenia, których widzia
łam w Ognisku). Poznawaliśmy się bez trudu, a że 
czas przyprószył włosy siwizną, lub je trochę prze
rzedził, to tylko dodało uroku wiecznie młodym 
twarzom.

Są rozstania, nawet z pozornie bliskimi, po któ
rych nie ma o czym ze sobą rozmawiać, ale też ist
nieją poważne powiązania tak serdeczne, że przy po 
spotkaniu podchwytuje się gawędę tak, jakby prze

rwało się ją wczoraj. I tak właśnie było na naszym 
trzydniowym zgromadzeniu.

Raz jeszcze dziękując wszystkim Organizato
rom za najpiękniejszy i najmilszy prezent, jaki 
nam dali w trzydzieste urodziny SMW, życzę 
wszystkim Uczestnikom Zjazdu i Nieobecnym, by- 
śmy mogli się znowu spotkać w tak serdecznym 
zespoleniu kiedyś, gdy Kolegom dobrej woli i poś
więcenia sił starczy, by nas znowu razem zebrać.

Zofia Wisznicka Pinto Pereira

Antokol 20.5.1975
Drogi Panie Komandorze,
Przesyłam na Pańskie ręce, jako Przewodniczą

cego, podziękowania dla Komitetu Wykonawcze
go Światowego Zjazdu Marynarzy za nadesłane mi 
dokumenty obecności, choć z powodu wieku i sła
bych sił nie mogłem być obecnym. Świadczy to do
brze o koleżeńskim podejściu do byłych maryna
rzy, którzy z tych czy innych powodów rozstali 
się z morzem, ale o nim nie zapominają.

W szczególności dziękuję za zesyt „XXX lat 
Stowaryszenja Marynarki Wojennej”, które, po

mimo stosunkowo niewielkiej ilości członków licz
bowo, dzięki koleżeńskiemu zgraniu marynarzy, 
potrafiło dokonać wielu rzeczy i znajduje się w 
kwitnącym stanie oraz za „Testimonium Presen- 
tiae”, które będzie dla mnie najmilszym wspomnie
niem o Zjeździe w moim już krótkim okresie życia.

Kol. Anczykowski opowiadał mi bardzo wiele 
o tym wielkim święcie Polskiej Marynarki i mog
łem tylko zazdrościć Kolegom, że tylko duchem 
dane mi było wziąć w nim udział.

Przesyłam moje najlepsze życzenia dla Stowa
rzyszenia dalszej owocnej pracy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Jerzy Wolkowicki, gen. bryg.

Warszawa 20.5.75
Drogi Bohdanie,
Ze wstydem przyznaję że dopiero dzisiaj piszę 

ten „bread and butter letter” ale po powrocie mia
łem b. dużo roboty co jest normalną koleją rzeczy 
u emeryta.

Jeszcze nie napisałem relacji z moich wrażeń 
zjazdowych, ale może to i dobrze, bo kiedy wyraź
ne kontury się zacierają to bardziej uwidacznia się 
ogólny koloryt obrazu którego ramy były napraw
dę dobrze pomyślane i przyjemnie wykonane.

Ze smutkiem i rozczuleniem stwierdziłem, że jest 
Was mała garstka która dźwiga ten cały gmach, a 
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jest to wysiłek ogromny i prawdopodobnie często
kroć nieoceniony.

Jak dużo nas już ubyło! Pocieszającym jest jed
nak fakt że cały szereg wartości niewspółmiernych 
pozostało nie tylko w pamięci ale zostało wmuro
wane w fundamenty naszego kraju.

Dziękuję serdecznie za ten koleżeński i przyja
cielski klimat, który organizatorom udało się wytwo
rzyć i utrzymać.

Bądź łaskaw przekazać wszystkim tym, którzy 
swoją pracą przyczynili się do zorganizowania 
żjazdu, moje gorące podziękowanie i słowa uzna
nia.

Łączę przyjacielski uścisk dłoni 
oddany

Bohdan Mańkowski

Komandor B. Wroński
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 
Światowego Zjazdu Marynarzy w Londynie

Bellevue I Seattle /USA
25 maja 1975

Bardzo Drogi Bohdanie,
Piszę ten list ze wzruszeniem Żyjąc długo na 

kontynencie amerykańskim nauczyłem się nie pod
dawać uczuciom, ale w tym nadzwyczajnym dniu 
Zjazdu trudno było zachować spokój i równo
wagę godną wieku. Po trzydziestu latach nie spo
dziewałem się, że można tak łatwo wrócić do prze
szłości, młodych lat i tragicznego rozwiązania Ma
rynarki Wojennej w końcu wojny. A jednak tak się 
stało. Widocznie organizatorzy Zjazdu zdołali u- 
chwycić nastrój rozsianych po świecie marynarzy 
i może rzeczywiście nasze powiązania koleżeńskie 
są nieśmiertelne. Świadczy to dobrze o naszej ma
lej, skromnej Marynarce Wojennej. Okazuje się, 
że organizacja ta była nieprzeciętną o ile po 30-tu 
latach potrafimy być związani tymi samymi więza
mi koleżeńskimi, które nas łączyły w latach przed
wojennych i wojennych.

W ostatnim dniu pobytu mojego w Londynie ko- 
ledzy-organizatorzy Zjazdu pytali mnie: jakie są 
moje pierwsze i najsilniejsze wrażenia ze Zjazdu? 
Odpowiedziałem im wtedy: Serdeczna atmosfera 
i niecodzienna gościnność kolegów z Anglii a na
stępnie zaskoczyła mnie doskonała organizacja 
uroczystości.

Dzisiaj po powrocie do domu i z dala od Was, 
bo w USA i nad brzegami Pacyfiku, powtarzam 
jeszcze raz tylko głośniej do wszystkich Kolegów 
organizatorów i gospodarzy: wspaniałe przedsię

wzięcie, świetnie wykonane, zobaczymy się za 5 
lat! Dziękuję z całego serca, były to naprawdę nie
zapomniane chwile!

Z koleżeńskim pozdrowieniem do wszystkich 
szczerze Tobie oddany,

Wilhelm Pacewicz

Koło Francja — wrażenia z Anglii i Zjazdu SMW

Sporo czasu i trudu poświęcił nasz prezes by 
zorganizować nasz wyjazd na światowy zjazd 
SMW w Londynie i Plymouth.

Teraz, gdy nasza cała wyprawa już należy do 
wspomnień, można powiedzieć z całą pewnością że 
cała podróż była wielkim sukcesem. Przyczynił się 
do tego w dużym stopniu nasz oddany Paddy, w 
swej roli przewodnika i anioła stróża, był nie do 
zastąpienia, za co bardzo Mu dziękujemy.

Wczesnym rankiem, w piątek 2 maja, wygodny 
autobus nas zabierał na wyznaczonych dla każde
go punktach w północnej Francji, i tam także sta
wili się nasi koledzy z Paryża i południowej Fran
cji. Była nas grupa trzydziestu trzech osób gdy 
wjeżdżaliśmy w Boulogne na ferry-boat, jedna trze
cia grupy to nasze żony i córeczki, które chciały 
nam towarzyszyć, nie bały się przejazdu morzem, 
który zresztą przeszedł niespostrzeżenie gdy wcho
dziliśmy do Falkestone.

Tam czekała nas miła niespodzianka bowiem na 
wieży sygnałowej powiewała polska flaga, na molo 
witała nas grupa kolegów z marynarki, niektórych 
nie było nam dane widzieć od zakończenia wojny. 
Był nawet wysłannik miejscowej prasy, który prze
prowadził reportaż z naszym prezesem.

Te pierwsze chwile w Anglii, miłe przyjęcie ja
kie nam zgotowano, stworzyły tę miłą atmosferę. Na
strój był taki, że zapomniano prawie te trzydzieści 
lat. Wyglądało to wszystko jak wyjście wolnej bur
ty na ląd po długim pobycie na morzu.

Do Londynu, raczej do Klubu Lotnika dojechali
śmy około godziny 16-ej. W Klubie nie znaleźliśmy 
nikogo z marynarzy lecz nas tam już oczekiwano, 
zarejestrowano przybyłych, każdy otrzymał koper
tę z programem, dyplom uczestnictwa w zjeździe, 
jak i książkę obrazującą 30 lat istnienia SMW. Tam 
nas skierowano do hotelu, gdzie mieliśmy zarezer
wowane zakwaterowanie, hotel bardzo elegancki i 
wygodny, należący do Polaka.

Po ulokowaniu każdego i krótkim odpoczynku, 
każdy z nas na własną rękę poszedł zobaczyć bli
żej Londyn. Dla nas wygląda on trochę zaniedbany. 
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dużo ciemnych domów z dużą ilością ciemnoskó
rych zamorskich brytyjskich obywateli.

Właściwie zjazd zaczął się w sobotę. Program 
zaczynał się nabożeństwem w kościele polskim by 
po złożeniu kwiatów na grobie adm. Świrskiego zna
leźć się w muzeum gen. Sikorskiego.

Dla nas emigrantów starej daty głównym celem 
naszego przybycia było pragnienie spotkania tych, 
z którymi przed trzydziestu laty zawiązały się 

więzy koleżeńskie wytworzone przez wspólne prze
życia wojenne i marynarskie.

Można było wyczuć ten nastrój, gdy wieczorem, 
już wszyscy razem, znaleźliśmy się w obszernej 
sali na spotkaniu koleżeńskim. Dużo pomogły zna
czki z nazwiskami by się odnaleźć z kolegami. 
Utworzyły się grupy wspólnych przyjaciół, odżyły 
wspomnienia.

W tej atmosferze odbył się wspólny obiad kole
żeński potem nastąpiły tańce, wszystko to trwało 
do późnej nocy.

W niedzielę było oficjalne zebranie z okazji Zja
zdu, poznaliśmy jak żyją i pracują poszczególne 
koła byłych marynarzy w środowiskach rozsianych 
po całym świecie.

Podczas gdy my mężczyźni braliśmy udział w 
oficjalnych uroczystościach lub zebraniach, nasze 
towarzyszki już w sobotę pod opieką miłej Peggy 
(pani Michalakowej z Blackpool) zwiedzały lon
dyńskie sklepy. Chociaż Peggy nie zna francuskie
go ani polskiego języka, wszystkie razem dobrze 
potrafiły się zrozumieć. W niedzielę pod przewod
nictwem nieocenionego Paddy, dokonały objazdu 
Londynu, widziały najciekawsze zabytki, widział}' 
także zmianę warty przy Buckingham Palace.

W poniedziałek pożegnaliśmy Londyn, udając się 
do Plymouth. Na skutek licznych prac drogowych 
do celu dojechaliśmy z lekkim opóźnieniem. Tam 
dołączyliśmy do kolegów w domu Admiralicji, gdzie 
miejscowe Koło wydało wspaniałe przyjęcie. Posta
wili się jak rzadko można widzieć, wszystko to w 
wspaniałym otoczeniu. Na zakończenie było zwie
dzanie portu na pokładach kutrów które nam poz
woliło zobaczyć okręty i stan portu.

Nasza grupa potem pod przewodnictwem kol. 
Rumińskiego autobusem objechała miasto, które 
jest bardzo ładnie odbudowane. Wygląda nawet 
ładniej niż poprzednio przed bombardowaniem 
przez niemieckie lotnictwo.

Wieczór spędziliśmy w lokalu Koła Plymouth. 
Nastrój bardzo koleżeński. Dla nas Plymouth to 
polskie gniazdo marynarskie, z którym każdego łą

czy więcej wspomnień, niż z jakimkolwiek innym 
miastem brytyjskim z czasów wojny. Wieczorem 
powrót do Sailor’s Home, gdzie mieliśmy nocleg, 
co było bardzo miłym dla nas rozwiązaniem.

Nazajutrz ruszyliśmy w drogę powrotną wciąż 
w bardzo radosnym nastroju, zwłaszcza gdy ci co 
sobie urządzili całonocne wyjście na ląd, zdawali 
relacje ze swej nocnej eskapady.

Dobre autostrady, ładne widoki spowodowały, że 
czas leciał szybko. Po przerwach na posiłki jak 
i na zakupy nieuniknionych souvenirow, wieczorem 
znaleźliśmy się w Dover, gdzie mieliśmy urządzone 
spotkanie z tamtejszymi kolegami na drinka. Przy
szła godzina rozstania i znowu znaleźliśmy się na 
statku do Calais.

Przejazd był gorszy, bo pod wieczór pogoda się 
zepsuła i statkiem trochę huśtało. Baliśmy się tro
chę o nasze niewiasty, lecz one na ogół przeszły 
dobrze próbę, nie zrezygnowały nawet z kolacji 
na statku.

Do Calais dobijaliśmy już po ciemku. Po odpra
wie celnej znowu autobus. Czuło się już blisko do
mu, czar zaczynał ginąć. Każdy już myślami wra
cał do swojej codziennej pracy, pozostają miłe 
wspomniertia. Na poszczególnych przystankach 

żegnaliśmy się, lecz z obietnicą zobaczenia się na 
naszym dorocznym wieczorku, gdzie odżyje zno
wu nasza marynarska, braterska przyjaźń.

H. Piotrowski 
Sekretarz Koła Francja 

5-go maja 1975 r.

Drogi Panie Prezesie,

Przed wyruszeniem w drogę powrotną za ocean, 
chciałbym serdecznie podziękować wszystkim or
ganizatorom zlotu za tak mile spędzone chwile 
w gronie kolegów. Imprezk była wybitnie sprawnie 
zorganizowana i pewnością pryczyni się do u- 
trzymania łączności między bracią marynarską.

Bóg zapłać1
Michał Białowski

Rinasart, piąte 9.5.1975

Szanowny Zarządzie.

Dziękuję serdecznie za wspaniały zjazd.
Z głębokim poważaniem pozostaję

Z. Mossakowski
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Wielce Szanowny i Drogi Panie Prezesie,
Imieniem Klubu Morskiego, w 30-lecie Stowa

rzyszenia Marynarki Wojennej, przesyłamy Brat
niej Organizacji i Uczestnikom Światowego Zjazdu 
Marynarzy nasze najlepsze i najserdeczniejsze 
życzenia. „Pomyślnych Wiatrów”.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Prezes

Wł. Nadratowski

Kmdr. Dr. Bolesław Markowski,
Prezes Stowarzyszenia Marynarki Wojennej,

Londyn

Wielce Szanowny Panie Prezesie!
Z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Marynarki Wo

jennej proszę serdecznie o przyjęcie najlepszych 
życzeń dla PP. Członków i ich Rodzin.

W imieniu Krechowiaków 
Londyn, 3 maja 1975 r.

K. Zaorski, płk.
prezes Koła

Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu własnym, Zarządu, oraz członków 

Koła Oddziałowego SPK Nr 106 „Żandarm” o- 
bejhiującym rówriież żandarmów, którzy pełnili 

służbę w Morskim Dywizjonie Żandarmerii, prze
syłamy serdeczne gratulacje na 30-lecie Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej, oraz życzenia dal

szej owocnej pracy, tej zasłużonej i prężnej Orga
nizacji.

Łączymy serdeczne pozdrowienia dla Pana Prezesa, 
oraz wszystkich Członków Stowarzyszenia .
Za Zarząd

Prezes Honorowy:
E. Czuruk, płk żand.

Sekretarz Koła 
Cz. Mikołajczyk 
kapitan żand.

Panie Komandorze,

Prezes Koła 
Mgr M.S. Lorenz 

major żand.

W imieniu Rady Kół Oddziałowych Wojska 
oraz w mym własnym, proszę, Panie Komandorze, 
przyjąć najlepsze życzenia dla Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej w dzień Waszego 30-lecia.

K.S. Rudnicki, gen.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło 
nr 32 Baltimore, Maryland USA składa serdeczne 
życzenia pomyślności w pracy na niwie społecz
nej; wszystkim Członkom Stowarzyszenia Mary
narki Wojennej z okazji Światowego Zjazdu na 
trzydziestolecie istnienia Stowarzyszenia Mary
narki Wojennej.

Łączymy koleżeńskie pozdrowienia
Za Zarząd

S. Giernalczyk, prezes 
Chicago, lllinoisl USA

Drodzy Koledzy!
„Na Wasz zjazd w Londynie — nie mogąc przy

jechać — piszę list”.
Tymi słowami —- mutatis mutandis — rozpoczął 

swój list Józef Piłsudski pisząc do Zjazdu Legionis
tów w 1933 r. Nie porównując się na chwilę do wiel
kiego Wodza, te słowa nasunęły mi się na myśl na
tychmiast gdy usiadłem do maszyny. Może dlate
go, że Polska, Piłsudski i Wy, i Niepodległość, i 
Zjazd — to jakoś się składa razem, naturalnie, i 
gra w sercu. A może dlatego, że jestem już w wie
ku co najmniej kontradmiralskim, że wspominam 
Was często i z miłością, i te czasy „chmurne i dur
ne’’ które przeżyliśmy w służbie Ojczyzny i odgry
wając się zaciekle losowi, który nas chciał zmóc — 
i dlatego, że serce mi się ściska, że nie mogę być z 
Wami w tym tak ważnym dniu, żeby uściskać Was 
kolektywnie i indywidualnie, i wspólnie wznieść 
serca i kielichy za zdrowie naszego Bractwa — 
i tych żyjących i tych Cieni. Ale służba się nie koń
czy — i tylko służba nie pozwala mi być z Wami 
ciałem; niech będę więc duchem i myślą pośród 
Was, Przyjaciele Najmilsi, Najdumniejsi z Dum
nych — Towarzysze Broni, Poniewierki, Kawa
lerowie Ciemnej Gwiazdy, Powsinogi i Włóczyki
je Oceanów i Mórz, Bracia i Siostry od Morskie
go Opola, Jedyni, Najbliżsi, Druhowie Najszczer
si... Pomyślcie o nas, tej małej grupce tak od Was 
dalekiej, a zawsze bliskiej — i o mnie, który by
łem majtkiem, bardzo nędznym co prawda, ale 
którego do dziś dnia duma i radość rozpiera, że 
miałem zaszczyt być jednym z Was, i razem z Wa
mi tworzyć legendę, i Ród Marynarski Najjaśniej
szej Rzeczypospolitej zakładać — pierwszy od 
wieków i jedyny w swoim rodzaju, bo z tą pełną 
tragedii i chwały Drugą Rzecząpospolitą związa
ny. Więc wypijmy pod nas bo, zaprawdę, jak mó
wili nasi brytyjscy alianci: „There’s none like us”< 
To nasza duma, nasz smutek — i nasz los. Może 
kiedyś to uznają potomni.
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Chiałem Wam opisać pokrótce dzieje naszej 
grupy tu w Chicago — ale rozmyśliłem się. Może 
kiedyś, później... — dużo o sobie powiedzieć i tak 
nie możemy, chyba tylko to, że się trzymamy ra
zem i pomagamy sobie nawzajem. Ale posyłamy 
Wam Kostka Siemaszkę, najlepszego ambasadora 
naszej społeczności. On Wam należycie opowie i 
wyśpiewa nasze troski i radości, a Wy przyjmijcie 
Jego godnie, bo wielce to jest gładki i mężny ka
waler, i dużo dobrego zrobił dla Nas wszystkich — 
po cichu, bo taka już Jego jest natura.

A zakończyć lepiej nie mogę, jak zacytowaw
szy znowu tegoż Piłduskiego, który z kolei cyto
wał Słowackiego, a szło to tak:

“Bo kiedy grzebię w Ojczyzny popiołach, 
1 potem ręce znów na harfie kładnę;
Wstają mi z grobów mary takie ładne! 
Takie przejrzyste! żywe! młode! świeże! 
Ze po nich płakać nie umiałbym szczerze”.

Z Bogiem Drodzy Koledzy! Bawcie się szumnie 
i dumnie, jak hulaliśmy ongiś na Okrętach Rzeczy
pospolitej, aż dziwowali się nam Brytany i inne 
cudaki — i niech żyje, trzykroć niech żyje Świa
towy Zjazd Marynarzy Polskiej Wodnej Armaty!

Wasz
5. N. Korzeniowski

Uprzejmie proszę o przekazania uczestnikom 
Światowego Zjazdu Marynarzy następujących słów:

Jako badacz i popularyzator polskich tradycji 
morskich, szczególnie zaś działalności Polaków 
na morzu w latach II wojny światowej, pozwalam 
sobie przesłać — z okazji Światowego Zjazdu Ma
rynarzy — najlepsze wyrazy szacunku i serdeczne 
pozdrowienia Wszystkim, którzy w latach 1939- 
1945 tak wspaniale rozsławili biało-czerwoną ban
derę i na trwałe zapisali piękne karty w annałach 
Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej, równo
cześnie zaś uwiecznili w dziejach Polski na mo
rzu wielkie dni naszej małej floty — tej, o której 
Anglicy napisali, że była SECOND TO NONE.

Składając — w 30 rocznicę zwycięstwa nad hit
lerowskimi Niemcami — hołd byłym kombatan
tom w granatowych mundurach, życzę Im wszelkiej 
pomyślności osobistej i długich lat zdrowia.

•
Jerzy Pertek

Szanowny Panie Komandorze,
Nie uśmiechnęło się do mnie szczęście tym ra

zem. Kiedy po tylu latach spotkacie się i wspólnie 
wspominać będziecie trudne, ale pełne dumy dni 
II wojny światowej, ja, niestety, towarzyszyć Wam 
mogę tylko duchem i myślami, przebywając na mo
rzu w rejsie do Japonii.

Rzucając spojrzeniem wstecz trudno powstrzy
mać się od uwagi, jak inaczej wyobrażaliśmy sobie 
wtedy przyszłość. Marzył nam się powrót do Gdy
ni na pokładach okrętów bojowych, pod rozwi
niętymi banderami. Niestety nie danym nam było 
urzeczywistnić tych pragnień, mimo, iż obowiązki 
wypełniliśmy uczciwie i bez reszty. Chciałbym 
specjalnie podkreślić, jak bardzo jestem szczęśli
wy, iż mogłem brać udział w tej walce przy boku 
wybitnych dowódców i wśród wspaniałych załóg, 
które tworzyły zespół Polskiej Marynarki Wojen
nej. To uczucie towarzyszy mi przez całe życie.

Wierzę, iż mimo upływu wielu lat, przebywa
niu w różnych stronach świata i w zupełnie nie
raz odmiennych warunkach, łączy nas ciągle ta sa
ma przyjaźń i koleżeństwo.

Pozwolę więc sobie, na ręce Pana Komandora, 
przekazać wszystkim Koleżankom i Kolegom 

serdeczne życzenia długich lat życia w zdrowiu 
i pogodzie ducha. A gdyby ktoś znalazł się w kra
ju, proszę nie zapomnieć o odwiedzeniu starego 
towarzysza broni.
Łączę serdeczne pozdrowienia

Bohdan Maciejewski

Wielce Szanowny Panie Komandorze!
Z wielkim żalem melduję, że nie mogę wziąć oso

biście udziału w tak ważnym dla nas wszystkich 
Zjeźdzze.

Z dalekiej Argentyny przesyłam na ręce Pana Ko
mandora życzenia pomyślnych obrad nad przysz
łością Naszej Drogiej Organizacji. Podkreślam rów
nież mój stały podziw, uznanie i wdzięczność dla 
tych Wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy 
przez te długie lata swoim poświęceniem i bez
ustanną, a bezinteresowną pracą podtrzymywali 
stałe kontakty w naszej Marynarskiej Rodzinie.

Zapewniając o głębokich więzach łączących mnie 
ze wspólnotą marynarską i solidaryzując się z dzia
łalnością i ruchem Naszej Organizacji korzystam 
z okazji, aby przekazać dla Wszystkich Obec
nych najlepsze i najserdeczniejsze podrowienia

M. Serafin
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. .. Uprzejmie zawiadamiam, że w Walnym Ze
braniu Stowarzyszenia udziału nie będę mógł 
wziąć gdyż 2.4. b.r. wyjeżdżam na 3-miesięczną 
rekonwalescencję.

Proszę też uprzejmie o przekazanie wszyst
kim kolegom moich serdecznych pozdrowień i naj
lepszych życzeń. Przyjemnych i owocnych obrad!

Z koleżeńskim pozdrowieniem
A.L. Reyman,

President Polish Naval Association, 14 Collingham 
Gardens London W5

Regret unable attend being in Brasilian Waters 
Stop Wishing you all jolly good world reunion.

Pawłowicz

Wielce Szanowny Panie Komandorze!
Wyjeżdżałem niedawno do Stanów Zjednoczonych 

i Kanady i wróciłem w tych dniach. (Zrobiłem to 
w czasie szkolnych ferii wiekanocnych, nieco roz
ciągniętych o dodatkowy urlop, gdyż mimo że mam 
emeryturę i 72 lata skończone! jestem znów na 
posadzie nauczycielskiej). A przedtem miałem prze
prowadzkę i mnóstwo kłopotów. W wyniku tego 
jakoś zaniedbałem sprawę Zjazdu Marynarzy. Od
kładałem tę sprawę do ostatniej chwili, potem 

wyjechałem do tej Ameryki i jakoś czas zeszedł.
Czuję się bardzo zmęczony i nie przy pienią

dzach, więc nie wezmę udziału ani w wycieczce 
do Plymouth, ani w obiedzie koleżeńskim. Nato
miast chciałbym przyjść na Mszę świętą w dniu 3 
maja, oraz na otwarcie Zjazdu w południe. Czy 
można? 1 ile będę winien za uczestnictwo w 
tym ograniczonym zakresie? Zapytam się o to już 
na Zjeździe i na miejscu ureguluję. (Ewentualnie 
będę także usiłował przyjść na zebranie w niedzie
lę).

Łączę wyrazy prawdziwego poważania i koleżeń
skie pozdrowienia

Jędrzej Giertych

WISHING YOU ALL MOST SUCCESSFUL AND 
HAPPY GATHERING STOP WILL SEE YOU 
WEDNESDAY YOURS JEKIEL

Drogi Prezesie, Koleżanki i Koledzy!
Niech mi wolno będzie dołączyć moje szczere 

życzenia aby ten zjazd udał się w pełni. Przykro 
mi, że nie mogę tego zrobić osobiście i będąc z Wa
mi ucieszyć się rozwojem naszego Stowarzysze

nia, które, wespół z ś.p. kmdr. Pławskim organi 
zowałem 30 lat temu, kiedy jako pierwszy sekre
tarz napisałem statut, zatwierdzony przez szefa 
Kierownictwa Marynarki Wojennej i przez władze 
angielskie.

Ale nie tracę nadziei, że jeszcze się zjawię na wa
szej wyspie, że was wszystkich spotkam przy dob
rym zdrowiu i że znowuż przeżyjemy miłe okre
sy, jak te spędzone kiedyś razem.

Jerzy Milisiewicz 
Toronto, Canada 3 maja 1975

Drodzy Koledzy,

Nie mogę osobiście wziąć udziału w Światowym 
Zjeździe Marynarzy z okazji trzydziestolecia Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej.

Bolesna jest świadomość, że nie będę razem z Wa
mi w dniach uroczystych i wzruszających, na tym 
historycznym Zjeździe. Dodać by należało, że rów
nież niepowtarzalnym, ponieważ trudno sobie wyo
brazić zrealizowanie podobnego zebrania w przy
szłości.

Zjazd ten jest wydarzeniem o dużym wydźwięku 
zbiorowej siły moralnej, tej samej, która dawała Pol
sce Walczącej zwartość, nieustępliwość i wytrwa
łość w boju i cierpieniach oraz nieskazitelną wier
ność w służbie narodowym ideałom, wykrystalizo
wanym w tysiącletnim rozwoju państwowym na
szej Ojczyzny.

Oprócz chęci zobaczenia, może po raz ostatni, 
wielu, zebranych razem drogich przyjaciół i kole
gów, oraz dowódców o historycznych nazwiskach, 
wierność dla biało-czerwonej bandery była bodź
cem do zainicjowania i zorganizowania tego Zjazdu.

To wyjątkowe zebranie, w trzydzieści lat po za
kończeniu działań wojennych, jest zamanifestowa
niem zespolenia naszych serc w głębokim przywią
zaniu i wiernej do końca służbie dla Polskiej Mary
narki Wojennej.

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej może być 
dumne, że po trzydziestu latach owocnej i niezwyk
le pożytecznej działalności, było w stanie zorgani
zować Zjazd na skalę światową.
Drodzy i Kochani Koledzy! W dniach Zjazdu mo

je serdeczne myśli będą z Wami.
Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia wszy

stkim zebranym, życząc pomyślnych obrad na tym 
pamiątkowym zjeździe.

Z. Kiciński
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Drogi Panie Komandorze!
Uradowała mnie wiadomość, że Światowy Zjazd 

Marynarzy doszedł do skutku i wierzę, że przyczy
nił się do wielu ważkich decyzji i wymiany poglą
dów na sprawy polskie w różnych krajach. A już 
samo spotkanie dawno niewidzianych przyjaciół i 
kolegów daje niezapomnianą radość.

Przykro mi, że przeoczyłam datę Zjazdu i nie 
posłałam w porę moich serdecznych życzeń dla 
pomyślnych obrad, wierzę jednak, że to zespolenie 
się Braci Marynarskiej iw tych dwóch dniach w Lon
dynie dało uczestnikom wiele satysfakcji i najmil
szych wrażeń.

Drogiemu Komandorowi jestem niemiernie wdzię
czna za pamięć o mnie i przysłanie mi życzeń i 
tych paru ciepłych słów. Proszę mi wierzyć, że na
dal żywo mnie interesuje puls życia morskiego, za
warty w „Naszych Sygnałach” i wdzięczna jestem 
Redakcji za ich nadsyłanie. Korzystam więc z oka
zji, by przesłać na Fundusz Prasowy tę skromną 
sumę doi. 5, jako wyraz wdzięczności za pamięć 
o mnie. „Nasze Sygnały” stanowią dla mnie zawsze 
źródło wzruszeń i jakby spójnię z tym co było i 
łączyło mego ś.p. Męża z Kolegami, z granato
wych szeregów”.

Drogim Państwu załączam wiele serdeczności i 
pozdrowień, jak również wszystkim Członkom

Stowarzyszenia z Redakcją „Naszych Sygnałów” 
na czele —

szczerze oddana
Maria Pławska

Dear Commander Wroński,
I am writing to congratulate you and your Com

mittee for the great success you achieved in the cele
brations for the 30th Anniversary of your Associa
tion. It was truly a great privilage to be invited to 
join you all, and certainly the evening of May 3-rd 
will I am sure be remembered by all your guests 
forever as one of the happiest times in our lives.

The bonds of friendship and respect that were 
made in 1939 not only live with us still, but are 
even stronger — It was truly wonderful to meet 
again after so many years, and find that it seemes 
like yestarday.

Włodek and I were particularly touched by the 
wonderful reception given to our dear friends Hind
le and Dodo Dodd (he was your liason officer) — 
they were overwhelmed by everyones welcome, in 
the true spirit of the Polish Navy, of which we were 
priviledged to be a part.

Thank you again
Yours sincerely 

Gay Lee (Limonionko)
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ŚWIATOWY ZJAZD MARYNARKI WOJENNEJ

Rozliczenie

Wpływy

Udział w Zjeździe, dary i procenty £.2.928.27
Wydatki
XXX SMW — książka £.751.27
Krawaty 194-
Bankiet w West Centre Hotel 1841.52
Plymouth 200. -
Płk. Berek-koperty, kartki, znaczki 164.80
Gipsy Adams — orkiestra 80. -
Autobusy, Londyn i Plymouth 224.50
Kościoły i wieńce 47. -
„Menu” 36-
Druki „Testimonium Greetings” 200. -
Personal badges 5.52
YMCA — występy zespołu „Mazury” 25. -
Ognisko Polskie — Zjazd, przyjęcie 81.80
Koszty związane z wydawnictwem 38.33
Proporce 50-
Zwroty udziału w Zjeździe 44.50

£.3.984.24

Stowarzyszenie Marynarki Wojennej dopłaciło 
do Zjazdu — £1.055.07

£.
Dary na koszty Zjazdu

B. Markowski 10.00
W. Krzyżanowski 10.00
T. Budzyński 10.00
A. Cieszkowska 10.00
Z. Mossakowski 1.50
W. Sągajłło 10.00
R.Tymiński 10.00
L. Ziembicki 2.00
J. Busiakiewicz 5.00
W. Morgan 11.50
W. Lubowiecka 7.90
B. Karnicki 10.00
P. Surzyn 10.00
Z. Wojewódzki 7.50
F. Pitułko 10.00
J. Bednarz 5.00
M. Białowski 1.59
J. Bielakowa w imieniu brata 10.00
R. Dulla 100.00
Z. Kiciński 20.89
J. Kneba 10.00
T. Łubieński 10.00
Koło Chicago 20.22
A. Guluk 5.00
Z. Wisznicka Pinto Pereira 5.00
B. Karczewski 1.00
Z. Proszek 9.50
H. Chwalibóg 6.00
J. Lubelfeld 20.31
S. Kuty 2.31
J. Wańkowski 3.00
W. Łoskoczyński 10.00
A. Musiałkowski 11.50
K. Domański 5.00
T. Mindak 1.50
S. Drozdowski 10.00
H. Chojnacki 3.00
K. Mayer 10.76
L. Kaczmarek 10.00
J. Lutyk 12.50
W. Majewski 11.00
T. Jaszkowski 1.00
K. Brożek 22.59

464.11
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LISTA UCZESTNIKÓW ŚWIATOWEGO ZJAZDU MARYNARZY 

3 — 5 maja 1975

Anczykowski Józef z żoną — Chislehurst (W. Br). 
Andruszko Bronisław z żoną — Pontefract (W. Br.) 
Bąk F. — Manchester
Bednarz Jan z żoną — Londyn 
Białowski Michał — Seatle (USA)
Biskupski Bolesław z żoną — Londyn (W. Br.) 
Broniewicz Jerzy — Puławy (Polska)
Browarski Andrzej — Point Edward (Kanada) 
Brożek Karol — New York (USA)
Brzózka Aleksander — Londyn 
Budzyński Tadeusz — Londyn 
Burgel Jery z żoną — Hornchurch (W. Br.) 
Busiakiewicz Jan z żoną — Londyn
Chmielewski Zdzisław z żoną — Hemel Hempstead 

(W. Br.)
Chojnacki Henryk z żoną —■ Enfield (W. Br.) 
Chojnowski Józef — Londyn
Cieszkowska Anna — Londyn
Czerwiński Julian z siostrą — Warszawa 
Drozdowski Stanisław — Keston (W. Br.) 
Dulla Roman z żoną i córką — Bray (W. Br.) 
Farbisz Teodor — Hindas (Szwecja) 
Ficek Tadeusz — Glasgow
Francki Wojciech — Forestville (Australia) 
Gach Edward — Lymington (W. Br.)
Gajda J. z żoną — Plymouth (W. Br.) 
Galla Paweł z żoną — Londyn 
Gliński Oskar — Toronto (Kanada) 
Gosk Jan — Sopoty (Polska) 
Górski Alfons — Londyn
Graham Bronisław z żoną — Londyn 
Grochowski Aleksander — Crail (Szkocja) 
Guluk Aleksander z żoną i Rodziną — Londyn 
Guzowski Andrzej z żoną — Paryż 
Hermaszewski Tadeusz z żoną — Londyn 
Hłasko Michał — Paryż
Hobot Jerzy z żoną i rodziną — Londyn 
Hofman Jerzy — Stretton (W. Br.)
Hornung Zbigniew z żoną — Vlissingen (Holandia) 
Hubicki Florian z żoną — Londyn
Idzikowski K. — Northampton (W. Br.) 
Tgliński Antoni — Brooklyn (USA) 
Jabłoński Brunon z żoną — Londyn 
Jagusiewicz Zbigniew — Sherbourne (W. Br.) 
Jankowski Władysław z żoną — Sheffield (W. Br.) 
Jaraczewski Andrzej z żoną i synem — Londyn 
Jaszkowski Tadeusz — East Orange (USA)

Jedyński Ryszard z żoną —■ Londyn 
Jurasz-Dzik Stanisław — Londyn 
Kaczmarek Florian z żoną — Londyn 
Karczewski Bronisław — Swindon (W. Br.) 
Karnicki Borys z żoną — Londyn 
Kądzielski Stanisław — Exeter (W. Br.) 
Klaja Zygmunt z żoną — Glasgow 
Kłopotowski Andrzej z żoną — Londyn 
Kmiecik Stefan z żoną — Northolt (W. Br.) 
Kneba Józef z żoną i rodziną — Purley (W. Br.) 
Krasowski Jan — Londyn
Krause Antoni — Hagondange (Francja) 
Krzyżanowski Wiesław z żoną — Londyn 
Kulesza Stanisław — Francja 
Kurianowicz Jan z żoną i córką — Glasgow 
Kurzawa Walter z żoną — Dover (W. Br.) 
Kutek Tadeusz z żoną i rodziną — Londyn 
Kuty Stanisław — Morris Plains (USA) 
Lesisz Tadeusz z żoną — Cheadle (W. Br.) 
Leszczyński Michał
Lewiński Stanisław z żoną — Southport (W. Br.) 
Liber Edward z żoną — Hounslow (W. Br.) 
Limonienko Włodzimierz z żoną i gośćmi — Lon

dyn
Lisowski Jerzy z żoną — Londyn
Lassa Bolesław — Glasgow
Łopuch Zdzisław z żoną — New York (USA) 
Łoskoczyński Włodzimierz — Edynburg (Szkocja) 
Łubieński Tomasz — Ely (W. Br.) 
Magdziarek Stefan — Exeter (W. Br.)
Majewski Władysław z żoną i rodziną —■ Elisabeth 

(USA)
Mańkowski Bohdan — Warszawa
Markowski Bolesław z żoną — Londyn
Mackus Julia z mężem — Londyn
Mayer Karol z żoną i synem — Glen Cove (USA) 
Michalak Bruno z żoną — Blackpool (W. Br.) 
Mindak Tadeusz — Londyn 
Minkiewicz Feliks z żoną — Londyn 
Miodoński Eugeniusz — Toronto (Kanada) 
Miszewski Krzysztof z żoną i rodziną — Sax- 

mundham (W. Br.)
Moczulski Mariusz — Londyn
Morgan Walter z żoną — Bradford (W. Br.) 
Morgenstern Zofia — Londyn
Mossakowski Zenon — Rixensart (Belgia) 
Moszoro Józef z żoną — Londyn
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Nadratowski Władysław — Londyn
Nagrodzki Kazimierz z żoną — New York 
Namieśniowski Konrad z żoną — Ottawa (Kanada) 
Nowak Edmund z żoną — Londyn
Olszewski Stanisław z żoną — Londyn
Opeldus B. z żoną — Manchester (W. Br.) 
Pacewicz Wilhelm — Bellevue (USA) 
Pawłowski Edmund z żoną — Glasgow 
Piaskowski Stanisław — Albany (USA) 
Piątek Antoni — Londyn
Piechowiak Alfred — Oxford (W. Br.)
Pipka Jan — Manchester (W. Br.) 
Pitułko Franciszek z żoną — Londyn 
Pleśniak Zbigniew — Bognor Regis (W. Br.) 
Plezia Zbigniew z żoną i córką — Londyn 
Podbylski J. — Manchester (W. Br.) 
Ponikiewski Andrzej z żoną — Londyn 
Poray-Wojciechowski Witold — Glasgow 
Poważa S. z żoną — Middelburg (Holandia) 
Preisner Franciszek z żoną — Plymouth (W. Br.) 
Rekner Jerzy — Beckenham (W. Br.) 
Rudzki Józef — Warszawa
Rumiński Franciszek z żoną — Plymouth (W. Br.) 
Rust Jerzy z żoną i rodziną — Leire (W. Br.) 
Sawicki Mikołaj z żoną — Pontefract (W. Br.) 
Seifert Jan z żoną — Londyn 
Siemaszko Konstanty — Chicago (USA) 
Sroka Tadeusz z żoną — Plymouth (W. Br.) 
Stall E. z żoną — Manchester (W. Br.) 
Strenger Henryk z żoną — Bruksela (Belgia) 
Surzyn Piotr — Burton-on-Trent (W. Br.) 
Szabunia Helena — Londyn
Szembek Zygmunt — Peterborough (W. Br.) 
Szymczak A. — Dundee (Szkocja)
Szypko Aleksander — Exeter (W. Br.) 
Tabaka Stanisław z żoną — Londyn 
Tomaszewski Stanisław — Crediton (W. Br.) 
Traszko Stanisław z żoną — Londyn 
Trzyna Aleksander — Londyn
Tymiński Romuald z żoną — Freeport (Bahamas) 
Urbański Alfred z żoną — Ramsgate (W. Br.) 
Wacięga Antoni z żoną — Londyn
Wańkowski Janisław z żoną — Stourbridge (W. Br.) 
Wasilewski Mieczysław — Lozanna (Szwajcaria) 
Wasilewski Piotr z żoną — Harrow (W. Br.) 
Wielogórska Zofia — Londyn

Wisznicka Pinto Pereira Zofia z mężem — Oeiras 
(Portugalia)

Wiszniewski Witold — Greenfaulds (Szkocja)
Wiszowaty Józef — Camberley (W. Br.)
Wizła Florian z żoną — Londyn
Wolff Stefan z żoną — Twickenham (W. Br.)
Woliński Józef — Exeter (W. Br.)
Wolny Leon — Plymouth (W. Br.)
Wójcik Halina — Londyn
Wronka Witold — Warszawa
Wroński Bohdan z żoną — Londyn
Yorke Czesław — Bath (W. Br.)
Zarychta Józef — Exeter (W. Br.)
Zawada Mieczysław — Glasgow (Szkocja)
Zdrojewski Zygmunt — Haywood Forth (Szkocja)
Zielonka C. z żoną — Londyn
Ziembicki Ludwik — Londyn
Zięba M. — Glasgow
Zubkowski Konstanty z żoną i pp. Mintowt-Czy- 

żami — Londyn
Żukowski Olgierd — Londyn

GRUPA Z FRANCJI

Budny Franciszek
Cieśla Bruno
Dolny Jan
Faliński Franciszek
Hańczyk Ignacy
Kalicki Rudolf
Karpiński Feliks tz synem
Kmieciak Józef z żoną
Konsek Eugeniusz z żoną
Kulas Stanis;aw
Łapawa Edmund z żoną
Łapawa Ferdynand z żoną
Maj Mieczysław.
Michałowski Stefan
Mula Stefan
Piotrowski Henryk
Plewa Jan z żoną
Pudo Zdzisław z żoną
Sołtysik Roman z żoną
Tepper Leon z żoną
Trojanowski Franciszek
Wiernicki Edward z żoną
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gczestnicy Światowego 'Zjazdu ‘Marynarzy, 
jzebramw j&ndyrńe w dviacb Z~4tnaja Wr 
przesyłają serdeczne pozdrowienia oraz 
wyrazy pamięci.-—
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