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KOMU SŁUŻYMY?
Dzisiejszy numer „Naszych Sygnałów” wychodzi 

ze znacznym opóźnieniem. Oprócz przyczyn tech
nicznych, jak letnie upały i letnie urlopy, istotną 
przyczyną było wahanie, czy i jak wydać numer, 
gdyż wbrew ustalonej już tradycji treść jego zawie
ra nie tylko miłe i pochlebne opinie o członkach 
SMW, ale podaje też gorzką pgułkę, której rozwa
żanie zajęło mi dłuższy niż zwykle czas do przemy
ślenia.

Jestem redaktorem „Naszych Sygnałów” przez 
przeszło 10 lat. Wciągu tego czasu dbałem nie tyl
ko o to, by forma naszego pisma była estetyczna, 
by wydawany materiał był ciekawie dobrany, bj' 
utrzymywał więź i przyjaźń nawiązaną przy wspól
nej, pionierskiej pracy tworzenia Polskiej Marynar
ki Wojennej i utrwaloną we wspólnych bitwach 
polskich marynarzy na morzach i lądach, ale nade 
wszystko dbałem o to, by prawda o PMW ■—• jej 
działaniu, jej klęskach i sukcesach przeszła dla na
stępnych pokoleń w nieskażonej formie. Tak zresz
tą postępowali moi poprzednicy, gdyż takie były ce
le poprzednich zarządów.

Dlatego z podziękowaniem i serdeczną wdzięcz
nością witałem i publikowałem każdy fakt historycz
ny, każde wiarygodne wspomnienia, każdy list i każ
de opowiadanie opisujące historyczne fakty, praw
dziwe zdarzenia i prawdziwe losy polskich maryna
rzy. .

W ostatnich jednak czasach, gdy „Nasze Sygnały” 
zaczęły podawać losy oficerów Polskiej Marynarki 

Wojennej w Kraju, tych, co męczeńską śmiercią za
kończyli oddane dla Ojczyzny życie — niektórzy 
członkowie SMW zaczęli „prywatnie” doradzać, by 
takie krępujące sprawy nie były poruszane w na
szym piśmie.

Gdy zaskoczony tymi „radami” podkreśliłem na
sze stanowisko opierania się na faktach historycz
nych i prawdzie — oznajmiono mi, że „Nasze Sto
warzyszenie jest przecież „apolityczne” — ale po
ruszanie „takich tematów” może mieć wydźwięk 
polityczny.

Oświadczyłem, że nie kieruję się żadną propagan
dą polityczną, kieruję się tylko udowodnionymi fak
tami i podawanie ich jest i będzie moim redaktor
skim obowiązkiem.

Od tej chwili stałem się przedmiotem osobistych 
pokątnych krytyk; nawet do wyrażenia opinii, że 
„pracuję na szkodę SMW” (powtarzam dosłownie).

Uwieńczeniem tej akcji był wniosek na ostatnim 
Walnym Zjeździe jednego z przedstawicieli Kół pro
wincjonalnych, by „zmienić charakter „Naszych Syg
nałów”, gdyż ich treść nie podoba się przyjaciołom 
/?/ marynarzy w Kraju” /!/.

Wniosek nie przeszedł, ale fakt że był podany i 
nawet dość długo dyskutowany, świadczy, moim 
zdaniem, nie tylko o sile penetracyjnej wiadomych 
(właśnie politycznych) agentur, ale — co smutniej
sze —- o kruszeniu się ideologicznego kręgosłupa 
wnioskodawcy <i jego popleczników.

żyjemy na szczęście w wolnym i demokratycz
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nym państwie, gdzie istnieje jeszcze wolność pra
sy — wolność głoszenia prawdy.

Dobrowolne fałszowanie tej prawdy przez unika
nie wspomnień, np. o Katyniu (gdzie wielu naszych 
kolegów poniosło męczeńską śmierć), czy zacieranie 
wyczynów UB w początkowych latach istnienia 
PRL, które nawet obecni władcy uznali za „okres 
błędów i wypaczeń” i „zrehabilitowało” wszystkich 
oskarżonych oficerów (i tych już rozstrzelanych i 
tych przebywających w więzieniach) uczyniło- 
nas, jeszcze żyjących marynarzy, solidaryzujących 
się moralnie z akcją oprawców niewinnie oskarżo
nych.

Nasi Koledzy w Kraju — czy to z przymusu, 
czy też z własnej woli, żyją na różnych politycznych 
równoleżnikach, które się jeszcze nie zetknęły.

Nie krytykujemy ich stanowiska, tak jak nie kry
tykujemy ich oficjalnych czy prawdziwych przeko
nań. Nie mamy do tego prawa. Mamy jednak i bę
dziemy zawsze mieli tylko przyjaźń i oddanie, za 
wspólną przeszłość, wspólne rany i poświęcenie w 
ubiegłej wojnie.

Czcimy i będziemy czcić pamięć tych, co zginęli 
w walce o wolność i oddali życie czy to w obronie 

polskiego wybrzeża, czy w bitwach na morzach, 
czy w powstaniu warszawskim. Tych co walczyli 
przy boku sprzymierzonych narodów i tych, co zgi
nęli ... w krwawym marszu z Lenino do Berlina.

Wszyscy oni walczyli i ginęli, wierząc, że walczą 
o wolność dla Polski.

Nie potrzebuję szukać świadków tej wiary, po
nieważ los zrządził, że osobiście byłem świadkiem 
śmierci wielu z nich ze wszystkich wymienionych 
frontów.

Widząc ich wiarę, przyrzekłem sobie, że będę o 
nich pamiętał i przekazywał pamięć o nich następ
nym pokoleniom Polaków.

Ani ja osobiście, ani SMW nie należymy do żad
nej partii politycznej, nie kieruję się więc żadnymi 
wskazówkami politycznymi.

Pragnę w swym skromnym zakresie dotrzymać 
swego przyrzeczenia głoszenia prawdy o Polskiej Ma
rynarce Wojennej.

Nie dotrzymanie tego przyrzeczenia znaczyłoby 
według mnie, że nie jestem godny m ana kolegi tych, 
co polegli pod biało-czerwoną polską banderą.

Tej służyliśmy i tej służymy.
B. MARKOWSKI
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ODEZWA Z JASNEJ GÓRY
Opiekun Kombatantów z ramienia Jasnej Góry, 

o. Eustachy Rakoczy Z.P., rozesłał do wszystkich 
organizacji kombatanckich odezwę podpisaną przez 
dwóch znajdujących się w Polsce najstarszych przed
wojennych generałów polskich. Odezwa została 
wydana w związku z przygotowaniami do obcho
du 600-lecia Sanktuarium Jasnogórskiego, siedziby 
Matki Boskiej Opiekunki Polski. Uczucia wyrażone 
przez generałów w odezwie są tymi, którym hołdo
wali, hołdują i będą hołdować wszyscy prawie Po
lacy. Do listu o. Rakoczego jest dołączony obrazek 
Matki Boskiej Częstochowskiej oraz fotografia kar
dynała S. Wyszyńskiego trzymającego generałów 
pod rękę. Generałowie są w mundurach obowiązu
jących przed wybuchem 2 wojny światowej.

SZANOWNI I DRODZY 
BRACIA KOMBATANCI

Zbliża się wielki Jubileusz Królowej Korony Pol
skiej — 600-lecie Sanktuarium Jasnogórskiego. Jubi 
leusz ten uroczyście będzie obchodzony w roku 
Pańskim 1982. Poprzedzi go 6-letnie przygotowanie. 
Począwszy od 1 stycznia 1976, przez całe sześć lat 
dziękować będziemy Matce Boskiej Częstochows
kiej za Jej pomoc i obronę okazywaną Narodowi 
Polskiemu.

W pierwszym, „historycznym” roku przygotowa
nia, rozważać będziemy w:elką łaskę przyjścia Ma
ryi w Obrazie Jasnogórskim i tajemnice Jej obec
ności w naszych dziejach. Bogurodzica, Zwycięska 
Hetmanka wpisała się po wszystkie czasy w histo
rię oręża polskiego.

Świadomi tej wielkiej prawdy, najstarsi generało
wie w Kraju wystosowali apel wzywający do żoł
nierskiego uczczenia Jasnogórskiej Królowej. Pierw
szy egzemplarz odezwy wręczyli Najdostojniejszemu 
Żołnierzowi —■ Kapelanowi Powstania Warszawskie
go — Jego Eminencji ks. kardynałowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski.

Przesyłając Wam dzisiaj, Szanowni i Drodzy Bra
ci a, odezwę generałów Abrahama i Boruty-Spiecho- 
wicza — zapraszamy do łączności w jubileuszowym 
hołdzie Bogurodzicy.

Nigdy w naszej historii Jasna Góra nie przestała 
być twierdzą wiary i niepodległego ducha. Ranga 
tej niezwyciężonej twierdzy wzrasta z każdym ro
kiem.

Właśnie dzisiaj Jasnogórska Hetmanka z Cudo 
wnego Obrazu wychyla się ku Wam, wszystkim Żoł

nierzom rozproszonym po całym świecie i ogarnia 
was swoją miłością.

Modlimy się, aby zachowała Was w wierności 
Waszym sztandarom i żołnierskiej przysiędze.

Opiekun Kombatantów 
z ramienia Jasnej Góry 

o. Eustachy Rakoczy ZP

Jasna Góra, 26 sierpnia 1975

ODEZWA Z JASNEJ GÓRY 
najstarszych Żołnierzy Rzeczypospolitej do Legioni
stów, Weteranów Powstań Narodowych, Kombatan
tów z lat 1914-1921 oraz II wojny światowej 

Z hymnem rycerskim „Bogurodzica” na ustach 
ruszał z dawna w bój poprzez wieki — żołnierz 
Polski. Dzisiaj zbliżamy się do wielkiego jubileuszu 
600-lecia Sanktuarium Jasnogórskiego. Stąd od swe
go tronu Boża Rodzicielka błogosławiła polskie 
sztandary. Tutaj z polecenia króla Władysława IV 
poświęcony został pierwszy sztandar husarii, a 
potem nieprzeliczona ich litość — aż do czasów naj
nowszych. Tu rycerstwo, żołnierze polscy, czerpali 
siłę do zwycięskich bojów w obronie wolności i ca
łości ojczyzny oraz wiary świętej; stąd czerpali na
dzieję i moc w latach potopu i zaborów. Na Jas
nej Górze składali dziękczynne wota żołnierskie, 
które stanowią dziś wiecznie żywe świadectwo głe-
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bokiej jedności między narodem polskim a jego Kró
lową.

Pamiętamy, że i nasze zmagania bojowe prowa
dziliśmy w imię obrony Ojczyzny z wizerunkiem Ja
snogórskiej Hetmanki na sztandarach. Ale służba 
Ojczyźnie nie skończyła się. Spuściznę naszą musi- 
my przekazać młodym pokoleniom. Tak więc — 
póki Bóg nam daje jeszcze siły — meldujemy się 
Królowej Korony Polskiej na Jasnej Górze każde
go roku podczas uroczystości kombatanckich, a kie
dy stopnieją nasze szeregi, niechaj w jasnogórskim 
sanktuarium — Skarbcu Pamięci Narodowej — po
zostaną świadectwa, że my, żołnierze polscy XX wie
ku, wierni byliśmy rodzimym tradycjom, że naszą 
największą świętością była wiara katolicka, Królo
wa Polski i niepodległa Ojczyzna.

Do relikwii narodowych Żółkiewskiego, Batore
go, Sobieskiego. Kościuszki, Pułaskiego, Hallera, 

Piłsudskiego, my — Legioniści, Powstańcy Wielko
polscy, Powstańcy Śląscy, Kombatanci I i II wojny 
światowej oraz byli żołnierze Polski Podziemnej do
łączamy swoje pamiątki związane z historią naszych 
zmagań bojowych: sztandary, ordery i odznaczenia, 
znaki pułkowe, pamiętniki i wszystko, co serce każę 
nam zostawić dla potomnych.

Niechaj Maryja Jasnogórska, którą tak licznie na
wiedza młoda Polska, uczy ustępujące pokolenie 
naszymi wotami — pamiątkami miłości i szacunku 
dla ojczystych dziejów.

Kombatanci,
Tę odezwę pełną bratniej miłości kierujemy do 

Was z Jasnej Góry, twierdzy wiary i ducha pol
skiego.
Dr Roman Abraham

gen. bryg. Mieczysław Boruta-Spiechowicz 
gen. bryg.

DO „NASZYCH SYGNAŁÓW

Z prawdziwym zainteresowaniem przeczytałam 
w Nr. 134 „Naszych Sygnałów” artykuł kmdr. R. 
Tymińskiego: ,.ORP ‘Conrad" ’. gdyż z okrętem 
tym łączą mnie bardzo specjalne więzy.

Gdy w roku 1944, z powodu choroby i odejścia 
do szpitala kmdr. S. Dzienisiewicza, zastępował go 
ZDO ORP „Conrad” kmdr por. B. Jabłoński, ten 
dal mi do zrozutrfenia, że załoga krążownika bardzo 
by chciała mieć w swej mesie obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

Nie potrzebuję chyba dodawać jak byłam szczę
śliwa, że będąc malarką mogłam zadośćuczynić te
mu pragnieniu i jak całe serce i duszę włożyłam w 
namalowanie tego wizerunku. Obraz nie był duży. 
Matka Boska Częstochowska, ale z prawą dłonią 
odwróconą w dół i promieniami z niej spływają
cymi, obejmująca błogosławieństwem i opieką ORP 
„Conrada”. Morze wzburzone cichnie pod promie
niami i ściele się łagodną falą przed krążownikiem.

Obraz został poświęcony i umieszczony w ołta
rzu i już przed nim izostała odprawiona uroczysta 
Msza św. na pokładzie ORP „Conrada”. Niestety, 
dokładnej daty tej uroczystości nie pamiętam.

Co się z tym obrazem stało?
Kiedy ORP „Conrad” został zwrócony Marynar

ce Brytyjskiej, słyszałam, że obraz został, czy miał 
być przekazany muzeum. Ale jakiemu? Będąc w 
Muzeum im. Gen. Sikorskiego, w czasie otwarcia 

Światowego Zjazdu Marynarzy 3 maja ub. r., na 
próżno szukałam wśród pamiątek Marynarki Wo
jennej Matki Boskiej z ORP „Conrad”.

O tym obrazie przypomina mi co dzień bardzo 
droga imii pamiątka, a tym milsza, że była zupełnie 
nieoczekiwana. Jest to mianowicie stojące lustro, w 
bardzo pięknej, wiktoriańskiej ramie z cyzelowane
go srebra. Na górze, w ozdobnej tarczy, jest napis: 
..Oficerowie ORP „Conrad” Pani Zofii Kleczyńskiej 
w dowód wdzięczności”. Daty brakuje, ale był to 
rok 1944.

Lustro to odbyło ze mną wszystkie wędrówki po 
kontynentach i nieraz myślę, czy nie powinno by i 
dla niego znaleźć się miejsce w muzeum? Było prze
cież wspólnym darem Oficerów ORP „Conrad’ i 
świadczy o pięknym i rycerskim geście, na który 
znalazło się miejsce nawet w czas'e wojny. Nazwisko 
moje łatwo będzie usunąć, tym bardziej, że bra
kuje w nim pierwszej połowy, a którym obraz jest 
podpisany.

Zofia Wisznicka Pinto-Pereira

Od Redakcji

Dzikęujemy Kochanej naszej Pani Zofii za list 
i fotografię. Nie mogła wybrać lepszej chwili, by 
przypomnieć o obrazie z ORP „Conrad”.

Fotografię jej pięknego obrazu umieszczamy ja
ko jeszcze jeden dowód, że Polska Marynarka Wo
jenna, tak zresztą jak przez długie wieki Naród Pol
ski i całe wojsko polskie — była pełnym sercem
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oddana swej Częstochowskiej Pani.
Z wiarą i modlitwą dla Tej, „co na Jasnej Górze 

i co w Ostrej świeci Bramie” polski marynarz wal
czył i .. . ginął.

W chwilach bólu, -rozpaczy i zwątpienia, była 
dla niego i całego narodu Nadzieją, Otuchą i Pocie- 
szyciełką.

Wiara w Nią trwała podczas walk o polskie wy
brzeże, trwała podczas wszystkich bitew na morzach, 
trwała podczas krwawego terroru okupanta. Pozo
stała niezłomna w sercach Polaków w Kraju i tych 
rozsianych po całym świecie.

Pozostała i nie przeminie ...
B.M.
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Kapelan Marynarki Wojennej Ks. Władysław Miegoń
Urodzony 30 września 1892 ir. w Samborcu w po

wiecie saiiuonuersKim ks. ivriegon oaruzo wcześnie, 
bo niemal od samego jej powstania związał s,ę z 
roisKą iviarynarKą Wojenną. Otrzymał do mej przy
dział w samycn początkach organizowania się tej 
części naszycn sd zorojnycń, juz w 1919 roku. La
tem, a więc okoio pot toku po powołaniu dio życia 
SeKCji MarynarKi Wojennej, mn.ej więcej w czasie 
jej przeKsztacama w Departament dla Spraw Mor- 
sKicn, Ks. Wiauysiaw Miegoń został przydzielony 
jako Kapeian do 1 Baiauionu Morskiego stacjonują
cego w Aleksandrowie Kujawskim. Coz, nasza ów
czesna Marynarka Wojenna me posiadała jeszcze 
dostępu do morza, a jej oddziały i pływające jed
nostki stacjonowały w miejscowościach położonych 
nad Wisią a na tej rzece. W owym czasie ks. Mie- 
gon, oprocz tunKcji duszpasterskich, był głównym 
organizatorem zajęć oświatowych w batalionie i wy
kładowcą na dwóch kursach, dla początkujących i 
zaawansowanych, na których nauczano tak pod
stawowych przedmiotów, jak języka polskiego, ma
tematyki, historii i geografii Polski oraz wiedzy o- 
gólnej. Marynarze pochodzili przecież z trzech róż
nych zaborów, niektórzy nie mieli w ogóle szkół 
za sobą, niektórzy kaleczyli język polski, zdarzali 
się też i analfabeci, Ks. Miegoń bardzo zapalił się 
do pracy oświatowo-kuliuralnej wśród marynarzy i 
ta pasja pozostała mu również i na późniejsze lata 
jego służby w Marynarce.

Na razie prowadził zajęcia z marynarzami w Alek
sandrowie Kujawskim, a kiedy po zajęciu całego 
Pomorza i uzyskaniu dostępu do Bałtyku, kiedy to 
razem z całym batalionem znalazł się w Pucku, kon
tynuował tam swoją działalność oświatową również 
dla Kaszubów. W 1923 r. prowadził — wspólnie 
z ppor Marynarki Czesławem Wnorowskim — kurs 
polonistyczny dla oficerów marynarki, pochodzą
cych z byłej floty carskiej. Również z ppor. mar. 
Wnorowskim, który przed służbą wojskową przez 
kilka lat pracował w zawodowym teatrze, zorganizo
wał i prowadził teatr dla marynarzy w Pucku, kino 
czynne dwa razy w tygodniu i b bliotekę. Kiedy zo
stało zorganizowane Dowództwo Obrony Wybrze
ża, a potem Dowództwo Floty w Gdyni, ks. Miegoń 
objął funkcję kapelena w podległej temu dowództwu 
Komendzie Portu Wojennego w Gdyni.

W 1927 roku, gdy w następstwie przewrotu ma
jowego zaczęły się rugi i dymisje głównie w armii, 
a w mniejszym stopniu i we flocie, ks. Miegoń, któ
ry negatywnie ustosunkował się do przewrotu, został 
przeniesiony z Marynarki Wojennej do Okręgu Kor

pusu w Lublinie. Spędził tam pięć lat, podczas któ
rych odbył studia prawa kanonicznego na 
Uniwersytecie Lubelskim. Jednakże jak na
tura ciągnie wilka do lasu, tak też księdza Mie- 
gonia nieodparcie ciągnęło na Wybrzeże, do Mary
narki Wojennej, z którą tak silnie związał się w pier
wszych latach niepodległości.

Wreszcie w roku 1932 udało mu się powrócić do 
Gdyni. Natychmiast rzucił się w wir pracy dusz
pasterskiej w marynarskim środowisku, poświęca
jąc — jak zawsze — także wiele uwagi działalności 
oświatowej i kulturalnej. Brał udział w organizo
waniu imprez dla marynarzy, współdziałał w two
rzeniu biblioteki, której zbiór wzrósł do kilkunastu 
tysięcy tomów. Pracując jako kapelan i jako społe
cznik, był nie tylko kapelanem marynarzy, ale też 
ich przyjacielem i powiernikiem, szeroko znanym z 
tego, że jego kieszeń była wciąż otwarta dla potrze
bujących i że z jego skromnych funduszy korzysta
li i zasługujący na to, i ci, którzy po prostu naduży
wali dobroci swego kapelana.

Kilka lat przed wojną ks. Władysław Miegoń 
otrzymał awans na starszego kapelana, co w służbie 
duszpasterskiej Wojska Polskiego odpowiadało stop
niowi majora, starszeństwem od 1 stycznia 1934 r. 
Był jednym z dwóch kapelanów Marynarki Wojen
nej, a jedynym w Dowództwie Floty, gdyż drugi ka
pelan miał przydział do Flotylli Rzecznej w Pińsku. 
Nic też dziwnego, że w miarę rozwoju naszej floty 
nadmiar zajęć nie pozwalał mu na pełne obsługiwa
nie całego podległego Marynarce Wojennej terenu. 
Dlatego też, o czym wspominał ks. Leon Bemke, 
polski duszpasterz w ówczesnym Wolnym Mie
ście Gdańsku, właśnie ksiądz Bemke dojeżdżał do 
polskiej placówki na Westerplatte, jako pomocniczy 
kapelan.

Z chwilą hitlerowskiej napaści na Polskę ks. Mie- 
koń znalazł się przy oddziałach broniących Gdyni, 
a potem Oksywia. Każdy, kto wie, jak ciężkie i krwa
we straty poniosły polskie oddziały w tych wal
kach, zrozumie bez trudu, jak wielkie zadanie spo
częło na barkach ks. Miegonia. Nie ograniczał się 
on wszakże tylko do spełniania posług kapelańs- 
kich wśród rannych i konających, ale był także o- 
fiarnym sanitariuszem, a ponadto niestrudzenie za
grzewał żołnierzy i marynarzy do walki.

Jeden z biorących udział w obronie Wybrzeża pol
skich lekarzy Marynarki Wojennej, dr Bolesław Mar
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kowski, w swym wspomnieniu o ks. Miegoniu przy
tacza taki epizod, opowiedziany mu przez ciężko 
rannego w boju oficera:

„Podczas obchodu placówek okopanych w pierw
szej linii frontu dołączył się do niego ks. Miegoń. 
Podczas tego obchodu spostrzegli, że jeden okop 
pomimo obustronnej strzelaniny nie okazywał żad
nej akcji. Przypuszczając, że żołnierz jest ranny al
bo zabity, podczołgali się do okopu i zauważyli, że 
młody żołnierz odłożył karabin, a sam skurczony 
siedzi w okopie i coś szepce. — Co się stało, czemu 
nie strzelacie? ■— zapytuje ks. Miegoń. Żołnierz roz
poznawszy księdza odpowiada: — Ja się modlę, 
proszę księdza. — Na to ksiądz Miegoń wykrzyku
je bez namysłu: — Modlicie się? Teraz nie czas 
na modlitwy, teraz trzeba strzelać!” . ..

* * *

Gdy spychane przez przeważające siły nieprzy
jaciela polskie oddziały wycofały się na Kępę Oksy
wską, a potem do Babiego Dołu, był z nimi także 
ks. Miegoń. Szpital w Babim Dole znalazł się wtedy 
w centrum zażartych, ostatnich walk i kapelan u- 
ważał, że jego miejsce jest właśnie tam: wśród wal
czących do końca, wśród rannych, wśród umierają
cych. Kmdr Markowski wspomina dalej:

. . . Jak zawsze dość niedbale ubrany, jeszcze chu
dszy niż przedtem, jeśli to było możliwe, niezmordo
wany udzielał posług kapłańskich, nie dbając o bom
by, o sen, o pożywienie. Widziałem go przed ope
racjami, widziałem wśród rannych i umierających, 
zawsze gotowego do pracy, zawsze pogodnego, nig
dy nie zmęczonego”.

* * *

Z walczącymi i ginącymi polskimi żołnierzami i 
marynarzami był do końca, a potem pozostał wśród 
rannych jeńców. Chociaż nie musiał, postanowił 
dzielić ich los w niewoli. Udało mu się wpaść na 
krótko do domu, do mieszkającej na Grabówku 
siostry, aby zawiadomić ją, że wyjeżdża razem z 
rannymi jeńcami do Niemiec. 2 października 1939 r. 
okręt szpitalny „Wilhelm Gustloff” z blisko półto
ra tysiąca ludźmi, odpłynął z Gdyni na zachód. 
Rannym towarzyszyli dwaj lekarze marynarki, por. 
Jerzy Hofman i ppor. Kazimierz Ślęzak, oraz ka
pelan marynarki, ks. major Władysław Miegoń.

Okręt szpitalny zawiózł rannych do Flensburga 
(?), tam dołączył transport kolejowy i w sumie 
znalazło się na terenie Schlezwick-Holsztynu w bu
dynku dawnego szpitala dla umysłowo chorych o- 
koło dwa i pół tysiąca rannych jeńców, pod opieką 
czterech lekarzy i księdza Miegonia. Po zaledwie 
dwóch miesiącach, w pierwszej połowie grudnia 
1939 r., ks. Miegoń został odesłany do Oflagu IX C 
w Rothenburgu nad Fuldą, dokąd niemieckie wła
dze obozowe skierowały wszystkich polskich kape
lanów wojskowych, zarówno służby stałej (tzw. die
cezja wojskowa), jak i powołanych do służby z re
zerwy.

Trzeba tu zaznaczyć, że trzymanie kapelanów 
wojskowych w niewoli było sprzeczne z Konwencją 
Genewską, która nakazuje zwolnienie ich z niewo
li. Niemieckie władze wojskowe doskonale o tym 
wiedziały i zgrupowanie polskich kapelanów w Of
lagu w Rothenburgu było po prostu perfidnym przy
gotowaniem do następnego posunięcia. Formalnie 
wyglądało to w porządku: kapelanów wywieziono 
18 kwietnia 1940 r. z Oflagu, co mogło wydawać 
się równoznaczne ze zwolnieniem ich z niewoli. W 
rzeczywistości zostali oni zawiezieni do Buchenwal 
du, gdzie pozbawiono ich mundurów wojskowych 
i ubrano w więzienne pasiaki. W taki sposób Wehr
macht, a konkretnie Urząd Do Spraw Jenieckich 
niby zwolnił kapelanów i skreślił ich z ewidencji 
oflagowej, przekazując jednak bezprawnie do obo
zu koncentracyjnego, do dyspozycji władzy policyj
nej. Wprawdzie przez dalszych kilkanaście mesięcy 
przebywający w Buchenwaldzie kapłani byli zwol
nieni od ciężkich robót, będących udziałem innych 
więźniów, ale wypływało to zapewne stąd, iż hitle
rowska góra nie była jeszcze zdecydowana, co os
tatecznie z więzionymi kapłanami zrobić. Latem 1941 
roku Niemcy podjęli pierwszą decyzję: kapelanów 
zapędzono, jak to robiono z innymi więźniami, do 
katorżniczych robót. Rok później zapadła druga 
decyzja: 7 lipca 1942 r. 51 polskich kapelanów woj
skowych zostało przywiezionych do obozu koncen
tracyjnego w Dachau.

W przeciągu zaledwie pół roku dwudziestu spo
śród nich zostało, w różnych okolicznościach, za
męczonych na śmierć. Ksiądz Władysław Miegoń, 
oznaczony numerem obozowym 21223, rozstał się 
z życiem w dniu 15 października 1942 r. Jego naz
wisko figuruje tam na pamiątkowej tablicy z nazwi
skami pomordowanych w Dachau kapelanów.

Pamięć o odznaczonym srebrnym Krzyżem Or
deru Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych boha- 



8 NASZE SYGNAŁY

iterskiim kapelanie Polskiej Marynarki Wojennej, po
została żywa wśród jego kolegów — oficerów mary
narki oraz marynarzy. Dowodem tego jest też in
na upamiętniająca jego osobę i działalność tablica 
pamiątkowa. Ufundowali ją w 30 rocznicę walk na 
Oksywiu, mieszkający w dalekiej Argentynie w Bu
enos Aires, byli oficerowie i marynarze Polskiej 
Marynarki Wojennej, i przesłali do Gdyni. Tu, w 
kościele parafialnym na Oksywiu, odbyło się w dniu 
31 maja 1970 roku, w trakcie nabożeństwa majo
wego, uroczyste odsłonięcie tablicy, wmurowanej na 
widocznym miejscu w przedsionku kościoła. Odsło
nięcia tablicy dokonali dawni koledzy ks. Miego- 
nia z Marynarki Wojennej i obrony Wybrzeża w 
1939 roku, komandorzy w stanie spoczynku, prof, 
dr med. Augustyn Dolatkowski i Robert Kasperski.

W ten sposób pamięć o ks. Miegoniu pozostała 
nie tylko w umysłach tych, którzy znali go, cenili 
i kochali za życia, ale i została utrwalona na tabli

cach pamiątkowych w dwóch miejscach jego naj
ofiarniejszej działalności: na Oksywiu, gdzie prowa
dził pracę duszpasterską przed wojną ii gdzie dziel
nie towarzyszył polskim żołnierzom i marynarzom 
w tragicznych dniach wrześniowych, i na terenie by
łego obozu koncentracyjnego, Dachau, gdzie do
biegała kresu jego służba duszpasterska i gdzie za 
Ojczyznę oddał życie.

W opublikowanej na łamach WTK (nr 8/76) za 
miesięcznikiem oo. dominikanów „W drodze” roz
mowie z ks. Leonem Bemke, zatytułowanej „Kape
lan z Westerplatte”, znalazła się też wzmianka o 
ówczesnym kapelanie Marynarki Wojennej, którego 
ks. Bemke zastępował w pracy duszpasterskiej, jako 
kapelan pomocniczy. We wzmiance tej, wskutek o- 
myłki, bądź błędu drukarskiego nazwisko owego ka
pelana zostało mylnie podane: Niegoń, zamiast Mie- 
goń.

Jerzy Pertek

ŚMIERĆ ADAMA MOHUCZEGO

Od Redakcji

O śmierci Adama Mohuczego nic nam nie było 
wiadomo, i dopiero niedawno dowiedzieliśmy si,ę 
jak wyglądały jego ostatnie chwile. Właściwie do
wiedzieliśmy się o nich tak późno przez nieporo
zumienie. Kolega, który usłyszał tę tragiczną histo
rię, gdy był na statku na dłuższym postoju w Hai- 
fie w roku 1956 myślał, że jest to historia ogólnie 
wiadoma. Poza tym pływał i nie był w Londynie 
i dlatego nikomu jej nie powtórzył.

Na początek parę słów o Mohuczych w ogóle, 
a Adamie w szczególe. W Marynarce Wojenej Mo
huczych było trzech, czwarty był w Marynarce Han
dlowej (Włodek). Adam Mohuczy, najstarszy z rodu 
był stryjecznym reszty. O tej reszcie można powie
dzieć, że starszy Borys Mohuczy był przystojnym 
mężczyzną, trochę typem watażki, o zbyt giętkich 
zasadach etycznych. Pour epater les bourgeois, no
sił nawet przez pewien czas na jednym uchu kol
czyk a la piraci z Treasury Island. Kariery w Ma
rynarce Wojennej nie zrobił i zakończył ją w stop
niu komandora podporucznika. Jego młodszy brat 
Aleksander, tzw. prjez nas „żółty kieł’, był dobrze 
znany przedwojennym podwodnikom. Był to dobry 
człowiek i kolega, ale bez polotu i inicjatywy.

Ich stryjeczny brat, Adam Mohuczy, ukończył 
Morski Korpus Kadetów w 1911 roku, a w 1916 
kurs podwodnego pływania. Był towarzyski, eleganc
ki, lubił czasami opowiadać z lekką przesadą, ale 
w służbie wykazywał niewątpliwie dużo energii i 
iniciatvwv. Może też nie bvł zbvt głęboki, ale na 
pewno łubiany i popularny wśród podwładnych. 
Chodziły pogłoski (nie wiemy na ile prawdziwe), że 
ród Mohuczych wywodził się ongiś z Mołdawii. 
Fakt jest jednak ten, że gdy Adam zgłosił się do 
Polskiej Marynarki Wojennej był katolikiem, co by
ło wówczas równoznaczne z tym, że zawsze uważał 
siebie za Polaka.

A oto kilka fragmentów z przebiegu jego służby. 
W 1920 r. dowodził 2 batalionem morskim na fron
cie w wojnie z bolszewikami. Batalion spisał się do
brze, a Mohuczy został odznaczony Krzyżem Virtu- 
iti Militari. Później był pierwszym komendantem pier
wszego i drugiego Tymczasowego Kursu Instruk
torskiego (TIK) oraz pierwszym komendantem Ofi
cerskiej Szkoły Marynarki Wojennej do roku 1924 
w Toruniu, po czym został wysłany na dwuletni 
kurs do Wyższej Szkoły Wojennej w Paryżu. Wkrót
ce po powrocie do Polski został przeniesiony do re
zerwy w stopniu komandora porucznika dyplomo
wanego. Były to posunięcia personalne, których nam 
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nigdy nie udało się zrozumieć. Co robił w „cywilu” 
dokładnie nie wiemy za wyjątkiem okresu, w któ
rym był dyrektorem Oficerskiej Szkoły Handlowej 
w Gdyni (mniej więcej 1930 rok). W 1939 r. powo
łany do Marynarki Wojennej, potem lata niewoli 
w Niemczech i „oswobodzenie” z jenieckiego obo
zu przez wojska sowieckie, Został mianowany przez 
komunistyczny rząd PRL pierwszym po wojnie sze
fem Marynarki Wojennej oraz kontradmirałem. W 
tym okresie wyszukiwał i zachęcał jak mógł byłych 
oficerów Marynarki Wojennej do wstąpienia do Ma
rynarki Wojennej PRL. Takie jest tło, a teraz to, 
co wiemy o ponurym końcu.

Kolega na postoju w Haifie poznał sporo Żydów 
polskiego pochodzenia. Polscy oficerowie byli za
praszani do ich domów, a polscy Żydzi dla odmiany 
do messy na statku. Wśród tych polskich Żydów był 
lekarz z synem. Nazwiska lekarza kolega już nie pa
mięta. Brzmiało ono tak jakby Goldberg, Klein- 
berg lub coś w tym rodzaju. Lekarz ten był przy
dzielony do gdyńskiej „Bezpieki”, która skwapliwie 
izajęła pomieszczenia opuszczone przez niemie
ckie Gestapo, z całym potrzebnym i wyrafinowa
nym uposażeniem. Lokal był, zdaje się, na Kamien
nej Górze. Lekarz podał naszemu rozmówcy do
kładny adres, ale po dwudziestu latach został on 
zapomniany.

Pewnego dnia kazano mu zbadać więźnia znajdują
cego się w celi nr taki a taki (bez podania nazwiska). 
Doktor udał się do celi, która okazała się lochem 
bez okien. Na podłodze była warstwa wody, sięga
jąca mniej więcej po kostki. Więzień miał spuchnię
te nogi jak nogi słonia. Spuchlizna sięgała powyżej 
kolan. Ciało i twarz też były spuchnięte i pokryte ro
piejącymi wrzodami i ranami. Więzień był w stanie 
skrajnego wygłodzenia i wycieńczenia. Lekarz na 

podstawie badania więźnia złożył meldunek, że ze 
względów zdrowotnych więzień winien być bezzwło
cznie przeniesiony do lepszego pomieszczenia. Re
akcji na meldunek nie było. Potem, przez kilka ty
godni lekarz służbowo od czasu do czasu odwiedzał 
więźnia, od którego właśnie się dowiedział, że jest 
on kontradmirałem Adamem Mohuczym, i nawet, 
jak mówił, przynosił mu czasem cichcem coś do 
zjedzenia. Męczarnie tego człowieka, według leka
rza, przechodziły ludzkie wyobrażenie. Nawet on, 
zahartowany i przyzwyczajony do chorób, cierpie
nia i śmierci, z trudem znosił te swoje wizyty. Wresz
cie stan więźnia pogorszył się na tyle, że lekarz po
czytywał za swój obowiązek zameldować władzom 
Bezpieki, że o ile więźnia natychmiast nie przenio
są, to dłużej niż dzień czy dwa nie przeżyje. Doktor 
już więcej nie widział Mohuczego, lecz po paru 
dniach dowiedział się, że tenże umarł.

Jak nas poinformowano z innego źródła, mał
żonka admirała Mohuczego poprosiła o wydanie jej 
zwłok męża. Prośba jej n:e została uwzględniona i 
gdzie został pochowany — nie wiemy.

Z tego, co doktor wywnioskował, Mohuczego mę
czono za to, że podejrzewano go o konszachty z 
Zachodem. Inaczej mówiąc, to samo, za co męczy
li i rozstrzelali naszych niewinnych kolegów, któ
rych rehabilitowali po śmierci, po przewrocie Go- 
mułkowskim w Polsce.

P S. Redakcja otrzymała adres jeszcze jednego 
świadka tej rozmowy i spodz ewa się otrzymać od 
niego więcej szczegółów dotyczących ostatnich chwil 
kontradmirała Adama Mohuczego.

Przesłuchał i zapisał

B. JABŁOŃSKI
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KATYN
Podczas 2 wojny światowej popełniono dużo bar

barzyńskich zbrodni i nieprawdopodobnych okru
cieństw. O zbrodniach niemieckich oraz japońs
kich wolna prasa rozpisywała się szeroko, o sowiec
kich wojennych i pokojowych napisano znacznie 
mniej, niektóre tematy dyskretnie się przemilcza, 
niektóre są „tabu”, a wszystko dlatego, by broń Bo
że, nie urazić władców wschodniego imperium. Tak, 
jakby to mogło w czymśkolwiek pomóc Zachodo
wi, włącznie z osławioną farsą, nazwaną „detente”.

Jedną z takich zbrodni, o której się nie mówi (po
za nielicznymi wyjątkami) jest zbrodnia nazwana 
katyńską. Obejmuje ona mniej więcej 15.000 pol
skich jeńców wojennych, wymordowanych przez 
Sowietów w 1940 r. Ofiary pochodzą z trzech obo 
zów, a mianowicie Kozielska, Starobielska i Ostasz
kowa. Prawie nie ma Polaka, któryby nie stracił 
tam kogoś bliskiego. Ja osobiście straciłem tam ro
dzonego brata, dwóch c otecznych braci oraz k Iku 
bardzo bliskich przyjaciół. Straciliśmy tam również 
licznych i bardzo wartościowych kolegów z Ma
rynarki Wojennej z kontradmirałem inż. Ksawerym 
Czernickim na czele. Oczywiście. Polacy w wol
nych krajach świata robią co mogą, by ta zbrodnia 
nie została zapomniana. W 1948 roku wydano w W 
Brytanii książkę pt. „Zbrodnia katyńska w świe
tle dokumentów”. W Kongresie USA stworzono 
Komitet Katyński w 1952 r., który zebrał doku
menty i oskarżył Sowiety. Od 1950 roku jest w Lon
dynie celebrowana co roku Msza za dusze pomor
dowanych, tak, jak my to robimy co roku za po
ległych ii zmarłych Kolegów gdy obchodzimy Świę
to Marynarki Wojennej. O ile chodzi o pamiątki 
stałe, jest obraz Matki Boskiej Kozielskiej w koś
ciele polskim św. Andrzeja Boboli w kaplicy Jej 
imienia, namalowany przez T. Zielińskiego. W ko
ściele w Manchester, obok urny oświęcimskiej, 
jest urna katyńska z napisem „Wiosna 1940”, ufun
dowana 3.5.1964 roku. W kościele polskim w Leice
ster 24.4.1966 odsłonięto tablicę z napisem: „W hoł
dzie 15.000 jeńców z obozów Kozielsk-Starobielsk- 
Ostaszków, pomordowanych w 1940 roku przez 
ZSSR w miejscowości Katyń i innych n eznanych 
miejscowościach Rosji Sowieckiej. Cześć ich pa- 
mięci — rok milenijny 1966 — byli sowieccy wię
źniowie w Leicester”.

W 1967 roku, w kaplicy Matki Boskiej Koziels
kiej odsłonięto tablicę, na której widnieją nastę
pujące słowa: „Ofiarom Katynia i innym Rodakom 
wymordowanym w niewoli sowieckiej — wieczne 
odpoczywanie racz im dać Pan e. Uratowani z nie
woli sowieckiej, rodziny ofiar i inni uchodźcy pol
scy ufundowali ten pomnik, który został odsłonię
ty 30.4.1967 r.”. Wreszcie jest ponoć tablica w De
troit w USA, oraz w przyszłości ma stanąć po
mnik poświąccny ofiarom katyńskim w Londynie na 
cmentarzu Gunnesbury. Na ten pomnik zbiera się 
pieniądze od czterech lat lub więcej i ma koszto
wać, jak na nasze stosunku zawrotną sumę 30 000 
funtów. Na czele polsko-angielskiego Komitetu stoi 
lord Barnby. Władze miejskie dzielnicy Kensing
ton — Chelsea, w której większość stanowią kon
serwatyści, sprzyja temu projektowi, pozwoliły 

na ustawienie pomnika w dobrym miejscu, niedale
ko kościoła anglikańskiego. Nieoczekiwanie sprze
ciwiły się itemu anglikańskie władze kościelne. Dla
tego obecnie pomnik ma stanąć na cmentarzu. 
Dlaczego anglikańskie władze kościelne sprzeciwiły 
się wystawieniu pomnika w miejscu bardziej publi
cznym jest jasne i nie wymaga komentarzy.

Napisałem wszystko, co wiedziałem o Katyniu 
po to, by bardziej podkreśl ć wyczyn rady uchodź
stwa polskiego w Szwecji oraz zasługi naszego kole
gi ii członka SMW, inż. T. Głowackiego, jak rów
nież kol. Pizuńskiego, który mu dzielnie pomagał. 
Jnż. Głowacki jest jednocześnie prezesem SPK, w 
Szwecji. Wiemy, że kolonia polska w Szwecji jest 
stosunkowo nieliczna, wiemy, że część jej znajduje 
się pod wpływami ambasady i konsulatu PRL, wie
my, że Szwedzi są w stosunku do Sowietów słu
żalczo grzeczni. O nich źle się nie mówi. Wszystko 
co robią, jest świetne, byle chwalić, byle nie draż
nić, a pomimo to pomnik jest, został wykonany w 
porę, w zdumiewająco krótkim czasie i poświęco
ny przez biskupa Rubina. Na pomniku widnieje na
stępujący napis: „Polakom barbarzyńsko zamordo
wanym przez Sowiety w Katyniu w 1940 r. i w in
nych miejscach kaźni — wolni rodacy”. Na tym 
kończę swoje osobiste komentarze i przystępuję do 
opisu uroczystości iw Sztokholmie, na podstawie o- 
trzymanych zaproszeń, opowiadań i fotografii. Na 
początek — jak wyglądały zaproszenia do wzięcia 
udziału w uroczystościach? Zaproszenie było napi- 
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sane w dwóch językach —■ polskim i angielskim. Na 
stronie wewnętrznej z lewej strony treść po polsku, 
z prawej angielska © tej samej treści: „Mamy zasz
czyt prosić .... o wzięcie udziału w uroczystości 
odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Katyńskiego w 
dniu 10 listopada 1975 r. o godz. 14.30 na terenie 
OPOM przy ulicy Ostermalmsgatan 75 w Sztokhol
mie. Pomnik ten, ufundowany przez polskie społe
czeństwo w Szwecji, będzie wyrazem pamięci o po
mordowanych przez Sowiety w 1940 r. bezbronnych 
polskich jeńcach wojennych — SPK w Szwecji.

Sprawozdanie z uroczystości napisał inż. Janusz 
Sikorski. Zatytułował go: „Pierwszy w świecie pom
nik katyński”. Istotnie, jak już o tym wspominałem 
na wstępie, są tablice, jest święty obraz i urna, ale 
pomnika nie było. Jest więc on pierwszym. Poniżej 
podaję ważniejsze wyjątki ze sprawozdania inż. Si
korskiego.

„Dzień 16 listopada 1975 roku pozostanie w pa
mięci Wolnych Polaków w Szwecji jako data, w któ
rej Polacy zamanifestowali czynem utrwalenie pa
mięci o zamordowanych przez Sowiety w roku 1940 
polskich jeńców wojennych wziętych do niewoli 
przez wojska sowieckie.

Tym czynem jest wzniesienie w Sztokholmie 
POMNIKA KATYŃSKIEGO ku czci naszych 
pomordowanych Rodaków.

Ceremonia odsłonięcia i poświęcenia Pomnika by
ła poprzedzona uroczystą Mszą św. ,o godz. 12.15, 
celebrowaną przez J.E. Ks. Biskupa Władysława Ru- 
bina w licznej asyście duchowieństwa.

Na odsłonięcie Pomnika przybyło około 300 osób. 
Zapewne byłoby więcej uczestn ków, gdyby n:e chło
dny, wietrzny dzień, który ludziom starszym i sła
bego zdrowia nie sprzyjał w uczestniczeniu w długo
trwałej uroczystości pod gołym niebem. Kościół ka
tedralny podczas Mszy św. wypełniony był całko
wicie i oblicza się, że na nabożeństwie było około 
1000 osób.

Odsłonił i poświęcił Pomnik Ks. Biskup Włady
sław Rubin i wygłosił piękną mowę, podkreślając 
doniosłość chwili odsłomęcia pomnika i uwypukla
jąc potrzebę współdziałania i rozładowania zbęd
nych i często nieuzasadnionych rozdźwięków w ło
nie polskich organizacji.
Następnie prezes Krajowego Oddziału SPK w Szwe

cji, Tadeusz Głowacki, wygłosił spokojne, ale moc
ne przemówienie, podkreślając, że jest to czas, aby 
przerwać zmowę milczenia odnośnie mordu w Ka
tyniu.

Następnie zostały złożone pod Pomnikiem kwiaty 

pochodzące od: Stowarzyszenia Polskich Kombatan
tów w Szwecji, Rady Uchodźstwa Polskiego w Szwe
cji, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło 
Sztokholm, Jonkóping, od Zjednoczenia Polskiego 
w Jonkóping, , od Koła AK Szwecja, od Polaków 
w Danii, od Komitetu Na Rzecz Wolnej Pol
ski, z Kopenhagi, Oslo i Sztokholmu, od Stowarzy
szenia Polskich Lotników w Anglii oraz od szeregu 
osób prywatnych.

W uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Pomni
ka wzięli udział przedstawiciele wszystkich organi
zacji niepodległościowych w Szwecji zgrupowa
nych w Radzie Uchodźstwa Polskiego, przedstawicie
le Związku b. Więźniów Politycznych w Szwecji i 
Polskiego Komitetu Pomocy w Sztokholmie, przed
stawiciel Polskich Lotników w Angliii, kpt. pil. Jan 
Gutman, przedstawic ele (3) Stowarzyszenia Mary
narki Wojennej (Teodor Farbisz, Tadeusz Głowac
ki i Jarosław Pizuński), przedstawiciel Wolnych Po
laków w Danii, przedstawiciele Komitetu NA 
RZECZ WOLNEJ POLSKI z Kopenhagi, Oslo i 
Sztokholmu, przedstawiciel Rad:a Wolna Europa, 
mgr E. Kruszewski z Kopenhagi i civ. ing. A. Jacho
wicz z Oslo oraz liczni Rodacy z Goteborgu, Halm
stad, Hallstahammar, Jonkóping, Norrkoping, Ny- 
kping, Upsali i Vasteras. Zaszczycili tę uroczys
tość swoją obecnością przedstawiciele Estończyków, 
Łotyszów, Węgier i Hiszpan artysta malarz Julio 
Castellano.

Mimo osobistych zaproszeń nie było przedstawi
cieli władz szwedźkich partT politycznych, szwedz
kiej prasy i Radia-Telewizji — zapewne zmowa mil
czenia jeszcze nadal obowiązuje. .. Ze strony szwe
dzkich gospodarzy, przekazał swoje gratulacje jedy
nie przewodniczący jednej z pięciu partii politycz
nych.

Następna część uroczystości odbyła się w lokalu 
OPON jako akademia poświęcona zarówno pamię
ci pomordowanych w Rosji Sowieckiej Rodaków, 
jak i rocznicy odzyskania przez Naród Polski nie
podległości w 1918 roku. Akademię poprzedziło od
czytanie depesz i listów gratulacyjnych z okazji od
słonięcia Pomnika Katyńskiego. Nadeszły gratulacje 
i życzenia z różnych części świata, ze Stanów Zie- 
dnoczonych, Australii. Nowej Zelandii i kraiów Eu
ropy Zachodniej, Austrii, Belgii, Francji. Niemiec 
Zachodnich, Norwegii, Szwajcarii, W. Brytanii i 
Włoch.

Na akademię złożyły się przemówienia p.o. pre
zesa Rady Uchodźstwa Polskiego w Szwecji, inż. J. 
Rejmaka, redaktora mgr. E. Kruszewskiego 
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z Kopenhagi i b. więźnia łagrów sowieckich, a póź
niejszego żołnierza Drugiego Korpusu, p. Zofii Żak- 
Stadfors. Następnie w części artystycznej p. Jakub 
Moscowicz odegrał kilka utworów fortepianowych. 
Odśpiewaniem hymnu narodowego uroczystość za
kończono.

Na część twarzyską uroczystości złożyły się ga
wędy przy akompaniamencie ciast, kawy i herbaty.

Należą się specjalne słowa podziękowania wszy
stkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia 
uroczystości, a więc przede wszystkim ks. bp. W. 
Rubinowi za Jego udział w uroczystościach, wspa
niałe przemówienia i Jego obecność wśród Pola
ków w Szwecji. Należy podkreślić wielkość sil
nej woli i osobistą odwagę Księdza Biskupa, który 
zmuszony do zawrócenia z drogi Rzym-Sztokholm 
na skutek defektu samolotu, ponowił tę podróż na
stępnym samolotem.

Serdeczne podziękowanie należy wyrazić wszy
stkim tym, którzy jak ks. prałat Czesław Chmielew
ski, wiedzeni solidarnością narodową, w uroczysto
ściach wzięli udział.

Byłoby niesprawiedliwością nie podziękować rów
nież tym, którzy swoją pracą, swoim czasem i swo
imi wysiłkami doprowadzili do tego, że p erwszy 
w świecie prawdziwy Pomnik Katyński jest już fak
tem dokonanym. Jest godnym podkreślenia fakt, że 
od powzięcia decyzji wzniesienia pomnika do czasu 
jego realizacji upłynęły zaledwie dwa miesiące. W 
okresie tych dwóch miesięcy wykonane zostały pra
ce, na które składają się m. in. prawne załatwienie 
władania terenem, na którym wzniesiony jest pom
nik, strona finansowa i organizacyjna, całość spraw 
technicznych: odlewy stalowe, betonowe, specjalna 
płyta z napisami, symboliczne tło w formie wielkie
go obrazu na drzewie (6 na 2 m) oraz dekoracje, 
jak również rozwiązanie wszystkich spraw i zagad
nień natury prawnej. Pośpiech w realizowaniu bu
dowy pomnika był podyktowany koniecznością wy
nikającą z ewentualnych przeszkód, które mogłyby 
świadomie dążyć do niedopuszczenia do wzniesienia 
pomnika.

I tu należy w pierwszym rzędzie podkreślić zasłu
gi Prezesa Oddziału Krajowego SPK w Szwecji, in
żyniera Tadeusza *Głowackiego (szkoda, że nie uda
ło mu się spowodować obecności na uroczystości 
przedstawiciela Zarządu Głównego SPK czy Fede

racji Światowej SPK), który był głównym realiza
torem całości i działał w oparciu o wydajną pomoc 
ze strony dr. J. Borowieckiego, bosmana Marynarki 
Wojennej Jarosława Pizuńskiego, inż. Janusza Si
korskiego i mgr. Krzysztofa Trokenheima oraz in
nych ludzi dobrej woli”.

Poza sprawozdaniem warto również przytoczyć 
mowę ks. Biskupa oraz kol. Głowackiego. Są krót
kie, ale jakże treściwe.

#

PRZEMÓWIENIE
KS. BISKUPA W. RUB1NA

Bracia i Siostry,

Przez poświęcenie pomnika, dedykowanego Ro
dakom naszym, którzy poginęli w więzieniach i 
łagrach sowieckich, na zsyłkach i katorgach, a szcze
gólnie ofiarom KATYNIA poświęconego — raz 
jeszcze modlimy się za tych wszystkich Rodaków 
drogich naszym sercom i oddajemy Im należny 
hołd.

Są wśród nich nasi krewni i przyjaciele, nasi ko
ledzy i znajomi. Są wśród nich przede wszystkim 
nasi towarzysze broni z pamiętnego września 1939 
roku, z którymi razem broniliśmy Ojczyzny przed 
najeźdźcami. Wzięci przez Sowiety do niewoli zo
stali umieszczeni w obozach w Kozielsku i Staro
bielsku. Kiedyśmy jako więźniowie przybyli do Sta
robielska we wrześniu 1940 roku, do tego samego 
obozu, w którym byli nasi bracia — już ich tam 
nie było i n'kt nam o nich niczego nie mógł powie
dzieć. Wszelki ślad po nich zaginął. Gdy w rok 
później, pod dowództwem gen. Władysława Ander
sa stworzyliśmy Armię Polską w Rosji — w jej sze
regach tych naszych towarzyszy nie odnaleźliśmy.

Po wyjściu z Rosji dowiedzieliśmy się, że część 
z nich została wymordowana w KATYNIU, a in
ni w innych miejscach dotąd nieustalonych z całą 
pewnością.

Składając im hołd i modląc się za nich proś my 
Stwórcę naszego i 'Zbawiciela, abyśmy zjednoczeni 
miłością Bożą i miłością ludzi wszystkich oraz uko
chaniem naszego Narodu i naszej Ojczyzny, co nas 
szczególnie łączyć powinno, a nigdy dzielić, z racji 
tych właśnie najwyższych wartości prosimy Boga 
byśmy byli wiernymi Jemu, byśmy byli wiernymi 
Ojczyźnie oraz ideałom wolności, sprawiedliwości 
i pokoju, za które ci nasi Rodacy, których dziś upa
miętniamy, złożyli swoje życie w ofierze.

Cześć ich pamięci!
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Pragnę podziękować przy tej okazji gorąco p. 
prezesowi Tadeuszowi Głowackiemu i Oddziałowi 
SPK w Szwecji za zaproszenie mnie na to poświę
cenie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE 
PREZESA ODDZIAŁU SPK SZWECJA

Spotkał mnie ten wielki zaszczyt, że danym mi 
jest wygłos ć inauguracyjne przemówienie na odsło
nięcie i poświęcenie pierwszego w świecie pomni
ka, wzniesionego ku czci pomordowanych w Sowie
tach naszych kolegów — jeńców wojennych.

Witając serdecznie obecnych, dziękuję wszystkim, 
z Jego Ekscelencją Ks. Biskupem Władysławem Ru
binem na czele, za wzięcie udziału w tej uroczystoś- 
Oto upłynęło już 35 lat od daty wymordowania na
szych Rodaków w Sowietach. Trzydzieści pięć lat, 
to wielki szmat czasu w życiu człowieka. Od trzy
dziestu pięciu lat Polacy usiłują znaleźć motywy 
dokonania tzw. mordu katyńskiego lub chociażby 
utrwalenia tej zbrodni w świadomości żyjących, jak 
również przekazania potomnym pamięci faktu do
konania cynicznego mordu na bezbronnych jeń
cach wojennych. Usiłowania te, jak do tej pory, 
były unicestwiane bądź przez wrogie Narodowi Pol
skiemu siły, bądź też przez oportunistyczną posta
wę innych.

Polacy usiłowali wielokrotnie odwoływać się do 
sumienia świata w sprawie mordu katyńskiego, ale 
świat, jak dotychczas, woli dawać pierwszeństwo 
wartościom materialnym przed wartościami ducho
wymi, zapominając, że wartości materialne są prze
mijające, a tylko wartości duchowe są wieczne.

Żyjemy w czasach powszechnego zakłamania, de
prawacji i upadku moralności w stosunkach mię
dzyludzkich. Mordercy z Katynia i innych, dotych
czas nie stwierdzonych miejscach mordów a la Ka
tyń na terenie Rosji Sowieckiej, liczą na to, że czas, 
jako czynnik, wymaże z pamięci ludzkiej bezprzykła
dny fakt ludobójstwa, za jaki należy uważać mord 
katyński. Starzy powymierają, a młodzi, ogłupiani 
kłamstwem i tendencyjną propagandą, wiedzieć na
wet nie będą, że ich rodacy, a często członkowie 
ich rodzin, zginęli z nieludzkich rąk oprawców z 
Kremla.

Dla tych młodych w szczególności wzniesiony jest 
ten pomnik. Niechaj patrząc nań i wnikając w gene

zę jego powstania, mają możność porównania tego, 
co mówią sowieckie kłamstwa z historycznymi fak
tami, niechaj wiedzą, gdzie leży prawda.

Dla oportunistów pomnik ten niechaj będzie o- 
strzeżeniem, że to nieszczęście, które spotkało Na
ród Polski z rąk sowieckich, może przy zmianie 
koniunktury spotkać ich samych.

Niech mi będzie wolno podkreślić tutaj, że ze 
strony władz sowieckich nie spotkaliśmy się z prze
ciwstawieniem- się naszej akcji wzniesienia tego po
mnika, a ze strony naszych przyjaciół, Szwedów, 
doznaliśmy dużo pomocy i życzliwego zrozumie
nia naszych dążeń.

T. Głowacki 

# * *

Na zakończenie mogę jeszcze dodać, że pora wy
mienionymi w sprawozdaniu kolegami Marynarki 
Wojennej, byli jeszcze koledzy: Leon Pośpiech i 
Zygmunt Sokołowski, oraz że mgr Eugeniusz Kru
szewski z Kopenhagi jest byłym porucznikiem Ma
rynarki powojennej. Co się tyczy kosztów, to wy
niosły one brutto (z obrazem włącznie) około £3.500 
-4.000, z czego społeczeństwo w Szwecji pokryło 
dotychczas mniej więcej 1/4 tej kwoty. A resztę? 
Jak go znam, jestem przekonany, że resztę pokrył 
kol. Głowacki z własnej szkatuły. Gdybym był Sien
kiewiczem powiedziałbym: oby tacy Polacy-niepod- 
dległościowcy, jak ci, w Szwecji, na kamieniu się 
rodzili. Będąc jednak zwykłym, przeciętnym czło
wiekiem pozwolę sobie jedynie złożyć na ręce kol. 
Głowackiego w imieniu Stowarzyszenia Marynar
ki Wojennej oraz -swoim, jemu i wszystkim, którzy 
przyczynili się do postawienia Pomnika, bardzo 
serdeczne i płynące z głębi serca gratulacje. Bar
dzo również żałuję, że w tych uroczystościach nie 
mogłem wziąć udziału.

Jeszcze kilka ostatnich zdań uzupełniających. Po
mnik postawiony jest na prywatnej działce, właści
wie na dziedzińcu. W wypadku przeciwnym nigdy 
nie mógłby ujrzeć światła dziennego. Niemniej am
basadorzy Związku Sowieckiego i Polski Ludowej 
złożyli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych protest 
przeciwko pozwoleniu przez władze szwedzkie na 
jego budowę oraz na prowadzenie kampanii prze
ciwko państwu Paktu Warszawskiego.

Kwiecień 1976
, B. Jabłoński
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OFIARA SYMBOLEM
POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI
W siedzibie Głównej Komisji Skarbu Narodo

wego w Londynie odbyła się 13 marca br. podnio
sła uroczystość o niecodziennym charakterze. Za
szczycił ją swą obecnością Pan Prezydent RP, dr 
Stanisław Ostrowski wraz z premierem Alfredem 
Urbańskim i Rządem RP, Przewodniczącym Rady 
Narodowej RP p. Franciszkiem Wilkiem, Genera- 
ilicja, przedstawiciele Duchowieństwa, organizacji 
katolickich, społecznych i ogniw Skarbu Narodo
wego.

Istotę uroczystości stanowiła ofiarność — 
w szerokim pojęciu, której przejawy, jakże silnie 
w ostatnich latach zapanowały nad polską rzeczy
wistością, ofiary życia, krwi, trudu i wysiłków.

Symbolizowała je postać bł. o. Maksymiliana Kol
be, przedstawiona na płaskorzeźbie dłuta artysty 
Tadeusza Zielińskiego, umieszczonej na honorowym 
miejscu w sali zebrań Skarbu Narodowego, ude
korowanej wstęgami narodowymi i barwami Krzy
ża Armii Krajowej.

Postać bł. o. Maksymiliana Kolbe staje się sym
bolem najcenniejszej ofiary z własnego życia dla 
uratowania życia bliźniego. Staje się ona również 
symbolem ofiary związanej z walką Armii Polskiej 
o wolność, w kampanii wrześniowej, w Armii Kra
jowej, w Polskich Siłach Zbrojnych walczących na 
wielu frontach na lądzie, w powietrzu i na morzach, 
ofiary złożonej przez zesłańców w łagrach rosyj
skich i niemieckich obozach koncentracyjnych o- 
raz innych miejscach kaźni.

Nasza walka o wolność trwa. Kres ofiar jeszcze 
nie nadszedł. Ofiarność z jednej płaszczyzny, obec
nie nieaktualnej, znalazła ujście w ofiarności na 
cele służące tej samej idei. Reprezentuje je instytu
cja już wielokrotnie zasłużona w naszej historii 
walki o niepodleg(pść — Skarb Narodowy.

Te trzy nurty ofiarnośoi zespolone zostały w 
dniu 13 marca w sali posiedzeń Skarbu Narodowe

go w Londynie, co wyraźnie podkreślił charakter 
uroczystości.

Po przywitaniu Pana Prezydenta RP i gości, w 
swym zagajeniu prezes Zygmunt Szadkowski powie
dział: „Umieszczenie płaskorzeźby w sali Skarbu 
Narodowego i w miejscu zebrań Rady Narodowej 
RP, ma głęboką wymowę. Żyjemy w okres e wiel
kiego kryzysu ideowego w świecie, który zagubił 
wartości ideowe. W naszej pracy emigrantów poli
tycznych możemy czerpać wsparcie z bogatej skarb
nicy, jaką nam daje bł. o. Maksymilian Kolbe.

Ofiarodawca płaskorzeźby, Zbigniew Witek, 
wskazał względy ideowe, jakie skłoniły go do zło
żenia daru właśnie Skarbowi Narodowemu.

Honorowy prezes Koła AK, gen. Tadeusz Peł
czyński, umieścił Krzyż Armii Krajowej na ramie 
płaskorzeźby. Podkreślił znaczenie ofiary życia i 
krwi, którą to wspólnotą kierując się, władze 
Koła AK składają wotum bł. o. M. Kolbe.

Po złożeniu wotum, rektor Polskiej Misji Kato
lickiej, ks. prałat Karol Zieliński poświęcił płasko
rzeźbę i wezwał obecnych do odmówienia wspól
nej modlitwy.

W końcowym przemówieniu o. Jerzy Mirewicz, 
TJ, kapelan Koła AK, na tle naszych dziejów, ob
fitujących w potrzebę składania ofiar, wskazał na 
trzy nurty, które tak wyraźnie wystąpiły w dzi
siejszej uroczystości. Pozornie nie związane ze so
bą, a jednak tak bliskie sobie, bo wypływające z 
burzliwości naszych dziejów, wymagających ofiar.

Te to właśnie myśli o. Mirewicza posłużyły nam 
do nakreślenia niniejszego wstępu.

Na zakończenie prezes Z. Szadkowski podzię
kował Panu Prezydentowi RP i gościom za wzięcie 
udziału w uroczystości oraz artyście i ofiarodaw
cy, dzięki którym mógł się odbyć ten znamienny 
akt poświęcenia płaskorzeźby i złożenia wotum.
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ORP „BŁYSKAWICA” 
(Notatka dokumentacyjna)

I moja „Błyskawica” zastąpiła na Nabrzeżu Po
morskim portu gdyńskiego wycofany stamtąd okręt- 
muzeum „Burzę”.

W związku z tym warto przypomnieć w jak dra
matycznych okolicznościach 30 lat temu odbyło się 
przekazanie „Błyskawicy” tzw. Polskiemu Tymcza
sowemu Rządowi Jedności Narodowej.

* # 
*

ORP „BŁYSKAWICA” — 
OKRĘTEM - MUZEUM

16 lat temu przy skwerze Kościuszki w Gdyni 
zacumował okręt-muzeum „Burza”. Zaskarbił on 
sobie wielką sympatię w sercach blisko 4 min. zwie
dzających, których gościł na pokładzie. Niestety, 
50 lat na wodzie zrobiło swoje i stan techniczny 
jednostki nie pozwolił już na dalszą jej eksploata
cję. W dowództwie Marynarki Wojennej zapadła 
więc decyzja, by tę ważną społecznie funkcję spra
wowała „Błyskawica” — niszczyciel o podobnych 
tradycjach i zasługach bojowych, jak powszechnie 
dziś znana jego poprzedniczka ... Poinformował o 
tym wiceadmirał Ludwik Janczyszyn, który w towa
rzystwie kontradmirała Ludwika Dutkowskiego spo
tkał się z dziennikarzami na pokładzie „Błyskawicy”.

Przypomniane zostały piękne karty tego okrętu, 
wypełnione uczestnictwem w działaniach wojennych: 
przeprowadzenie 108 patroli, osłona 83 konwojów, 
udział w zwalczaniu nieprzyjacielskich okrętów i 
samolotów oraz w wielu najpoważniejszych akcjach 
bojowych. W lipcu 1947 r. „Błyskawica” powróciła 
do Gdyni, pełniąc od tej pory ważną rolę w szko
leniu marynarzy, podoficerów i oficerów. W innym 
— nje mniej ważnym zakresie — służbę tę pełnić 
będzie nadal jako okręt-imuzeum.

Jeszcze jeden akcent wypełni skwer Kościuszki. 
Obok „Błyskawicy” stanąć mają trzy kamienne bry
ły przestrzenne z nazwami niszczycieli: „Burza”, 
„Grom i „Wicher. To imiona okrętów, zasłużo
nych w II wojnie światowej oraz dwóch ostatnich 
jednostek, które do niedawna pełniły służbę pod 
banderą ludowej Marynarki Wojennej.

(grad)

ADMIRALTY, S.W.l.

23 rd May, 1946

My dear Admiral,

I have been instructed to inform you that the 
Polish Provisional Government have asked for the 
return of P.S. BŁYSKAWICA, BURZA and WILK.

Although no formal reply has yet been made, it 
is clear that the Admiralty must accede to this re
quest. I have therefore, to ask for your formal 
agreement to hand over these ship to British Care 
and Maintenance Parties on such dates as may be 
necessary.

The Board of Admiralty have instructed me to 
express their admiration of the gallant exploits of 
the Polish Warship during the period they served 
under British Operational Command and under 
your own vigorous leadership.

Yours sincerely
E.W. King

Vice-Admiral

* * 
*

Vice-Admiral J. Swirski, K.C.B., 
28, Wimpole Street, 
London, SW 1.

28, Wimpole Street

London, W1.
25th May, 1946

My dear Admiral,

Thank you very much for the second paragraph 
of your letter of 23rd May, 1946. We are most 
grateful for the kind appreciation of efforts of our 
Warships during the war, which you have expressed 
to me on behalf of the Board of Admiralty.

Please convey my gratitude to their Lordships.

CHIEF OF THE POLISH NAVY 

/-/ J. Swirski, Vice Admiral
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Vice Admiral E.L.S. King, C.B., M.V.O.,
Ilie Admiralty

* * * *

25th May, 1946

My dear Admiral,

I shall be much obliged to you for presenting 
to the Board of Admiralty and to the Foreign Secr
etary the following statement:

„I have received from Vice Admiral E.L.S. 
King a letter dated 23rd May, 1946, containing the 
demand of surrendering to the Royal Navy OORP 
„Błyskawica’, „Burza” and „Wilk’ which have to 
be handed over to the so-called Polish Provisional 
Government of National Unity, recognised by His 
Majestys Government as a Provisional Government 
of the Republic of Poland.

The ships in question are the property of the 
Polish State and of the Polish Nation, but do not 
belong to the Polish Provisional Government of 
National Unity, which, being imposed from outside, 
against the wishes of the Polish Nation, cannot rep
resent the Polish Republic.

Therefore, the transfer to this Provisional Gov
ernment Of above mentioned ships, which un
til now have been under orders of the legal Polish 
Authorities, cannot be considered as a return of 
these ships to the Polish State.

The demand of the Admiralty is not only incom
patible with the legal and political situation, as un
derstood by nearly the entire Polish Nation, but also 
is in conflict with the provisions and spirit of the 
Anglo-Polish agreement of 18th November, 1939.

I lodge hereby a strong protest against this de
mand.

The situation in which the Polish Navy finds it
self at the present moment does not allow me to do 
what in normal conditions would be the first thing 
to be done in such case, i.e. to order ORP „BŁY
SKAWICA” to leave immediately territorial waters 
of the United Kingdom.

Having therefore to yield to what I consider a 
“force majeure” I ąm ready to comply with the 
demand of British Authorities and shall issue appro
priate orders to the Commanding Officer of ORP 

„BŁYSKAWICA”, the surrender of which has been 
demanded for the 28th May, 1946”.

CHIEF OF THE POLISH NAVY 
J. Swirski
Vice Admiral

* *

Vice-Admiral E.L.S. KING, C.B., M.V.O., 
The Admiralty.

FROM ADMIRALTY
Date: 23rd May, 1946.

IMPORTANT 
To:

C. in C. Rosyth
C. kin C. The Nore
C. in C. Plymouth

C. in C. Portsmouth
F.O.C.R.F.
N.O.I.C. Harwich
F.O.S/M
S.O.R.F. Harwich
From Admiralty (R) C. in C. Home Fleet.

Admiralty Message 201920. Provisional plan has 
now been discussed with Admiral Swirski and fol
lowing agreed:

a) BŁYSKAWICA to be handed over to British 
C. & M. Party on Tuesday, May 28 th. BŁYSKA- 
wica will have received instructions from Admi
ral Swirski to this effect. So far only Command
ing Officer is aware of position and details 
of transfer should be arranged with him on 
his return. Further instructions regarding ultim
ate transfer, to Warsaw Poles will be sent in due 
course.

b) Ships now in reserve remain in reserve with pre-, 
sent crews on board for the time being.

c) When ordered by Admiralty ships on loan should 
be sailed with present crews to laying up ports 
previously indicated. Admiral Swirski will ad
vise Commanding Officers to this effect. They 
will not then commence destoring and de-am- 

munitioning until receipt of further instructions.
d) All ships are to fly Polish Flag as long as they 

are manned by Polish crews. Polish Flag to be 
struck with ceremony in BŁYSKAWICA by de
parting Polish Crew. The White Ensign is not 
repetition not to be hoisted.
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Tłumaczenie z angielskiego.

SZEF KIEROWNICTWA Marynarki Wojennej
28, W mpole Street, 
London W.l.

Dnia 25 maja 1946

Wice-Admirał E.Ł.S. King, 
Admiralicja.

Będę Panu bardzo wdzięczny za przedstawienie 
Admiralicji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych 
następującego oświadczenia:

„Otrzymałem od Wiceadmirała E.L.S. Kinga list 
datowany 23 maja 1946, zawierający żądanie prze
kazania Royal Navy OORP BŁYSKAWICA, BU
RZA i WILK, które mają być oddane do dyspozycji 
tzw. Polskiego Tymczasowego Rządu Jedności Na
rodowej, uznawanego przez Rząd Jego Królewskiej 
Mości jako tymczasowy Rząd Rzeczypospolitej Pol
skiej.

Okręty te są własnością Państwa i Narodu Pol
skiego, ale nie są własnością Polskiego Rządu Tym
czasowego Jedności Narodowej, który tfe może re
prezentować Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż jest 
wbrew woli Narodu Polskiego narzucony mu z zew
nątrz.

Przekazanie zatem temu Tymczasowemu Rządowi 
wyżej wymienionych okrętów, które dotychczas pod
legały legalnym Władzom Polskim, nie może być u- 
ważane jako zwrot tych okrętów Państwu Polskie
mu.

Żądanie Admiralicji jest nie tylko sprzeczne z 
istotą sytuacji polityczno-prawnej, tak, jak ją rozu
mie cały Naród Polski, ale jest również w sprzecz
ności z postanowieniami i duchem Angielsko-Pol
skiego Układu Morskiego z dnia 18 listopada 1939.

Przeciwko temu żądaniu Władz Brytyjskich za
kładam stanowczy protest.

Sytuacja, w której Polska Marynarka Wojenna o- 
becnie się znajduje nie daje mi jednak możliwości 
uczynienia tego, co w normalnych warunkach byłoby 
pierwszą rzeczą do zrobienia, tj. wydanie rozkazu 
ORP BŁYSKAWICA, żeby natychmiast opuścił wo
dy terytorialne Zjednoczonego Królestwa.

Będąc zatem zmuszony do ustąpienia wobec — 
według mego przekonania — „force majeure”, je
stem gotów do zastosowania się do żądania władz 
brytyjskich i wydam odpowiednie rozkazy Dowódcy 
ORP BŁYSKAWICA, którego przekazania zażąda
no na dzień 28 maja 1946 r.”

SZEF KIEROWNICTWA MARYNARKI 
WOJENNEJ

J. SWIRSKI 
Wiceadmirał
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LIST OTWARTY

Chociaż prowadzę wraz z p. Haliną kilka rubryk 
w „Naszych Sygnałach”, artykuły główne czytam, 
jak wszyscy, dopiero po otrzymaniu gotowego ze
szytu. W ostatnim przeczytałem z wielki zaintere
sowaniem artykuły kol. Łubieńskiego o „Dragonie”, 
oraz kol. Tymińskiego (tzw. „Beja”, dla starszego 
pokolenia), o „Conradzie’. Różne w duchu, ale 
jakże ciekawe. „Dragon”, tak jakby część pierwsza, 
'a „Conrad” część druga nieistniejącej książki 

„Polskie krążowniki”. Przy tej samej okazji sięgnę
ło się pamięcią 30-kilka lat wstecz. Pomyślałem so- 
b e również, że „Bej’ jest w czepku urodzony i o- 
dezwała się we mnie trochę zazdrość — nie złośliwa 
w swym charakterze, a raczej ta dobrotliwa. A dla
czego? — opowiem.

Po Straceniu „Dragona” wezwał mnie do siebie 
admirał Świrski i zwrócił się do mnie w mniej więc- 
cej następujących słowach: „Mamy bardzo szybko 
objąć krążownik „Danae” typu „Dragona”, który 
będzie się nazywał „Conrad (ponoć inne propono
wane nazwy, jak np. „Lwów’, ze względu na 
Sowiety zostały przez Anglików odrzucone), Wy
znaczam pana na zastępcę dowódcy. Ze względu na 
to, że zdrowie dowódcy kmdr. S. Dzienisiewicza nie 
jest najlepsze, będzie on wyokrętowany po kilku 
miesiącach i gdy się Pan dobrze zaznajomi z okrę
tem, wtedy zostanie pan jego dowódcą. Zda pan 
komandor swoje obowiązki w Sztab:e Głównym 
kmdr. Durskiemu, a sam wraz z uzupełnioną zało
gą „Dragona” zaokrętuje się dnia takiego a takie
go na „Danae”. Po zdaniu okrętu przez Anglików 
nastąpi podnies:enie bandery. Na kilka dni, wraz z p. 
komandorem będzie zaokrętowany kmdr A. Hule
wicz, który pomoże panu w objęciu obowiązków 
z.d.o.”.

Rozkazy Szefa Kierownictwa Marynarki Wojen
nej zostały ściśle wykonane. Zaokrętowaliśmy się 
na „Danae”, ku zdumieniu Anglików szybko, spo
kojnie i sprawnie. Oczywiście rozwiązanie tej za
gadki było bardzo proste. Powiedziałem załodze: 
— „Znacie ten okręt jak własną kieszeń, bo jest 
taki sam jak „Dragon”. Niech każdy zajmie to sa
rnio pomieszczenie co na „Dragonie”. Starzy Dra- 
gonowcy pomogą nowym- w rozmieszczeniu. Rozejść 
się”. •

Dowódcą brytyjskim na „Danae” był Cpt. Barry 
R.N., powołany z rezerwy. Był on starszym bratem 

kontradmirała Barry, admirała „Submarines”, 
później wiceadmirała, czarującego człowieka, któ
ry, niestety, zmarł w sile wieku. Poznałem go, gdy 
byłem na stażu w jego sztabie w Londynie, w okresie 
„doodle bombs”. Jego prawą ręką w sztabie był 
Cpt. James G. Roper R.N., były dowódca flotylli 
OOPP w Dundee, którego poznałem, gdy byłem 
tam na „Wilku”. Również czarujący człowiek. Zgi
nął on później w wypadku samolotowym. Nazwiska 
„Commandera, czyli zastępcy d o. na „Danae nie 
pamiętam. Był to wysoki, spokojny Anglik, też po
wołany z rezerwy, który mi na odjezdnym podaro
wał gruby tom „Kings Regulations”. Książkę tę 
mam u siebie do tej chwili. Po kilku dniach nastą
piło podniesień e bandery, na które przyjechał z 
Londynu kontradmirał Korytowski. Szczątkowa za
łoga brytyjska zeszła na ląd, brytyjskiego dowódcę 
opuszczającego ókręt pożegnaliśmy z należnymi ho
norami i okręt stał się polskim ORP „Conrad”.

Wszystko było — jak o tym wspomniał Tymiński 
-— był Scapa i Chatham i Southampton z desyn- 
fekcją włącznie. Na ogół okres raczej nieciekawy i 
męczący, szczególnie że nasza przyszłość rysowała 
się w coraz bardziej ponurych kolorach i o dobrą 
dyscyplinę było coraz trudniej. Znikła wiara i za
pał załogi.

W tym miejscu chciałbym wspomnieć trzy zupeł
nie różne zdarzenia, które utkwiły mi w pamięci:

1) Pomimo zimowych mesięcy w Scapa, znanym 
ze swoich sztormów, zapanował tam raptem wio
senny, ciepły dzień. Jak dzisiaj przypominam so
bie naszego drogiego chorążego Grzywaczyka, któ
ry nie wytrzymał, poprosił o łódź i radośnie żeglo
wał wśród okrętów Home Fleet tak, jak na naszej 
redzie w Gdyni.

Otrzymaliśmy sygnał od dcy Floty, adm. McGre- 
gora, że następnego dnia bierzemy udział w ćwicze
niach niezależnie od pogody. Udział w ćwiczeniach 
brały 3 okręty. Jeden pancernk typu Nelson, jeden 
10 tys.donowy krążownik 1 nasz „Conrad”. Ogrom
nie śmiesznie to wyglądało, gdy tamte pruły bez tru
du swoje 20-kilka węzłów, a ostatni w szyku „Con
rad”, jak mały foksterierek pędzący za dużymi bry
tanami robił wrażenie, że się rozleci, aby im dotrzy
mać kroku. Nota bene któryś z krążowników typu 
Conrad jako ostatni krzyk mody widział na redzie 
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w Sewastopolu w 1919 r., śp. Bronek Łątkiewicz.
Pamiętam że gdzieś na południu W. Brytanii stał 

na redzie nasz „Conrad. Jeden marynarz zamiast o 
statnią, wieczorną motorówką, iwraca pierwszą po
ranną. Raport za spóźnienie u Dcy Oddziału. — 
Czemu n'e wróciliście wieczorną motorówką? — 
pyta Dowódca Oddziału. — Melduję, nie mogłem, 
panie kapitanie, bo byłem w ekstazie miłosnej. — 
Okoliczność łagodząca, więc i kara była minimal
na.

Ale wróćmy do tej mojej zazdrości. Pewnego pię
knego dnia, nieoczekiwanie przyszedł rozkaz, abym 
zdał swoje obowiązki kmdr. Wrońskiemu, co było 
dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Okazało się, 
(o czym nie wiedziałem), por. lek. Ząbroń napisał 
raport o moim zdrowiu z konkluzją, że nie może 
być na okręcie i d.o., i z.d.o. o słabym zdrowiu. 
Istotnie dokuczał mi bardzo żołądek (spadek po 
OOPP — wrzody dwunastnicy) i w gruncie rzeczy 
doktor miał rację, ale że wszystko zostało zrobione 
po cichu, poza moimi plecami, mam do niego żal 
do tej chwili. Byłem w polskim szpitalu w Edynbur
gu. Tam stwierdzono, że nie jest to rak (dowcip 
lekarza-rentgenologa: widzę, rak tam siedzi i ma
cha cgonem), wobec tego zameldowałem się w Kie
rownictwie Marynarki Wojennej, gdzie, praktycznie 
biorąc, zostałem zastępcą kontradmirała Korytow- 
skiego. Podlegały mi wszystkie jego wydziały, o- 
prócz prasowego, prowadzonego przez kmdr. Ko- 
sianowskiego i por. mar. Hrynkiewicza-Moczulskie- 
go. Inaczej mówiąc, podlegały mi wydziały przy
sposobienia do życia cywilnego, planowania i de
mobilizacji. „Funeral Director”, jak niesmacznie 
zadowcipkował sobie kmdr Childs. Wciąż próbuję o 
tej zazdrości coś powiedzieć i wciąż mi się nie uda- 
je, bo odbiegam od tematu. Ale teraz, obiecuję, nie 
dam się unieść. Moim marzeniem było widzieć po
bitych szkopów i marzenie to, jak wiele innych, 
nie spełniło się. A „Bej”, chociaż przechodził przez 
najgorszy okres naszego dogorywania, widział jed
nak tych pobitych, pysznych, a teraz potulnych 
Niemców w Wilhelmshaven, oraz był świadkiem 
radości oswobodzonych narodów: norweskiego i 
duńskiego. Nie danym nam było zobaczyć wolnej

Polski, ale miał on przynajmniej tamte wrażenia na 
osłodzenie tej bardzo gorzkiej pigułki. Mnie one o- 
minęły i stąd trochę itej zazdrości.

B. Jabłoński

P.S. A propos artykułu kol. Łubieńskiego, o ile 
sobie przypominam, karne uprawnienia z.d.o. na 
„Conradzie” odpowiadały dowódcy piechoty dywi
zyjnej, a dowódcy okrętu — dowódcy dywizji.
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Do Redakcji „Naszych Sygnałów”

16-ty września, 1976

W imieniu współautora i własnym proszę u- 
przejmie o zamieszczenie poniżej notatki na te
mat naszej najnowszej książki.

Z góry serdecznie dziękujemy i pozostajemy z 
głębokim szacunkiem.

dr T. Kryska-Karski

T. Kryska-Karski i S. Żurakowski

„GENERAŁOWIE 
POLSKI NIEPODLEGŁEJ”

190 stron, 630 zwięzłych biografii, 320 zdjąć. 
Opracowanie obejmuje generałów, admirałów i 
biskupów polowych od 1918 roku aż do ostatnich 
nominacji na obczyźnie.

Cena £2.50 ($5.00) plus przesyłka. W W. Brytanii 
£2.80.

Do nabycia wyłącznie u autorów:
Dr T. Kryska-Karski,
c/o Polish Institute,
20, Princes Gate,

LONDON, SW7 1QA.

Czeki, MO i PO wystawiać na: T. K. Karski i 
przekreślić.
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LISTY DO REDAKCJI ODPIS
Inż. Piotr Bukraba
W. St. Mary Blvd.
1413 W. St. Mary Blvd.
Lafayette, La. 70501
USA

Lafayette, 5 marca 1975

ZARZAD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA
MARYNARKI WOJENNEJ W LONDYNIE,

Niniejszym zgłaszam swoją rezygnację z członko
stwa Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w Lon
dynie, co jest wyrazem mego negatywnego ustosun
kowania się do działalności Stowarzyszeń a, a raczej 
do jego kolejnych, zresztą z reguły niezmiennych 
Zarządów Głównych ostatnich lat, jako faktycz
nych inspiratorów wszelkich poczynań Stowarzysze
nia.

W głównej mierze dotyczy to zaniedbania przez 
Stowarzyszenie tak doniosłych problemów jak:

a) odtworzenie dziejów Marynarki Wojennej o- 
kresu międzywojennego,

b) stosunek Stowarzyszenia do budowy Polskiego 
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie.

Zapomniano całkowicie o moralnym obowiązku 
Stowarzyszenia odtworzenia dziejów Marynarki Wo
jennej okresu międzywojennego, w służbie której 
byliśmy. A przecież Stowarzyszenie wzięło swój po
czątek pod auspicjami tej Marynarki Wojennej i 
po niej odziedziczyło swoje podstawy finansowe. O 
realizacji tego problemu długo i dużo dyskutowa
no, ale bez żadnych rezultatów, mimo że w tym 
celu Stowarzyszenie powołało specjalną Komisję Hi
storyczną. Obecnie w rocznych sprawozdaniach Za
rządów Głównych Stowarzyszenia można tylko od
czytać od wielu lat powtarzające się relacje, stwier
dzające, że Komisja Historyczna Stowarzyszenia nie 
wykazała żadnej działalności.

Warto itu także przypomnieć, że w 1971 roku 
wymieniona Komisja Historyczna nie tylko nie 
dopomogła do wydania drukiem mego opracowania 
„Działy techniczne Polskiej Marynarki Wojennej 
i ich udział w jej rozbudow ę w latach 1918-1939”, 
lecz wręcz przeciwnie, uniemożliwiła jego wydanie 
przez Stowarzyszenie, posługując s'ę przy tym wprost 
lub za pośrednctwem ówczesnego prezesa Zarzą
du Głównego, wykrętnymi uzasadnieniami odmowy.

Dalekim echem także przebrzmiały nawoływania 

wielu nas do wzięcia przez Stowarzyszenie czyn
nego i efektywnego udziału w akcji budowy Pol
skiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londy
nie. Niestety, Stowarzyszenie ograniczyło się li-tylko 
do symbolicznego poparcia realizacji POSK-u w 
formie wpłat rocznych w wysokości £50 oraz przez 
udzielenie POSK-owi oprocentowanej pożyczki w 
wysokości bodaj £4.000.

Czy aby nie szkoda tylu bezpowrotnie straconych 
lat i tylu straconych możliwości dokonania słusznie 
ongiś pomyślanych zagadnień?

Czy straty te zrekompensują wysiłki Zarządów 
Głównych i poniesione przez te Zarządy wydatki 

w tworzeniu specjalnych krawatów marynarskich, 
srebrnych i złotych odznak z kapitułami lub wresz
cie szumnie zapowiedziany „światowy” zjazd z oz
dobnymi zaproszeniami, programami i historią Sto
warzyszenia?

Warto nad tymi pytaniami zastanowić się przy u- 
pływie trzydziestolecia istnienia Stowarzyszenia.

Z poważaniem
/-/ Inż. P. Bukraba

P.S. Aby uniknąć ewentualnych mylnych interpre
tacji mojej rezygnacji, proszę Zarząd Główny Sto
warzyszenia o zamieszczenie powyższego listu w 
całości na łamach najbliższego zeszytu „Naszych 
Sygnałów”.

Ponieważ list nie został zamieszczony, zwracam 
się do Redakcji Kultury z prośbą o jego opubliko
wanie.

PB.
Szanowny Pan e Redaktorze,

Londyn. 7 maja 1976

W związku z umieszczonym w „Kulturze” Nr 
4/343 kwiecień 1976 odpisu listu kmdr. inż. Piotra 
Bukraby z 5 marca 1975 skierowanego do Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej — 
prosimy o łaskawe zamieszczenie oświadczenia.

List kmdr. Bukraby do Zarządu Stowarzyszenia 
został przekazany redakcji periodyku „Nasze Sygna
ły” i tam zaginął.

Fakt ten został ogłoszony w numerze 134 „Na
szych Sygnałów” lipiec-grudzień 1975 w następują
cej notatce:

„Komandor inż. P. Bukraba przesłał do Zarządu 
list z protestem przeciwko a) działalności Komisji 
Historycznej, b) postępowaniu zarządu, c) zorgani
zowaniu Zjazdu Światowego Marynarki Wojennej.
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Na skutek swojej niezgody z powyższymi punkta
mi kmdr Bukraba zgłosił swoją rezygnację z człon
kostwa SMW i poprosił o ogłoszenie jego listu w 
całości w „Naszych Sygnałach’. List, niestety, za
wieruszył się gdzieś i gdy go tylko odnajdziemy, 
ogłosimy go w następnym numerze „Naszych Syg
nałów”.

Kmdr Bukraba, ogłaszając w „Kulturze” swoje 
wystąpienie z naszego Stowarzyszenia pragnął nadać 
temu faktowi jak.eś wyjątkowe znaczenie, bądź 
też zdyskredytować w szerokiej opinii działalność 
organizacji, której przez wiele lat był członkiem.

Nie wydaje nam się, aby wystąpienie z naszego 
Stowarzyszenia jednego członka, nawet kmdr. Bu- 
kraby, było czymś tak ważnym, aby publikować je 
w „Kulturze”. Natomiast zarzuty „zaniedbania przez 
Stowarzyszenie tak doniosłych problemów jak:

a) odtworzenie dziejów Marynarki Wojennej o- 
kresu międzywojennego,

b) stosunek Stowarzyszenia do budowy Ośrodka 
Społeczno-Kulturalnego w Londynie”

wymagają beznamiętnej, obiektywnej odpowiedzi.
Ad a) Kmdr Bukraba pisze: „Zapomniano cał

kowicie o moralnym obowiązku Stowarzyszenia od
tworzenia dziejów Marynarki Wojennej okresu mię
dzywojennego”.

Art. 5 Statutu naszego Stowarzyszenia określa je
go cele w sposób następujący: „Celem Stowarzysze
nia jest wzajemna pomoc, współpraca i opieka, oraz 
utrzymanie więzi ideowej i tradycji Marynarki Wo
jennej”.

Stowarzyszenie nasze, które zostało zawiązane 
trzydzieści lat temu, powstało nie jako Komisja Hi
storyczna Marynarki Wojennej, ale jako organiza
cja koleżeńsko-samopomocowa (pierwsza nazwa 
„Samopomoc Marynarki Wojennej).

Tym nie mniej celem utrzymania tradycji Mary
narki Wojennej Stowarzyszeniu, czy poszczególnym 
jego zarządom leżało na sercu upamiętnienie nie tyl
ko okresu międzywojennego, ale i wojennego na
szej marynarki.

1 tak już pierwszy Zarząd przejął na siebie wy
danie pamiątkowego albumu „Od pierwszej do o- 
statniej salwy”. Dzięki wydatnej pomocy finanso
wej naszego Stowarzyszenia w tomie I wydawnic
twa „Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie świato
wej” ukazała się jako część 5. tego tomu osobna 
książka pt. „Marynarka Wojenna i obrona Wy
brzeża w 1939 r.” Książka ta, licząca przeszło 200 
stron napisana przez jednego z członków Stowa
rzyszenia jest poświęcona okresowi międzywojen

nemu począwszy od dekretu Naczelnika Państwa 
z 28 listopada 1918 o utworzeniu Marynarki aż do 
przygotowań mobilizacyjnych w sierpniu 1939 r. 
oraz wrześniowym walkom na Wybrzeżu. O war
tości tego opracowania świadczą słowa admirała 
Unruga, który na egzemplarzu autorskim napisał:

„Drogiemu Panu Komandorowi, autorowi tej do
skonałej historii dziejów naszej floty tą drogą skła
dam serdeczne podziękowanie w imieniu wszyst
kich kolegów z Marynarki Wojennej i moim włas
nym’ — J. Lnrug”. (Być może adm. Unrug zbyt 
pochopnie napisał „wszystkich’).

Książka ta ukazała się w roku 1962.
W roku 1968 z okazji 50-lecia utworzenia Ma

rynarki Wojennej, Stowarzyszenie nasze wydało 
książkę „Marynarka Wojenna, dokumenty i opra
cowania’. W książce tej znajdują się dokumenty i 
relacje tak okresu międzywojennego, jak i wojen
nego.

Jeśli chodzi o ten drugi , to we wspomnianym już 
dziele „Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie świa
towej” tom II poświęcony jest opisowi działań na
szych sił zbrojnych na obczyźnie. Redaktorem tego 
tomu jest jeden z członków naszego Stowarzyszenia, 
a w ramach tego tomu dział „Marynarka Wojen
na” przedstawia działania naszych okrętów i in
stytucji lądowych Marynarki Wojennej.

I znowuż Stowarzyszenie nasze przez pomoc fi
nansową wydatnie przyczyniło się do wydania dwóch 
części tego tomu. Ponadto komisje historyczne róż
nych zarządów uporządkowały archiwum fotogra
ficzne i filmowe Marynarki, a obecnie przystąpio
no do uporządkowania archiwum pisanego.

Tyle na zarzut o „zupełnym zapomnieniu o mo
ralnym obowiązku".

Ad b) Jeśli chodzi o stosunek Stowarzyszenia 
do budowy POSK-u, to tylko możemy przypom
nieć komandorowi Bukrabie, że tak kolejne zarzą
dy Stowarzyszenia, jak i Walne Zjazdy, na których 
poruszano tę sprawę, stały i stoją na stanowisku, że 
dopóki Stowarzyszenie istnieje, dopóty nie moż
na się wyzbywać majątku, który jest materialną 
podstawą naszej statutowej działalności. Na razie 
znakomita większość członków Stowarzyszenia nie 
chce go rozwiązywać. Poszczególnemu członkowi 
wolno mieć inne zdanie, ale na szczęście w naszym 
Stowarzyszeniu nie ma „liberum Veto”.

Wreszcie pretensja komandora Bukraby, że jego 
opracowanie „Działy techniczne Polskiej Marynar
ki Wojennej i ich udział w jej rozbudowie w latach 
1918-1939” Komisja Historyczna Stowarzyszenia w 
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1971 roku „wręcz uniemożliwiła jego wydanie przez 
Stowarzyszenie, posługując się przy tym wprost lub 
za pośrednictwem ówczesnego prezesa Zarządu Głó
wnego wykrętnymi uzasadnieniami odmowy” — 
jest niesłuszna. Ówczesny prezes zarządu główne
go proponował kmdr. Bukrabie pracę jego wydru
kować częściami, (które później można było scalić 
i oprawić) w „Naszych Sygnałach”.

Tę propoycję kmdr Bukraba odrzucił, a odno
śnie korespondencji, którą kmdr Bukraba nazywa 
„wykrętną” można nazwać raczej „cierpliwą”.

W formułowaniu oskarżeń lepiej unikać przymiot
ników i trzymać się faktów.

Silenie się na sarkazm co do krawatów i odznak 
Stowarzyszenia oraz Światowego Zjazdu, najlepiej 
świadczy o pojmowaniu przez autora więzi kole
żeńskiej i naszej wspólnoty.

Na szczęście przeszło 300 osób, które na tym 
Zjeździe zasiadło do wspólnej wieczerzy, było in
nego zdania.Żałowaliśmy, że nie było między nami 
kmdr. Bukraby — tak jak teraz żałujemy, że po 
długiej, wspólnej służbie w Marynarce Wojennej 
oraz doli i niedoli emigracyjnej, rozstajemy się tym 
listem. Życzymy mu jak najlepiej.
B. Jabłoński B. Wroński

Sekretarz Prezes

TABLICA PAMIĄTKOWA

Staraniem SMW i dzięki współpracy Kolegów w 
Polsce dnia 19 marca 1976 r. w dniu świętego patro
na naszego długoletniego dowódcy Floty, Admira
ła Józefa Unruga, została odsłonięta w kościele na 
Oksywiu Tablica Pamiątkowa ku uczczeniu Jego 
pamięci jak również pamięci wszystkich Kolegów, 
którzy zginęli w obronie naszego wybrzeża oraz na 
okrętach na morzach świata podczas II wojny 
światowej.

O mającej się odbyć uroczystości powiadomił o- 
becnych ksiądz proboszcz podczas Mszy św. w u- 
roczym, małym kościele przy ul. Świętojańskiej w 
Gdyni dnia 26 lutego. Wspominając Admirała okre
ślił go: „milczący, dzielny, mocny człowiek, patrio
ta i dowódca — oto wizerunek Zmarłego”.

Odsłonięcia wmurowanej Tablicy dokonał do

wódca ORP „Sokół” z roku 1939, kmdr Włady
sław Salamon, jeden z najstarszych żyjących jeszcze 
oficerów z tamtego okresu. Najbardziej przyczy
nił się do zrealizowania naszych planów, to jest do 
odsłonięcia Tablicy, jej wmurowania oraz zorgani
zowania uroczystości jej odsłonięcia, kol. kpt. mar. 
J. Gosk. Treść uwidoczniona na Tablicy została 

ułożona przez Stowarzyszenie Marynarki Wojen
nej w Londynie. Fotograf a płyty poniżej.

Niech ta Tablica w cichym kościele Oksywskim
przypomina młodszym pokoleniom przez długie 
lata tych, co w walce z Niemcami stracili życie w 
obronie Wybrzeża oraz na okrętach. Zginęło ich 
wielu. Sama obrona Wybrzeża pochłonęła więcej 
ofiar niż zdobycie Monte Cassino.

Rozsiani po świecie niech spoczywają w pokoju 
wszędzie tam, gdzie oddali życie za Polskę.

B. Jabłoński
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PRZYSZŁOŚĆ STOWARZYSZENIA
Cz. II.

W ostatnim numerze „Naszych Sygnałów” wspo
mniałem, że dni istnienia naszego Stowarzyszenia 
są policzone ze względu na wiek i choroby członków 
Zarządu.

Ostatnie Walne Zjazdy potwierdziły moją opinię. 
Nie chcę przez to powiedzieć, że ktoś nagle zachoro
wał, albo nagle się zestarzał. Pragnę podkreślić jed
nak, że członków.e Zarządu Głównego zniechęcają 
się do pracy, gdyż zostali zranieni, i to boleśnie, 
n.e tylko przez treść, ale przede wszystkim przez 
formę krytyki ich pracy.

Najpierw sprawa rezygnacji jednego starszego ko
legi. Kolega ten, chociaż nigdy nie brał czynnego 
udziału w pracach Stowarzyszenia wysunął, i to pu
blicznie, nieuzasadnione i nieprawdziwe oskarżenia. 
Ponieważ cała sprawa ta jest poruszona obszernie w 
obecnym numerze poprzestanę tylko na stwierdze
niu, że nieprawdziwe zarzuty ranią.

Drugi kolega, ten na szczęście we własnym gro
nie na zebraniu krytykował Komisję Opieki w nie
wybrednych, ale głośnych słowach, z gestykulacją 
■i podnieceniem zarzucając brak:

a) prowadzenia książek (które, nota bene, Komi
sja prowadzi),

b) brak notowania nazwisk ofiarodawców (które 
Komisja Opieki notuje i ogłasza publicznie, 

c) brak notowania znajomości i kontroli osób ob
darowanych (Komisja Opieki notuje, dokładnie 
zna i kontroluje).

d) żądał zmiany obecnego systemu, (którego, jak 
się okazało, oczywiście krytyk nie znał).

Zrobiło się nam przykro i koledzy z Zarządu, 
a przede wszystkim ci z Komisji Opieki byli wyraź
nie zaambarasowani formą odzewu przyjaciela i 
kolegi, który cieszył się i cieszy zasłużoną popular
nością w naszej marynarskiej rodzinie. Lubimy go 
wszyscy, wielu z nas korzystało z jego nadzwyczaj
nej gościnności i z radością przyjmowało jego rady 
i sugestie robione podczas corocznych wizyt w Lon
dynie.

Zapewniamy go, że w dalszym ciągu będziemy go 
serdecznie witać w czasie następnego Zjazdu.

Trzeci kolega, podniecony poprzednim mówcą, 
zakończył swoją argumentację mocnym słowem da

leko odbiegającym od parlamentarnych wzorów.
Wypowiedzi czwartego kolegi, domagającego się 

zmian w „Naszych Sygnałach” mogłyby być kon
struktywne, gdyby nie naruszały zasadniczego celu 
naszego wydawnictwa, którym jest — jak wielokrot
nie podawaliśmy — „dbać, by prawda o biało- 
czerwonej banderze nie przeszła do następnych po
koleń Polaków w skażonej formie”. (Odpowiedź na 
jego wniosek zawiera artykuł wstępny dzisiejszego 
numeru).

Walne zebrania są po to, by członkowie mogli 
wymienić swoje zdania. W każdej cywilizowanej or
ganizacji, nawet krańcowo przeciwne opinie są wy
słuchane, debatowane i rozważane w cywilizowanej 
formie, z przestrzeganiem parlamentarnych zwycza
jów.

Krytyka konstruktywna i rzeczowa jest nie tyl
ko pożądana, ale należy do obowiązków członków. 
Krytyki nierzeczowe, oskarżenia bezpodstawne, mo
wy nieprzemyślane, przynoszą nie tylko ujmę nasze
mu Stwarzyszeniu, ale co najważniejsze i najbar
dziej przykre, zniechęcają członków do dalszej pra
cy.

Któż są ci członkowie Zarządu, na których rzu
ca się bezpodstawne oskarżenia?

Członkowie Zarządu Głównego SMW są grupą 
londyńskich kolegów, którzy od 31 lat poświęcają 
swe siły i swój czas i jakże często swoje własne, cięż
ko zapracowane pieniądze, by móc pomagać innym, 
by utrzymać pamięć i dobre imię Polskiej Mary
narki Wojennej ... by utrzymać Stowarzyszenie.

Wśród członków Zarządu prawie tych samych 
od lat 30, są oficerowie i marynarze, są różne tem
peramenty, różne poziomy umysłowe, są różne opi
nie, przekonania, upodobania. Ale wszyscy, powta
rzam wszyscy bez wyjątku są prawymi ludźmi i 
bezinteresownie oddanymi pracy dla SMW.

Chociaż pracuję w Zarządzie SMW nieprzerwa
nie od 12 lat, jestem najmłodszym — pod wzglę
dem długości przepracowanego czasu — pracow
nikiem Zarządu.

Dołączyłem do tej grupy zaraz po przyjeździe do 
Londynu, spodziewając się, że znajdę wśród nich 
kolegów pracujących dla wspólnej sprawy. Myliłem 
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się. Znalazłem nie kolegów, ale przyjaciół, oddanych 
całym sercem dobrowoln.e przyjętym obowiązkom. 
Byłem i jestem dumny, że przyjęli mnie do swego 
grona.

J. Busiakiewicz, T. Budzyński, B. Jabłoński, W. 
Krzyżanowski, Julia Mackus, W. Nadratowski, S. 
Olszewski, F. Pitułko, S. Wolff, B. Wroński i śp. 
J. Wiszowaty stanowili żelazną gwardię SMW. Do 
nich z zapaiem dołączyli: J. Bednarz, B. Biskupski, 
R. Dulla, T. Hermaszewski, Z. Kleczyńska, E. Li
ber, A. Piechowiak, A. Ponikiewski, K. Zubkow- 
ski, nie wyliczając innych „londyńczyków”, którzy 
może mn.ejszą część swojego czasu poświęcali Sto
warzyszeniu, ale których praca i rady stały zawsze 
na godnym poziomie.

Wszyscy inni, indywidualnie i zbiorowo zbudowa
li nasze Stowarzyszenie, którego harmonijna dzia
łalność i wyniki pracy stały się przykładem dla wie
lu organizacji emigracyjnych.

Nie chcę być gołosłownym, więc przytoczę w 
najbardziej ogólnym skrócie wyniki pracy dzia
łów, skrytykowanych na Walnym Zjeździe.

* «

SPRAWY FINANSOWE I KOMISJA OPIEKI

Po zakończeniu działań wojennych dostaliśmy z 
Polskich Sił Zbrojnych, z funduszu Marynarki Wo
jennej i od Admiralicji £16.000. Operując tym ka
pitałem, w ciągu 30 lat wydaliśmy gotówką na po
moc dla kolegów, tak poza granicami jak i w kraju, 
około £28.000. Na pomoc dla polskich organizacji 
charytatywnych i młodzieżowych — około £6.000.

Oprócz tego opłacaliśmy drukowanie pisma SMW 
„Nasze Sygnały”, opłacał śmy zebrań a koleżeńskie, 
ufundowaliśmy tablice pamiątkowe, opłacaliśmy cał
kowicie, lub dopomagaliśmy do wydania historycz
nych wydawnictw Polskich Sił Zbrojnych i Polskiej 
Marynarki Wojennej. Dopomagaliśmy bratnim sto
warzyszeniom polskim oraz chorym i rodzinom 
zmarłych marynarzy.

Oprócz tego wartość naszego majątku ulokowa
nego w domach, nawet wziąwszy pod uwagę obec
ną dewaluację, kilkakrotnie przewyższa kapitał 
zakładowy. Ta umiejętna i owocna gospodarka jest 
wynikiem pracy kolejnych zarządów, a wśród nich 
przede wszystkim kol. Nadratowskiego i Busiakie- 
wicza.

KOMISJA WYDAWNICZA

Wydała:
a) Biuletynów Informacyjnych — 8;
b) „Naszych Sygnałów” — 135 (razem przeszło 

2000 stron materiału historycznego, dokumentacyj
nego i wspomnień. Kolejni Redaktorzy: Wroński, 
Hrynkiewicz-Moczulslki, Krzyżanowski, Markowski.

Wydano przyczynek historyczny Marynarki Wo
jennej pt. „Marynarka Wojenna — dokumenty i 
opracowania”, 1968 r., str. 158; (autorzy: Krzyża
nowski, Piechowiak, Wroński).

Specjalny numer „Naszych Sygnałów”, „ORP Pio
run” — kmdr Pławski.

„XXX lat Stowarzyszenia Marynarki Wojennej”, 
1975, str. 158 — praca zbiorowa pod redakcją W. 
Krzyżanowskiego.

Oprócz tego B. Wroński, z częściową pomocą fi
nansową SMW wydał „Polskie Siły Zbrojne w II 
Wojnie Światowej” — poważne dzieło historyczne 
ze specjalnie opracowanym tomem, tyczącym Pol
skiej Marynarki Wojennej. (Szczegóły w załączo
nym liście do „Kultury”).

Dr B. Matkowski (bez pomocy finansowej Sto
warzyszenia) wydał dokumentacyjne dzieło o Służ
bie zdrowia w II wojnie światowej, pt. „Podcho
rążowie z Ujazdowa’ 1972, str. 500, w którym, m. in. 
omówił działalność lekarzy w Polskiej Marynarce 
Wojennej w II wojnie światowej.

To są najważniejsze pozycje dwóch tylko działów, 
które świadczą o pracy „londyńskiej” grupy człon
ków Zarządu. Pragnę tylko dodać, że ofiarność 
kolegów spoza Londynu, tak w pomocy finansowej 
w postaci darów, jak i wydawniczej w postaci ar
tykułów była nie tylko głęboko ceniona, ale zachęca
ła kolegów londyńskich do dalszej pracy. Samo
dzielne Koło Argentyna, z nieocenionym kol. Ki
cińskim na czele zbudowało tablicę ku czci ks. Mie- 
gonia, Koło New York z kol. Jekielem, Łopuchem, 
Brożkiem 1 innymi wydatną pomocą finansową 
wspirało Komisję Opieki. Koło Plymouth z kol. 
Preisnerem na czele nie tylko dba o tablicę PMW, j 
ale urządziło wspaniałe przyjęcie dla Kolegów pod
czas Zjazdu. Są to żywe i jakże doceniane dowody 
konstruktywnej współpracy w naszej marynarskiej 
rodzinie.

A któż są ci krytycy? Jak to zwykle bywa są to 
ludzie, którzy nie wykazali się żadnym, albo tylko 
nieznaczynm udziałem w naszej pracy organizacyj- 1 
nej. Należą do Kół, które w porównaniu z innymi j 
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Kołami nic, albo niewiele wniosły do ogólnego wy
siłku SMW.

Jak to zwykle zdarza się w pracy społecznej, lu
dzie, którzy nic nie robią, mają najwięcej pretensji.

Normalnie — rozumiejąc tę stronę natury ludz- 
k ej, przechodzi się nad nią do porządku dziennego 
i pracuje się dalej.

W naszym przypadku jednak sprawa przedstawia 
się o wiele groźniej. Bezpodstawne krytyki, brak 
parlamentarnych zwyczajów, zmniejszają ilość kan
dydatów do pracy w Zarządzie. Najlepsi i wypró
bowani pracownicy, zniechęceni, odmawiają dalszej 
pracy, me chcąc być obiektem bezpodstawnych za
rzutów.

'Zbudowane przez nich SMW było przykładem 
harmonijnej współpracy koleżeńskiej. Osiągnięte re
zultaty, tak w dziedzinie ideologicznej jak i pomo
cy j utrzymania przyjaźni przewyższyły oczekiwa
nia organizatorów sprzed 31 lat.

Dzięki tej pracy i dzięki jej wynikom SMW zajęło 
godne miejsce wśród organizacji emigracyjnych. Os
tatnie ataki, szczególnie te na ostatnim Walnym 
Zjeździe swoją niegrzeczną i agresywną formą obni
żają ogólnie wymagany poziom.

Czy nie należy więc uznać, że SMW spełni
ło już swój cel, dla którego powstało?

B. Markowski

OSTATNI LIST ŚP B. ŁASSY

Szanowny Panie Redaktorze,

W sprawie przyszłości Stowarzyszenia Marynar
ki Wojennej pragnę wyrazić swoje osobiste życze
nia w jaki sposób należało by rozstać się z naszym 
majątkiem.
1. Powinniśmy wywiązać się z finansowych zobo

wiązań zaciągniętych przez SMW w stosunku 
do naszych pracowników.

2. Powinniśmy zabezpieczyć potrzebujących Sekcji 
Opieki.

3. Powinniśmy przeznaczyć resztę kapitału na cele 
godne nas i odpowiadające założeniom Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej jak następuje:

Pozostały majątek SMW proponcję przeznaczyć 
na następujące polskie Ośrodki:
1. Instytut i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Lon

dynie.
2. Instytucji Domu Spokojnej Starości.
3. Pomoc inwalidom.
4. Pomoc Harcerstwu.
5. Pomoc polskim szkołom.

Dodatkowy punkt.
6. Polskiemu Komitetowi Parafialnemu w Glasgow.

Jak w Londynie tak i w Glasgow w niedalekiej 
przyszłości stowarzyszenia będą się likwidowały. Po
zostanie tylko jeden ośrodek, który najdłużej po
trwa, a tym będzie niewątpliwie Polski Komitet 
Parafialny w Glasgow. Parafia ta jest bardzo dobrze 
zorganizowana. Potrzebuje pieniędzy na utrzyma
nie polskiego księdza, często dopłaca do pogrze
bów, posiada działkę na cmentaru —■ 200 grobów, 
w tym 15 grobów należących do Koła SMW w Glas
gow, nad którymi sprawuje gorliwą opiekę.

Członkowie Koła SMW w Glasgow korzystają z 
usług i dobrodziejstw Komitetu i pewny jestem, że 
nadal będą korzystali tak długo, póki Polska Pa
rafia będzie istnieć.

Tak mniej więcej życzyłbym sobie podzielić ma
jątek SMW, tak ciężko zapracowany przez nasze 
Zarządy Stowarzyszenia Marynarki Wojennej w 
Londynie.

Z wielkim szacunkiem
B. Lassa

Od Redakcji:
Redakcja „Naszych Sygnałów” ze smutkiem i ża

lem przyjęła wiadomość o śmierci nieodżałowane
go kolegi i współpracownika, śp. B. Łassy. Ostatni 
jego list umieszczamy jako dowód jego głębokiego 
udziału w pracach SMW.
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Dnia 2 grudnia 1975 zmarł nagle na Isle of Wight 

Kawaler Orderu Virtuti Militari, mat Lucjan Wyr- 
wantowicz.

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Lon
dynie 27 grudnia 1975 r. por. mat. Jerzy Wullert. 
Ciało jego zostało spopielone 8 stycznia.

5 stycznia 1976 r. zmarł w Londynie płk lotni
ctwa, a były komandor ppor. Marynarki Wojennej 
Jan Jeziorański.

St. bsm. Mieczysław Sokołowski zmarł nagle 2 sty
cznia 1976 r. w Glasgow i został pochowany na 
działce SMW na cmentarzu Dalbeth.

Pani Leokadia Czajkowska, matka naszego śp. 
kolegi Jana Czajkowskiego, który zginął na „Orka
nie”, zmarła w grudniu 1975 r. w Polsce.

Kmdr Stefan De Walden zmarł na Wybrzeżu dnia 
17 stycznia 1976 i został pochowany z honorami 
na cmentarzu w Gdańsku.

Dnia 21 stycznia 1976 r. zmarł w Penley Hospital 
kmdr ppor. Zygmunt Sadowski.

Parę lat temu w wypadku samochodowym zginął 
w Polsce kpt. mar. B. Żórawski, jeden z naszych 
cichociemnych. Wiadomość od kolegi z Polski.

W Polsce zmarła pani Maria Szulc, wdowa po śp. 
naszym koledze, inż. Szulcu. Wiadomość z 2.3.1976 
roku.

9 lutego 1976 r. zmarł na Wybrzeżu bosman Sta
nisław Leszczyński, a 17 lutego 1976 chor. Robert 
Dyduch.

Dnia 22 lutego 1976 r. zginął w wypadku samo
chodowym w Kanadzie kol. Józef Pokrywa, Kana
dyjczyk, który służył w czasie wojny w Marynarce 
Wojennej.

W 1974 roku zmarł kol. Zbigniew Deżakowski, 
oficer artylerii XXXI baterii im. Heliodora Laskow
skiego na Helu.

We Francji zmarli w ostatnim okresie koledzy: 
Czesław Woroch oraz Jan Grobelny.

Dnia 28 kwietnia zmarł w Anglii Stefan Krzysiak. 
Wiadomość z SPK.

Dnia 9 lutego 1976, zmarł w Glasgow Henryk Dnia 6 maja 1976 zmarł nagle na serce w Lon- 
Baruk, wiceprezes Koła SMW. Pochowany na cmen- dynie bosman Józef Dziedzicki. Zawiadomił przy- 
tarzu Lambhill. jaciel.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Śp. gen. Stanisław KOPAŃSKI

Dnia 23 marca 1976 zmarł w wieku lat 80, naj
starszy stanowiskiem generał dywizji Stanisław Ko
pański. Utraciliśmy w nim nie tylko wsławionego 
generała, ale i wielkiego przyjaciela Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej.

Swoim życiem, zdolnościami i walecznością zdo
był sobie respekt i szacunek u obcych — swoim 
zachowaniem i dobrocią zdobył serca wszystkich, co 
go znali.

Przejęte głębokim smutkiem SMW przesyła wy
razy głębokiego żalu i serdecznego ubolewania na 
ręce jego syna, płk. T.W. Kopańskiego.

Poniżej podajemy w całości nekrolog umieszczony 
w „The Times” z dnia 29 marca 1976 r.

LT-GEN STANISLAW KOPAŃSKI

Lieutenant-General Stanislaw Kopański, CB, CBE, 
DSO, who died in London on March 23, at the age 
of 80, distinguished himself in the North African 
campaign of 1941-42 as commander of the Polish

Carpathian Brigade, fighting with the British Eighth 
Army.

He was born on May 19, 1895, in St. Petersburg, 
the son of a Polish lawyer. Soon after graduating 
from a gymnasium he was mobilized in the Tsarist 
Army but in 1917 joined the Polish Corps of Gene
ral J. Dowbor-Musnicki. After the restoration od 
Polish independence, Kopański, as a second lieut
enant of artillery, took part, in April 1919, on the 
liberation o W.lno, losing one eye in this battle. In 
1923, on leave from the army, he graduated from 
the Warsaw School of Engineering, and in 1927 
from the Paris Ecole Superieure de Guerre. On 
the eve of the Second World War Colonel Kopański 
was appointed head of Operations Section 
of the General Staff. After the September, 1939, 
Polish campaign he was interned in King Carol’s 
Rumania but succeeded in escaping to France where 
General Władysław Sikorski was rebuilding a new 
Polish Army. In April, 1940, Sikorski appointed 
Kopański commander of the Polish Carpathian 
Brigade in Syria.

After the collapse of France in June, Kopański 
brought his brigade, fully equipped and armed, to 
Palestine, joining the British forces there. In the 
autumn of 1940 the brigade was moved to Alex
andria and from August, 1941, it garrisoned the 
beleaguered Tobruk. In mid-December, during the 
second British ofensive, the Polish brigade fought 
well against the German-Italian forces in the Ga- 
zala area. After a few months in Cyrenaica it was 
sent in 1942 back to Palestine to become the 
nucleus of the three-brigade division, which, to
gether with another one, formed the Polish Army 
Corps of General Władysław Anders. General Ko
pański, however, was appointed by Sikorski — two 
days before his tragic death at Gibraltar on July 4, 
1943 — Chief of Staff of the Polish Military Head
quarters in London.

After the war, in May, 1946, Kopański became 
Inspector-General of the Polish Resettlement Corps, 
demobilizing Polish forces more than 200.000 
strong. For choosing to stay abroad, The Warsaw 
Government deprived him, and many other Polish 
Commanders, of Polish citizenship. In 1972 Ko 
panski published in London his War Memoirs. 
1939-1946 (in Polish). His son, Lieutenant-Colonel 
T.W. Kopański, is on active service with the Royal 
Artillery.
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ŚP. CHOR. MAR. BOLESŁAW LASSA

Dnia 19 czerwca 1976 r. zmarł w Glasgow chor, 
mar. Bolesław Lassa w 36 godzin po ataku serco
wym. Bolesław Lassa ur. w 1907 r. w Bydgoszczy, 
wstąpił do Marynarki Wojennej w 1928 r. Podczas 
wojny pływał na „Gromie”, a po jego zatopieniu, 
przeszedł na ORP „Piorun”, jako gospodarz dzia
łu artylerii, skąd przeokrętowany został na ORP 
„Orkan’. Za udział w pość gu za niemieckim pan
cernikiem „Bismarck” został odznaczony „Distin
guished Service Medal”. Z polskich odznaczeń 
wymieniamy dwukrotną dekorację Krzyżem 
Walecznych i Krzyżem Zasługi z Mieczami. Za pra
ce włożone w zorganizowanie Koła SMW w Glas
gow i długoletnie prowadzenie Koła został udeko
rowany Złotą Odznaką Stowarzyszenia w dwudzie
stą piątą rocznicę istnienia SMW, gdy Złotą Odznakę 
nadawano po raz pierwszy.

Pani Jessie Lassa, której Zarząd imieniem wszy
stkich Kolegów przekazuje najszczersze wyrazy 
współczucia, pisze nam: „My family and I have 
lost a wonderful husband, father and grandfather 
but shall love and honour his name, his character, 
his outstanding kindness and devotion as long as 
we live”.

Zarząd Główny na pogrzebie kol. Łassy reprezen
tował kmdr Franciszek Pitułko. Z Glasgow od kol. 
Witolda Poray-Wojciechowskiego otrzymaliśmy po
śmiertne wspomnienie, poświęcone chor. mar. Bo
lesławowi Lassie, które zamieszczamy poniżej:

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

Odszedł iod nas tak nagle i niespodziewanie Bo
lek Lassa, marynarz z krwi i kości, najzacniejszy 
z ludzi, najlepszy kolega i niestrudzony pracownik 
na naszej polskiej niwie emigracyjnej. Nc dziwne
go więc, że żegnało go w kościele i na cmentarzu 
bardzo wielu ludzi. Bolek był tu w Glasgowie bar
dzo szanowany i bardzo łubiany, bo reprezento
wał godnie nasze Stowarzyszenie na zewnątrz, a ńe- 
strudzenie zabiegał o pomoc dla tych naszych kole
gów, którzy jej potrzebowali.

Prawie od samego początku istnienia Koła peł
nił rozmaite funkcje, a chyba najdłużej spełnia 
funkcje prezesa, trzymając sprawy Koła w silnych 
rękach. Przetrwał z Kołem Glasgow przeszo 25 
lat, przeżył złe i dobre chwile, dodając otuchy wąt

piącym i wspierając słabszych. Dzięki jego stara
niom Koło przetrwało trudne okresy. Pozostawił po 
sobie mocno zakorzenione idee wspólnoty koleżeń
skiej i drogowskazy dla kontynuowania dalszej pra
cy na przyszość.

Jego niestrudzone wysiłki zostały uznane w naszej 
wspólnocie marynarskiej. Nominacja na chorążego 
Marynarki oraz nadanie mu Honorowej Złotej Od
znaki SMW świadczą dobitnie o wartości jego prac 
i wysiłków dla dobra Stowarzyszenia.

Ale nie tylko na naszej niwie marynarskiej podej
mował się Bolek prac odpowiedzialnych, żmudnych 
i długodystansowych. Będąc wieloletnim członkiem 
Komitetu Organizacji Niepodległościowych Polonii 
Glasgowskiej, włożył i itu wiele pracy w zakresie 
planowania i organizacji życia polskiego. Uszano
wano go za to Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przez 
wiele lat wspomagał Związek Inwalidów, stał się 
członkiem honorowym, a za swoje zasługi otrzy
mał Złotą Odznakę. Gdy zaś przyszedł czas orga
nizowania polskiego cmentarza, zabiega starann e 
aby przygotować działkę marynarską. Jego to za
sługą jest piękny pomnik-tablica na tej działce, jego 
zasługą jest to, że groby kolegów rozsiane w okolicy 
są odwiedzane i starannie utrzymane.

Żegnaliśmy go z uczuciem pustki w sercach. Wy
głoszono przemowy podkreślające jego dokonania od 
chwili wstąpienia do Marynarki Wojennej w 1926 
roku, jego długą i owocną działalność w Kole i w 
Stowarzyszeniu, jego nieskazitelne życie. Posypały 
się grudki ziemi szkockiej na jego trumnę a z wielu 
oczu polały się łzy. Żegnała go żona i syn.
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Odszedł od nas dobry druh, człowiek przezacny 
i towarzysz.

Cześć jego pamięci!
Witold Poray-Wojciechowski

POGRZEB KOMDR. REZERWY 
STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO

NA CMENTARZU W1TOMIŃSK1M W GDYNI

Przemówienie kolegi z rocznika SPMW 1937, kmdr, 
rez. Juliana Czerwińskiego

Ciężko ogromnie jest żegnać przyjaciela i kolegę, 
z którym przeszło się razem ponad czterdziestoletni 
szmat życa. Trudno wprost sobie uświadomić, że 
w tej oto trumnie spoczywa ciało człowieka tak 
bliskiego i kochanego, z którym wspólnie przeży
waliśmy radości i smutki, klęski :i zwycięstwa.

Stanisław Leszczyński, syn Ziemi Wileńskiej, 
wyniósł z rodzicielskiego domu głęboki patriotyzm, 
serdeczność i poszanowanie dla ludzi oraz wielką 
prawość charakteru.

Zew morza wezwał go z dalekiego grodu Gedy- 
mina do służby dla polskiego morza. Po zdaniu ma
tury n'e od razu dostał się do Szkoły Podchorą
żych Marynarki Wojennej, lecz rok cały przesłu
żył w kawalerii. Odpiął ułańskie ostrogi wówczas, 
kiedy zdał trudny egzamin konkursowy, pozwala
jący mu włożyć marynarski mundur.

Przez lata studiów w toruńskiej Szkole Podcho
rążych Marynarki Wojennej zjednał sobie serca 
wszystkich kolegów, promieniował pogodą i rado
ścią życia. Dzielił ;z nami trudy twardej marynars
kiej szkoły — ładował węgiel na ORP „Wilia”, sta
wiał topsle na „Iskrze”, nawigował na ORP „Gene
rał Haller” oraz pełnił wachty na niszczycielach 
i monitorach Flotylli Pińskiej.

Wspólnie przeżywaliśmy .podniosłe chwile uro
czystej promocji na pokładzie starego „Bałtyku”, 
kiedy przed oczami wzruszonych i szczęśliwych ro- 
dziców byliśmy przyjmowani do marynarskiego gro
na oficerów, które tak zaszczytnie zapisało się na 
kartach morskiej historii.

Wówczas nie wiedzieliśmy, że zaledwie dwa lata 
pozostały nam do przygotowania się do najcięższej 
próby bojowej. W tym czasie Stanisław Leszczyń
ski ukończył kurs oficerów nawigacyjnych i przed 
samym wybuchem v^ojny został przydzielony na 
flagowego oficera Dowódcy Obrony Wybrzeża Mor
skiego, kmdr. Stefana Frankowskiego.

Z nim razem, pod bezpośrednim obstrzałem, ob
jeżdżał frontowe odcinki Gdyni, Oksywia i Helu, 
przynosił rozkazy na bombardowane okrę
ty. Krzyż Walecznych przyznany mu później, naj
lepiej świadczył o odwadze w obliczu nieprzyja
ciela.

Po kapitulacji Helu zaryzykował próbę nebez- 
piecznego przedzierania się na kutrze rybackim 
przez morską blokadę półwyspu. Nie było nam 
jednak sądzone dołączyć do walczących na Zacho
dzie kolegów; rozpoczął się długi i ponury okres 
poniewierki w hitlerowskiej niewoli.

Tu znowu hart ducha Stanisława Leszczyńskiego 
okazał się niezłomny. Z obozu w Austrii uciekł 
przez podkop, tuż pod lufami wartujących wachma- 
nów i w ciągu paru dni, w deszczach i przejmują
cym z'mnie, przedzierał się przez Alpy. Niestety, 
wpadliśmy wówczas w zasadzkę przygraniczną i 
skuci razem jednymi kajdankami wracaliśmy znów 
do znienawidzonego Oflagu. Areszty, szykany, 
głód i nędzne warunki obozowego życia znosił Sta
nisław Leszczyński z pogodą i godnością, zawsze 
gotów przyjść z pomocą słabszym lub potrzebu
jącym. Nigdy me tracił nadziei na ostateczne zwy
cięstwo, swoim optymizmem, opowiadaniami i fan
tazją podtrzymywał na duchu tych, co wątpili.

Styczniowa ofensywa 1945 roku niosła nam o- 
swobodzenie, ale mm ono nadeszło, Stach musiał 
brnąć w ciężkich pomorskich śmegach tamtej ziimy 
pędzony w nieznane razem z całym obozem. Wi
działem go wówczas, jak pomagał słaniającym się 
kolegom, jak dzielił się ostatnią kromką chleba. . .

Kiedy czołgi radzieckie przyniosły nam wyzwo
lenie, Stanisław Leszczyński znów stanął do służby 
w Marynarce Wojennej PRL. Z entuzjazmem li po
święceniem brał udział w niełatwej budowie zrębów 
dzisiejszej, pięknej Marynarki Wojennej, której 
przedstawiciele oddają mu teraz ostatni hołd.

Przez całe swoje życie cenił ludzi, posiadał o- 
gromny takt i umiejętność postępowania z pod
władnym'. Stanowisko dowódcy nie przesłaniało mu 
nigdy człowieka, rozumiał ludzkie słabości, zawsze 
chętniej wyciągał pomocną rękę niż sięgał po pa
ragrafy regulaminu dyscyplinarnego.

Żadne okoliczności nie potrafiły go zmusić do 
działania wbrew swemu sumieniu, czego najwyż
szym dowodem było votum separatum, złożone w 
stalinowskich czasach, kiedy to jako ławnik me zgo
dził s:ę z krzywdzącym wyrokiem sądu skazującego 
niewinnie dowódcę ORP „Błyskawicy”. Parę lat 
później Najwyższy Sąd PRL podzielił opinię ław
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nika Leszczyńskiego j rehabilitował skazanego.
Życie Stanisława Leszczyńskiego było zawsze peł

ne fantazji i rozmachu; kochał przyrodę, polowa
nie stało się jego prawdziwą pasją, a przygody my
śliwskie niezapomnianymi przeżyciami.

Głęboką miłością otaczał swoją rodzinę. Żona 
jego, która najboleśniej cierpi w tej chwili, wie naj
lepiej jak kochał ją całym sercem, jak głębokim u- 
czuciem darzył swego syna, którego umiał wycho
wać na dobrego oficera wojska polskiego i przeka
zać mu najlepsze cechy swego charakteru.

Ciężka choroba przyniosła Stanisławowi Lesz
czyńskiemu ogromne cierpienia, lecz znosił je nie
zwykle mężnie aż do śmierci.

Słowa pełne boleści tamują mi mowę, gdy żegnam 
w imieniu kolegów ze Szkoły Podchorążych Mary
narki Wojennej mego najbliższego przyjaciela.

Żegnaj, kochany Stasiu! Pozostaniesz w naszej 

pamięci do końca naszych dni. Niech ci wiecznie 
szumią koszalińskie lasy i bałtyckie fale!

W pogrzebie wzięli udział następujący Koledzy 
z Toruńskiej SPMW: R. Potocki, B. Bronikowski, 
T. Jeżewski, E. Pappelbaum, A. Wdziękoński, B. 
Szul, J. Czerwiński, K. Kocoń, J. Staliński, J. Wą
sowicz, J. Gosk. J. Ochman.

Zmianę warty przy trumnie tworzyli: B. Broni
kowski, B. Szul, J. Czerwiński i K. Kolasa.

Wieniec od Kolegów nieśli: B. Szul, J. Czerwiń
ski, K. Kolasa.

Ze starszych Kolegów był kpt. Pióro (chorąży 
z Pińska), inż. B. Zaleski (1 mech. ORP „Wicher”), 
szereg byłych podoficerów i marynarzy, orkiestra 
Mar. Woj. i Kompania Honorowa z Wyższej Szko
ły Mar. Woj., bardzo wielu oficerów i podoficerów 
Mar. Woj. służby czynnej, delegacje z jednostek 
Mar. Woj. w Ustce i Helu.

ŚP. KOMANDOR STEFAN DE WALDEN

Kmdr Stefan de Walden ur. 27 grudnia 1896, zmarł 
17.1.1976. Był on absolwentem Morskiego Korpusu 
w Rosji. Po powrocie do Polski za udział w walkach 
z bolszewikami został odznaczony Krzyżem Virtu
ti Militari. Po wojnie dowodził naszymi mniejszymi 
okrętami, a od roku 1930 przez 3 lata był dowód
cą ORP „Iskra”. Wybuch wojny zastał go na sta
nowisku dowódcy ORP „Wicher”. Z Helu usiło 
wał przedostać s'ę do Szwecji na kutrze „Hel 117“, 
jednak został wraz z innymi znajdującymi się na 
kutrze złapany przez okręty niemieckie. Dostał się 
więc do niewoli, w której przebywał od roku 1939 
do 1945. Był w Piławie, Riesenburgu, Lienzu A.D. 
Drau (Oflag XVIIIA i Woldenbergu (Oflag ITC).

Po wojnie zajmował szereg odpowiedzialnych sta
nowisk w Marynarce Wojennej PRL, gdzie zakoń
czył służbę jako Szef Oddziału Historycznego w 
Sztabie Głównym Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Później, będąc już w cywilu na emeryturze, był 
ławnikiem Izby Morskiej w Gdyni, delegatem Mi
nistra Żeglugi przy Izbie Morskiej oraz Szefem Wy
działu Kartograficznego Urzędu Morskiego w Gdy
ni. Ostatnich parę lat znajdował się na całkowitej 
emeryturze. De Walden był człowiekiem o wielu 
wyjątkowych cechach. Za jego charakter, odwagę, 
prostolinijność i umysł o szerokich zainteresowa
niach był przez nas wszystkich bardzo łubiany i 
jednocześnie szanowany. Odszedł jeszcze jeden star
szy kolega, który brał udział w rozwoju naszej Ma
rynarki od samego jej początku.

W marcu zmarł członek Kom'tetu Honorowego, 
Sir Michael Cary, KECB, Ówczesny prezes S.M.W. 
kol. T. Budzyński przesłał Lady Isabel Cary wy
razy współczucia w imieniu SMW.

Odpowiedź Jej zamieszczamy poniżej.
, March 19. 1976

Dear Mr Budzyński,
Thank You for writing about Michael.

I have found letters a great consolation and have 
been glad that our children should see how much 
his wide interests and enthusiasm were esteemed.

I know, that he always very much enjoyed the 
meetings he had with the Polish Naval Association.

Yours sincerely
Isabel Cary
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Następujące ofiary wpłynęły na Komisję Opie- I. Kamińska 5.00
ki od dnia 28.10.1975: B. Jabłoński 3.00

T. Sroka 2.00
R. Tymiński 15.00 B. Biskupski 5.00
K. Malawski 10.00 F. Minkiewicz 5.00
Mrs. M. Mentryka 2.00 F. Kaczmarek 3.00
B. Szczerbik 12.00 W. Nadratowski 3.00
B. Bąkowski 2.00 H. Skotarczak 2.50
J. Busiakiewicz 5.00 Z. Schneider 2.50
A. Kłopotowski 20.00 J. Pawłowicz 5.00
S. Tabaka 10.00 Z. Wisznicka Pinto-Pereira 7.00
A. Cieszkowska 10.00 W. Morgan 6.00
Z. Janowski — dla uczczenia poległych 4.00 J. Pizuński 5.33
Z. Morgenstern 4.00 S. Uniechowski 2.35
T. Budzyński 11.97 J. Rekner 5.00
F. Balicki 5.00 R. Dulla 10.00
J. Mączka 1.00 J. Erlich 3.00
A. Wacięga 5.00 T. Farbisz 32.04
Z. Wojewódzki 3.00 A. Grochowscy 3.00
B. Lassa 5.00 Z. Jagusiewicz 5.00
Lady Mary Moncreiffe 5.00 B. Karnicki 10.00
K. Hess 14.38 M. Maciejewski 10.00
K. Łowczynowski 2.00 F. Rydzewski 15.05
J. Sojak 2.00 W. Limonienko 10.00
J. Anczykowski 4.00 J. Wańkowski 3.50
L. IZiembicki 3.00 J. Adam 5.00
Z. Mossakowski 10.00 K. Zubkowski 5.00
A. Guluk 5.00 K. Brożek 12.03
J. Kiłaczycka 5.00 S. Piaskowski 4.00
J. Giertych 3.00 W. Lasek 1.50
B. Andruszko 1.50 A. Trzyna 2.00
T. Mindak 5.00 K. Szalewicz 19.50
Z. Pleśniak 5.00 S. Wesołowski 4.81
J. Wojtyra 5.00 A. Sitko 2.40
J. Starzycki 5.00 J. Pipka 2.00
A. Jaraczewski 15.00 E. Nowak 7.00
K. Grocholski 2.00 P. Obrusik 20.00
E. Pawłowski 2.50 B. Karczewski 2.00
S. Rowiński 2.00 Dr K. Boreyko 7.12
J. Seifert 3.00 Z. Kiciński 48.95
A. Kubicki 2.00 J. Bednarz 3..00
F. Wizła 3.00 B. Bratkowski 5.00
K. Miszewski 1.00 Z. Pudlicki 5.00
A. Skiba 1.00 J. Kolendo 1.00
M. Sawicki 1.00 F. Hubicki 5.00
P. Galla 1.00 T. Jaszkowski 12.05
F. Atlasiński 3.00 J. Klamt 2.00
B. Wroński 2.00 Koło Glasgow 15.00
J. Hobot 20.00 S. Buchan 1.00
P. Witwicki 1.00 K. Bryło 1.00
J. Frohlke 3.00 H. Baruch 2.00
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B. Cameron 1.00 A. Browarski 5.00
W. Duch 1.00 P. Surzyn 3.00
R. Kent 1.00 K. Namieśniowski 10.00
J. Kowalewski 1.00 A. Kwaśnica 1.50
J. Kurianowicz 1.00 K. Gidziński 9.52
A. Kwiecień 1.00 F. Wójt 5.45
W. Pawłowicz 1.00 W. Pstruszeński 2.17
R. Symington 1.00 Leg on Młodych Polek z Chicago 122.21
S. T omanek 1.00 J. Milisiewicz 5.00
T. Teleśnicki 1.00 S. Rowiński 4.80
J. Wojciechowski 1.00 Koło Nowy York 36.59
S. Wiewiórski 1.00 K. Hess 17.79
A. Wiśniewski 2.50 W. Fara 5.10
A. Sowiński 1.00 T. Jaszkowski 5.20
R. Okoński 1.00 F. Jasłowski 18.00
W. Zawada
T. Kub.akowski

1.00
1.00

W. Pacewicz na „Nasze Sygnały” 10.37

E. Szczepański
Z. Hornung

9.00
5.00

Serdeczne podziękowania

W. Jasionowski 1.80 * *
T. Lesisz
M. Nagurska
A. Reyman

4.00
3.00
2.00

#

K. Domański
C. Wnorowski

10.00
4.83

KOMISJA OPIEKI

G. Janeczek
S. Lewiński

2.00
4.47

Poznań 17.12.1975

J. Hupert 9.61 Wczoraj otrzymałem bony, za które dziękuję. Obe
Z. Łopuch 14.10 cnie nie pracuję i jestem chory. Leczenie mam
J. Tumaniszwili 9.61 domowe. Mieszkam w starym domu, nowego je
J. Lubelfeld 14.10 szcze nie otrzymałem. Odkładają na później.
W. Pacewicz
J. Zaziemska

4.83
1.00

E.R.

M. Hrynkiewicz-Moczulski
W. Śliwiński

1.50
5.00

Plymouth 12.12.1975

Oddział 5 Ligi Morskiej 44.01 Dziękuję serdecznie za tak piękny i niespodzie
Liga Morska Oddział Kwaśniewskiego 9.61 wany podarunek świąteczny. Przesyłam najserdecz
B. Żukowski 2.00 niejsze życzenia.
M. Wasilewski 5.00 Jeszcze raz dziękuję za pamięć.
Koło Plymouth 10.00 M.K.
L. Wełny 2.00
T. Hermaszewski
J. Pieńkowski

2.00
9.52

Plymouth 10.12.1975

A. Guzowski 24.18 W imieniu męża pragnę podziękować za otrzy
P. Cieślak 1.46 many od Państwa wspaniały prezent gwiazdkowy.
J. Lutyk 10.00 Oboje serdecznie dziękujemy a także dziękujemy
C. Yorke 2.50 za kartę z życzeniami i opłatek.
B. Opeldus 4.00 Proszę także przyjąć od nas najgorętsze życze
L. Rabenda ,
W. Januszewski

3.00
5.00

nia szczęścia i wszelkiej pomyślności.

W. Zajączkowski 5.00 J.A.
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Plymouth 11.12.1975

Serdecznie dziękuję za przesłane mj życzenia oraz 
prezent gwiazdkowy.

J.M.

Londyn, grudzień 1875

Przesyłam serdeczne podziękowanie za pamięć, 
życzenia świąteczne j doskonały prezent gwiazdko
wy. Życzę Zarządowi dalszej owocnej i pomyślnej 
pracy.

H.Ż.

Havant, 10 grudnia 1975

Bardzo uprzejmie i serdecznie dziękuję całemu 
Stowarzyszeniu Marynarki Wojennej za czek, któ
ry dziś otrzymałem, bo dla nas to jest duża pomoc. 
Pomoże to nam zapłacić za węgiel i elektryczność. 
W dalszym ciągu jestem na liście chorych... Ser
decznie dziękuję za Waszą pomoc finansową.

A.B.

Gdynia, kwiecień 1976

Jako skromny wyraz mojej wdzięczności złoży
łam ofiarę na Mszę św., która odbyła się 16 mar
ca, w Waszej intencji, za wszystkich żywych i zmar
łych członków Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, 
nej.

Za wszystko jeszcze raz z głębi serca — Bóg za
płać.

J.B.

Puck, 28.4.1976

Serdeczne Bóg zapłać za przysłane imi życzenia 
świąteczne oraz za pieniądze. Pan jedyny pamięta 

o wdowie po oficerach Marynarki Wojennej i za 
ito wielkie dzięki.

Wszystkim współpracownikom ukłony oraz dłu
gich lat iw zdrowiu życzy

T.G.

Puck 14.12.1975

Serdecznie dziękuję za pamięć i przysłanie mi 
tych funtów. Jest to dla mnie naprawdę dużo, gdyż 
jako dla wdowy jest to dar wielki.

Tak długo, jak mi siły pozwolą, będę dbała o 
groby poległych marynarzy.

Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać!

T.G.

Kwituję z podziękowaniem odbiór czeku na su
mę £10.00 na rzecz pacjentów.

I. Pazowska — Social Worker 
Long Grove Hospital

Zalesie Stare 7.1.1976

Kilka dni temu, przez PKO Warszawa otrzyma
łam prezent na święta, który sprawił mi dużo rado
ści i zadowolenia, za co Panu i zarazem wszystkim 
kolegom dziękuję.

Życzę Wam Szanowni Koledzy dużo szczęścia i 
radości i długich lat życia.

E.O.

Gdynia, grudzień 1975
.. . Dziękuję bardzo za tak wspaniały podarek 

gwiazdkowy. Ja mam wyrzuty sumienia, że może 
Panowie odmawiają sobie od ust i dzielą się ze mną. 
Lecz czuję, że ten dar płynie z serca ludzi dobrej 
woli. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapćać!

M.S.
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Nowy prezes SMW, kmdr B. Wroński, z okazji 
swego wyboru wymienił listy z szeregiem przedsta
wicieli polskich stowarzyszeń emigracyjnych.

Gratulacyjne, serdeczne i miłe odpowiedzi przy
słali: prezes Rady Organizacji Kombatanckich S. So- 
boniewski, prezes Stowarzyszenia Lotników gen. 
A. K. Gabszewicz, Gen. Insp. SZ, gen. Z. Bohusz- 
Szyszko, członek Komitetu Honorowego ambasa
dor Raczyński, oraz przedstawiciele duchowieństwa: 
ks. bp W. Rubin i ks. bp Wesoły.

Wszystkie listy zawierają osobisty sentyment dla 
kol. Prezesa oraz życzenia dla Stowarzyszenia Mary
narki Wojennej.

Listy od ks. biskupa Rubina i od p. amb. E. Ra
czyńskiego podaję w całości, ufając że kmdr Wroń
ski mi wybaczy.

Roma, 20 maja 1976

Szanowny Panie Komandorze,

Z radością dowiaduję się, że w tym roku, w dniu 
25 kwietnia irr.inęło 30 lat od daty założenia tak 
zasłużonego Stowarzyszenia Marynarki Wojennej. 
Tak się złożyło, że właśnie Pan Komandor był pierw
szym przewodniczącym Walnego Zjazdu Stowarzy
szenia i wiceprezesem jego pierwszego Zarządu.

W przeciągu 30 lat swej owocnej działalności. 
Stowarzyszenie, którego Zarządowi Pan obecnie 
przewodniczy, zawsze dobrze spełniało 1 spełnia swe 
zadan.a, tak w zakresie utrzymania postawy ideowej 
i więzi koleżeńskiej między jego członkami, jak też 
iw dziele pomocy braterskiej dla członków i ich ro
dzin w potrzebie.

Z całego serca życzymy dalszej pomyślnej dzia
łalności i serdecznie błogosławimy Panu Prezesowi, 

Zarządowi oraz wszystkim Członkom Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej.

X. Szczepan Wesoły X. Władysław Rubin

14 maja 1976 r.

Szanowny i Drogi Panie Komandorze!

Jako senior Komitetu Honorowego Stowarzysze
nia Marynarki Wojennej, z wielkim zadowoleniem 
przyjąłem do wiadomości wybór Pana na Prezesa 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Wybór przeprowadzony demokratycznie był nie
wątpliwie wyrazem uznania dla zasług położonych 
przez Pana Komandora dla Waszej marynarskiej or
ganizacji i poza nią. Mam na myśli współpracę z 
Panem przed trzydziestu laty w czasie kiedy Pan 
wraz z kmdr. K. Namieśniowskjm kładł podwaliny 
pod Stowarzyszenie.

Nie zapominam o Pańskiej owocnej pracy w In
stytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w 
charakterze wiceprezesa Zarządu, a ponadto redak
tora dzieła „Polskie Siły Zbrojne w Drugiej Wojnie 
Światowej”, którego dalszy kolejny tom pojawił się 
przed 'kilku dniami i o zeszłorocznym, światowym 
Zjeździe Stowarzyszenia Marynarki Wojennej, któ
remu Pan przewodniczył.

Gratuluję Panu serdecznie i życzę jak najpełniej
szego powodzenia na tym odpowiedzialnym stano
wisku.

Dłoń Pańską ściskam

oddany
Edward Raczyński
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Z KOLEGAMI
Na skutek artykułu pt. „Przyszłość Stowarzysze

nia Marynarki Wojennej’, napisanego dla „Na
szych Sygnałów” przez kol. Markowskiego, redak
tora tego pisma, nadesłali swoje sugestie koledzy; 
Jan Starzycki, A. Cwaljna, J. Dietrich, Dr T.A. 
Musiałkowski, oraz kol. J. Tumaniszwili. Sugestie 
te przekazano prezesowi Komisji Specjalnej, kol. 
Krzyżanowskiemu.

Kol. Olgierd Żukowski w swoim liście z dnia 
10 kwietnia br. wyraził żal, że ze względu na zdro
wie nie może wziąć udziału w Walnym Zjeździe.

Kol. Ludwik Ziembicki miał zamiar przenieść się 
z Londynu na wieś, jednak, jak na razie, z tych 
zamiarów, niestety, nic nie wyszło i nadal miesz
ka w Londynie.

Otrzymaliśmy parę listów od kolegi Z. Xiężopols- 
kiego. Opowiada w nich o swoich przeżyciach po 
opuszczeniu Anglii 27 lat temu i wymienia Argen
tynę, Chile, Peru i wreszcie Stany Zjednoczone. 
W niektórych krajach miał większe trudności ze 
swoim imieniem i nazwiskiem, ale trudności te 
przezwyciężył. Powiada, że przez cały ten czas 
wspomnienia z Marynarki Wojennej nigdy go 
nie opuszczały, jest bardzo dumny z naszego Sto
warzyszenia i przy okazji zapisał się na jego członka. 
Przysłał składki członkowskie oraz datek na wy
dawnictwo książki XXX-lecie SMW.

Kol. Janisław Wańkowski, w swym liście do nas 
z 14 grudnia ub. r. podzielił się z nami wiadomo
ścią, że wraz z żoną był przez 6 tygodni w Polsce, 
skąd wrócili pełni wrażeń.

W liście z Lozanny z dnia 10 marca 1976 r. kol. 
M. Wasilewski podaje garść wiadomości o sobie, 
jak również o szalejącej tam grypie, którą zwie się 
tam „Victoria”. Jak mówi, zaciekli Szwajcarzy pra
cowali jednak nawet z gorączką dochodzącą do 40°. 
Kol. Wasilewski zapowiada przysłanie dalszego cią
gu artykułu „Podzwrotnikowych Krzyżaków”.

PO ŚWIECIE
Z okazji Święta Marynarki najserdeczniejsze ży

czenia na ręce Prezesa, przysłała p. Zofia Wisznicka 
Pinto-Pereira, oczywiście wraz ze swoim mężem, 
który, jak wiemy, jest komandorem Marynarki por
tugalskiej.

Otrzymaliśmy kilka listów w drugiej połowie 1975 
r. od kol. kpt. żegl. W. Stefana Ogończyk-Wesołow- 
skiego, który zapisał się do nas na dożywotniego 
członka. Przypomina nam on, że był komendan
tem pierwszej placówki Polskiej Marynarki Wojen
nej „Punkt obserwacyjny” w Gdyni w maju 1922 r.

Wymieniliśmy parę listów z kol. W. Poray-Woj
ciechowskim z Glasgow. Jak zwykle zwróciliśmy się 
z prośbą o wykonanie dyplomu odznaki honorowej, 
której nikt tak pięknie nie potrafi zrobić jak on. 
Pisze, że nie ma już w ręce tej pewności jak przed
tem, ale ja, jako sekretarz, żadnej różnicy nie za
uważyłem. Nawet jego listy pisane są tak pięknym 
charakterem, że ich czytanie sprawia przyjemność 
nie tylko ze względu na treść, ale też ze względu 
na ich estetyczny wygląd.

Mieliśmy parę listów od pani Zofii Unrużyny, 
wdowy po śp. Admirale Unrugu. W listach tych 
dziękuje nam za pamięć i nieustającą życzliwość. 
Pani Unrużyna nadal mieszka w Lailly en Val.

W swym liście z 28 lutego 1976 kol. Siemaszko 
opisuje życie i działalność kolegów mieszkających 
w Chicago. Starsza córka kol. Siemaszko była w 
tym roku prezentowana na balu jako debiutantka. 
Kol. Gidziński jak zwykle pomocny jest we wszy
stkich sprawach. Szkoła im. T. Kościuszki repre
zentowała Polonię na obchodzie miasta czarnych 
obywateli. Zespół taneczny wziął udział w tej uro
czystości.

Kol. Michał Serafin z Argentyny w liście z lute
go 1976 r. pisze, że wciąż jest zapracowany, jak 
również donosi o smutnym wypadku, który, jak 
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się wyraził, „miało jego dziecko” — syn, inżynier 
elektryk. Mianowicie został on uderzony w pra
we oko kawałkiem ciętego na pile drzewa i z tego 
powodu w tej chwili na to oko nie widzi. Lekarze 
nie rokują wielkich nadziei, ale może się mylą, i jeśli 
Bóg pozwoli itak źle nie będzie. Poza tym wspo
mina, że dawno już nie widział kol. Januszewskie
go, natomiast od czasu do czasu widuje kol. Szczer- 
bika, a stale kol. Kicińskiego. Pisze również, że 
jego żona była z dłuższą wizytą w Polsce i właśnie 
wróciła do domu, do Argentyny.

W liście z 9 stycznia br. kol. Stanisław Rowiński 
prosi o wybaczenie, że przesłał czek na rachunek 
kmdr. Pilniki czek w dolarach kanadyjskich. Poza 
tym dodaje parę uwag o stosunkach panujących o- 
becnie w Hiszpanii, jak również o zimie w Alican
te, która nigdy nie będzie podobna do zimy w Pol
sce.

Kol. Wiktor Pstruszeński z Francji odzywa się 
do nas bardzo rzadko. Nie można się temu dziwić, 
bo jako farmer jest bardzo zajęty, a wiadomo, pra
ca farmerska do pisania nie zachęca. Nigdy jednak 
nie zapomina przysłać dla nas wszystkich najlepsze 
życzenia świąteczne i noworoczne.

Jednym z najbardziej regularnych naszych kores
pondentów jest kol. S. Pohorecki. Ponieważ pań
stwo Pohoreccy są zapalonymi podróżnikami otrzy
mujemy listy, pocztówki a nawet ich piękne foto
grafie na tle ślicznych widoków, gór lub palm. Za 
tę miłą pamięć o nas jesteśmy im bardzo wdzięczni.

W swym liście z 8 lutego br. kol. inż. Podkowicz 
donosi nam, że w tym roku odchodzi definitywnie 
na emeryturę oraz że jest bardzo zajęty doprowa
dzaniem do porządku domku, który kupił z jed
nym ze swoich przyjaciół. Kol. Podkowicz sam cho
rował, jego wspólnik jest słabego zdrowia, więc przy 
pracach domowych ma wiele zajęcia.

Kol. inż. Piaskowski z USA w swoich listach tro
chę się uskarża, że nie otrzymuje od kolegów od
powiedzi na nie. Poza tym z nieustającą energią od- 
daje się pracy pisarskiej na tematy naszej marynar
ki. Zdobywa gdzie, może wiadomości, jak również 
dane o naszych okrętach. Możemy mu życzyć w 
tym kierunku jak największego powodzenia.

Od sekretarza Koła Francja, kol. Piotrowskiego, 
otrzymaliśmy smutną wiadomość o zgonie ś.p. Ja
na Grobelnego. W jego pogrzebie wzięło udział spo
ro kolegów z Koła Francja. Umarł, niestety, rów
nież kol. Czesław Woroch. O jego śmierci koledzy 
dowiedzieli się już po niewczasie, więc nie mogli, 
jak kolegę Grobelnego, odwiedzić go jeszcze za ży
cia i wziąć udziału w jego pogrzebie. Na grobie kol 
Grobelnego ufundowano także tablicę.

Dość często wymieniamy listy z kol. Zębatym- 
Nowackim, wspominając czasy przedwojenne i po
wojenne. Listy, które otrzymuje są tym przyjem
niejsze, że posiadają w sobie w dużym stopniu „cie- 
pl.k” korespondencji prywatnej.

W swym liście z 26 marca kol. Lubelfeld pisze, że 
w lutym br. został wybrany jako „1976 receipient 
of the Harrell V. Noble award”. Z tego powodu 
składamy mu bardzo serdeczne gratulacje. Jak mó
wi kol. Lubelfeld ta nagroda stanowi prawdopodob
nie ostatnie piórko do starego kapelusza za jego 
rzekome „many contributions to the field of elec
tron devices and circuits”. Kolega Lubelfeld wspo
mina również, że za 19 miesięcy już będzie tylko 
„professor emeritus”, tak jak wszystkie inne nasze 
„pierniki’. Sądząc z listu do stanu „piernika’ jesz
cze mu daleko.

Kol. Lesisz w swym liście z 16 grudnia ub. r. wy
raża opinię Koła Manchester, które, podobnie jak 
do tej chwili, chce nadal być Kołem należącym do 
SMW, automatycznie wchodzącym do organizacji 
kombatanckich, a więc uważa, że nie potrzebują 
zapisywać się do miejscowego SPK.

Kol. Mirosław Kownacki z Kanady odzywa się 
rzadko, ale dobrze. Choć ma dolegliwości z oczami 
humor go nigdy nie opuszcza; urozmaica swoje li
sty rozmaitymi wierszykami, godnymi pióra Reja, 
a poza tym przesłał nam pieniądze, których z nad
wyżką wystarczyło na zapisanie go na członka do
żywotniego.

Kol. J. Krajewski z Australii zmienił adres, o 
czym nam donosi w liście z 21 stycznia 1976 r. 
Jego nowy adres został odnotowany w naszej kan
celarii.

Od czasu do czasu wymieniamy listy z naszym 
przyjacielem jeszcze z dywizjonu lotniczego, płk.
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W. Jasionowskim, który mieszka stale w Stanach 
Zjednoczonych. Z wiekiem nasze listy zawierają co
raz więcej filozofii życiowej, czemu trudno się dzi
wić. Ponieważ takich, którzy wymigali się od skut
ków starszego wieku, jeszcze nie było, więc i my 
również nie jesteśmy wyjątkiem. Całe szczęście, że 
niezależnie od wieku zawsze można znaleźć pewne 
tematy, które odpowiadają danej chwili.

Kol. Jankisz ze Szwecji, w swej karteczce z 7 
marca 1976 r. zawiadomił nas o zmianie swojego 
adresu, który został oczywiście odnotowany w na
szej kartotece.

Kol. Wojtek Francki odezwał się ze Sydney. W 
swym liście z 7 lutego 1976, powiadamia nas, że 
szczęśliwie dobrnął do domu i cieszy się spokojem 
a zwłaszcza cieniem i bardziej „ludzką” tempera
turą. Sądząc jednak z listu, zaczyna sę już trochę 
wiercić i nie wiadomo jak długo w tym domu wy
trzyma, o ile mu się nadarzy okazja urwania się 
w naprawdę dogodnych warunkach, to jest takich, 
któreby pozwalały na częste powroty do domu.

Otrzymaliśmy parę przemiłych listów od kol. Far- 
bisza ze Szwecji. Rozmawiamy ze sobą na tematy 
miejscowe, a kol. Farbisz, który jest jednak zna
cznie bliżej Polski niż my, czasem słyszy i wie wię
cej co się tam dzieje. Pon-eśli oni niedawno wielką 
stratę, bo niedawno zmarł Tadeusz Norwid-Nowa- 
cki, bardzo- znany dziennikarz, który ze swoich lat 
młodzieńczych dwa spędził w Marynarce Wojennej, 
a część w oficerskiej szkole Marynarki Handlowej 
w Tczewie.

Z prawdziwą przyjemnością donosimy, ze nawią
zaliśmy starą nić przyjaźni z kol. inż. Erlichem 
w Południowej Afryce. Pisze, że tak się zaczytał 
w „Naszych Sygnałach”, że pomimo upomnień żony 
nie mógł się od nich oderwać, ryzykując z tego po
wodu odbycie karnego raportu przed swoją naj
wyższą władzą.

Byl przez parę dni w Londynie służbowo kol. 
z 1920 r. oraz ze Szkoły w Tczewie, Tadeusz Byko
wski. Przy tej okazji obejrzeliśmy swoje podstarża- 
łe twarze. Korzystając z pobytu w Londynie zała
twiał jakieś formalności z biurem ewidencyjnym 
Ministerstwa Obrony..

Sądząc z listów kol. Jana Bartlewicza jego sytu

acja przedstawia się następująco: Tak jego jak i je
go małżonkę stale prześladują, niestety, jakieś cho
roby lub wypadki. Zdrowie kol. Kossakowskiego 
też pozostawia bardzo dużo do życzenia. Ze starej 
gwardii najlepiej bodajże się trzyma kol. Władysław 
Salamon.

W końcu 1975 r. odwiedził SMW były kolega 
z Marynarki Wojennej, E. Biliński z Polski, który 
po ukończeniu szkół w W. Brytanii powrócił do 
kraju w 1948 r. Z tego co zrozumieliśmy, zajmuje 
dobre stanowisko a od nas nabył dwa al
bumy Marynarki Wojennej.

Kol. T. Appel dał znać o sobie w listach ze sty
cznia i kwietnia br. Kol. Appel, członek załogi 
ORP „Krakowiak”, po ukończeniu uniwersytetu w 
Polsce via Izrael trafił do Sydney w Australii, 
gdzie często kontaktuje się z kol. Franckim. Szybko 
zapisał się do nas na członka dożywotniego.

27 maja zapisał się do Stowarzyszenia jako czło
nek inż. Jerzy E. Eibel ze Stanów Zjednoczonych, 
syn kmdr. dr. Eibla, którego my starsi, wszyscy 
dobrze pamiętamy sprzed wojny.

W swym liście z 5 marca kol. W. Januszew
ski powiadomił nas, że właśnie kończy swój dwu
tygodniowy urlop, spędzony w domu. Widuje w 
Argentynie od czasu do czasu pp. Maracewiczów. 
A poza tym, jak wszyscy wiemy, warunki życio
we w Argentynie obecnie są ogromnie ciężkie. Po
zdrawia wszystkich kolegów.

Kol. Hornung w liście z dnia 22 kwietnia pisze, 
że dnia 29 kwietnia 1976 r. będą obchodzić uro
czyście 300-lecie śmierci admirała de Rutyter’a. 
Jak wszyscy wiemy, bił on Anglików i uwolnił 
dwudziestu kilku pastorów protestanckich pocho
dzenia węgierskiego, za co mu Węgrzy wystawili 
wielki pomnik w Budapeszcie Z tej okazji, jak. pi
sze kol. Hornung, skrzyknął dziadków kościelnych, 
którzy służyli w Marynarce Wojennej. Należy pa
miętać, że nie tylko- admirał urodził się w Vlissing, 
ale również tam był budowany ORP „Orzeł”. Na
si przedstawiciele wraz z przedstawicielami Anglii 
i Belgii, jak również oczywiście Holandii, odebrali 
następnie defiladę floty.

Jak zwykle ze świętami wielkanocnymi otrzyma
liśmy od kol. Hessa 14 marca list z załączonym, 
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odpowiednim datkiem. Kolega Hess pisze, że już 
się nudzi na lądzie 1 w najbliższym czasie będzie 
zaokrętowany na „siostrzanym okręcie”, który się 
nazywa „Dutton”. List, w którym jest parę sugestii 
co do przyszłości Stowarzyszenia, przekazuję prze
wodniczącemu Komisji Specjalnej.

Z panem Grzonką, synem chorążego, który zgi
nął na Orkanie, utrzymujemy jak zwykle ożywio
ną korespondencję. Jest on jednym z naszych głów
nych źródeł wiadomości z Wybrzeża. Niestety, 
wiadomości te są przeważnie smutne, gdyż mówią 
o licznych zgonach naszych kolegów sprzed i z cza
sów wojny. Tym niemniej są w nich też i wzmianki 
o żyjących. Wspomina np. kol. Jasińskiego, Kona, 
Chmarę, jak również panią Tyc.

Od czasu do czasu wymieniamy listy z kol. Tade
uszem Głowackim, który, z dumą to możemy pod
kreślić, jest jednym z najbardziej czynnych Po
laków w Szwecji. Między innymi w swym liście 
nadmienia komu ofiarowali swoje śliczne albumy 
z uroczystości poświęcenia Pomnika Katyńskiego, z 
których jeden egzemplarz został też nam przez nie
go podarowany. Jak pisze, już dzisiaj są w Szwecji 
amatorzy, którzy za ten album ofiarują mu ponad 
2000 koron.

Naszym najlepszym korespondentem w Chicago 
jest kol. Gidziński. Gdy mamy jakiś interes do 
Chicago, to zwracamy się do kolegi Gidzińskiego 
jak w dym. I mam nadzieję, że w razie potrzeby 
on robi to samo, wysyłając odpowiedni list. Prze
glądając obecną korespondencję od kol. Gidz nskie- 
go, naliczyłem osiem takich listów. Daj mu Boże 
zdrowie.

Kol. Jan Mazur, bliski przyjaciel kol. Gidziń
skiego, przysłał nam z okazji świąt swoje najlepsze, 
koleżeńskie życzenia.

Zawsze i niezmiennie o nas pamięta Liga Mor
ska w Ameryce, a szczególnie oddział 5, którego 
prezeską jest pani Anna Prusak, a sekretarką ge
neralną pani Augustyna Maliszewska.

Kol. M.S. z Polski pisze w imarcu br.:
„Za dotychczasową pomoc w uzyskaniu renty 

inwalidzkiej wojennej bardzo serdecznie dziękuję. 
Serdeczne pozdrowienia zasyłam dla wszystkich ko
legów z marynarki wojennej. Jednocześnie zawia

damiam, że rentę już otrzymuję. Jeśli ktoś z by
łych marynarzy ma chęć odwiedzić Polskę, a nie 
ma możliwości, chętnie przyjmę go na urlop z 
mieszkaniem do dyspozycji, bezpłatnie.

Kol. Paweł Żelazny, przesyłając pozdrowienia do- 
daje: „Długo będę pamiętał tych kilka godzin spę
dzonych w maju zeszłego roku w towarzystwie ko
legów z Marynarki”.

Siostra jednego z naszych poległych kolegów, 
której przesłaliśmy album Marynarki Wojennej, pi
sze m. in.: „Moje najserdeczniejsze podziękowania 
za prezent tak dla mnie cenny i wzruszający, tym 
bardziej, że nie marzyłam, bym mogła kiedykol
wiek wejść w jego posiadanie. Oglądam kartę po 
karcie, wylewam łzy wzruszenia nad tym co było, 
i nie wróci, doświadczam żywej pamięci o tych, 
co zginęli i o tych, co przeżyli — ludzi, których 
nie znam osobiście, a jednak są mi szczerze bliscy.

Drugim faktem poruszającym wspomnienia jest 
pismo Stowarzyszenia Marynarki Wojennej „Nasze 
Sygnały”, poświęcone w całości światowemu Zjaz
dowi Marynarzy Polskich, Londyn, maj 1975. Prze
czytałam je od deski do deski, przeżyłam dokładnie 
wszystko: od Mszy św. w polskim kościele św. An
drzeja Boboli, poprzez hołdy oddane bohaterom 
na cmentarzach po uroczyste zakończenie. Obraz 
uzupełniły zdjęcia. Gdybym mogła, oprócz słów 
wdzięczności w inny sposób wyrazić moje podzię
kowanie, serdecznie proszę dysponować.

Jeszcze raz przesyłam wyrazy podziękowania i 
szacunku.

L.R.K.”

Kol. A. Wacięga, który w okresie Walnego Zjaz
du był na urlopie w Hiszpanii, przesyłając upoważ
nienie na Zjazd prosił przekazać najlepsze życzenia 
i pozdrowienia obecnym na Zjeździe.

W ostatnim okresie przesłali nam swoje serdecz
ne pozdrowienia i życzenia koledzy: K. Domański 
z Anglii, W. Pacewicz z USA, F. Jasłowski z Ka
nady, J. Krawczyński z Kanady, W. Morgan z An
glii, K. Hess z USA, ks. dr K. Brzezina z Belgii, 
kol. S. Wesołowski z USA, kol. S. Wrzeszczyński 
z Argentyny, kol. L. Deląg z Polski oraz panie: 
Staśkiewicz, Przybyszewska i Kasztelanowa z Polski.

Z okazji Walnego Zjazdu nadszedł spóźniony te
legram od kol. M. Wasilewskiego ze Szwajcarii.



NASZE SYGNAŁY 39

Treść telegramu: „Greetings to all from neutral 
Switzerland, longest continuation of PNA vital. No 
hasty transfer into non naval hands eternal Poland 
expects”.

Z panem gen. Wolkowickim, przyjacielem nasze
go Stowarzyszenia jesteśmy w stałym kontakcie. 
Z okazji Święta Marynarki otrzymaliśmy, jak zresz
tą zwykle, życzenia dla wszystkich członków.

Kol. J. Pieńkowski przesyła wszystkim kolegom 
serdeczne pozdrowienia. Nadal pracuje i uprawia u- 
lubiony sport rybacki.

Od hufca harcerek „Bałtyk” otrzymaliśmy ser
deczne podziękowania za finansowe poparcie rewii 
harcerskiej. Zebrane z imprez fundusze pomogą 
harcerkom do wzięcia udziału w Światowym Zlocie 
młodzieży harcerskiej w Kanadzie.

Znany nam wszystkim marynista, pan Jerzy Per- 
tek, dziękując Stowarzyszeniu za pomoc w uzyska
niu potrzebnych mu zdjęć i informacji pisze, że od 
lat zbiera materiały do „Słownika polskich ludzi 
'morza”, a ponadto na bieżąco opracowuje ich życio
rysy do „Polskiego Słownika Biograficznego”.

Powyżej podajemy zdjęcie kpt. mar. kol. S. Pod
horeckiego, mieszkającego . w Stanach Zjednoczo
nych. Jest on jednym z nielicznych uratowanych z 
ORP „Orkan'.

Odezwał się z Polski kol. Franciszek Fila, któremu 
pomogliśmy w otrzymaniu Medalu Morskiego.

Garść wiadomości z życia Koła Glasgow. Człon
kowie Koła zbierają się raz na miesiąc w klubie SPK 
na towarzyskie, wspominkowe pogawędki. Zawsze 
towarzyszą im żony. Nadszedł czas urlopowy i roz
jeżdżają s ę po świecie. I tak kol. Porembała był 
2 miesiące w Południowej Afryce, kol. Pawłowicz 
po raz pierwszy pojechał odwiedzić rodzinę w Pol
sce podobnie jak i kol. Jabłoński i Teleśnicki. Prezes 
Koła, kol. Wiśniewski, wyjeżdża na urlop do Fran
cji by odwiedzić ojca i brata. Po urlopach Koło 
planuje ożywić życie towarzyskie i już koledzy my
ślą c urządzeniu różnych imprez.

W styczniu, nasza oddana koleżanka p. Hanka 
Cieszkowska, spędziła niestety parę tygodni w szpi
talu, gdyż miała kłopoty z sercem.

W liście do Stowarzyszenia dziękowała za odwie
dziny, kwiaty i pamięć o niej.

GROBY MARYNARZY ORP „SĘP" 
W SZWECJI

W Mariefred, na wyspie Gripsholm, na której 
znajduje się zabytkowy zamek królewski dynastii 
Wazów, w którym, między innymi, urodzi się król 
polski Zygmunt III Waza, na miejscowym cmenta
rzu jest pochowanych kilku członków załogi ORP 
„Sęp”.

Na grobach znajdują się odlane z brązu orły Pol
skiej Marynarki Wojennej, obok nich nazwiska zmar
łych. Są to: st. mar. Franciszek Kardacz i mat 
Antoni Mańka. Łańcuchy okalające mogiłę pocho
dzą z „Sępa”.

Na cmentarzu w Mariefred znajdują się jeszcze 
inne groby marynarzy polskich, a mianowicie: ma
ta Franciszka Kaszuby (zm. 14 2.1948), mata Józe
fa Lelito (zm. 28.2.1946) oraz st. bosmana Maria
na Majewskiego (zm. 7.7.1945).
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List y
Wielce Szanowny Panie Komandorze,

Z najwyższą przyjemnością potwierdzam otrzy
manie odpowiedzi Pana Komandora na mój list 
z 6 kwietnia.

Cieszę się z uznania Redakcji „NS” i Zarządu 
naszego Stowarzyszenia.

KOREKTA. — Ponieważ sprawy doprowadzenia 
tekstów do formy gotowej do druku, nie należy 
zbyt przewlekać, nie wątpię, że znajdzie Pan Ko
mandor czas na szczegółowe przejrzen e mych prac, 
w celu ich przekazania do wyznaczonego (znalezio
nego) lektora-korektora.

Sugeruję, aby ten lektor nan ósł swe (ewentualne) 
poprawki i uwagi na kserograficzną kopię, którą 
by mnie nadesłał. Usilnie proszę o nie przewlekanie 
zbytnio tej sprawy.

„INDEKS MIEJSCOWOŚCI” — Mój alfabetycz
ny indeks autorów należało by w przyszłości uzu
pełnić takimże indeksem miejscowości (np.: Malta, 
Oksywie, Tobruk, Westerplatte .. .).

ARCHIWUM LUDZI MORZA W W.B. W na
stępnym liście przyślę kilka propozycji dla ewen
tualnego ich zaplanowania i wykonania przed li
kwidacją Stowarzyszenia w 1985 roku.

a mianowicie: napisanie alfabetycznie —
1 . — Zbiór krótkich bibliografii głównych osobi

stości PMW w W.B. (w standartowej, ograniczo
nej dla wszystkich objętości).

2 .—Listę wszystkich umarłych, z podaniem miejs
ca i dat urodzen a i śmierci. Będzie to rozsze
rzeniem rubryki „Z żałobnej karty”.

Oba te przedsięwzięcia nie wymagają zbyt dużo 
pracy, a wydają mi się niezbędne dla zamknięcia 
angielskiego okresu Polskiej Marynarki Wojennej.

Dla informacji podaję, że członek Stowarzysze
nia, S. Piaskowski, ułożył CHRONOLOGICZNY 
SPIS RZECZY „NS”, który of aruje się wydruko
wać, w formacie „NS” w swej drukarni w N.Y.

Pozdrawiając jeszcze raz Pana Komandora jak 
najserdeczniej, pozostaję, w dalszym ciągu gotów 
do współpracy •

M. Hlasko

Od Redakcji:

Kolega M. Hłasko przygotowuje indeks „Na
szych Sygnałów’. Dziękujemy za chęć do podję
cia się tak ciężkiej, ale tak ważnej pracy, którą 
mamy zamiar umieścić w Kolekcji „Naszych Syg
nałów”.

* * 
*

Buenos Aires, 8.4.76

. . . Ostatnio dość często widuję Dr. Wysokińskiego, 
wielkiego społecznika i popularyzatora spraw zwią

zanych z Polską Marynarką Wojenną. Pożyczyłem 
od niego książkę „Podchorążowie z Ujazdowa”, któ
ra bardzo mi przypadła do gustu. Znałem recenzje 
tego dzieła z prasy i szukałem go od dawna. Książka 
jest pięknym wspomnieniem dla roczników, które 
przeszły przez Szkołę Podchorążych Sanitarnych, o- 
raz świadectwem historycznym dla następnych po
koleń. Jest to prawdopodobnie unikat, bo żadna 
ze S.P. nie jest tak pięknie opisana. Myślę, że opra
cowanie to musi być bliskie każdemu, kto w dwu
dziestoleciu skończył SP. czy SPR, oraz uczelnię a- 
kademicką. Książka oddaje wiernie nastrój i postawę 
naszego pokolenia, którego strzępy zaledwie wysz
ły z zawieruchy drugiej wojny światowej.

Absolwenci SPS spełnili zaszczytnie swój obowią
zek, wszędzie, gdzie los ich rzucił, w tym najcięż
szym ckresie naszej historii.

Jakie to wspaniałe uzupełnienie i potwierdzenie 
prawdy historycznej zawartej w książce „Podchorą
żowie z Ujazdowa” przedstawia znalezienie ostatnio 
korespondencji z Ravensbriick. Marynarka może być 
dumna z tego Oficera, który był komendantem kon
spiracyjnym obozu w Neubrandenburg (HA) z no
minacji A.K.

Serdecznie dłoń Pana Komandora ściskam i prze
syłam ucałowania rąk Pani.

Żona dołącza serdeczne „marynarskie” pozdrowie
nie (PMSK — Woodford Green).

Oddany
Z. Kiciński
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7.6.1976 
Drodzy Koledzy!

Bardzo dziękuję za przysłanie mi zaległych nume
rów „Naszych Sygnałów”, które przeczyta 
łem „od deski do deski” i odesłałem pocztą morską 
12 maja rb. Lektura bardzo ciekawa, ale zarazem 
bardzo smutna — tylu z nas jest już na tamtym 
świecie! Wielu kolegom chciałbym przesłać moje 
serdeczne pozdrowienia, ale boję się wymieniać na
zwisk, bo może i oni już nie żyją? Więc proszę te 
pozdrowienia przekazać wszystkim żyjącym, a za 
dusze tych, co odeszli pomodlę się. Proszę jednak 
specjalnie podziękować kol. kmdr. Biskupskiemu za 
zadanie sobie trudu wyszukania i wypożyczenia mi 
tych „Sygnałów’. Wielu innych ludzi „could not 
care less’’ — mówiąc staropolską polszczyzną.

Mam nadzieję, że doroczne Walne Zebranie uda
ło się pomyślnie i ciekaw jestem jak przedstawia 
się obecny Zarząd. Jeżeli się zmienił, to proszę przy
jąć ode mnie wyrazy uznania za owocną i wydajną 
pracę. Myślę, że wobec tak szybkiego i stałego ubyt
ku członków jest to nielada wyczyn aby utrzymać 
istnienie naszego Stowarzyszenia, nie zmniejszając 
wcale jego działalności. Winszuję z całego serca! I 
proszę o więcej. Chciałbym też napisać coś o sobie, 
ale właściwie nie ma wiele do pisania, prócz tego, 
że mimo dość podeszłego wieku nadal pracuję ja
ko inżynier w wielkim koncernie fabryk BTR Ltd. 
który ma swoją centralę w Londynie, a cztery 
duże fabryki w Południowej Afryce. Jak dotąd nie 
ma tu jeszcze terrorystów i życie płynie dość spo
kojnie, aczkolwiek nie jest wskazane dla młodych 
pań wychodzenie wieczorami na ulicę samotnie. 
Mój syn dorobił się w krótkim czasie wysokiego 
stanowiska w firmie konstrukcyjnej Dorman Long, 
po nabyciu dobrej praktyki w podobnej pracy naj
pierw w Hiszpanii, potem we Włoszech, a ostatnio 
w Pakistanie. Teraz nareszcie ustalił się tutaj w 
Durbanie. Bardzo bym pragnął wybrać się jeszcze 
kiedyś do Londynu, a może i do Polski, ale nie 
wydaje się to prawdopodobne, ponieważ, niestety, 
żona moja niedomaga a nie chciałbym jej zostawić 
samej. Więc pozostaje tylko szansa wymiany ko
respondencji, co też właśnie teraz czynię, i przesyła
jąc jeszcze raz serdeczne pozdrowienia i podzięko
wania pozostaję szczerze oddany

Juliusz Erlich

Odrywając się od codziennej żmudy, wyjecha
liśmy z żoną popatrzeć na morze. Droga doskonała, 

wieczorem ruch znośny, od domu do „domu” w 
godzinę i parę minut.

Klucze i pobyt w Hove 53, Brunswick Sq. zorga
nizowała jak zawsze uczynna p. Halina Wójcik.

W imieniu administratorki, p. Bochyne, zajął się 
nami kolega rezydujący w tym domu, kmdr Dany- 
luk.

Wprowadził nas w wygodę nowo wyposażonego 
pokoju: kuchenka, lodówka, nakrycie stołowe itd., 
pościel dla dwóch osób (ew. dla trzech), w no
woczesnej, pięknej szafie, wszystko w pięknie i pre
stiżowo urządzonym pokoju. Parter, z widokiem 
na skwer i morze. Łazienka, telefon na korytarzu.

Życzliwe przygotowanie włączało nawet „drobne” 
do liczników elektrycznych. Zaprosiliśmy starego 
znajomego, komandora, na obiad w niedzielę i ob- 
gadaliśmy wiele, wiele wspomnień.

W krótkim czasie komfort, atmosfera wakacyjna 
za oknem, morze i słońce, sprowadzają zupełne od
prężenie. Wiele się składa na samopoczccie, ale spa
cer wzdłuż morza, od 53 Brunswick Sq. do portu 
w Shoreham (nawet gdy wracamy autobusem) — 
gwarantują zasłużony sen.

Wizyta do antykwariatów w ,,Lanes” zajmuje oko
ło pół dnia, i uszczęśliwia żonę, gdy uda się jej 
kupić jakieś „cudo” za ciężkie pieniądze. No ale 
o ileż więcej warte jest jej zadowolenie, ileż wart jest 
odpoczynek dla nieprzywykłych do marszów nóg, 
w czasie, gdy się podziwia „cudo”, planując dalszy 
program dnia. Możliwości w bród. Zmęczeni? Więc 
na promenadę na brzegu morza, gdzie na leżaku 
osłoniętym od wiatru można poleżeć w słońcu, do
póki organizm się nie odmłodzi.

Dziękuję wyżej wymienionym, jak również kol. 
Nadratowskiemu, inicjatorowi domu, i dzielę się z 
kolegami, potrzebującymi odetchnięcia morskim po
wietrzem, nowiną o właśnie takiej okazji, przy ab
solutnie minimalnym koszcie.

, Edward Liber

« *

KOŁO FRANCJA

W dniu 20.3.1976 odbył się w Oignies 5. Zjazd 
członków Koła Francja.

Zebranie odbyło się o godz. 4.30. Przygotowane 
było starannie. Dyskusje były rzeczowe i prowadzo
ne z pełnym zrozumieniem programu. Przebieg ze
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brania był sprawny. Kol. Wolny z Plymouth zakoń
czył zebranie pięknym przemówieniem, wspom.na
jąć lata służby marynarskiej, przeżyte z Kolegami 
z Francji. Podkreślił, jak cieszy go, że po tylu la
tach czują nadal tę w-.ęź marynarską i wykazują 
-tyle zapału i oddania naszej organizacji.

O godz. 6 zebrała się marynarska brać. Podniesio
no kotwicę i całą naprzód na bankiet. Impreza ta 
zgromadziła około 100 osób, pow.nno być znacznie 
więcej. Szkoda, że tylu było nieobecnych. Zasta
nawiałem się nad tym, czy lenistwo, czy zobojęt
nienie? Jestem przekonany, że z czasem większość 
zbłąkanych owiec wróci do swego pasterza. Przecież 
okres życia w granatowych mundurach, okres naszej 
młodości jest wspominany coraz częściej. Przez tych 
6 lat w Marynarce Wojennej zżyliśmy się z sobą 
jak bracia. Jakżeż miło jest spotkać kolegów, po
gawędzić, podzielić się doświadczeniami życia cy
wilnego. Ani czas, ani odległość nie zmieni wie
rzeń ani umiłowań, które mieliśmy w naszej mło
dości. Musirny przyznać, że Marynarka wiele nas 
nauczyła, ukształtowała nasze charaktery i w dużej 
mierze uczyniła nas takimi, jakimi jesteśmy dzisiaj.

Zgromadziła się młódź marynarska z pięknymi 
paniami w ślicznych toaletach. Mimo że upłynęło 
przeszło 30 lat, wszyscy są w dobrej formie, pełni 
energii.

Sala udekorowana marynarskimi wspomnieniami. 
Nazwy wszystkich naszych okrętów wojennych z 
czasów 1939-1946 r., bandery na wszystkich ścia
nach. Stoły pięknie nakryte i zapraszające.

„Bosman” kol. Pudo zaprasza wszystkich do stołu, 
a gospodarzami tego wieczoru są Koledzy: Mula, 
Kulas, Wiernicki, Budny i Trojanowski. Należy im 
się serdeczne podziękowanie za wspaniały bankiet. 
Menu jak zwykle „first class”. Podaję kolegom, któ
rzy są zainteresowani, a szczególnie naszemu sekre
tarzowi kmdr. B. Jabłońskiemu, znawcy w dziedzi
nie kulinarnej:

Veloute d’asperges, Crabe a la Pari sienne, Tarte- 
lettes Garnies, Ship A’H-oy, Noix de Veau Printa- 
niere, Galantine Effevilee de Jardin, Plateau de nos 
Provinces, Tartes aux Fruits Maison, Aperitifs — 
Vin Fins, Champagne — Cafe — Liqueurs.

Na salj widzę pp.: Plewa, Pudo, Kulas, Troja
nowski, Hańczyk, Budny, Kalicki, Mula, Faliński, 
Konsek, Wiernicki, Michałowski, Sołtysik, Tepper, 
Mendyk, Wielgosz, Budkiewicz, Piotrowski, Km-ie- 
ciak, Idczak, Karpiński, Dolny i M-oczygemba z 
kolegami.

Kolega J. Plewa jako prezes przywitał rodzinę 

marynarską serdecznym przemówieniem. Jest spe- 
cjal.stą od czułych przywitam Przedstawił nam Ma- 
-ira Oignies Mr. Roland Bessan. Mair dał nam do 
dyspozycji swoją salę bankietową, a dla zaznaczenia 
-swojej sympatii do polskich marynarzy, kazał podać 
„Aperitif” na jego konto. Za ten miły gest serdecz
nie mu dziękujemy.

W krótkim przemówieniu Maire witał nas z dumą, 
wyrażając swoje uznanie i serdeczność dla maryna
rzy.

Tangiem marynarskim rozpoczęliśmy nasz -wie
czór.

Kolega F. Rumiński przyjechał z Plymouth z żoną, 
byłą „Mewką”, którą serdecznie lubimy i która jest 
„jedną z nas”. Kol. S. Kurzawa przyjechał z Dover 
z żoną i ze znajomymi.

Janek Dolny z żoną i córeczką Anneczką przyje
chał aż z południowej Francji, -niedaleko Marseilles, 
gdzie mieszkają. Jest na naszych bankietach coro
cznie i tym podkreśla przywiązanie do naszego ma
rynarskiego grona.

Pomiędzy tańcami, jedzeniem i piciem miałem 
sposobność porozmawiać z Kolegami o naszej orga
nizacji, naświetlić pewne sprawy, doradzić, gdy to 
było potrzebne. Kolega Kalicki, ciągle we wspania
łej formie dorzucał swoje wspomnienia z naszej 
wspólnej służby na ORP „Piorun”. Niektóre epizody 
z tego okresu są dziś prawie nie do uwierzenia. 
Gdy wspominamy „Pioruna” nie można zapomnieć 
kolegów Idczaka, Falińskiego, Sołtysika, Wiernic- 
kiego.

Koledzy serdecznie wspominali kmdr. F. Pitułko, 
który z żoną odwiedził Koło Francja rok temu. 
Wspominali jak pięknie do nich przemówił „aż łzy 
się lały”, do swoich chłopców, jak ciągle podkreśla. 
Jest bardzo popularny w naszym Kole. Koledzy 
mówią, że „Burza” -była szczęśliwym okrętem pod 
jego dowództwem.

Kol. Jan Trudkowski, właściciel cafe Belle-Vue, 
gdzie jest siedziba Koła Francja, przyczynił się do 
zorganizowania loterii i dał wiele fantów, za co 
mu serdecznie dziękujemy.

Kol. Maks Wielgosz, ze swą uroczą małżonką i 
synem siedzieli naprzeciw -mnie. Cały wieczór za
praszał na szampana.

Rozpisywać się więcej ńe będę. Dodam, że wszy
scy dobrze się bawili. Wszyscy byli bardzo zadowo
leni z -wieczoru, z bankietu i z towarzystwa. Jedyny 
żal, to brak reszty kolegów. Chciałbym tu zaapelo
wać do Kolegów: J. Czarnieckiego, Janeczki, Blum- 
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mela, Malinowskiego, Czerwińskiego z Kanady, A. 
Krause-Lota, Graczyka, C. Kasprzaka z Ipswich, 
Bunara, E. i F. Łapawy, Maszka, M. Nowaka, S. 
Wawrowskiego, J. Wielgosza, B. Cieśli, J. Drosia, 
J. Furgaly, J. Jarzembowskiego, J. Kamosa, S. Żura 

i wszystkich Kolegów z Marynarki, © jak najwięk
szy udział w następnym zebraniu i bankiecie w ro
ku 1977, bo moją ambicją jest to, by Koło Francja 
było największym Kołem naszego Stowarzyszenia.

F. Wizla

AMERYKAŃSKIE SPOTKANIE
W piątek 21 maja, © godz. 3.15 po południu, 

wyszedłem z nowojorskiego biura mej firmy i na 
słonecznej stronie Fifth Avenue czekał na mnie w 
samochodzie Zdzisiek Łopuch. Tak się zaczął nie
zapomniany dla mnie „week-end”, spędzony u goś
cinnych państwa Łopuchów w gronie kolegów z 
Marynarki Wojennej, którzy osiedlili się. w Nowym 
Jorku. Nie ma nawet czasu na przyzwoite przywi
tanie się — na to będzie czas w domu — bo ruch 
niesamowity zmusza nas do natychmiastowego od- 
kotwiczenia. Zdzisek wprawnie prowadząc samo
chód wyjaśnia, że „Avenues biegną wzdłuż wyspy, 
a „Streets w poprzek i są kolejno numerowane; po 
chwili opuszczamy Manhattan, bo most nad East 
River prowadzi nas do Queens. Nowy Jork, jak się 
dowiaduję, składa się z pięciu „borough. Z Man
hattan właśnie wjeżdżamy do Queens, gdzie w dziel
nicy Astoria mieszkają pp. Łopuchowie. Orzeźwieni 
prysznicem, nasyceni wspaniałym obiadem (pani 
Anzelma Łopuchowa karmiła nas doskonale) i po
krzepieni ogromnym „drinkiem”, idziemy do Domu 
Polskiego — siedziby Koła Nowy York.

Zawiadomienie o naszym piątkowym zebraniu w 
Domu Polskim podpisał prezes Koła, kmdr Tadeusz 
Jekiel. Obowiązki zawodowe — kol. Jekiel jest wi
ceprezydentem „Pepsi-Cola” — sprawiły, że przyle
ciał do Nowego Jorku za późno, by dołączyć na na
sze zebranie. Telefonicznie, jeszcze z lotniska, ser
decznie mnie powitał na amerykańskim kontynen
cie i życzył nam miłego wieczoru. A wieczór udał 
się wspaniale. Choć zebranie ma charakter przede 
wszystkim towarzyski, dyskusję prowadzi i dba o 
procedurę wiceprezes Koła, kol. Kazik Nagrodzki. 
Udziela on głosu sekretarzowi Koła, kol. Karolowi 
Brożkowi, który awansuje mnie na delegata Zarzą
du Głównego SMW i wita mnie na zebraniu Koła. 
Rozmowa, czy dyskusja toczy się na trzy zasadnicze 
tematy, do których wprowadzeniem jest stwierdze
nie kol. Karola Mayera mocnych więzi przyjaźni, 
jakie łączą wszystkich byłych członków Polskiej Ma
rynarki. I tak, po paru wspomnieniach Mayera,

Nagrodzkiego i Zygmunta Zawistowskiego (ten o- 
statni zna wszystkich i pamięta doskonale z czasów 
wojennych, nic więc dziwnego, że nowojorscy kole
dzy tytułują go admirałem), dobieramy się do 
spraw zasadniczych.

Dekoracja Złotą Odznaką SMW kolegów Brożka 
i Łopucha, bardzo zasłużonych dla naszego Stowa
rzyszenia pracown.ków, została mile przyjęta przez 
naszych amerykańskich kolegów. Ale lata poby
tu w Stanach Zjednoczonych wyrobiły w nich inne 
podejście. Tłumaczę więc, że prywatny charakter 
uroczystości udekorowania został przyjęty po linii 
dotychczasowych tradycji. Wysokie odznaczenia — 
a za takie uważamy naszą Złotą Odznakę — zawsze 
były nadawane przez Kapitułę, przy małej ilości 
uczestników. Koledzy amerykańscy byli pod wra
żeniem, że nadano ich kolegom odznaczenia nie na 
bankiecie czy Walnym Zjeździe, lecz w cichym i 
pustawym salonie Instytutu. . . by nikt o tym nie 
wiedział. Niewątpliwie w Ameryce wszystko robi 
się szumniej i na większą skalę. Być może w Lon
dynie przesadziliśmy w angielskim „understatete- 
ment”, bo nawet najbliższych przyjaciół dekorowa
nych kolegów na uroczystość dekoracji nie wpusz
czano. Ale w spokojnym Londynie przychylam się 
do zdania, że dotychczasowy sposób jest chyba naj
bardziej odpowiedni.

Drugi temat, który wszystkich interesuje, to losy 
Stowarzyszenia. Artykuł wstępny w ostatnim nume
rze „Naszych Sygnałów” wywołał wielkie wrażenie. 
Pytaniom i komentarzom nie było końca. Dokumen
ty do Nowego Jorku docierają zwykle z olbrzy
mim opóźnieniem Dowiaduję się, że upoważnienia 
do głosowania zjawiły się w Kole . .. dzień lub dwa 
po dacie Walnego Zjazdu. A na piątkowym zebra
niu sekretarz kol. Brożek rozdaje obecnym sprawoz
dania z prac Zarządu za rok 1975. Sprawozdanie 
Komisji Specjalnej przeglądamy razem i dyskutuje
my ku ogólnemu zadowoleniu.

I tu dochodzimy do trzeciego tematu, którym jest 
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znaczenie słowa pisanego. Kol. Łopuch podkreśla 
znaczenie „Naszych Sygnałów” w utrzymaniu łącz
ności m.ędzy kolegami. Zgadzają się z nim wszyscy. 
Nawet w moim kierunku pada parę komplementów 
za dawne felietony. A gdy skromnie zaznaczam, że 
me zasługują na wo uznanie, bo od dłuższego czasu 
do „Naszych Sygnałów” nie pisałem, dowiaduję się, 
że już. najwyższy czas, bym coś napisał. Ale przy- 
znaję, że miałem wielką satysfakcję, kiedy mój nie
udolny opis amerykańsk.ej „ekipy” na naszym ban
kiecie, drukowany w 133 numerze, był głośno na 
poprzednim zebraniu Kola odczytany i . .. serdecz
nie przyjęty. Kol. Stasio Kuty wspomina okrętowe 
gazetki i przypomina, że to bosman Szymański za
początkował gazetkę na „Gromie” i potem z jego 
inicjatywy „Tu mówi „Piorun” przez piszącego te 
słowa był redagowany. Tak się złożyło (o czym za 
chwilę), że mam przed sobą Nr 3 gazetki „Tu mówi 
Piorun”, w którym na stronie 5 i 6 jest wydruko
wany wiersz Stanisława Kutego „Dla Ciebie, Matuś” 
i felieton wielkanocny pt. ,,W Domu”, w którym 
autor tak pociesza i uspokaja daleką rodzinę: „Je
stem w gronie kolegów, jest nas kupa cała. Wywal
czymy wolność, którą nam przemoc zabrała”. 1 
właśnie czułem wśród kolegów, że dobrze jest być 
w kupie. Wśród kolegów, z którymi razem o wol
ność walczyliśmy.

Dowiaduję się przy okazji, że Stasiu Kuty jest 
członkiem Związku Oficerów Marynarki Handlo
wej, w którym Karol Mayer jest wiceprezesem. Za
proszenia Karola, by choć na parę dni zatrzymać się 
u pp. Mayerów, niestety, nie mogę przyjąć, bo za
wodowe obowiązki gnają mnie dalej. Ale tym za
proszeniem zwiększa moje głębokie uznanie dla ser
deczności i gościnności naszych amerykańskich ko
legów. Właśnie mamy okazję tej gościnności posma
kować, bo Zdzisiek do kawy podaje wspaniały tort, 
przygotowany przez panią Anzelmę dla marynars
kiej braci. Podcżas tej towarzyskiej już części przy
pominam zebranym, że rok temu na Światowym 
Zjeździe Marynarzy w Instytucie gen. Sikorskiego, 
Zdzisek nieopatrznie stwierdził, że mu się moje ma
rynistyczne obrazki podobają. Jako karę więc za 
nieprzemyślaną opinię i wyraz mej wdzięczności za 
gościnność pp. Łopuchów, wręczam mu skromnie 
oprawiony szkic węglem sylwetki „Pioruna”. W so
botę p. Anzelma powiesiła obrazek na ścianie, może 
więc naprawdę byli zadowoleni.

Tegoż dnia rano, Zdzisiek zabrał mnie samocho
dem na objazd po Nowym Jorku, potem statkiem 
dookoła Manhattan i wreszcie za miasto do mecha

nicznych warsztatów Kazika Nagrodzkiego. Dosta- 
jemy olbrzymiego kielicha, by wrócić do normy po 
upalnym zwiedzan.u miasta i wraz z partnerem Ka
zika jedziemy na doskonały „lunch”. Przestrzegam 
smakoszy przed amerykańskimi napojami „Old fa
shioned Manhattan, Dry Martini”, bo cokolwiek 
się zamówi jest tak pełne lodu, że o smaku można 
zapomnieć. Ale jedzą wspaniale. Tylko mój wrodzo
ny umiar sprawił, że jeszcze więcej nie przytyłem, bo 
prosto z ..lunchu’ jedziemy do Nagrodzkich, gdzie 
m.ła p. Urszulka i jej mama każą (szlachetne panie) 
nam pić whisky i są zmartwione, że nie chcemy 
jeść.. A przecież za godzinę gościnni Łopuchowie 
zabierają nas wraz z pp. Mazurami i milą p. Mary
lą do Rockefeller Centre, gdzie w Raibow Grill, 
na najwyższym piętrze, jemy wspaniałą kolację, o- 
glądając panoramę oświetlonego miasta. Popraw.a- 
my jeszcze o północy u Zdzisków przy kawie z tor
tem i ... koniakiem. W niedzielę, pełnego jadła, na
poju i wspaniałych wspomnień, pakuje mnie Zdzi
sek w samolot do Cleveland, gdzie ma siedzibę cen
trala mojej firmy.

KOLEDZY W CHICAGO

Na Walnych Zjazdach SMW, po sprawozdaniu 
Zarządu Głównego, jest czas, kiedy Koła lokalne 
mogą uzupełnić swe sprawozdania, pożalić się i po
narzekać na trudności, pochwalić się osiągnięciami 
i podać zebranym lokalne ploteczki. Na 30 Walnym 
Zjeździe podałem wniosek, by dać okazję kolegom 
zza granicy opowiedzieć nam o pracy w terenie. 
Ale przejęte ważnością chwili prezydium, ani na 
mój wniosek, ani na wyciągniętą prawicę Kostka 
Siemaszki nie zwróciło uwagi. Kostek nie dał za 
wygraną i po powrocie do Chicago wesoło i dokład
nie opisał działalnść marynarskiej rodziny. Chciał- 
bym więc jego notatki wykorzystać jako wprowa
dzenie do wspomnień o mej bardzo krótkiej wizy
cie w Chicago. Zaznaczyć muszę, że notatki kol. 
Siemaszko były pisane rok temu i mogą być już czę
ściowo nieaktualne. Ale w książce „XXX lat Stowa
rzyszenia” brak rozdziału o Kole Chicago, niech 
więc ten paragraf będzie przyczynkiem do naszej 
historii.

Zebrania Koła Chicago odbywają się zazwyczaj 
w niedzielę, co najmniej trzy razy na rok w domu 
coraz to innego kolegi; a więc u pp. Czubów, Der- 
dziaków, Gidzińskich, Gronków, Kołodyńskich, Ko
rzeniowskich, Ruszkowskich czy Siemaszków. Pro
gram jest bardzo rozmaity. Prezes, (a prezesuje w 
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Chicago dr Korzeniowski), otwiera zebranie, sekre
tarz coś mówi o sprawach bieżących, a . .. Kazio 
Gidziński wyciąga listy, wycinki z prasy, telegramy, 
raporty i od razu wszyscy dowiadują się, kto po
trzebuje pomocy, gdzie „ochotnika” trzeba wysłać, 
by Marynarkę reprezentował na balu, czy akademii 
i o czym Koło nigdy nie zapomina, co jeszcze można 
zrobić dla młodzieży. W części rozrywkowej Koło 
zorganizowało sobie wieczory muzyczne na zebra
niach, popisy młodzieży harcerskiej, a Jan Mazur 
nawet wyświetlił własny film dźwiękowy. Koło nie 
zapomina też o sportach i w jego dziejach notowany 
jest mecz siatkówki. Ale największą atrakcją tych 
spotkań jest ich strona kulinarna, starannie doglą
dana przez panie. Aż kolega Ruszkowski na
rzeka, że jego wielotygodniowa dieta jest zupełnie 
przekreślona jednym marynarskim zebraniem, a on 
naprawdę chce schudnąć. A panie popisują się rea
lizacją staropolskich i międzynarodowych przepi
sów i najbardziej zatwardziałego ascetę skłoniły
by do złamania mocnych postanowień schudnięcia. 
Pani Korzeniowska reprezentuje najlepsze tradycje 
wileńskie. Pani Kołodyńska przedstawia wspaniałe 
osiągnięcia kuchni podolsko-wołyńskiej. Nie brakuje 
i Devonu, i Malty, Łotwy, i Zakopanego. Dobrze im 
się w Chicago dzieje, i daj im Boże jak najdłużej.

Chcałbym jeszcze z pomocą Kostka Siemaszki w 
paru słowach naszkicować portrety naszej marynar
skiej rodziny w Chicago. Paweł Cieślak (ORP „Gar
land”) ożenił się po raz pierwszy około 1970 roku, 
i obecnie miesżka w Hot Springs, Arkansas. Zbig
niew Chatko — poeta, dziennikarz, kronikarz, his
toryk i marynista, całym sercem redaguje „Nasze 
Sygnały”, które ukazują s:ę w „Dzienniku Związko
wym”, tak dobrze i ciekawie wydane, że są czytane 
przez setki ludzi nawet niezwiązanych z morzem. 
Michał Czub (ORP „Garland”) ma syna na dru
gim roku medycyny. Stefan Derdziak (ORP „Pio
run”) niedawno przeszedł na emeryturę i przeniósł 
się na Florydę. Jego synowie już są po studiach. Ka
zimierz Gidziński (ORP „Grom’ i „Piorun) skupia 
wokół siebie całą marynarską rodzinę w Chicago i 
jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Wła
dysław Grondk (ORP „Piorun’) mieszka w Mil
waukee, ma dwóch synów: jeden jako stypendysta 
Fundacji Kościuszkowskiej ukończył historię w Pol
sce, drugi jest jeszcze w „High School”. Kazimierz 
Kasperek (ORP „Kująwiak”) jest już na emery
turze i przenosi się na Florydę, gdzie będzie sąsia
dem Derdziaków. Obie jego córki są nauczycielka

mi. Władysław Kołaciński (ORP „Burza” 1932-34) 
we Francji; o jego osiągnięciach wojennych dowie
działem się z książki „Między młotem a swastyką’, 
którą otrzymałem z Chicago. Jest to człowiek szla
chetnego charakteru, wielkiego patriotyzmu i przy
wiązania do polskich tradycji. Chciałbym w jego 
imieniu zaapelować io wiadomości o kolegach: Ale
ksandrze Kunickim, Wacławie Kamińskim, Andrze
ju Chołowaczu, Siemieninku, Wołczeku i Mieczy
sławie Sokołowskim. Henryk Kołodyński (ORP 
„Dragon”, „Conrad”, „Błyskawica”) ima czworo dzieci. 
Syn i córka już są po studiach, młodsi jeszcze studiu
ją, a przy tym młodsza córka tańczy w polskim ze
spole. Państwo Kołodyńscy często goszczą Koło 
Chicago, szczególnie w lecie, gdy w ich miłym ogro
dzie zebrać się można w obszernym namiocie, który 
chroni od słońca. Dr Stanisław Nałęcz-Korzeniow- 
ski, od zarania prezes Koła, często przyjmuje jego 
członków na zebraniach, które odbywają się w jego 
domu, a jeszcze częściej ratuje tych, co szwankują 
na zdrowiu. Staszek jest dumnym dziadkiem, bo cór
ka po studiach w Kraju znalazła tam męża. Syn 
studiuje w USA. Jan Mazur (ORP „Piorun”), ma 
dwóch synów i dwie córki, z których młodsza jesz
cze studiuje. Pozostali pokończyli już wyższe stu
dia i właśnie założyli rodziny. Pani Natanek, wdo
wa po chorążym często umila nasze zebrania swym 
humorem. Wiesław Niespodziewański (Flotylla Piń
ska), kiedyś bokser w reprezentacji Flotylli i „pra
wa ręka” kmdr. Bibla — mieszka w Chicago. Pani 
Stanisława Radoniewicz (b. urzędniczka Kierowni
ctwa Marynarki Wojennej), jest niestrudzoną dzia
łaczką społeczną, szczególnie w Komitecie Emigra
cyjnym.. Przemiła, pogodna i tak młodo wyglądają
ca pani, że trudno uwierzyć, iż mogła już praco
wać podczas wojny. Mieczysław Rękawik (ORP 
„Dragon”, „Conrad’), spokojny i systematyczny, ma 
żonę żywą jak iskra, wspaniałą w góralskich tań
cach i synów wysmukłych jak „smreki”. Henryk 
Rogaczewski (ORP „Garland”) jest bardzo zapraco
wany, ale mimo to nie traci kontaktu z Kołem. Ka
zimierz Ruszkowski (ORP „Burza”), encyklopedia 
wiadomości o Polskiej Marynarce, o żeglarstwie i o 
Gdyni. Ekspertem Gdyni i stoczni gdyńskiej jest też 
pani Ruszkowska. Dwaj ich synowie są już po uni
wersytecie. Konstanty Siemaszko (ORP „Wilia’, 
„Mazur”, „Błyskawica”, „Garland”) jako swój do
robek życiowy podaje dwóch synów i dwie córki 
w wieku szkolnym. Ale wtajemniczeni mówią mi, 
że n;c polskiego w Chicago bez Siemaszki się nie 
dzieje.
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Jego przywiązanie do polskich tradycji i niepraw
dopodobna energia jest przez wszystkich uznawa
na. Edwin Wojtas (ORP „Kujawiak”) był ochotni
kiem w USA, i po zatopieniu „Kujawiaka” służył 
w stopniu oficerskim w „US Navy”. Mimo ciężkich 
operacji i braku sił jest stale czynnym członkiem 
polskiej, marynarskiej rodziny. I na koniec (alfabe
tyczny oczywiście) chciałbym zanotować, że Frank 
Wójt też mieszka w Chicago.

Do tej marynarskiej rodziny, którą dzięki wybit
nej pomocy Kostka Siemaszki starałem się powyżej 
przedstawić, dołączam i ja na parę niezapomnia
nych godzin. Przyjeżdża po mnie do Des Plaines, 
do biura mej firmy, dr Stanisław Nałęcz-Korzenio- 
wski, od trzydziestu lat niewidziany kolega z „Pio
runa” i Szkoły Podchorążych. Jest piątek 28 maja, 
godz. 3 po połudnu. Jedziemy do River Forest. 
Stach- psychiatra rzuca zza kiero wnicy na mnie za
wodowe spojrzenia, ale zapewniam go, że regular
ne przyjmowanie napojów wyskokowych utrzymuje 
mnie w normalnym stanie i na razie nie ma szans, 
bym był jego pacjentem. Stach w mój optymizm 
nie wierzy, co mnie nieco niepokoi. Ale dojeżdża
my do domu, gdzie mam przyjemność być przed
stawiony pani Hani, żonie Staszka i pani Barba
rze Czajkowskiej, córce. Poznaję też zięcia i wnu
ka. A w salonie cicho czeka kochany i miły Kazik 
Gidziński. Chciałbym się o wszystko i wszystkich 
zapytać, o wszystkich dowiedzieć, wszystko opowie
dzieć, gęba więc mi się nie zamyka. Tę przypadłość 
leczy miły gospodarz doktor olbrzymim drinkiem. 
Zamykam więc buzię, by zacnej małmazji nie uro
nić i mam okazję przyglądnąć się chyba najbar- 
dz ej polskiemu domowi poza granicami Rzeczypo
spolitej. Na ścianach wśród obrazów o przeważnie 
polskiej tematyce wisi olejny portret Komendanta 
Piłsudskiego malowany przez Wojciecha Kossaka. 
W rogu, na oficjalnej podstawie, karabin polskiej, 

radomskiej produkcji. A książki, talerze, ciupagi, 
wycinanki? Nic dziwnego, że w tym domu brać ma- 
narska tak dobrze się czuje. Kazik daje mi srebrne 
dolary, wybite na dwusetną rocznicę Stanów Zjed
noczonych, które w jego imieniu rozdałem p. Hali
nie Wójcik, Tadeuszowi Budzyńskiemu, Jasiowi 
Busiakiewiczowi, Brunonowi Jabłońskiemu, Stacho
wi Olszewskiemu i Bohdanowi Wrońskiemu oraz 
swemu wnukowi. A rozczulony raczej kieliszkiem 
starki niż moją obecnością Stach-gospodarz wręcza 
mi „Książkę kucharską dla samotnych i zakocha
nych”, z następującą dedykacją: „Wieśkowi -— na 
pamiątkę spotkania na preriach Ameryki. Bądź za
wsze zakochany i nigdy nie bądź samotny”. Jestem 
wzruszony, bo doceniam, że ta mała książeczka 
jest bardzo ceniona w rodzinie mych gospodarzy. 
Przeczytałem ją od razu po powrocie do Londynu, 
zafascynowany polskimi zwyczajami, polską poezją, 
a przede wszystkim polską kuchnią.

Miłą niespodziankę sprawia mi Kostek Siemaszko, 
który w drodze z pracy na występy polskich tań
ców ludowych wpada na parę minut i przywozi ze 
sobą specjalnie dla mnie zrobione fotostatyczne ko
pie gazetek okrętowych. Nie mogli mi koledzy z 
Chicago sprawić większej przyjemności. Te kartki 
nieudolnie zadrukowane naiwnymi tekstami, za któ
re piszący te słowa w wielkiej mierze ponosi odpo
wiedzialność, po zrobieniu odbitek będą złożone 
do mego archiwum w zbiorach SMW. Niestety, 
już o 7.30 wieczorem muszę być na lotnisku O’Hare 
i zanim zdążyliśmy snuć na serio nić wspomnień — 
muszę wyjeżdżać.

Kolegom: Brożkowi, Gidzińskiemu, Korzeniows
kiemu, Kutemu, Łopuchowi, Mayerowi, Nagrodz- 
kiemu, Siemaszce i Zawistowskiemu dziękuję za nie
zapomniane chwile, jakie w ich towarzystwie miałem 
przyjemność spędzić podczas mego krótkiego poby
tu w Stanach Zjednoczonych.

Wiesław Krzyżanowski
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LIST KRÓLOWEJ MATKI

W czas'e wojny król Jerzy VI i królowa Elżbieta 
bardzo często odwiedzali polskie okręty i bardzo 
życzliwie rozmawiali z marynarzami.

Mimo upływu wielu lat ten życzliwy stosunek 
Królowej-Matki do polskich marynarzy pozostał 
ten sam.

Co roku w dniu urodzin Królowej marynarze 
wysyłają życzenia i otrzymują bardzo miłe odpo
wiedzi.

W jednym z listów na polecenie Królowej na
pisano:

„Her Majesty remembers very well the visits she 
and the King paid to units of the Polish Navy dur
ing the war, and the admiration felt by the King 

for magnificent service rendered by the officers 
and men of those units”.

W tegorocznym piśmie z Clarence House napisa
no:

„Remembering so well your valiant service for 
our country during the second world war Queen 
Elizabeth asks me to tell you how much particul
arly touched she was to receive your delightful 
birthday card”.

Przyjemnie jest otrzymywać takie listy, zwłaszcza 
w tyle lat po zakończeniu wojny.

Władysław NADRATOWSKI

FUNDUSZ „NASZYCH SYGNAŁÓW44

Jesteśmy przekonani i sądzimy, że olbrzyma 
większość członków SMW zgodzi się z nami, iż 
wychodzące od przeszło 25 lat „Nasze Sygnały” 
są jednym z najistotniejszych przejawóów działalno
ści i zadań naszego Stowarzyszenia. O ich celowo
ści, znaczeniu i wartości nie tylko dla członków 
SMW, nie będziemy tu wspominali, wychodząc z 
założenia, że wszyscy Koledzy doskonale zdają so
bie sprawę, jak ważną rolę spełniają one w naszej 
małej i zgranej rodzinie marynarskiej. Na pewno 
wszyscy odczuliśmy jako przykrość, gdyby z tych 
czy innych przyczyn przestały się one ukazywać.

Przyczyny: brak odpowiedniego ochotnika do ich 
redagowania; brak odpowiednich materiałów do 
druku, brak środków finansowch.

Na przestrzeni tych 25 lat „Nasze Sygnały” spo
tykały się niejednokrotnie z każdą z tych przeszkód. 
Kolejne zarządy SMW robiły wszystko, by tym 
trudnościom zaradzić <i jak dotychczas „Nasze Syg
nały” wychodzą, choć co prawda nieczęsto.

Jeśli chodzi o finanse, to bardzo rozmaicie z tym 
bywało, ale jak dotychczas, to na co, jak na co, ale 
na „Nasze Sygnały” piepiądze zawsze się musiały 
znaleźć. Tak przynajmniej było przez ostatnich kil
kanaście lat. Dziś sytuacja, niestety, zmienia się 

w sposób co najmniej kłopotliwy, jeśli nie niepoko
jący. Koszty wydan a jednego numeru wzrosły tak 
dalece, że po wielu dyskusjach i rozważan ach, Za
rząd Główny postanowił uchwalić i zaproponować 
Kolegom pewne środki zaradcze.

Dzisiaj wydanie jednego numeru objętości 32-40 
stron w ilości 500 egzemplarzy, wraz z przesyłką 
pocztową kosztuje około £ 500.00 (jeden egzem
plarz kosztuje £1.00). Są t>o tylko koszty drukarni i 
wysyłki. Redaktor i Kom sja Wydawnicza pracuje 
bezpłatnie. Pomimo tego, jest to bardzo poważny 
procent całego naszego budżetu, i obecnie, gdy na
sze dochody z domów wyraźnie maleją. Zarząd Głó
wny zmuszony jest zaapelować do wszystkich człon
ków SMW z prośbą o pomoc materialną na utrzy
manie i kontynuowanie wydawnictwa.

Wydaje się, że najlepszym środkiem zaradczym 
będzie stworzenie Funduszu „Naszych Sygnałów” 
drogą dobrowolnych wpłat, przeznaczonych 
tylko i jedynie na wydawanie naszego pisma.

Liczymy, że pomogą nam Ci wszyscy członkowie, 
którym dalsze ukazywanie się „Naszych Sygnałów” 
leży na sercu i wierzymy, że takich będzie 100% 
wśród naszego nielicznego stanu liczbowego.
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Apelujemy więc do wszystkich, by w miarę swo
ich możliwości zechcieli pamiętać o wspomaganiu 
Funduszu „Naszych Sygnałów” i w ten sposób za

pewnić dalsze ukazywanie się pisma.
Wśzelkie dary na ten cel prosimy wysyłać na 

adres Sekretariatu SMW z zaznaczeniem ich prze
znaczenia. Czeki należy wystawiać na Polish Naval 
Association.

Równocześnie w imieniu Zarządu oświadczamy, 
że członkowie, których na to nie stać, albo którzy 
na razie przeoczyli nasz apel, będą, jak przedtem 
otrzymywali „Nasze Sygnały” bezpłatnie.

Za Zarząd

J. Busiakiewicz B. Markowski
Skarbnik Redaktor „Naszych Sygnałów”

PS. Na Fundusz „Naszych Sygnałów” złożyli:
J. Busiakiewicz £ 5.00
B. Markowski £ 5.00.

Z żałobnej karty
29 września 1976 zmarł nagle por. mar. Stani

sław Olszewski, długoletni członek Zarządu Głów
nego naszego Stowarzyszenia.

Dłuższe wspomnienia o Zmarłym zamieścimy 
w następnym numerze „Naszych Sygnałów”.

„Z KOLEGAMI PO ŚNIECIE’

Ostatnia wiadomość

Podczas drukowania tego numeru kmdr. Brunon 
Jabłoński, sekretarz SMW, członek redakcji NS i 
kierownik tego działu — został nagle zabrany do 
szpitala z powodu ciężkiego ataku serca.

Z serdeczną troską i niepokojem śledziliśmy pier
wsze raporty lekarskie, mówiące o jego ciężkim 
stanie.

Na szczęście, dzięki Bogu, stan jego zdrowia 
poprawił się na tyle, że został przeniesiony z In
tensive Care Unit. Pozostaje jednak w dalszym cią
gu w szpitalu.

Pragn emy przesłać kol. Jabłońskiemu serdeczne 
życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Pragnie
my go przy tym zapewnić, że żywimy dla niego, 
najstarszego czynnego oficera SMW, nie tylko 
szacunek, ale gorącą i oddaną przyjaźń

Jestem pewien, że uczucia te dzielą przyjacie
le, którymi niewątpliwie są wszyscy, co go znają.

Jest nam go bardzo brak, ale wspólnie z żoną, 
kochaną p. Marią, modlimy się o dalsze polepsze- 
nie zdrowia i ufamy, że wkrótce do nas powróci.

Redaktor „N.S.”
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