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PRZYSZŁOŚĆ STOWARZYSZENIA 
MARYNARKI

Z chwilą zakończenia działań wojennych, powsta
ło wiele organizacji polskich. Wiele z nich zwiędło 
śmiercią naturalną. Niektóre jednak się utrzymały. 
Jedną z pozostałych, jest SMW ale i nad nim wisi 
konieczność zakończenia działalności w niedalekiej 
przyszłości.

Pokolenie marynarzy, biorących udział w drugiej 
wojnie światowej, wymiera. Ci, co jeszcze żyją, są 
ludźmi, którzy — mówiąc w najłagodniejszej for
mie — minęli „wiek średni”. Przeżycia wojenne, 
ciężkie próby dostosowania się do życia na obczyź
nie, choroby i codzienne kłopoty nadszarpnęły siły 
nawet najbardziej energicznych.

Młodego narybku w SMW nie mamy. Synowie na
si, pomijając nawet „generation gap”, nie widzą sen
su w kontynuowaniu organizacji różnej od ich co
dziennych i zawodowych zainteresowań. Nie chcę 
przez to powiedzieć, że są pozbawieni sentymen
tu, ale w ich sentymentach, nawet prawdziwych, 
brzmi zrozumiała nuta pobłażliwości dla starego 
legionu, walczącego bezskutecznie „o naszą wolność 
i waszą”.

Ich młodzieńcza energia i młodzieńcze iluzje dą
żą do bardziej owocnych rezultatów, i myślą (jeśli 
myślą) o zdobyciu odpowiedniego miejsca w krajach 
swego urodzenia. Czy możemy mieć im to za złe? 
Czy możemy nakazywać (jeśliby nawet usłuchali, 
co jest bardzo wątpliwe), by tracili czas, energię i 

siły na utrzymanie emigranckiej organizacji? Prze
cież emigrantami jesteśmy my, nie oni.

Jeśli więc nie możemy oddać naszego Stowarzy
szenia w ręce młodszych marynarzy, to musimy, 
niestety, opracować formy zakończenia naszej dzia
łalności.

Jak więc winniśmy tę działalność zakończyć i kie
dy? Odpowiedź na oba pytania jest trudna. Przypu
szczam, że w cjągu 5 do 10 lat wykruszymy się do 
tego stopnia, że nie będziemy ani fizycznie, ani u- 
mysłowo zdolni do konstruktywnej pracy.

Jak zakończyć naszą działalność? Komisja spe
cjalna powołana przez Zarząd Stowarzyszenia roz
poczęła swoje obrady. Mówiło się, że . .. winniśmy 
wywiązać się z finansowych zobowiązań, zaciągnię
tych przez SMW w stosunku do naszych pracowni
ków.

— Winniśmy zabezpieczyć potrzebujących pomo
cy Sekcji Opieki.

— Winniśmy przeznaczyć resztę kapitału na ce
le godne nas i odpowiadające założeniom Stowa
rzyszenia.

Pierwsze dwa punkty są właściwie koniecznością 
wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań i muszą 
być wypełnione.

Punkt trzeci otwiera pole do kontrowersyjnych 
opinii. Wydaje mi się, że każdy cel na polską emi
gracyjną akcję charytatywną jest godny poparcia.
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Pierwszeństwem dia niektórych jest POSK (Pol
ski Ośrodek Społeczno-Kulturalny), dla innych po
moc ośrodkom „spokojnej starości”, dla innych je
szcze zbudowanie pomników, utrzymanie biblioteki, 
harcerstwa, pomoc inwalidom, pomoc polskim szko
łom itd., itd.

Zwolennicy POSKu z przekonania popierają ak
cję pomocy finansowej tej instytucji, celem dokoń
czenia budowy domu. Wierzą, że jeśli nam się uda 
ten dom wykończyć, stanie się on na długo nie tyl
ko ośrodkiem społeczno-kulturalnym dla Polaków, 
ale i widomym, trwałym symbolem wysiłku polskiej 
emigracji. Pewna grupa Kolegów zaangażowała się 
uczuciowo i finansowo w tej akcji i pragnie, by 
SMW poparło ich indywidualne wysiłki. Jeden z 
naszych Kolegów, długoletnik członek SMW, zre
zygnował nawet z członkostwa, ponieważ nie oddali
śmy naszego majątku na POSK, jakkolwiek SMW 
jest członkiem-fundatorem, i jakkolwiek SMW oka
zało pomoc dla POSKu w postaci pożyczki.

Inna grupa Kolegów widzi konieczność pomocy 
finansowej związanej z wydatkami na utrzymanie 
i wzbogacenie naszych pamiątek marynarskich w 
Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego.

Komentują oni, że jeśli jednym z celów SMW jest 
„przekazanie prawdy o Polskiej Marynarce Wojen
nej w nieskażonej formie”, to konserwacja i wzbo
gacenie zbiorów pamiątek marynarskich, wydaw
nictw marynarskich i dokumentów, będą godne i 
odpowiadające celom Stowarzyszenia.

Mieliśmy i mamy z Instytutem Polskim przyjaz
ne stosunki. Instytut ten już istnieje i przez okres 
swego istnienia wykazał swoją 'wartość. Mamy tam 
swoją ścianę, możemy — jeśli będzie potrzeba — 
dostać nawet całą jedną salę.

Prezes Instytutu jest członkiem honorowym na
szego Stowarzyszenia, nasz kolega jest jednym z wi

ceprezesów. Nigdy jednak nie wystąpili oni o po
moc, by nie wyglądało, że za swoją osobistą przy
jaźń wymagają spadku od naszej organizacji.

Wielu też spośród naszych Kolegów jest członka
mi wspierającymi Instytutu. Stowarzyszenie także 
już od lat pomaga Instytutowi finansowo. I tym Ko
legom i poszczególnym Zarządom leży na sercu, 
by ten istniejący już >,Wawel na wygnaniu” pozo
stał, by przekazywać prawdę o Polsce i o Polskiej 
Marynarce Wojennej.

Oczywiście — jak już wspomniałem — inni Kole
dzy mogą uważać inne cele za godniejsze.

Komisja Planowania pragnie na jak najbardziej 
demokratycznej drodze zebrać materiał do wyciąg
nięcia wniosków, które przedstawi na Zjazd ogól
ny do zatwierdzenia. Pragnie też rozważyć opinie 
wszystkich Kolegów, dlatego ten artykuł jest 
apelem do wszystkich Kolegów, by zechcieli 
się wypowiedzieć przed ogólnym Zjazdem.

Przyrzekamy ze swej strony, że każdy projekt bę
dzie bezstronnie rozpatrzony. Projekty piśmienne 
z uzasadnieniem motywów proszę przysyłać do Re
daktora „Naszych Sygnałów”, który ma polecenie 
przedstawić je Komisji Planowania przynajmniej na 
jeden miesiąc przez Zjazdem Ogólnym.

To jest poważne zagadnienie i ufam, Koledzy, że 
przyjmiecie je poważnie. Równocześnie zawiadamia
my, że pomysły nie przysłane na czas i nie mogące 
być rozpatrzone i głosowane przez Komisję, nie 
będą brane pod uwagę podczas ogólnego Zjazdu. 
W wypadku niezgłoszenia Waszych projektów, Ko
misja Planowania będzie się uważała nie tylko for
malnie, ale i faktycznie za pełnego plenipotenta 
opinii wszystkich Kolegów.

B. Markowski
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Oficerowie i podoficerowie z ORP „Conrad” z dowódcą, kmdr. por. R. Tymińskim na czele

ORP “CONRAD”
Freeport, Bahamy

8 lipca, 1944 r., miesiąc i dwa dni po lądowaniu 
Sprzymierzonych w Normandii, ORP Dragon zo
stał poważnie uszkodzony przez torpedę wystrze
loną z niemieckiej jednoosobowej łodzi podwod
nej. Miał straty w ludziach; — 37 zabitych i 14 
rannych. Wobec rozmiaru uszkodzenia wymaga
jącego odholowania okrętu do Wielkiej Brytanii i 
znacznych reperacji, jak również ze względu na 
wiek okrętu, zdecydowano ustawić Dragona 
w linii falochronu sztucznego portu Mulberry ko
ło Arromanche i zatopić go tam.

Ocalała załoga Dragona po urlopie i uzupełnie
niu, była do dyspozycji.

Aczkolwiek działania wojenne sił sprzymierzo
nych postępowały pomyślnie na wszystkich fron
tach i zwycięstwo wydawało się już nie ulegać wąt
pliwości, trudno było przewidzieć, jak długo jesz

cze wojna trwać będzie. W tych warunkach każ
dy okręt wojenny był na wagę złota, a wyszkolo
na załoga, która go mogła obsadzić, była wprost 
nieoceniona.

Bez większego więc trudu udało się szefowi 
Kierownictwa Polskiej Marynarki Wojennej w W. 
Brytanii, otrzymać od Admiralicji Brytyjskiej w 
zamian za zatopionego Dragona, siostrzany Krą
żownik klasy „D”, — HMS Danae.

Tak jak to miało miejsce poprzednio z nazwą 
HMS ORP Dragon, — władze brytyjskie i tym ra
zem nie zgodziły się by HMS Danae została prze
mianowania na ORP Wilno lub ORP Lwów. Nie 
chciały drażnić „Wielkiego Sojusznika” — Związek 
Sowiecki, który domagał się aneksji Wschodnich 
Ziem Polski, łącznie z tymi miastami. (Jak dowie
dzieliśmy się z dokumentów Drugiej Wojny Świa. 
towej, ujawnionych przez Rząd Brytyjski w dniu 
1 sierpnia, 1973 r„ Premier Wielkiej Brytanii Win- 
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ston Churchill już wtedy prowadził rozmowy ze 
Stalinem, w sprawie przydziału Związkowi Sowiec
kiemu Wschodnich Ziem Polski i pozostawie
nie reszty Polski w sferze wpływów sowieckich, 
w zamian za pomoc Stalina w utrzymaniu intere
sów brytyjskich na Dalekim Wschodzie i w rejonie 
Morza Śródziemnego). — Wobec tego, trzeba by
ło przyjąć nazwę kompromisową, ORP Conrad, 
ku czci wielkiego pisarza-marynisty, obu narodów 
— Józefa Konrada Nałęcz-Korzeniowskiego.

* * *
W drugiej połowie czerwca 1945 r. wezwał mnie 

Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, wice
admirał Jerzy Świrski. Po przywitaniu się, admi
rał powiedział, że ma poważny problem z ORP 
Conrad. Dowódca okrętu, komandor Stanisław 
Dzienisiewicz jest chory i musi odejść do szpita
la na leczenie. Również zastępca dowódcy, ko
mandor ppor. Bohdan Wroński jest przemęczony 
i .też musi zejść z okrętu. Na stanowisko dowódcy. 
Admirał wyselekcjonował mnie. Zastępcę dowódcy 
będzie musiał znaleźć.

Zapytał mnie admirał, jaka jest na to moja reak
cja. Byłem podwójnie zaskoczony. Po pierwsze, 
w ciągu mojej przeszło dwudziestoletniej służby, 
nigdy mnie władze nie pytały, czy mi się moje przy
działy podobały, a po drugie — nie marzyłem na
wet o możliwości dowodzenia krążownikiem, ma
jąc przed sobą trzech czy czterech starszych ode 
mnie oficerów z należytym doświadczeniem bojo
wym i morskim. Powiedziałem admirałowi, że jestem 
zaszczycony wyborem na dowódcę Conrada, ale 
wobec tego, że jestem według starszeństwa, czwar
tym lub piątym z kolei kandydatem na to stano
wisko, czy starsi ode mnie oficerowie nie będą się 
czuli urażeni pominięciem ich przy wyborze. Ad
mirał Świrski zapewnił mnie, że nie spodziewa się 
tego rodzaju problemu, gdyż wszyscy, którzy mo
gli być wzięci pod uwagę, mają przydziały odpo
wiednie do ich stopni i starszeństwa. Poza tym, 
w zaistniałej, po zakończeniu wojny, sytuacji po
litycznej, stanowiącej podłoże do zmartwień oso
bistych i możliwości upadku ducha, sprawa mora
le personelu w ogóle, a w szczególności załogi 
ORP Conrad liczącej około 25 oficerów i prawie 
500 podoficerów i marynarzy ma większe znacze
nie niż kiedyindziej. W tych warunkach admirał 
uważał, że jako sportowiec, ja byłem najbardziej 
odpowiednim kandydatem na dowódcę Conrada.

To oświadczenie admirała sprawiło mi dużą sa
tysfakcję, bo do tej pory wielu oficerów, przeważ

nie starszych stopni, nazywało mnie pobłażliwie 
,,zwariowanym sportowcem”.

30 czerwca 1945 r. zaokrętowałem się na ORP 
Conrad w szkockiej bazie marynarki brytyjskiej — 
Rosyth, z instrukcją przejęcia obowiązków dowód
cy w ciągu około czterech tygodni, po stopniowym 
zaznajomieniu się z poszczególnymi działami 
okrętu.

Na Conradzie od razu poczułem się jak u 
siebie w domu. Z poprzedniej mej służby, znałem 
wielu oficerów, podoficerów i marynarzy.

Dowódca - komandor Stanisław Dzienisiewicz 
wyglądał dość mizernie. Miał poważne kłopoty żo
łądkowe.

* * *

Obejmując ORP Conrad, polska załoga prze
jęła również tradycję tego okrętu, z czasów, kie
dy pełnił służbę w Królewskiej Marynarce Wo
jennej Wielkiej Brytanii, jako HMS Danae.

Z wielkim też zainteresowaniem przewertowali- 
my Księgę Dowódcy Okrętu, zawierającą zano
towane ważne szczegóły i ciekawe zdarzenia. Prze
studiowaliśmy również historię akrętów, które nosi- 
siły nazwę HMS Danae w przeszłości.

Oto krótki rys historyczny:
Nazwa okrętu pochodzi z mitologii greckiej, 

według której Danae była córką Akriziosa, króla 
Argos. Akrizios ostrzeżony przez wróżbę, że bę
dzie zabity przez swego wnuka, zamknął córkę 
w wieży z bronzu. Tam jednak odwiedził Danae, 
odznaczającą się niebywałą pięknością Zeus, któ
ry przemienił się w krople złotego deszczu by 
przedostać się do wieży przez dziurkę od klucza. 
Danae została matką Perseusza, którego przygody 

ścięcie głowy Meduzy i poślubienie Andromedy, 
też znalazły swoje miejsce w mitologii. Wróżbie 
stało się zadość w ten sposób, że Perseusz odwie
dził królestwo swego dziadka, nieświadom pokre
wieństwa i przez przypadek zabił Akriziosa, rzu
cając dyskiem.

Nazwa HMS Danae ukazała się po raz pierw
szy w Marynarce Wojennej Brytyjskiej w 1759r.; 30 
marca tegoż roku, dwie fregaty brytyjskie — HMS 
Souhtampton i HMS Melampe, zdobyły na Morzu 
Północnym po zaciętej bitwie francuską fregatę 
La Danae. Została ona wcielona do Royal Navy i 
w uznaniu wspaniałej walki, jaką stoczyła zanim 
została zdobyta, zatrzymano jej nazwę Danae. 
W drugiej połowie 1759 r. HMS Danae w składzie 
eskadry Commodore William Doys RN, brała u- 
dział w skutecznej blokadzie floty francuskiej w 
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Dunkierce. W 1761 r. zdobyła francuski okręt kor
sarski Colibry. W czerwcu 1771 r., została skreś
lona z listy okrętów Royal Navy.

Druga HMS Danae była również francuskiego 
pochodzenia. Okręt ten został zdobyty 23 marca, 
1799 r. pod Jersey przez HMS Experiment dowo
dzony przez Sir Jas Wallace. Zdobyty okręt zos
tał wcielony do Royal Navy i nadano mu nazwę 
HMS Danae. Poza udziałem w konwoju do No
wej Funlandii, niewiele pozostało wiadomości o 
dalszej służbie drugiej HMS Danae. Została sprze
dana w 1797 r.

Tak jak dwie poprzednie trzecia HMS Danae zo
stała przemianowana z francuskiej korwety Vail- 
lante> zdobytej 7 sierpnia 1798 r. pod wyspą Re, 
przez HMS Indefatigable, dowodzonym przez Cap
tain Sir Edwarda Pelena RN. Wcielona do floty 
brytyjskiej i przebrojona 4 kwietnia 1799 roku, 
HMS Danae zdobyła sloop francuski, Sans 
Quartier, 6 lutego 1800 r., HMS Danae pod dowódz
twem Captain Lorda Proby’ego RN, była w akcji 
wraz z innymi okrętami (HMS Loire i HMS Harpy), 
zakończonej zdobyciem francuskiej fregaty Pallas, 
pod St. Malo.

15 marca 1800 r. HMS Danae była w służbie ob
serwacyjnej pod Brestem, gdzie znajdowała się 
zablokowana flota francuska. O godz. 2130, przy
wódca buntu, Jackson, wspomagany przez jeńców i 
część załogi, wpadł na tylny kasztel (quarter-deck), 
obezwładnił oficera, wrzucił go do międzypokładu 
i zablokował pokrywę luku. W ten sposób lojalna 
część załogi nie była w stanie interweniować. Ofice
rom uniemożliwił wyjście z pomieszczeń postawiw
szy silny, uzbrojony oddział przy drzwiach.

Jackson skierował opanowany okręt do zatoki 
Camaret i poddał go francuskiej korwecie Colombe. 
Należy tu wspomnieć, że poprzedniego dnia, HMS 
Danae ścigała tę korwetę, aż schroniła się ona do 
zatoki pod osłonę dział fortecznych.

Oba okręty pożeglowały do Brest, ścigane po
czątkowo przez brytyjskie fregaty, HMS Anson i 
H MS Boadicea. Jackson jednak wyprowadził w po
le ścigające fregaty, podniósłszy sygnał oznaczający, 
że HMS Danae ścigała francuską korwetę.

W Brest Francuzi zdjęli oficerów brytyjskich ja
ko jeńców, ale potraktowali ich dobrze. Niektórym 
pozwolono wrócić d0 W. Brytanii na parol.

Wielkiego zawodu •doznali buntownicy, gdy ich 
wraz z resztą załogi odstawiono do więzienia, gdzie 
trzymano jeńców.

Czwarta HMS Danae była pierwszym okrętem 
noszącym tę nazwę, wybudowanym w Wielkiej Bry
tanii. Była to żaglowo-parowa korweta o 12 
działach i 1287 tonach wyporności. Wyposażona by
ła w maszynę o sile 350 koni parowych. Została wy
budowana w Portsmouth i weszła do służby w 1867 
roku. W 1867/77 roku brała udział w blokadzie 
Dahomey, a w sierpniu 1877 roku wysadziła desant 
w Nigerii, celem odbicia marynarzy brytyjskiego 
parowca Sultan of Sokoto, uwięzionych przez tu
bylców.

W 1879 roku HMS Danae była w składzie eska
dry złożonej z pięciu okrętów, wysłanej w karnej 
ekspedycji na Wyspy Salomona.

W 1886 roku, okręt ten wyszedł ze służby czynnej 
i pozostał jako hulk minowy na rzece Mersey do 
1906 r., w którym został sprzedany.

*

Lekki krążownik o sześciocalowym uzbrojeniu 
głównym i 4850 ton wyporności, był piątą HMS 
Danae. Okręt ten był wybudowany w Newcastle i 
wszedł do służby w Royal Navy 18 czerwca 1918 
roku, pod dowództwem Captain Thomasa E. War
dle RN. Należała ona do udanej klasy „D” krążow
ników.

W 1924 r., pod dowództwem Captain Francis 
M. Austin RN, HMS Danae towarzysząc HMS 
Hood, odbyła podróż naokoło świata.

Od marca 1925 roku, do marca 1927 r. dowódcą 
HMS Danae był Cpt. Bertram H. Ramsey, RN, 
późniejszy admirał floty. Sir Betram Ramsey, który 
wsławił się przy ewakuacji Dunkierki w 1940 roku, 
był dowódcą morskim lądowania na Sycylii w 1943 
roku i głównodowodzącym Sił Morskich podczas 
lądowania w Normandii (D-day) w 1944 roku....

W sierpniu 1936 r. Danae, pod dowództwem Cpt. 
L.E.H. Maud, RN, odbyła podróż do Australii.

W okresie między 16 sierpnia a 18 października 
1937 roku, podczas wojny chińsko-japońskiej, Da
nae była stacjonowana w Shanghaju i była okrętem 
Starszego Dowódcy Morskiego (SNO) na wodach 
chińskich.

W drugiej połowie sierpnia 1939 r„ HMS Danae 
wyszła z Wielkiej Brytanii do Południowej Afryki. 
Gdy znalazła się w pobliżu Freetown (Sierra Leone) 
3 września, Wielka Brytania wypowiedziała woj
nę Niemcom. Hitler zaatakował Polskę na 3 dni 
przedtem.

HMS Danae przeszła na Ocean Indyjski. Pełniła 
służbę w ramach „Netherlands East Indies Patrol” 
do maja 1940 roku. Następnie operowała przy Wys
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pach Kokosowych od końca maja do 11 czerwca 
1940 roku. Była stacjonowana w Singapore jako Ma
laya Force do 11 sierpnia i w rejonie Hong-Kong 
od 15 sierpnia do 16 września 1940 roku. 6 czerw
ca 1944 roku (D-day) znalazła się wśród sił mor
skich, wspierających lądowanie w Normandii. Cpt. 
Stephen Barry, RN, (Retd. — stan spoczynku), 
objął jej dowództwo 7 sierpnia 1944 r. Był to ostatni 
dowódca brytyjski HMS Danae.

Dnia 4 października 1944 r. HMS Danae zosta
ła przekazana Polskiej Marynarce Wojennej i pod
niosła polską banderę ORP Conrad. Dowództwo 
objął komandor Stanisław Dzienisiewicz.

*
Wkrótce po podniesieniu polskiej bandery ORP 

Conrad udał się do Scapa Flow na Wyspach Orknej- 
skich, celem odbycia ćwiczeń i strzelań artyleryjs
kich. Stwierdzono tam, że artyleria główna okrętu 
wymagała gruntownego przeglądu i wyregulowania; 
na domiar złego w maszynie istniał jakiś poważny 
defekt. W takim stanie Conrad nie nadawał się do 
służby wojennej i do akcji z nieprzyjacielem. Został 
on wysłany do bazy morskiej Chatham, celem usu
nięcia defektów i przygotowania do dalszej opera
cji. Tam też zastało go zakończenie wojny w Euro
pie.

Po wyjściu z Chatham, ORP Conrad dołączył do 
10 Eskadry Krążowników, złożonej z HMS Bir
mingham (okręt flagowy), HMS Bellona, HMS 
Dia-Jem, HMS Dido i ORP Conrad. Dowódcą Es
kadry był Rear Admiral A.E.M.B. Cunninghame- 
Graham O.B.E.

Z poremontowych pływań Conrada załodze po
została żywo w pamięci wizyta w Wilhelmshaven.

Po zdobyciu Wilhelmshaven przez Sprzymierzo 
nych, stacjonowały tam przez jakiś czas oddziały 
wojska polskiego.

Gdy Conrad przybył do Wilhelmshaven, wojska 
polskiego już tam nie było, poza dwoma czy trzema 
oficerami łącznikowymi. Jedna z największych baz 
„Kriegsmarine” była teraz okupowana przez mary
narkę brytyjską.

Wilhelmshaven był centrum przeładunkowym i se- 
gregacyjnym jeńców niemieckich, przywożonych 
barkami i statkami z Jutlandii. Tu były formowa
ne kolumny jenieck e, które pod eskortą wymasze- 
rowały do odległych obozów jenieckich.

Załoga Conrada miała swego rodzaju satysfak
cję, oglądając niegdyś butnych okupantów omal że 
z całej Europy, przybitych, zdemoralizowanych, 
maszerujących w nieznane.

Nie mniejszą przyjemnością napawała serca za
łogi Conrada, biało-czerwona flaga, powiewająca 
na wieży jednego z najwyższych budynków miasta. 
Podobno wywiesili ją tam żołnierze Polskiej Bryga
dy Strzelców, gdy Wielhelmshaven został zdobyty.

Gdy Brytyjczycy zorganizowali w Wilhelmsha
ven defiladę zwycięstwa, ORP Conrad wziął w niej 
udział, wystawiając dobrze prezentującą się uzbro
joną kompanię.

*
Wkrótce po moim przybyciu na ORP Conrad, wy

szliśmy do Scapa Flow na strzelania artyleryjskie, 
po czym znów wróciliśmy do naszej bazy — Rosyth.

Tu czekał już na nas rozkaz zaokrętowania bry
tyjskiego personelu wojskowego, wysyłanego na 
przydziały do Norwegii lub powracającego tam (z 
urlopów, oraz załadowania paczek Czerwonego 
Krzyża i wyjście do Oslo.

Aczkolwiek wojna już była zakończona, to jed
nak żegluga po morzach była w dalszym ciągu nie
bezpieczna. Wy trałowanie pól minowych wymagało 
dużo czasu i pracy poławiaczy min. Nawet poza za
sięgiem pól minowych spotykało się często zerwane 
miny dryfujące na powierzchni i zagrażające że
gludze. Toteż trzeba było trzymać się ściśle kur
sów prowadzących przez kanały, wytralowane w 
polach minowych, a w miejscach bardziej niebez
piecznych zakładać trał ,,Parawan”.

W Norwegii poza innymi narodowościami było 
kilkanaście tysięcy Polaków sprowadzonych przez 
Niemców na roboty. Byli oni pod opieką Polskiego 
Czerwonego Krzyża. Paczki przywiezione przez 
Conrada w dużej mierze były skierowane na pomoc 
Polakom. W międzyczasie, władze prowadziły pra
ce nad zewidencjonowaniem członków obozów o- 
raz przeprowadzeniem repatriacji lub rozmieszcze
nia.

*

Kilka dni po powrocie z Oslo do Rosyth, w dniu 
26 lipca 1945 roku, objąłem dowództwo ORP Con
rad. Mój poprzednik, komandor Stanisław Dzieni
siewicz, odjechał do szpitala na leczenie. W tym też 
czasie zastępca dowódcy, komandor ppor. Bohdan 
Wroński, został wyokrętowany do Kierownictwa 
Marynarki Wojennej w Londynie. Na jego miejs
ce przybył komandor ppor. Franciszek Pitułko, by
ły dowódca ORP Burza, słynny z konwojów atlan
tyckich. Pierwszym oficerem okrętu był kpt. mar. 
Jur Monde, późniejszy Kapitan Żeglugi Wielkiej 
Marynarki Handlowej Brytyjskiej, a Pierwszym Ofi
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cerem Artylerii, kapitan mar. Józef Bartosik, póź
niejszy Rear-Admiral Royal Navy.

W warunkach wytworzonych bezpośrednio po za
kończeniu wojny, głównym zadaniem dowódcy o- 
krętu było utrzymanie ducha wśród załogi.

Po prawie sześciu latach naprężenia wojennego 
załogi znalazły się naraz w nienaturalnych warun
kach w obcym kraju. Wysiłki nawiązania łączności 
z rodzinami w Polsce nie zawsze przynosiły pozyty
wne wyniki. Niepewność co do losu bliskich, nie
pewność co do losów Marynarki Wojennej, a po
nadto, różnego rodzaju, często wypaczone infor
macje i plotki, odbijały się na nastrojach załogi.

Podczas postoju w porcie, godziny służbowe by
ły wypełnione ćwiczeniami, wykładami, pogadan
kami, utrzymaniem okrętu, uzbrojenia i sprzętu. 
Dopiero po zakończeniu zajęć, pozostająca na okrę
cie część załogi, nie mając nic innego do roboty, 
poddawała się rozmyślaniom lub bezowocnym dys
kusjom.

By poszerzyć możliwości rozrywkowe załogi w 
godzinach pozasłużbowych, do audycji radiowych 
muzyki z płyt, nadawanych przez rozgłośnię okrę
tową i gier kabinowych, jak szachy, warcaby, domi
no, dodaliśmy gry pokładowe i strzelanie z karabin
ka małokalibrowego do tarczy o nagrodę. Sam bra
tem najczęściej udział w grach pokładowych i w strz 
laniu do celu, które cieszyły się dużym powodze
niem. Zachęciliśmy też załogę do wiosłowania, w 
wyniku czego mieliśmy doskonałą załogę regatową.

Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w 
dniach wyjścia na morze, a specjalnie wyjścia do 
portów zagranicznych. Służba wachtowa, stawianie 
i zwijanie „parawanów” w niebezpiecznych kana
łach, prowadzących przez pola minowe, ćwiczenia 
okazyjne strzelania z karabinków lub broni maszy
nowej do dryfujących min, a nade wszystko per
spektywa odwiedzenia obcego portu — omalże w 
pełni wypełniały czas i umysły załogi.

W dwa tygodnie po objęciu przeze mnie dowódz
twa, otrzymałem sygnał nakazujący przyjęcie per
sonelu wojskowego i paczek Czerwonego Krzyża o- 
raz wyjście do Norwegii; najpierw do Kristiansand 
a potem do Oslo. Oczywiście przyjąłem ten sygnał 
z wielkim zadowoleniem.

12 sierpnia 1945 r. zawinęliśmy do Kristiansand 
i wysadziliśmy część personelu wojskowego. Tego 
samego dnia, wieczorem, wyszliśmy do Oslo, gdzie 
ocumowaliśmy się naząjutrz rano.

Złożyłem wizytę służbową brytyjskiemu Dowód
cy Sil Morskich w Norwegii, Rear-Admirałowi Ri

tchie, a następnie norweskiemu Dowódcy Mary
narki Wojennej, wiceadmirałowi Corneliusenowi, je
go szefowi sztabu, wiceadmirałowi Danielsenowi i 
komendantowi morskiemu Oslo, komandorowi As- 
kimowi. Wiceadmirała Corneliusena oraz szereg o- 
ficerów Marynarki Wojennej Norweskiej poznałem 
w Anglii podczas wojny.

Z władz polskich przybyli na okręt Charg d’Af
fair, Wiesław Patek, członek Poselstwa Polskiego w 
Szwecji, b. attache wojskowy, ppłk dypl. dr Tadeusz 
Tokarz i prezes Stowarzyszenia Polaków w Norwe
gii, inż. Bolesław Witowski.

Wizyta Conrada w Oslo była dużą atrakcją i 
spotkała się z serdecznym przyjęciem ze strony 
władz i społeczeństwa norweskiego. Okręt nasz był 
również jakgdyby Mekką dla rzesz Polaków, któ
rych liczne grupy przezeń się przewijały, mile po
dejmowane przez całą załogę okrętu, jak również 
często wspomagane żywnością i ubraniem.

Powstał tu jednak pewien problem. Mianowicie, 
wielu spośród Polaków usiłowało ukryć się na okrę
cie, by w ten sposób przedostać się do Wielkiej 
Brytanii. Organa służbowe okrętu musiały przeja
wiać dużo czujności, by temu zapobiec, szczególnie 
że te niefortunne ofiary wojny znajdowały współ- 
czujących im wśród członków załogi.

Po trzydniowym pobycie w Oslo odeszliśmy z po. 
wrotem do Rosyth. W tydzień później, znowu byliś
my w drodze do Skandynawii, tak jak poprzed
nio, z personelem wojskowym i ładunkiem paczek 
Czerwonego Krzyża. Tym razem do Oslo dodano 
nam Kopenhagę.

Do Kopenhagi weszliśmy rano 28 sierpnia i ©cu
mowaliśmy się przy dobrze nam znanym z czasów 
przedwojennych, Langlinie. Natychmiast po zakoń
czeniu manewru ocumowania, na okręt weszli: Ofi
cer komplementacyjny i Oficer łącznikowy Duńskiej 
Marynarki Wojennej, którzy przywitali mnie w i- 
mieniu dowódcy Duńskiej Marynarki Wojennej, 
wiceadmirała Vedel i dowódcy bazy, komandora 
Grandjean.

Po złożeniu wizyty służbowej Brytyjskiemu Flag 
Officer Denmark, Rear admirałowi Holtowi i jego 
szefowi sztabu, Cpt. Petersowi, RN, udałem się z 
wizytą do admirała Vedel’a, a następnie do koman
dora Grandjeana.

W tym samym dniu przybył również do Kopen
hagi brytyjski krążownik, HMS Diadem, z komisją 
amerykańsko-brytyjsko-sowiecką i ocumował się za 
rufą Conrada. Rear admiral Holt przeprosił mnie, 
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że w związku z pobytem HMS Diadem i wyżej 
wspomnianej komisji, nie będzie w stanie oddać imi 
wizyty i że uczyni to w jego imieniu szef sztabu, Cpt 
HMS Diadem, na południowym „aperitifie”, a po
tem, na zaproszenie Captain Petersa, spożyliśmy 
obiad w mieście z admirałem Holtem, dowódcą 
HMS Diadem i jeszcze z kilku innymi oficerami tego 
okrętu.

Cpt. Peters był u mnie na aperitifie przed połu
dniem 28 sierpnia i na obiedzie dnia następnego. 
Przed odcumowaniem z Kopenhagi 31 sierpnia, Cpt. 
Peters przyszedł nas pożegnać, pogratulował mi 
wspaniałego wyglądu okrętu oraz doskonałej pre
zencji i zachowania się załogi. Wiedząc, że nawią
zaliśmy kontakt z obozami polskich uchodźców, za
pytał, czy mógłby cokolwiek uczynić dla Polaków 
w Danii. Oficer ten, który we wrześniu 1945 roku 
objął obowiązki „Senior British Naval Officer Den. 
mark”, na miejsce odkomenderowanego do Wielkiej 
Brytanii admirała Holta, podczas następnych poby
tów HMS Conrad w Kopenhadze odwiedzał mnie 
i przejawiał dużo serdeczności i życzliwości w sto
sunku do nas.

Wiceadmirał Vedel i komandor Grandjean, rewi
zytowali mnie na ORP Conrad.

Admirał Vedel, niezwykle popularny w Danii, ja
ko bohater ruchu oporu podczas okupacji niemiec
kiej, pozostał u mnie na okręcie dłużej niż tego wy
magała oficjalna formalność. Po spędzeniu około 
pół godziny w moim salonie, spacerowaliśmy przez 
dłuższy czas po rufowym pokładzie Conrada, ga
wędząc przyjaźnie. Jak się domyśliłem, poza ser
decznością ze strony duńskiego admirała w sto
sunku do nas, była to demonstracja z jego strony 
na oczach oficerów i załogi HMS Diadem. 
Jak się okazało bowiem, dowódca tego krążowni
ka nie złożył mu wizyty po przybyciu do Kopen
hagi.

Komandor Grandjean był w Polsce przed wojną, 
jako lotnik morski na wodnopłatowcu. Był odzna
czony orderem Polonia Restituta, czym się szczycił.

Podróże do Norwegii i Danii stały się naszym 
częstym i głównym zajęciem, na co, rzecz zrozumia
ła. wcale nie narzekaliśmy. Zwykle przychodziliś
my do Rosyth, wyokrętowywaliśmy żołnierzy i 
lotników brytyjskich, zabranych z Danii i Norwe
gii, i po dwóch-trzech dniach postoju, znowu byliś
my w dorodze do Skandynawii z personelem bry
tyjskim, czasem norweskim i z paczkami Czerwo

nego Krzyża. Ponieważ ORP Piorun również mie
wał podobne misje, któryś z członków załogi wy
raził się dowcipnie, że należymy teraz do linii okrę
towej „Grey Funnel Line”.

W okresie od sierpnia 1945 roku do stycznia 1946, 
odbyliśmy siedem podróży do Norwegii i Danii, 
przy czym postoje w Oslo trwały zwykle dłużej niż 
w Rosyth.

Dwie podróże wybiegły poza utarty tryb.
5 października, zaokrętował się na Conradzie wi

ceadmirał Józef Unrug, który przybył tą drogą do 
Danii i Niemiec. W Niemczech znajdowała się jego 
małżonka i admirał pragnął przyspieszyć wyjazd 
pani Unrużyny do Wielkiej Brytanii.

Podróż admirała na Conradzie była dla nas wszy
stkim niecodziennym i niezwykle miłym wydarze
niem. Admirał J. Unrug był bowiem jednym z naj
bardziej popularnych wyższych dowódców w naszej 
Marynarce Wojennej. Z jednej strony wszyscy drże
li przed jego żelazną dyscypliną, gdy był dowódcą 
floty w Gdyni, a z drugiej zaś, był on wysoce po
ważany i otaczany dużym sentymentem. Jego posta
wa podczas obrony Helu, a później pełne godności 
zachowanie się w stosunku do Niemców w czasie 
kapitulacji i w obozach jenieckich, zjednały mu ser
ca nie tylko marynarzy, ale też oficerów wojska i 
lotnictwa, dzielących z nim niewolę.

6 października mieliśmy wejść do Kristjansand, 
by tam wysadzić część naszych pasażerów. Zostaliś
my powiadomieni, że wprowadzi nas do portu pilot. 
Aczkolwiek ani w Oslo, ani w Kopenhadze nie bra
łem nigdy pilota podczas naszych dwóch wizyt w 
Kristjansand, każdorazowo mi pilota przydzielano.

Mieliśmy wejść do niewielkiego basenu. Pilot, 
widocznie przyzwyczajony do manewrowania stat
kami handlowymi, zaczął manewrować Conradem, 
dając „całą naprzód”. Włosy mi na głowie stanęły. 
Okręty wojenne używają całą moc maszyn jedynie 
w nagłych wypadkach dla uniknięcia niebezpieczeń
stwa zderzenia, czy innego wypadku. Wtedy ma
szyny dają tyle mocy, ile tylko mogą wyciągnąć, 
bez uwagi na możliwość uszkodzenia. Kazałem na
stawić telegraf maszynowy na „mała naprzód” i 
zwróciwszy się do pilota ze słowami >,pozwoli pan, 
że ja dobiję”, pocumowałem okręt, używając małe 
i pół biegi.

Następnego dnia rano w Kopenhadze, jak zwykle 
bez pilota i holowników, z łatwością dobiłem 
do nadbrzeża przy Langelinie. Zresztą manewr był 
nieskomplikowany, podejście do nadbrzeża łatwe, 
miejsca dużo, a ponadto Conrad był zwrotnym o
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krętem i dał się prowadzić omal że jak kontrtorpe- 
dowiec. W Oslo, gdzie wchodziliśmy zwykle do 
małego basenu, też nigdy nie używałem holowników.

Obu manewrom, w Kristiansand i w Kopenhadze, 
przyglądał się admirał Unrug.

Po dobiciu zeszedłem na śniadanie i zostałem 
przywitany przez admirała słowami: „Wszakże pan 
doskonale tym Conradem manewruje”. Miło mi by
ło usłyszeć ten komplement z ust admirała Unruga, 
który na ogół nie był skory do pochwał. Podzięko, 
wałem za łaskawą uwagę. Nasunęło mi to ma myśl 
pamiętny dla mnie epizod sprzed lat osiemnastu, 
który pozwoliłem sobie przypomnieć admirałowi.

W 1937 roku byłem dowódcą oddziału minowego 
i dowódcą ORP Smok. Pod koniec lata, Dowódca 
Floty przeprowadzał przegląd poszczególnych zes
połów Floty. Przyszedł też czas na przegląd oddzia
łu minowego, którego krypy minowe i magazyny, 
pod dowództwem por. mar. Konrada Wachtla, by
ły stacjonowane na Helu.

W dniu przeglądu, admirał Unrug w towarzystwie 
mego bezpośredniego przełożonego, dowódcy Obro
ny Wybrzeża, komandora Stefana Frankowskiego 
i swego sztabu, zaokrętował się na ORP Smok w 
Gdyni. W drodze na Hel, oficerowie sztabu spraw
dzali poszczególne działy okrętu. Na Helu odbyli
śmy pomyślnie przegląd całego oddziału minowego. 
Po południu wszyscy zaokrętowali się na ORP 
Smok i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Gdyni. 
Byłem zadowolony, bo dotychczas wszystko szło 
jak najlepiej. Oficerowie z otoczenia Dowódcy Floty 
zeszli do mojej małej mesy i komandor Frankowski 
zorganizował bridge’a.

Gdy admirał wszedł do mesy, z trudem znalazł 
miejsce by usiąść. Jak należy sądzić, nie podobało 
mu się, że oficerowie z jego sztabu, razem z ko
mendantem Obrony Wybrzeża już się rozlokowali 
do bridge’a, podczas kiedy on jeszcze nie ogłosił 
zakończenia przeglądu. Po paru minutach, admirał 
wraz z oficerem flagowym opuścił mesę i udał 
się na pomost.

Widząc Dowódcę Floty wchodzącego na pomost 
z raczej niezadowoloną miną, byłem przekonany, że 
zarządzi jakiś alarm. Spodziewałem się alarmu „czło
wiek za burtą” i nawet pragnąłem by go admirał 
zarządził, był to bowiem jeden z popisowych nu
merów Smoka. Śledziłem uważnie admirała i zau
ważyłem, że skinął na flagowego, który podszedł 
do skrzydła pomostu i jzucił za burtę koło ratun
kowe.

Niezwłocznie nadałem syreną okrętową sygnał 
„człowiek za burtą” i równocześnie nastawiłem te

legraf maszynowy na stop, potem „całą wstecz” 
(Smok był holownikiem), stop i okręt zatrzymał się. 
Z przyjemnością oglądałem moich marynarzy jak 
sprawnie wskoczyli do łodzi, jak oddział dziobo
wy wyprężył ciąg ratunkowy, by nadać łodzi bieg 
z chwilą gdy kluby zostaną zdjęte, jak bosman okrę
towy pod nadzorem ppor. mar. Feliksa Minkiewi
cza, zaczął spuszczać łódź na wodę. I tu nastąpiła 
tragedia! Rufa łodzi dotknęła wody, ale dziób za
wisł w powietrzu około trzydzieści centymetrów. W 
tej pozycji łodzi, nie było .mowy o zwolnieniu haków 
klub. Jak się okazało, fał kluby dziobowej zaplątał 
się i splótł się na nim węzeł, który doszedł do 
bloku i nie mógł się dalej wyluzować. Przy szlupel- 
kach powstało zamieszanie. Admirał zezłoszczony 
podszedł do mnie ze słowami: „wszakże u pana ba
łagan”.

Siląc się na spokój wydałem kolejne rozkazy: 
„Podnieść łódź”, rozplątać fał, łódź na wodę” — 
równocześnie manewrując okrętem tak, by znaleźć 
się jak najbliżej koła ratunkowego, beztrosko buja
jącego się na lekkiej fali.

Tym razem wszystko poszło sprawnie. Łódź od
biła, podniosła koło ratunkowe, dobiła do okrętu 
i została podniesiona w błyskawicznym tempie. Nic 
jednak nie było było w stanie naprawić początko
wej kompromitacji z fałem.

W Gdyni, w basenie wojennym, rozkręciłem się 
jednośrubowym Smokiem o 180° i dobiłem lewą bur
tą. jak sądziłem, całkiem sprawnie.

Następnego dnia meldowałem się u Dowódcy 
Floty. Wysłuchałem o bałaganie, jaki miałem na do
wodzonym przeze mnie okręcie i otrzymałem roz
kaz niezwłocznego wyjścia w morze, obejścia Born- 
holmu i w czasie tego przejścia, wykonania dwa
naście razy alarmu „człowiek za burtą”. Na zakoń
czenie zostałem boleśnie dotknięty uwagą admira
ła, że nie umiem manewrować moim okrętem i że 
prawdopodobnie nigdy się tego nie nauczę, bo do 
tego trzeba mieć dar.

Lat osiemnaście musiałem czekać na rehabili
tację co do moich zdolności manewrowania okrę
tem.

Druga niecodzienna podróż pozostanie na zaw
sze w mojej i mej rodziny pamięci.

W końcu listopada 1945 roku odnalazłem w Niem
czech moją żonę i sześcioletnią córkę, która urodziła 
się w czasie wojny, i której jeszcze nie widziałem. 
Wiadomość w postaci listu mej żony otrzymałem 25 
listopada, po powrocie do Rosyth z Norwegii. Dwa 
dni później znowu mieliśmy wyjść do Oslo i Kopen
hagi.
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W Oslo załatwiłem dla mej rodziny formalności 
wizowe w ambasadzie brytyjskiej oraz formalności 
u władz imigracyjnych norweskich.

Do Kopenhagi weszliśmy rano 1 grudnia i za zgo
dą brytyjskich władz morskich, poleciałem do Nie
miec. Powróciłem do Kopenhagi wraz z żoną i córką 
3 grudnia. Za zezwoleniem tychże władz morskich, 
na podstawie odpowiedniego paragrafu Regulami
nu Królewskiej Marynarki Wojennej, zabrałem mo
ją rodzinę na ORP Conrad do Oslo.

Podczas kiedy moja rodzina pozostawała w Os
lo, odbyliśmy jeden rejs do Rosyth i z powrotem 
6 stycznia, tym razem za zewoleniem admiralicji 
brytyjskiej, zaokrętowałem swoją rodzinę na ORP 
Conrad i przewiozłem ją z Oslo do Rosyth.

Była to również ostatnia podróż Conrada w 
ramach ,,Grey Funnel Line”, z personelem wojsko
wym i paczkami Czerwonego Krzyża, do i z por
tów Norwegii i Danii.

*
Okręty są jak gdyby żywymi istotami. Jedne mają 

opinię zawsze niesprawnych lub pechowych, inne 
natomiast mają szczęście do doboru załóg, które 
utrzymują je w stanie należytego wyglądu i stopnia 
wyszkolenia, w akcjach bojowych mają powodzenie 
i jakby różdżką czarodziejską są chronione od nie
szczęść. Załogi takich okrętów zwykle są owiane 
dobrym duchem, mają do swojego okrętu zaufanie 
i są z niego dumne. Przeglądając dokumenty HMS 
Danae stwierdziliśmy, że okręt ten cieszył się dos
konałą opinią w brytyjskiej flocie. Był to tak zwany 
„Happy Ship”.

Kontynuując tradycję okrętu, po podniesieniu na 
nim polskiej bandery, zatrzymaliśmy jego herb, 
przedstawiający bronzową wieżę Danae. Skierowa
liśmy też nasze wysiłki w kierunku utrzymania jego 
opinii dobrego i szczęśliwego okrętu.

Wertując akta, znaleźliśmy ciekawą koresponden
cję, prowadzoną przez dowódcę HMS Danae w la
tach dwudziestych z rodziną pp. Hazard w Nowej 
Zelandii. Państwo Hazard poznali dowódcę HMS 
Danae i okręt w 1924 roku, gdy w swej podróży 
dookoła świata zawinął do jednego z portów Nowej 
Zelandii. Zaprzyjaźnili się z szeregiem członków 
załogi i bardzo polubili okręt. Gdy urodziła im się 
córka, nadali jej imię „Danae” i powiadomili o 
tym dowódrę okrętu. Okręt uznał małą Danae za 
swoją chrześniaczkę i posłał jej prezenty od załogi. 
Po kilku latach korespondencja się urwała.

Gdy jeden z polskich korespondentów wojennych 
dowiedział się o tej historii, napisał do prasy an

gielskiej, że okręt jest teraz pod polską banderą 
i pragnąłby nawiązać kontakt z panną Danae Ha
zard z Nowej Zelandii.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Brat 
Danae służył w Lotnictwie nowozelandzkim i był 
stacjonowany w Wielkiej Brytanii. Powiadomił nas, 
że siostra jego cieszy się dobrym zdrowiem i że 
wkrótce ma wyjść za mąż. Podał nam jej adres. Na
pisałem do Danae i otrzymałem odpowiedź z załą
czoną fotografią ślubną Danae i jej nowopoślubio- 
nego małżonka, pana Manifie. Ucieszyliśmy się tą 
wiadomością i posłaliśmy jej od ORP Conrad pre
zent ślubny. Przez następnych kilka lat prowadzi
łem korespondencję z Danae Minifie.

*

W międzyczasie zapadła decyzja władz co do lo
su Polskiej Marynarki Wojennej, do tej pory znaj
dującej się pod operacyjnymi rozkazami Brytjskiej 
admiralicji.

Okręty Polskiej Marynarki Wojennej, które przy
szły do Wielkiej Brytanii, przed i na początku woj
ny i wyszły cało z zawieruchy wojennej, powrócą 
do Polski. Były to kontrtorpedowce OORP Błyska
wica i Burza> okręt podwodny ORP Wilk i żaglo
wiec szkolny ORP Iskra. Okręty oddane przez Ad
miralicję Brytyjską w czasie wojny do użytku Pol
skiej Marynarki Wojennej, mają być zwrócone Ro
yal Navy. Załogi albo powrócą do Polski, albo też 
pozostaną na emigracji, według decyzji jednostek.

W marcu 1946 roku, ORP Conrad, który będąc 
pochodzenia brytyjskiego miał być zwrócony Ad
miralicji, został wyłączony z 10 Eskadry Krążow
ników i przydzielony tymczasowo do C.-in-C. Ro
syth. W związku z tym otrzymałem miły list poże
gnalny od dowódcy 10 Eskadry Rear Admiral An
gus Cunninghame-Grahama, na który też uprzejmie 
odpowiedziałem.

Zanim HMS Danae została przekazana Polskiej 
Marynarce Wojenne, była ona okrętem przynależ
nym do obszaru morskiego Plymouth. Wobec tego 
postanowiono przenieść nas z Rosyth do Devonport 
i tam oczekiwać przekazania okrętu Władzom Ma
rynarki Brytyjskiej.

27 maja wyszliśmy z Rosyth, żegnani sygnałami 
od admirała dowódcy Obszaru Morskiego Rosyth, 
oraz od OORP Błyskawica, Garland, i Piorun....

W dwa dni później zawinęliśmy do Portnaouth, 
gdzie złożyłem wizyty miejscowym władzom mor
skim. Tu spotkał mnie wielki zaszczyt. Mianowicie 
Commander-in-Chief (Dowódca Obszaru Morskie- 
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go) Portsmouth, Admiral Sir Geoffrey Leyton, za
prosił mnie na obiad, który odbył się 
na HMS Victory — okręcie flagowym admirała 
Nelsona w bitwie pod Trafalgar. W obiedzie 
tym, podanym w kabinie-mesie Admirała Nelsona, 
wzięli udział, Admiral Sir Geoffrey Leyton z mał
żonką i Szef Sztabu.

Do Devonport weszliśmy 31 maja 1946 r. Stanę
liśmy na beczce koło Drake Island, po czym złoży
łem służbowe wizyty.

Rozpoczęliśmy ostatni rozdział służby ORP 
Conrad.

*

świadomość, że okręt ma być wkrótce zwrócony 
Admiralicji Brytyjskiej, nie była budująca dla mora
le załogi. W tych, raczej niekorzystnych warunkach, 
byłem pełen uznania dla oficerów, podoficerów i 
marynarzy, stanowiących ostatnią załogę ORP Con
rad. Dobre imię Polskiej Bandery, stawiali oni jako 
punkt honoru i wydajnie dopomogli mi do utrzy
mania doskonałego wyglądu okrętu, dobrego, ducha, 
stopnia dyscypliny i prezencji osobistej.

Miałem w Plymouth wielu znajomych, którzy od
wiedzali mnie często na okręcie i zapraszali do sie
bie. Pewien Commander Royal Navyvy, zaproszony 
z rodziną na ORP Conrad na obiad, powiedział do 
żony: „Zobaczysz najlepiej utrzymany okręt w tu
tejszym porcie”.

Załoga Conrada stopniowo topniała, gdyż szereg 
podoficerów i marynarzy odchodził! na kursy przy- 
sobienia zawodowego. Mimo to, życie na okręcie 
płynęło jak w normalnych czasach. Program zajęć 
i ćwiczeń był wykonywany z pedantyczną dokład
nością. Ponadto znaleźliśmy czas na gry sportowe 
na lądzie, na wewnętrzno-oddziałowe regaty wio
słowe i wielobój oddziałowy oraz na udział w rega
tach wiosłowych i żaglowych, organizowanych przez 
Royal Navy. Co sobotę odbywały się w Plymouth 
regaty żaglowe, do których regularnie wystawialiś
my dwa welboty. Jak zwykle byłem sternikiem 
w jednym z nich i we wszystkich wyścigach zajmo
wałem punktowane miejsca. Zamknęliśmy nasz se
zon żeglarski, zdobywając jedno, miejsce pierwsze, 
dwa drugie i trzy trzecie.

Również w regatach wiosłowych zajmowaliśmy 
dobre miejsca.

W sierpniu w Yelm, odbywał się ,,Regatta Week”. 
Nasz welbot wiosłowy w przedbiegu 23 sierpnia 
wszedł do finału. W finale były cztery łodzie i ORP 
Conrad, 24 sierpnia, po zaciętej walce zajął drugie 
miejsce.

Po zakończeniu wojny, władze Marynarki Bry
tyjskiej miały poważne zadanie przeniesienia do re
zerwy dużej ilości okrętów, zakonserwowania ich 
i roztaczania nad nimi opieki. Była to niezmiernie 
ważna operacja, wymagająca znajomości rzeczy i 
wielu rąk roboczych. Tymczasem znaczny odsetek 
oficerów, podoficerów i marynarzy brytyjskich zo
stał zmobilizowany lub przeniesiony w stan spo
czynku czy do rezerwy. Fachowych rąk było brak.

Za zgodą Kierownictwa Polskiej Marynarki Wo
jennej, Admiralicja Brytyjska zdecydowała się sko. 
rzystać z personelu Polskiej Marynarki Wojennej, w 
okresie załatwiania spraw repatriacji, rozmieszczenia 
czy też emigracji.

W pierwszych dniach sierpnia 1946 roku, Conrad 
został przesunięty z beczki do nadbrzeża w bazie 
Royal Navy — Devenport. W parę dni potem, mój 
zastępca, komandor por. Franciszek Pitułko, wyz
naczony na dowódcę Grupy Morskiej Rejonu Cly
de, odjechał z częścią załogi ORP Conrad do Hel- 
lensborough w Szkocji, celem wzięcia pod swą 
opiekę tam stacjonowanej Brytyjskiej Floty.

Obowiązki komandora (zastępcy dowódcy), ob
jął komandor ppor. Jan Busiakiewicz. Na Conradzie 
pozostało tylko około 50% załogi.

Przekazanie ORP Conrad do Royal Navy, zosta
ło wyznaczone na 28 września 1946 r. (W tymże dniu 
również inne okręty Rzeczypospolitej Polskiej mia
ły być przekazane do magazynów lądowych 1 okręt 
miał przejść w stan rezerwy.

Jest rzeczą zrozumiałą, że zadanie tego rodzaju 
nie należy do miłych ani podnoszących ducha za
łogi. Okręt, który żył i operował, który przez 28 
lat służby pod brytyjską i polską banderą zdobył 
swą renomę i jak gdyby osobowość — przechodzi 
na emeryturę i ... na złom.

Szczegóły organizacyjne dotyczące przejścia ORP 
Conrad do rezerwy i przekazania go z powrotem 
do Royal Navy, załatwiałem przez dowódcę Kontr- 
torpedowdów w rezerwie (S.O.R.F. (D) Plymouth) 
i dowódcę HMS Tartar Commander G.K. Whitmy- 
Smith, RN. Był on moim łącznikiem ze sztabem 
brytyjskiego Dowódcy Obszaru Morskiego Plym
outh.

Pewnego przedpołudnia, w drugie połowie wrze
śnia, Commander Whitmy-Smith wpadł do mnie na 
pogawędkę i na kieliszek sherry, jak to robił dość 
często, i oświadczył mi z wesołą miną, że nareszcie 
za tydzień czy dziesięć dni zakończymy kampanię, 
ORP Conrad przejdzie do rezerwy i powróci do 
Royal Navy. Uświadomiłem sobie, że mój gość zu
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pełnie nie zdawał sobie sprawy z naszej sytuacji i 
nastrojów. W jego pojęciu, okręt kończył „commi
ssion” (stan kampanii), był „paid off” (przechodził 
do rezerwy), załoga szła na urlop, odbywała kursy 
i albo obsadzała inny albo ten sam okręt, który 
był znowu „commissioned”. Oświadczyłem Com- 
manderowi Whitmy-Smithowi, że wcale nie cieszy
my się na przeniesienie Conrada do rezerwy i zwró
cenia go Royal Navy. Marzyliśmy o tym, że po 
zwycięskiej wojnie powrócimy na naszych okrę
tach do Polski. Jednak sytuacja ułożyła się inaczej. 
Nadchodzi smutny moment, kiedy stracimy spod 
naszych stóp pokład naszego okrętu, który był prze
cież cząstką naszej ojczyzny. My traktujemy ten 
fakt jakgdyby poddanie naszego okrętu. Tragizm 
sytuacji jest tym głębszy, że poddajemy go nasze
mu sojusznikowi. Commander Whitmy-Smith był 
poważnie zaskoczony tą, dla niego rewelacją. Pozo
stał u mnie krócej niż zwykle, pożegnał się, tym 
razem z zaambarasowaniem i kazał motorówce od
wieźć się do Dowództwa Obszaru Morskiego Ply
mouth.

Po kilku dniach, Commander Whitmy-Smith zno
wu mnie odwiedził i powiadomił, że zameldował 
Admirałowi o tym, co mu powiedziałem. Admirał, 
Sir H.D. Pridham-Wipple, KCB, CO, C-inC Ply
mouth, polecił mu zawiadomić mnie, że osobiście 
przyjdzie przejąć okręt z powrotem do Royal Na
vy, że przydzieli orkiestrę Royal Marines by zagra
ła hymn polski podczas spuszczenia Polskiej Ban
dery i że w dniu tym bandera brytyjska (White 
Ensign), nie zostanie podniesiona na Conradzie, 
przyjmującym swą pierwotną nazwę HMS Danae; 
będzie to uczynione dopiero dnia następnego.

Dzień 28 września 1946 r. — pamiętny dzień 
spuszczenia Polskich Bander na okrętach zwraca
nych Marynarce Brytyjskiej, wstał słoneczny i po
godny. Na twarzach załogi Conrada malował się 
jednak smutek i powaga. Żal nam było opuszczać 
nasz okręt, w który włożyliśmy tyle pracy i serca, 
i do którego byliśmy szczerze przywiązani. Dobrze 
nam się na nim służyło i lubiliśmy naszego Conrada. 
Był to naprawdę „Happy Ship”.

O godzinie 11 odbyło się na okręcie nabożeń
stwo odprawione przez ks. kapelana B. Klementow- 
skiego.

Na pożegnalny obiad przybyli: Polski Komen
dant Morski Południe, komandor Stanisław Na- 
horski, dowódca ORP Bałtyk, komandor Tadeusz 
Podjazd-Morgenstern, pierwszy polski dowódca 
ORP Conrad, mój poprzednik, komandor Stani
sław Dzienisiewicz oraz komendant Centrum Wy

szkolenia Specjalistów Floty, komandor por. Jan 
Tchórznicki. Ze strony brytyjskiej zaprosiłem do
wódcę Floty Rezerwowej Plymouth, Cpt. H.T.W. 
Pawsey’a, R.N. (współpracował z naszymi kontr- 
torpedowcami w Harwich w 1939/40 r., dowódcę 
Rezerwowych Kontrtorpedowców i dowódcę HMS 
Tartar, Commander G.K. Whitmy-Smitha R.N.

O godz. 14.30 zbiórka całej załogi na rufie. Or
kiestra Royal Marines ustawiła się na nabrzeżu na 
wysokości rufy Conrada. Komendant Morski Po
łudnie, komandor S. Nahorski, zrobił przegląd za
łogi.

O godz. 14.40 przybył admirał Sir H.D. Pridham- 
Wipple w towarzystwie oficera flagowego. Zgodnie 
z etykietą wystawiliśmy mu trapowych i iwartę 
honorową. Ja przywitałem go przy trapie. Admi
rał przeszedł przed frontem warty honorowej. Za
meldowałem mu, że załoga jest gotowa do prze
glądu. Admirał przywitał załogę po polsku: „Czo
łem Marynarze!”. „Czołem, panie Admirale” — 
rozległa się odpowiedź załogi.

Po przeglądzie załogi przez brytyjskiego Admira
ła, Komendant Morski „Południe”, komandor S. 
Nahorski, odczytał rozkaz dzienny szefa Kierowni
ctwa Marynarki Wojennej nr 51 z dnia 19 wrze
śnia 1946.

Teraz przyszła kolej na mnie, jako dowódcę okrę. 
tu. Odczytałem listy otrzymane od Generała Wła
dysława Andersa, od byłego zastępcy dowódcy, ko
mandora por. Franciszka Pitułko, sygnał od Komen
danta Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, ko
mandora por. Jana Tchórznickiego i telegram od b. 
brytyjskiego oficera łącznikowego, Ltnt. Tuppena 
R.N.

Następnie odczytałem mój ostatni Rozkaz Okrę
towy nr 209, w którym między innymi oświadczy
łem:

„Dziś przemawiam po raz ostatni jako dowódca 
ORP Conrad. Żegnając nasz kochany okręt i od
dając go jego pierwotnym właścicielom, pragnę prze
de wszystkim podziękować Komendantowi Mors
kiemu „Południe”, dowódcy ORP Bałtyk, Pierwsze
mu Dowódcy ORP Conrad, Komendantowi Cen
trum Wyszkolenia Specjalistów Floty i tym wszyst
kim, którzy łaskawie przybyli, by wesprzeć nas swo
ją obecnością w tej smutnej ceremonii”.

„Następnie dziękuję z całego serca załodze ORP 
Conrad, za jej dobrą służbę ku chwale Ojczyzny, 
pod moimi rozkazami.

Conrad był dobrym okrętem, bo miał dobrą za
łogę!
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Za kilkanaście minut, nasz stosunek służbowy bę
dzie rozwiązany. Gdziekolwiek jednak nas losy rzu
cą, łączyć nas zawsze będzie wspólna więź przeby
tej służby, wspólnych walk oraz wspólne cele ..

Z kolei zwróciłem się do Admirała Sir. H.D. Prid
ham-Wipple:

„... ORP Conrad za kilka minut przestanie być 
Okrętem Rzeczypospolitej Polskiej i powróci do 
swych pierwszych właścicieli. Przez ciężkie lata mi
nionej wojny przeżywaliśmy upadki i wzloty razem 
z Royal Navy. Mogliście na nas liczyć w najcięż
szych momentach. Dzisiejsza smutna uroczystość 
przywołuje mi wspomnienie z czasów, kiedy Wielka 
Brytania była odosobniona w walce z nawałą nie
miecką i za jedynych sprzymierzeńców miała tylko 
nas, Polaków. W owym ciężkim 1940 roku> wśród 
nielicznych sił patrolowych operujących z Devon- 
port ja miałem zaszczyt dowodzić jednym z okrętów 
(patrolowiec Pomerol).

Czasy się zmieniły w tym samym Devonport; ja 
spuszczam banderę na ostatnim okręcie w Wielkiej 
Brytanii, pozostającym do tej pory w kampanii. 
(Inne nasze okręty pochodzenia brytyjskiego spuś
ciły bandery w tym samym dniu przed południem. 
ORP Błyskawica przeszła do rezerwy iw Rosyth w 
dniu 28 maja 1946 roku).

Kończąc służbę przy boku Royal Navy, pragnę 
stwierdzić, że współpraca z władzami morskimi Wiel
kiej Brytanii pozostanie w naszej pamięci na zawsze 
jako okres pełnej harmonii i wzajemnego zrozumie
nia. Jesteśmy szczerze wdzięczni Brytyjskim Wła
dzom Morskim za ich naprawdę miły i koleżeński 
stosunek do nas. Dziękujemy również wszystkim 
oficerom i marynarzom Royal Navy, którzy byli 
dla nas tak dobrymi towarzyszami broni, jak też 
byrytjskiemu personelowi łącznikowemu za jego tru
dy na naszych okrętach.

Różne są o nas opinie. Na przykład powiedziano 
(miałem na myśli Winston Churchilla), że niewiele 
jest na świecie walorów, których Polacy nie posia
dają, ale też niewiele jest błędów, których nie po
pełnili. My jednak pragnęlibyśmy, byście zachowa
li nas w pamięci jako tych, którzy nigdy nie zła
mali danego słowa i którzy wraz z Wami przetrwa
li poprzez okres Waszych niepowodzeń, aż do dnia 
Waszego tryumfu. Proszę również pamiętać, że i 
w przyszłości będziecie mogli na nas polegać.

Panie Admirale, ORP Conrad jest gotów do spu
szczenia bandery”. •

Admirał Sir H.D. Pridham-Wipple, wystąpił na
przód i w krótkich a serdecznych słowach wyraził 
swój podziw i uznanie dla sprawności i odwagi Pol

skich Marynarzy. Miał bowiem polskie okręty pod 
swoim dowództwem w Dover i na Morzu Śród
ziemnym. Ustęp ten brzmiał w języku angielskim 
jak poniżej:

„... I had the honour of having Polish ships ser
ving under my command in the Mediterranean and 
at Dover and I yielded to none in my admiration 
for the gallantry and efficiency of their officers 
and men. They had earned and deserved admira
tion and respect as seamen and as fighting men 
from every officer and man of the British Navy ..

Obecnie przyjmuje nasz okręt z powrotem do Ro
yal Navy, a nam życzy szczęścia w przyszłym życiu.

Godzina 15.15. Conrad jest ostatnim okrętem 
Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzenia brytyjskiego, 
posiadającym jeszcze banderę. Jeszcze przez Kilka- 
minut.

Zwróciłem się do załogi: ..Nasza służba na ORP 
Conrad jest skończona. Proszę wraz ze mną wznieść 
trzykrotny okrzyk na cześć Tej, co nie zginęła. 
Rzeczpospolita Polska Cała d Niepodległa, niech 
żyjel”.

Załoga wzniosła trzykrotne „Niech żyjel”.
Trębacz, który rok, dziesięć miesięcy i 24 

dni temu, grał sygnał do pierwszego podniesie
nia polskiej bandery na ORP Conrad — gra teraz 
do ostatniego jej opuszczenia.

Bandera, proporzec i znak okrętowy powoli 
spływają z drzewc i z masztu. Orkiestra Royal Ma
rines gra Polski hymn narodowy. Załoga śpiewa. 
Widzę wzruszenie na twarzach załogi, które udzieli
ło się także i mnie. Kilku oficerów, podoficerów i 
marynarzy, starych wyg, co bez zmrużenia powieki 
przez sześć lat patrzyło śmierci w oczy, teraz mają 
łzy w oczach.

Trębacz gra „Spocznij”. Banderę, proporzec i 
znak okrętowy wręcza mi dyżurny oficer.

Jak nam obiecano, bandera brytyjska nie została 
w tym dniu podniesiona.

O godz. 1517 Admirał Sir H.D. Pridham-Wipple 
opuścił okręt, żegnany z przynależnymi honorami. 
Za nim zeszli z okrętu goście.

Załoga wsiadła na przygotowany transport i odje
chała do ORP Bałtyk.

Ja z moim sekretarzem — podporucznikiem mar. 
Stanisławem Olszewskim, poszedłem do swojej ka
biny, by załatwić ostatnią korespondencję okrętu. 
Między innymi podpisałem list do chorążego mary
narki, mechanika Jana Chmary, wyrażający mu u- 
znanie i podziw za jego rzetelną służbę. Był on jed
nym z najdłużej zaokrętowanych w czasie wojny. 
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Miałem sentyment do tego wygi. Służył najpierw 
w kawalerii i na początku lat dwudziestych zgłosił 
się na ochotnika do Marynarki Wojennej. Gdy 
w 1925 roku, jako nowoupieczony podchorąży Ma
rynarki odbywałem próbne pływanie na ORP Ko
mendant Piłsudski, mat Jan Chmara był na tym o- 
kręcie w załodze maszynowej. Następnie zetknęli
śmy się na ORP Wicher, na którym jako porucz
nik mar. byłem zaokrętowany w 1931/1932 r. W 
marcu 1940 r. st. bosman Jan Chmara był jed
nym z pierwszych witających mnie jako zastępcę 
dowódcy na ORP Błyskawica. Odbyliśmy razem na 
tym okręcie kampanię narwicką i ewakuację Dun
kierki. Gdy w 1942 roku przybyłem do Newcastle, 
by objąć wykańczany w stoczni w Hebburn-on-Tyne 
ORP Ślązak, chorąży mar. Jan Chmara był jednym

Zszedłem z ORP Conrd, który już powrócił do 
swej pierwotnej nazwy HMS Danae, o godzinie 
1650, dnia 28 września 1946 roku.

Na okręt wszedł oddział Marynarki Brytyjskiej, 
tzw. „Care and Maintainance Party”, pod dowódz
twem Lt. Commander Clarke R.N., która objęła 
opiekę nad okrętem.

ORP Conrad był ostatnim krążownikiem klasy 
„D” w służbie. Po przejęciu przez Royal Navy, zo
stał wysłany do Falmouth w Cornwalii, a w 1948 
roku został odholowany do Burrow-in-Furness na 
złom.

*

W dniu 21 października 1965 roku, w Devonport, 
została spuszczona na wodę szósta z kolei HMS

Kmdr ppor. J. Busiakiewicz, ostatni z. d. o. ORP 
„Conrad”

z pierwszych, wyznaczonych do załogi maszynowej. 
Na Ślązaku odbyliśmy raid na Dieppe w
sierpniu tegoż roku, lądowanie na Sycylii i w Saler
no w roku 1943 i D-Day (lądowanie w Norman
dii) w czerwcu 1944 roku. Chorąży mar. Jan Chmara 
był już na ORP Conrad, kiedy zaokrętowałem się 
na nim w lipcu 1945 r. Był to dzielny marynarz, 

'z iście kawalerską fantazją, doskonały maszynista 
i popularny kolega ...

Danae. Jej matką chrzestną była panna Anthea 
Talbot, córka wiceadmirała Sir Fitzroy Talbota.

Tak jak jej pierwsza poprzedniczka, nowa HMS 
Danae jest fregatą. Wyposażona w stabilizator, ma 
ona około 2800 ton standartowej wyporności. Szyb
kość ponad 30 węzłów. Uzbrojona w podwójne 
Oerlicon, „Seacat” przeciwlotnicze, dalekokierowane 
4.5.-calowe działo, dwa 20-milimetrowe działka — 
pociski rakietowe i trzylufowy moździeż przeciwko 
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okrętom podwodnym. Jest również wyposażona w 
helikopter.

Uroczystość podniesienia bandery na nowej HMS 
Danae, wyprowadzającej swój ród od francuskiej 
La Danae i polskiego ORP Conrad, miała miejsce 
w Devonport 10 października 1967 roku. Pierwszym 
jej dowódcą został Cpt. J.D. Honywill, R.N.

Cpt. John Honywill dowiedział się, że byłem 
ostatnim dowódcą poprzedniej HMS Danae (ORP 
Conrad), napisał do mnie, przysłał mi zdjęcie jego 
nowego okrętu i broszurkę wydaną na uroczystość 
podniesienia bandery. Zaprosił mnie też, bym od
wiedził okręt, gdybym się kiedykolwiek znalazł w 
miejscu jego postoju.

Ze swej strony, wraz z życzeniami posłałem Cpt. 
J. Honywillowi oprawioną fotografię ORP Conrad 
(HMS Danae No 5). W krótkim napisie jest za

znaczone, że krążownik ten, od 4 października 1944 
roku do 28 września roku 1946 był okrętem Rze
czypospolitej Polskiej. Po obu stronach fotografii 
są wydrukowane nazwiska poszczególnych dowód
ców HMS Danae (ORP Conrad) od daty wejścia 
do służby w Royal Navy do zakończenia służby pod 
banderą polską.

Cpt. J. Honywill powiadomił mnie, że powiesił tę 
fotografię na grodzi, przy kabinie dowódcy.

W ten sposób fotografia ta będzie przypomnie
niem następnym pokoleniom Royal Navy, że jeden 
z poprzedników ich okrętu pływał pod banderą 
Rzeczypospolitej Polskiej, której Marynarka wniosła 
pokaźny wkład w zmaganiach drugiej wojny świa
towej.

R. Tymiński

* Niesprawiedliwe i krzywdzące wypowiedzi Win- 
stona Churchilla pod adresem Polaków, spotkały się 
z ostrą reakcją szeregu Brytyjczyków. W gazecie 
„Western Morning News”, wychodzącej w Plym
outh, w dniu 31 października 1944 roku ukazał się 
„List do Redakcji” zatytułowany „A Polish Reac
tion” i podpisany przez L. Blackwell-Wadebridge’a, 
October, 28. Treść listu podaję w języku angielskim, 

w pełnym brzmieniu: „Sir, If Mr. Churchill’s im
plied criticism of the Polish Government is sincere 
and not merely a piece of ,,window dressing”, then 
it becomes clear that we have repudiated and it would 

for which we professed to be fighting and it would 
be more in keeping with our betrayal of Poland — 
the first and the most suffering of our Allies — if 
we replaced St. George by Judas Iscariot as our 
national patron”.
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DRAGON OD DZIOBU...

Pławski, Hulewicz, Grzywaczyk, odeszli od nas 
w krótkim okresie czasu — ich nazwiska nasuwają 
tyle wspomnień. Może warto pogrzebać w pamięci 
i zgromadzić je, zanim pójdą w zapomnienie.

Naumyślnie posługuję się tytułem „Dragon od 
dziobu”. To, co piszę, opiera się wyłącznie na pa
mięci sprzed 30 lat. Źródła informacji — to gadki, 
legendy i plotki, które kursowały na pomieszcze
niach, głównie na pomieszczeniu „B”. Nie jest to 
przyczynek do historii — ot tak, garść wspomnień, 
które może zainteresują kolegów, z którymi pływa
łem. lub wzbudzą uśmiech u innych czytelników.

Zacznijmy od głównego aktora. Lekki krążow
nik Royal Navy HMS Dragon, został przekazany 
naszej marynarce i służył jako ORP Dragon. Ze 
smoka przerodził się w kawalerzystę „obcego auto
ramentu”. Dragon należał do krążowników klasy 
„D”, których było z pół tuzina; zbudowany był 
gdzieś pod koniec pierwszej wojny światowej. Uz
brojony był w sześć dział sześciocalowych, rozsia
nych wzdłuż okrętu w pojedynczych maskach. By
ło na nim, na początku, działo nazwane po nelsoń- 
sku, “twelve pounder’’ i wyrzutnie torpedowe. Gdy 
wszedł do służby w marynarce wojennej zostało 
5 dział 6-calowych, dwulufowe działo 40-calowe, 
plot oraz 14 luf Oerlikonów. Wyrzutni torpedowych 
nie było. Artyleria była dość archaiczna; główne 
działa były wzoru XII; nowoczesne krążowniki bry
tyjskie miały wtedy działa wzoru XVII, tego samego 
kalibru. Działa nie poziomowały się w czasie prze
chyłów, a więc na długiej martwej fali strzelanie wy
glądało tak:

Oficer art. przez multyfon: „Pal!’’
Centrala art.: „Odpalone!”

Dzwonek oznajmia zamknięcie przewodów. Dłu
go. długo nic, aż wreszcie okręt stawał na równej 
stępce, zamykał kontakty rtęciowe i działa odpa
lały.

Jedynym śladem świetnej przeszłości Dragona, 
była tabliczka na pokładzie, komemorująca strzela
nie na Bałtyku gdzieś do brzegu estońskiego około 
roku 1918-1919; kto tam był w tym okresie, Niemcy 
czy bolszewicy, już nie skleję.

Nie wiem gdzie. Dragon służył na początku dru
giej wojny światowej. Niektóre okręty tej klasy bra
ły udział w blokadzie ekonomicznej Niemiec na pół

nocnym Atlantyku. Captain Roskill RN, w oficjal
nej historii wojny na morzu stwierdza, że były ma
ło przydatne do służby w tym ciężkim akwenie. 
Później był na Oceanie Indyjskim, bombardował 
Moogadishu w Somali włoskim, był w Batawii w 
czasie inwazji japońskiej. Miał szczęście lub może 
małą przydatność bojową, bo zamiast wejść w skład 
eskadry bohaterskiego admirała Doormana, został 
wysłany do Cejlonu z konwojem, uszedł nalotom 
lotniczym, brał udział w inwazji Madagaskaru, aż 
wreszcie, po remoncie w Birkenhead, wyposażony 
w radar i ze zmienionym uzbrojeniem, o którym 
wspomniałem, przydzielony został do służby pod 
biało-czerwoną banderą.

Dragon wszedł do kampanii w sierpniu 1943 ro
ku. Był to okres największego rozwoju floty. Pa
miętam, gdy wyruszyliśmy z Bickleigh jako ostatni 
oddział uzupełnień załogi; było nas chyba ponad 
150. Komendant obozu, kpt. de Latour, życzył nam 
„marynarskiego good luck’u”, po czym czwórkami 
udaliśmy się na stację, pozostawiając opustoszały 
obóz ze szczątkowymi kompaniami — szkolną i 
przejściową.

Następnego dnia staliśmy w zbiórce w Birken
head, a st. bsm. Aleksandrowicz (bosmat ewidencyj
ny) organizował zaokrętowanie. Pierwsze wrażenie 
— ciasnota. Załoga z przedwojennej liczby około 
450 ludzi wzrosła o jakieś dziesięć procent. Jednak 
w porównaniu z kontrtorpedowcami. okręt owszem 
imponujący. Pierwszego popołudnia zbiórka całej za
łogi na molo; zbiórka zameldowana DO. Kmdr 
Pławski daje rozkaz załamać szeregi i zbliżyć się. 
Sam wskazuje na słupek, spogląda na morze twa
rzy, łapie się za głowę i woła: „Boże, wiele tego 
wojska”. Po czym palnął kazanie, dobre, bo do dziś 
je pamiętam — żeby nie łgać — musi polegać na 
każdym członku załogi. Podniesiono znak dowód
cy i Dragon był w kampanii.

Po tygodniu w doku wyszliśmy na Mersey i za
kotwiczyliśmy na. redzie Liverpoolu. Następnego 
dnia odeszliśmy w morze na zdanie okrętu od sto
czni. Po raz pierwszy w naszej historii morskiej 
odpaliliśmy sześciocalowe działa okrętowe. Wstrząs 
od działa nr 2 stłukł 3 szyby ochrony pomostu. Na 
redzie w Liverpoolu zaokrętowaliśmy Sir Richarda 
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O’Malley’a, ambasadora brytyjskiego, który miał 
nam towarzyszyć do Scapa. Droga była bajeczna. 
Morze bez zmarszczki, Wyspy Hebrydzkie wyglą
dały jak bajka. Gdy następnym razem przechodzi
liśmy „Miches” w grudniu, gorzko kląłem dzień 
kiedy mnie matka na świat wydała. Jako kandydat 
na sternika zacząłem zapoznawać się z moim dzia
łem. Dragon nie miał steru na pomoście. Sterowany 
był z dolnego pomieszczenia pod linią wodną — a 
więc na ślepo — repetytor lub rozkazy oficera wach
towego. Kabina nawigacyjna posiadała skład map 
z całego świata (mieliśmy iść na Ocean Indyjski), 
tak. że poprawiania było dużo. Natomiast nie mie
liśmy automatycznego p-lotu nawigacyjnego, na co 
krzywili się inni sternicy. Tzw. p-lot bojowy był 
również prymitywny. W alarmie bojowym mary
narz Łubieński zerknął na log i w półminutowych 
odstępach podawał pierwszemu oficerowi okręto
wemu, czyli kpt. Seifertowi, cyrkiel, rozstawiany 
na przebytą odległość, odczytując jednocześnie kurs 
z repetytora. Kpt. Seifert nanosił dane na p-lot, 
drugim uchem słuchając meldunku z dalmierza z 
namiarem i odległością celu. Ten ludzki komputer 
po odpowiedniej wprawie działał sprawnie, choć 
nie z szybkością mierzoną w nano-sekundach.

Po przejściu do Scapa w pierwszych dniach wrze
śnia (i wyokrętowaniu ambasadora) zaczęło się szko
lenie.

Bez wątpienia obsadzenie Dragona było dla na
szej marynarki wielkim wysiłkiem organizacyjnym. 
Duża część załogi była zaokrętowana po raz pierw
szy i w morzu parła do podwietrznego relingu szyb
ciej niż do pracy. Trzeba było stworzyć nową or
ganizację, różną od mniejszych okrętów. Ba, wobec 
braku ludzi dostało się na okręt trochę „czubków”. 
Zgrania nie było, a przy dużym stanie załogi nie 
mogło ono nastąpić szybko. Ten pierwszy okres 
szedł kulawo. Pamiętam matrosa, z którym ciągle 
był kłopot z podoficerami, z kolegami, od których 
dostał „manto”, raporty karne, raporty z zażale
niami. Wreszcie któregoś pięknego poranka (stali
śmy na kotwicy) facet wyskoczył za burtę. Wyłowio
no go i poszedł do raportu karnego ,.za kąpanie 
się bez pozwolenia w godzinach służbowych”. Czyż 
to nie jest klasyk życia wojskowego godny Cou- 
teline’a?

Dwa momenty z tych czasów wspominam z przy
jemnością. Pierwszy, to żeglowanie naszym welbo- 
tem z ppor. Białowskifn; było to moje pierwsze zet
knięcie się z tym wspaniałym sportem, któremu po
zostałem wierny do dziś.

Drugi moment, to wyjście floty po otrzymaniu 
meldunku o wyjściu Tirpitza na morze. Dragon nie 
brał udziału w operacji, ale widzieliśmy całą Home 
Fleet, gdy przechodziła obok naszej burty — był 
to widok niezrównany. Dowódca Home Fleet, ad
mirał Sir Bruce Frazer, odbył inspekcję okrętu 
wkrótce po naszym przybyciu do Scapa Flow.

Jak nadmieniłem, plotki chodziły uparcie, że Dra
gon pójdzie walczyć z Japończykami. Poszlaki — 
to mundury tropikalne w składzie i mapy w kabi
nie nawigacyjnej. Powoli Scapa robiła się mniej 
przytulna, gdy październik następował po wrześniu 
— tak, że oczekiwaliśmy wyjścia na południowe 
wody. Tymczasem krypa z wodą uszkodziła nam 
śrubę i wczesnym listopadem odeszliśmy do New
castle na jej wymianę. Ta naprawa odbyła się szyb
ko, choć była drobna draka na lądzie, gdy członko
wie załogi pogryźli policjanta i znaleźli się w aresz
cie. Uzbrojona patrolka strzelców poszła odstawić 
ananasów na okręt. Powoli zresztą znikali niepożą
dani z okrętu, ale daleko jeszcze było do zgranej 
załogi.

Po remoncie okazały się mankamenty kotłów, 
jak twierdziły dobrze poinformowane źródła z 
czwartego (maszynowego) oddziału. Podobno kotły 
były w takim stanie, że Dragon miał iść na żyletki. 
W końcu skończyło się na długim, 6-tygodniowym 
remoncie. Część załogi wróciła do obozu, reszta 
została na okręcie. W mniejszych zespołach zaczy
nały się nawiązywać znajomości i przyjaźnie. Szko
lenie szło bez przerwy tak, że gdy cała załoga była 
znów zaokrętowana przed Bożym Narodzeniem, mie
liśmy uczucie, że „wszystko było na dobrej drodze”. 
Dostaliśmy przydział do dziesiątego dyonu Home 
Fleet pod flagą wiceadmirała Burnetta, który spisał 
się w bitwie pod przylądkiem północnym. Jednak 
przed przyłączeniem się do dyonu w Scapa, mieli
śmy ukończyć nasze szkolenie morskie w ujściu 
Clyde. Tak to znaleźliśmy się w Greenock w ostat
nich dniach grudnia, gdzie zdaliśmy mapy Oceanu 
Indyjskiego i Spokojnego. Flota mikada odetchnęła.

* * *
Załoga Dragona — jakżeż różnorodna — a w 

końcu zgrana marynarska rodzina. Kogóż tam było 
brak, Polacy z Rosji wyratowani przez Andersa, Po
lacy z emigracji francuskiej, zejmani, którzy pływali 
od 1940 r„ kadra z Polski, młodzież z Polski, która 
się przedostała różnymi drogami, przez Szwecję, 
Bliski Wschód, niektórzy z Karpackiej Brygady. Le
gioniści z Legii Cudzoziemskiej — hindus-mesowy 
kmdr. Pławskiego i wreszcie Gaz, maskotka okręto
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wa, pies, który się przyłączył do grupy marynarzy 
gdy szli na ćwiczenia w komorze gazowej i odtąd 
został członkiem załogi. Z różnych części świata, 
uczeni, niegramotni, młodzi, starzy (aż chyba po 
lat trzydzieści) — patrząc z odstępu czasu trudno 
nie podkreślić dobrej woli, entuzjazmu i koleżeń
stwa. Czyż bez tych więzów załoga znalazłaby tak 
szybko swoje oblicze?

Wspomnieć można tylko kilku, z którymi przy
padkiem bliżej się poznałem i bliżej zżyłem.

Sternicy z bosm. Piackusem, szefem specjalności, 
instruktorem z Iskry — pełnym zawadiackiej swa
dy — dalej mat Gwoździewski i Paszkiewicz oraz 
st. marynarz Tyliszczak. Strzelcy byli przeważnie 
podoficerowie z wojska lub legii cudzoziemskiej. 
Mówiło się na ich pomieszczeniu po polsku lub po 
francusku. Byli od nas trochę starsi; żyli trochę 
własnym życiem. W ich sekcji panował wielki po
rządek; nikt nigdy nie przeklinał, byli uczynni i 
koleżeńscy, ale utrzymywali pewien swoisty tryb 
życia. Pamiętam raz, gdy jakiś młokos z sąsiednie
go pomieszczenia wrócił z lądu mocno podekscyto
wany i zaczął „podskakiwać”, jeden ze strzelców pod
szedł do niego, podsunął mu pod nos pięść wielką 
jak bochen chleba i kazał mu przestać. Na tym się 
skończyło. Imponowali nam swoją postawą i zacho
waniem. Niestety, wielu z nich zginęło przy obsłu
dze działu nr 3, podczas storpedowania okrętu.

Z drugiej burty pomieszczenia był drugi oddział. 
Szczególniej pamiętam radarowców; m. in. Jurek 
Rust, Wacek Herzog, Geniek Robaczewski. Tu była 
złota młodzież! Fantazji może więcej niż zaprawy 
morskiej. Na tym tle było trochę zabawy. Otóż przy 
ustalaniu ról okrętowych, radarowcy dostali w da
rze załogę łodzi w alarmie „człowiek za burtą”; zda
wało się im, od pierwszego oficera okrętowego. 
Dość często wywoływano ich w morzu do tego 
alarmu, który jest widowiskiem dość publicznym i 
szczególnie gdy idzie kulawo, nadaje się do przy
cinków. Radarowcy byli jakby z lekka obrażeni 
na kpt. Seiferta, co ten ostatni znosił z filozoficz
nym uśmiechem. Cóż, w końcu radarowcy nauczy
li się wiosłować i odtąd żyli w zgodzie z kapitanem.

Artylerzystów tylu, że nie spamiętasz; tylko kilka 
nazwisk zostało w głowie: Jeliński, Kazio Dębski, 
Władek Freda i Zbyszek Enderle. Z dwoma ostat
nimi bliżej się zaprzyjaźniłem. Trudno o większy 
kontrast charakterów: Władek, spokojny, aż flegma
tyczny, blady, z szarymi oczyma; Zbyszek, który 
musiał mieć krew ormiańską, smagły, czarne oczy 
i „żywe srebro”. Kawalarz, usta mu się nie zamy-

Na pomoście ORP „Conrad’’ kmdr por. S. Dzienisie
wicz, kpt. mar. A. Tyc, tyłem ppor. mar. Z. Pleśniak

kały, nigdy nie widziałem gó zbitego z tropu; umiał 
się wykręcić z każdej sytuacji, na każde pytanie 
miał odpowiedź. Czas się z nim nigdy nie dłużył. 
Mimo to, Władek był dominującą indywidualnoś
cią. Co za szkoda, że nie ma go już wśród żyją- 
cych ...

Kompanem wśród administracyjnych, był Józek 
Ogonowski, st. mar. i to nadterminowy; snobowa- 
łem się taką znajomością. Pamiętam zabawną sce
nę z Józkiem. W tym okresie był on prowiantowym; 
przyniósł mi do sterówki chleb i cebulę. Siedzimy 
sobie spokojnie i zajadamy — łzy ciurkiem ciekną. 
Akurat odbywała się ronda wieczorna. Trzeba 

wiedzieć, że ronda na Dragonie zakrawała na or
szak koronacyjny: oficer dyżurny, oficer mechanik 
dyżurny, podoficer górnych pokładów, podoficer 
dolnych pokładów, drenaży sta i inni, których nie 
doliczę. Jak już wspomniałem, sterownia była w 
czeluściach okrętu; prowadził do niej pionowy trap 
i normalnie inspekcje ją omijały (oprócz admirała 
Świrskiego). Otóż tego wieczoru widzimy nagle z 
Józkiem, jak para oficerskich spodni schodzi do ste
rówki. Chleb, cebula za plecy — stajemy na bacz
ność. Oficer dyżurny rzucił okiem po kątach; za 
nimi złazi świta. Oficer dyżurny spostrzega nagle na
sze spłakane twarze: „Co tu się dzieje?” „Nic, pa
nie poruczniku” — tłumaczymy. Oficer podchodzi 
do nas; i jemu łzy stają w oczach więc ratuje swo
ją powagę szybkim odwrotem.

Wśród oddziału czwartego maszynowego trudno 
nie wspomnieć kawalarzy-elektrykarzy i oczywiście 
Henia Vogta.

Henio był starszym panem — miał lat trzydzieści, 
i w dodatku był żonaty, co jakby mu jeszcze doda-
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wało wieku. Był inżynierem od Wawelberga i trze
ba być prawdomównym, nie posiadał atletycznej 
budowy marynarza. Podobno komisja lekarska 
chciała go odrzucić, ale Henio nie liczył się z trud
nościami, jakie życie marynarskie mogło mu przy
sposobić. Uważał służbę za swój obowiązek — 
chciał służyć w marynarce. Dostał się na Dragona. 
Vogt miał umysł niezwykle płodny. W kancelarii 
swego oddziału zaczął konstruwać monogramy dla 
ustalenia różnych funkcji mechanicznych okrętu. 
Po służbie na Dragonie wynalazł system schematy
cznego przedstawienia naprawy uszkodzeń i już ja
ko pan mat, w okrągłej czapce bez daszka, poszedł 
do admiralicji brytyjskiej z naszymi oficerami przed
stawić swój projekt różnym angielskim dostojnikom. 
Jako kolega był przemiły, zacny, rozsądny, wesoły 
zrównoważony; służył mądrą radą, gdy nam głup- 
'twa przychodziły do głowy. Pewno więcej zdziałał 
iako kolega-marynarz swoim wpływem na innych, 
niżby mógł zdziałać jako młody i niedoświadczony 
oncer. Był szczęśliwy na okręcie; później kurs kan
dydacki wystawił jfyo bosmańską korpulencję na 
ciężką próbę.

Od szeregowych do oficerów, znów nie sposób 
wszystkich wspomnieć. Zaledwie mogę napomknąć 
o kilku, z którymi bliżej się zetknąłem.

Dowódca okrętu — Pławski — otoczony nimbem 
dowodzenia Piorunem, oficer błyskotliwy i ener
giczny, który musiat mieć ciężką orkę W pierwszym 
okresie szkolenia organizacji. Podziwiałem, jak 
szybko przyswoił sobie nazwiska wielu marynarzy. 
Jednak na dużej jednostce dowódca jest bardziej 
odosobniony od załogi, niż na mniejszym okręcie. 
Odpowiedzialność na nim spoczywa ale osobistej 
styczności z załogą, siłą rzeczy, brak. Nie należy 
jednak zapominać, że w końcu usterki czy sukcesy 
wpisane są na jego konto, i choć to nie było dla 
nas widoczne, przekonany jestem, że decyzje 
i praca kmdr. Pławskiego pchnęły Dragona na wła
ściwe tory.

Teraz kolej na parę słów o ojcu załogi, koman
dorze poruczniku Hulewiczu, zastępcy dowódcy 
Dragona. Pamiętam, że pierwszego dnia zaokręto
wania zobaczyłem na rufie nieznanego komandora 
w „spracowanym” mundurze, z dość wyrudziałymi 
galonami — jakiś nieznany mi marynarz, stojący 
obok mnie, powiedział: „To ZDO — fajny chłop”! 
Następne miesiące potwierdziły w pełni to dictum. 
Hulewicz był niezmordowany w pracy, nie było u- 
sterki, której by sam nie dopatrzył; znał chyba każ

dego marynarza załogi. Jego życzliwość brała serca. 
Rubaszny humor nigdy go nie opuszczał. Udzielał 
się załodze. Nie było imprezy na okręcie bez ZDO. 
Przychodził na filmy na pomieszczenie. Gdy zainau
gurowaliśmy tombolę, ZDO wyciągał numery z wo
reczka ze swoistymi komentarzami. Wreszcie trze
ba wspomnieć o serii „kazań”, które wygłaszał co 
sobotę po przeglądzie okrętu. Otóż po przeglądzie 
sobotnim, gdy załoga stała iw zbiórce na pokła
dzie, komandor wchodził na „ambonę” na pomoś
cie i przemawiał do nas. Czegóż tam nie było: wszy
stkie drobiazgi z poprzedniego tygodnia, wiedza o- 
krętowa, komentarze o ćwiczeniach, dobre rady ży
ciowe, żywa gazeta życia — nic nie opuszczone. 
Tu kradzież, tu gra w karty, innym razem zapo
wiedź spowiedzi wielkanocnej, dobre rady na urlop, 
tu pochwała, tam nagana, a wszystko śpiewnym, wi
leńskim akcentem, przeplatanym dykteryjkami, któ
re sprawiały, że słuchaliśmy go jak urzeczeni. Pa
miętam, gdy bsm. Piackus zapuścił sobie wąsy, i 
trzeba przyznać, że wyglądał jak meksykański roz
bójnik, Hulewicz w takim kazaniu powiedział: „Mu
szę powiedzieć załodze, że najstarszy ze sterników 
bardzo nie po marynarsku wygląda”.

Piackus na to wymknął się ze zbiórki na pomie
szczenie, ogolił się i zameldował się na pomoście po 
skończonym ..kazaniu”. Rozchodziliśmy się ze zbiór
ki, gdy znów ożyły głośniki. „Tu ZDO, chciałem za
łogę zawiadomić, że najstarszy ze sterników znów 
wygląda na marynarza”.

Drobiazg, ale jakże znamienny, jakże charaktery
styczny: drobne wykroczenie dyscyplinarne potrak
towane żartobliwie, jako uchybienie przeciw mores 
marynarskiej rodziny; tak potraktowane i zaraz 
naprawione. Co tu dużo mówić, Hulewicza mary
narze kochali jak ojca i gotowi byli dla niego do
konać niemożliwości. Może drobny szczegół, który 
mi utkwił w pamięci, potrafi to zilustrować. Kuter 
motorowy na Dragonie był odpowiednio ciężką ło
dzią i nie było windy do jego podnoszenia. Cała 
burta służbowa była wywoływana do pracy. Otóż 
pewnego wieczoru w Portsmouth, gdy wolna burta 
była na lądzie a artylerzyści burty służbowej w 
alarmie przeciwlotniczym, wywołano nas do podno
szenia kutra. Kuter uniósł się nad wodę i zatrzy. 
mał. Mimo naszych wysiłków, było nas za mało, 
aby go wywindować. Przy jednej próbie kombine
zon mój pękł od pachy do tyłka — przy następnej, 
ktoś się potknął na zaciemnionym pokładzie i skoń
czyliśmy leżąc na pokładzie na kupie. Podoficer 
górnych pokładów ochrypł od krzyku. Kuter był za 
ciężki i tyle. Nagle pojawiła się między nami szara 
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sylwetka. — „Dalej chłopcy za te liny!” — i Hule
wicz pierwszy się do nich zabrał. Cal za calem ku
ter podniósł się do szlup-belek. Inny znów epizod 
ilustruje prostotę, która cechowała komandora. Po 
długim pobycie w Scapa, stanęliśmy na kotwicy w 
Cowes. Wolna burta kutrem i welbotem popłynęła 
na ląd. Marynarze spędzili sześć tygodni na okręcie; 
pieniędzy w bród, nic dziwnego, że żadnego baru 
nie opuszczono i przy powrocie z lądu był zbyt ka
walerskiej fantazji. Ba, nawet panu matowi z zało
gi kutra czapka spadła do wody. Na Dragonie za
czął się sądny dzień. Raport karny od dzioba do 
rufy; oficerowie oddziałowi rozdzielali ZOO a za 
nimi szła apokaliptyczna postać ZDO, dokładając 
ze swoich szerokich uprawnień dowódcy batalionu 
(vide regulamin służby wewnętrznej).

Następnej soboty Hulewicz wdrapał się na ambo
nę: „No, jeżeli ja komu przesoliłem, to bardzo ża
łuję — teraz właśnie spowiedź wielkanocna, to się 
z tego wyspowiadam”. Tylko Hulewiczowi mógł 
taki kawał ujść na sucho, bez zmniejszenia jego au
torytetu i bez powodowania kwasów.

Bez wątpienia ZDO miał na nas wielki wpływ i 
wychowawczo ogromnie dodatni; każdy, który pod 
nim służył, nauczył się nie tylko szczerości i rze
telności, ale, co ważniejsze, nieomal brania życia za 
dobre i wesołe, i uznania, że dobry żart tynfa wart.

Non omnis mortus est — nie zginie po nim pa
mięć, aż ostatni z załogi Dragona nie złoży kości 
pod ziemią.

Z innych oficerów należy wspomnieć por. Euge
niusza Wciślickiego, oficera sygnałowego, kawalera 
Virtuti Militari, obdarzonego wisielczym humorem; 
wniósł on na Dragona polot i fantazję ścigaczy. Po
dobno pies nabiera nawyków swego pana; tak się 
stało z drugim oddziałem sygnałowym. Wciślicki 
kpił, szydził, pędzał, ale dbał o swój oddział jak 
starszy brat i gdy przyszło do składania życzeń wi
gilijnych — toż to było kółko wzajemnej adoracji.

Na początku służby na Dragonie, gdy weszliśmy 
do suchego doku w Newcastle, porządkowałem po 
odboju alarmu sprzęt nawigacyjny na pomoście. 
Wciślicki, który kręcił się obok mnie, nagle zapy
tał:

— Wzięliście namiary na ląd? 
Odpowiedziałem pewny siebie: 
— Nie, panie poruczniku!
Na to Wciślicki ostrzej:
— Jak to tak można?
Tu zbił mnie z tropu. Rzeczywiście, dlaczego 

„nie?” Potem szybki ciąg myśli. „Suchy dok na ma

pie jest? — jest. Okręt w doku stoi? — stoi. Czy po
zycja okrętu jest jednoznacznie określona, czy nie 
jest? — jest. Kto wariat, ja, czy on?”

Podniosłem oczy i zobaczyłem trzęsącego się ze 
śmiechu porucznika.

Nawigacyjnym był kpt. Antoni Tyc — był on 
zarazem moim oficerem oddziałowym. Jako sprząta, 
jący jego kabinę, nie powinienem mieć o nim do
brego wyobrażenia, bo, jak mówią Francuzi: nul 
nest grand pour son Valet de chambre. Valet 
de chambre ou non drugiego oficera jak Tyc, ze 
świecą szukaj. Był on zresztą nawigatorem-czaro- 
dziejem. Jak różdżkarz z wodą, tak koniec ołówka 
Tyca grawitował do właściwej pozycji okrętu na ma
pie. Pamiętam jedną z moich pierwszych wacht na
wigacyjnych w Kanale. Nocą mieliśmy podejść do 
brzegu Kanału, oznaczonego poprzednio ustawiony
mi małymi bojami. Wleczemy się małą szybkością, 
tak, że nasz ciężki log co chwilę przystaje. Minęli
śmy pierwszą bojkę, potem długo nic. Silny prąd 
pływowy w poprzek kursu; następnej bojki nie wi
dać. Oficer wachtowy zaczyna się domagać pozycji. 
Jedyna logiczna odpowiedź: „czort znajet”.

Łapię się za rurę:
— Kabina nawigacyjna — oficer nawigacyjny!
Zaspany głos Tyca:

— Co takiego?
—- Marynarz Łubieński, panie kapitanie, melduję, 

że nie bardzo wiem, gdzie jesteśmy.
Tyc przyszedł do kabiny nawigacyjnej; spoj

rzał na mapę.
— Odczytajcie log.
— Log przystaje co chwilę, panie kapitanie!
— Przystaje, nie przystaje — odczytajcie!
Odczytałem log. Kapitan wyszedł na skrzydło po

mostu, popatrzył w nieprzenieklinione ciemności, 
pociągnął nosem jak wyżeł, powrócił do mapy, oz
naczył pozycję, kazał sobie zameldować trawers na
stępnej boi za dziesięć minut — tu omylił się tylko 
o pół minuty. Czarna, bądz-li biała magia?

Wreszcie trzeba skreślić parę słów o bosmanie 
okrętowym, chorążym Grzywaczyku. Był on prawą 
ręką Hulewicza i na nim ciążyła odpowiedzialność 
za wygląd okrętu, sprzęt pokładowy i sprawność 
służby na pokładzie. Chorąży był postacią budzącą 
respekt, który wzrastał po obeznaniu się z jego bo
gatym słownictwem. Wyniki jego pracy były jednak 
wkrótce widoczne w wyglądzie okrętu i wyszkole
niu załogi. Myśląc wstecz, tubalny głos podchorą
żego przycichał, w miarę jak nabieraliśmy zaprawy 
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morskiej, choć niewiele było potrzeba, aby odezwał 
się w pełnym nasileniu. Doznałem tego na własnej 
skórze, a było to tak:

Po objęciu Dragona znaleźliśmy na głównym po
kładzie pomieszczenie, które było aresztem, jed
nak było ono tak małe i duszne, że ZDO 
postanowił go nie używać i areszt stał się „składem 
nawigacyjnym”. W myśl instrukcji bosmana Piacku- 
sa, zacząłem tam znosić wszystko, co się „znalazło”. 
A więc wiadra, liny, szczotki, pędzle, mydło itd., 
itd. Po paru miesiącach dział nawigacyjny był sa
mowystarczalny. Otóż chciał traf, że gdy szukałem 
tam czegoś, a właz był na wpół uchylony. Grzy- 
waczyk zajrzał do środka.

— Co to takiego? — zapytał ze zgrozą.
— Magazyn nawigacyjny — odpowiedziałem.
Tu pana chorążego mało szlag nie trafił; po dłu

giej, ach, jakże długiej przerwie, kazał zdać sprzęt. 
Jak męczennik, którego mają rzucić lwom na po
żarcie. odmówiłem. Sprawa oparła się o kpt. Tyca. 
Kwestia dyplomatycznie drażliwa: tu chorąży, tu 
własny dział. Kapitan załagodził sprawę, kazał zdać 
sprzęt, choć przysiągłbym, że wokół ust błąkał mu 
się uśmieszek.

Poszedłem do Piackusa:
— Klęska, panie bosmanie.
Piackus przyjął wiadomość spokojnie.
— Nie przejmuj się, Łubieński, nie twoja wina, 

ale, psiakrew, szkoda. Trzeba będzie nową kolekcję 
zacząć.

Dragon nie byłby Dragonem bez chorążego Grzy- 
waczyka.

Powróćmy jednak do 27 grudnia 1943 roku, gdy 
z rana Dragon stanął na redzie w Greenock. Było 
na co patrzę: Queen Elizabeth (statek), jeden pan
cernik klasy „Nelson” i wiele innych okrętów i łajb, 
przewijały się przez redę.

Nasz rozkład zajęć wyglądał następująco — od 
poniedziałku do piątku — ćwiczenia w Firth of 
Clyde, w soboty i niedziele — w Greenock. Zaczę
liśmy bez straty czasu strzelania do celu, bombar
dowanie lądu, przeciwlotnicze z OOP, trały mino
we, nie mówiąc o „biczu na radarowców”, „człowie
ku za burtą”.

Pewnego dnia napatoczyliśmy się na niemalże 
siostrzany okręt. Wolna burta wyległa na pokład i 
rozdziawiła gęby z zachwytu na widok drugiego 
Dragona. Był to HMS Cardiff, który służył jako 
szkoła artyleryjska. Obserwowaliśmy go z rufy, 
gdy oddawał salwy. Po salwie okrętem odrzucało na 
odwrotną burtę — „kopał” jak stara dubeltówka.

Tak upywały tygodnie. DO, kmdr Pławski, znik
nął z okrętu, którym w zastępstwie dowodził Hu
lewicz.

Następnie zjawił się na okręcie nieznany komandor 
-porucznik. DO powrócił i pewnego ranka zbiórka 
załogi na dziobie. DO żegna się z załogą, chwali 
osiągnięcia. Nieco bombastycznie mówi, jak wyso
kie wyobrażenie mają wszyscy o nas — tak Polacy, 
jak i Anglicy. Z kolei do mikrofonu podchodzi nie
znany komandor, nowy DO, kmdr por. Dzienisie
wicz:

— Chwali was wasz dowódca. Jutro rano wy
chodzimy w morze, a co umiecie to się pokaże!

Takie postawienie sprawy uzyskało ogólną apro
batę.

Z okresu ćwiczeń utkwił mi w pamięci jeden dro
bny szczegół, tak charakterystyczny dla morza, kie
dy rzadko i na chwilę żyje się w świecie bajki. Był 
to koniec jednego dnia ćwiczebnego. Było już 
ciemno, gdy weszliśmy na redę do Lamlash w Isle 
of Arran, aby tam spędzić noc. Noc była mroźna, 
niebo wyiskrzone gwiazdami, powietrze jak krysz
tał, Okręt sunął powoli do kotwiczyska, szum wody 
przechodził w szelest aż ustał. Huk łańcucha ko- 
twiczego w kluzie. Odbój alarmu i cisza ii spokój 
nie do opisania. Nieruchoma tafla wody, ciemne, 
skaliste góry, niebo, gwiazdy, zaciemniony okręt. 
Quam admirabile est nomen tuum in universa terra.

Przechodzimy do następnego rozdziału. Dragon 
opuścił Clyde, nocą przeszedł Mniches i koło połud
nia dopłynął do Scapa. Cudowny, rześki zimowy 
dzień — słońce zaświeciło. Za nami weszły na redę 
pancerniki Richelieu i jeden z brytyjskich KGV.

W Scapa dołączyliśmy do 10 Dyonu krążowni
ków pod flagą wiceadmirała Sir Richarda Burnetta. 
Dyon składał się z dwóch krążowników „town 
class”, dwóch „colony class — okręty nowe, po 
10 000 ton, z 12 działami głównego uzbrojenia i 
szybkością przewyższającą Dragona pewno o jakieś 
5-6 węzłów. Czuliśmy się w tym zespole jak kacząt
ko wśród łabędzi. Zaczęła się „wyższa szkoła jaz
dy”: strzelania nocne, strzelania podkalibrowe z 
głównych dział. Por. mar. mech. Czelusta i ppor. 
mar. mech. inż. Kubicki, urządzali kunsztowne ćwi
czenia z działu obrony uszkodzeń. Przepompowy
wano zbiorniki, okręt kolebał się na kotwicy, jak 
wóz na poleskiej grobli.

Ppor. mar. Ołdakowski, z sekcją strzelców i sy
gnalistą, odpływali kutrem od burty na srogie de- 
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samy, gUz.e gromili siada owiec. Dowodca 10 Dy- 
onu, wiceaonurai £>ir Richard Burnett, inspekcjono- 
wai oKręi.

Nastąpił uzien ćwiczeń zespołowych Dywizjonu 
w rentiand birtn. z-Wijatismy się jak muchy w ukro- 
pie przez caiy dzień. Na zakończenie strzelanie, 
uyon szedł szykiem torowym za okrętem flagowym 
w kierunku celu, po czym okręt za okrętem robił 
zwrot na prawą burtę i odpalał salwy do celu. 
Dragon szedł na końcu zespołu. Jak twierdzą apo- 
kryry, gdy przyszła na nas kolej, wykonaliśmy zwrot 
o osiem rumbów. Działa milczą. Z okrętu admiral
skiego:

— Dragon — open jire!
Odpowiedź:
— Target out range.
— Engage target more closely.
Dragon robi drugi zwrot, podchodzi do celu, od

pala salwy.
— Well done, Dragon!
W następną sobotę usłyszeliśmy wnikliwą, choć 

rubaszną analizę ćwiczeń po inspekcji ZDO.

Wkrótce po ćwiczeniach wyszliśmy z dwoma krą
żownikami — jeden town i jeden colony, — na 
rejs w północny Atlantyk. Była paskudna, zimowa 
noc, silny wiatr, dość burzliwe morze. Dowódca ze
społu ustalił szybkość 20 węzłów. Towarzyszące nam 
okręty szybko pruły fale. Dragonem zaczęło łamać. 
W krótkim przeciągu czasu fala strzaskała welbot, 
uszkodziła motorówkę dowódcy i urwała na szpar- 
deku park z amunicją plot. Zespół zmniejszył szyb
kość. Rejs zabrał nas aż na koło polarne. W lutym 
słońce było nisko nad horyzontem. Silny wiatr z 
południowego-zachodu oszczędził nam mrozu, zato 
fala od rufy zataczała okrętem jak pijanym. Po 
dwóch dniach opuściliśmy resztę zespołu i powró
ciliśmy do Scapa. Weszliśmy na redę w taką zamieć 
śnieżną, że nie było widać dziobu. Tyc ustawił nas 
na kotwiczysku, jak filiżankę na spodku.

Tak skończył się luty. W marcu wyszliśmy ze 
Scapa do Portland na ćwiczenia inwazyjne. Parę 
dni wiosennej pogody i fantastycznego słońca. Po
wrót do Scapa i wkrótce odkomenderowanie od 
dyonu przyłączenie do floty inwazyjnej. Drugi 
rejs na południe od Cowes i Portsmouth, skąd wy
szliśmy nocą, aby przedostać się przez cieśninę Do
ver na Medway do dockyard© w Chatham. Długa 
to była noc, bo spędzona w alarmie bojowym; za to 
w nagrodę zobaczyliśmy światełka na lądzie konty
nentu. W Wielki piątek stanęliśmy w Sheerness, 
skąd przeszliśmy do Chatham. Zaczęto wymianę 

luf dział. Dwa podwójne oerlikony za pomostem 
wymontowano, aby je zastąpić dwoma poczwórny
mi, dwucalowymi pom-pomami.

Nastała piękna wiosna. Załoga rozjechała się na 
urlopy i powróciła. Kwiecień ustępował majowi, 
dniami i nocami. Nad głową przelatywały floty po
wietrzne w drodze nad Francję. Inwazja wydawała 
się tuż, tuż.

Jakżeż inny był Dragon tego maja niż w sierpniu 
poprzedniego roku, jakżeż byliśmy na nim zadomo
wieni. Z jaką przyjemnością spostrzegało się czubek 
masztu w basenie portu po powrocie z urlopu. Jak 
miło żyło się z kolegami i jak beztrosko. Stosunki 
z oficerami również się zmieniały, powoli i niedo
strzegalnie. Traktowali nas jak odpowiedzialnych 
podwładnych, na co staraliśmy się zasłużyć. Poza 
służbą stosunki były ... przyjazne; jedyne to sło
wo, jakie odda ich treść.

Wyślicki obrugał mnie jak psa za stukanie obca
sami i meldowanie się w messie.

Gdy Henio Vogt zerwał się na baczność w kan
celarii maszynowej przed schodzącym kmdr. ppor. 
mech. Trzebińskim, ten powiedział: „Dajcie spokój, 
Vogt, to dobre w czasie pokoju, gdy był czas na 
służbę i czas na odpoczynek, ale nie teraz, gdy sobie 
tygodniami bez przerwy siedzimy na karku”. Ten 
sam kmdr Trzebiński, gdy do Scapa wszedł ORP 
Piorun ze str. mar. inż. Szczerbickim w załodze, ka
zał wysłać wygnał: „Mar. inż. Vogt zaprasza st. 
mar. inż. Szczerbika na ORP Dragon”. Spotkanie 
odbyło się.

Te gesty były cenione i przyczyniały się do wy
tworzenia tych specyficznych więzi, które sprawia
ły. że Dragon był dobrym okrętem.

Pod koniec remontu inspekcjonował okręt wice
admirał Świrski i tu wyszła muzyczna klapa.

Trzeba wiedzieć, że na Dragonie było dwóch trę
baczy. Żyli po to w „bojowych” wachach, aby trą
bić baczność-spocznij oraz podniesienie i spuszcze
nie bandery. Resztę życia spędzali na polerowaniu 
trąbki sygnałowej.

Otóż, szefem trębaczy był niezaprzeczalnie mar. 
Igras z Legii Cudzoziemskiej, co z niejednego pie
ca chleb jadł, grał na sygnałówce i kornecie jak 
anioł i podobno nawet popisywał się w orkiestrze 
kameralnej pułku w Sid-bel-Abes. Drugi trębacz z 
kresów, chłopię dobre choć głupie i do muzyki smy- 
kałki nic a nic. Chciał traf, że w dzień inspekcji 
Igras był na urlopie. Chciał gorszy traf, że ktoś so
bie ubrdał, by w czasie inspekcji trębacz odegrał 
solo marsza generalskiego. Ten ostatni to utwór 
niekrótki, z dwoma tematami.
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Zaczyna się inspekcja; odzywa się trąbka jak 
pisk męczonego kota. W oddziałach sapiemy, czer
wieniejemy, gryziemi do krwi wargi; oficerowie- 
oddziałowi syczą jak wściekłe żmije: — „Stać cicho 
w szeregu!” Trębacz łobuz gra jak w transie, strze 
lać do takiego! Gra i gra — Boże, niech już skoń
czy. Wreszcie ustała trąbka; zaczerpnęliśmy głęboko 
powietrza.

Admirał Świrski w czasie inspekcji zachował się 
z kamiennym spokojem.

Wreszcie inny epizod, bardziej „domowy”, mniej 
„światowy”. Z urlopu przywiozłem łososia, a że mia
łem iść na kurs kandydacki, podoficerowie-sternicy 
urządzili wraz ze mną bitkę w sterówce, któ
ra — jak już nadmieniłem — była miejscem ustron
nym. Wesoło było, wesoło. Następnego rana z wiel
kim „kacem” uporządkowałem sterówkę i zacząłem 
w wiadrze wynosić na następny pokład butelki, skąd, 
odpowiednio uporządkowane, miały pójść na molo. 
Aż tu pierwszy oficer okrętowy:

—■ Co to takiego, złotko?
— Butelki, panie kapitanie!
— Przecież widzę, że butelki, ale skąd?
Rozmowa zaczęła przybierać żenujący obrót. 

Spoglądając na czubki butów, wyszeptałem niezbyt 
logicznie:

— Puste, panie kapitanie!
Kapitan Seifert pokręcił głową i odszedł. Zyskał 

tym sobie moją dozgonną wdzięczność.
Przyszły awanse, posypał się grad złota na nasze 

rękawy, ale, niestety, i rozkaz wyokrętowania. Pod 
wodzą komendanta transportu, st. marynarza Wła
dzia Fredy, ruszyliśmy do Bickleigh.

Niestety, w czasie naszej nieobecności obóz let
niskowy przemienił się w kamienną fregatę. Dosta
liśmy się w delikatne ręce komandora por. Franc- 
kiego. Skończyło się zejmaństwo, zaczęło się wojsko.

T. Łubieński 
kandydat sternik

Oficerowie na rufie 0RP „Dragon”: tyłem kmdr por. Hulewicz, kmdr ppor. Trzebiński, o. Lewan
dowski, por. mar. Chojnowski, por. mar. Czeiusta, ppor. mar. inż. Kubicki, ppor. mar. Ołdakowski 

ppor. mar. Szwed, chor. mar. Grzywaczyk, i drużyna strzelców
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BEZ TYTUŁU
(Ciąg dalszy)

W zakończeniu nadmieniłem, że rok 1936 przy
niósł mi daszek (awans na bosmana) i przydział, 
o jakim nie marzyłem. Chyba odkomenderowanie 
na przeszło dwuletni pobyt w Holandii i przeszło 
siedmiomiesięczny w Szwajcarii to usprawiedliwia.

Daszek, to było powszechne marzenie młodszych 
podoficerów. Przy tym codzienne wiązanie normal
nego krawata jakby do czegoś więcej zobowiązywa
ło. W naszej młodej Marynarce Wojennej czekało 
się długo na ten daszek. Przytoczę przykład: Dłu
goletni mój kolega, S. Mucha, mat z roku 1926, 
uzyskał daszek dopiero w roku 1940 i to po
śmiertnie, ginąc z ORP Orzeł, gdzie w pierwszej 
kolejce nadano mu Krzyż Walecznych. I należał 
przy tym do elity. Miał za sobą Ćcole de Navigation 
sous-marine w Toulonie, najdłuższe praktyczne pły
wanie na francuskich OP i przykładną służbę na 
OORP Żbik, Gryf i Orzeł. Podczas wojny docze- 
kiwano się daszka prędzej, jako że bosmanmatów 
dołączano do daszkowców.

Powyższe marzenie u mnie nie bujało ani wyso
ko, ani szeroko. Braci podoficerskiej w równym sto
pniu, z głową na karku i zaciętością fachowo-służ- 
bową było pod dostatkiem. Chociaż była mowa o 
nowych budowach, to nikt siebie nie typował. Co 
prawda, w mojej książce służbowej wpisane było:

1. Ochotnik — 1921
2. Kurs marynarski maszynowy 1921/22 — dobry 
3. Kurs Podoficerski 1923/24 — prymus
4. Kurs przygotowawczy na o.p. 1927/28 — pry

mus z wyróżnieniem
5. Ecole de Navigation sous marin — Toulon — 

b dobry.
6. Kurs bosmański 1935 — b. dobry.

Mimo to chadzałem przyziemnie, gdyż w tej sa
mej książce służbowej była wpisana kara: za żale
nie się szefa KMW i przeszło półtoraroczną 
przerwę w służbie ze względów prywatnych.

Morale wokół było wysokie. Żadnych prób odgór
nie — jak z dzisiejszej ohydy politruckiej obróbki, 
nie było. Wystarczało 'wszystkim, że byli Polakami. 
Wiara klęła jednak z rozmachu, jak na moje uszy — 
za wiele.

Majowego dnia, moją codzienną rutynę na ORP 
Ryś, przerwał kpt. mar. inż. Sielanko, kierownik 
działu maszynowego okrętu, oznajmiając, że pojadę 
do Komisji Nadzorczej Budowy OP w Holandii. 
Myślałem, że żartuje, ale na to sobie w sprawach 
służbowych nigdy nie pozwalał. Musiałem uwie
rzyć.

Podoficerów na takich funkcjach do wybuchu 
wojny liczyło się na palcach rąk. Holandię znałem 
wycinkowo tylko, z odwiedzin naszej floty. W pier
wszym rzędzie ciekawy byłem różnicy między sto
cznią holenderską a francuską.

Starzy koledzy rozpraszali się. Presch specjali
zował się w żyrokompasach — bodaj w Hamburgu. 
Makar zmarł. Jabłoński, Nyk, Mucha — Gryf. Ry- 
terski — port. Sikorski — cywil. Specjalnie współ
czułem tragedii długoletniego kolegi mojego, Witol
da Kornackiego, o ile zdolniejszego ode mnie. Zda
wałoby się szczęśliwy ożenek podczas szkolenia w 
Toulonie, przeobraził się — dzięki częstym wyciecz
kom żony do Gdańska — w profilaktyczne prze
niesienie Witolda do Flotylli Pińskiej, gdzie zakoń
czył samobójstwem.

Dla mnie wyokrętowanie do kadry MW i urlop 
spędzony u rodzeństwa w pow. wileńsko-trockim. 
Po raz ostatni też oglądałem Wilno. Niedaleko był 
tam zaścianek należący do admirałostwa Czernic
kich. Moje siostry podczas wojny jeździły tamże na 
powróżenie. Pani Czernicka zdawała już sobie spra
wę, że jest wdową. O przedwojennych wróżbach p. 
Czernickiej pisał obszernie ś.p. kmdr Pławski.

Jeszcze w czerwcu wyjechałem do Hagi. Przy
jechałem do Komisji jako trzeci. Przewodniczący 
kmdr ppor. inż. S. Bukowski i p. Wtorkowski, se
kretarz — już wylądowali. Musiałem czekać kilka 
dni do wyjazdu do stoczni w Vlissingen, zanim 
przyjedzie por. mar. inż. M. Niemirski. Pan Ko. 
mandor osobiście zatroszczył się o moją kwaterę 
i stołowanie. Komisja umieściła się przy Biurze 
Konstrukcyjnym, za przepierzeniem. Rysunki by
ły pod ręką. Przyjemnie mi też było zapoznać się 
z Hagą przy letniej pogodzie. Nadjechał, jak prze
widziano, por. Niemirski i razem z nim udaliśmy 
się do stoczni w Vlissingen. Na dworcu witał nas 
tamże inż. Jaeger i miał już upatrzone dla nas lo
cum z wiktem i opierunkiem, za co dziękowaliśmy.
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Następnego dnia przyjmuje nas naczelny dyrektor 
stoczni i z miejsca zapoznaliśmy się z inżynierami 
i majstrami stoczni, zahaczającymi o budowę okrę
tów podwodnych. Zaskoczyła nas mała ilość urzęd
ników w tak dużej i wszechstronnej stoczni. Wyja
śniono nam, że dzierżawiony amerykański system 
ewidencyjno-kalkulacyjny, „Holerit” to sprawia.

Część stępki już na pochylni pomocniczej (bocz
nej). Do wodowania konieczne późniejsze przesu
nięcie. Pierwsze miesiące upływają głównie na kon
troli materiałowej w odlewni, kuźni, laboratorium. 
Z najmniejszego odlewu, płyty, profilu, sztaby, po
brany wycinek i poddany próbom w laboratorium. 
Należało do nas też zbieranie wagi konstrukcji na 
pochylni, od której zależały wpłaty z polskiej stro
ny. Por. Niemirski sprawdzał ponadto obliczenia 
konstrukcyjne. Powstała też sprawa językowa. Z 
majstrów i robotników nikt nie znał obcego języka, 
za wyjątkiem majstra kadłubowego, Meermana, 
znającego nieco język niemiecki. Praktykował w 
Poli. Nawet por. Niemirski chętnie chce się podu
czyć nie mówiąc o mnie. Telefon więc do p. Wtor- 
kowskiego, który wkrótce nadesłał podręczniki, co 
dało rezultaty. Dziwiono się tym naszym zdolno
ściom.

Blachy i wręgi z hut śląskich powodują tylko cmo
kanie z jakości u starych wygów w kuźni i spawalni. 
Uprzejmość wszystkich wobec nas przykładowa. 
Kadłub się rozrasta. Na wigilię zostałem zaproszony 
do pp. Niemirskich. Dobiega prawie rok. Z nawału 
prac w warsztatach silnikowych z naszymi Diesla
mi zastój. Jest już spore spóźnienie. Zapada decyzja, 
że je wykona firma macierzysta „Sulzer” w Szwaj
carii. Tam i ja muszę jechać. A tak harmonijnie 
pracowało się pod inż. pkt. Niemirskim. Był wy
szkolony w budownictwie okrętów w Anglii i swą 
wiedzą chętnie się dzielił. Musieliśmy się rozstać. 
Ostatecznie jego spotkał Katyń, a mnie emigracja.

W międzyczasie do Komisji został przydzielony 
por. mar. inż. J. Minkiewicz i z nim pojechałem do 
Sulzera w Winterthur. Dla mnie był to przeskok 
budujący. Nie chcieli wierzyć, że przysłano też pod
oficera. Tym bardziej, że por. Minkiewicz odrywa
ny był często i na czas dłuższy do różnych innych 
odbiorów w Niemczech, Belgii, Holandii. Opieko
wał się nami starszy już inż. p. Stenger, który niemal 
uprzedzał nasze myśli. Drugim zainteresowanym na
mi był dyrektor administracyjny, p. de Sallis. Mie
liśmy przydzielony lokal w willi, przez ulicę z fa
bryką, znajdującą się 'w centrum miasta, do prze
bierać i zajęć rysunkowych oraz prawo przechodze
nia przez wejście fabryczne, bliższe od głównego.

Fabryka na zewnątrz nie wygląda imponująco, za 
to wewnątrz — rarytas organizacyjno-produkcyjny.

Z nawału obstalunków robota i tu nie postępo
wała szybko. Nasze silniki nie miały swych poprze
dników, na których można się było opierać, prócz 
jednego cylindra wymęczonego w oddziale kon
strukcyjnym. Pierwszy odlew koszulek cylindro
wych musiał być skasowany (coś nieodpowiedniego 
we wsadzie). Do odlewni był nam wstęp wzbro
niony. Przytrafił się nam też humorystycznie za
kończony szczegół.

Woźny w willi dokładnie znał moje chody. Z 
powodu zapomnienia notatek zawróciłem po jakiejś 
godzinie z powrotem, zastając p. de Sallis i woźne
go grzebiących w naszych szufladach. Dyrektor na
wet nie usiłował robić dobrej miny, oświadczając, 
że tyle im psikusów wyrządzili Japończycy, że to 
należy niemal do rutyny. Mieliśmy się z czego śmiać 
z por. Minkiewiczem. Wkrótce też, jakby za tę 
niby-przykrość, pokazano nam oddział eksperymen
talny, gdzie wstęp był wzbroniony, a także oddział 
pomp i zaworów paliwowych.

Pod nieobecność por. Minkiewicza pisałem tygod
niowe meldunki do Komisji. Gdy było coś ważniej
szego, zjeżdżał kmdr Bukowski. Wtedy firma za
praszała na lunch w restauracji dworcowej i choć 
od tego wymigiwałem się, pan kmdr upierał się, 
abym był razem.

Począł się rok 1938. W czasie mojej tylko obec
ności zjechali z Polaninu inż. Pile i Próba w sprawie 
oliwy i ropy paliwowej, polskiej produkcji. (Wy
padły bardzo dobrze). Tak było zastrzeżone. Z 
obu inżynierami miałem sposobność odwiedzić 
Lozannę i Genewę. Z ramienia stoczni przeby
wał razem z nami inż. Fjebbes. Próby silników 
nie wypadły zadawalająco. Trzeba było polepszyć 
chłodzenie cylindrów po stronie wydechowej. Przer
wa na jakieś 6-8 tygodni. Zostaliśmy odwołani. Por. 
Minkiewicz do Vlissingen a ja do Rotterdamu na 
drugi ORP.

Tutaj cała pochylnia pod dachem. Siedziba Ko
misji też się tu przeniosła. Nadzorował dotychczas 
kmdr Bukowski z pomocą bosmana Pietrzaka. Ro
bota tu szła raźniej, gdyż unikano tego, na czym 
sparzono się w Vlissingen. Troska inż. van dez Polsa 
i inż. Sluisa były widoczne. Majster Youghesz też 
s'ę przykładał.

Z Winterthur meldowano gotowość do pewnych 
prób, na które kmdr Bukowski wysłał por. mar. inż. 
Strupczewskiego i mnie. Tym razem jazda wzdłuż 
Renu nie była przyjemna. Przy kontroli granicznej 
dawano odczuć co się święci. Nareszcie próby wy
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trzymały, sporządzony został końcowy protokół i 
na tym skończył się mój przeszło siedmiomiesięcz- 
ny pobyt tutaj. Vous-avez de la chance — powie
dział inż. Sterger do mnie, co nie wiem dzisiaj 
jak tłumaczyć.

Kto by wtedy pomyślał, że za niecałe trzy lata 
Szwajcaria zapełni się polskimi wojskami, a także 
Technikum w Winterthur obejmie ich także. Na 
pewno pracują i u Sulsera. Dzisiaj Cegielski w Po
znaniu, na licencji, buduje bodaj najwięcej z innych 
firm silników Sulzera.

Wróciłem do Rotterdamu. Wodowanie ORP Sęp. 
Przyjazd pierwszej części załogi z dowódcą, kmdr, 
ppor. W. Salamonem. Na oficera mech. — dokład
nie kierownika działu maszynowego, po zakończe
niu prób z ORP Orzeł przyjechał por. Minkiewicz. 
Bosman pokładowy, st. bosman Kiecol, gospodarz 
działu elektrycznego st. bosman Pietrzak, działu tor
pedowego — bosman Szkolnicki, radiowego — bos
man Borowski, artylerii - mat Jakubowski, maszy
nowego — ja.

Główne próby w bazie marynarki holenderskiej 
w Den Helder — za nami. Idziemy na próby głębo
kościowe do Horten — Norwegia. Jest kwiecień 
1939 roku. Dla wszystkich niespodzianka. Na redzie 
zjawia się ORP Burza z uzupełnieniem załogi. Krót
kie pertraktacje. Okręt nie wraca do Rotterdamu. 
Załoga cywilna musi opuścić okręt. Sporo sprzeciwu. 
Zabraniamy im zabrać własne narzędzia, gdyż in
nych nie mamy. Atmosfera naładowana. Barkas od
bija. Odruchowo z pomostu wrzeszczę „leve Ne
derland”; odpowiedzieli jednak „leve Polen" i tak 
żeśmy się rozstali.

Okazało się, że na przejściu do Gdyni mieliśmy 
za mało paliwa. Norwegowie pod ręką nie mieli. 
Dca ORP Burza został uprzedzony o tym. Od nieco 
za Bornholmem do trawersu z Helem byliśmy holo
wani, a stamtąd z szybkośoią 20 węzłów do Portu 
Wojennego, tak że w Gdyni nikt holu nie widział.

T. Farbisz
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

REMEMBRANCE DAY
Tak nazwano w tym kraju dzień 11 listopada, 

jako datę zakończenia w roku 1918 pierwszej wojny 
światowej. Dzień ten poświęcono pamięci tych, któ
rzy w tej wojnie polegli. Przyszła jednak druga woj
na światowa, i obecnie w tym samym dniu czci się 
pamięć poległych w obu tych wojnach.

W tym dniu trawniki obok Opactwa Westminsteru 
w Londynie zamieniają się na pole chwały, a na 
nim pełno jest czerwonych maków. Wszystkie rodza
je broni mają tu swoje działki, na których stawia 
się krzyże, ozdobione czerwonymi makami ...

Po krótkiej modlitwie pierwszy krzyż wbija Kró
lowa, a następnie, punktualnie o godz. 12 trębacze 
Królewskiej Gwardii grają Last Post.

Od zakończenia drugiej wojny światowej, i my ja
ko alianci, również bierzemy udział w tej uroczy
stości. Nasza działka zwykle jest obok amerykańs
kiej i czeskiej, bliżej kościoła św. Małgorzaty.

Od kilku lat w tej uroczystości bierze udział kró
lowa Elżbieta II. W tym roku zastępowała Ją Kró- 
lowa-Matka, która przechodząc koło grupy polskiej 
przywitała się z przedstawicielem SMW, podając 
mu rękę. Przedstawiciel SMW przekazał jej nasze 
pozdrowienie oraz z okazji przypadającej w tym 
roku 75 rocznicy Jej urodzin, złożył najlepsze ży
czenia, co zostało bardzo mile przyjęte.

Dnia 8.1.1975 umarł w Yorkshire kmdr ppor. 
Konrad Sawicz-Korsak, ostatni d.o. ORP Burza. Zo
stał pochowany w Bingey, Yorks.

Dnia 19.12.1974 zmarł ppłk dr med. Ludwik M. 
Bodar Rousseau. Msza św. za Jego duszę została 
odprawiona 13.1.1975 r. Został pochowany na Po
wązkach w Warszawie.

Dnia 23 grudnia 1974 r. zmarł w Gdyni nasz ko
lega, '.mdr Marian Wojcieszek.

9.4.1975 r. zmarł w szpitalu w Cambridge, nasz 
kolega Aleksander Marchlewski, ur w Jabłonnie 
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k. Warszawy. Przed zgonem, gdy odzyskał przy
tomność prosił, by pozdrowić jego b. dowódców i 
kolegów.

19.4.1975 r. zmarła w Gdyni, pani Elżbieta Grzy- 
waczyk, wdowa po znanym przez nas wszystkich 
chor, mar., który zmarł w PRL jako porucznik ma
rynarki parę lat temu.

6.5.1975 r. w Blackpoolu zmarł nasz kolega, Sta
nisław Karpowicz, w wieku lat 59. 9 maja został 
pochowany na polskiej działce Carlton Cemetery 
w Blackpoolu.

6.5.1975 r. zmarł w Glasgow bosmat Władysław 
Bryłka i został pochowany na cmentarzu Dalbeith 
na dzia ce Marynarki Wojenne;.

Dnia 18.7.1975 zmarł nagle nasz kolega, mat Ta
deusz Bracha i został pochowany na cmentarzu 
Southern Cemetery w Manchester.

27.7.1975 r. zmarł w Gdyni-Oliwie nasz kolega, 
Stanisław Kurowski, w wieku lat 56 i został pocho
wany na cmentarzu w Pączowie. Był w swoim cza
sie zaokrętowany na ORP Conrad.

Dnia 25.7.1975 r. zmarł nagle w Gdyni kpt. mar. 
Antoni Tyc i został pochowany na cmentarzu Wi- 
tomińskim.

Dnia 30 sierpnia 1975 roku zmarł nagle nasz ko
lega i członek Zarządu Głównego, st. mar. Józef 
Wiszowaty. Pochowany został w Camberley dnia 
8.9.1975.

Dnia 12.10.1975 r. zmarł w Gdyni bosman Fran
ciszek Fudali.

Dnia 3.11.1975 r. zmarł nagle w wieku lat 66 kol. 
Jan Korobowicz, członek naszego Koła w Plym
outh, i tam został pochowany.

15.11.1975 zmarł nagle kol. Piotr Wasilewski w 
Harrow. Został pochowany dnia 24 listopada w 
Londynie.

Cześć ich pamięci!
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Śp. kardynał John C. HEENAN

W listopadzie 1975 r. zmarł Kardynał John Car. 
mel HEENAN, najwyższy kapłan katolicki w An
glii. Z kardynałem Heenanem społeczność polska 
w Anglii i Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, 
miało wyjątkowo serdeczne powiązania.

Został pochowany w Katedrze Westminsterskiej, 
gdzie za Jego pozwoleniem i pomocą została wmu
rowana tablica ku czci Polaków, poległych w ostat
niej wojnie. Śp. Kardynał Heenan w każdym spot
kaniu podkreślał swoją przyjaźń dla Polski i dawał 
temu dowody we wszystkich oficjalnych wystąpie
niach. Jednym z symbolów Jego przywiązania do 
Polaków był zwyczaj, że w czasie spotkań z naszy
mi rodakami witał ich staropolskim „Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus”. Był wielkim człowie
kiem, wielkim kapłanem i wielkim naszym przyja
cielem.

Śmierć Jego stała się wielką stratą nie tylko dla 
Kościoła katolickiego w Anglii, ale i dla polskiej 
emigracji.

Wieniec złożony przez SMW jest tylko skrom
nym symbolem żalu, jaki wszyscy Polacy czują po 
Jego śmierci.

Oprócz wieńca i wysłanej delegacji na pogrzeb, 
SMW wysłało kondolencje, na które otrzymaliśmy 
załączoną poniżej odpowiedź:

pamiątkową Polskich Sił Zbrojnych w Katedrze 
Westminstersk ej. Tablicę tę ufundowało Stowarzy
szenie Marynarki Wojennej ku czci poległych w 
drugiej wojnie światowej żołnierzy, marynarzy i lot
ników.

W związku z tą rocznicą wysłano do Kardynała 
list dziękczynny, w którym nawiązano do tej uro
czystości. podkreślając jak byliśmy wzruszeni, kie
dy wówczas Kardynał złożył hołd poległym i udzie
lił swego apostolskiego błogosławieństwa nam, je
szcze żyjącym.

W odpowiedzi na nasz list otrzymaliśmy od Kar
dynała pismo, którego treść poniżej podajemy:

The Right Revd. Mgr. Canon
F.J. Barlett

WMESTMINSTER Cathedral 
18th November, 1975

Dear Captain Nadratowski,

Would you please thank the Polish Naval Asso
ciation for sending, through you, their sympathy at 
the loss of the Cardinal; and please ask them for 
prayers for a worthy successor.

Yours sincerely
F.J. Barlett

OSTATNI LIST KARDYNAŁA 
NA DZIESIĘCIOLECIE POŚWIĘCENIA 

TABLICY
•

Przed 10 laty, w dniu święta Marynarki Wojen
nej, kardynał Heenan odsłonił i poświęcił tablicę

Archbishop's House,
Westminster -— London

6th February 1975
My dear Captain Nadratowski,

It was most kind of you to recall the tenth an
niversary of the unveiling of the Polish War Mem
orial in the Cathedral.

You know how devoted 1 am to my beloved 
Polish flock and I am always ready to do anything 
my power to help them.

This brings an affectionate blessing to all the 
members of the Polish Naval Association.

I am
Yours devotedly,

X Cardinal Heenan 
Archbishop of Westminster
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Śp. Józef WISZOWATY

W sobotę 30 sierpnia 1075 r. zmarł w Camberley 
nasz drogi kolega, wieloletni i zasłużony członek, 
zarządów SMW, mój bliski przyjaciel, Józef Wiszo- 
waty. Urodzony w Surałach w woj. Białostockiem, 
16 czerwca 1919 roku, chodził do szkół w Łubnicy 
i w Łomży, a liceum handlowe ukończył przed woj-, 
ną w Warszawie. W roku 1940 aresztowany i wy-, 
wieziony do Rosji, został wysłany do obozu pracy 
w Workucie. Zwolniony z niewoli sowieckiej w ro-< 
ku 1942 wstępuje do Wojska Polskiego i przez Pa
lestynę dostaje się do Anglii, gdzie 8 września 1942 
roku zgłasza się do Marynarki Wojennej. Służy na, 
ORP Burza, a z ORP Garland zostaje odkomende-, 
rowany do Szkoły Podchorążych Marynarki Wo-, 
jennej. Niestety, słaby wzrok jest powodem, że nie 
zostaje przyjęty. Strata jest oczywiście po stronie 
Marynarki, bo Józef Wiszowaty wykazał w swym, 
życiu wielkie zdolności administracyjne, takt i ta-, 
lent kierowniczy. Służbę w Marynarce Wojennej, po, 
okresie zaokrętowania na ORP Conrad, kończy w 
kancelarii dyrektora nauk, kmdr. J. Busiakiewicza 
w CWSF w Plymouth.

Po wojnie Jego umiejętności i pracowitość są na
leżycie docenione. Zostaje dyrektorem finansowym, 
firmy importerów maszyn używanych w produkcji 
plastyków, a w naszym Stowarzyszeniu przez pewien, 
okres czasu pomaga prowadzić księgowość SMW i 
jest zawsze uważany za trzeźwego w swych radach 
i praktycznie doświadczonego specjalistę spraw go
spodarczych. Józef Wiszowaty zawsze był niezmier
nie lojalny w swych przekonaniach i przywiązaniach. 
Dał nam tego dowód w pracach Stowarzysze
nia, dał tego dowód w pracy społecznej , gdy ja
ko przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego gim
nazjum Ojców Marianów w Henley, swym poświęce
niem, pracowitością i sprężystością organizacyjną 
tak się zasłużył, że nawet gdy już jego synowie opu
ścili Zakład Ojców Marianów, proszony, pozostaje 
na tym odpowiedzialnym i zaszczytnym stanowisku.

Ale przede wszystkim był człowiekiem rodzin
nym. Dbał o swe dwie siostry i brata, i chyba nie 
znam nikogo, kto takie przywiązanie okazywałby 
swej Rodzinie. Jego dom, gdzie z panią Joan i syna
mi, Krzysztofem i Mikołajem, tworzyli szczęśliwą 
i zwartą rodzinę, był słusznie dumą jego osiągnięć. 
Na Jego pogrzebie bardzo licznie zebrani przedsta
wiciele społeczeństwa polskiego, miejscowi przyja
ciele, delegacja i poczet sztandarowy gimnazjum 

oo. Marianów z Henley, żegnali wraz z nami zasłu
żonego, pracowitego i skromnego przyjaciela.

Dokładnie 33 lata po wstąpieniu do Marynarki 
Wojennej Józefa Wiszowatego, Jego żona p. Joan, 
w dniu 8 września 1975 r. złożyła na Jego trumnie 
biały wieniec w kształcie kotwicy, jakim Maryna
rze żegnali swego Drogiego i Bliskiego Kolegę.

Wiesław Krzyżanowski

POŻEGNAŃ IE

Komandora podporucznika Stanisława KUKIEŁKI, 
przez st. marynarza, Antoniego Salamona, wygłoszo
ne nad otwartą mogiłą w dniu 21 sierpnia 1974 roku, 
o godz. 11.00-12.00 na cmentarzu Witomińskim w 
Gdyni.

„Stoimy nad mogiłą jednego z ostatnich już do
wódców obrony Helu w 1939 r., ś.p. Komandora 
Stanisława Kukiełki.

Pierwsze moje spotkanie ze zmarłym dowódcą 
było podczas spełnianej przeze mnie służby wojsko
wej w Marynarce Wojennej przy baterii im. Koman
dora Heliodora Laskowskiego na Helu. Wszyscy 
wiedzieliśmy, że ta bateria była dla zmarłego ocz
kiem w głowie. Często w rozmowie z marynarzami 
wyrażaliśmy podziw i zachwyt dla Komandora Ku
kiełki. Dla jego poczucia odpowiedzialności za po
wierzone mu stanowisko, dla jego świadomego zdy
scyplinowania. Imponował nam, marynarzom, swoją 
moralną postawą, zachowaniem, a przede wszyst
kim wielką skromnością. Harmonijna jego budowa 
i stosowny do niej charakter, nadawały temu czło
wiekowi dziwnie majestatyczny wygląd; przed nim, 
my, marynarze, pragnęliśmy wykonać wszystko jak 
najlepiej i najszybciej. Swym wyglądem, postawą i 
codziennym, skromnym, ludzkim zachowaniem się, 
zobowiązywał nas, żołnierzy, do poprawnego postę. 
powania. Nam, marynarzom, Komandor Kukiełka 
służył za wzór szlachetności, prawości, kultury, am
bicji, honoru, skromności, a nade wszystko patrio
tyzmu.

Drugie spotkanie ze zmarłym Komandorem — 
to już podczas wojny 1939 roku. Po zgłoszeniu się na 
powszechną mobilizację do Dowództwa Rejonu U- 
mocnionego, Hel, otrzymałem przydział do Dowód
cy Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej kmdr. Stani
sława Kukiełki, jako jego bezpośredni łącznik. Wte
dy to miałem możność częstego i bezpośredniego 
spotykania Komandora Kukiełki. Niejednokrotnie 
na twarzy jego wyczytywałem wszystkie tragedie 
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związane z wojną na Helu. Jego wrażliwa na krzyw
dę i cierpienia ludzkie natura odzwierciedlała w do
brych oczach i subtelnej twarzy śmierć każdego żoł
nierza, marynarza czy oficera. W każdym następ
nym dniu tego okropnego września spotykałem go 
coraz bardziej stroskanego i martwiącego się, naj
prawdopodobniej o tych wszystkich, których do
sięgła już śmierć czy cierpienia w tej wojnie. Wi
dać było, że cierpiał z nimi. Nic dziwnego. Na pe
wno on inaczej przeżył tę wojnę niż my. Dla nie
go była to już druga wojna o niepodległość Polski, a 
więc musiał ją inaczej przeżywać, bardziej dojrzale. 
A kiedy nadszedł ten tragiczny 2 październik, my, 
marynarze, otoczeni żołnierzami zaborcy,, pytająco 
wpatrywaliśmy się w grupę stojących przed nami 
polskich oficerów, a wśród nich w dowódcę Dywi
zjonu Artylerii Nadbrzeżnej, Komandora Sta
nisława Kukiełkę. Jakbyśmy przewidywali, że on 
nas nie odda Niemcom bez pożegnania. Wreszcie 
niemieccy oficerowie pozwolili. Komandor Kukieł
ka, swym majestatycznym, drżącym ze wzruszenia 
głosem dziękował nam marynarzom-żołnierzom za 
dzielność, za odwagę, za ofiarność i poświęcenie. 
Pod koniec swego przemówienia mocno podkreślił: 
Marynarze, żołnierze! Los nas i cały polski na
ród ciężko doświadcza, ale pamiętajcie — Polska, 
to wielka Rzecz! Jak jeden mąż poderwaliśmy się na 
baczność i jednogłośnie podchwyciliśmy hymn poi. 
ski „Jeszcze Polska nie zginęła”. Choć ten hymn 
śpiewany był przez łzy żołnierzy, marynarzy, ofi
cerów i Komandora, to jednak z dziwną nadzieją 
w potęgę tego zdania: Polska, to wielka Rzecz — 
szliśmy nie złamani na duchu do niewoli za
borcy.

Trzecie spotkanie ze zmarłym Komandorem — 
to już po wojnie, w latach sześćdziesiątych. Cieszy
liśmy się bardzo z tego spotkania. Mieliśmy sobie 
wiele do powiedzenia. On, Komandor, a ja — tylko 
starszy marynarz. Przy każdym naszym spotka
niu jego dawna a zawsze ta sama skromność, szcze
rość i życzliwość przyciągała nas do niego. Służył 
nam zawsze radą i swym wielkim, życiowym do
świadczeniem. Właśnie już po wojnie na jednym z 
takich spotkań, udzielił mi wielkiej lekcji moralnej, 
wychowawczej, za którą mu będę przez całe życie 
wdzięczny.

Żegnaj nam, Drogi Komandorze i nasz Dowódco 
podczas drugiej wojny światowej na Helu. Żegnaj 
nasz drogi nauczycielu i wychowawco. Wychowy
wałeś nas nie przez program, nie słowami, ale wzo
rowym i moralnym swym postępowaniem; kształ-

S.p. Antoni Tyc, jako nowo promowany 
podporucznik

Śp: Antoni TYC

25 lipca b.r. zmarł nagle mgr inż. ANTONI TYC 
— główny projektant w biurze projektowo-kons
trukcyjnym Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, 
współautor wielu projektów statków, m. in. masow- 

towałeś naszą osobowość wiernych Ci zawsze 
żołnierzy. Niech Ci ziemia polska, o której wolność 
walczyłeś w dwóch wielkich wojnach światowych, 
lekka będzie. Niech Cię otuli jak dobra matka wier
nego swego syna.

Wierny żołnierz swemu Dowódcy" 
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ca o nośności 23 tys. DWT. OBO o nośności 150 
tys. DWT, jednostek rybackich.

Antoni Tyc urodził się 12 sierpnia 1914 roku w 
Wyszogrodzie. Jako absolwent Szkoły Podchorążych 
Marynarki Wojennej w Toruniu otrzymał w ro
ku 1939 przydział oficera nawigacyjnego na ORP 
Błyskawica. Przez wszystkie lata II wojny światowej 
pełnił służbę morską pod polską banderą, najpierw 
na Błyskawicy, potem na Garlandzie i Orkanie, na
stępnie, już w stopniu kapitana, na Dragonie, a 
po jego storpedowaniu — na Conradzie. Dwu
krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych: po raz 
pierwszy za udział w konwojach do Murmańska, 
ponownie — za akcje podczas inwazji w Normandii.

Po zakończeniu wojny był wykładowcą w Szkole 
Morskiej w Wielkiej Brytanii. W 1946 roku otrzymał 

patent kapitana żeglugi wielkiej, a w 1955 roku u- 
kończył studia i uzyskał dyplom inżyniera budow
nictwa okrętowego. W 1958 roku powrócił do kra
ju i rozpoczął pracę w Stoczni im. Komuny Parys
kiej. W latach 1960-63 był inspektorem w Lloyds 
Register, po czym powrócił do „Komuny”.

Był wybitnym fachowcem, projektantem z ogrom
ną wiedzą i praktyką, serdecznym kolegą, aktyw
nym społecznikiem, działaczem Centrum Wychowa
nia Morskiego, ZHP, SIMP i wielu innych organiza
cji, długoletnim prezesem stoczniowego Koła ZBo- 
WlD’u. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Me
dalem Zwycięstwa i Wolności, licznymi odznacze
niami za udział w kampaniach II wojny światowej.

Nagła śmierć Antoniego Tyca stanowi dotkliwą 
stratę dla stoczni w Gdyni, dla polskiego przemy
słu okrętowego.

Poświęcenie pomnika śp. admirała Tadeusza Morgensterna

2 listopada zebrało się kilkunastu kolegów z żo
nami, by wziąć udział w poświęceniu pomnika na 
grobie ś.p. adm. Tadeusza Morgensterna. Prezes 
SMW. T. Budzyński, wygłosił serdeczne przemówie
nie, podkreślając nie tylko służbę ś.p. Admirała w 
Polskiej Marynarce Wojennej, ale i rolę jaką ode
gra! w naszym Stowarzyszeniu, będąc jego preze
sem w ciągu pierwszych lat istnienia SMW. Zakoń
czył słowami: Ten pomnik, dziś poświęcony, będzie 
dla nas trwałym dokumentem Jego życia oddanego 
Wielkiej Sprawie. A dla jego wychowanków i przez 
nich szkolonych pokoleń młodych, polskich mary
narzy, niech będzie przypomnieniem, że historię 
naszej Marynarki i jej fundamenty budowali i roz
wój jej zapewnili ludzie pełni wiary, szlachetnoś
ci i talentu. Wśród nich właśnie w pierwszym szere
gu był Admirał Tadeusz Podjazd-Morgenstern.

Poniżej podajemy treść listu, który otrzymaliśmy 
od p. Zofii Morgenstern:

17 listopada 1975 r.

Szanowny Panie Prezesie,

Pragnę na łamach ,,Naszych Sygnałów" podzię
kować Panu Prezesowi z.a wzruszające przemówie
nie oraz wszystkim Kolegom i Ich Rodzinom za u- 
dział w poświęceniu pomnika ś.p. mego Męża.

Tak liczna obecność Kolegów podczas tej smut
nej uroczystości świadczy niezbicie o silnych wię
zach łączących wszystkich, którzy służyli w Pols- 
sklej Marynarce Wojennej.

Z głębi serca płynące >,Bóg zapłać!"

Zojia Morgenstern



NASZE SYGNAŁY 33

W Dzień Zaduszny —

Z czcią, bólem i głębokim żalem 
modlimy się za śp. Drogich naszym 
sercom Kolegów, których śmierć mę
czeńska zakończyła oddane dla Ojczy- 
nny życie . ..

S.p. kmdr Stanisław Mieszkowskl rozstrzelany przez 
Bezpiekę w Polsce, zrehabilitowany pośmiertnie 
w 1956 roku (zdjęcia obok).

S.p. kmdr por. Zbigniew Przybyszewski, dowódca 
baterii Laskowskiego, zamordowany przez UB w 
Polsce, zrehabilitowany po śmierci w roku 1956.

Sp. kmdr ppofT Wacław Krzywiec, uwięziony i tor
turowany przez UB umarł w 2 tygodnie po zwol

nieniu z więzienia i rehabilitacji.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

ODWIEDZILI SMW S. Dąbrowski 1.50
W. Jasionowski 2.19

W ostatnim okresie odwiedzili nasze Stowarzyszę- T. Farbisz 5.00
nie: Z. Wojewódzki 2.00

C. Wnorowski 4.50
kpt. J. Pawłowicz — w przerwie w pływaniu; R.Jankisz 2.00
p. E. Nowicka z córką — z USA; Z. Wisznicka Pinto Pereira 1.50

K. Gidziński 9.21
inż. T. Głowacki — ze Szwecji; Z. Nowacki 2.25
inż. B. Francki — z Australii z siostrą p. L. Dorosz- F. Hubicki 2.50

kowską — z Anglii; B. Żukowski 2.00

M. Przygoda — z Australii; K. Domański 2.00
T. Nowicki 3.00

kpt. S. Wowiński — wracając z Kanady do Hisz- M. Maciejewski 2.00
panu; Z. Pudlicki 1.50

mat inż. E. Biliński — z Polski. S. Rowiński 3.00
J. Dejneka 1.50
J. Tumaniszwili 4.67

Datki na pokrycie kosztów wydania książki G. Janeczek 5.26
XXX lat Stowarzyszenia Mar. Woj. A. Musiałkowski 

W. Zajączkowski
6.00
2.21

£ p. J. Hupert 2.28
K. Szalewicz 5.00

A. Cieszkowska 10.00 Koło Brighton 9.00
L. Ziembicki 2.00 L. Rabenda 2.00
J. Seifert 1.50 W. Pacewicz 2.28
H. Żejma 1.00 J. Zaziemska 1.50
Z. Hypiński 1.70 Z Koła Glasgow:
J. Sojak 2.00 A. Wiśniewski 1.50
J. Kiłaczycka 2.50 H. Baruk 2.00
A. Trzyna 1.50 J. Wojciechowski 1.00
J. Pawłowicz 5.00 S. Antosik 0.50
M. Hrynkiewicz-Moczulski 1.50 W. Duch 0.50
B. Wroński 1.50 J. Kolendo 1.00
T. Mindak 2.00 A. Kowalewski 2.00
R. Katarzyński 1.50 A. Kwiecień 1.00
A. Guluk 2.00 F. Kleczewsk i 1.00
W. Morgan 1.50 Z. Motłoch 1.00
M.Nagurska 3.00 R. Orr 1.00
K. Łowczynowski 1.00 J.Rudziński 1.00
J. Stein 2.00 P. Symington 1.00
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S. Tyszko 1.00 Od wydania ostatniego numeru „Naszych Sygna-
A. Waker 2.00 łów”, wpłynęły do dnia 28.10.1975 r. następujące
W. Zybiłowicz 1.00 dary:

Szabłoński 1.00
S. Wiewiórski 0.50 F. Pitułko 5.00
S. Staromłyński 1.00 L. Ziembicki 4.00
T. Głowacki 15.00 J. Rochowczyk 21.08
R. Francki 5.00 C. Yorke 2.00
F. Rydzewski
Z. Kobiernicka

2.61
1.50

Z.Jagusiewicz
F. Minkiewicz

3.00
4.00S. Pohorecki 2.20 Koło Chicago 42.50W. Fara 2.21 K. Hess 31.75J. Klamt 1.50 Z. Wisznicka Pinto-Pereira 5.00J. Frohlke 2.00 W. Francki 2.30S. Piaskowski 4.73 A. Guluk 5.00Z. Xiężopolski 

W. Francki
9.57

10.70 W. Nadratowski 3.00
J. Anczykowski 3.00
J. Hobot 20.00
A. Trzyna 1.00

Ostatnio wpłacili na członkostwo dożywotnie, Ko
ledzy:

Z. Janowski
Z. Wojewódzki

3.00
2.00

K. Brożek 10.41
J. Broniewicz 10.50 W. Lasek 1.00
E. Miodoński 10.50 W. Wacięga 5.00
p. Zofia Morgenstern 10.50 S. Pohorecki 4.16
F. Wójt 10.02 T. Jaszkowski 7.91
W. Sągajłło 15.00 A. Cieszkowska 10.00
Z. Wielogórska 10.50 O. Żukowski 1.00
M. Sawicki 10.50 Z. Pudlicki 2.00
S. Giernalczyk 14.61 T. Farbisz 30.00
W. Niespodziewański 10.50 J. Wiszowaty 5.00
H. Skotarczak 10.50 Lady Mary Moncreiffe 5.00
Z. Schneider 10.50 J. Busiakiewicz 5.00
S. Wesołowski 21.45 J. Bednarz 4.00
P. Żelazny 20.00 B. Wroński 2.00
S. Tabaka 20.00 T. Mindak 2.00
H. Wójcik 10.50 S. Rowiński 4.27

B. Biskupski 3.00
P. Galla 1.50
Mrs. Mentryka 2.00
C. Preston 10.00Ostatnio zapisali się na członków Koledzy: J. Kilaczycka 5.00

A. Szypko, J. Wojtyra
J. Pipka

3.50
2.00

J. Woliński, W. Morgan 5.00
P. Witwicki, P. Obrusik 20.00

W. Jankowski 2.00
K. Sanders-Swirbutowicz; Z. Mossakowski 10.85

• B. Karczewski 1.00
Wszystkich Kolegów serdecznie witamy w na- M. Wasilewski 3.00

szym gronie. A. Reyman 2.00
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Family Link Club 100.00 W. Pstruszeński 2.76
Young Women Club 106.79 J. Kolendo 1.00
E. Nowak 6.50 W. Zajączkowski 5.00
J. Starzycki 3.00 K. Malawski 10.00
B. Jabłoński 2.00 K. Szalewicz 20.50
J. Seifert 2.00 Dr K. Boreyko 12.43
R. Dulla 10.00 A. Sitko 2.05

T. Sroka 2.00 J. Rekner 5.00
Koło Glasgow 15.00 A. Kwaśnica 1.50
Z. Morgenstern 2.00 P. Cieślak 1.70
J. Pizuński 5.00 Z. Kiciński 84.33
S. Buchan-Jabłoński 5.00 J. Lutyk 5.00
F. Kaczmarek 2.50 W. Jasionowski 2.39
J. Wankowski 3.50 J. Tumaniszwili 10.19
K. Domański 10.00 E. Szczepański 8.65
J. Hofman 10.00 J. Milisiewicz 4.00
W. Śliwiński 5.00 R. Tymiński 10.00
Z. Pleśniak 3.00 Mrs Ankiewicz 2.00
J. Lubelfeld 8.20 K. Hess 12.16

M. Hrynkiewicz-Moczulski 1.50 Z. Mossakowski 8.50

Z. Pudlicki
S. Lewiński

1.50
3.00

Family Link Club 
J. Wróbel

32.80
5.00

J. Frohlke 3.00 Koło SMW New York 211.97
M. Wasilewski 4.00

Liga Morska — Komitet W. Pstruszeński 21.00
Zbiórki przy Okręgu 5 37.80 T. Farbisz 10.00
K. Howard 1.00 Koło SMW Chicago 10.00
P. Surzyn
M. Maciejewski

5.00
20.00

Liga Morska Okręg 7 i 2 33.10

W. Fara 4.10 p. Maria Pław-ka z przeznaczeniem na wyB. Francki
T. Musiałkowski

5.00
10.00 dawnictwo „Naszych Sygnałów” 2.07

C. Wnorowski 4.10 T. Nowicki 15.42
D. Szczerbik 10.00 H. Gryko — dla uczczenia pamięci
J. Baruk 5.00 ś.p. J. Wiszowatego 5.00
T. Maleszka 5.00 W. Januszewski 4.67
O. L. Wolny 2.00 R. Francki 10.00
Liga Morska — Oddział S. Pohorecki 5.00

gen. Kwaśniewskiego 8.20 W. Fara 9.71
A. Jaraczewski 12.50 F. Pitułko 5.00
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SPOTKANIA
23 listopada 1975 r. kilku członków Zarządu 

SMW podejmowało lampką wina p. Elżbietę Cętko 
ską (primo voto Ponikiewską). Starsze pokolenie 
marynarskie pamięta p. Cetkowską jako ostatnią 
przewodniczącą „Rodziny Wojskowej” w Gdyni, 
żonę znanego chirurga ortopedy i matkę trzech sy
nów — dwóch w Polskiej Marynarce Wojennej.

Podczas obrony wybrzeża, dr Cetkowski, jako ko
mendant zmilitaryzowanego szpitala Sióstr niósł po
moc obrońcom Wybrzeża. Pani Cetkowską jako 
przełożona sióstr na Helu, energią, znajomością za
wodu i oddaniem zapisała się godnie w pamięci 
rannych obrońców polskiego półwyspu.

Za tę pracę i patriotyczne oddanie zaaresztowa
na przez Gestapo, została wtrącona do więzienia, 
a potem umieszczona w obozie koncentracyjnym w 
Ravensbriick. Zwolniona w roku 1945 wraca do 
Gdyni, by w nowej rzeczywistości budować na no
wo życie rodzinne i zawodowe.

Los, niestety, nie był łaskawy. Mąż zapada na cięż
ką, nieuleczalną chorobę. Przez 3 lata p. Cetkowską 
jest mu podporą, pielęgniarką i dorywcza jej praca 
staje się źródłem zarobku na utrzymanie. Śmierć 
męża zastaje ją w skrajnej nędzy. Postanawia wró
cić do syna. Dwóch z nich, niestety, już nigdy nie 
zobaczy, bo oddali swe życie za Polskę. Trzeci, naj
młodszy, por. mar. Andrzej Ponikiewski, członek 
SMW, osiadł w Anglii. Matka wyjeżdża do Anglii, 
ale natychmiast po przyjeździe, pomimo zaawanso
wanego wieku, pracuje ciężko jako pielęgniarka dla 
osób starszych w polskim domu im. O. Kolbego.

Teraz, w wieku 79 lat, pozostał jej jedynie syn i 
... grono przyjaciół. Grono tych najdawniejszych 
przyjaciół jeszcze z czasów gdyńskich zainicjowało 
to spotkanie.

Kmdr B. Jabłoński, w serdecznym i wyjątkowo 
pięknym przemówieniu podkreślił niektóre momen
ty z życia pani Cetkowskiej i marynarskie ich po
wiązania. Kmdr B. Markowski zapewnił Ją, że pa
miętamy o jej pracy.

Koleżanki z Ravensbriick — p. H. Cieszkowska 
i p. R.M. Markowska — wręczyły jej czekoladki.

Obiad w restauracji Klubu lotników, pełen wspo
mnień dawnych ludzi i dawnych zdarzeń, zakończył 
to serdeczne spotkanie.

Poniżej podajemy list od p. Cetkowskiej:

Londyn> 24.11.1975 r.

Drogi Panie Komandorze,
Dziękuję Panu z całego serca za zorganizowanie 

tak miłych i serdecznych dla mnie chwil. Dziękuję 
Panu i p. Komandorowi Markowskiemu za te ser
deczne słowa. Tych parę tygodni na Helu w 1939 
roku związały mnie bardzo z Marynarką Wojenną 
i pozostaną mi zawsze w drogiej pamięci. Czułam 
się wczoraj w towarzystwie dawnych znajomych, 
jak za dobrych dawnych czasów.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wczoraj 
bra'i udział i łączę moc serdeczności

Elżbieta Cetkowską

DARY NA ZABEZPIECZENIE I ZACHOWANIE PAMIĄTEK

W Instytucie Polskim i Muzeum im. Gen. Sikor
skiego, zdeponowano wiele naszych pamiątek. W 
sali głównej, na pierwszym piętrze, jest specjalny 
dział poświęcony Marynarce Wojennej. Utrzymanie 
go w należytym porządku połączone jest z wydat
kami, do pokrycia których powinniśmy się przyczy
nić. Do tego należy dodać, że ten nasz dział jest 
bardzo skromny i należało by go powiększyć, o 
czym też wypada pomyśleć.

W związku z tym zamiast kwiatów dla uczcze
nia pamięci tych, co od, nas odeszli, jak ś.p. ad
mirał Tadeusz Podlazd-Morgenstern i ś.p. Feliks 

Kollat — jeden z twórców Żeglugu Polskiej — kil
ku Kolegów zlożyło dary pieniężne na wyżej wy
mieniony cel: kol. J. Anczykowski, T. Budzyński, 
J. Busiakiewicz, W. Nadratowski, A. Ponikiewski 
i A. Wacięga.

Na końcu apel: „Pamiętajmy o naszych pamiąt
kach! Przesyłajmy nawet najdrobniejsze kwoty pod 
adresem: Polish Institute & Sikorski Museum (Dział 
Marynarki Wojennej), 20, Princes Gate, London, 
SW7.

N.
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Od czasu do czasu otrzymujemy listy od p. Marii 

Staśkiewicz, siostry ś.p. ks. Miegonia. Ostatni był 
z dnia 4 lutego 1975 r.; pisze w liście, że przecho
dziła ciężką grypę i że podczas choroby moc ser
ca i życzliwości okazali jej byli uczniowie.

Odzywa się również so nas, aczkolwiek rzadko, 
kol. B. Maciejewski; jego listy są zawsze przemiłe. 
Ostatni list miał datę 23 listopada 1974 roku. Do 
wiedzieliśmy się, że kpt. Sulisz, Mostowik i Broni
kowski odeszli już z Marynarki Handlowej i na e- 
meryturę. Jacek Dehnel ciągle kapitanuje. Również 
pływa Zbyszek Węglarz, jak też kpt. Gutek Plewa- 
ko, a jako st. mech., Olek Wilczyński. Również pły
wa st. mechanik Jan Sobieraj. W swym liście kol. 
Maciejewski zapytuje, czy wiemy o tym, że w Pol
sce ukazało się dużo opracowań na temat Marynar
ki Wojennej i wymienia tytuły tych prac. Wszystkie 
są nam znane.

Wiadomość rikoszetowa z dnia 21 listopada 
1973 roku, która dopiero niedawno do nas dotarła. 
Kol. Jerzy Kossowski szwankuje na zdrowiu, szczęś
liwie jego małżonka serdecznie się nim opiekuje. 
Przy tej samej okazji dowiedzieliśmy się, że nasz 
drugi kolega, Władysław Salamon, wciąż się dziel
nie trzyma pomimo poważnego już wieku.

Dowiedzieliśmy się, że p. Aniela Mieszkowska, 
wdowa po kol. kmdr. Mieszkowskim, mieszka obec
nie w Warszawie i cieszy się dobrym zdrowiem.

Również odzywa się do nas od czasu do czasu 
nasz drogi inwalida, kol. Józef Drąg. Ostatnia wia
domość od niego była z 17 lutego 1975 r. Jego stan 
zdrowotny, niestety, jest wciąż bez zmian, i —jak 
pisze — nadal boryka się z cierpieniem; przyjmu
je lekarstwa i utrzymuje przepisaną dietę. Wciąż 
grozi mu dalsza operacja, o której stale myśli ale 
jej decyzję odkłada na trochę później. Nie można 
mu się dziwić.

Również >,rikoszetowo” bez żadnych komenta
rzy, dowiedzieliśmy się, że wciąż istnieją koledzy 
Jan Wajda, Jan Kosik i Stefan Bujniewicz.

Od czasu do czasu otrzymujemy listy od kol. Ja
na Bartlewicza. Jest on już starszym panem i skarży 
się na wiele dolegliwości. Tym niemniej, w okresie 
szkolnym dorabia do swojej emerytury udzielaniem 
lekcji angielskiego.

W liście z 29 lipca 1974 r. kol. Tadeusz Rowiński 
zwrócił się do nas o wyjaśnienie, jak można otrzy
mać niektóre odznaczenia, którymi był dekorowa
ny w czasie wojny.

Pisuje do nas często p. Józef Grzonka, syn chorą
żego, który zginął na Orkanie. Posiada on prywat
ne, male muzeum, w którym skrzętnie są zebrane 
wszelkie pamiątki, dotyczące Orkana oraz naszej 
Marynarki Wojennej. Gdy tylko pan Józef coś usły
szy na ten temat, zaraz zwraca się do nas z prośbą, 
aby jakąś wzmiankę czy artykuł mu przysłać. Stąd 
ta dość obfita korespondencja.

Kol. T. Zabawski, donosi w swych listach z sierp
nia i września 1974 roku, że pracuje w Winnipeg, 
zarabia nieźle i zdrowie mu służy. Wspomina rów
nież o przybranej córce, która pracuje w biurze 
asekuracyjnym. Kol. Zabawski jest 1 wiceprezesem 
w Royal Canadian Legion (Polish Canadian), któ
remu poświęca dużo czasu. Jego małżonka, nie
stety, m usiała przejść kilka operacji i właśnie jej 
zdrowie było przyczyną, dla której kol. Zabawski 
n e mógł wziąć udziału w Światowym Zjeździe.

Parę razy pisał do nas kol. Wachtel z Brisbane. 
Ostatni list był datowany 27 lipca 1974.

Kol. Tumaniszwili w swym liście z 9 lipca ub. 
roku stwierdza, że myśl zorganizowania Światowe
go Zjazdu jest dobra, i zgłosił swoją obecność. Póź
niej jednak był zmuszony swój udział w Zjeździe 
odwołać

W swym liście z 4 stycznia br. kol. Antoni Sit
ko dał nam znać, że jego firma przeniosła się z Bo
stonu do Newhampshire. Nie można się dziwić, że 
trochę się skarży na to przeniesienie, bo przedtem 
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firma jego była blisko, a teraz musi jeździć codzien
nie do pracy autem ok. 40 mil. Nie jest to wygodne, 
a szczególnie w zimowej porze.

Kol. Serafin, w liście z 10 kwietnia br. przysłał 
nam najlepsze życzenia pomyślnego Zjazdu. Przy 
tej samej okazji zawiadomił nas, że przekazał naj
lepsze pozdrowienia dla braci-przyjaciół z rocznika 
1938 oraz napisał list do kmdr. Zajączkowskiego, 
jako do honorowego przewodniczącego Zjazdu. Na 
Zjazd nie mógł przyjechać ze względu na wcześniej 
zaplanowany wyjazd jego małżonki do Polski na 
urlop.

W liście z 10 stycznia br. kol. Kazimierz Sza- 
lewicz donosi, że jest na emeryturze, wciąż jednak 
pływa w kompanii okręotwej Companie Marocaine 
de Navigation, 50 Rue de Privinis, Casablanca. 
Kompania ta wciąż odczuwa brak oficerów, a szcze
gólnie kapitanów i mechaników. Mówi, że gdyby 
ktoś chciał pływać i zgłosiłby się do tej kompanii, 
to na pewno otrzymałby tam pracę. Kol. Szalewicz 
miał zamiar odwiedzić rodzinę w Polsce, musiał 
jednak zrezygnować z tego wyjazdu ze względu na 
ślub córki, który odbył się 14 września 1974. Był w 
Anglii 5 marca i chciał nas odwiedzić, niestety, nic 
z tego nie wyszło ze względu na wyjście statku na 
morze.

Kol. kpt. mar. Rowiński, jest naszym stałym 
i regularnym korespondentem. Przebywa obecnie w 
Kanadzie. W listach poruszamy rozmaite tematy a 
jednym z nich jest ten, że chętnie wróci z powro
tem do Hiszpanii. Musi jednak bez przerwy być w 
Kanadzie przez rok i dlatego nie mógł wziąć udzia
łu w naszym światowym Zjeździe.

Kol. Stanisław Pohorecki również jest naszym re
gularnym korespondentem. Państwo Pohoreccy pro
wadzą trochę cygańskie życie, przemieszczając się 
po północno-amerykańskim kontynencie z miejsca 
na miejsce, zależnie od pory roku, jak również swo
jego widzimisię. Przesyłają nam śliczne widokówki 
z tych wycieczek, które oglądamy zawsze z wiel
kim zaciekawieniem. Przyjemnie jest, że o nas pa
mięta, a my dzięki tym listom wiemy co się z nim 
dzieje.

Parę razy do roku otrzymujemy listy od dr. Bart
ka Franckiego z Adelaide; jest on naszym człon
kiem dożywotnim i synem naszego kolegi, Wojtka 
Franckiego. Przeprasza za długie przerwy w pisa

niu, ale jak zwykle w obecnych czasach — jak mó
wi — na nic nie ma czasu, a jego dzieci, które 
rosną zdrowo, wymagają jego czasu coraz więcej 
zamiast coraz mniej. Na kartce z życzeniami świą
tecznymi, które przysłał, jest napis w pięciu języ
kach, a mianowicie „Joy”, „Joie”, „J ubiło”, „Ra- 
dost”, oraz dwie figurki, które według nas praw
dopodobnie należą do języka chińskiego.

Kol. Wit Pstruszeński ogromnie żałował, że nie 
mógł wziąć udziału w naszym Zjeździe. Jest on far
merem i jak każdy farmer nie posiadający pomocy, 
jest przykuty do kawałka swojej ziemi i nie może 
się ze swego gospodarstwa ruszyć. Na swoje zdro
wie nie narzeka, natomiast, niestety, jego małżonka 
ma kłopoty ze zdrowiem.

Kol. Kownacki Mirosław pisuje bardzo rzadko, 
ale gdy to robi, pisze wciąż z dużą dozą humoru. 
Nawet czasem przesyła wierszyki, które są prze
widziane „for men only’ i jako ściśle poufne. Nie
stety, ma kłopoty ze wzrokiem i dlatego musiał zre
zygnować z auta i jazdy do lasu, co było jedną z 
jego największych przyjemności.

Kol. Jerzy Lubelfeld w Stanach Zjednoczonych 
też nie należy do zbytnio piśmiennych. Jednak gdy 
się zdobędzie na ten wysiłek, list jest bardzo miły 
i naprawdę daje pojęcie co z kol. Jerzy się dzie
je. Pisze, że ukończył jakiś 6-letni projekt, który 
prawdopodobnie będzie ostatnim, bo emerytura na
leży mu się w 1977 roku. Mówi, że gdyby rozpo
czął jakiś inny projekt, to już nigdy sam, lecz przy 
współudziale jego byłych studentów. Syn Koman
dora, Mikołaj, dostał stypendium i jest w Anglii na 
uniwersytecie w Durham w Seminarium Anglikań
skim.

Kol. Jerzy Milisiewicz pisze, że jest „zagoniony” 
i dlatego list jego jest krótki. Chwali poziom „Na
szych Sygnałów”, który, jego zdaniem, podniósł się 
oraz, że zazdrości troszkę doktorowi za jego swo
bodę wyrażania się, no i pisania ad rem. W liście 
wspomina o swojej ucieczce z Helu z kilkoma kole
gami na kutrze Batory, a swój brak czasu w okre
sie gdy pisał list tłumaczy potrzebą zorganizowa
nia przyjęcia z okazji zdobycia przez jego żonę dy
plomu po zdaniu egzaminów B.A.

Kol. Kazimierz Hess, przesyła do nas przeważ
nie pocztówki z różnych stron świata, zależnie od 
tego, gdzie jego statek się znajduje. Ostatnia kartka 
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była z St. John’s, którą to dziurę wielu z nas pa
mięta z okresu konwojów przez Atlantyk. Kol. Hess 
nie tylko pisze do nas listy, ale również bardzo czę
sto wspiera nas materialnie o ile chodzi o Komisję 
Opieki.

Kol. Gidziński z Chicago — złoty człowiek — 
nie tylko jest zaabsorbowany pracą społeczną na 
miejscu, ale również troszczy się zawsze o Stowa
rzyszenie Marynarki Wojennej. Dzięki niemu dosta
liśmy 250 dolarów na naszych inwalidów i chorych. 
Ma on również nadzieję, że w przyszłym roku otrzy
mamy więcej. Prosi on również o przysyłanie na 
jego ręce — jeśli to możliwe — wszelkich materia
łów o Marynarce, które nadawałyby się do uży
cia przez naszego członka wspierającego, p. Z. Chał- 
ko, który umieściłby je w Dzienniku Związkowym 
pod rubryką „Sygnały”.

Daje o sobie znać od czasu do czasu nasz star
szy kolega, kmdr W. Januszewski. Ostatni jego list 
do nas był z 11 listopada br.

Kol. W. Jasionowski na zdrowie nie narzeka, ale 
twierdzi, że i on zaczyna odczuwać skutki starsze
go wieku, bo jego pasja do zwiedzania świata wy
bitnie się zmniejszyła.

Kol. Olgierd Żukowski namalował bardzo piękny 
obraz „Bitwa pod Oliwą” i ofiarował go Stowarzy. 
szeniu. Obraz ten oprawiony w gustowne ramki zdo
bi teraz ścianę naszej kancelarii.

Kol. Tadeusz Nowicki wciąż bez reszty poświęca 
się sprawom społecznym. Pisze, że jego żona czuje 
się dobrze, a córka ukończyła już 19 lat i ma już 
za sobą 2 lata uniwersytetu. Jego ojciec, niestety, u- 
marł mniej więcej półtora roku temu. Przed śmiercią 
zdążył jeszcze odwiedzić Polskę i córki, odwiedza
jąc w swej drodze Londyn. Nasz kol. Tadeusz od 
lutego 1974 roku jest kierownikiem polskich pro
gramów radiowych w Los Angeles. W swym liście 
wspomina dra Tadeusza Rowińskiego, który wspa
niale sobie daje radę, oraz młodszego kol. Wnorow- 
skiego, jak również bsm. Bolesława Apanela, który 
wygląda dobrze i jak zawsze jest zadowolony z ży
cia. Spotyka również kol. Pokładnika, pchor. Olka 
Sosnowskiego oraz* st. mar. Antoniego Hercka i Pa- 
wickiego. Z listu kol. Nowickiego wynika, że to on 
wywojował i zorganizował nadawanie programów ra
diowych w Los Angeles a teraz zabiega o zorgani

zowanie studio, gdzie można by było programy te 
nagrywać. Stwierdza jednak, że ta wytężona wielo
letnia praca społeczna zaczyna mu się już dawać 
we znaki.

Kol. kmdr Rekner, z powodu wyjazdu poza gra
nice Anglii, przysłał nam już teraz najserdeczniejsze 
życzenia pogodnych Świąt oraz pomyślnego Nowe
go Roku.

O kol. Farbiszu nie piszemy, bo brał udział w 
naszym Światowym Zjeździe, natomiast warto wspo
mnieć, że w jednym ze swych listów przysłał nam 
wycinek gazety, w której zostały opisane uroczysto
ści związane z 35 rocznicą wybuchu wojny oraz 
z 30 rocznicą Powstania Warszawskiego. Uroczy
stości te odbyły się 6 września 1974 roku.

Kol. Tadeusz Jekiel na skutek nieprzewidzianych 
przeszkód nie mógł wziąć udziału w naszym Zjeź
dzie. Jego siedzibą przez 2 lata był Hong Kong, 
skąd latał wszędzie, gdzie zakładano fabryki Coca- 
Cola. Po ukończeniu swej pracy na Dalekim Wscho
dzie, został odwołany do Stanów Zejdnoczonych i 
ma nadzieję zażyć tu więcej spokojnego życia.

Pan Józef Drozd, brat naszego ś.p. kol. Stanisła
wa, dziękuje Stowarzyszeniu za przesłanie mu pa
miątkowego albumu oraz Krzyża Walecznych, któ
rym był dekorowany jego brat Stanisław.

Kol. Feliks Jasłowski pisze, że w październiku 
minęło 27 lat od czasu, gdy z kilkoma walizkami 
wylądował po drugiej stronie Oceanu, by rozpocząć 
nowe życie. Po pierwszych pięciu, bardzo ciężkich 
latach, kiedy pracował jako farmer lub niewykwa
lifikowany robotnik, szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności trafił do kanadyjskiej marynarki, gdzie przez 
12 lat służył w sztabie admiralicji w charakterze 
Commander (E). Po tym okresie z powodu wieku 
i innych przyczyn musiał przejść na emeryturę, ale 
natychmiast potem, otrzymał znacznie lepiej płatną 
posadę okręgowego inżyniera w Ministerstwie Pra
cy J.K. Mości rządu prowincji Ontario. Obecnie 
z powodu odpowiedniego wieku przechodzi po raz 
drugi na emeryturę i ma zamiar zażyć trochę spo
koju i przyjemności życiowych. Wspomina, że wi
duje kolegów: Zajączkowskiego. Milisiewicza, Ra- 
bendę, Wróbla, Pieńkowskiego, Miodońskiego, Gliń
skiego, Harajewicza, Brodzkiego i p. Zofię Proszek.
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Kol. inż. Tadeusz Głowacki jest jednym z naszych 
najczynniejszych członków na terenie Szwecji, mimo 
że stojąc na czele bardzo wielkich przedsiębiorstw 
dysponuje bardzo niewielką ilością czasu. Wybierał 
się na nasz Zjazd, ale, niestety, coś mu widocznie 
stanęło na przeszkodzie.

Jedynym naszym członkiem w Cambridge, i to 
bardzo czynnym społecznie, jest kol. T. Kubiakow- 
ski. Jest on w Cambridge już od 16 lat. W prze
ciągu tego okresu był członkiem Komitetu Para
fialnego do roku 1972, Komitetu kupna domu, Ko
mitetu kupna sztandaru hufca harcerzy „Łódź”. Od 
12 lat jest on prezesem Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej oraz od 10 lat nauczycielem w polskiej 
szkole sobotniej. W uznaniu jego zasług został od
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność 
na polu oświatowym.

W liście z 22 sierpnia 1974 roku, kol. B. Lassa 
zawiadomił nas, że kupił 10 działek na 10 grobów 
na cmentarzu Dalbeth. Działki te są tuż naprze
ciw pierwszej działki SMW, od której są oddzielo
ne ścieżką o szer. 3 stóp. Wspomina ze wzrusze
niem nasz światowy Zjazd, a wszystkim Kolegom 
życzy Wesołych Świąt i dobrego Nowego Roku.

Koło SMW Chicago-Milwaukee zorganizowało 
koleżeńskie zebranie, które odbyło się dnia 2 mar
ca. Po Mszy św. odbyło się śniadanie, którego zor
ganizowaniem zajęła się pani Korzeniowska. Zgło
szenia były kierowane do kol. Gidzińskiego i kol. 
dra Korzeniowskiego.

15 marca 1975 roku odbyło się zebranie Koła 
SMW Francja, w Ognes Pas de Calais. Program uro
czystości był następujący: godz. 9-10 — Msza św. w 
kościele św. Józefa, godz. 14.30 — Walne Zebranie; 
godz. 18.00 — bankiet do świtu. Walne Zebranie 
i bankiet odbyły się w sali bankietowej merostwa. 
W ten sposób koledzy z Francji uczcili 35-lecie 
swojego wstąpienia do Marynarki Wojennej.

Kol. Zembaty-Nowacki przysłał list, w którym 
wspomina okres powojenny. Bardzo ciepło pisze o 
swoim b. przełożonym, kmdr. Zajączkowskim. Z 
tegoż listu dowiadujemy'się, że, niestety, jego Mał
żonce zdrowie nie służy. Również zdrowie kol. No
wackiego jest nienajlepsze. Obojgu życzymy jak 
najszybszej poprawy.

Najdalej od nas mieszkający kol. dr T. Andrzej 
Musiałkowski z Nowej Zelandii, razem z życzenia
mi świątecznymi wyraża żal, że nie będzie mógł 
wziąć udziału w Światowym Zjeździe. Mówi, że śni 
mu się nasza Polska w dzień i w nocy, polskie kraj
obrazy i śniegi, wtedy, kiedy u nich żar tak bije z 
nieba, że nawet język mu skołowaciał. Jak 
pisze, ostatnie „Nasze Sygnały” przeczytał 100 razy. 
Tyle tam znajomych nazwisk. Żałuje jedynie, że ża
łobna rubryka zawiera coraz więcej nazwisk naszych 
dobrych kolegów. Przy okazji powiadomił nas, że 
bosman Presch wrócił z wycieczki do Polski, gdzie 
wraz z żoną spędził dwa miesiące. Państwo Perscho- 
wie przywieźli mnóstwo wrażeń a wśród rzeczy za
branych na pamiątkę wiele ślicznych polskich kili
mów, obrazków, jak również miniaturkę miecza 
Chrobrego. Miniaturka ta ostatecznie trafiła do pp. 
Musiałkowskich i została zawieszona na ścianie obok 
innych pamiątek z Polski.

Kol. Malawski jak zawsze o nas pamięta. Ostatni 
jego list pisany był z Mombasy. M. in. opisał w nim 
nieszczęśliwym wypadek zakończony śmiercią kol. 
Traczyka.

Kol. Jerzy Pieńkowski pracuje w Stanach Zjed
noczonych i od czasu do czasu jeździ do Kanady 
na ryby, aby tam trochę wypocząć i nabrać sił do 
dalszej pracy. Również od czasu do czasu przesyła 
nam swoje artykuły.

Nasz najstarszy kolega, C. Wnorowski, nie należy 
do kategorii specjalnie piśmiennych, pisze jednak 
gdy trzeba i zawsze bardzo krótko. W ostatnich 
słowach listu z 27 lipca br. dziękuje za o- 
trzymaną książkę „XXX-lecie SMW” oraz dołączył 
$10 jako rekompensatę.

Kol. inż. Zygmunt Kiciński, w swym liście z dnia 
26 lipca (odpowiedź na nasz list), wyjaśnia dlacze
go przekazał nam album z uroczystości poświęce
nia w kościele tablicy ku czci ks. Miegonia. Przy 
okazji stwierdził, że dotychczas nie doszły do nich 
żadne wiadomości ze Światowego Zjazdu Maryna
rzy, na które czekają bardzo niecierpliwie.

Po 17 latach odezwał się do nas po raz pierw
szy kol. Z. Księżopolski. Mieszka on w Kalifornii 
i pisze, że jest dumny ze swej służby w Marynarce 
Wojennej, jak również ze Stowarzyszenia Marynar
ki Wojennej. Przy tej samej okazji załączył $20 jako 
datek na wydawnictwo naszej książki XXX-
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Kol. J. Wojtyra, niestety, wciąż niedomaga. Nie
mniej wciąż pracuje; zaczytuje się „Sygnałami” i 
płaci regularnie składki. Wiadomość z 16 listopada.

Za pośrednictwem kol. R. Tymińskiego dowie
dział się o nas kpt. żegl. W. Stefan Wesołowski, 
który służył w Marynarce Wojennej i przy tej oka
zji zapisał się natychmiast na członka do Stowarzy
szenia Marynarki Wojennej. Wiadomość z paź
dziernika 1975 roku.

Kol. Jerzy Tumaniszwili, w swym liście z 6 wrze
śnia wyraża żal, że nie mógł wziąć udziału w na
szym Światowym Zjeździe. Przejeżdżał on przez 
Londyn, jednak nie miał czasu wpaść do nas. Do
nosi również, że został naczelnym dyrektorem fa
bryki wyrobów gumowych (rękawiczek).

W końcu listopada odwiedził nas kol. S. Ro
wiński. który zakończył swój pobyt w Kanadzie i 
w drodze do Hiszpanii wstąpił na parę dni do Lon
dynu. Jak wiemy wszyscy, stałym miejscem zamie
szkania kol. Rowińskiego jest Hiszpania.

Z kolegą T.Z. Sroka, jesteśmy w korespondencji 
raczej urzędowej, gdyż jest on sekretarzem nasze
go Koła w Plymouth. Ostatni list od niego był z 
23 listopada. Podaje nam, że otrzymał list od na
szego kolegi z Polski, Mieczysława Skowrońskiego, 
który — jak wiemy — był ranny i przebywał w 
Royal Navy Hospital w Plymouth.

Z okazji odwiedzin inż. Antoniego Swirbutowicza 
z Polski (służył w naszej Marynarce Wojennej), bra
ta, mieszkającego w Wembley Park kol. Sanders- 
Swirbutowicza, który również służył w Marynarce 
Wojennej, a obecnie zapisał się na członka SMW. 
Inż. Swirbutowicz nas odwiedził i ofiarował nam 
zeszyt czasopisma „Morze”, z września 1969 r., w 
którym jest artykuł pt. „Nieznany epizod z wrześ
niowych walk marynarzy”. Odwzajemniliśmy się 
mu, ofiarowując mu zeszyt „Naszych Sygnałów” 
ze Światowego Zjazdu, za który nam bardzo po
dziękował.

Kol. Rydzewski, w długim liście z 26 września 
donosi, że z jego zdrowiem nie jest jeszcze całkiem 
dobrze, ale że się ono poprawia. Jak wiemy, z po
wodu zdrowia odszedł na emeryturę. W liście opisu
je wrażenia z Polski, którą odwiedził. Był na Oksy
wiu, odwiedził grób kmdr. Lichodziejewskiego, z 
którym — jak wspomniał — topił się pod Maltą; 

ze wzruszeniem patrzył na port i miejsce postoju 
okrętów podwodnych. Tam, gdzie przedtem stały 
kontrtorpedowce, jest obecnie stocznia. Będąc na 
cmentarzu znalazł również grób por. mar. Poważę; 
na nagrobku wyryte są słowa: „Niech ci fale Bał
tyku pieją pieśni morskie”. Znalazł również grób 
bosmana Stanisława Pniuka (?). Na Oksywiu są te 
same budynki, które pamiętamy, jak również willa 
dowódcy floty, ale dobudowano mnóstwo nowych 
budynków. Jedną z ulic nazwano im. Kmdr. Gru
dzińskiego. Przy tej samej okazji kol. Rydzewski 
odwiedził Westerplatte, gdzie garstka Polaków tak 
dzielnie broniła się przeciw Niemcom.

W liście z dnia 28 listopada 1974 roku, ambasador 
Raczyński dziękuje Stowarzyszeniu za dar £400, 
przeznaczony na wydanie 2 części II tomu dzieła 
pt. „Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej”.

W swoich listach z 9 października ub. r. oraz 24 
lipca br. kol. S. Piaskowski opisuje na jakie trudno
ści natrafia w zbieraniu potrzebnych mu materia
łów do wydania książki. Ma z tym trudności nie 
tylko w W. Brytanii, ale również i w Polsce, dokąd 
pojechał w tym celu. Wymienia dużo nazwisk tak 
z Wielkiej Brytanii jak i z Polski, gdzie poza czyn
nikami oficjalnymi zetknął się również z b. kolegami 
z Marynarki Wojennej. Jednym z nich był kpt. mar. 
T. Jeżewski.

Od p. Zofii Proszek otrzymaliśmy jak zwykle śli
czny list, opisujący dzieje je własnej rodziny oraz 
działalność społeczną na tamtejszym terenie.

Z kol. Pohoreckim jesteśmy w stałej łączności. 
Przysyła nam od czasu do czasu zdjęcia, a w jednym 
z ostatnich listów przysłał doskonałe fotografie, swo
ją i swej żony. Poza tym wygrzebał on adresy por. 
Antoniego Pikuzińskiego oraz inż. Jerzego Eibla. 
Mamy nadzieję, że ci dwaj panowie zechcą przyłą
czyć się do naszej rodziny marynarskiej.

W sierpniu 1975 r. odezwał się do nas kol. W. 
Paluch z Blackpool. Jest on kawalerem oderu Vir- 
tuti Militari i oczywiście ma Medal Morski. Właśnie 
w tych sprawach zwrócił się do nas z prośbą o 
wyjaśnienie.

Od czasu do czasu otrzymujemy listy od prezesa 
Koła Manchester, kol. Tadeusza Lesisza. Dotyczą 
one przeważnie spraw Stowarzyszenia, ale przy oka
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zji zawsze do swych listów kol. Lesisz dokłada parę 
miłych słów dla sekretariatu i Zarządu Głównego.

Pani J. Kurowska, mieszkająca w Gdyni, w swym 
liście z dnia 8 listopada bardzo nam dziękuje za 
wyrazy współczucia przekazane jej z powodu śmier
ci męża, Stanisława Kurowskiego, oraz za to, że na
zwisko jego będzie umieszczone w „Naszych Sygna
łach”, jak również w nekrologu, który zawsze się 
ukazuje w związku ze świętem Marynarki Wojen
nej.

Pani Iza Kamińska, wdowa po kmdr. ppor. T. 
Kamińskim, mieszkająca i pracująca w Teignmouth, 
opuszcza W. Brytanię i wyjeżdża na stałe do Au
stralii, gdzie jej syn jest komandorem w australijs
kiej Królewskiej Marynarce. Przed swym wyjazdem 
ofiarowała Stowarzyszeniu Lotników obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej obramowany nazwiskami 
lotników. Obraz ten znalazła wśród obrazów zło
żonych w kościele w Okehampton. Za tę wielką pa
miątkę Stowarzyszenie Lotników bardzo gorąco jej 
podziękowało.

Koledzy jej męża z żonami żegnali ją obiadem 
w Stowarzyszeniu Lotników, a później pp. Pituł- 
kowie przyjmowali wszystkich w swoim ślicznym 
domu. Pani Kamińskiej życzymy jak najwięcej 
szczęścia i powodzenia na drugiej półkuli.

Pan Bohdan Jeżewski w liście z dnia 22 listopa
da bardzo pięknie podziękował Stowarzyszeniu za 
wpłaconą przedpłatę w wysokości £25 na jego pra
cę pt. „Polacy w świecie — źródła do biobibliogra- 
fii".

Jeszcze o kol. K. Hessie. W ostatnich listach za
wiadomił on nas, że po wielu, wielu latach pływa
nia zszedł na ląd i mieszka obecnie w Nowym Yor
ku. Jego adres lądowy znajduje się w Stowarzysze
niu Marynarki Wojennej. Wiadomości z październi
ka i listopada b. (1975 roku.

W końcu września, nasza koleżanka, p. Zofia Ko- 
biernicka, przysłała list, w którym pisze, jak bar
dzo żałuje, że nie mogła wuiąć udziału w naszym 
Światowym Zjeździe. Przy okazji przysłała £1.50 ty
tułem datku na koszty wydawnictwa „XXX-lecia 
SMW.

Kol. Kazimierz Kasperek zmienił adres, ponieważ 
przeprowadził się z Chicago na Florydę. Jego no
wy adres znajduje się w Stowarzyszeniu.

Od brata naszego ś.p. Kolegi W. Kamudy otrzy
mujemy od czasu do czasu listy, z których wynika, 
że jest poważnie chory i z tego powodu stale prze
bywa w specjalnym domu ZBoWiD’u we Włocibo- 
rzu k. Kołobrzegu.

Leon Juszczak, nasz były kolega z Marynarki 
Wojennej, dowiadywał się u nas o adres Czesława 
Dobersztyna. Kol. Juszczak stale mieszka w Szwe
cji.

Od czasu do czasu otrzymujemy listy od kol. 
Grzegorza Janeczka, który stale mieszka we Francji.

Jeszcze o inż. kol. Głowackim. Jak mówiliśmy, 
jest on jednym z najbardziej czynnych członków 
naszego Stowarzyszenia. Jednocześnie jest on preze
sem SPK w Szwecji. Gdy do Szwecji przybył z wi
zytą towarzysz Gierek, mając pewne trudności z 
rozdawaniem odpowiednich ulotek, kolega nasz wy
najął samolot, z którego ulotki zostały zrzucone na 
cały Sztokholm. Poza tym przyczynił się on w o- 
gromnym stopniu do zakupienia działki, na której 
został wystawiony pomnik ofiar Katynia. Mszę pon- 
tyfikalną celebrował J. Em. ks. bp Rubin, który 
dokonał również poświęcenia pomnika. Na zapro
szeniach do wzięcia udziału w tych uroczystościach, 
znajduje się następujące zdanie w języku polskim i 
angielskim: ,,Pomnik ten ufundowany przez polskie 
społeczeństwo w Szwecji, będzie wyrazem pamięci 
o pomordowanych przez Sowiety w 1940 roku bez
bronnych jeńcach wojennych". Uroczystość ta od
była się 16 listopada 1975 r.

Już po naszym Światowym Zjeździe kilkakrotnie 
pisał do nas kol. kmdr W. Francki, który wciąż je
szcze pływa.

Kol. Wiśniewski z Glasgow, z którym korespon
dujemy jako z prezesem Koła, przysłał nam list z 23 
listopada, w którym podaje program uroczystości 
w Glasgow, związanych ze świętem Marynarki 
Wojennej.
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Od kol. Fary z małżonką, w liście z 3 październik,, 
otrzymaliśmy życzenia dla wszystkich kolegów w 
Stowarzyszeniu. Wspomniał przy okazji, że kol. Ber- 
nas bardzo dobrze się czuje w Kanadzie.

Kol. J. Bujniewicz w liście z 20 października po
dziękował nam jeszcze raz za serdeczne przyjęcie w 
Stowarzyszeniu oraz ofiarowany mu album, za któ
ry tytułem wzajemności przysłał Stowarzyszeniu 

dwie książki, zatytułowane „Szkolnictwo Marynar
ki Wojennej w latach drugiej Rzeczypospolitej”.

W swym liście z dnia 22 sierpnia kol. Fleszar z 
Polski dziękuje nam za stałą o nim pamięć. Przy 
okazji przysłał nam 4 znaczki pocztowe, dwa z po
dobizną Orła a dwa Pioruna. Znaczki rozdaliśmy by
łym Piorunowcom oraz jednemu koledze, który był 
na Orle i w porę uciekł śmierci spod miotły.

Komandorostwo W. Zajączkowscy 
Toronto, 23 sierpnia 1975 r.
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Listy
ZYGMUNT KICIŃSKI, por. mar.

NOTATKA DLA HISTORYKÓW MARYNARKI WOJENNE]

W nrze 131 „Naszych Sygnałów” (styczeń - kwie
cień 1974, str. 15-16), umieszczono przedruk opo
wiadania kpt. mar. Bohdana Mańkowskiego z „Ży
cia Warszawy”. Sprawozdawca, p. Andrzej Wró
blewski podaje; „Dowódca pozwolił nam próbować 
ucieczki do Szwecji. Kilka kutrów zdołało się przem
knąć nocą. Ja, z 25 kolegami na kutrze „Hel 117” 
zostaliśmy zatrzymani w nocy w połowie drogi 
przez niemiecki trałowiec >,Pelikan”.

W celu zachowania prawdy historycznej, jako je
den z 25 kolegów, kpt. mar. B. Mańkowskiego, 
zgłaszam następujące obserwacje co do powyższe
go tekstu:

Niestety, z dwóch kutrów, które wyszły z Portu 
Handlowego na Helu, w nocy z 1 na 2 października 
1939 r. żaden nie przemknął się do Szwecji. 
Obydwa kutry (połowów dalekomorskich), zmobi
lizowane jako trałowce, szczęśliwie prześliznęły się 
przez dwie linie czuwania floty niemieckiej. Na trze
ciej linii, nastąpiło pechowe nawiązane styczności 
z dwoma trałowcami nieprzyjaciela — Nautilus i 
Pelikan, które właśnie spotkały się w punkcie kon
trolnym, ażeby znowu rozejść się w przeciwnych 
kierunkach do swoich stref czuwania.

Dowódcą kutra, o którym wspomina kpt. mar. 
B. Mańkowski, był kmdr por. De Walden, ofice
rem nawigacyjnym ppor. mar. Lipski. Na kutrze 
znajdował się również kmdr por. A. Mohuczy. Na 

drugim kutrze oficerem nawigacyjnym był ppor. mar. 
Michał Niczko — nazwiska dcy nie pamiętam. Ten 
właśnie kuter przy spotkaniu ostrzelał niemieckie 
trałowce z broni maszynowej (amunicja świetlna).

Kuter kmdra De Waldena nie otworzył ognia. 
Obydwa kutry poddały się, wyrzucając całą posia
daną broń i amunicję za burtę.

Kuter pod dowództwem kmdra De Waldena, na 
którym znajdował się kpt. mar. B. Mańkowski, zo
stał wzięty do niewoli nie przez trałowiec Pelikan, 
lecz przez bliźniaczy okręt Nautilus. (Przeżuwałem 
gorzkie myśli na pokładzie tego nieprzyjacielskiego 
okrętu, wspominając lekturę młodych lat na temat 
„dwudziestu tysięcy mil podmorskiej żeglugi”).

Oprócz dwóch kutrów, mniej więcej w tym sa
mym czasie, wyszła z Portu Handlowego Hel, też 
z zamiarem osiągnięcia Gotlandu, motorówka Stra
ży Granicznej Batory, na której znajdowali się: 
por. mar. Korsak, kpt. mar. Milisiewicz z kilkoma 
kolegami. (Nie skorzysta'em z ich miłego zapro
szenia do wspólnej ucieczki, czego nie mogłem od
żałować przez pięć i pół lat spędzonych w niewoli 
niemieckiej).

Jedynie motorówce Batory, a nie kilku ku
trom, jak podaje p. A. Wróblewski, udało się 
przemknąć do Szwecji.

Z. Kiciński

Zarząd Główny Stowarzyszenia Marynarki 
Wojennej

Na dzień Święta Marynarki Wojennej przesyłam 
dla oficerów, podoficerów i marynarzy Marynarki 
Wojennej życzenia serdeczne osiągnięcia naszych 
wspólnych celów w walce o pełną niepodległość 
Polski.

Antokol 10.11.1975

Nie mogąc przybyć na nabożeństwo żałobne w 
dniu 8.II. będę w tym dniu o godz. 11 gorąco mod
lić się za spokój dusz poległych i zmarłych ofice
rów i marynarzy Marynarki Wojennej

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Jerzy Wołkowicki 
Generał Brygady
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Gdynia, 15.10.1975

Kmdr dr Bolesław Markowski 
Londyn

Drogi Panie Komandorze.

Otrzymałem „Zjazdowy”, 133 numer „Naszych 
Sygnałów” i jak zawsze przestudiowałem go uważ
nie „od deski do deski”, przeżywając to wszyst
ko jeszcze raz!

Na ręce Pana Komandora składam moje pełne 
uznanie dla pracy kolegów redaktorów, którzy wier
nie oddali nastrój owych majowych angielskich dni.

Dla mnie osobiście spotkanie z kolegami po wielu, 
wielu latach, stało się głębokim i wzruszającym 
przeżyciem.

Po powrocie do Gdyni (nie do Warszawy, jak to 
mylnie podano w Liście Uczestników Zjazdu — 
byłem przecież na Zjeździe jedynym stałym miesz
kańcem Gdyni!) spotkałem się z wieloma z naszych 
kolegów oraz przekazałem im zjazdowe relacje i 
wrażenia.

Wszyscy tu, w Gdyni, ogromnie się tym intere
sowali; pokazywałem im pamiątki i dokumenty 
zjazdowe uraz barwne przeźrocza, które zrobiłem 
w Plymouth i w Londynie; teraz uzupełnię to o- 
trzymanym numerem „Naszych Sygnałów”.

Komandorzy: Władysław Salamon, Karol Zagro- 
dzki, Kazimierz Miładowski i Witold Prowans do
pytywali się szczegółowo o wszystko i wszystkich. 
O zjeździe opowiadałem „młodszym” kolegom z 
promocji: R. Potockiemu, T. Jeżewskiemu, Cz. 
Kazubkowi, K. Szczęsnemu, W. Konowi, B. Szu- 
lowi, Z. Węglarzowi, S. Leszczyńskiemu, K. Kola 
sie, J. Żytowieckiemu, R. Syczale, J. Ochmanowi, 
.1. Górnemu i S. Błażejowieżowi.

Starsi koledzy, dawni podoficerowie: Kiecol i K. 
Wizner, z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali 
moich relacji. Byłem też w Poznaniu u znakomite
go pisarza Jerzego Pertka. który jeszcze w paździer
niku oczekiwał na zjazdowy numer „Sygnałów”.

Niestety, nie zdążyłem zobaczyć się z serdecz
nym przyjacielem i kolegą z rocznika, ś.p. kpt. An
tosiem Tycem. I on i ja wyjeżdżaliśmy z Gdyni w 
takich okresach, że odkładaliśmy spotkanie, a potem 
dzień 25 lipca okrył nas wszystkich żałobą.. . Ja, 
wędrując po dalekich zakątkach naszego wybrze
ża, nawet nie wiedziałem o śmierci Tyca i nie by
łem na jego pogrzebie, który zgromadził wielką 
rzeszę przyjaciół i znajomych tego niezapomniane
go człowieka.

Mojej londyńskiej siostrze, Janinie Bielak, zaw
dzięczam to, że mogłem uczestniczyć i przeżywać 
zjazdowe wzruszenia. Towarzyszyła mi ona podczas 
londyńskich uroczystości i spotkań koleżeńskich, 
byłem z nią razem na przemiłych przyjęciach u pp. 
Karnickich i Limonienków. Siostra moja zgroma
dziła również w swym gościnnym domu kilku ko
legów z komandorami Franckim i Tymińskim na 
czele.

Koledzy z Francji udzielili mi jakże miłej gości
ny w ich autobusie w drodze do Plymouth, podczas 
której miałem okazję do długich i ciekawych roz
mów z kolegą Dolnym i innymi.

Mój rocznikowy kolega, „farmer” Zbyszek Jagu- 
siewicz, gościł mnie przez dwa dni pod dachem swe
go domu w Sherborne (Nether Compton), a spotka
nie ze Stasiem Lee w Plymouth odebrało nam na 
chwilę mowę; przecież ostatni raz widziałem go na 
ORP Smok, na redzie Helu, 26 sierpnia 1939 
roku, kiedy po skończeniu kursu oficerów nawiga
cyjnych rozjeżdżaliśmy się na nasze wojenne przy
działy — on na Burzę, a ja na Wichra.

Wiem dobrze, jak trudno jest zebrać chociażby 
kilku kolegów i dlatego jestem pełen podziwu dla 
organizatorów Zjazdu i wspomnianego przez kmdr. 
Mańkowskiego esprit de corps, które pozwoliły ze
brać się kolegom rozsianym po 12 państwach i 
trzech kontynentach.

Proszę, Panie Komandorze, o przyjęcie moich po
dziękowań oraz wyrazów gębokiego szacunku i ser
decznych koleżeńskich pozdrowień.

Julian Czerwiński

♦

M.G. Miles-Wasilewski
5, Avenue de Solange
1006, Lausanne.

Lozanna, 3.6.1975

Droga Pani Halino, Szanowny Panie 
Komandorze!

A więc stało się. Odwiedziłem Lady Mary-Mon- 
creiffe w jej apartamencie, z najpiękniejszym bukie
tem róż, jaki kiedykolwiek w życiu kupiłem, aby 
to było w linii oficera komplementacyjnego, a nie 
„kompromitacyjnego”, o co mnie kiedyś złośliwi 
koledzy oskarżali, gdy z ówczesnym por. mar.. Wa
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cławem Farą, udałem się na francuski pancernik w 
Breście, jako tłumacz francuskiego anno domini 
1939 r., koniec lipca — z ORP Wilia.

Lady Moncreiffe zna rzeczywiście doskonale na
szą marynarkę wojenną, wymienia doskonale nazwi
ska: Świrski, Pławski, Bartosik, mogła by śmiało 
nosić mundur admirała polskich Wrenek. Zdaje się, 
że moja wizyta sprawiła jej przyjemność — ina
czej nie napisałaby do mnie dwustronicowego listu 
z podziękowaniem za mały prezent, który jej przy
niosłem (książka o Seramis z ilustracjami 7 cudu 
świata, wiszących ogrodów, z dedykacją autorki w 
języku francuskim dla chrzestnej matki naszej ma
rynarki w osobie mojej własnej rodzicielki). Odby
łem z nią również dwie miłe rozmowy telefonicz
ne z biura, co się fundatorce pamiątkowej płyty Mar. 
Woj. z „wieku i urzędu” należało . . ■

Wciąż mam w pamięci miłe chwile, spędzone 
podczas Zjazdu Marynarzy w ubiegłym miesiącu. 
Spotkanie Oskara Glińskiego na kontrakursie z Col- 
lingham Gdns, wręczenie „programowej” koperty 
przez panią Halinę, co mimo heroicznego zmaga
nia się z telefonem miała jeszcze energię uraczyć 
gości herbatą i dobrym słowem; spotkanie z ko
mandorem Pitułką, któremu adiutantowałem, tor
pedowałem czy „bombowałem” na Burzy, w prze
łomowych latach 1942/1943; z moim wojennym 
..bratem”. Jaśkiem Wańkowskim (przybył do Lon
dynu z żoną i dorosłą córką); z „bestmanem” na 
moim ślubie, Kosikiem Siemaszką; ustawienie do 
fotografii czwórki z Exetera o River Plate famie, 
to jest Michała Białowskiego, Piotra Surzyna obok 

Jaśka W. i mnie; komandora Namieśniowskiego, 
dcy Błyskawicy z czasów bitwy pod Isle de Batz 
w osłonie inwazji Normandii, Niuśka Preisnera, 
oficera mechanika na Garlandzie, co piękną mowę 
wygłosił w Plymouth pod tablicą pamiątkową Lady 
M.; komandora Franckiego, co nasz rocznik pod
chorążych wyprowadził z Polski na Wilii; Tadka 
Lesisza z Korpusu Kadetów w Rawiczu i tylu in
nych, przynoszących wspomnienia, z których moż
na by pisać tomy ...

Byliśmy oszołomieni, wzruszeni, a nawet zachwy
ceni. Zjazd udał się w całej pełni i to, sans doute, 
dzięki ofiarnej pracy takich dobrych gospodarzy, 
jak właśnie Państwo!

Przesyłam parę fotografii zrobionych na moim 
„instamatiku”, które nie wymagają chyba komenta
rzy. Dobrze nam było razem!

Pod koniec tego listu jest jednak mały ,,snag”. 
Mam do Pani Haliny prośbę: zawieruszyły się gdzieś 
moje adresy F. Preissnera, K. Siemaszki (Chicago) 
i komandora Namieśniowskiego. Czy może mi je 
Pani przysłać? Bardzo byłbym wdzięczny.

Załączam serdeczne pozdrowienia dla dr. Mar
kowskiego. „Podchorążowie z Ujazdowa” świetnie 
napisane; rozpoznałem tam fotografie i nazwiska 
wielu moich bliskich przyjaciół.

Ściskam po marynarsku, chyba mam do tego pra
wo?

Mietek Wasilewski

Otrzymaliśmy od Capt. W. W. Shepparda po
niżej załączony list, sugerujący kolegom przyłącze
nie się do „The D-Day and Normandy Fellowship”. 
Kolegów zainteresowanych zawiadamiamy, że for
ma aplikacyjna znajduje się w kancelarii SMW i Ko
ledzy pragnący stać się członkami tej organizacji 
mogą ją otrzymać od Sekretarza SMW.

From: Captain W.W. Sheppard, OBE., R.N.
The D-Day and Normandy Fellowship
9, South Parade
Southsea, PO5 2JB
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17 October 1975

Dear Captain Nadratowski,

For some years past my wife and I have been 
subscribers to the Polish Naval Association Welfare 
Fund, which is why I know of your name!

I am now writing on a completely different sub
ject. When I retired recently from my civilian emp
loyment (I retired from the active list of the Royal 
Navy in 1962) I was co-opted unto the Committee 
of the Fellowship detailed above. Our Chairman, 
Ron Paterson, was a Lieutenant Royal Navy in 
June 1944 and was an assistant beachmaster at the 
Normandy landings on D-Day and until the oper
ation was completed. He was ordained as a clergy
man when he retired from the Royal Navy as a 
Lieutenant Commander. Unfortunately his wife was 
buried this week after a very long illness; in his 
absence I have been asked to help with recruiting 
new members to the Fellowship.

Looking through the list of the present 1500 
members I not ce that we have no Polish members 
though of course your nation was well represented 
in the operation. I was present myself in one of 
the six bombarding cruisers and remember the Pol
ish cruiser Dragon, the destroyer Ślazak and I 
think Krakowiak at last being there, and of course 
the Polish army was also in the assaulting forces.

We seem to have members from all the other na
tions concerned — USA, Canada, Australia, New 
Zealand, Greece, Norway, Denmark, Belgium, Fran
ce amongst them, and I wondered if any Polish 
representatives would care to join, even though as 
far as Poland is concerned it is sadly the case that 
one of the objectives of the assault was not to be 
attained.

I therefore enclose a few applications for member, 
ship in case you think anyone would be interested. 
You will see that life Membership is £2.00.

I sometimes wonder if some Polish Midshipmen 
who were friends of mine in HMS King George V 
in 1941/42 survived the war; there were four or 
five of them but after this long period I’m afraid 
that 1 have forgotten their names. I was then a Lieut
enant Commander /S/ Secretary to the Chief of 
Staff, Admiral (later Sir) Patrick Brind. At last one 
of the Midshipmen had escaped to Britain in the 
Polish submarine Orzeł, I remember.

I remember too, how much we all admired the 
doings of the Piorun when we were chasing the 
Bismarck.

I hope that all goes well with the Association and 
with the Dunbar-Nasmith Home.

Yours sincerely, 
S.W. Sheppard.

♦

Komandor inż. P. Bukraba przesłał do zarządu 
list z protestem przeciwko: a) działalności Komi
sji Historycznej, b) postępowaniu Zarządu, c) zor
ganizowaniu Zjazdu Światowego Marynarki Wojen
nej. Na skutek swojej niezgody z powyższymi 
punktami, kmdr Bukraba zgłosił swoją rezygnację 
z członkostwa SMW i prosił o ogłoszenie jego listu 
w całości w „Naszych Sygnałach”. List, niestety, 
zawieruszył się gdzieś i gdy tylko go odnajdzie- 
my, to go oczywiście ogłosimy w następnym nu
merze . Naszych Sygnałów”.

Redaktor „NS“
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Z prasy krajowej

Z POMOCĄ DLA RAVENSBRUCK

KOMENTARZ DO ARTYKUŁU

Trafił do nas wycinek z gazety o nazwie ,.Poli
tyka” Nr 42 (972) rok XIX, która wyszła w War
szawie dnia 18 października 1975 roku. W artyku
le tym p. Wanda Kiedrzyńska opisuje warunki, w 
jakich się rozwijała w obozach jenieckich i skupis
kach robotników przymusowych, praca konspira
cyjna AK.

W artykule tym niejednokrotnie jest wspomnia
ne nazwisko naszego kolegi, kpt. mar. dr. med. Bo
lesława Markowskiego (obecnie komandora), które 
figuruje jako jedna z czołowych postaci.

Dr B. Markowski pełnił podczas niewoli funkcję 
naczelnego chirurga dla jeńców narodów sprzymie
rzonych. Jego praca zawodowa była szeroko zna
na i wysoko ceniona przez rannych i chorych jeń
ców wszystkich narodowości.

Natomiast jego konspiracyjna działalność, jako 
komendanta konspiracyjnego AK dla obozów 
jenieckich, była pełnym niebezpieczeństw dodat
kiem do wyczerpującej pracy chirurgicznej. O tej 
dodatkowej pracy konspiracyjnej w obozach, wie
działo tylko małe grono wtajemniczonych. Artykuł 
ten żywo odzwierciedla działalność oraz trudne i 
ryzykowne warunki, w jakich się ta praca odbywa
ła.

W związku z powyższym doszedłem do przeko
nania, że artykuł jest na tyle ciekawy, że należy 
go umieścić w całości w „Naszych Sygnałach”, aby 
z jego treścią mogli się zaznajomić wszyscy człon
kowie Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, tym 
bardziej, że w tym obozie przebywało wiele człon
ków naszej marynarskiej rodziny.

B. Jabłoński

Wanda KIEDRZYŃSKA

Z POMOCĄ DLA RAVENSBRUCK

Ponad trzydzieści lat leżały zakopane w mekletn- 
burskich piaskach dokumenty z Ravensbruck.

Dokumenty świadczą o sile i harcie ducha więź
niarek, które pomimo grożącej w każdej chwili 
śmierci, okrutnych eksperymentów lekarskich i róż
norodnych cierpień oraz stałego poniżania godnoś
ci ludzkiej, znajdowały w sobie siły, żeby się nie 
ugiąć, aby wszelkimi możliwymi sposobami dać 
światu znać o tragedii tysięcy kobiet różnych naro
dowości, o ich niezłomnej postawie i walce z prze
mocą.

Dokumenty te — to listy informujące o sytuacji 
w obozie, spisy rozstrzelanych, operowanych do
świadczalnie, wiersze pisane przez więźniarki i inne 
notatki. Za pośrednictwem polskich podchorążych 
ze stalagu w Neusterlitz, rgdzie pracowały okresowo 
polskie więźniarki, poprzez stalag 11 A Neubranden
burg, szły dalej. Ostatnią paczkę zakopaną przez le
karzy więźniów — Polaków z obozowej konspira
cji, odnalezioną niedawno na terenie dawnego sta

lagu, władze NRD przekazały na ręce Edwarda 
Gierka. Ponieważ kobiecy obóz, koncentracyjny Ra
vensbruck nie ma na terenie Polski swego muzeum, 
zostały one złożone w Państwowym Muzeum w 
Oświęcimiu.

Kobiecy obóz koncentracyjny, Ravebsbruck, po
łożony na meklemburskim pojezierzu, poprzecina
nym gdzieniegdzie bagnami, znajdował się 85 km 
na północny-zachód od Berlina. Najbliższe miaste
czko, Furstenberg, oddzielało od obozu jezioro 
Schwedt. Na drodze między Fiirstenbergiem a obo
zem, w nielicznych domkach, zamieszkiwała lud
ność niemiecka. Na skutek surowych zakazów nie 
zbliżała się do obozu. Układ terenu i specjalny sy
stem strzeżenia stwarzały warunki sprzyjające kom
pletnej izolacji.

Wyjazdy większej ilości więźniarek w drużynach 
roboczych do majątków i farm chłopskich od wio
sny 1942 r. stały się pierwszą okazją do spotykania 
się z ludnością niemiecką i robotnikami rolnymi, 
którymi byli głównie Polacy przymusowo wysłani 
do pracy.
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Polscy robotnicy przy pracy korzystali z każdej 
okazji poinformowania się o losie kobiet w obo
zie. Dozór SS-mański przestrzegał surowo jakich
kolwiek wzajemnych kontaktów. Pomimo to, Polacy 
starali się podrzucać więźniarkom coś do zjedzenia; 
one ze swej strony informowały o swoim życiu. W 
ten sposób powoli przenikały pierwsze wiadomości 
o obozie dla skupisk robotników w Meklemburgii, 
a z czasem — do okolicznych stalagów i oflagów.

W tym czasie działały już komórki konspiracyjne 
w obozach jenieckich i skupiskach robotników przy
musowych. Rozpoczęło się od oflagów. KG ZWZ- 
AK pod koniec 1940 r. podjęła decyzję zorganizo
wania swoich komórek na terenie Niemiec. Przy 
Oddziale I KG utworzono specjalny oddział pod 
kryptonimem „Iko”, mający na celu utrzymanie łą
czności konspiracyjnej z obozami jenieckimi (kryp
tonimy: „Kurniki” — oflagi, „Gołębniki” — stala
gi i „Mrowiska’ — ośrodki robotników przymuso
wych). Do zadań „Iko’ należało m. in. otrzymywa- 
wanie informacji o nastrojach Polaków w Niemczech 
oraz przygotowanie jeńców do ewentualnej obrony. 
Organizacją i pracą „Iko” kierował w pierwszym o- 
kresie szef Oddz. I KG. Kierowniczką łączności z 
„kurnikami” była Stefania Mieczyńska, która opra
cowała metody utrzymania łączności.

Siecią komórek konspiracyjnych objęto wszyst
kie oflagi, w których byli Polacy i mniej więcej 
jedną trzecią stalagów oraz 17 ośrodków robotni
ków. Z czasem akcja się znacznie rozszerzyła. Pod
kreślano spontaniczną postawę jeńców inicjujących 
wiele akcji. Jeden z żywszych ośrodków konspira
cyjnych znajdował się Stamlagrze IIA-Neubranden- 
burg. (Stalag IIA, Oflag IIE i Obóz Szpitalny). Na 
czele tego ostatniego stał kpt. mar. dr med. Boles
ław Markowski, jednocześnie „komendant konspi
racyjny”.

Wspomnianymi wyżej drogami dochodziły słu
chy do kpt. Markowskiego i jego współpracowni
ków1) o Ravensbriick i przeprowadzanych tam prze
mocą operacjach doświadczalnych na młodych Pol
kach. Początkowo trudno było uwierzyć tym po
głoskom. Postanowiono zdobyć jakieś dowody i 
konkretne szczegóły, tym bardziej, iż kraj żądał na
wiązania kontaktów z obozami koncentracyjnymi, 
a Rawensbriiok leżał najbliżej i był obozem kobie
cym.

Pierwsze próby skończyły się niepowodzeniem. 
Jednak ciągła wymiana chorych w szpitalu, przyjaz
ne stosunki z jeńcami innych narodowości pozwala
ły Markowskiemu na szerszą działalność. Nawiąza
no kontakty z różnymi grupami Polaków; sieć kon

spiracyjna objęła kilka okolicznych miast i miaste
czek oraz obozów jenieckich. Wtedy Markowski o- 
trzymał pierwsze konkretne wiadomości o Ravens- 
briick od podchorążych ze stalagu z okolic Neu- 
sterlitz.

Przez dworzec tego miasteczka przechodziły tran
sporty z żywnością i ekwipunkiem dla Ravens
briick. Niektóre transporty były wyładowywane 
przez podchodążych. Szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności wysyłano tam drużyny młodych Polek, tzw. 
Ladekommando do zabierania towarów. Skład dru
żyn zmieniał się, lecz z czasem uformowały się soli
darne i zwarte grupy Polek-więźniarek politycznych, 
które postanowiły wykorzystać okazję do przeka
zywania informacji o obozie2). Z nimi właśnie u- 
dało się podchorążym nawiązać pośredni kontakt. 
O bezpośrednich rozmowach nie mogło być mowy. 
Epizod ten odegrał w konspiracji obozowej dużą 
rolę. Według relacji byłych jeńców3 zaczęło się od 
podkładania listów, w których prosili więźniarki 
o wiadomości z terenu obozu. I tak zaczęła się 
wzajemna korespondencja, w której podawano ogól
ne dane o obozie, o egzekucjach i operacjach do
świadczalnych oraz tragicznym losie chorych, sta
rych i kalek. Jeńcy ze swej strony podawali wiado
mości polityczne i frontowe. Czasem podkładali z 
paczek amerykańskich leki i papierosy. Odbywało 
się to za pomocą skrzynki kontaktowej zainstalo
wanej w ubikacji.

Za wykrycie kontaktów ze stalagiem i dostarcze
nie informacji o obozie groziła kara śmierci. Pomi
mo to i znanych metod śleczych obozowego gesta
po, więźniarki akcję kontynuowały do końca 1944 
roku, kiedy przeniesiono podchorążych do pracy 
leśnej w okolice Furstenbergu.

Drugim miejscem kontaktowym z jeńcami stala
gu HA było sanatorium w Hohenlychen pod Tem- 
plinem. W tamtejszym ogrodzie i na polach praco
wali jeńcy francuscy z tego stalagu. Jednocześnie 
wysyłano z Ravensbriick drużynę więźniarek, prze
ważnie Polek2). Doszło również tutaj do pośred
nich kontaktów przez podobne skrzynki kontakto
we. I tą drogą szły listy, które Francuzi wysyłali 
do kraju oraz informacje o obozie. Było to połączo
ne z dużym ryzykiem, gdyż trzeba się było strzec 
nie zawsze pewnych towarzyszek i umiejętnie od
wracać uwagę dozorczyń. Niestety, nie zachowały 
się w pamięci nazwiska Francuzów, którzy najwię
cej korespondencji zabierali, i, jak twierdzili, wy
syłali informacje, zwłaszcza o operacjach doświad
czalnych, do Francji1).
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Kmdr dr Bolesław Markowski 
(Zdjęcie zrobione przez Niem
ców w 1943 r. w Stalagu HA)

(Pośredniczyła w tym też komórka konspiracyjna 
dr. Markowskiego, który był naczelnym chirurgiem 
dla jeńców francuskich.

Dwóch młodych francuskich lotników z eskadry 
„Wolnych Francuzów”, zestrzelonych przez Niem
ców, pracowało z oddaniem w komórce konspira
cyjnej polskiego chirurga. Jeden z nich występo
wał pod przybranym nazwiskiem Lt. Sorrel. — 
Przypisek Redakcji „ NS”).

Nawiązano też kontakty z robotnikami polskimi, 
którzy pomagali w wysyłaniu listów do rodzin. Wie
le Polek korzystało z pomocy Tomasza Wańtocha, 
który ryzykował wiele, godząc się na przysyłanie 
paczek na jego nazwisko do więźniarek, które nie 
mogły ich oficjalnie otrzymywać.

Podchorążowie z Neusterlitz znaleźli drogę wy
słania do komórki konspiracyjnej w szpitalu jeniec
kim tak oczekiwanych informacji o Ravensbriick. 
Jak pisze kpt. Markowski, dostarczono z jakiegoś 
„Arbeitskommando” Polaka na operację. Z chorym 
przeszmuglowano mały plik nazwisk rozstrzelanych 
i operowanych doświadczalnie, wiersze obozowe i 
inne notatki. Cały ten materiał miał być wysłany 
do przeszyfrowania do kraju. Do wysyłki jednak 
nie doszło, gdyż Abwehra i obozowe gestapo dep
tało już lekarzom po piętach. Przeprowadzono w 
nocy szczegółową rewizję w baraku szpitalnym i 
tylko zawdzięczając przytomności umysłu i łutowi 
przysłowiowemu szczęścia, udało się kpt. Markow
skiemu materiały ukryć. Następnego dnia starannie 

zapakowane w pojemnik po odczynnikach rentge
nowskich, zabezpieczone nasmołowanym papierem, 
zakopano w oznaczonym miejscu. To te materiały 
zostały obecnie, po 30 latach, odnalezione.

Różnymi drogami wysyłano do kraju dokumenty 
obozu podziemnego Ravensbriick. Przechodziły o- 
ne z rąk do rąk, ginęły po drodze i tylko drobna 
ich część docierała do kraju i często z dużym opóź
nieniem. Są jednak dowody, że część ich docierała; 
zachowały się listy pisane przez operowane doświad
czalnie do rodzin, pisane sympatycznym atramen
tem między wierszami oficjalnej korespondencji. By
ły w nich wiadomości o operacjach i o ogólnej sy
tuacji w obozie. Były wykorzystywane przez Komór
kę Więzienną ZWZ-AK, zajmującą się hitlerowski
mi więzieniami j obozami. Były częścią składową 
okresowych raportów dotyczących terroru w wię
zieniach i obozach, które wysyłano do Londynu. 
Również Komórka Więzienna w Departamencie 
Spraw wewnętrznych Delegatury Rządu, w rapor
tach do londyńskiego Ministerstwa Spraw Wewnę
trznych korzystała z tych informacji. Ich fragmen
ty nadawało BBC. Gdy 2 lutego 1944 r. wysyłano 
transport starych, chorych i kalek w nieznanym 
kierunku, obóz podziemny zaalarmował świat taj
nymi drogami. Nasze wezwanie nadało BBC. Trans
port wysłano do Majdanka; przy jego likwidacji — 
do Oświęcimia. Sporo więźniarek z tego transportu 
śmierci przeżyło. To są fakty.

Główny „sztab” szpitalny: 
Stoją: por. P. Górski (sekretarz) 
ppor. H. Grabowski (chirurg), podch.

J. Bloch (Anesteziolog).
Siedzą: kpt. Gosiewski (chirurg), kpt. 
mar. B. Markowski (nacz. chirurg), 

por. L. Domański (chirurg)

Lekarze z konspiracji nawiązali w końcu 1944 
roku kontakt z grupą więźniarek pracujących w fa
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bryce części samolotowych w pobliskim Neubran- 
denburgu. Było to tzw. kommando Ravensbriick. 
Udało się, przekupując SS-manów, przekazać więź
niarkom paczki żywnościowe adresowane do ofi
cerów, którzy już obóz opuścili. Dopomożono kil
ku polskim więźniarkom, zbiegłym z Neubranden- 
burga, ukryć się w pobliżu zaufanych rodzin pols
kiego pochodzenia. Ułożono też plan ewentualnej 
ucieczki więźniarek w razie próby likwidacji obozu 
przez tzw. Sauberungstruppen. Nastąpiła ewakua
cja; po przejściu 100 km na zachód, SS-mani znikli 
a więźniarki znalazły się same między frontami. 
Część zawróciła i 13 wycieńczonych do ostateczno
ści znalazło pomoc i opiekę w szpitalu jenieckim1 2 3 * *).

(Jedna z nich, Maria Róża Tyszkiewicz, obecna żo
na kmdr. dr. B. Markowskiego, wraz z matką i ciotką 
dotarły do szpitala.

Oprócz niej w Ravensbriick przebywało kilka 
pań, należących do naszej rodziny marynarskiej, 
między nimi pani Hanka Starkówna-Cieszkowska, 
która służbę dla Marynarki Polskiej rozpoczęła 
jeszcze w Gdyni i w dalszym ciągu dla nas ofiar
nie pracuje i darzy nas1 swoją przyjaźnią. Pani Bar
bara Busiakiewicz, przeniesiona z Oświęcimia do 
Ravensbriick, a po obozie koncentracyjnym praco
wała też dla Marynarki Wojennej. Wrzesień 1939 r. 
spędziła na Helu, gdzie zresztą był jej obecny mąż 
i serdeczny nasz przyjaciel z SMW, kmdr J. Bu- 

1) Por. lek. Henryk Grabowski, por. lek. Lech 
Domański, kpt. lek. R. Gosiewski, por. lek. Kon
stanty Kwiesielewicz i por. Paweł Górski.

2) Drużynowymi były w różnym czasie: Jadwi
ga Jessa, Antonina Kotkowska, Janina Szwed, Ma
ria Guzowska, Kazimiera Żelazkiewicz.

3) Relacje: Mariana Trzewiczka i Bolesława Bis
kupa (1960 i 1971) w zbiorach archiwalnych Klubu
Ravensbriick.

siakiewicz. Pani Elżbieta Cetkowska (primo voto 
Ponikiewska), matka dwóch oficerów Marynarki. 
Pani Mirosława Mayer, obecnie w USA, żona nasze
go kolegi, por. mar. Karola Mayera.—Przypisek Re
dakcji „NS”).

Inną formę pomocy grupie więźniarek okazywa
li jeńcy-oficerowie z Oflagu 11D Grossborn. Jeden 
z więźniów — Janusz Drewnowski — miał matkę 
w Ravensbriick, od której otrzymał pierwszy list 
w grudniu 1941 r. Od tej pory starał się pomóc mat
ce i jej współtowarzyszkom. W tym celu zaczął 
zbierać od kolegów nazwiska krewnych czy kuzy
nek więźniarek. Wymagało to długiej i żmud
nej pracy, gdyż trzeba było ustalić personalia, numer 
obozowy i blok zamieszkania. Zebrane wykazy na
zwisk konspiracja oflagu dostarczała swymi kana
łami przedstawicielom Czerwonego Krzyża, który 
w końcu 1944 roku rozpoczął wysyłanie paczek. Po 
powstaniu warszawskim paczki z GG nie dochodzi- ; 
ły, panował wielki głód, więc otrzymywana pomoc 
miała duże znaczenie. W tymże Gross-Born powstał 
tajny Komitet Pomocy dla Więźniów w obozach 
koncentracyjnych, który zbierał nazwiska więźniów 
z różnych obozów w tym samym celu. Ponieważ 
w oflagu IID starszym obozu był płk Witold Dzier- 
żykraj-Morawski, kierownik obozowej tajnej orga- j 
nizacji, akcja ta najprawdopodobniej była jego dzie
łem6).

Wanda Kiedrzyńska

4) Drużynowymi były kolejno: Maria Rutkows- , 
ka i Teresa Taczuk.

5) List Janusza Drewnowskiego do autorki z 30 
marca 1969 r. i załączone nazwiska oficerów i ich 
podopiecznych więźniarek; razem 147 pozycji —< 
w zbiorach archiwalnych Klubu Ravensbriick.

6) Płk Morawski swoją działalność przypłacił ży-, 
ciem. Wysłano go z towarzyszami do obozu kon
centracyjnego Mauthausen, gdzie rozstrzelano wbrew 
konwencji genewskiej.
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