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KU PAMIĘCI BOHATERSKIM MARYNARZOM

Podczas ostatnich wakacji w Polsce spędziłem 
kilka dni w Warszawie. Od ostatniego pobytu, za
ledwie dwa lata temu, narosło wiele nowych rze
czy do oglądania, między innymi Zamek Królewski 
o którym cała prasa Polonii zagranicznej rozpisy
wała się od dłuższego czasu. Był wspaniały słone
czny dzień. Przejechaliśmy szybko Nowy Świat i 
Krakowskie Przedmieście i w niespełna kilka mi
nut, byliśmy na Placu Zamkowym. Przed fronto
wą fasadą Zamku, roiło się od podnieconych wy
cieczkowiczów. Jakkolwiek wśród dosłyszanych 
rozmów przeważał język polski, miał on wielora
kie zabarwienie wielu akcentów — Polaków, którzy 
przybyli tu z daleka, z Ameryki, Francji, Anglii, 
Australii, Brazyli i wielu innych krajów. Wszyst
kich zachowanie się bez wyjątku zdradzało wielką, 
nie do ukrycia, radość z postępu budowy.

Mury Zamku, jakkolwiek w surowej formie—nie- 
■otynkowanej cegle, wydawały się nam wszystkim 
imponujące. Nad głównym wejściem wznosiła się 
znana wszystkim dobrze wieża Zygmuntowska z 
charakterystycznym hełmem, z iglicą i złotą gałką.

Po zwiedzeniu Zamku ruszyliśmy w kierunku 
Starego Miasta. Rynek tego dnia był raczej wylu
dniony. Tu i ówdzie małe grupki zwiedzających, 
ciekawie przerzucały wzrokiem opróżnione wysta
wy sklepów, lub z ciekawością studiowały uliczne 
wystawy obrazów, rozłożonych pod ścianami ka
mieniczek. Odwiedziliśmy Dessę, kawiarnię „Pod 
Jaszczurem” i skierowaliśmy się w stronę ulicy 
Piwnej. Celem naszej porannej wizyty miał być 
kościół Św. Marcina. Jeszcze przed wyjściem z do
mu informowano nas dokładnie jak tam trafić i 
dlaczego musimy ten kościół zobaczyć. Jak wszy
stko teraz w Warszawie, każdy obiekt, każda uli
czka, każdy zaułek ma swoją historię, jest pełen 
wspomnień, jest wyjątkowy, jest piękny, jest spe
cjalny. Ale kościół Św. Marcina ma jeszcze coś 
więcej oprócz dawnej architektury barokowej, ma 
nowoczesne wnętrze, ciekawą Drogę Krzyżową i 
pozostałość z wnętrza dawnego kościoła, spalone
go w powstaniu 1944 r. Krucyfiks. Ocalała w po
żarze dolna część korpusu Chrystusa, uzupełniona 
obecnie drutem, urosła do miary symbolu. Jego 
surowość i prostota, są pełne treści, wyrazu umę
czenia i boleści Narodu. Ten Symbol naszej Wiary 
jest jednocześnie wyrazem naszej nieugiętej woli 
prawa do Wolności. Zawieszony na bocznym fila
rze głównej nawy Chrystus bierze pod swoją opiekę 
pamiątki - tabliczki, świadectwo walk i cierpień

Narodu Polskiego. Na tym filarze z surowej ce
gły, pod stopami Chrystusa, przywarte są duże i 
małe tablice ku czci harcerzy, ofiar obozów kon
centracyjnych, lotników, spadochroniarzy, pułków 
ułańskich. Są one wyrazem hołdu złożonego przez 
społeczeństwo bohaterskim Rodakom. Jest również 
kilka indywidualnych małych tabliczek, które są 
tylko nieliczną reprezentacją tysięcy bezimiennych 
ofiar wojen i bohaterów walk o wolność i niepo
dległość Ojczyzny.

Pod filarem jest zejście do podziemi, w których 
mieszczą się kaplice poświęcone Armii Krajowej. 
Są one niejako przedłużeniem pamiątek zawieszo
nych na filarze ze spalonym krzyżem.

Po spędzeniu kilku minut w podziemiach, wy
szedłem do nawy i przeszedłem obok oszklonej 
kraty żelaznej. Wkomponowane na jej bokach ry
sunki, wygięte w żelazie, przedstawiają młodego 
powstańca w niemieckim hełmie, z karabinem w 
ręku i kobietą z dzieckiem na ręku, oboje obję
tych płomieniami. To jeszcze jedno wspomnienie 
wojny i zaciętych walk powstańczych, które to
czyły się w kościele.

Wyszedłem z kościoła zamyślony, skruszony tym 
co widziałem i głęboko przejęty. Poczułem się na
gle bardzo bliski tym bezimiennym ofiarom wojny 
i dumny z ich bohaterskich walk o wolność. Prze
cież i my — polscy marynarze —• rozsławiliśmy 
nasze imię po wielu lądach i oceanach naszymi 
czynami i ofiarami daliśmy również dowód umiło
wania Ojczyzny i bohaterstwa. Pamięć o tych, któ
rzy tak ofiarnie oddali swe życie na wszystkich 
morzach i oceanach świata nie powinna pozostać 
tylko z nami, ale przekazać ją powinniśmy wszy
stkim rodakom w Kraju i przyszłym jego pokole
niom. Wmurowanie tablicy ku Ich pamięci w ko
ściele św. Marcina, obok towarzyszy innych bro
ni, harcerzy, straceńców w obozach koncentracyj
nych i żołnierzy Armii Krajowej, byłoby wspania
łą trwałą pamiątką, godnym sposobem przekaza
nia przyszłości naszych morskich walk i tradycji. 
I tu właśnie, w sercu naszego Kraju, w odbudo
wanej Stolicy, niech pozostanie pamiątka ku czci 
bezimiennych bohaterskich marynarzy.

... I może tak jak ja teraz i Ci sprzed Króle
wskiego Zamku, mówiący polskim językiem ale — 
zabarwionym akcentem kraju, do którego zagnała 
ich tułaczka ostatniej wojny — i Ci mieszkający 
w kraju ... a po latach inni po nas, przechadzać się 
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będą, w jedno słoneczne popołudnie . .. przez No
wy Świat, Krakowskie Przedmieście, Plac Zamko
wy i Stare Miasto i . . . może przypadkiem zajdą 
do Św. Marcina i tam odnajdą te małe i te wię

ksze .. . tabliczki — pamiątki — wspomnienia ... 
i trochę poświęceń ... i trochę miłości i to wszy
stko dla .. . Jednej . .. Wolności.

T. Lesisz

T. LESISZ

Z zapisków wojennych — O.R.P „Błyskawica” w poezji

Z wrażeń afrykańskich 1942-43
O.R.P. H34

We fiordach królował, był kiedyś Neptunem, 
Pod palmą spoczywał, pod Heinkla piorunem, 
Miał kursy gwiazdami znaczone po fali, 
I szczęście niósł własne w Boforsach ze stali.

SONET

Mi'o jest w sercu kołysać wspomnienie, 
Co zawsze piękne i szlachetne żyje . . .
Tego się skarbu nie straci lub skryje, 
Bo on powraca jak wiosenne tchnienie...

Marynarzu,

Wspomnienie z Narwiku 1940 r.

Alarm p.l., to Niemcy lecą, 
I chyba Heinkle widzę trzy, 
Srebrne ich skrzydła w słońcu świecą 
„200 obrotów” okręt drży, 
„Prawo na burt” iBoforsy grzmią. 
„Prawa wstecz” gwałtowny zwrot. 
Słychać świst bomb, lecą i lśnią, 
Upadły tuż — chybiony lot. 
Skały drżą celem naszych dział, 
Z Narwiku pnie się w górę dym. 
Dowódca na pomoście stał — 
Wszystko wydaje się dziś snem.

Czy noc straszliwą pamiętasz w Dunkierce?
Czy tamto niebo sponad Narwiku? .. .
Tak! — Razem w bojowym ruszyliśmy szyku. 
Morzem spienionym zabiło nam serce!!

Potem fal szumem krew wszystkich zadrżała, 
Ręka zastygła — zemsty niecierpliwa .. .
Na zamku zimnym od głuchego działa .. .

Na zawsze każdy zachowa te chwile! . . . 
A kiedy przyjdzie walki wizja żywa, 
Ku Bohaterom laur pochwał uniosą motyle . ..
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B. JABŁOŃSKI

CYKLON
Od autora

Wspomnienia o „Cyklonie” poprzedziłem ko
mentarzami o przedwojennej Marynarce Wojennej 
starając się sięgnąć czasów najdawniejszych.

Odpowiedź czemu tak zrobiłem koledzy znajdą 
w moim artykule. Poza tym, na tym tle dopiero, 
pływanie szkolne na ORP Iskra nabiera specjal
nych rumieńców.

Ponieważ w trakcie dyktowania artykułu, przy
padkiem trafiły mi do ręki wspomnienia pułko
wnika mar. Nowotnego, które opisują sam akt na
rodzin Marynarki Wojennej, skwapliwie umieści
łem je na początku moich komentarzy.

Fragmenty wspomnień płk. mar. Nowotnego po
dał do druku i zaopatrzył przypisami nasz bardzo 
znany marynista p. Jerzy Pertek.

TRUDNE POCZĄTKI

W Wiedniu udałem się zaraz do komendy ma
rynarki, aby się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja 
w stolicy ii w Poll. Przyjął mnie natychmiast szef 
marynarki, od którego dowiedziałem się wiele cie
kawych, dla mnie nieznanych rzeczy. Cesarz Karol 
oddał całą pozostałą marynarkę nowo powstałemu 
królestwu lugosławii, nie troszcząc się wcale o pra
wne pretensje innych krajów byłej monarchii. Ten 
cesarski reskrypt zaakceptowała po dłuższej deba
cie admiralicja w mniemaniu, iż w ten sposób unie
możliwi podział floty wojennej między ailantami, 
przypuszczenie, które okazało się zupełnie mylne, 
bo w Paryżu oddano lwią część Włochom, trzy 
bojowe jednostki otrzymała Francja, a tylko kilka 
łodzi torpedowych przekazano lugosławii.

Ponieważ Polska miała otrzymać skrawek mo
rza, przeto chcrałem i dla niej uratować jakąś wię
kszą jednostkę bojową i zapytałem admirała, czy 
jest możliwe, aby wielki statek pasażerski „Gaa”, 
który w marynarce służył jako okręt transportowy 
i jako taki mógł być użyty na przewóz naszych 
emigrantów — przeszedł na własność Rządu Pol
skiego. „Gaa” leżała w porcie Bocche di Cattaro, 
zajętym przez wojsko jugosłowiańskie. W Wiedniu 
nie wiedziano co sję z tym statkiem stało, bo wszy
stkie komunikacje były przerwane. Nie mając mo
żności dostania się pawet do Poli, zajętej przez 
Włochów, a cóż dopiero do Cattaro — byłem 

zmuszony zaniechać dalszych kroków w tej spra
wie. Co się zaś tyczyło powrotu do kraju polskich 
oficerów i marynarzy, to udało mi się wysłać dziię- 
ki interwencji admiralicji depesze iskrowe do Poli 
i innych stacji morskich, prócz tego umieściłem 
w budynku sekcji marynarki odezwę tej treścii, aby 
wszyscy marynarze zgłosili się niezwłocznie w biu
rach meldunkowych w Krakowie i Warszawie.

Wygląd uliczny w stolicy zmienił się radykal
nie podczas mojej nieobecności. I tu odczuwano 
na każdym kroku koniec dz:ałań wojennych i zu
pełną dezorientację głównych sfer niemieckich, lecz 
nie w takim rozmiarze, jak w części okupowanej 
przez wojsko austro-węgierskie.

Zdumiewającym zjawiskiem było aroganckie za
chowanie się żołnierzy niemieckich, którzy zdobili 
swoje czapki czerwonymi kokardami, wałęsali się 
po ulicach miasta, nie kłaniając się oficerom.

W hotelu Bristol, gdzie jeszcze wciąż mieszkałem, 
panował gorączkowy ruch wśród tam mieszkają
cych oficerów niemieckich, którzy pakowali z po
śpiechem swoje manatki i udawali się ma dworzec.

Przekonałem się, że i dla mnie wybiła godzina 
działania. Postarałem się o pełnomocnictwo od ge
nerała Rozwadowskiego, mocą którego otrzymałem 
rozkaz przejąć od Nemców całą żeglugę, łącznie 
z całym taborem, na rachunek Państwa Polskiego.

Był to dzień 10 listopada, gdy wczesnym ran
kiem udałem się do komendy niemieckiej żeglugi. 
Moja rozmowa z radą żołnierską miała przebieg 
spokojny i byłem z jej wyniku zadowolony, bo 
zgodzono się na oddanie w moje ręce całego ta
boru i urządzenia biur, pod warunkiem, że posta
ram s:ę, aby cały personel żeglugowy z rodzinami 
został przewieziony koleją lub statkami do granicy 
niemieckiej.

Po spisaniu odnośnych protokołów opuściłem 
koło południa gmach, oznajmiając radzie żołnier
skiej. że w nastennym dniu ziawię się z personelem 
polskim, w celu objęcia całej żeglugi. Przyrzec 
i dotrzymać to, iak wiadomo, me to samo. W mo
im położeniu cała sprawa wyglądała beznadziejnie. 
Skąd i gdzie miałem w przeciągu kilku godzin zna
leźć tuz:n kapitanów, maszynistów, setkę wyszko
lonych marynarzy, personel biurowy, dozorców, 
przystań i magazyny, przejąć dwa monitory leżące 
w pobliżu Warszawy i cały ten skomplikowany 
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aparat o milionowej wartości utrzymać w porzą
dku. Cały ten kompleks, który podczas okupacji 
niemieckiej był z gruntu odnowiony i wzorowo ad
ministrowany, przedstawiał dla Państwa ogromną 
wartość, -nie tylko ze względu na utrzymanie tak 
koniecznej w tych chaotycznych czasach komuni
kacji śródlądowej, tym więcej, że przeważna część 
taboru kolejowego była przez odjeżdżających żoł
nierzy niemieckich okupowana lub zniszczona, 
lecz i ze względów czysto wojskowych. (...)

Polska była wówczas bez rządu, bo minister 
Steczkowski3) oddał władzę Radzie Regencyjnej, 
a regularna siła zbrojna jeszcze nie istniała. Mu
siałem w tej sytuacji działać na własną rękę i po
wziąć -natychmiast odpowiednie decyzje, aby uchro
nić tę cenną spuściznę po Niemcach od zrujno
wania. Byłem o tyle w szczęśliwym położeniu, że 
tą śródlądową żeglugą interesowałem się od same
go początku i że w związku z tym poznałem kilku 
byłych właścicieli towarzystw żeglugi wiślanej, któ
rym najpierw Rosjanie, a następnie Niemcy zabra
li ich statki. Uda’em się niezwłocznie do nich i za
żądałem. aby się z całym personelem u minie jak 
najprędzej zjawili. Przesłuchiwałem dzień i noc ca
ły personel, który się w moim biurze zjawił, wy
dałem odnośne dyrektywy poszczególnym kapita
nom — praca, która kosztowała mnie dużo tru
dów, cierpliwości i nerwów. Nad ranem ukończy
łem ją i udałem się w towarzystwie -moich ad hoc 
mianowanych współpracowników do siedziby że
glugi niemieckiej.

II listopada 1918 roku -był dniem historycznym 
dla Państwa Polskiego, oswobodzonego po 150-le- 
tniej niewoli i okupacji. Już wczesnym rankiem 
zb:erano się na ulicach z chorągwiami, muzyką i 
śpiewem. Rozbrajano spotkanych oficerów i żoł
nierzy niemieckich, zaczęto niszczyć -niektóre ich 
biura, lecz do poważniejszych rozruchów nie do
szło. W biurach żeglugi panował gorączkowy ruch 
personelu niemieckiego, który pakował swoje pry
watne efekty do skrzyń i kuferków.

Przystąpiłem zaraz do spisu inwentarza, lecz na
gle zaskoczony zostałem ogromnym hałasem, bo 
do budynku wtargnęła młodzież uzbrojona w ki
je. szable i broń palną, niszcząc sprzęt biurowy, 
maszyny do pisania i to wśród wrzasku przerażo
nych urzędniczek niemieckich. Wszedłem do sali, 
prosząc manifestantów, aby zaprzestali zupełnie 
niepotrzebnego -niszczenia inwentarza będącego już 
własnością polską. Z. tłumu manifestantów wybra
łem kilku studentów i poprosiłem ich. aby niepo

trzebnych z budynku usunęli i nikogo więcej do 
żeglugi nie wpuszczali. Ta dzielna młodzież, pełna 
entuzjazmu poddała się z całym zapałem moim 
rozkazom i oddała mi w tych przełomowych cza
sach cenne usługi.

Postarałem się, aby naszymi ludźmi obsad'ać 
jak najprędzej statki pasażerskie, przystanie i ma
gazyny, aby uruchomić cały ten skomplikowany 
aparat. W tej czynności zaskoczyło mnie zjawienie 
się w biurze rady żołnierskiej i deputacji oficerów 
sekcji żeglugi niemieckiej, którzy nalegali na mnie, 
abym ich jak najprędzej przewiózł do granicy nie
mieckiej. Koleje, jak mnie poinformowano, były 
przepełnione uciekającym wojskiem i cały normal 
ny ruch sparaliżowany, więc ten rodzaj komuni 
kacji był na razie wykluczony. Z drugiej strony 
byłem zdecydowany pozbyć się szybko tych gro
źnie usposobionych marynarzy niemieckich, którzy 
zaczęli się buntować i bojkotować rozkaz rady żoł
nierskiej a było ich około 800 ludzi. Kazałem za
tem przygotować do odjazdu trzy największe statki 
pasażerskie a od rady żołnierskiej zażądałem pi 
semnego zobowiązania, że statki po przybyciu do 
Torunia wrócą do Warszawy po otrzymaniu po
trzebnego paliwa i żywności (.. .).

Moja odezwa do polskich marynarzy okazała 
się z czasem skuteczną, bo już w połowie listopa
da, po krótkim pobycie w Krakowie, przyjechała 
pewna liczba zdemobilizowanych oficerów, podo
ficerów i marynarzy, przeważne z byłej marynar
ki austro-węgierskiej, reszta z Niemiec. Większa ich 
część zjawiła się w moim biurze w potarganych 
mundurach i bez obuwia, bo po drodze obrabo
wano ich ze wszystkiego. Dla umieszczenia ich za
jąłem jedną z kasarń4), opróżnioną przez Niemców, 
a w jednym magazynie znaleźliśmy nie tylko łóżka 
z bielizną, lecz nawet uniformy marynarskie, tak, 
iż prawie każdy z marynarzy miał dach nad gło
wą, pościel i coś ciepłego do ubrania. Ilość przy
byłych marynarzy wynosiła z końcem listopada 
250 osób, w tej liczbie kilku starszych i młodszych 
of cerów, rachmistrzów i specjalistów technicznych. 
Miałem zamiar obsadzić nimi nasze dwa monito
ry i kilka statków wiślanych, aby się pomało ob- 
znajomili z tą służbą. Wiedziałem z własnego do
świadczenia, że żaden marynarz nie czuje się na 
lądzie szczęśliwym. N:e mieliśmy wówczas żadne
go brzegu morskiego także n:e było jeszcze żadnej 
marynarki wojennej ani handlowej. Ponieważ cały 
tabor pływający na Wiśle i tak musiał przezimo
wać w porcie warszawskim, przeto było wskazane, 
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aby te nowe załogi wyszkolić podczas zimy i za
trudnić na tych statkach.

Lecz w moich zamiarach i pracach nie liczyłem 
się z ówczesną polityką prezesa ministrów obywa
tela Moraczewskiego5), który pewnego dnia kazał 
oddać całą żeglugę w ręce obywatela Krzyżano
wskiego6). Można sobie wyobrazić zdziwienie i 
oburzenie obecnych w biurze Oficerów marynarki, 
którzy byli z moim przyszłym programem obzna- 
jomieni i których ta niczym nieuzasadniona decy
zja rządowa bardzo memile zaskoczyła. Nie by
łem wcale zdumiony, gdy mi jeden starszy oficer 
poradził, abym ich wszystkich za drzwi wyrzucił, 
i abym w żadnym wypadku nie oddał z rąk tak 
mozolnie i drogo okupioną przez nas żeglugę. Był
bym niezawodnie osiągnął korzystne wyjście z tej 
sytuacji przez generała Rozwadowskiego, lecz on 
nie był już ministrem wojny. Urząd ten objął sam 
Naczelnik Piłsudski, a on, jak mnie poinformowa
no, nikogo nie przyjmował, oprócz swoich kilku 
najbliższych przyjaciół. Po dłuższej naradzie z moi
mi oficerami postanowiłem oddać panu Krzyżano
wskiemu cały inwentarz wiślany oprócz monitorów 
i mojego biura z całym jego urządzeniem. Było 
dla mnie teraz wielkim zagadnieniem, co mamy 
począć z marynarzami i kadrem oficerskim, roz
wiązanie wobec nadchodzącej zimy groźne i na
glące, tym więcej, że pozostaliśmy bez środków pie
niężnych, a liferanci7) nie chcieli dalej dostarczać 
koniecznego prowiantu na kredyt.

Wszystkie nasze zabiegi w intendenturze Mini
sterstwa Spraw Wojskowych, jak i w Ministerstwie 
Skarbu pozostały bez rezultatu. Lecz jakieś roz
wiązanie musiało być osiągnięte, bo nie tylko, że 
odpowiadałem za dalszy los tych marynarzy, któ
rych ściągnąłem do kraju, ale oprócz tego wiedzia
łem dobrze, że ci weterani czteroletniej wojny nie 
zgodzą się tak łatwo na ten bezprawny stan, w 
jakim się znaleźli. Pierwsze oznaki niezadowolenia 
nie dały na siebie długo czekać. (.. .) Na jednej 
z bardzo ożywionych ulic warszawskich, k:lku pod
chmielonych marynarzy pobiło policjanta, który 
chciał aresztować jednego z marynarzy. (. . .) Tak 
że w koszarach nie chcieli słuchać rozkazów mło
dych oficerów, żądali coraz kategoryczniej wypłaty 
zaległych poborów, lepszego wyżywienia i opału.

Gdy usłyszałem, że były gubernator lubelski ge
nerał hrabia Szeptycki8) został przez Pi'sudskiego 
mianowany szefem sztabu generalnego, wówczas 
udałem się do niego niezwłocznie i zreferowałem 
mu moją sytuację odnośnie zespołu marynarzy i 

powodu oddania żeglugi w obce ręce z rozkazu 
ministra Moraczewskiego. Po kilku naradach po
stanowiliśmy zaproponować Rządowi, względnie 
ministrowi wojny, stworzeme polskiej marynarki 
wojennej, jako części siły zbrojnej i podporządko
wać ten nowy urząd M.S. Wojskowych. Generał 
Szeptycki zapytał mnie, czy jestem gotów objąć 
kierownictwo marynarki, a gdy zgodziłem się na 
to, wówczas poprosiłem generała, aby wystarał się 
jak najprędzej o odnośny dekret Naczelnika Pań
stwa (. . .).

Już 28 listopada zjawiłem się z polecenia gene
rała Szeptyckiego w Pałacu Belwederskim. W po
czekalni siedział kapitan legionowy Wieniawa-Dłu- 
goszowski9), przyboczny adiutant Piłsudskiego (.. .). 
Po krótkim wyczekiwaniu wyszedł z salonu Pił
sudskiego generał Szeptycki i prezes ministrów Mo- 
raczewski, trzymając w ręce podpisany przez Na
czelnika dekret, mocą którego została stworzona 
polska marynarka wojenna, a ja zostałem równo
cześnie mianowany jej szefem. Tak minister Mo- 
raczewski, jak i generał Szeptycki uścisnęli mi ser
decznie rękę, winszując nowemu dowódcy pomyśl- 
sości na tym zaszczytnym stanowisku. Kierowni
kiem Ministerstwa S. Wojskowych był pułkownik 
z armii rosyjskiej pan Wroczyński10), nadzwyczaj 
sympatyczny lojalny oficer lecz w swoim resorcie 
miał związane ręce i mimo najlepszych chęci nic 
ważnego nie był w stanie powziąć. Gdy się do nie
go, jako szef marynarki zgłosiłem, nie wiedział co 
począć ze mną i z tą nową sekcją. Chcąc się jej 
pozbyć przydzielił mnie do departamentu lotnicze
go, którego szefem był młody oficer, też z armii 
rosyjskiej11). Ten ostatni już się wcale nie chciał 
interesować sprawami nowo kreowanej marynarki, 
bo jako lotnik nie miał z nią nigdy do czynienia.

Tymczasem sytuacja bezczynnych oficerów i ma
rynarzy w stolicy stawała się z każdym dniem 
krytyczriiejsza, a moje interwencje w MSW i w 
intendenturze, w celu wypłaty naszych poborów 
i wyasygnowanie koniecznych funduszy na wyży
wienie około 600 ludzi, były bezskuteczne.

Można sobie łatwo wyobrazić, jak tym wszyst
kim byłem zniechęcony, lecz mimo tych trudności 
miałem święty obowiązek zabezpieczyć przynaj
mniej podczas zimy ludzki byt powierzonych mi 
marynarzy. Wielu z nich miało rodziny i oprócz 
czteroletniej obowiązkowej służby zaskoczyła ach 
czteroletnia wojnm Byli między nimi sztabowi po
doficerowie, specjaliści rozmaitej broni, radiotele
grafiści, ci ostatni spadli Polsce jak z n:eba i otrzy
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mali zaraz odpowiednie zajęcia. Niektórzy z ma
rynarki zgłosili się nawet do kawalerii j znany ma
larz Wojciech Kossak zabrał ich do swego szwa
dronu, bo jego kasarnia graniczyła z naszą. Każdy 
pomagał sobie jak mógł, aby wybrnąć z tej przy
krej sytuacji, lecz większa ich część siedziała bez
czynnie w kasami, żądała coraz energiczniej ludz
kiego wyżywienia, ciepłej bielizny, butów, zapłaty 
zaległych poborów. (.. .)

Tym razem, a było to w połowie stycznia 1919 r„ 
udałem się do kierownika MSW i oświadczyłem 
mu kategorycznie, że jeżeli marynarze pozostaną 
nadal bezczynnie, to ja więcej nie gwarantuję za 
spokój i bezpieczeństwo (. - .). Pułkownik Wroczyń
ski udał się ze mną niezwłocznie do Belwederu, 
gdzie tym razem przyjął nas sam Marszałek.

Poznałem wtedy Piłsudskiego po raz pierwszy. 
Zreferowałem mu krótko i zwięźle moją sprawę. 
Uczynił na mnie wrażenie człowieka przemęczone
go i spracowanego. Po krótkim namyśle powiedział, 
że obecnie potrzebuje każdego wyćwiczonego żoł
nierza lub marynarza (.. .). Aby się tych maryna
rzy pozbyć jak najprędzej z Warszawy, proponuje 
umieścić ich razem z oficerami tymczasowo w 
twierdzy w Modlinie (.. .). Rozkaz ten miałem 
bezzwłocznie wykonać. Zdziwiłem się co prawda, 
że nie natrafiłem na żaden opór ze strony załogi, 
gdy się o tym rozporządzeniu dowiedzieli. Może

’) Oficjalnie: Marine-Section. Było to dowódz 
two marynarki podlegle ministerstwu wojny.

2) Tadeusz Rozwadowski (1866-1928), generał 
armii austro-węgierskiej, minister spraw wojsko
wych w rządzie Królestwa Polskiego, potem szef 
sztabu gen. WP i generalny inspektor kawalerii.

3 Jan Steczkowski (1862-1929), minister skarbu, 
a następnie premier rządu Królestwa Polskiego, 
potem minister skarbu (1920/21) i prezes Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

4) IZ jez. niem. die Kaserne — koszary.
°) Jędrzej Moraczewski (1870-1944), pierwszy 

premier rządu RP w 1918/19 r. Potem minister 
kolei i robót publicznych, poseł na Sejm.

°) Edmund Krzyżanowski, były oficer rosyjskiej 
marynarki handlowej, współzałożyciel w paździer
niku 19'18 r. w Warszawie Stowarzyszenia „Bande
ra Polska”, szef utworzonej 21 listopada t.r. Sekcji 
Dróg Wodnych przy Ministerstwie Komunikacji.

7) Z jęz. niem. der Lieferant — dostawca.
8) Stanisław Szeptycki, generał armii austro wę

gierskiej, generalny gubernator lubelski z ramienia 

im się ta zmiana podobała, bo ich odjazd pod ko
mendą kilku bard-o energicznych oficerów, a szcze
gólnie kapitana Witkowskiego12) odbył się w naj
większym porządku.

CYKLON CZEŚĆ PIERWSZA

Gdy od czasu do czasu dość niechętnie ujmuję 
pióro aby napisać jakiś artykuł do „NS”, zawsze 
się staram, niezależme od tematu, sięgnąć do cza
sów najdawniejszych, to jest do tych, gdy dopiero 
tworzyła się nasza Marynarka Wojenna. Zupełnie 
jak Katon, klóry swe mowy zawsze kończył sło
wami: „Delenda Carthago” z tą jednak różnicą, 
że Katon byl rzymskim mężem stanu, a ja jestem 
niczym.

Wstęp ten jednak wymaga małego wyjaśnienia. 
Zacznijmy od słów „niechętnie”. Tu sprawa przed
stawia się bardzo prosto. B orę się przeważnie do 
pisania, gdy jest mało materiału do „NS”, inaczej 
mówiąc, gdy nóż jest już na gardle, choć do pisa
nia nie mam żadnych zdolności. A tylu, tylu jest 
lepszych. Niedawno właśnie przeglądałem „NS”, 
od tych najstarszych, do tych najnowszych. Aż roi 
się tam od nazwisk kolegów, którzy z niewiado
mych mi powodów przestali pisać, zamilkli, choć 
na pewno mieliby jeszcze sporo do opowiedzenia 
i zajmująco, gdyż dobre wróżki obdarzyły ich, bra- 

władz austriackich (drugie gubernatorstwo gen. w 
Królestw.e Polskim, warszawskie, podlegało Niem
com).

9) Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942), 
późniejszy generał kawalerii, popularny w kręgach 
artystycznych stolicy, ambasador RP w Rzymie 
(1938-40) i poseł polskiego rządu londyńskiego na 
Kubie (1940-42).

10) Inż. Jan Wroczyński, pułkownik z b. armii 
rosyjskiej, nie był ministrem tylko kierownikiem 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Na początku 
1919 r. skierowany do Poznania pod rozkazy gen. 
Dowbór-Muśnickiego i mianowany generałem.

X1) Autor się myli, gdyż nie był to departament, 
tylko Sekcja Żeglugi Napowietrznej w Minister
stwie Spraw Wojskowych. Jej ówczesnym szefem 
był ppłk Hipolit Łossowski.

12) Stasisław Witkowski (1879-1925), z marynar
ki austro-węg., potem jako kmdr w st. sp. dyrektor 
„Polbrit-u”, wreszcie naczelnik Urzędu Morskiego 
w Gdańsku.
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kującą mi właśnie, łatwością pisania. Jedźmy je
dnak dalej — czemu z uporem maniaka sięgać 
do mglistych początków. Z góry nawet mogę prze
widzieć reakcję kolegów, choć nie jestem jasno
widzem. Większość pomyśli: „Co za piła, po co za
czynać od króla Ćwieczka. Tyle jest ciekawszych 
i bardziej nam blisk.ch tematów”. Garstka może 
podejdzie do tego inaczej, bardziej historycznie-. 
„My nic o tym już nie wiemy, ciekawe jak z pra
wie niczego stało się coś — narodziła się mary
narka”. Jeszcze słówko na ten temat — ostatnie. 
Są jeszcze tacy (chociaż jest ich już bardzo nie
wielu), którzy by mogli znacznie gruntowniej opi
sać te zamierzchłe czasy, ale cóż —- nie opisują. 
Może więc, o ile strzelę jakiegoś zbyt rażącego 
byka nie wytrzymają i zechcą mnie poprawić.

Gdy Polska odzyskała niepodległość, zaczęli do 
niej ściągać Polacy z całego świata, a szczególnie 
z byłych państw zaborczych. Bardzo wielu z nich 
było wówczas w wojsku (bo była przecież wojna), 
mniej w marynarkach wojennych i lotnictwie, któ
re wówczas stawiało swoje pierwsze kroki bojowe.

Marynarze, a mam teraz na myśli oficerów, ci 
co się czuli Polakami lub przypomnieli swe pol
skie pochodzenie, podążyli do Polski. Oczywiście 
żadnej logicznej proporcji w stopniach być nie mo
gło. Proporcje były, owszem, ale w ramach mary
narek obcych. Tak się więc złożyło, że na począ
tku mieliśmy sporo wartościowych admirałów i 
pełnych komandorów, stosunkowo mało średnich 
stopni i dużo młodych lub bardzo młodych ofice
rów, wielu z nich podporuczników mniej więcej 
w rok po promocji. Najwięcej Polaków przyszło z 
cesarskiej marynarki rosyjskiej, po tym z ausTy- 
jackiej, a najmniej z niemieckiej. Byli więc ofice
rowie, ale nie było jeszcze ani morza, ani okrę
tów, prócz rzecznych. Na temat odziedziczonych 
po marynarkach zaborczych podoficerach i mary
narzach nie piszę. Jest to temat który, mam na
dzieję, będzie przez kogoś bardziej kompetentnego 
omówiony obszernie i oddzielnie.

Wracając do oficerów, nic dziwnego, że na po
czątku, używając stylu biblijnego, byt chaos, a do
piero po tym nastąpiło słowo. Część najstarszych 
oficerów nigdy do służby czynnej nie trafiła, lub 
była w niej bardzo krótko. Inni znowu tak jak 
np. kzntr-admirał Kłoczkowski (oficer najbardziej 
udekorowany odznaczen ami bojowymi w ce.ar- 
skiej marynarce rosyjskiej) wkrótce przeszedł do 
wojska nie widząc przed sobą — jako marynarz — 
żadnej przyszłości. Stał się bodajże szefem admi

nistracji wojska. Do wojska również przeszedł nasz 
jedyny wówczas kmdr. por. sztabu Generalnego 
to jest Jerzy Wołkowieki, który ukończył cesarską 
Akademię Sztabu, potem dosłużył się w wojsku 
stopnia generała. (Jest naszym wielkim przyjacie
lem 1 mieszka obecnie w Antokolu). Ostatecznie, 
goy „chaos” się trochę skrys.alizował, na czele Pol- 
sKiej Marynarki Wojennej stanął admirał K. Poręb
ski, a po odzyskasiu wybrzeża dowódcą floty zo
stał kmdr. J. Świiski. Stan ten trwał stosunkowo 
krótko. Po kilku latach, w związku z aferą Barto
szewicza, admirał Porębski odszedł w stan spoczyn
ku. Kmdr. Świerski stanął na czele Marynarki Wo
jennej, a dowódcą floty został kmdr. por. J. Unrug, 
kLóry był kapitanem w marynarce niemieckiej. Ten 
ostatni, na prośbę ówczesnego ministra wojny i 
kmdr. Świrskiego, wrócił do służby czynnej — bo 
byi już wówczas „w cywilu” i gospodarował w 
swym majątku rodzinnym, w poznańskiem. Na 
tych stanów.skach, późniejszy admirał Świrski, zo
stał aż do roku 1947, czyń do rozwiązania Pol
skiej Marynarki Wojennej w W. Brytanii, a admi
rał Unrug p.astował godność Dowódcy Floty aż 
do chwili zajęcia Helu przez Niemców i trafienie 
do niewoli.

Z punktu widzenia innych marynarek, zajmowa
nie tego samego stanowiska przez tyle lat wyda
wałoby się zupełnie nieprawdopodobne. Przyjęta 
jest norma dwa trzy lata najwyżej i po tym nastę
puje zmiana. Czasem my, oficerowie wychowani 
już w polskich szkołach, zastanawialiśmy się, kto 
mógłby w razie czego tych naszych dwóch naj
wyższych przełożonych zastąpić i dochodziliśmy 
do przekonania, że oficerów równej im miary nie 
ma w Mar. Woj.

Admirał Świrski skoncentrował się na admini
stracji. Zresztą nigdy nie był typem oficera pływa
jącego, a był, par excellance, typem oficera szta
bowego. W wielkim uproszczeniu główne zadania, 
które sobie postawił Admirał Świrski, były dwa:

1) Zdobyć pieniądze na rozbudowę Marynarki 
Wojennej, czyli na budowę okrętów zagranicą, bu
dowę portu, warsztatów, stoczni, rejonu umocnio
nego, gmachów itd. itd. Nie zapominajmy, że odzie
dziczyliśmy po Niemcach tylko piaszczyste wybrze
że, diuny i torfowiska.

2) Odizolować Marynarkę od wtrącania się do 
jej spraw wyższych oficerów lądowych z MS 
Wojsk, którzy o Marynarce nie mieli pojęcia. Nie 
łatwe to było zadanie i wymagało nie lada zdol
ności i umiejętności lawirowania wśród możnych 
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tego śwjata. Trzeba pamiętać, że admirał Świrski 
przez czas dłuższy, pomimo że był szefem KMW, 
był wciąż tylko komandorem, a w wielu wypad
kach liczyły się nie tyle argumenty, co srebrne zy
gzaki i gwiazdki. Pragnął również jak najbardziej 
odizolować Marynarkę, jak już o tym wspomina
łem, od niektórych posunięć, czasem zupełnie na
iwnych i szkodliwych, Ministerstwa Spraw Woj
skowych. Po tylu, tylu lalach administrowania 
Mar. Woj. mam wrażenie, że admirał Świrski czul 
się trochę w stosunku do niej, jak Ludwik XIV 
w stosunku do Francji i parafrazując go, mógłby 
powiedzieć „La marine c’est moi”. Piszę to bez 
żadnej uszczypliwości. Jes.em przekonany, że mo
że z tego sobie nawet nie zdawał sprawę, ale tak 
czuł naprawdę.

Admirał Unrug był admirała Świrskiego zupeł
nym przeciwieństwem. Był to marynarz z powoła
nia i zamiłowania. Wychował on i stworzył typ 
polskiego marynarza. Zadanie wprost ogromne. 
Trzymał nas w żelaznej dyscyplinie, która na pe
wno była potrzebna na początku naszego istnie
nia więcej, niż kiedy indziej. Wszyscy baliśmy się 
go w większym lub mniejszym stopniu i szanowa
liśmy ogromnie. Pod wszystkimi względami był dla 
nas wzorem, powiedziałbym niedoścignionym wzo
rem, do naśladowania. Oczywiście i tu zajmowa
nie przez tyle czasu tego samego stanowiska ro
biło swoje. Gdy z daleka widziałem w porcie wy
soką postać Admirała, z posuwającym się przed 
nim Kominem (wilczur z kawałkiem brakującego 
ogona), zawsze pomimo woli przypominał mi się 
dziedzic, który oglądał swoje włości. A trzeba po
wiedzieć, że rzadko uszło jego uwagi, gdy coś by
ło w nieporządku i winni nieodmiennie słyszeli 
wówczas odpowiednie „pater noster”.

Po wojnie, gdy znów ukazał się wśród nas w 
W. Brytanii i później już, gdy był „w cywilu”, 
nasz szacunek przeistoczył się w miłość. Kochali
śmy go wszyscy iw SMW od najmłodszego do naj
starszego, aż do chwili jego zgonu. Patrząc na te 
dwa stanowiska z perspektywy czasu, może to 
brzmi paradoksalnie, ale dochodzę do przekona
nia, że tak jak było, było dobrze. Była ciągłość 
w osiąganiu wyznaczonych celów i ciągłość w wy
chowaniu. Później, gdyby nie było wojny, taki stan 
rzeczy nie mógłby się zachować.

Poza admirałem Świrskim pozostało w Mar. Woj. 
jeszcze sporo oficerów mniej więcej o jego star
szeństwie, jak na przykład kmdr. Panasiewicz, Łąt- 
kiewicz lub inni. Stanowili oni, moim zdaniem, pe

wnego rodzaju problem, który się jeszcze spotę
gował, gdy — po weryfikacji, szereg oficerów o 
starszeńscw.e średnim (komandorzy, podporuczni
cy lub kapitanowie o dużym starszeństwie), zrobi
li się szybko też komandorami iub komandorami 
porucznikami. Dla nich w.aściwie nie było odpo- 
w.ednich stanowisk. Utworzono szereg etatów, ale 
to wszystko nie było to. By.y etaty dla dowódców 
dywizjonów tych małych torpedowczyków, kano- 
nierek ,j traulerków, później dla dowódcy dyonu 
szkolnego czyli hulku Bałtyk, komendanta Szkoły 
Podchorążych, kadry iw Swiec.u dowódcy bazy w 
Cherbourgu; SKąd Warta i Wilia (też odpowiednie 
etaty), a później tylko Wil.a wywoziła broń (de
mobil francuski) dla naszego wojska — wreszcie 
stworzono jeszcze etat dla przewodniczących ko
misji odbiorczych okrętów budowanych zagran.cą. 
Stanowiska te zajmowali tacy oficerowie jak ko
mandor Petelenz, Solski, Frankowski, Sieyer, Lut
kiewicz, Panasiewicz, Jan Stankiewicz itd., itd.

Tu może warto nadmienić, że w roku 1923 i 
trochę później, przypominam sobie starszych kole
gów jak Steyer, A. Mohuczy, Wąsowicz, Brodo
wski, Zajączkowski, Durski, Korytowski, Piawski, 
Nabrodzki. Staskiew.cz Jan, Kisiel Zahariański, 
Przysiecki, Kłosowski i innych dowodzących na
szymi małymi okręcikami lub dyonami, praktycz
nie biorąc, wyłącznie na obszarze naszej zatoki. 
Później, gdy narosły im lata starszeństwa i galony 
na rękawach, ci co zostali w Mar. Woj. nie mieli 
już okazji do pływania. Wielu z nich poszło na 
emeryturę, często nie tylko dlatego, że był zbyt 
duży tłok w pewnych stopniach, ale również dla
tego, że byli mało co warci. Czasem posunięcia 
personalne były dla nas niezrozumiałe i tak np. 
komandor A. Mohuczy i kmdr. ppor. Czeczot zo
stali zemerytowani wkrótce po skończeniu Wyż
szej Szkoły Wojennej w Paryżu, a kmdr. ppor. 
Przysiecki (świetny wykładowca astronomii na mo
im kursie) i kpt. mar. M. Jacynicz i Szemiot po 
ukończeniu kursów podwodnego pływania we 
Francji itd. W ten sposób jednak korek na środ
kowym szczeblu został trochę rozładowany, co po
zwoliło zacząć się piąć w górę najmłodszym sto
pniom z marynarek zaborczych oraz promocjom 
już polskim, czy to po t.zw. TIK-u (Tymczasowe 
Instruktorskie Kursy) czy też po OŚMW (Oficer
ska Szkoła Marynarki Wojennej), czy też wreszcie 
po Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej. Wy
tworzyła się bardzo ciekawa sytuacja. Cały szereg 
poważniejszych stanowisk było zajętych przez siar- 
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szych oficerów o stosunkowo małej praktyce mor
skiej (bo jej mieć nie mogli), którzy nie mieli po
za sobą normalnego stopniowania w funkcjach 
okrętowych (nie mieli lub, o ile mieli to tylko 
przestarzałe kursy w specjalnościach jeszcze z ma
rynarek zaborczych). Mało tego. Ponieważ do 
awansu był wymagany pewien okres pływania na 
określonym etacie potworzyły się zaokrętowania 
często sztuczne. Służba w Dowództwie Floty na 
lądzie liczyła się jako zaokrętowanie (o ile nie dla 
wszystkich to dla części oficerów). To samo doty
czyło Dyonu szkolnego czyli zakotwiczonego na 
stałe Bałtyku.

W tym czasie (bo chcę dobić do roku 1930) 
młodzi podporucznicy marynarek zaborczych zro
bili się kapitanami i dowódcami naszych małych 
okrętów oraz ORP Iskry, naszego nowego szkol
nego szkunera. O ile chodzi o nich, to i oni oczy
wiście nie mogli nabrać doświadczenia morskiego 
pływając po naszej zatoce. Ich poziom wiedzy mor
skiej i praktyki pozostał mniej więcej takim, jakim 
był w marynarkach zaborczych, plus umiejętność 
manewrowania małym okrętem. Niektórzy z nich 
(ale nie wszyscy), w końcu lat 20-tych, byli wy
syłani na kursy specjalne do Francji (np. Kodrę- 
bski, Hulewicz, Szystowskj itd.). Jeden z nich póź
niej skończył Wyższą Szkołę Wojenną w Paryżu, 
a mianowicie kmdr. ppor. Czeczott, kmdr. por. 
Adam Mohuczy^ Majewski, kmdr. ppor. Gintowt- 
Dziewałtowski i kmdr Dzienisiewicz. Co jest cie
kawe, że pomimo pokaźnej ilości oficerów dyplo
mowanych, nigdy nie została setworzona przy ża
dnym z naszych sztabów jakowaś komórka, która 
by rozumowała kategoriami strategiczno-taktycz- 
nymi. Owszem, referaty o potrzebnych nazwach 
były, ale nie było w nich właściwej pracy sztabo
wej. O tym braku i jego konsekwencjach warto 
będzie kiedyś napisać oddzielnie.

Z biegiem czasu struktura personalna skrystali
zowała się jeszcze bardziej. Dowódcą obrony wy
brzeża został kmdr dypl. S. Frankowski, dowódcą 
rejonu umocnionego — Hel, kmdr. W. Steyer (Po 
komandorze Solskim), a daleko na kresach wscho
dnich, dowódcą Flotylli Pińskiej kmdr W. Zają
czkowski. W ten sposób pokrywka nad kotłem o 
nazwie Polska Marynarka Wojenna została zam
knięta i takim ten kocioł zastała wojna.

Przyglądając się strukturze obsad personalnych 
można stwierdzić, że odzwłerciadlała ona w pe
wnym stopniu stan istniejący w wojsku, gdzie wyż
sze stanowiska były zajęte przez oficerów legiono

wych, stosunkowo młodych wiekiem i doświadcze
niem, ale poważnych s.opniem. W marynarce le
gionistów me było, ale jednak byli starsi koledzy, 
Którzy sie przeszli przez wszystkie gradacje karie
ry normalnego oficera Marynarki Wojennej. Gdy
by nawet chcieli, to by nie mogli. Pokoleniom idą
cym normalną drogą byli dopiero oficerowie szko
lenia polskiego. z>a krótki był jednak nasz okres 
niepodległości między wojnami. W wojsku polskie 
pokolenie dojechaio do stopnia majora (może cza
sem podpułkownika) u nas tylko kmdr. ppor.

Na zakończesie tego ustępu o personaliach je
szcze jedna ostatnia uwaga. Mieliśmy wśród nie
których naszych przełożonych na pewno ludzi nie
przeciętnych i to, czym byli i co osiągnęli — za
wdzięczali wyłącznie sob.e. W pewnym sensie, nie- 
elegancko można o nich powiedzieć, że byli sa
moukami. Kilka przykładów, aby nie być gołosło
wnym. Zacznijmy od Szefa KMW. W cesarskiej 
marynarce rosyjskiej był komandorem, oficerem 
nawigacyjnym dowódcy flo.y czarnomorskiej (tak 
chyba to można nazwać). Wyrobił się na admini
stratora dużej miary na lądzie. Może brak znajo
mości życia marynarzy od strony praktycznej wpły
wał na to, że dość często mylił się w określaniu 
wartości poszczególnych oficerów. Ale tę wadę 
posiadało również wielu innych nawet wybitnych 
przełożonych.

Admirał Unrug s.użbę w marynarce niemieckiej 
zakończył jako kapitan marynarki. Skończył swo
ją karierę jako wice-admirał. Tym czym był w 
Polsce i to co stworzył, zawdzięcza wyłącznie so-> 
bie. Nie miał nigdy okazji brać udziału w życiu' 
i manewrach wielkich zespołów morskich na wyż
szych stanowiskach, nie mógł nigdy czegoś się na
uczyć od innych, a jakim był dowódcą Floty i 
wychowawcą. Niech wszyscy z nas, którzy osią
gnęli lub przeszli przez stopień kapitana marynar
ki, wyobrażą siebie na chwilę na miejscu admirała 
Unruga i jakby się czuli przy posiadanym doświad
czeniu w jego skórze. Gdy nie było żadnych sza
blonów, żadnej tradycji, a w sensie materialnym, 
gdy się robiło mozolnie coś z niczego. Do kogo 
mógł zwrócić się o radę? Do nikogo. Musiał pole
gać wyłącznie na sobie. Z Warszawy mogły przyjść 
jedynie wytyczne.

Wreszcie, choć nie wypada mówić o żyjących, 
kmdr. Zajączkowski. Z Flotyllą praktycznie biorąc 
nie miał do czynienia. Dochodziły do nas na Flotę 
tylko głuche echa. Ale kto Flotyllę rozbudował, 
kto kombinował specjalne oryginalne typy obiek
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tów pływających, dostosowanych do miejscowych 
warunków, kto kombinował i wypracowywał tak
tykę współpracy Flotylli z wojskiem. Jak żywym 
był umysł .kmdr. Zajączkowskiego wystarczy nad
mienić, gdy był jeszcze dyrektorem nauk OSMW 
w 1923 r., jako komandor ppor. i wykładowca 
wiedzy okrętowej — już wtedy twierdził, że śruba 
dla poruszania okrętu — to właściwie sposób prze
starzały. No 'i w dużym stopniu miał rację, jak 
się okazało, bo mniej więcej 40-50 lat później, zbu
dowano poduszkowce i ślizgowce pływakowe i śliz
gowce powietrzne. Dla uniknięcia nieporozumień 
podam nazwy po angielsku 1) hovercraft — uno
szący się ponad powierzchnię na poduszce powie
trznej. Napęd śmigłowy. Szybkość mniej więcej 
50 mil; 2) hydrofoil — unoszący właściwy kadłub 
ponad poziom wody na pływakach. Szybkość 50 
węzłów i więcej; 3) earofoil — w którym Rosja

nie przodują i które teraz u nich przechodzi bez
pieczne próby na Morzu Kaspijskim, o szybkości 
około 300 mil na godzinę. Nazwa rosyjska „ekra- 
noplan".

We wszystkich tych typach chodzi głównie o je
dną zasadniczą rzecz — uniezależnienie od hamu
jącego wpływu na kadłub fal, a tym samym osią
gnięcie szybkości większych niż mają nuklearne 
okręty podwodne.

Na tym tle można teraz naszkicować pływanie 
szkolne ORP Iskra w roku 1930. Pływania na 
Iskrze stanowiły dla nas jedyną okazję ujrzenia 
szerszego świata pod polską banderą, ponieważ wy
prawy Wilji we Francji po sprzęt wojenny trudno 
było zaliczyć do szerszego świata, choć też były 
one przyjemnością nie lada. To samo dotyczy bar
dzo rzadkich wizyt naszych okrętów wojennych 
za granicą.
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CYKLON - Część II
Na Iskrę trafi'em zupełnie niespodziewanie. Po 

powroce z kursu oficerów torpedystów-elektryka- 
rzy z Francji, objąłem obowiązki oficera kurso
wego rocznika 1930 (koledzy: Busiakiewicz, Kar- 
nicki, Biskupski itd.). By! to świetny kurs, do któ
rego szczerze się przywiązałem. Myślałem, że po 
ostatnim pływaniu letmm będę obecny przy ich 
promocji, a później będę jeszcze miał trochę czasu 
do uporządkowania spraw osobistych, przed pono
wnym wyjazdem do Francji, na kurs podwodnego 
pływania. Stało się inaczej. Kpt. mar. J. Boreyko 
objął moje obowiązki, a mnie przydzielono jako 
oficera kursowego do kandydackiego kursu na 
Iskrę. Inaczej mówiąc, do rocznika promocji 
1933 r. (kol. Koziołkowski, Sągajłło, Górski itd.).

Dowódcą okrętu był kpt. mar. Stefan De Wal
den, z-cą kpt. mar. Kwiatkowski, który zginął ja
ko dowódca Gryfa, nawigacyjnym był por. mar. 
Kazimierz Bartoszyński, oficerem kursowym i wa
chtowym piszący te słowa oraz jeszcze jako ofi
cerowie wachtowi byli Konarski i Danyluk. Był 
na Iskrze również, jako wykładowca astronomii i 
nawigacji, prof. Bocheński. Z podoficerów pamię
tam w dieslach Jabłońskiego, a z podkładowych 
Sobczyka, Jakubowskiego i niezastąpionego bos
mana Trapszyca. Ten ostatni z marynarki rosyj
skiej. Gospodarczym był mat Jankowski — zawsze 
czyściutki pulchny blondynek, bardzo dbający o 
swój wygląd zewnętrzny. Nim odkotwiczymy — 
parę słów o Iskrze. Dziwny był ten mały, dzielny 
szkuner z jego przednią i tylną nadbudówką. Je
dna, by pomieścić kabiny oficerskie, a druga pod
chorążych i radiostację, kuchnię etc. Było właści
wie tylko trochę pokładu na śródokręciu (pomiędzy 
nadbudówkami) na rufie, służącej jako pomost z 
ko’em sterowym i kabiną nawigacyjną, oraz na 
dziobie z bukszprytem. Pokład, naokoło nadbudó
wek. pomiędzy nimi a burtą, był tak wąski, że wy
starczał jako wygodne przejście tylko dla jednej 
osoby. Pierwszym naszym portem był Portsmouth. 
Tak jak to w zwyczaju u Anglików honory i ce
remoniał bez zarzutu, a program opracowany co 
do minuty. W 1930 r. Commanderem in Chief 
Portsmouth był słynny admirał floty Sir Roger 
Keys. De Walden, który był wielkim indywiduali
stą i po trochu rogatą duszą, takie wyreżyserowa
nie na tempa naszego postoju zirytowało i posta
nowił pos awić się okoniem, w sensie, aby wpro
wadzić do programu coś nieprzewidzianego, coś, 

co on chciał jako d.o. polskiego okrętu, a nie go
spodarz. No i postawił na swoim. Zaprosił admi
rała na przegląd okrętu i ten przyszedł z flago
wym. Każdy z nich z hebanową laseczką o sre
brnej gałce. Przegląd był krótki i trochę śmieszny 
w ciasnocie bezpokładowej, ale był. Jeszcze jedna 
rzecz utkwiła mi w pamięci z tej wizyty. Pokaza
no podchorążym minownię. Łącznikowym ofice 
rem brytyjskim był przystojny porucznik marynar 
ki, mówiący świetnie po francusku (z nas pozr 
de Waldesem i Bartoszyńskim nikt po angielski' 
nie umiał). Niewiele tam było do obejrzenia, br 
były tylko miny wzoru rosyjskiego 1908 (ołowiane 
rogi z kwasem w ampułach w środku. Przy zmiaż
dżeniu rogu tworzyła się bateria, która powodo
wała wybuch) oraz typu francuskiego i brytyjskie
go, gdzie do niejako biegunów miny było przymo
cowane półkole najeżone kolcami. Przy zderzeniu 
z kadłubem mina kręciła się, kolce opierały się o 
kadłub, półkole się przesuwało, co powodowało 
souszczenie iglicy i wybuch. Miały tę wadę, że gdy 
zbyt obrastały muszlami — półkole się nie prze
suwało, było zahamowase i wybuch nie następo
wał. Były również na ścianach wykresy tych urzą
dzeń. Poprosiłem łącznikowego o pozwolenie wy- 
thimac-enia podchrążym wykresów i działania min. 
Nie było to dla mnie żadna sztuką, bo niecałe dwa 
lata temu ukończyłem w Toulonie kurs oficerów 
torpedystów-elektryków. Jak dzisiaj pamiętam zdu
mienie, które się odbiło na twarzy łącznikowego. 
No bo jakże? Jakiś nieznany mityczny kraj bez 
znaczenia, bez marynarki — i raptem wiedzą co 
to iest mina.

Po Anglii nastąpiły Wyspy Kanaryjskie. Ship
handler uwiiał się jak mucha w ukropie, nawet 
zanrosił do siebie na drinka. Miał bardzo przy- 
stoine córeczki, ale cóż, kiedy my ani be ani me. 
Jedynie tylko Kazik Bartoszyński z nimi szwargo- 
tał no hiszpańsku, którego to języka widocznie sie 
noduczył w pływaniach na statku szkolnym ofi- 
cersUei szkoły marynarki handlowej. Nasza rola 
ograniczyła się do zazdrości. Ale na Kanaryiskich 
Wysnach była jeszcze jedna atrakcia. a mianowi
cie wolnocłowy sklep. Czego tam nie było. Per
skie i arabskie dywany, chińskie szlafroki i pidża
my. porcelana cienka jak panier. hebanowe słomę 
arabskie kindżały. babusze. faiki etc. etc. Sama 
egzotyka. Tam w dużej mierze zostały nasze za
oszczędzone diety dolarowe. Wyspa była ładna, 
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przystojne, klimat świetny. Zapomniałem dodać, 
kobiet na ulicy mało (Hiszpania), ale za to bardzo 
żeśmy się potężnie po drodze zaopatrzyli w alko
hole, którymi była zawalona nasza jedna jedyna 
łazienka przekształcona na piwnicę. Z Wysp Ka
naryjskich trafiliśmy w passaty. Trudno sobie wy
obrazić coś przyjemnejszego. Równy, silny, dobry 
i niezmienny wiatr. Żadnych komplikacji. Pogoda 
świetna. Ciepło. Żadnych motorów. Idealna cisza. 
Wieczorem lampy naftowe. Przechył, ale niezbyt 
duży. 28 dni takiej rozkoszy. Na pokładzie zado
wolony, uśmiechnięty Trapszyc, od którego zawsze 
trochę zalatywało wódką (jak on to robił i gdzie 
ją dostawał, do dziś nie mam pojęcia). Fruwające 
rybki. Od czasu do czasu wesołe rozbawione del
finy, a nawet rodziny mniejszego kalibru wielory
bów, których nazwy nie pamiętam. Wyglądały jak 
grube, czarne błyszczące kloce płynące bez pośpie
chu, tylko tyle, że z tych klocy raptem błia w gó
rę fontanna wody. Raz, gdy po wachcie wieczo
rem wróciłem do kabiny, po ciemku położyłem 
rękę na kojkę czegoś tam szukając, dotknąłem coś 
zimnego i nieprzyjemnego. Gdy zapaliłem lampę 
okazało się, że to była rybka fruwająca. Mogła 
wskoczyć przez iluminator, ale jakoś nie dałem 
temu wiary, więc wyjechałem z pyskiem na kole
gów, na wszelki wypadek. Ci jednak mnie zapew
nili. że są niewisni i tego kawału mi nie zrobili.

W tej 28 dniowej idylli był tylko jeden zgrzyt, 
a mianowicie moja sprzeczka z por. mar. Konar
skim, z którym po tym miałem na pieńku do kcń- 
ca p'ywania. A stało się to tak. Konarski, wkrótce 
no nominacji, został przydzielony do d-cy floty, 
jako jego oficer flagowy. Dla każdego z nas, gdy 
iest w młodym wieku, jego przełożeni są często 
(nawet nieświadomie) wzorem, do którego się dą 
ży. Przejmujemy wówczas nawet czasem ich ma- 
nieryzm. Konarski, zapatrzony w sposób bycia 
d cy floty, starał się go naśladować. Starał się 
naśladować jego wymagania, surową dyscyplinę, 
szybkie i energiczne decyzje. Ale styl mu się nie 
udawał. Cokolwiek by nie robił adm. Unrug— 
był zawsze gentelmenem. Cokolwiek nie robił na 
Iskrze Konarski był, oględnie mówiąc, ordynarny. 
Gdy usłyszałem przypadkiem jak obsztorcowywał 
podchorążego mniej więcej w ten sposób: „Czy 
podchorąży W chlewie się wychowywał?” — jak 
to się mówi — „wkroczyłem”. Powiedziałem mu 
wprost, że tego rodzaju odezwania są niedopu
szczalne w ogóle, a do podchorążych w szczególe 
i że nie życzę sobie, aby w przyszłości więcej by

ły używane. Nie życzę i jako oficer kursowy i 
jako oficer o większym starszeństwie. Interwencja 
pomog’a, ale stosunki się oziębiły. Ograniczyłem 
się do odzywania się do niego jedynie, gdy tego 
wymagała służba. Ponoć z tego powodu Konarski 
poleciał do De Waldena na skargę, że Jabłoński z 
nim nie chce rozmawiać, ale De Walden na nią nie 
zareagował.

28-mio dniowa idylla zakończyła się w Santiago 
de Cuba. Śliczny port w fiordzie o niezbyt wyso
kich ścianach, tropikalna barwna roślinność i tro
pikalna temperatura. Pełno kormoranów polują
cych na ryby. Gdy taki ptaszek upatrzy ofiarę 
spada do wody ze złożonymi skrzydłami i nur
kuje jak kamień. Jeden nawet źle jakoś wycelował 
i traf:ł do nas na pokład. Gdy doszedł do siebie 
wypuszczono go oczywiście na wolność. W San
tiago przyjmował nas polski konsul honorowy, któ
ry był Francuzem. Wesoły, peł»n dowcipu, między 
innymi opowiadał wierszyk o bardzo znanych w 
sferach paryskich hrabiostwu Potockich, znanych 
z bogactwa i jednocześnie daleko posuniętej oszczę
dności. Wierszyk brzmiał następująco:

„Monsieur Potoki porto des hab''s khaki
a Madame Potoka porte des habis caca”

Z Santiago óbładowani dobrymi cygarami ha
wajskimi ruszyliśmy do Newport Rhode Island w 
Stanach Zjednoczonych Gdy zwiedzaliśmy składy 
cygar ich śliczny zapach było czuć już z da’eka. 
Ponoć cygara są zwijane na udach pięknych cór 
Kuby. N:estety samej fabrykacji, nie pokajano.

Nie pamiętam już teraz czy to było przed San 
tiago czy też po, ale złapało nas w tamtych szero
kościach małe tornado. Wciąż m'i się wydaje. że 
mówię zbyt często o sobie, ale czasem trudno sie
bie nominać szczególnie, gdy poważniejsze wypad- 
k' dzia’y s;e Zawsze na mojej wachcie. Wydawało 
mi s>ę nawet gdy z pogodą było coś niewyraźnie, 
a wachta była moja, że Trapszyc niespokojnie pa
trzył na n:ebo. żagle. a po tym na rufę w kierunku 
moiei osoby. Prawdą jest, że wszystkie poważne 
wyn^dki działy się na mo;ej wachcie, ale również 
nrawdą iest, że się zawsze kończyły szczęśliwie. 
Słowem, byłem widoczme maskotką od wypadków. 
Pr/ed tornado coś już było z bukszprytem. też 
nodczas moiei służby.

A z tornado bvło tak. Śliczna pogoda. Raptem 
chmurka z którejś burty, powiększająca sie szybko. 
Rardzo silny, raptowny szkwał, ulewny deszcz i 
stare żagle w strzępach Leciały płatkami jak du
że śnieżynki. W krótkim czasie po tym znowu 
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słońce i pogoda. Podchorążowie spragnieni słodkiej 
wody i kąp:eli wyskoczyli w majteczkach kąpie
lowych, aby wykorzystać z nieba zesłany prysznic, 
ku oburzeniu poczciwego Trapszyca, który mru
czał do siebie: „Nu wot, jak dieti, jak dieti”. Ża
gle były już stare, więc nawet nie było ich zby
tnio szkoda, a'e nowy komplecik, zamiast porwa
nych, trzeba było założyć. Oczywiście będąc na 
-Antylach nie można pominąć Morza Sargassowe 
go z niekończącą się rzeką wodorostów, płyną
cych z prądem. Łowiliśmy nawet czasem te wodo
rosty. Do niektórych były uczepione małe krewet
ki, które ze smakiem zjadał nasz kotek okrętowy. 
Jedyne stworzenie na okręcie, które korzystało 
wówczas ze świeżego prowiantu. W tych zamierz
chłych czasach nawet na naszych okrętach lodówek 
nie było, tym bardziej na żaglowcach.

Newport Rhode Island to ogromna reda, ulu
biona floty atlantyckiej Stanów Zjednoczonych, a 
sama miejscowość jedna z ulub'onych siedzib mi
lionerów amerykańskich. Również reda ta była 
miejscem zbiórek dla jachtów, które brały udział 
w regatach atlantyckich. Gdy nasza mała Iskra 
przyszła na redę, z początku wzięto nas za jeden 
z jachtów biorących udział w regatach. Po tym, 
gdy nieporozumienie wyjaśniono, zaprowadzono 
nas na beczkę. Ogromną beczkę przewidzianą na 
pewno dla wielkich pancerników. Nigdy przedtem 
takiej dużej jeszcze nie widziałem. Pewnego ro
dzaju trudność polegała na tym, że staliśmy dość 
daleko od lądu. Gdy spuściliśmy łódź i trzeba by
ło wiosłować — nie tylko to zabierało sporo cza
su, ale wywoływało prawdziwą sensację. Przypu
szczam, że wiosłowej łodzi nie oglądano tam od 
wielu lat. Po redzie mknęły szybkie ścigacze pry
watne i motorówki wojenne, ale pod wiosłami nie 
bvło nic. '

W roku 1930 Stany Zjednoczone należały do 
naństw „suchych” gdzie sprzedaż alkoholu była 
of'cjalnie zabroniona. Stąd lukratywne szmuglowa- 
me alkoholu i to w złym gatunku, odbywało sie 
na wielką skalę. Wspominam o tym. ponieważ 
Iskra ze swoją piwnicą w łazience, miała z tego 
tytułu wielkie powodzenie. Zaczęło się od ścigacz^. 
który z . dorodnymi młodymi Amerykankami i 
Amerykanami dobił do burty. Dowódcy oczywi
ście nie było, gdyż zatrybił go obowiązujący pro
tokół morski — wizyty. Kto przyjmował nieocze
kiwanych gości —’już nie pamiętam, możliwe, że 
Kazik Bartoszyński. Jako barmena okrętowego 
wywołano mnie z kabiny i wzięto do galopu. Sfa

brykowałem szybko jakieś wymyślne cocktaile (ża
dna sztuka — miałem książeczkę napisaną przez 
głównego barmana Negresco w Nicei pod tytułem 
„960 cocktaili i trunków amerykańskich”) i tryum
falnie z trunkami i z messowym zjawiłem się w 
messie. Tam się przy okazji nauczyłem, że panie 
ręki nie podają. Podają ją tylko panowie. Nie 
umieiąc po angielsku, w rozmowie udziału nie bra
łem, ale jako barmen powodzenie miałem zapew
nione, a raczej moje troski, z których jedna kom
binacja nazywała się „Kiss me”. W czasie naszego 
pobytu nastąpił cały szereg wizyt i przyjęć.Naj- 
n ezręczniej się czułem raz, gdy byłem sam na okrę
cie a zjawiło się raptem z wizytą dwóch admira
łów. Nic o nich nie było wiadomo i spadli jak 
grom iz jasnego nieba. Czy to była ich prywatna 
iniciatywa czy też rewizyta ■— tego nie wiem. Wą- 
tnię czy admirał rewizytuie osobiście zwykłego ka
pitana w dodatku bez uprzedzenia, ale może im 
worost zachciało się trochę zwilżyć gardła. Z.d.o. 
bedac bardzo wstydliwym i nieśmiałym z natury 
nigdy obcym na okręcie się nie pokazywał na 
oczy. Pilnował np., gdy była jakaś party, aby wszy
stko szło składnie, ale z daleka. Z jego strony 
wiec pomocy oczekiwać nie mogłem i z admirała
mi pozostałem sam. Dziwna to była wizyta. Mil
czącą. Oni patrzyli na mnie, na młodego poru- 
czniczynę, a poruczniczyna na nich podziwiając 
ich noteżna budowę, circumferencię i ceglastą ce
re. Rozmowy nie było. Admirałowie noża angiel
skim ni w ząb, a ja, jak już wspominałem. dla 
odmiany nie umiałem po angielsku. Siedzieliśmy 
więc, oni popijali z widoczną przyjemnością, a ja 
dolewałem z staropolską gościnnością, ale że wszy
stko ma swoi koniec, więc i oni wreszcie opuścili 
okręt. Zameldowałem o tym de Waldenowi gdy 
wrócił, ale on tvm się nie przeiął. Co było ieszcze? 
Była narty u milionerki, królowej klozetów, par
ty na okrecie, party zorganizowaną przez ambu
s', de nolska. zwiedzanie krążownika Huston, wy
cieczka rodaków amerykańskich, wycieczka do 
New Yorku i wreszcie Tosia.

Zacznijmy od królowej klozetów (bo prawie 
wyłączny monono! w fabryk^cii). Pokazano nam 
t^m wzorowa farmę szwaicarska dla krów, wo
da bieżącą tryskaiąca do buzi. gdv krowa py
skiem nadusi sitko w kształcie półkuli. Sneci->1ne 
stoiska czy też kabiny położnicze. Po zwiedzeniu 
farmv —■ nrzyiecie. Ogromne domisko albo wzo
rowane na iakimś pałacu europejskim, albo może 
zakupione j przewiezione cegiełka po cegiełce a po
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tym zmontowane na nowym miejscu. Ogromny sa
lon jak sala balowa. Na specjalnym pulpicie nie
bywałych rozmiarów książka honorowa z złocony
mi brzegami, gdzie trzeba było złożyć swoje pod
pisy. Trochę miejscowej młodzieży milionerskiej, 
wzrostu od 1.80 m wzwyż obojga płci i my przy 
nich jak Pigmeje. Rozmowy tak jakby nie było 
— z powodu trudności językowych. Ogromni lo
kaje w liberiach i białych pończochach roznosili 
kanapki, zachęcając do jedzenia. „Proszę jeść, 
pani mówiła aby panowie jedli”. Wychodząc ode 
tchnęliśmy z ulgą.

Party na Iskrze, liczna jak na taki mały okręt, 
skupiła się prawie wyłącznie na dowódcy. Zapro
szeni rozkoszowali się dobrymi trunkami. Przy 
okazji zauwayłem jak jedna przystojna Amerykan
ka próbowała podniecić i uwieść d.o. w biały 
dzień, usiłując „podrajcować” go swoimi, zresztą 
ładnymi, nogami. Teraz, oczywiście, nikogo by to 
nie zdziwiło, ale wówczas chwyt wydawał się bar
dzo śmiały. Dowódca się nie dał.

Party ambasady, zorganizowane w jakiejś re
stauracji, było bardzo udane. Przyjechał bodajże 
radca Łepkowskj i Wojtecki (za nazwiska nie rę
czę) z bagażnikami pełnymi szampana. Od począ
tku do końca szampan lał się żwawą strugą, co w 
suchych Stanach było rarytasem nie lada. Po 
tym goście poprosili o korki. Okazuje się, że by
ły one zbierane (własne i cudze) jako dowód sze
rokiej stopy życiowej.

Krążownik Houston zaimponował, przynajmniej 
mnie najwięcej, automatami na lody i papierosy 
oraz mechanicznym obieraniem kartofli i myciem 
naczyń. Radziki to co słyszały pisały od razu na 
maszynie. Ins alacji artyleryjskich nie bardzo pa
miętam. Albo nam ich nie pokazano, albo nie ma
jąc o nich pojęcia wprost nie zapamiętałem.

Wycieczka rodaków była niespodzianką. Jakoś 
się zwiedzieli o polskim okręcie, wynajęli ogrom
ną motorówkę, panie poubierały się za krakowian
ki w amarantach i to wszystko dobiło do okrętu. 
Patrząc z daleka na barwnych pasażerów motorów
ki zacieraliśmy ręce. Nareszcie kobiety, młode i 
świeże, nareszcie będzie można się rozmówić i 
poflirtować. Spotkało nas pod tym względem wiel
kie rozczarowanie gdy się okazało, że najmłodsze 
krakowianki mogły być co najmniej naszymi mat
kami. Mężczyźni natomiast z okrzykiem „Pić pić 
r— nie bójcie się — zapłacimy” — rozbiegli się 
po całym okręcie. Nic.-to, że ktoś z nas przebierał 
się właśnie i był prawie nagi. Wchodzili do kabin, 

zaglądali przez iluminatory, W de Waldenie na 
ten widok odezwały się staropolskie tradycje i ka
zał wytoczyć na pokład beczułkę jakiegoś hiszpań
skiego wina, sherry, czy coś w tym rodzaju. Ko
ledze, k.óry nieopatrznie zostawił litrową butelkę 
wody kolońskiej w kabinie, też ją wypito. Po tym 
poczciwi rodacy chcieli nam koniecznie płacić albo 
co najmniej obdarzyć dolarami i nie mogli zrozu
mieć czemu się wzbraniamy. To samo było z pod
chorążymi. Jednemu nawet wcisnęli złotą monetę. 
Po wypiciu co byio do wypicia i czułych poże
gnaniach motorówka z rodakami iwróciła na ląd.

Wycieczka do New Yorku była bardzo krótka. 
Był to raczej rzut oka na drapacze chmur, kolej
ki nadziemne i jakieś kino. Jedno z większych 
na świecie, oczywiście.

Na ostatek Tosia. Była to żona oficera flago
wego, bardzo przystojsa blondynka, z Odessy. 
Przylgnęła do nas jak mucha do miodu, ku wiel
kiemu niezadowoleniu męża. Tosię trawiła tęskno
ta do kraju, albo przynajmniej do ludzi znają
cych przedwojenne słowiańskie obyczaje, wśród 
których niektórzy władali nawet jej językiem. Od
żyła na Iskrze nie tylko z powodu naszej gościn
ności, ale również i dzięki atmosferze. Konarskie
mu przypadła do gustu f usiłował z nią flirtować, 
ale jakoś to nie wychodziło. Jeszcze nie umiał 
choć się bardzo starał. Nawet udawał pianie ko- 
guua czy też innego ptaka. Tosia nam się skarży
ła: „Co to za życie cutaj? Mąż wraca wieczorem 
do domu, nak.ada szlafrok, pantofle, czyta gaze
tę i tak mija czas. Tosia dla nas nawet wyszukała 
jakąś Polkę, która była ani przystojna, ani sym
patyczną. Przed naszym odkotwiczeniem ofiaro
wała nam tuzin baryikowatych szklaneczek i po
wiedziała. „Będziecie z tych beczułeczek pić i To
się wspominać”. Gdy odwoziliśmy ją na ląd, 
wiosłową łodzią oczywiście, gdzie na n ą na molo 
czekał już wściekły mąż — płakała jak bóbr i tak 
mówiła do antypatycznej Polki: „Jaka ty Polka? 
Patrz, oni biedułkj dla nas męczą się i wiosłują7 
taki kawał drogi, a to ciebie nawet nie Wzrusza. 
Taka ty i Polka”.

Tosia była naszym ostatnim gościem. Wkrótce 
po tym ruszyliśmy spowrotem do Europy, do 
Francji, drogą uczęszczaną przez statki, między 
innymi pasażerskie. Inaczej mówiąc kursami bar
dziej północnymi. Szliśmy do Brestu coś 32 dni 
i właśnie na tej drodze, po środku Atlantyku, zła
pał nas cyklon.
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Zaczęło się od tego, że wiatr zaczął przybierać 
coraz bardziej na sile, ale wiał wzdłuż naszego 
kuisu. Szliśmy w 3/4 wiatru, czyli wiał on prawie 
od rufy. Zaczęło również szybko spadać ciśnienie 
barometryczne. Oczywiście ja właśnie wówczas 
musiałem być na wachcie, a nie kto inny. Meldo
wałem o siie wiatru dowódcy, który przeprowa
dzał kalkulacje; od szybkości wiatru odejmował 
szybkość okrętu i dochodził wciąż do wniosku, 
że wszystko jest w porządku. Tu muszę nadmie
nić, że jak wszyscy stosunkowo młodzi ludzie rów
nież i de Walden podlegał urokowi szybkości. Gdy 
Iskra przekraczała kiedykolwiek 11 mil na godzi
nę, na okręcie była' radość, a d.o. w dobrym hu
morze. W pewnej mierze był to pewno również 
wpĘw poprzedniej służby na torpedowcu. Słowem 
dla de Waldena szybkość nigdy nie była zbyt du
żą 1 raptem stała się dziwna rzecz. Sztormowy 
wiatr ustał jak nożem uciął. Żagle zaczęły bezra
dnie łopotać zależnie od przechyłu okrętu. Fala 
była duża, ale nadchodziła z najrozmaitszych kie
runków. Kotłowała się jak wrząca woda w garn
ku. Nie potrafię powiedzieć jak długo to trwało, 
może <10 minut może pół godziny. Wtem, tak sa
mo nieoczekiwanie jak wiatr ustał, zerwał się 
znowu z huraganową siłą z przeciwnego kierunku. 
Część żagli została porwana na drobne strzępy 
i uniesiona przez wiatr. Z.d.o. (Kwiatkowski) z 
bosmanem Trapszycem rzucili się z toporami rą
bać liny, by uratować maszty i resztę żagli, które 
się jeszcze ostały. Okręt wykręcił rufą do ogro
mnych fal, co, jak wszyscy wiemy, nie jest wska
zane. Zapuszczono diesel, aby okręt miał choć 
trochę szybkości i choć trochę słuchał steru.

Ocean się wściekał. Żałuję, że nie mam choć 
odrobinki zdolności Montsarrat’a w opisywaniu 
sztormów. Ocean wydawał się żywą, tchnącą nie
nawiścią istotą o niebywałej żywiołowej potędze, 
pragnącej wszystko zniszczyć na swej drodze. Na
biegające na rufę ogromne, strome, zielone góry 
zionęły okrucieństwem. Gdy się patrzyło na te nie
ubłagane, prąwie pionowe góry będąc w dolinie, 
trzeba było zadzierać głowę. Okręt wydawał się 
dziecinną zabawką. Gdyby te tysiące ton wody 
raptem spadły na okręt, jestem przekonany, zo
stałby zniszczony j momentalnie zatonął jak ka
mień. Pieniące się grzywy fal zrywane wiatrem 
utworzyły gęstą mgłę. Oddychało się powietrzem 
przemieszanym z wodą. W riadostacji zaczął się 
maiy pożar. Podchorążym dowódca kazał wyjść 
z pomieszczeń na górę, a mnie posłał do z.d.o., 

aby ten rzucił kotwicę pływającą. Opuściłem więc 
rutę w poszukiwaniu z.d.o. Na pokładzie złapała 
mnie faia i zmoczyła m.iiej więcej do piersi. Wo
da byia dziwnie ciepła (golfstrom). Przekazałem 
zarządzenie d.o. kapitanowi Kwiatkowskiemu, któ
ry mnie ofuknął, (ten złoty człowiek); „Jaka 
Kotwica, jak ją wyciągnąć z magazynu bosmań
skiego, jaK oporządzić — zarządzenie jest niewy
konalne . Wróciłem na rufę z odpowiedzią z.d.o. 
i zacząłem kłapać z zimna zębami, bo chociaż 
moja kąpiel byia ciepła, od w.ejącego na mokre 
ubrame wiatru zrob.ło mi się bardzo zimno. Cy
klon szalał dalej, zacząi się zmierzch. Raptem w 
oddali pokazało się białe światło i zaczęło szybko 
rosnąc. Byliśmy wszyscy przekonani, że jest to 
b.aie św.ado masztu dużego pasażera, idącego kur
sem wprost na nas, który nas w tej mgle nie zo
baczy, ani nas, ani naszych świateł pozycyjnych 
osadzonych tak nisko nad linią wodną i skończy 
się na tym, że przejdzie się po nas w tym chaosie 
prawie bezwiednie. Nie mogąc manewrować by
liśmy bezradni. W sam raz wówczas wyszedł ode
brać ode mnie wachtę Konarski. Konarskiemu 
d.o. kazał wynieść z kabiny nawigacyjnej ognie 
sztuczne, które służą na morzu do zwrócenia na 
siebie czyjejś uwagi. Ognie się zapalały jasnym bla
skiem. Konarski je trzymał wysoko nad głową. 
Białe światło pow.ększało się z zatrważającą szyb
kością. „Zdechł pies — myśleliśmy po cichu — 
wciąż nie widzi”. Nieoczekiwanie stał się jakby 
cud. To nasze białe światło raptem oderwało się 
od powierzchni iwody i uniosło się coraz wyżej 
i wyżej ponad mgłę wodną jako śliczny, jasny i 
ogromny księżyc w pełni. Wszyscy jak jeden mąż 
odepchnęliśmy z ulgą. Zdałem wachtę Konarskiemu 
i idąc przez messę skierowałem się do swojej ka
biny aby się przebrać. Messa przedstawiała opła
kany widok. Na podłodze chlupotała woda, po
wywracane krzesła suwały się tam i z powrotem, 
zależnie od przechyłów okrętu. Na zamocowanej 
do podłogi kanapce siedział prof. Bocheński, trzy
mając się dla równowagi obydwiema rękami za 
p.zymocowany do podłogi stół. Stary marynarz 
orientował się świetnie, że sytuacja jest groźna. 
Nie ma nic gorszego jak bezczynność podczas nie
bezpieczeństwa. Lubiliśmy wszyscy profesora i mam 
nadzieję, że kolega Bocheński nie weźmie mi za 
złe gdy powiem, że jego ojciec trochę mi wówczas 
przypominał zaniepokojonego puszczyka z tym 
błyskiem okularów i szpakowatą czupryną.

„Nu, e — stęknął — jak tam panie poruczniku?”
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„Na razie wszystko w porządku — odpowiedzia
łem i czmyhną.em przebrać się do kabiny. Na
stępnego rana wiatr był wciąż bardzo silny, 
w porównaniu z okiem cyklonu była to zabawka. 
Świeciło słońce i życie okrętowe wróciło do nor
my, zaczęło się od wciągania noiwych żagli. Pod
czas cyklonu barometr spadał 8 mm — już nie 
pamiętam czy na wachtę, czy na godzinę. Słynny 
wykres barografu zdobił po tym ścianę w Szkole 
Podchorążych. Dotychczas pamiętam ten wykres.

Patrząc na ten cyklon z perspektywy czasu wi
dzi się łatwo popełnione błędy. Radio powinno 
było odebrać meteorologiczne komunikaty o cy
klonie i jego drodze, a okręt powinien był za
wczasu tak sterować, aby oko cyklonu ominąć. 
Właśnie tu wykazał się ten obrak doświadczenia, 
o którym wspominałem na początku tego artykułu.

A teraz muszę Wam, mili Koledzy, uchylić rąb
ka mojej prywatnej tajemnicy i powiedzieć o czym 
myślałem podczas huraganu, gdy sytuacja wyglą
da.a co najmniej ponuro. Myślałem o mojej obe 
cnej, żonie Myszce. Moją obecną żonę poznałem 
jako 11 letnie dziecko. Mieliśmy wspólnych zna
jomych jeszcze na Ukrainie i właśnie przez jedne
go z nich poznałem jej rodzinę, ale już iw War
szawie. Tym znajomym był Wandek Kossowski, 
trochę młodszy ode mnie kolega z gimnazjum 
w Charkowie. Znana to była rodzina. Kossowski 
ojciec, bardzo wzięty lekarz, który w Słowiańsku 
(niedaleko Donu) posiadał własny duży zakład le- 
czniczy — był naczelnym lekarzem tej znanej miej
scowości kuracyjnej. W lecie, w Słowiańsku był 
i teatr, i orkiestra, i piękny park, ale co najwi-ę 
cej, miejscowość tę ozdobiło ogromne bardzo słone 
jezioro. Pod Słowiańskiem również miał doktór 
folwarczek, ze stawem pełnym raków i dużą pa
siekę. Przed chwilą wspominałem, że była to zna
na rodzina. Młodsze pokolenie Kossowskich skła
dało się z trzech osób 1 wszyscy byli rudzi. Naj
starsza Maryla była bardzo ładną panną, następny 
był tzw. Mundek, też z naszego gimiazjum, a naj
młodszy Wandek. Ci dwaj ostatsi bylj słynni na 
całą okolicę. Nie tyle z postępów w naukach, któ
re były więcej niż skromne, co z nieprawdopo
dobnych wprost kawałów, które strzelały im do 
głowy, oraz były szybko i sprawnie wprowadzane 
w życie. O tych kawałach możnaby napisać cały 
tom i to wyłącznie dla palących. Biednego Wandka 
zakatrupili bolszewicy, gdy iwstąpjł w 1920 r. na 
ochotnika do kawalerii (ostatni raz widziałem go 
w patrolu pod Ostrołęką, gdy byłem tam z bata

lionem morskim), a Mundek zginąi od kuli nie
mieckiej w czasie okupacji, podczas 11 wojny św.a- 
towej. Jedynie Maryla uszła cało z tych katakli
zmów, bo raz spotkałem ją w Ognisku w Londynie.

Wracam jednak do rzeczy. Przez Wandxa po
znałem rodzinę Stankiewiczów. Początkowo catą, 
oprócz ojca, który wówczas jako jeden z dyrekto
rów Milwicsjch Zakładów Hutniczych przebywał 
w Austrii, delegowany po zakup maszyn i sprzętu 
uo hut. Mieszkali Stankiewiczowie na Poznań
skiej. Moja późniejsza teściowa, jedna z najcudo
wniejszych jakie tylko można sobie wyobrazić i 
trzy córki, z których tą najmłodszą, z przeważnie 
poorudzenymi koiammi los przeznaczył dla mnie. 
Wówczas jednak, wraz z Wandkiem, interesowa
liśmy się raczej starszymi siostrami, a Myszka mia- 
a tę właściwość, że zawsze nam przeszkadzała. 

Wkrótce po tym drogi nasze się rozbiegły i Stra
ciliśmy kon.akt na jakieś mniej więcej 7 lat. Zu
pełnie przypadkowo, będąc na urlopie w Warsza
wie, dowiedziałem się o adresie dwóch Stankiewi- 
czówien i postanowiłem im się przypomnieć. Przez 
te lata obraz się zmienił. Jedna Stankiewiczówna 
— Wanda (późniejszy asystent profesora chemii 
na Uniweisyiecie Warszawskim, wyszła za mąż 
za sławnego Murmańczyka, późniejszego ppłk, 
dypl. M. Sołodkowskiego, który zginął w obronie 
Rumii-Zagórze — we wrześniu na Wybrzeżu. Po
zostałe siostry: Halina i Myszka, studiowały i mie
szkały u znajomych, w kawalerce na Wareckiej. 
Rodzice wówczas już mieszkali w Sosnowcu. Mo
ja przyszła żona chodziła na kursy handlowe, ale 
ze znacznie większym zapałem uczęszczała na le
kcje baletowe p. Wysockiej, gdzie była koleżanką 
przyszłych gwiazdek sceny, Stefci Górskiej oraz 
przyszłej pani Dymszyny. Poza tym bawiła się 
całą duszą i bez reszty. Żaden lepszy bal nie od
był się bez tej miłej osóbki nie mówiąc julż o dan
cingach. Partnerów do tańca liczyła na pęczki, więc 
pod tym względem trudności nie było. Również 
żyło się nieźle jako, że każda z córek otrzymywa
ła po 500 zł. miesięcznie na swoje wydatki. (O ile 
sobie przypominam ówczesne pobory kapitana). 
Taką właśnie Myszkę, już zupełnie inną i doro
słą, poznałem po raz Wtóry po 7 latach. Jak tam 
było z naszym romansem opowiadać nie będę. 
Fakt jest jednak ten, że przed pływaniem na Iskrze, 
ta bardzo zdecydowana osóbka, postawiła mi ulti
matum:

1. Po powrocie z pływania mamy się pobrać, 
a o ile nie, to puszcza mnie „w trąbę”.
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2. Nie chce abym szedł na kurs podwodnego 
pływania, na który miałem wyjechać zaraz po po
wrocie z Iskry (niebezpiecznie).

3. W jej domu nie będzie kartograjstwa (brydż) 
i palenia papierosów.

Po powrocie (ad 3) okazało się, że Myszka pa
li i jest sama zapaloną brydżystką. Odnośnie pun
ktu 2 udało się jakoś przekonać, ale najtrudniej 

/„ było z punktem pierwszym. W owe czasy te spra
wy nie odbywały się tak prozaicznie jak teraz. 
Starający się powinien był mieć pozwolenie rodzi
ców żony. Ta zasada już nie była wówczas ściśle 
przestrzegana, a zresztą jako marynarz, często nie
uchwytny, jakoś tego uniknąłem. Czego jednak 
nie mogłem uniknąć, to oświadczyn rodzicom o 
rękę córki, a będąc raczej nieśmiałym z natury i 
bez tupetu czułem, że nigdy na to się nie zdobę
dę. No, bo tylko pomyślcie. Poprosić rodziców do 

X, salonu, tam mieć przemówienie, że się kochamy, 
że skarb, którego będę pilnował itd., itd. Tak jak 
to się czytało w książkach. Trzeba byłoby mówić 
z sensem, bez przesady, do rzeczy, przekonywu
jąco i najważniejsze — przy tym się nie zbłaźnić. 
By uniknąć tej sytuacji, będąc w Stanach Zjedno
czonych, napisałem stamtąd to wszystko bardzo 
pięknie w liście, który wysłałem pocztą poleconą 
do rodziców Myszki i „hoped for the best". A tu 
złapał nas ten cyklon i wówczas myślałem sobie: 
„Biedna ta moja Myszka, oświadczyny poszły po
cztą poleconą, zostaną przyjęte (bo córeczka na- 
pewno przekona rodziców gdyby były obiekcje), 
zostaną zrobione wszelkie przygotowania do ślubu 
(na zdanie kursu, ożenek i wyjazd m ałem mniej 
więcej 2 tygodnie czasu), a tu przyszły pan młody 
Opocznie na dnie Atlantyku, jak ten marynarz z 
Albatrosa. Nie bałem się śmierci, ale wydawało 
mi się, że tonąc wyrządzam Myszce i jej rodzi
com, pomimo mej woli, wielkie świństwo.

Przeżyliśmy jednak cyklon i obeszło się bez ża
łoby. Po sztormie do okrętu nabrałem takiego za
ufania, że bez namysłu gotów bym był opłynąć 
na nim półwysep Horn. Tymczasem zamiast w wy
obraźni opływać Południową Amerykę szliśmy da
lej w kierunku na Brest. Z pożywieniem, pod ko
niec, zaczęło być ciężko, dzięki pewnej pomyłce, 
którą zrobił nasz prowiantowy Jankowski. Mia
nowicie kupił w Stanach 2 worki mąki, które przy 
bliższym zbadaniu, już na morzu, okazały się wcr- 
kami z mączką dosypywaną bodajże do końskiej 

yj paszy. Czy te kluchy, które jedliśmy w ostatniej 

dekadzie naszej podróży przez Atlantyk, były wła
śnie z tej mączki, nie potrafię teraz powiedzieć.

Po 32 dniach dobrnęliśmy wreszcie do Brestu 
przed tym jednak kręcąc się przed wejściem do 
portu całą noc, aby wejść za dnia. Na redzie w 
Brest nie spotkał nas żaden komplementacyjny. W 
ogóle nikt na nas sie zwrócił uwagi tak jakby 
nas tam nie było. Tego rodzaju potraktowanie nie 
było czymś co S.efan de Walden, który był bar
dzo czuły na te rzeczy i zadziorny z natury mógł
by tolerować. Wezwał pilota, kazał zaprowadzić 
Iskrę do portu handlowego (malusieńki), a sam 
łupnął depeszę do ambasady w Paryżu do Attache, 
że polski okręt wojenny spotyka tu dyshonor i 
lekceważenie i prosi on o wszczęcie natychmiast 
odpowiednich kroków u w.adz francuskich, spe
cjalnie Admiralicji żądając przeprosin. Wkrótce po 
tym zaczął się ruch w interesie. Marynarka fran
cuska w Breście się ocknęła. Zaczęii latać komple- 
mentacyjni. Zaproponowano zdaje s.ę jakieś repre
zentacyjne miejsce w porcie wojennym. De Wal
den odmówił. Bardzo grzecznie i sztywno przyjął 
tłumaczenie, równie grzecznie i sztywno wizytował 
kogo trzeba i na tym się skończyło. Brest w 
1930 r. był straszną dziurą. Wszystko się trzymało 
jedynie na porcie i okrętach wojennych. Na ogół 
więc nie bogato. Parę kin, parę restauracji i klimat 
nie lepszy od angielskiego. Jak później mi wyznali 
nasi lowelasi, nawet domy publiczne były trzeciej 
klasy, bez gwiazdek, jak restauracje. Toteż wyszli
śmy z Brestu do Gdyni bez specjalnego żalu. 
Acha, zapomniałem nadmienić. Przyszedł mnie od
wiedzić na okręcie jeden kapilan-mechanik, który 
był razem ze mną kilka lat temu na szkolnym 
krążowniku pancernym Jeanne d'Arc. Pamiętał na
wet nazwisko. Niebywale.

Powrót do Gdyni odbył się bez specjalnych 
przygód, crociaż Fonsio Górski twierdzi, że był 
jeszcze bardzo przykry sztorm na Bałtyku. On ma 
dobrą pamięć, więc pewno ma rację, ale ja nie 
pamiętam. W Gdyni dzień przed wyokrętowaniem 
de Walden urządził dla nas party monstre. Była 
wielka popijawa, w trakcie której de Walden za
proponował mi wypić bruderszafta. Na drugi dzień 
zbudziłem się nieszczęśliwy, z nieprawdopodobnym 
kacem. Łeb bolał tak okrutnie, że mi się zdawało 
lada chwila pęknie jak granat. Jakoś się zwlokłem 
z łoża i natknąłem się na swojego nowego przy
jaciela de Waldena, któremu wyspowiadałem się 
ze swojego samopoczucia. Stefan był pełen zrozu
mienia i zatroszczył się o mnie jak najlepszy star
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szy brat. Jest na to powiedział, świetny środek. 
Wypróbowałem go sam parokrotnie z bardzo do
brym skutkiem. „Klin klinem” — powiada. ,,Wy- 
pij duży kieliszek wódki i to ciebie od razu po
stawi na nogi”. Mówiąc to nalał i podał mi taki 
naprawdę „głębszy”. Oczywiście wypiłem. Kto by 
nie posłuchał dowódcę i doświadczonego kolegi. 
Skutek był piorunujący. Zakręciłem się na pięcie 

i w mgnieniu oka znalazłem s'ę w najbliższym 
ustępie. Dopiero po jakichś 10 minutach opuści
łem ‘en przybytek. Pomogło.

Tak się zakończyło moje pływanie na Iskrze.
B.J.

P.S. Koledzy z tej podróży szkolnej, o ile coś 
zapomniałem lub przekręciłem — poprawcie.

ŻYCIE I CZYNY STEFANA WESOŁOWSKIEGO
Gdzieś w pierwszym tygodniu listopada 1976 

otrzymałem telefon, że pan Stefan Wesołowski 
pragnie ze mną mówić.

Ucieszyłem się ogromnie, gdyż prof, dr med. 
Stefan Wesołowski, międzynarodowej sławy uro
log, jest moim przyjacielem dokładnie od 50 lat.

„Jak się masz? Na długo przyjechałeś? Kiedy 
Cię zobaczę” — zacząłem rozmowę.

Mój rozmówca zaczął od wybuchu śmiechu ... 
i wyjaśnił, że on, Stefan Wesołowski, nie jest pro
fesorem Stefanem Wesołowskim, ale że profesor, 
z którym jest w przyjaźni i pokrewieństwie, dał 
mu mój numer telefonu i że on dzwoni, gdyż... 
jego żona (jego a nie profesora) pragnie mi po
dziękować za operację i leczenie, gdyż była moją 
pacjentką w szpitalu morskim w Gdyni w 1939 r.

Będąc 50 lat związany z medycyną wiem, jak 
zresztą wiedzą inni lekarze, że takie przeciwne 
naturze ludzkiej uczucia są bardzo rzadkie (o ile 
w ogóle istnieją) zapytałem, skąd przyjechali?

„Z Miami Beach z USA, gdzie mieszkamy już 
prawie 40 lat”.

„A jak pan spędził wojnę?”
„Byłem dowódcą lotniskowca w USA Navy”.
„To pan był oficerem Polskiej Marynarki Wo

jennej”.
Znów wybuch śmiechu. „Byłem w Polskiej Ma

rynarce Wojennej ale jako ... mat”.
Z powątpiewaniem, a właściwie z dużym po

wątpiewaniem, wysłuchałem w skrócie historii je
go życia. Było ono zupełnie nieprawdopodobne — 
zaprosiłem więc oboje państwa Wesołowskich na 
obiad dodając, że historia jest tak fantastyczna, 
iż winien mi nie tylko opowiedzieć dokładniej 
wszystkie swoje przeżycia, ale — jeśli można — 
udowodnić je wiarygodnymi dokumentami.

Zgodził się z radością i w piątek (dzień przed 
obiadem oficerów Marynarki Wojennej) spotkali
śmy się w Klubie Lotników.

Gdy tylko weszliśmy z żoną do baru SLP — 
zerwał się nieznany mi, starszy miły pan z okrzy
kiem. — „Pan doktór Markowski, od razu pana 
poznałem”.

Po tym przedstawił nas serdecznie uśmiechnię
tej pani, która z miejsca zaczęła mi dziękować za 
leczenie sprzed ... 40 lat.

Popatrzyłem na tą bardzo miłą i bardzo polską 
parę. Trochę z zażenowaniem, a więcej z powąt
piewaniem, czekałem na dalsze szczegóły.

Po kilku podanych mi faktach, rzeczywiście 
przypomniałem sobie panią Wesołowską, która 
przebywała dłuższy niż zwykle czas po operacji 
wyrostka robaczkowego w czerwcu 1939. Pamię
tałem jej przypadek, gdyż rana pooperacyina goiła 
się wyjątkowo długo i nie mogliśmy wtedy zna
leźć przyczyny tej komplikacji. Wyleczyła się je
dnak po kilku tygodniach i obecnie szczerze jej 
wyznałem, że do teraz nie rozumiemy przyczyny 
jej komplikacji pooperacyjnej. Odkryła ją sama 
oani Wesołowska, gdyż objaśniła mnie, że jak mia
ła jakąś inną operację przeprowadzoną w USA 
miała ... te same komplikacje i że, dopiero po 
wielu „testach”, okazało się, że cierpi na specyfi
czną alergię do jedwabiu chirurgicznego używane
go przy operacji.

Ucieszyłem się potrójnie. Raz, że wyg'ądała do
skonale. dwa — że rozwiązała trapiącą nas zagad
kę medyczną — trzy, że w dalszym ciągu jest 
wdzięczna za opiekę lekarską.

Dalsza rozmowa potoczyła się gładko. Parne za
częły opowiadania o domu i dzieciach a ja wy
słuchałem kolei życia byłego mata Polskiej Mary
narki Wojennej. Było ono tak fantastyczne, że 



20 NASZE SYGNAŁY

wprost prosi się o podanie w Naszych Sygnałach. 
Jak wyglądało -— podaję w skrócie.

Młody harcerzyk, Stefan Wesołowski, zaczął 
bardzo wcześnie swoją służbę wojskową w . . .Po
wstaniu Śląskim i to tak dzielnie, że za swoją od 
wagę został odznaczony dwoma bojowymi odzna- 
czenirmi (Krzyż Walecznych i zdaje się VM).

Natychmiast po powstaniu wstępuje do nowo 
utworzonej Polskiej Marynarki Wojennej, gdzie 
awansował do stopnia mata.

Pamięta, że w roku 1922 był sa kursie sygnało
wym a jego przełożonym był kmdr. Ziembicki.

Wytrwał w polskiej marynarce do roku 1932, 
gdyż wtedy kończył mu się okres ochotniczej słu
żby i przeszedł do Polskiej Marynarki Handlowej, 
gdzie pływał, uczył się, uzyskał stopień oficera Ma
rynarki Handlowej i w 1939 r. pracował w kapi- 
c.nacie portu w Gdyni.

(W tym roku jego młoda i urodziwa żona była 
pacjentką szpitala morskiego). Z chwilą wybuchu 
wojny został powołany do czynnej służby w Pol
skiej Marynarce Wojennej i został przydzielony, 
w tym samym podoficerskim stopniu, na ORP 
B"yskaw:ca. Po tym służył na kilku okrętach, mię
dzy innymi na byłych francuskich chasseur’ach, ja
ko bosmana okrętowy. Dzielił kabinę z ówczesnym 
podchorążym Edwardem Liberem a dowódcą był 
kmdr. A. Wacięga.

W roku 1941 zostaje zwolniony, ze względu na 
zdrowie, z czynnej służby w PMW i . . . natych
miast dołącza się do USA Merchant Navy. Zo- 
staie zastępcą dowódcy statku Marynarki Handlo
wej.

Z chwilą wybuchu wojny statek zostaje awanso
wany na okręt i przydzielony do USA Navy. Gdy 
d-ca. z powodu choroby, musiał okręt opuścić, by
ły m^t Polskiej Marynarki Wojennej i oficer Pol 
skiej Marynarki Handlowej zostaje mianowany do
wódcą okrętu, a po tym różnych skonwertowa- 
nvch statków, holowników oraz — przemianowa
nych na lotniskowce — statków handlowych.

Jak załączone dokumenty wskazują odznaczył 
się wyjątkową znajomością kunsztu morskiego, 
dzielnością i przedsiębiorczością. Pływał i dowo
dził statkami na Atlantyku i Pacyfiku, był w słu
żbie angie’skiej Royal Navy i w służbie USA Navy. 
Przemierzył niebezpieczne szlaki morskie i to wie
lokrotnie, od Plymouth do . . . Okinava.

Gdy jednak w 1945 r. zakończyła się wojna, 
nodczas demobilizacji w czynnej służbie władze 
emigracyjne odkryły, że... znajduje się w USA

Mat Stefan Weosołowskl

nielegalnie, to jest bez oficjalnych formalności wy
maganych przez urząd emigracyjny. Normalnie w 
takich wypadkach „przestępca” zostaje wsadzony 
do więzienia i deportowany z USA. Na domiar 
złego, nigdy nie złożył podań o obywatelstwo ame
rykańskie i nie zmienił obywatelstwa polskiego.

Trudno jednak byłoby zasłużonego oficera pa
kować do więzienia. Pozwolono mu więc złożyć 
papiery na stały pobyt ale natychmiast musiał 
opuścić ląd amerykański.

Pływał więc znów w Marynarce Handlowej pod 
różnymi banderami, w końcu jednak dostał prawo 
sta’ego pobytu w USA, obywatelstwo i szereg od
znaczeń, między innymi pochwałę od ówczesnego 
prezydenta USA Harry Trumana.

Wrócił do życia na lądzie, które początkowo 
nie było łatwe — ale nie z takich opałów wycho
dził zwycięsko mat — Stefan Wesołowski.

Ciężką pracą i zapobiegliwością wychował i dał 
wyższe wykształcenie obu synom. Zabezpieczył się 
finansowo pomimo, że pomagał i wspierał innych 
rodaków, znajdujących się na trudnym dorobku 
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w USA. Zdobył przyjaciół i zasłużoną emeryturę 
(nawet dwie).

Teraz Captain Stefan Wesołowski USA M. Navy 
(ret.) mieszka na Miami Beach. Wybrał to miej
sce ze względu na trapiący go całe życie bronchit. 
Dzieli swoje życie z zawsze oddaną małżonką 
(dzieci zajmują wysokie stanowiska zawodowe),od
wiedza rodzinę (i to liczną) w Kraju. Jest człon
kiem SMW. Przyjechał do Londynu by odwiedzić 
swych kolegów i przełożonych z PMW. Jest pro
sty, serdeczny i oddany.

Dziękujemy mu serdecznie za jego wizytę. Cze
kamy na następną. Życzymy mu i jego Zacnej 
Małżonce szczęśliwego, zdrowego i jakże zasłużo
nego odpoczynku po naprawdę burzliwym życiu.

B. Markowski 
P.S. Załączam dwie fotografie oraz cztery odpisy 
dokumentów potwierdzające jego opowiadania. 
Dwie następne fotografie i 10 innych dokumcttów 
znajdują się w archiwach Redakcji Naszych Sy
gnałów.

Kapitan Stefan Wesołowski

Odpis
Zaświadczenie

Niniejszym zaświadczam, iż p. Stefan Weso
łowski ur. 3'1.1.1909 r. w Warszawie jest mi 
osobiście znany z pracy niepodległościowej na 
Górnym Śląsku, gdzie brał udział w trzecim po
wstaniu.

Pana Wesołowskiego spotkałem kilkakrotnie w 
oddziale żandarmerii na terenie operacji dywizji 
mjr. Ludygi Laskowskiego (Grupa Północna) w 
Oddz. Destrukcyjnego.

L.S. Żegluga Polska
S.S. Śląsk 

(—) Meissner 
Kapitan s. s. „Śląsk” 

Gdynia, 18. XI. 1937 r.

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam: 
Gdynia, dnia 23 listopada 1937 r.

Komendant Miasta Gdynia 
(—) H. Doskoczyński ppłk.

H. & A. 1793/46
24th August, 1946. 

Sir,
I am commanded by My Lords Commissioners 

of the Admiralty to say that they have had before 
them reports of your good services while engaged 
in towage in the English Channel during operations 
which led to the Liberation of Europe in 1944.

I am charged to record an expression of Their 
Lordships’ appreciation of your outstanding work.

I am. Sir,
Your obedient Servant, 

(Sir Henry V. Markham, 
Secretary of the Admiralty).

Mr. Stefan Wesolowski, Master, L.T.533.

U.S. Transportation Corps.

Pochwała admiralicji brytyjskiej dla kapitana 
Wesołowskiego Stefana za jego zasługi podczas in
wazji oswobodzenia Europy i wykrycie pól mino
wych, co przyczyniło się do uratowania tysięcy 
żyć ludzkich.
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HEADGUATERS
SOUTHAMPTON PORT OF EMBARKATION 

UNITED KINGDOM BASE

APO 437, US Army

23 October 1945.

TO WHOM IT MAY CONCERN

CAPTAIN STEFAN WESOLOWSKI

War Department Identification Card: 1266833, 
issued 9 Jan. 45.

Captain WESOLOWSKI has been performing 
duties at this Port for a period of eighteen (18) 
months, being in charge of a large tug, with which 
he discharged 22% of all the towing from the Port, 
despite the fact that there were 75 other tugs in 
the Port during this period. Captain WESOLO
WSKI worked in heavily mined waters and was 
several times commended for his work in salvage 
operations. He has displayed a thorough knowledge 
of ships and seamanship far above that of the 
average officer in similar positions.

1 unreservedly wish to state that any Port or 
organization which would secure the services of 

Captain WESOLOWSKI would find him an in
valuable member.

SHERMAN L. KISER, 
Colonel TC, 

Commanding.
STEFAN WESOŁOWSKI
To you who answered the call of your country 

and served in its Merchant Marine to bring about 
the total defeat of the enemy, I extend the heart- 
severe task—one which called for courage and 
felt thanks of the Nation. You undertook a most 
fortitude. Because you demonstrated the resource
fulness and calm judgment necessary to carry out 
that task, we now look to you for leadership and 
example in further serving our country in peace.

HARRY TRUMAN
THE WHITE HOUSE February 24, 1948

OSOBISTA POCHWAŁA PREZYDENTA STA
NÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI POLNO 
CNEJ DLA KAPITANA WESOŁOWSKIEGO 
STEFANA ZA JEGO ZASŁUGI PODCZAS IN
WAZJI OSWOBODZENIA EUROPY OD HORD 
HITLEROWSKICH, JAKO DOWODCY OKRĘ
TÓW U.S.A.

Ił. Markowski
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„SZCZERBIEC44 DLA KMDR. LOUIS F1TZGIBBONA
Kmdr. FitzGibbon jest wieikim przyjacielem Po

laków, a specjalny sentyment ma do Marynarzy, 
co jest zrozumiałe. Napisał on już 4 książki, w 
których drukowanym słowem walczy o prawdę, ho
nor i sprawiedliwość w sprawie mordu katyńskiego.

Z naszymi marynarzami zaprzyjaźnił się przed 
8 laty, kiedy był Sekretarzem Generalnym Bry
tyjskiej Rady Pomocy Uchodźcom. Kmdr. Fitz- 
Gibbon był jednym z tych, k.órzy najbardziej przy
czynili się do wzniesienia w Londynie Pomnika 
Katyńskiego.

Uroczyście odsłonięto go, o czym pisaliśmy w 
poprzednich „Sygnałach”, dnia 18 września 1976 r. 
Był to dzień wielkiego tryumfu naszego przyjacie
la. Toteż, by podkreślić nasze uczucia wdzięczno
ści za poniesione trudy i dzień 18 września upa
miętnić, zdecydowano, z naszej inicjatywy, ofiaro
wać tak oddanemu przyjacielowi, miniaturę 
„Szczerbca”, miecza koronacyjnego Królów Pol
skich.

Naszą inicjatywę poparli: najstarszy generał i ma
rynarz Jerzy Wołkowicki oraz generał Aleksander 
Gabszewicz w imieniu Lotników. W ten sposób 
Wojsko, Lotnictwo i Marynarka wystąpiły łącznie 
by kmdr. FitzGibbonowi podziękować.

Przygotowano specjalny adres na białym karto
nie, na którym umieszczono kolorową fotografię 
obrazu art. malarza Feliksa Fabiana, przedstawia
jącego składanie w 1965 r„ przez generała Włady
sława Andersa, wieńca pod pomnikiem Lotników 
w Northolt. Było to w 25-lecie Bitwy o Wielką 
Brytanię, podczas której nasi lotnicy tak się wy
różnili.

Gen. Andersowi asystowali gen. A. Gabszewicz 
i kol. Wł. Nadratowski. Był to naprawdę history
czny moment. Wszyscy wystąpili w mundurach.

Na 3-ciej i 4-tej stronie tego kartonu drukowa
nymi odręcznie literami wypisano: „Gunnersbury, 
18th September 1976.

To: — Commander Louis FitzGibbon, R.N.
With congratulations and with all good wishes.
The Katyń Memorial will be forever the visible 

sign of this upparalleled and cruel Russian crime 
in the history of Europe.

It is due to your fighting spirit that this Monu
ment has been erected to condemn this criminal 
deed and to pay horpage to those who gave their 
lives for Poland. To thank you for all you have 
done, we would like to award you a miniature 

replica of the Coronation Sword of the Polish 
Kings „THE SZCZERBIEC”.

If general ANDERS was s.iil alive he would be 
the first one to thank you”.
(—) Aleksander Gabszewicz, (—) Jerzy Wołkowi
cki, (—) Władysław Nadratowski.

Kol. Nadratowski otrzymał miły list od kmdr. 
FitzGibbona, którego treść może zainteresować 
Kolegów. Brzmi on jak następuje:

KATYN MEMORIAL FUND
7 Bembridge Drive, 

Hayling Island, Hants PO 11 9LU.
2 October 1976 

My dear Captain Nadratowski,
i hope you wili be able to forgive me for not 

writing to you before. Nov/ to express my deep 
gratitude for your initiative in so graciously and 
generously awarding me the SzCZERBlEC on 19 
September last.

Not only did you create this mcst kind gesture, 
but you immedia.ely involved some of the highest- 
ranking officers of the Polish forces in a ceremony 
of which its simplicity was a true testimony to 
its sincerity. It was a most movisg moment when 
1 experience true friendship and real comrade
ship.

At that time you may not have recalled that 
your name also appears in the valued letter i Was 
given on 29 September 1972, when I was awarded 
the Ryngraf by the Polish Charitable Associations. 
Thus, through your great kindness, I now have 
both the Shield and the Sword with which to carry 
on our battles for truth, honour and justice.

Furthermore, as an ex-Naval Officer, nothing 
could give me more pleasure than to receive this 
latest example of your friendship from another 
ex-Naval Officer, and thus the gift is complete in 
every aspect. Be very sure that 1 shall treasure 
the SZCZERBIEC, always, as one of my most 
precious possessions, reminding me always not only 
of some small thing achieved for your gallant 
nation, but also as a memento of our personal 
cooperation which has now lasted for some eight 
years. In asking you to accept an expression of 
my deepest gratitude, I also hope that we may 
meet often so that 1 may have the pleasure of 
your company, so much enjoyed in recent months.

With warmest best wishes, I am,
Yours most sincerely, Luis FitzGibbon
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Mar. Jerzy Bradtka zmarł śmiercią tragiczną w 
Grimsby.

Dnia 9 września 1976 zmarł mar. Franciszek 
Szłapka i pochowany został na cmentarzu Wito- 
mińskim w Gdyni.

Dnia 9 września 1976 zmarł w wieku lat 65 
kpi. mar. Roman Potocki. Absolwent rocznika 
1932. Obrońca Helu w 1939 r. Pochowany na 
cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Dnia 11 września 1976 zmarł w Glasgow st. bos
man Tadeusz Ficek.

15 września zmarł st. bosman Józef Hancyk prze
żywszy lat 68. Pochowany został na cmentarzu 
Drake Memorial Park w Plymstock.

Dnia 29 września zmarł w Londynie długoletni 
członek Zarządów SMW por. mar. Stanisław Ol
szewski.

W grudniu 1976 zmarł nagle w wieku lat 55 
st. mar. Zdzisław Kopcia, ochotnik z Francji. Zo
stał pochowany w Plymouth.

19 grudnia 1976 zmarł w Waszyngtonie kpt. mar. 
Jan Bugień-Lutyk.

Dnia 26 grudnia 1976 zmarł po krótkiej choro
bie w Buenos Aires kpt. mar. inż. Zygmunt Ki 
ciński. Pochowany na cmentarzu w San Isidro.

Dsia 16 lutego 1977 zmarł w Gdyni kmdr. rez. 
prof. med. Augustyn Dolatowski. Pocrowany na 
cmentarzu Witomińskim.

Dnia 11 marca 1977 zmarł nagle w Portsmouth 
por. mar. Bogdan Kowalski.

Cześć Ich Pamięci
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Śp. por. mar. Stanisław OLSZEWSKI

Kaprala podchorążego Stanisława Olszewskiego 
spotkałem w październiku 1940 r. w pociągu, któ
ry wiózł nas i całą gromadę ochotników z woj
ska polskiego w Szkocji do Marynarki Wojennej 
w Plymouth. Nieco starszy ode mnie (ur. w 1918 r. 
w Warszawie) Stasiu barwnie mi opowiada jak po 
wędrówkach po gimnazjach i internatach w przed 
wojennej Polsce maturę zdał w Krakowie. Łączą 
więc nas od razu wspomnienia podwawelskiego 
grodu. A krótkie przeszkolenie artyleryjskie w 
Plymouth przygotowuje nas do zaokrętowania, 
miesiąc później w listopadzie 1940 na ORP Pio
run. Działoczyny na 120-stkach, obsługa pom-po- 
mów, zapoznanie się z konżugatorami w centrali 
artyleryjskiej, dalocelownikjem i dalomierzem zaj
muje tylko trzy tygodnie. Jako wyszkolony arty 
lerzysta Stasio dołącza do obsługi działa 2, a z cza
sem jest przeniesiony do centrali artyleryjskiej. 
Jest niezmiernie popularny i łubiany. Gra w brydża, 
pokera, bierze udział w eskapadach na ląd, pisze 
artykuły do okrętowej gazetki na tematy wojenno- 
polityczne.

Na urlopie w Londynie spotyka przyjaciół swe
go ojca Antoniego Olszewskiego b. ministra han
dlu i przemysłu i dyrektora Polskiej Konwecji Wę
glowej, którzy starają się go namówić na urzędni
czą synekurę. Stasiu ich objada, opija i . . . wraca 
na okręt uważając całą propozycję za niepoważny 
kawał. Dla kogoś o tak niekłamanym, choć niere- 
klamowanym patriotyźmie jak Stasiu, miejsce pod
czas wojny jest tylko w siłach zbrojnych.

Z Malty już po inwazji Sycylii wysłani jesteśmy 
z Pioruna do szkoły podchorążych w Bickleigh ko
ło Plymouth. Po kandydatce Olszewski przydzie
lony jest do korpusu komisarzy, a po nominacji, 
jako oficer jest na Błyskawicy i sekretarzem do
wódcy na krążownikach. 1 jak wspomnienia pier
wszej załogi Pioruna nigdy nie pominą st. mar. 
Olszewskiego, bo był wszystkim przyjacielem i 
kolegą, tak po nomisacji staje się dzięki swemu 
humorowi i wrodzonej kulturze ośrodkiem nieje
dnej mesy oficerskiej. Do bliskich przyjaciół za
liczyć może nawet swych dowódców. Serdeczność 
jaką mu lata po wojnie okazywali na przykład ko
mandorowie Dzienisiewicz lub Francki była dowo
dem obopólnej sympatii.

Po wojnie jego dołjry gust i zamiłowanie tra
dycyjnych form kieruje go na krótki przeciąg cza 
su do pracy przy restaurowaniu antycznych mebli, 

ale po studiach w szkole handlu zagranicznego 
osiada w Londynie na stanowisku kierowniczym 
w imporcie i eksporcie.

Zamiłowania historyczne i estetyczne teraz do
piero znajdują swój prawdziwy wyraz. Zbiera sta
re książki, tomy ślicznie oprawne, o treści przede 
wszystkim historyczno-filozoficznej.

Jest drużbą na mym weselu i z miłą architektką 
p. Jadwigą są chrzestnymi rodzicami mej córki. 
Żeni się z mną architektką i dom państwa Olsze
wskich jest dla licznej grupy przyjaciół najmilszym 
i najgojcinniejszym domem polskim w Londynie. 
Wspaniały księgozbiór, sztychy i pamiątki zdobią 
ściany wszystkich pokoi, a szczodrzy gospodarze 
traktują gości wspaniałymi posiłkami, niekończący
mi się napitkami i niekończącą się dowcipną, w 
miarę poważną, nieco ironiczną, a zawsze przyja
cielską rozmową. Jak wspomniał na ostatnim 
obiedzie oficerskim kmdr. B. Jabłoński, takich 
rozmów już nie będzie.

W Stowarzyszeniu Mar. Woj. Stasiu od wstą
pienia jest prawie co roku członkiem Zarządu 
Głównego, a pracuje przede wszystkim w komi
sji historycznej. Pracuje jak zawsze z entuzjazmem 
i identyfikuje się z celem jaki pracy jego przyświe
ca. Chciałbym przytoczyć na to dwa przykłady. 
Gdy kustosż muzeum gen. Sikorskiego rotmistrz 
Milewski pomógł nam w przygotowaniu wystawy 
na 25-lecie SMW i w identyfikacji zbioru fotogra
fii marynarskich Staś stwierdza, że trzeba go ugo
ścić. Ale dla niego nie oznacza to postawienie 
wniosku na zebraniu Zarządu o zorganizowanie 
małego przyjęcia dla życzliwego nam kustosza. Ca
la komisja historyczna jest zaproszona do Państwa 
Olszewskich, gdzie staropolska gościnność jeszcze 
n.e zginęła. Za pracę i wydatki włożone w ten 
wieczór nie udało nam się im podziękować.

Na 30-lecie stowarzyszenia Stasiu pisze do na
szej pamiątkowej książeczki artykuł poświęcony 
opiece. S.udiuje prace komisji opieki i przygoto
wuje listę ofiarodawców. Od tego dnia staje się 
„championem” naszych kolegów zza oceanu i nie 
ma zebrania Zarządu czy Walnego Zjazdu, żeby 
Stasiu nie podkreślał ofiarności naszych amery
kańskich kolegów.

Jeszcze 18 września Państwo Olszewscy solidar
nie wzięli udział wraz z rzeszą londyńskiej Polonii 
7 uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego 
pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. Dziesięć dni póź
niej, na parę dni przed swymi urodzinami Drogi
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Inż. Zygmunt* KICIŃSKI
Wspomnienie pośmiertne

26 grudnia 1976 po krótkiej chorobie zmari śp. 
inż. Zygmunt Kiciński.

Przedwczesna śmierć zaskoczyła wielu przyja
ciół, współpracowników i znajomych, jak również 
całą społeczność polską w Argentynie, wśród któ
rej szeroka działalność zawodowa zmarłego była 
powszechnie znaną i cenioną.

Inż. Zygmunt Kiciński pochodził z rodziny zda- 
wna osiadłej w Ziemi Podlaskiej. Urodził się 29 
marca 1911 r. w Siedlcach. Tam też ukończył 
szkolę średnią i odbył służbę wojskową w miej
scowym 22 pułku piechoty, jako podchorąży i ofi
cer rezerwy. Po studiach na wydziale elektrycz
nym Politechniki Warszawskiej uzyskuje w 1937 r. 
dyplom inżyniera elektryka.

Pierwszą pracą młodego inżyniera jest stanowi
sko kierownika elektrowni i sieci elektrycznej w 
Gdyni.

Powołany do służby wojskowej we wrześniu 
1939 r. bierze czynny udział w obronie Wybrze
ża. Po upadku Gdyni przedostaje się na Hel dla 
prowadzenia dalszej walki. Po kapitulacji z grupą 
oficerów marynarki na kilku kutrach rybackich 
stara się dostać do Szwecji.

Zatrzymani na morzu przez Niemców zostają 
wzięci do niewoli. Jak wielu innych cały długi 
okres drugiej wojny światowej spędza inż. Kiciń
ski w obozach jenieckich wśród swych kolegów 
marynarzy.

Po zakończeniu wojny zostaje powołany do 
Wielkiej Brytanii i wcielony jako oficer do Pol
skiej. Marynarki Wojennej.

Po demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych jest je
dnym z organiżatorów i wykładowcą na kursach

Przyjaciel i Kolega Stanisław Kościesza Olszewski 
zmarł w Londynie 29 września 1976 roku.

Na ©biedzie oficerskim 13 listopada 1976, pani 
Jadwiga Olszewska uprzejmie zorganizowała dla 
kolegów i przyjaciół swego ś.p. męża po-obiedni 
port. Kmdr. Jabłoński serdecznym i wzruszającym 
przemówieniem przypomniał życzliwość i przywią
zanie jakie nam zawsze Stasiu okazywał, a mnie 
przypadł smutny obowiązek wzniesienia ostatniego 
toastu pamięci drogiego przyjaciela.

W. Krzyżanowski 

i liceum w ramach P.K.P.R. w dziedzinie elektry
fikacji. Na kursach tych przeszkala wielu wojsko
wych w nowym dla nich zawodzie.

W 1949 r. emigruje do Argentyny, gdzie rozpo
czyna pracę początkowo jako projektant rozbu
dowy linii elektrycznych i podstacji w Prowincji 
Buenos Aires i jednocześnie jako wykładowca tej 
specjalności na uniwersytecie w La Plata.

W 1959 r. inż. Z. Kiciński zos.aje powołany na 
stanowisko szefa nowoutworzonej Sekcji Linii i Sie
ci Elektrycznych w przedsiębiorstwie państwowym 
Electrodinie E. N. Na tym stanowisku inż. Kiciń
ski wykazuje swe wybitne zdolności fachowe i or
ganizacyjne. Pod jego kierownictwem są opraco
wane projekty i budowane linie i siecie elektrycz
ne w całej Argentynie, z których najważniejszą jest 
linia wysokiego napięcia 2x132 kv Sas Nocolas — 
Buenos Aires, o długości ponad 300 km. pierwsza 
tego rodzaju w Argentynie i bodajże w Południo
wej Ameryce.

Współpracują z inż. Kicińskim jego dawni kole
dzy z Polski. Zatrudnia też wielu Polaków, którzy 
pod Jego kierownictwem nabywają wiadomości j 
umiejętności fachowych.

Sekcja Linii i Sieci w Electrodinie E. N. w tym 
czasie składa się w większości z Polaków i śmiało 
można twierdzić że linia pionierska San Nicolas 
— Buenos Ajres zosta.a wybudowana wysiłkiem i 
pracą Polaków.

iZ inicjatywy inż. Z. Kicińskiego powstaje pry
watna firma elektryfikacyjna Adelphia S.A., której 
jest On twórcą, głównym współwłaścicielem, kie
rownikiem naczelnym inżynierem i dyrektorem. Do 
Adelphij przechodzi większość pracujących w Ele- 
c^rodine Polaków, dołączają też liczni inni rodacy. 
W ciągu pierwszego dziesięciolecia swego is.nienia 
i pracy Adelphia, pod stałym kierownictwem inż. 
Kicińskiego, rozrasta się i rozwija, prowadzi liczne 
roboty elektryfikacyjne w Wielkim Buenos Aires 
i prawie we wszystkich Prowincjach Republiki. Je
dną z ważniejszych prac Adelphii jest współudział 
w angielsko-argentyńskiej spółce budowy najwię
kszego jak dotąd przedsięwzięcia elektryfikacyjne
go w Argentynie — podwójnej linii wysokiego na
pięcia 500 kV El Chocón — Cerros Colorados 
Buenos Aires, długości ponad 1000 km.

W tym okresie Adelphia stała się jedną z głów
nych firm elektryfikacyjnych w Argentynie. Przez 
Adelphię przeszło wiele setek Polaków, zdobywa
jąc pod kierownictwem inż. Kicińskiego wiadomo
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ści fachowe i doświadczenie, następnie często wy
korzystywane w innych firmach.

Bezprzecznie w ciągu tych lat Adelphia S.A. 
była największą firmą polską w Argentynie, stała 
się swego rodzaju „instytucją” w życiu społecznym 
em.g.acji polskiej, powszechnie znaną i reprezen
tującą dorobek polski wśród Argentyńczyków.

laż. Kiciński na ogół osobiście mało się udzie
lał w czynnym życiu społecznym. Stronił od za
szczytów i stanowisk, wołał pozostawać w cieniu. 
Na uroczystościach narodowych zajmował zawsze 
skromne miejsce, starał się być jak najmniej za
uważony. Jako wielki patriota miał duże zrozu- 
m.enie dia wszelkich potrzeb społecznych i hojnie 
je wspierał, szczególnie w dziedzinie polskiej kul- 
tuiy i wychowania narodowego młodzieży.

Gdy przed laty został utworzony Fundusz Spo- 
.tcz.iy Związku Polaków w Argentynie z inicjaty
wy inż. Kicińskiego wszyscy ówcześni polscy pra
cownicy Adelphia opodatkowali się na ten cel i 
przez szereg lat ich wpłaty były głównym wpły
wem Funduszu Społecznego.

Niezależnie od swych prac zawodowych i oka
zywanej pomocy społecznej inż. Kiciński wykazy
wał duże zainteresowanie i szerokie wiadomości 
w dziedzinie historii i wojskowości polskiej oraz 
popierał finansowo polskie wydawnictwa history
czne i kulturalne na emigracji.

Wysokie poczucie przez inż. Kicińskiego obywa
telskich obowiązków wspólnoty narodowej było 
ogólnie uznane i ocenione, czego dowodem było 
odznaczenie zmarłego przez Rząd R.P. na wygna
niu Orderem Polski Odrodzonej 5-tej i 4-tej klasy 
oraz złotym Krzyżem Zasługi.

Odchodząc od nas w zaświaty inż. Kiciński po
zostawia po sobie wszystkich którzy go dobrze 
znali i cenili, wśród swych przyjaciół i współpra
cowników, znajomych, wśród tych wszystkich któ
rzy dzięki Jego pomocy ukończyli studia i osią
gnęli stanowiska w życiu, wśród całego społeczeń
stwa pclskego w Argentynie głęboki żal i żywą 
pamięć.

Pozostawia w głębokiej żałobie małżonkę i je
dyną córkę, spadkobierczynie przykładu życia i 
dzieła zmarłego.

Do ostatnich chwil życia interesował się pracą i 
przyszłością swej Adelphii. Utrzymanie ciągłości 
dzieła pracy i życia inż. Kicińskiego będzie najle
pszym, bo żywym, dowodem zachowania Jego pa 
mięci.

Jerzy Zawisza

w załączeniu przesyłam artykuł o ś.p. Z. Ki
cińskim (napisany przez płk. — obecnie generała 
- Zawiszę), naszym koledze, kilkakrotnym p.eze- 

s.e z-Wiązku Polaków, współpracowniku Adelphii 
. koledze kawalerzystów i ar^ylerzystów konnych.

Z mej shony mogę dodać do tego „wspomnie
nia , ze dopóki żył Z.K. i prosperowała jego 
Adeiphia, tutejsze towarzystwo morskie też pro
sperowało i to ogromnie. Większość z byłych ma- 
lynaizy wojennych nawet pracowała u ś.p. Z-K. w 
Adeiphii, a przedtym w Electrodinie. za czasów 
Adelphii Z.K., świetnie był sekundowany przez 
małżonkę Panią Z. Kicińską, zasłużoną A.K.

Państwo Kicińscy bardzo serdecznie łączyli nas 
byiych marynarzy i WREN-ki polskie, urządzali 
wspaniałe kolacje koleżeńskie w Domu Polskim i 
w ogóle byli właściwymi ambasadorami SMW w 
Buenos Aires.

Przez ręce ś.p. inż. Z.K. przeszli między isnymi 
i kmdr. Maracewicz, Serafin, Starzeński i ja.

Z zachwianiem się Adelphii, zachwiało się też 
i całe życie byłych przedstawicielek i przedstawi
cieli Mar. Woj. w Argentynie. Czasami bywało 
nas na takiej koleżeńskiej kolacji „morskiej” i po
nad 20 osób (grubo nawet) z rodzinami.

A teraz, porozchodzili się, odosobnili się. Nikt 
już po Państwu Kicińskich nie jest w stanie nas 
jednoczyć.

W. Januszewski

Ś.p. inż. Zygmust KICIŃSKI

Wspomnienia osobiste

Było to dokładnie 40 lat temu, gay młody wów
czas inżynier Kiciński z elektrowni gdyńskiej, od
wiedził mnie w szpitalu morskim na Oksywiu.

Po załatwieniu pozytywnie jakiejś sprawy, przy 
herbatce w pokoju lekarza dyżurnego, rozgadali
śmy się o sprawach ogólnych, jakie nurtowały na
sze pokolenie (byliśmy prawie w jednym wieku z 
trzyletnią różnicą na moją korzyść).

Zaczęło się oczywiście od Wybrzeża, o polskiej 
marynarce wojennej, o okrętach, o ludziach peł
niących na nich służbę i o wydarzeniach ówcze
snych.

Ponieważ, z racji swych zawodów, ani on, ani 
ja nie szukaliśmy swoich karier wyłącznie w bar
dzo małej marynarce wojennej, mogliśmy obiekty
wnie rozmawiać o ludziach, nastrojach, boląc, kach 
i nadziejach.
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Widzieliśmy bardzo ostro ograniczone możliwo
ści rozwoju naszej floty, nasze skąpe zasoby fi
nansowe ... naszą przyszłość na polskim wyo.ze- 
zu, jakby na prowokację wciśniętemu między wro
gi Gdańsk i jeszcze bardziej wrogą Rzeszą nie
miecką.

Rozmowa nasza stawała się coraz bardziej cie
kawa i coraz bardziej przyjacielska, gdyż odkry
liśmy, że obaj jesteśmy zarażeni tym samym „ba
kcylem morskim” jakim było zarażonych bardzo 
wielu członków naszego pokolenia.

Uderzył mnie podziw i zaufanie, jakie okazy
wał dla entuzjazmu i pracy kolegów w granato
wych mundurach j głęboko wzruszyła szczera chęć 
współpracy oraz pomocy dla Marynarki Wojennej.

Zrozumiałem, że spotkałem głęboko wykształco
nego Polaka-patriotę, oddanego idei polskiego mo
rza i ludzi związanych z tą ideą. Był przy tym 
prosty, skromny, uprzejmy i serdeczny. Odczuiem, 
ze będzie niezawodny w swoim oddaniu dla kra
ju i ... przyjaźni dla kolegów.

Rozstaliśmy się jak przyjaciele, a przy pożegna
niu (jakżeż charakterystyczne dla jego postawy) 
zapytał, czy dla mnie osobiście mógłby coś zro
bić. Odpowiedziałem z uśmiechem że nie, ale do
dałem pół żartem, że może by przyjął dwóch mo
ich kuzynów, studentów Politechniki na praktykę 
w elektrowni. Dałem mu ich nazwiska j ... za
pomniałem nawet ich powiadomić, gdyż to był 
rok mego pływania na Iskrze. Po 7 miesiącach, 
gdy wróciłem z Iskry zastałem serdeczne podzię
kowanie od mych kuzy nów za znalezienie im prak
tyki i za uprzejmość okazaną przez inż. Kiciń
skiego-

Od tego czasu go nie spotkałem aby mu po
dziękować i okazać mój niespłacony dług wdzię
czności.

Minęły łata — wojna, niewola, mój wyjazd do 
Ameryki Środkowej, powrót do Anglii i nagle, ku 
mojej wielkiej radości, dowiedziałem się, że po
został nie tylko wiernym P.M.W. ale, że walczył 
w obronie Wybrzeża, że po kapitulacji Helu, w 
towarzystwie kilku oficerów Marynarki, usiłował 
przedrzeć się do Szwecji, że został po wojnie wcie
lony do Polskiej Marynarki Wojennej — że prze
kazywał swoją wiedzę techniczną podczas pobytu 
w Anglii — że teraz jest nie tylko dyrektorem 
dużej firmy elektryfikacyjnej w Argentynie, ale że 
zatrudnia wielu Polaków, w tym prawie wszyst
kich b. marynarzy — że uczy, kieruje ... pomaga.

O tym okresie jego życia piszą jego koledzy i 
współpracownicy. Ja pragnę tylko dodać, że na
wiązaliśmy znów kontakt oficjalny przez Zarząd 
SMW serdeczny kontakt osobisty przez wymie
nianie listów, przez wymianę poglądów na obecną 
rzeczywistość, przez planowanie spotkań rodzin
nych.

Pragnę przy tym jodac, że pomagał i to w naj 
bardziej szlachetnej i efektywnej formie SMW. To 
z jego inicjatywy i pomocy finansowej Koło w 
Argentynie ufundowało Tablicę ku pamięci p.erw- 
szego kapelana Marynaiki Wojennej ks. Miego- 
nia. Jego przyjaźń do kolegów z polskiej mary
narki wojennej przeirwała próbę czasu i przestrze
ni.

Caie nasze Stowarzyszenie i ja osobiście, zacią
gnęło u niego niespłacony dług wdzięczności.

Z głębokim smutkiem i żalem żegnam Go dzi
siaj i pragnę przesłać Jego Małżonce i Córce wy
razy głębokiego współczucia.

Wiem, że nie ma słów by pocieszyć żonę po 
stracie kochanego męża ani córkę po stracie uko
chanego ojca ■— ale może będzie dla nich pokrze
pieniem świadomość, że na Mszy św. odprawionej 
w tym roku płynęły gorące modlitwy marynarzy, 
którzy jak i one ponieśli wielką stratę.

B. Markowski

Śp. kmdr prof, dr med.
Augustyn DOLATQWSKI

Doszła nas smutna wiadomość, o zgonie przed 
kilku dniami kmdr. A. Dolatowskiego.

Był on wychowankiem 1 rocznika (1922-1928) 
Szkoły Podchorążych Sanitarnych (zwaną wówczas 
Oficerską Szkołą Sanitarną). Po ukończeniu SPS 
i wydziału lekarskiego Uniwersytetu Warszawskie
go, dzięki swym osobistym walorom zostaje in
struktorem w S.P.S. (odpowiednik oficera kurso
wego w S.P.M.W.) i lekarzem Szkoły.

Pracą, dokładnością, solidnością i przestrzega
niem dyscypliny zyskał sobie nie tylko uznanie 
władz wojskowych, ale zaufanie i oddanie podcho 
rążych. Już w tym czasie dał się poznać nie tylko 
jako klinicysta, ale także jako naukowiec. Brał 
udział w zebraniach lekarskich, pisał, wygłaszał od
czyty. Był ceniony, popularny i rokując duże na
dzieje w święcie naukowo-lekarskim.
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Po stosunkowo długim pobycie w SPS, co wpły
nęło na fakt że był chyba najbardziej znanym i 
popularnym wśród jej wychowanków — został od
komenderowany do odbycia stażu liniowego w je
dnym z pułków armii lądowej, a stamtąd już 
ochotniczo, do Szkoły Podchorążych, ale tym ra
zem do SPMW w Toruniu.

Pozostał wierny Marynarce Wojennej do końca 
swej służby.

Jako lekarz i wykładowca hygieny w SPMW 
odkrył, że ten dział wymaga unowocześnienia i 
„upolszczenia”. Postanawia napisać polską higienę 
okrętową będącą nie tylko owocem badań innych 
specjalistów ale i własnego doświadczenia. Prze
chodzi więc po okresie pobytu w Szkole Podcho
rążych do służby w polskiej flocie wojennej. Tu.aj 
łączy pracę lekarza internisty w szpitalu morskim 
w Gdyni z pracą na okrętach R.P.

Kończy „Higienę Służby Okrętowej”, która zre
sztą stała się pierwszym obowiązkowym podręcz
nikiem tego działu. Z pasją, oddaniem i zamiło
waniem zabiera się teraz do badań całokształtu 
i wpływu pracy morskiej na zdrowie ludzi .morza.

Wybuch wojny zastaje go w Gdyni gdzie po
czątkowo jest Komendantem szpitala w Szkole 
Morskiej na Grabówku w Gdyni. Szpital ten mo
bilizacyjnie planowany na szpital ewakuacyjny, sta
je się, jak zresztą wszystkie inne szpitale na wy
brzeżu szpitalem polowym bez możliwości ewakua 
cyjnych. Pracuje tam z szeregiem innych lekarzy. 
Nasz kolega ówczesny por. mar. lekarz Jerzy 
Hofman jest jego pierwszym współpracownikiem.

Po decyzji oddania miasta Gdyni powraca (wraz 
z dr. J. Hofmanem) na Oksywie. Dr A. Dolatko- 
wski nie był chirurgiem. Był znakomitym interni
stą ale był też dzielnym oficerem, odważnym i 
wspaniałym organizatorem.

Po przybyciu na Oksywie przejmuje ode mnie 
obowiązki komendanta szpitala w Babim Dole, 
umożliwiając mi poświęcenie całego czasu na pra
cę chirurgiczną. Jak było do przewidzenia wywią
zał się z tych obowiązków chwalebnie. Niezmor
dowany, spokojny, opanowany przejęty gorącą tro
ską o rannych i chorych o uzupełnienie ciągle wy
bijanego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

Płynnie mówiący po niemiecku staje się bezcen
nym łącznikiem między szpitalem i władzami oku
pacyjnymi.

Aresztowany przez' Gestapo, powraca po kilku 
dniach z więzienia i znów obecnie już w niewoli, 

zajmuje się rannymi którzy pozostali w naszych 
lęsach.

Gdy po ewakuowaniu rannych pozostała cząstka 
menauających się do transportu została umieszczo
na w szpitalu sióstr — zostaje wyznaczony na ich 
.eKarza.

Przebył okupację w Gdyni pracując jako lekarz 
cywilny wyłącznie dla resztki pozostałych tam Po
laków. O tej pracy mówią ze izami w oczach ra
towani pr. ez niego polscy pacjenci.

W czasie walk na Oksywiu pracuje wraz z nim 
zona pani Zofia Dolatkowska, która jako pielę
gniarka pracowała tak samo ofiarnie w szpitalu.

Z chwilą zajęcia Gdyni przez armię czerwoną 
powraca znów do tworzącej się Polskiej Marynar
ki Wojennej. Jest pierwszym szefem sanitarnym 
po wojnie. Teraz jednak poświęca się całkowicie 
i bez reszty pracy twórczo naukowej. Jego głównym 
zamiłowaniem staje się temat organizacji pracy 
nurków, wytrzymałości ludzkiej są pracę podwod
ną itp.

Studiuje i organizuje ten dział z taką samą do
kładnością, jak wszystko czym się kiedykolwiek 
zajmował.

Staje się nie tylko pionierem medycyny morskiej 
ale teraz, już jako profesor jest twórcą i nauczy
cielem lej specjalności w Polsce. Zostaje członkiem 
wielu międzynarodowych towarzystw lekarskich. 
Pracuje wspólnie ze stawnym w tej dziedzinie fran 
cuskim profesorem Cousteau, pisze rozprawy, szko
li i instruuje.

Zwolniony na własną prośbę z ludowej polskiej 
marynarki wojennej w stopniu kmdr, lek., powraca 
teraz jako cywilny profesor do szkolenia swoich 
następców.

Jako członek Polskiej Akademii Nauk organi
zuje międzynarodowe sympozia medycyny mor
skiej.

Na jedno z nich zostaję zaproszony na omówie
nie aspektu medycyny morskiej w tropikach.

Spotkanie nasze było tak serdeczne jakby nie 
było 30-letniej rozłąki.

Widziałem podczas tego zebrania szacunek i po
dziw u wszystkich uczestników dla jego głębokiej 
wiedzy w wybranym dziale medycyny morskiej.

Widziałem też szacunek i respekt dla dóbrego 
człowieka i wielkiego patrioty.

Ostatnią wiadomość jaką miałem było nadanie 
mu stopnia doktora honoris causa Uniwersytetu 
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Łódzkiego w którym wielu obecnych profesorów 
było jego uczniami.

Odszedł od nas dzielny oficer Marynarki, wyso
kiej klasy uczony i twórca Medycyny Morskiej w 
Polsce.

Chociaż on odszedł dzieło jego życia tak w 
nauce jak i wspomnieniach . . . pozostanie.

Pani Zofii Dolatkowskiej oddanej i wiernej to
warzyszce życia i pracy przesyłamy nasze najser
deczniejsze wyrazy żalu i współczucia.

B. Markowski

kmdr. Jan Busiakiewicz — Londyn

Kochany!
iZ żalem zawiadamiam Ciebie i londyńskich ko

legów o śmierci Romka Potockiego, „Ajzyka”, 
którego wszyscy lubiliśmy i cenili. Zmarł 9 wrze
śnia 1976 i pochowany został na cmentarzu Wi- 
tomińskim w Gdyni dnia 13 września br. Był już 
na emeryturze jako długoletni pilot gdyńskiego 
portu.

Na pogrzebie byli obecni następujący koledzy: 
Salamon, Sulisz, K. Mizgalski, Prowans, Rostko- 
wski, Lecz, Bronikowski, Jeżewski, Pappelbaum, 
Wdziękoński, Szczęsny, Szul, J. Czerwiński, Gosk, 
B. Zalewski. Był również nasz stary szef z SPMW 
Graban, kpt. ż.w. Kubin (który był razem z nami 
w Woldenbergu), liczni dawni podoficerowie oraz 
brat Romka — Andrzej, który też razem z nami 
był w niewoli.

Przemawiał kpt. ż.w. Dolo Wdziękoński, złoży
liśmy też wspólny wiesiec i daliśmy nasz nekrolog, 
który załączam.

Łączę serdeczne pozdrowienia
Zul Czerwiński

Gdynia 24.09.76
Londyn 12 stycznia 1977

Wiadomość o zgodnie Męża Pani przyjęliśmy 
wszyscy z wielkim żalem i odczuliśmy jako ciężką 
stratę. Inż.'Kiciński cieszył się bowiem dobrą sła
wą człowieka o wielkich zaletach obywatelskich 
i koleżeńskich.

Za wybitną pracę na polu społeczno-narodoiwym 
został odznaczony wysokim orderem, a nasze Sto
warzyszenie nadało Mu Honorową Odznakę.

Wiemy dobrze, że szerokie rzesze rodaków w 
Argentynie i poza nią zachowają we wdzięcznej pa
mięci srlachetną postać Męża Pani.

Łącząc się z Panią w Jej żałobie, proszę przy
jąć od Zarządu Głównego SMW, Kapituły Hono
rowej Odznaki SMW i od wszystkich Kolegów ze 
Stowarzyszenia, których mam zaszczyt reprezen
tować — wyrazy naszego szczerego współczucia.

B. Wroński
WPani J. Kicińska
Buenos Aires, Argentina.

Londyn 12 stycznia 1977

W imieniu Kolegów z Zarządu Głównego na
szego Stowarzyszenia pragnę Ci przes.ać wyrazy 
serdecznego współczucia po stracie Twego Męża.

Parnię lamy, że Janek był jednym z założycieli 
SMW i wchodził w skład 1-go Zarządu.

Ceniliśmy Go również jako człowieka zasad i 
odwagi.

Niech te kilka słów będzie dowodem pamięci i 
sympatii, jaką chcemy wyrazić Tobie i Rodzinie.

B. Wroński
WPani Zofia Lutyk
Sarasota FLA 33577

Zapisali się na członka SMW Kol. Z. Xiężopolski

Odwiedzili S.M.W.

W ostatnim okresie odwiedzili nas: kol kol.

T. Nowicki — z U.S.A.

A. Guzowski z żoną — z Francji

M. Bocheński — z New Hebrides

M. Białowski — z U.S.A.

J. Przysiężny-Priestley — z Płd. Afryki

Pani Janina Milisiewicz -- z Kanady

T. Appel z żoną — z Australii.
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KOMISJA O P I E k r

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygna- Z. Mossakowski 15.60
łów następujące dary wpłynęły i 
misji Opieki:

na Fundusz Ko A. Trzyna 
A. Kubicki 
Z.Hypiński

2.00
3.00
3.00

J. 'Pawłowicz £ 5.00 K. Świrbutowicz-Sanders 2.00
T. Nowicki 5.25 W. Lasek 1.50
Liga Morska ze Święta Morza 41.68 B. Biskupski 5.00
J. Przysiężny 5.00 J. Stein 10.00
A. Guzowski 10.00 B. Karnicki 10.00
Anonimowo 10.00 Bezimiennie 1.00
A. Cieszkowska 10.00 T. Farbisz 41.00
F. Pitułko 5.00 B. Żukowski 2.00
M. Bocheński 10.00 J. Kiłaczycka 5.00
J. Rekner 5.00 M. Sawicki 2.00
J. Bartosik 5.00 B. Andruszko 2.00
W. Limonienko 10.00 R. Dulla 10.00
J. Mączka 2.00 W. Fara 9.98
I. Anczykowski 5.00 J. Wańkowski 5.00
T. Budzyński 5.00 J. Wojtyra 5.00
J. Hobot 20.00 A. Guluk 2.00
W. Nadratowski 5.00 Lady Mary Moncreiffe 5.00
Mrs. M. Mentryka 2.00 S. Pohorecki 8.89
S. Tabaka 10.00 A. Grochowski 3.00
H. Kamiński 5.00 T. Sroka 5.00
Z. Janowski 5.00 T. Maleszka 5.00
K. Hess 20.68 B. Karczewski 1.50
K. Domański 10.00 H. Skotarczak 3.00
C. Przybyliński-Preston 11.60 Z. Schneider 3.00
J. Giertych 2.00 F. Atlasiński 5.00
T. Łubieński 10.00 F. Kaczmarek 3.00
M. Nagurska 5.00 K. Łowczynowski 2.00
A. Wacięga 5.00 S. Rowiński 10.00
P. Galla 1.50 J. Seifert 3.00
W. Śliwiński 20.00 Z. Hornung 7.00
K. Idzikowski 2.00 J. Busiakiewicz 5.00
A. Skiba 2.00 J. Krawczyński 10.00
S. Wesołowski 15.00 J. Frohlke 5.00
Z. Jagusiewicz 5.00 Z. Pudlicki 5.00
J. Pawłowicz 20.00 I.Z. Nowacki 2.70
A. Guzowski 20.68 S. Kuty 14.69
K. Grocholski-Howaro 3.00 T. Jaszkowski 14.80
T. Mindak 7.00 M. Maciejewski 14.80
Z. Wojewódzki 5.00 K. Szalewicz 24.00
0. Żukowski 3.00 J. Pipka 3.00
Legion Młodych Polek 149.23 E. Pawłowski 2.50
Z. Morgenstern • 3.00 P.Obrusik 25.00
A. Reyman 2.00 Z. Plezia 4.00
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A. Musiałkowski 12.00 M. Kozłowski 1.00
M. Maciejewski 5.00 S. Kleczewski 1.00
J. Starzycki 5.00 J. Rudziński 1.00
Anonimowo 1.00 R. Okoński 4.00
W. Majka 14.69 W. Duch 1.00
P Żelazny 14.88 M. Zawada 2.00
Koło Plymouth 20.00 A.Wiśniewski 2.50
J. Ladrowski 2.00 A. Sowiński 1.00
L. Wolny 2.00 A. Kneczke 5.00
F. Jasłowski 10.00 S. Lewiński 3.00
F. Rydzewski 12.09 L. Jedyńska 2.00
L. Rabenda 5.88 M. Wasilewski 5.00
J. Erlich 2.00 J.Hupert 14.54
S. Uniechowski 3.49 K. Nagrodzki 11.54
C. Dobersztyn-Yorke 2.00 E. Szczepański 14.48
Z. Wisznicka Pinto Pereira 5.00 Liga Morska - Oddz. Gen. Kwaśmewskiego 14.89
A. Browarski 5.72 P. Cieślak 2.40
p. Janina Baruk 2.00 P. Surzyn 5.00
B. Wroński 3.00 T.Hermaszewski 2.00
K. Boreyko 8.73 B. Bratkowski 5.00
F. Hubicki 5.00 k. Kwaśnica 1.50
F. Minkiewicz 8.00 B. Opelds 4.00
W. Wojtal-Morgan 6.00 Koło Manchester 5.00
K. Brożek 14.49 B. Francki 5.00
J. Pizuński 10.00 T. Rowiński 15.00
F. Balicki 5.00 L. Ziembicki 3.00
S. Wolff 2.00 T. Appel 6.00
Z. Pleśniak 5.00 Z. Xiężopolski 5.63
J. Bednarz 3.00 D. Szczerbik 15.00
J. Lubelfeld 23.76 J. Wróbel 10.00
A. Sitko 2.72 .1. Pieńkowski 11.32
Koło Glasgow 
R. Tymiński

20.00
15.00 * * *

W. Zajączkowski
J. Lutyk

10.00
10.00 Fundusz „Naszych Sygnałów”

Z. Łopuch
W. Pstruszeński

14.68
5.56 Na Fundusz Naszych Sygnałów wpłynęły nastę-

W. Pacewicz 8.72 pujące sumy:
T. Bern as 
J. Mazur

15.00
5.79 B. Markowski £5.00

C. Wnorowski 5.79 J. Busiakiewicz 5.00
E. Nowak 10.00 W. Nadratowski 5.00
B. Danielewicz 10.00 A. Waciąga 5.00
A. Górski 3.00 M. Białowski 6.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski 1.50 P. Obrusik 25.00
J. Tumaniszwili 23.33 A. Cieszkowska 5.00
P. Symingt on 4.00 F. Pitułko 5.00
J. Wojciechowski 1.00 Z. Wisznicka Pinto Pereira 5.00
C. Chorembała i:oo .1. Stein 5.00
A. Kwiecień 1.00 A. Kłopotowski 6.00
J. Kurianowicz 1.00 Z. Janowski 1.00
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K. Domański 5.00
Z. Jagusiewicz 5.00
Z. Wojewódzki 5.00
Z. Hypiński 2.00
W. Fara 2.90
Pozostałość z obiadu oficerów Mar. Woj. 21.80
B. Karczewski 1.50
E. Szczepański 14.78
.1. Krawczyński 8.00
E. Pawłowski 2.00
W. Pacewicz 8.86
B. Wroński 3.00
F. Hubicki 2.00
L. Rabenda 5.00
K.Brożek 111.00
.1. Bednarz 2.00
A.Sitko 3.00
B. Jabłoński 3.00
J. Czerwińska-Bielak 10.00
P. Surzyn 5.00
Koło Manchester 5.00
A. Musiałkowski 10.00
T. Farbisz 13.39
J. Pieńkowski 17.50
I.Z. Nowacki 1.73
B. Biskupski 2.00
F. Wizła 3.00
T. Appel 20.00
B. Andruszko 2.00
S. Drozdowski 10.00
M. Hrynkiewicz-Moczulski 1.50
Wpłacone z Dinner Dance różnica 64.05
J. Milisiewicz 5.00
F. Wizła 3.00
A. Cwalina 2.79
Liga Morska Oddział 5-ty 34.48
M. Serafin 6.00
W. Januszewski 3.00

Halina Boreyko z synem — zamiast kwiatów
na erób ś.p. inż. Zygmunta Kicińskiego — doi. 25.-

Wszystkim ofiarodawcom Komisja Opieki skła
da serdeczne podziękowasie.

* * *

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygna
łów następujący Koledzy wpłacili składki dożywo
tnie:'

T. Appel £ 20.-/C. Zieloska £20.-, M. Kowna
cki £26.18, Z. Jagusiewicz £20.-.

LISTY i PODZIĘKOWANIA 
DO KOMISJI OPIEKI

Gdynia 7.12.1976
OśnTelam się jak zwykle podziękować za ten 

wspaniały prezent świąteczny — jakżeż inne będą 
Święta i Nowy Rok w mojej rodzinie.

L.G.

Kędzierzyn-Koźle 18.12.76
Jestem bardzo szczęśliwa, że o mnie pamiętacie. 

Dziękuję za życzenia świąteczne i zapomogę.
A,B.

Warszawa 15.12.1976
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Ro

ku przesyłam Panu oraz wszystkim Kolegom naj
lepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Dziękuję najserdeczniej za pamięć i przesłany mi 
prezent gwiazdkowy.

A.M.

Gdańsk-Wrzeszcz 17.12.1976
Zarządowi Stowarzyszenia oraz wszystkim człon

kom przesyłam najserdeczniejsze życzenia świąte
czne i szczęśliwego Nowego Roku. iZa „gwiazdkę” 
z całego serca dziękuję.

H.P.

Gdańsk-Oliwa 15.12.1976
Niniejszym potwierdzam odbiór £10, pragnąc 

zarazem wyrazić moje najszczersze podziękowanie 
za ten dar. W mojej obecnej sytuacji każda po
moc jest cenna i bardzo się liczy. Dziękuję za 
przesłane życzenia, życząc równocześnie z okazji 
Świąt i Nowego Roku całemu Zarządowi Zwią
zku, jak i wszystkim byłym Kolegom męża, dużo 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z.K.

Puck 9.12.1976
Bardzo serdecznie dziękuję za miłą pamięć i za 

ten ładny prezent, który mi bardzo pomógł.
T.K.

Gdynia 9. 12. 1976
Ze wzruszeniem i z głębi serca dziękuję za pre

zent wraz z serdecznymi pozdrowieniami.
B.W.
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Warszawa 8.12.1976

Serdecznie dziękuję za pomoc, która mi się bar
dzo przydała jako osobie samotnej i chorej.

K.K.

Long Grove Hospital 3.1J1977

Uprzejmie dziękuję z pokwitowaniem odbioru 
czeku na sumę £10.- na rzecz pacjentów. Z okazji 
Nowego Roku życzę w imieniu pacjentów i wła
snym wszelkich pomyślności.

J. Pazowska — Polish Welfare Officer

Banstead Hospital 10.12.1976

Przepraszam, że piszę te parę słów. Dziękuję bar
dzo za kwitek, który otrzymałem, wartości £ 5.00.

M. K.

Brighton, 25.12.1976

Serdeczne podziękowanie za pamięć w formie 
£ 10.-, które z dużej mierze przyczynią się do kup
na żywności, dla mnie i dla moich dzieci na święta.

W.F.

Plymouth 15.12.1976

Serdecznie dziękuję za prezent gwiazdkowy z 
Komisji Opieki.

IM.

Brightos 15.12.1976

Serdecznie dziękuję Panu Komandorowi i Sto
warzyszeniu Marynarki Wojennej za przesłany mi 
C'ek, pamięć i nieustającą życzliwość.

B.W.

Brighton 16.12.1976

Serdecznie dziękuję za pomoc. Przesyłamy se-r 
deczne życzenia świąteczne i Noworoczne, Paniom 
i Panom z głównego zarządu Komisji Opieki.

N.W.Ż.

Katowice 14.12.1976

Dziękuję serdecznie za udzieloną mi zapomogę 
pieniężną oraz za miłe życzenia świąteczne i no
woroczne. Przesyłam rówmeż Zarządowi, znajo
mym i Kolegom jak najserdeczniejsze życzema dłu
gich lat życia w dobrym zdrowiu, Wesołych Świąt 
oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Pozostaję z szacunkiem i wyrazami uznania.

M.F.

Londyn, grudzień 1976

Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne oraz 
podziękowanie za świąteczny prezent składa.

K.M.

Brighton-Hove 30.12.1976

Drodzy i niezapomniani przyjaciele z SMW. 
Dziękuję Stowarzyszeniu SMW i Komisji Opieki 
za świąteczny prezent.

W.B.

Plymouth 15.12.1976
Serdecznie dziękuję za życzenia świąteczne, opła

tek i okazaną nam pomoc gwiazdkową.
LA.

Plymouth 13.12.1976

Przesyłam serdeczne życzenia świąteczne Boże
go Narodzenia a także szczęśliwego Nowego Ro
ku. Bardzo dziękuję za tak piękny podarunek świą
teczny. •

M.W.K.
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ŚWIĘTO POLSKIEJ MARYNARKI WOJENNEJ

Święto Polskiej Marynarki przypadające w dniu 
zaślubin Polski z morzem — 10 lutego — rozpo
częło się w tym roku złożeniem wieńca w Kate
drze Westminsterskiej, przed tablicą wzniesioną ku 
czci poległych marynarzy. Wieniec złożyli przed
stawiciele Marynarki Wojennej, Marynarki Hand
lowej i Klubu Morskiego w osobach: B. Wroński, 
J. Markul, W. Nadratowski. Drugi wieniec został 
ziożony na grobie ś.p. kardynała Heenana, który 
był szczególnym przyjacielem polskich marynarzy.

W sobotę 12 lutego, jak corocznie, marynarze, 
przedstawiciele bratnich organizacji emigracyjnych 
oraz rodziny wysłuchali Mszy św., odprawionej w 
kościele św. Andrzeja Boboli, przez ks. prałata 
Sołowieja.

Lekcję odczytał kmdr. B. Wroński. Treścią, któ
rą zresztą sam wybrał, był rozdział o przyjaźni, 
z księgi mądrości oraz hymn Jeruzalem.

Msza św., wyjątkowo szczęśliwie wybrana lekcja 
oraz krótkie ale serdeczne kazanie ks. prałata zro
biły głębokie wrażenie na zebranych.

Wzruszenie i głęboki żal przejęły wszystkich obe
cnych, gdy ks. prałat odczytał listę zmarłych w 
ostatnim roku marynarzy.

Była to, nies.ety, długa lista oficerów i maryna
rzy, którzy opuścili ziemską służbę. Do szeregu 
mogił dawno poległych i zmarłych przybyły świe
że mogiły kolegów z Anglii, Argentyny, Polski, 
Francji, Szkocji.

Do modlitw za ich dusze dołączyły się nie tylko 
serdeczne myśli ale i przekonanie, że ci wszy
scy polegli i zmarli nie zupełnie od nas odeszli.

Pozostaną przecież w sercach rodzin i przyja
ciół i daj Boże, przejdą do nauki młodych poko
leń Polaków jak żyć, pracować, walczyć i umierać 
dla Polski.

Wierzę, że to przekonanie będzie pokrzepieniem 
i może pociechą dla ich rodzin i przyjaciół.

Niewątpliwie dla nas — pozostałych kolegów — 
będzie przykładem, jak dokończyć naszego życia 
— by nie wyłamać się z szeregu marynarzy — 
co godnie żyli i . .. godną pozostawili pamięć ...

Jesteśmy wdzięczni ks. prałatowi za odprawioną 
ofiarę i za serdeczne słowa skierowane do Polskiej 
Marynarki Wojennej.

Dziękujemy przedstawicielom kombatanckich or
ganizacji oraz przyjaciołom za ich obecność w od 
daniu hołdu dla zmarłych marynarzy.

Trzecią częścią, jak tradycja nakazuje, był wspól
ny wieczór towarzyski dla marynarzy j ich rodzin.

Jak co roku od 30-.u przeszło lat zebrała się 
brać marynarska i kilku gości związanych z nią, 
w Salach Ogniska Polskiego.

W tym roku gospodarzem był Kostek Zubko- 
wski, i jak było do przewidzenia okazał się dosko
nałym organizatorem. W pięknie udekorowanej sa
li teatralnej na 1-szym piętrze, przy pięknie zasta
wionych stołach (oczywiście z kwiatami), leżały 
osobiste (z nazwiskami) „programy-menu”, ozdo
bione kolorowymi morskimi winetkami, oraz od
dzielnie dołączona fotografia okrętu, na którym 
wymieniony marynarz najdłużej służył.

Ta inowacja szczególnie przypadła do smaku 
braci marynarskiej. Co prawda były też inne walo
ry, jak 1) „strategiczny” bufet na 2 piętrze, gdzie 
spragnieni jak zwykle marynarze nabierali sił do 
czekających ich wyczynów tanecznych; 2) wspa
niałe stroje i fryzury pań, które wyglądały cza
rująco młodo, elegancko j powabnie; 3) doskonała 
orkiestra grająca między innymi najnowsze tanga 
sprzed 50-ciu laty, walczyki sprzed 100 laty i oczy
wiście dżunglowe melodie z ostatniego tygodnia.

Panowie wystąpili w „dinner jacket’ach”, które 
szczególnie u tych młodych i szczuplejszych (a by
li i tacy) wyglądały jak galowe mundury marynar
skie. Ci, co trochę przybyli na wadze, wyglądali 
bardziej godnie. Ci, co mają czupryny (a byli i ta
cy) trochę z góry (o wysokość włosów) patrzyli 
na innych kolegów.

N.c dziwnego więc, że tańcząca brać marynar
ska porywała nadobne (bo innych nie było) tań- 
cerki, jeszcze przed deserem i kawą.

Roztańczyła się nasza marynarska rodzina jak 
za młodych lat. Tańczyli wszyscy bez względu na 
starszeństwo (bo co prawda wszyscy byli starsi 
— ale tylko panowie), bez troski o przyszłe i 
przyszłe zawały (które nie na pewno muszą na
stąpić) bez obawy o bóle artretyczne, (które jak 
wiadomo na pewno wystąpią).

Tańczyli i śpiewali, nawet niektórzy śpiewali zgo
dnie z melodią (bylj i tacy) znaczna większość nie 
dbała o takie muzyczne nonsensy.

Tanga, kujawiaki, oberki, i polki odstawiali z 
ochotą i werwą ku szczeremu podziwowi anglo
saskich przyjaciół i szczególnie tych z młodego po
kolenia (a byli i tacy).
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Zebranie koleżeńskie oficerów Marynarki Wojennej

Dnia 13 listopada odbył s.ę w salach Ogniska 
hoisKiego doroczny ooiad oncerów Marynarki Wo
jennej. Obiad ten ma miejsce zawsze w najbliższą 
soooię do naszego święta narodowego il-go listo
pada. Nazywają go czasem wieczorem pąsowego 
gozaziKa, ponieważ każdy biorący udział w obie- 
dz.e, otrzymuje pizy wejściu od organizatorów pą
sowy gozaziK, Który jaKo Kartę wstępu zatyka do 
butonieiKi. oczywiście takie same kwiatki otrzy
mują wszystKie panie obsiugujące zebranych. Na 
wieczór ten zjeżdżają się koieuzy z Londynu, spo
za Londynu, z irianun i kontynentu. Wieczór za
czyna się w salonie-barze na drugim piętrze, a 
ooiad przy pięKuie naKryiym s.oie upiększonym 
kwiatami i płonącymi świecami w kandelabrach, 
w san teatralnej 1-go pięna. Na oKładce jadłospi
su, również Ł.adycyjme, poza nazwiskiem oiorące- 
go uoz.ai, figuruje oficerski emblemat (złote liście 
z biaiym onem iw koronie i kotwicą) oraz z boku 
wszystKie stopnie oficeisKie od por. mar. do ad- 
miraia włącznie (złote paski łub zygzaki z kółka
mi na rękawach). U doiu na odwrotnej stronie pa
rę sylwetek naszych okrętów wojennych.

Dla nas ten wieczór koleżeński jest wielkim zda
rzeniem. Jest okazją zobaczenia, choć raz do roku, 
dawno niewidzianych kolegów. Panuje w nim na
strój naszych mess okrętowych i na tych kilka go
dzin zapominamy i o szarzyźnie dnia codzienne
go i o swoim wieku. Organizatorem i przewodni
czącym „messy” w tym roku był kol. Konstanty 
Zubkowski. Organizacja wieczoru jak ze strony 
kol. Zubkowskiego, tak również Ogniska — na 
wysokim poziomie.

Koniec obiadu, po kawie, przy niespodziewa
nych kieliszkach sherry (miało być porto) był po-

W przerwach (które były stanowczo za krótkie) 
zdążaliśmy wznieść toast na urodzisy (70-letnie 
niestety) Bolcia Biskupskiego.

Pragnę dodać, że obecność naszych kolegów 
wraz z rodzinami jak koledzy Wizła, fudlicki, 
Bednarz, Hypiński, Kaczmarek i Kwaśnica została 
z radością zanotowana. Przez swą obecność głębo
ko zaznaczyli nić rodzinną jaka nas wszystkich 
łączy pomimo wieku, byłych stopni i zajmowa
nych obecnie stanowisk.

B. Markowski 

św.ęcony wspomnieniom nieodżałowanej pamięci 
por. mar. Stanisiawa Olszewskiego, który zmarł nie
dawno w sile wieku, po krótkiej chorobie. Ufun
dowanie „drinka " uczestnikom wieczoru, ten ko
chany Kolega, polecił wykonać w swym testamen
cie.

Kmdr. Jabłoński w ciepłych, chociaż pełnych ża
lu słowach, mówił o ś.p. Stasiu, podkreślając jego 
serdeczność, przyjaźń do kolegów, ujmujący spo
sób bycia i ogólną popularność, jaką zdobył sobie 
wśród kolegów w Marynarce. Podkreślił (jakże 
znany nam wszystkim fakt), że nasz zmariy kole
ga nigdzie i o nikim nie mówił z dezaprobatą lub 
krytyką.

Miał dla wszystkich serdeczne słowa szczerej 
przyjaźni, więc nic dziwnego', że takimi samymi 
uczuciami odpłacali wszyscy co go znali.

Kol. Krzyżanowski może najbardziej mu bliski 
zamknął wspomnienia w następujących słowach:

„Ze śmiercią por. mar. Stanisława Olszewskiego 
wielu z nas straciło bliskiego przyjaciela, a wszy
scy straciliśmy drogiego kolegę.

Niewątpliwie są, wśród nas obecnych, ludzie 
większej pracowitości i być może bardziej sprecy
zowanych zasług, niż nasz drogi Stasio.

Ale żaden z nas szarmem, kulturą osobistą i 
niekłamanym przywiązaniem do polskich i mary
narskich tradycji nie może z nim pójść w para
gon. Oczytany szeroko, koneser cywilizowanego 
życia, przyjaciel każdemu, nieco ekscentryczny 
nasz Stasiu, Robaczkiem czy Szmatą przez kole
gów wołany, pragnął po sobie pozostawić pogodne, 
koleżeńskie wspomnienie. Pragnął by nie uroczy
stym przemówieniem lecz lampką wina grupa naj
bliższych mu przyjaciół go żegnała.

Podziękować chciałbym drogiemu koledze za la
ta wiernej i pogodnej przyjaźni, a pani Jadwidze 
Olszewskiej za tę ostatnią lampkę wina, którą 
Stasia serdecznie żegnamy”.

Głęboko wzruszeni koledzy powstali by tą jego 
ostatnią lampką wina oddać cześć i ... wykonać 
ostatnie zlecenie opuszczającego ziemską wartę por. 
mar. Stanisława Olszewskiego.

Może przejęci wzruszeniem, a może wiekiem a 
prawdopodobnie obie te przyczyny sprawiły, że 
wbrew tradycji wieczór nie skończył się opowia
daniem marynarskich kawałów.

Nieobecny w tym roku Bohdan Wroński (który 
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jako prezes SMW wyjechał do Koła Plymouth, by 
złożyć właśnie w tym dniu wraz z przedstawicie
lami Koła, wieniec przed tablicą poświęconą pa
mięci poległych marynarzy), przesłał na ręce go
spodarza messy serdeczne przyjacielskie pozdro
wienia.

Utarł się zwyczaj, że po kawie następowały 
krótkie przemowy, które rozpoczynał i w których 
celował właśnie Bohdan Wroński. Z powodu jego 
nieobecności kol. Markowski wyraził opinię, że 
wbrew zdawałoby się mądrej maksymie staroży
tnych filozofów „Tempora mutantur and nos mu- 
tamur in illis” (czasy się zmieniają i my się zmie
niamy w czasie) istnieją i nie zmieniają się uczucia 
przyjaźni zapoczątkowane w służbie marynarskiej 
j podkreślił radość, jaką każdy z obecnych odczu
wa, gdy znów zobaczy we wspólnej „messie” da
wnych towarzyszy broni c?y dawnych kolegów. Jak 
specjalną radość sprawił nam kol. Mossakowski, 
który na nasz wieczór przybył z Belgii, jaką Śli
wiński przyjazdem z Irlandii, Jagusiewicz z Sher- 
bourne, Tadeusz Lesisz z Manchester; jak cieszy
my się bardzo widokiem starszych komandorów 

i stałych bywalców jak koledzy: Jabłoński, Mindak, 
Trzyna, Ziembicki, jak cieszymy się obecnością 
mniej stałych uczestników jak: Limonienko, Min
kiewicz, Rekner, Stein i Karnicki. Wymieniając te
go ostatniego odkryliśmy, że przecież obecni z je
go roku Pituiko, Busiakiewicz, Biskupski, Rekner i 
oczywiście Wroński obchodzą w tym roku swoje 
50-lecie wstąpienia do Szkoły Podchorążych Ma
rynarki. Trochę starsi od nich, ale wyglądający 
tak samo młodo, byli Wacięga, Seifert, Moczulski 
nie mówiąc już o zupełnie młodych jak: Zubko- 
wski, Ponikiewski, Dulla, Hobot, Miszewski. Cie
szymy się obecnością zawsze wiernego Sągajłły i 
Górskiego, Budzyńskiego, Anczykowskiego, Plezi, 
Libera.

Zniknęła różnica starszeństwa, zniknęła różnica 
stopni ale pozostała radość zobaczenia ich wszy
stkich.

Na pożegnanie zapadła uchwała, że gospodarzem 
przyszłego zebrania będzie Franek Pitułko (z po
mocą Edwarda Libera). Wszyscy obecni przyrze- 
k'ii swoją obecność.

B.J. i B.M.
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W Kołach SMW
i

KOŁO SMW - FRANCJA

Dnia 11-go grudnia 1976 odbyło się statutowe 
zebranie Koła Francja z obecnością prezesa SMW 
kmdr. Wrońskiego i siedemnastu członków Koła.

Jak już bywa w zwyczaju, zebranie odbyło się 
w miłej, koleżeńskiej atmosferze — co jednak nie 
wyklucza dyskusji na temat spraw Koia.

Na 'wyraźne życzenie kmdr. Wrońskiego udzie
lenia mu głosu po załatwieniu spraw dotyczących 
Koła, Zarząd zadecydował skrócenie przewidziane
go programu zebrania, by umożliwić jak najszer
szą dyskusję z prezesem SMW. W tym celu zebra
nie odbyło się w dwóch częściach: 1) sprawy do
tyczące koło miejscowe; 2) Dialog z prezesem 
SMW.

Zebranie zostało otwarte przez prezesa Koła 
Francja, który powitał kmdr. Wrońskiego i obe
cnych kolegów. Po tym w kilku słowach kmdr. 
Wroński wyraził zadowolenie ze swego pobytu w 
gronie kolegów z Francji i przystąpiliśmy do wła
ściwego programu.

Głos zabrał nasz skarbnik, kolega Kalicki, któ
ry z okazji końca roku, przedstawił bilans finan
sowy koła za rok 1976, obrazujący, że sytuacja 
pieniężna koła jest zadawalająca.

W następnym punkcie, sekretarz przedstawił 
ogólny raport z działalności koła w ciągu roku. 
Oprócz działalności wewnętrznej, jak zebrania, 
spotkania, bankiet, Koło brało udział lub było re
prezentowane w licznych manifestacjach patrioty
cznych czy społecznych. W wolnych wnioskach 
został przyjęty projekt organizacji pięciodniowej 
wycieczki Koła do Plymouth. W tym celu zarząd 
nawiąże kontakt z kołem SMW w Plymouth. Zo
stało postanowione, że decyzja w tej sprawie bę
dzie podjęta na następnym zebraniu. W dalszym 
ciągu omówiliśmy szczegóły dotyczące naszego ro
cznego bankietu, który odbędzie się 23 kwietnia 
1977.

Pierwsza część programu została wyczerpana 
i zarządzono krótką przerwę.

Przystępując do dalszego zebrania, oddaliśmy 
głos prezesowi SMW, który w świetnym stylu 
przedstawił dotychczasową działalność SMW i dal
sze plany na przyszłość.

Tak samo dał nam do wiadomości obecne tru
dności finansowe i projekt rozwiązania SMW.

Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania obecnych, 
kmdr. Wroński dał nam do rozważenia dwa pro
blemy:

1. Co myślimy o istnieniu SMW (sens jego uży
teczności,czy kontynuować dalej? w jakiej formie? 
albo przystąpić do jego rozwiązania).

2. Sprawa „Naszych Sygnałów” (czy dalej mają 
być wydawane? w jakiej formie i co mają zawie
rać).

Pierwszy zabrał głos nasz prezes, kolega Plewa. 
Przypomniał warunki założenia tutejszego koła, jak 
i kilka punktów naszego statutu; statutu oficjalnie 
zadeklarowanego w prefekturze Pas de Calais, pun
któw, które muszą być przestrzegane. Nasza dzia
łalność odbywa się na terenie Francji, czujemy się 
zobowiązani współpracować, by podkreślić nasze 
istnienie, ze wszystkimi organizacjami patriotycz
nymi i władzami legalnymi na tutejszym terenie.

Głównymi celami naszej działalności są:
1. utrzymanie dobrego imienia Polski i Narodu 

Polskiego;
2. utrzymywanie więzi koleżeńskiej między by

łymi marynarzami polskimi gdziekolwiek znajdują 
się w świecie.

Czujemy się zobowiązani ograniczyć się do tych 
dwóch punktów, by móc złączyć możliwie jak naj
większą liczbę kolegów, bez względu na ich zapa
trywania osobiste, bo segregacja między Polakami 
jest „luksusem", który absolutnie odrzucamy.

Tak jak się wyraził przezes Wroński, w wypad
ku „cas de force majeure”, każdy musi się poczuć 
zobowiązany pracować dla dobra imienia Polski, 
gdziekolwiek się znajduje i w miarę jego możli
wości.

Następnie kol. Mendyk poprosił o głos. Przy
pomniał z jakim zapałem w 1939 roku emigranci 
polscy odpowiedzieli na apel rządu polskiego we 
Francji; nikt z nich nie zastanawiał się nad poglą
dami rządu, masowo — młodzi i starsi — ruszyli 
w obronie ojczyzny. Jesteśmy więc przekonani, że 
dalej należy pracować w tym duchu. Po tej dy
skusji, prezes koła, kolega Plewa poprosił obecnych 
o wyrażenie na gorąco swej opinii na zapylania 
kmdr. Wrońskiego.

Sprawa SMW

Sumując wszystkie odpowiedzi wyrażone w dal
szym ciągu dyskusji na ten temat, wynika: do 
działalności w ubiegłych latach nie mamy żadnych 
zastrzeżeń ani krytyk, nasze informacje o życiu 
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i sprawy SMW w ciągu tych długich lat są raczej 
skąpe. Jesteśmy przekonani, że każdy działał1 w do
brej myśli i zasłużył na podziękowanie za podtrzy
mywanie dobrego imienia Marynarki Polskiej, lecz 
kwestia likwidacji SMW to jest inna sprawa. My- 
ślimy, że SMW powinno dalej istnieć, tak długo 
jak znajdą się ludzie dobrej woli, by to prowadzić.

Dobrze rozumiemy, że starsi koledzy myślą o 
zwolnieniu się od tej pracy, aby skorzystać z za
służonego odpoczynku, lecz młodsi powinni poczuć 
się do obowiązku i dalej tą pracę prowadzić.

Ci, co przez długie lata pracowali dla dobra 
SMW, nie mogą powiedzieć dzisiaj — koniec, za
mykamy i odchodzimy. SMW nie jest sprawą pry
watną w której obrzucano się kwiatami i ładnymi 
słowami, by w końcu dojść do tak negatywnego 
rezultatu tzn. likwidacji SMW.

W naszym przekonaniu SMW powinno dalej ist
nieć i służyć jako podstawa dla utrzymania łączno
ści i informacji dla wszystkich byłych polskich ma
rynarzy.

„Nasze Sygnały”

Nasza opinia. „Nasze Sygnały” powinny dalej 
wychodzić, jest to droga do podtrzymania konta
któw pomiędzy byłymi członkami marynarki wo
jennej.

Co do formy wydawnictwa to pragniemy, by by
ła bardziej dopasowana do spraw aktualnych do
tyczących byłych polskich marynarzy.

Główna część wydawnictwa powinna być po
święcona okresowi drugiej wojny światowej, obec
nemu życiu byłych marynarzy w świecie i ich pro
blemom. Niech będzie rubryka adresów zarządów 
poszczególnych kół i dział poszukiwań osobistych.

Rozdział poświęcony historii marynarki wojen
ne). Jesteśmy myśli, że wszelkie sprawy dotyczące 
Polski i Polaków a nie związane z marynarką wo
jenną okresu 1939-45 są na pewno bardziej do
kładnie opracowywane przez pisma wydawane wy
łącznie w tym celu. Niech „Nasze Sygnały” ogra
niczą się do roli pisma byłych polskich marynarzy.

Co do finansowania, jesteśmy gotowi pomóc w 
miarę naszych możliwości; nie mając innych do
chodów oprócz składek członkowskich, lepiej by
łoby zwrócić s:ę w kierunku dobrowolnych opo
datkować w ramach Kół.

Sekretarz Koła 
H. Piotrowski

Opłatek Koła SMW w Manchester

Na kilka dni przed Świętami Bożego Narodze
nia, dostałem list od Prezesa SMW — komandora 
Wrońsk ego, z propozycją zorganizowania zebrania 
Koła, ewentualnie połączonego z opłatkiem. W 
swoim liście pisał: „Stosując się do zaleceń osta
tniego Walnego Zjazdu, odwiedzam wszystkie Ko
ła Lokalne. Ponieważ Święta mam zamiar spędzić 
w Bradford zwracam się do Ciebie z zapytaniem, 
czy nie mógłbyś w tym czasie zorganizować ze
brania członków Ko<a (połączone z ewentualnym 
opłatkiem) na którym miałbym okazję porozma
wiać i poruszyć temat „Naszych Sygnałów” i spra
wę przyszłości Stowarzyszenia”.

Przy naszej „sprężystej” organizacji w terenie, 
wyglądało to bardzo prosto. Zatelefonowałem do 
kolegi Podbylskiego (Z-ca Prezesa) nie był w do
mu, więc z kolei do kolegi Pipki, Sekretarza Ko
ła, który jest również kierownikiem Klubu Para
fialnego. ,jPanie kolego, mam list od komandora 
Wrońskiego w którym proponuje IZebranie człon
ków Koła itd ...” Krótki czas — powiada Pipka 
— no i Święta i to i owo,... ale ilu nas będzie 
można zebrać? . . . Proponuję, że może porozma
wiamy z Podbylskim w niedzielę po nabożeństwie.

W niedzielę był również Kulesza i Tadzio Fi
lipczak. Kulesza powiedział, że się postara, ale nie 
przyszedł, coś mu widocznie wypadło innego. Pod- 
bylski, Pipka i ja (prawie że cały Zarząd Koła w 
komplecie), obliczyliśmy szybko nasze możliwości 
i zdecydowaliśmy, że wtorek 28-go grudnia o 6.30 
wieczorem — odpowiadałby wszystkim najlep;ej. 
Kolega Podbylski dostał za zadanie zwerbować jak 
najwięcei kolegów, a kolega Pipka miał się zająć 
sorawami zasadniczymi: salą, zorganizowaniem bu
fetu i oczywiście trunkami; opłatek dostarczy Pro
boszcz. Postanowiliśmy również zaprosić na opła
tek nasze urocze żony, ażeby swoją obecnością na
dały naszemu zebraniu charakter „Rodzinnej gro
mady marynarskiej”. Następnego dnia zadzwoniłem 
do pani Haliny do Londynu z prośbą, ażeby prze
kazała naszą propozycję i zgodę na proponowany 
Onłatek komandorowi Wrońskiemu.

We wtorek 28-go spotkałem Bohdana o 4 pp. na 
stacii zabrałem go na kilka chwil do domu. W 
drodze oodz:elił się ze mną wrażeniami ze Świąt 
no i wrażeniami ze swoich poprzednich wizyt do 
innych Kół i zapoznał mnie z tematem, który pra
gnął poruszyć na naszym Zebraniu. Za niespełna 
dwie godziny, byliśmy znów w drodze, w towarzy
stwie mojej żony, do Klubu Parafialnego. Tego 
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samego rana dzwonił do mnie Pipka i zawiadomił 
mnie, że będzie nas wraz z żonami około 17 osób, 
wydawało mj się, że zwerbujemy większą ilość, 
ale zważając na krótki termin w jakim musieliśmy 
to zebranie zorganizować, nie wyglądało to naj
gorzej.

Krótko po naszym przyjeździe do klubu, zaczęli 
napływać koledzy z żonami. Pierwsi zjawili się ko
lega Hajek z żoną, później koledzy Pietrzak z żo
ną, Podbylski z żoną. Bąk, Tadzio Filipczak, Pa
nek (ostatnio przeszedł ciężką chorobę), kolega 
Opeldus z żoną (kolega Opeldus jest znanym tu
taj dyrygentem chóru im. Moniuszki), zaś kolega 
Pipka wraz z żoną krzątali się już od dawna wo
kół stołów.

Po krótkim przywitaniu, przeprosiliśmy zebrane 
towarzystwo i poszliśmy z komandorem Wrońskim 
zaprosić na nasz pierwszy marynarski opłatek no
wego Proboszcza — księdza Jędrzejczaka. Kiedy 
po krótkim zapoznaniu się wróciliśmy na salę, cze
kała już na nas sherry i żywo rozmawiające to
warzystwo. Za kilka chwil dołączył do nas Pro
boszcz i wznieśliśmy toast za pomyślność Nowego 
Roku, po czym podzieliliśmy się opłatkiem, życząc 
sobie zdrowia i rodzinnych sukcesów. Wprowa
dzeni w pogodny świąteczny nastrój z ochotą za
braliśmy się do suto zastawionego bufetu i zasiedli
śmy do stołu. Ksiądz Jędrzejczak z panią Opeldus 
zasiedli po mojej prawej stronie, a po lewej Prezes 
SMW.; reszta towarzystwa zajęła miejsca wzdłuż 
stołu. Kolega Pipka, nasz stały Podczaszy, zajął 
się skrzętnie winem. W toku miłej rozmowy, do
wiedzieliśmy się szybko, że nasz Proboszcz i ko
mandor Wroński, kończyli to samo gimnazjum w 
Kraśniku Lubelskim, z tą różnicą, że dzieliło ich 
małe dwadzieścia lat. poza tym muszę obiektywnie 
potwierdzić, że Bohdan był wspaniale zorientowa
ny w życiu „Kraśnickiego Society” z dużym na
ciskiem na płeć żeńską, w czym nasz Proboszcz, 
n'e mógł mu zupełnie dorównać, mimo, że w la
tach jest o wiele bardziej współczesny.

Korzystając z miłego obowiązku, przywitałem w 
kilku słowach księdza Proboszcza, ciesząc się z Je
go obecności na naszym pierwszym marynarskim 
opłatku i życząc mu owocnej pracy w nowo obję
tej parafii. Z kolei wyraziłem radość z przyjazdu 
naszego Prezesa SMW komandora Wrońskiego, 
czyniąc go poniekąd odpowiedzialnym za tę wspa
niałą uroczystość. Wreszcie powitałem wszystkich 
kolegów ze specjalnym akcentem skierowanym do 
nań, ktore w tak naturalny i bezpośredni sposób 
zawsze czynią nasze spotkania miłymi okazjami 

do bliższego poznania się i przyjemnej pogawędki. 
Mój noworoczny „występ” zakończyłem wznosząc 
toast za pomyślność nas wszystkich w Nowym Ro
ku, życząc wszystkim zdrowia i pełnej radości w 
ich poczynaniach, kończąc słowami Mickiewicza 
„Kochajmy się”. W odpowiedzi ksiądz Proboszcz 
gorąco nam podziękował za zaproszenie i gościnę 
i zakończył swoje podziękowanie marynarską ane
gdotą. Później zabrał głos Bohdan i po miłych sło
wach podziękowania, zabawił nas, w sposób dla 
niego naturalny i pełen humoru opowiadaniem o 
„DP”. (Displaced Persons) w jego interpretacji 
(Ditinguished Poles) o wydarzeniu, które podobno 
miało miejsce na jednym z angielskich przyjęć, na 
którym był jako honorowy gość. Tylko on jeden 
jest w stanie to opowiadanie powtórzyć, więc ja 
nie będę próbował tego zrobić.

Po tym rozpoczęły się pogawędki i wspomnie
nia z wojny i dawnych marynarskich przeżyć. Ko
lega Bąk, warto przy tej okazji zaznaczyć, że oże- 
mony jest z prawdziwą Hiszpanką, we wspaniałej 
gwarze marynarskiej opowiedział nam swoje wra
żenia z pierwszej po wojnie wizyty w Gdyni, jako 
marynarz na jednym z angielskich statków.

Ponieważ Bohdan postanowił wracać tego same
go wieczoru do rodziny w Bradford, więc przepro
siliśmy Proboszcza i panie i zebraliśmy się obok w 
sa'i, ażeby porozmawiać na tematy Stowarzyszenia 
a w szczególności dotyczące naszej przyszłość', 
„Sygnałów” i pomocy kolegom. Po krótkim zagaje
niu przez Prezesa komandora Wrońskiego, roz
poczęła się ogólna dyskusja. Rezultatem naszej roz
mowy było ogólne zdanie zebranych kolegów, że 
do rozwiązania się Stowarzyszenia jeszcze jest da
leka droga. „Nasze Sygnały” jako najbardziej sku
teczny łącznik między nam’, powinny ukazywać się 
tak często, jak będzie do nich materiał, wszyscy 
nowinni być zachęcani do pisania, o naszych spra
wach. o naszym życiu i naszych wojennych wspo
mnieniach. Często się zdarza, że wiemy coś o ko
legach porozrzucanych po całym świecie, a brak 
nam wiadomości o tutejszych ..Brytyiczykach”. 
Fundusze na „Sygnały” muszą się znaleźć i musi- 
mv snoirzeć świeżo na nasze zobowiązania i nasze 
ce’e iako Stowarzyszenie. Od końca wojny jest już 
nonad 30 lat i większość członków Stowarzyszenia 
ma dobrze zabezpieczony byt, a wiec kwestia po
mocy nie iest tak aktualna jak dawmej. Czv wobec 
teeo fundusze n:e mogłyby być użyte z większym 
n’c'skiem na potrzeby Stowarzyszenia? Dopóki 
istnieie Stowarzyszenie, będą fundusze, a d'a ist
nienia Stowarzyszenia niezbędni są ludzie, którzy 
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związani są wspólną myślą. Myśl tę możemy prze
kazać i kultywować drogą kontaktu, drogą „Na
szych Sygna'ow” i w tym kierunku musimy skiero 
wać nasze wysiłki. Na to muszą się znaleźć fundu
sze w pierwszym rzędzie. Czas nas wykrusza i co 
raz mniej jest kolegów do pracy, inni chętni nie 
mają już zdrowia albo sił, dlatego musimy gorąco 
zaapelować do wszystkich aby w imię wspólnych 
celów pomogli tym, którzy tak wspaniale dotych
czas dla nas poświęcali czas i pomogli nasze Sto
warzyszenie utrzymać w tak aktywnej formie.

We wspaniałym duchu zakończyliśmy nasze ze
branie i po krótkim pożegnaniu, zabrałem Bohda
na na stację. Nie wiem jak mu smakowała kolacja 

i jak się bawił w naszym towarzystwie (zapewni! 
mnie, że dobrze), ale co ważniejsze, że zapewnił 
mnie, iż po tym krótkim zebraniu odmósł wraże
nie, że wszyscy są za utrzymaniem Stowarzysze
nia i jak się wyraził: „Duch u nas panuje jeszcze 
zdrowy, marynarski” a to chyba bardzo ważne.

Kiedy wróciłem ze stacji na salę, rozbawione 
towar ystwo kontynuowało niedokończoną kolację. 
Wspaniałe wypieki i kawa, zakończyły część kuli
narną, a mocniejsze trunki gruntowały drogę wspa
niałemu samopoczuciu obecnych na pierwszym 
Opłatku Koła SMW w Manchester.

T. Lesisz

KOŁO SMW - PLYMOUTH
W sobotę 13-go listopada b.r. byliśmy zaszczy

ceni przyjazdem do naszego Koła Prezesa Zarządu 
Głównego w Londynie, Pana Komandora B. Wroń
skiego. Celem Jego zapowiedzianej wizyty było, by 
zacisnąć łączność z Kołem, osobiście zapoznać się 
co się u nas dzieje, jaka jest aktywność Koła, jak 
gospodarujemy, czy mamy i jakie są nasze pro
blemy a przy okazji być może, żeby odwiedzić 
(z nostalgią) miejsce, które było główną bazą na
szej Marynarki Wojennej, skąd nasze okręty wy
ruszały do akcji bojowych (niektóre pod Jego do
wództwem), miejsce gdzie szkolono surowy mate
riał na przyszłych, i — jak historia wykazała — 
dzielnych marynarzy. Nie należy również pomi
nąć, że właśme tutaj w Plymouth powstała Samo
pomoc Marynarki Wojennej.

Idea wizyty wspaniała i bardzo pożądana, szko
da tylko że to się dopiero teraz stało, kiedy Stow. 
Mar. Woj. jest u schyłku istnienia. Należy ubole
wać, że poprzedni Prezesi Zarządu Głównego nie 
uczynili tego wcześniej a przecież Koło Plymouth 
sugerowało a nawet zapraszało. No ale nie będzie
my sędziami i jak to się mówi „lepiej później niż 
wcale”.

O godz. 20,00 wieczorem odbyło się towarzyskie 
zebranie członków Koła w naszym własnym Klu
bie. Tych, którzy nie mieli okazji być w naszym 
Klubie, pragnę poinformować, że Koło Plymouth 
miasta Plymouth, tuż obok głównej stacji kolejo
wej. Klub nasz jest oficjalnie zarejestrowany u 
władz miasta pod nazwą „Polish Naval Association 
Club” i posiada licencje na wyszynk trunków alko
holowych (z polską wódeczką włącznie). Posiada 

nowoczesne umeblowanie, nowy dywan na podło
dze, żyrandole i bardzo ładny bar, zrobiony zdę- 
bowego drzewa własnymi rękami kol. L. Wolnego. 
Kol. Wolny jest również głównym barmanem i 
przyjął obowiązki zaopatrzeniowe. W obsługiwaniu 
baru pomagają mu kol. Wieczorek i kol. Ladrowski 
a jak zajdzie potrzeba, to i kol. Sroka też się do
łoży. Wszystko to jest robione bezpłatnie, systema
tycznie i z chęcią. Klub nasz jest otwarty tylko 
w soboty lub w dnie specjalnych okazji w godz. 
07,00 - 11.00 wieczorem.

Na zebraniu obecni byli: kol. kol. Brokowski A., 
Czarnota J.. Chechlowski K., Hincke B., Jakubo
wski S., Jakubiszyn E„ Kozicz M., Krowicki M., 
Grześkowiak H., Ladrowski J., Maleszka T., Preis
ner Fr.. Paz Z., Potapowicz S., Pianko J., Sroka T. 
Staskiewicz W., Rumiński Fr., Wolny Leon. Wie 
czorek R. Razem 20-tu. Po zagajeniu Zebrania 
przez Prezesa Koła Plymouth kol. Preisnera, 

Prezes Zarządu Głównego kol. B. Wroński poin
formował obecnych o charakterze Jego wizyty, o- 
kreślił obecną sytuację i ewent. przyszłość Stow. 
Mar. Woj. a następnie zadawał pytania o opinie 
i zamiary członków Koła Plymouth.

W czas'e ożywionej dyskusji, która trwa’a ponad 
dobrą godzmę, między innymi poruszona była kwe
stia ewentualnego rozwiązania Stowarzyszenia. 
Członkowie Koła Plymouth wyraźnie podkreślili, 
że chociaż oryginalna idea Stow. Mar. Woj. 
;est już aktualna, jednak są zdania, żeby się z li
kwidacją zbytmo nie śpieszyć. Ale zdają sobie 
sprawę z coraz to większych trudności, jak np. 
stały upływ członków (wiek i zdrowie nie pozwa
lają gorliwym na dalszą pracę dla Stow.), które 
spowodują, że przyjdzie moment, iż będzie brak 
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kandydatów do Zarządu Głównego. W tym wy
padku poszczególne Koła albo będą się musiały li
kwidować albo prowadzić samodzielnie. Jeżeli cho
dzi o Koło Plymouth, to obecni na zebraniu, za
pewnili naszego Prezesa Zarządu Głównego, że Ko
ło Plymouth będzie istniało w tej czy innej formie 
przez długie, długie lata. Nawet ktoś tam się wy
raził, że dopóki jeden z nas zostanie przy życiu, 
to złoży ten nasz wieniec przed Tablicą Pamiątko
wą przy bramie Dockyardu.

Pre'es Zarządu Głównego poruszył również 
sprawę ..Naszych Sygnałów”, koszt ich druku i 
czy są one na czasie czy też wyrzucane do kosza; 
czy jest więc pożądane dalsze ich wydawnictwo. 
Prezes Zarządu Gł. został zapewniony przez obe
cnych na zebraniu, że każdy je czyta z zaintereso
waniem i że wydawnictwo ich powinno w miarę 
możności być kontynuowane; zgadzają się na za
płacenie za każdy No.

Po zakończeniu zebrania, które się odbyło w 
przyjaznej i towarzyskiej atmosferze, przenieśliśmy 
się do sali z barem, gdzie na nas czekały Panie 
z wspaniale przygotowanymi zakąskami. Tutaj mu
szę wspomnieć, że było to zasługą pani Lusi Wie
czorek i pani Rumińskiej, które nas nigdy nie za
wiodą, gdy zajdzie potrzeba. Koledze Ladrowskie- 
mu należy się uznanie za dostarczenie prowiantu. 
Szybko też pojawiły się wypełnione różnymi gatun
kami trunków kieliszki i Chyba nie potrzebuję 
wspommać jaka była na sali atmosfera; wesoło 
i serdecznie. Wszędzie uśmiechnięte poczerwienione 
twarze, pełne zadowolenia.

Odniosłem wrażenie, że pan kmdr. Wroński czuł 
się u nas jak w domu. Z miejsca można było po
znać, że okazje takie nie są mu obce. Z wielkim 
doświadczeniem zmieniał stoliki, żeby z każdym 
porozmawiać, czego zresztą wszyscy pragnęli. Je
dnak najdłużej zatrzymał się (albo został zatrzyma
ny) przy stoliku pań. Nie omieszkał również po
wiedzieć im kilka kawałów, o czym świadczyły chó
ralne wybuchy śmiechu.

Wprawdzie w naszym menu sie było potraw z 
francuskimi lub egzotycznymi nazwami ale według 
mojej skromnej opinii była jedna potrawa, która 
nam Polakom często smakuje lepiej niż jakiekol
wiek inne. Otóż w pewnym momencie dotarł do 
nas aromatyczny zapach i chyba nikt z nas nie 
miał wątpliwości co to za potrawa. Na sali powsta
ła chwilowa cisza, kieliszki zostały zignorowane, 
wszystkie spojrzenia skierowały się ku drzwiom. 
Znalazł się jednak ktoś kto nie mógł wytrzymać 

i krzyknął: „Bigos”! No, ale proszę państwa, nie 
był to taki bigos, który nam chochlą nalewano 
z kotła, w czasie naszej służby w Mar. Woj. Praw
dziwy Bigos, Specjalny Bigos. Tutaj wyłączna za
sługa i uznanie należy się gospodarzowi Domu 
p. K. Kopalce. Bigos jest jego specjalnością, rzadko 
kto mu dorówna. Nie chce sam zdradzić recepty 
ale podpatrzyliśmy, że rum i Guiness jest dodawany

Po sprzątnięciu tej potrawy (niektórzy mieli 
szczęście dostać drugą porcję, ja również) i po obli
zaniu się, znowu poszły w ruch kieliszki, można 
było zauważyć koleżeńskie sprzeczki jak np.t „Co 
się nap i jesz? — Nie kochasiu, teraz moja kolejka! 
— Przepraszam cię bardzo — ja stawiam” itp. 
Wszystkie te małe incydenty sprawiły, że wieczór 
był bardzo urozmaicony.

Nie obyło się również bez muzyki. Kol. Rumiń
ski puszczał płyty na record player a „Tango Ma
rynarskie” miało największe powodzenie. Czas mi
le płynął, ale nadeszła północ i trzeba było się 
rozejść — lecz tylko na jedenaście godzin.

Następnego dnia, punktualnie o godz. 11.00 ra
no odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwia
tów przed Tablicą Pamiątkową dla poległych pol
skich marynarzy, przy Albert Gate, Devonport. 
Przybyło około 100 osób. Pan kmdr. Wroński zło
żył wieniec w imieniu Stow. Mar. Woj. Drugi wie
niec złożył Prezes Klubu Białego Orła. Trzeci wie
niec Prezeska „Anglo-Polish Cultural Society” a 
dzieci Angielsko-Polskiego Związku Kulturalnego 
złożyły kwiaty. Brytyjska Marynarka była repre
zentowana przez Cmdr. Badcock z żoną.

Po uroczystości nasi członkowie, członkowie Bia
łego Orła, Anglo-Polish Cultural Society i dzieci, 
zaproszeni byli do naszego Klubu na kawę, skąd 
na zaproszenie Zarządu KPO udaliśmy się do Klu
bu Białego Orła na kieliszek. Ponieważ do Klubu 
Bia’ego Orła należy dużo ex-marynarzy, pań Kmdr. 
Wroński miał sposobność z nimi osobiście poroz
mawiać. Serdecznie go tam przyjęto i w czasie roz
mów powstała sugestia, żeby coś wspólnie urządzić 
na święto Marynarki, w lutym. Pan Komandor 
Wroński wyraził zgodę wzięcia udziału w takim 
„kulturalnym” zebraniu i łaskawie obiecał przy
wieźć i wyświetlić polskie filmy. Proponowane jest 
również coś kulturalnego na 3-go maja, naturalnie 
z nomocą i udziałem p. Komandora Wrońskiego.

Tak więc w:zyta p. komandora Wrońskiego do
biegała końca ale to jeszcze nie wszystko. Na 
godzmę przed Jego odjazdem, Zarząd Koła Ply-

Dokończenie na str. 43
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Z KOLEGAMI PO ŚWIECIE
Od czasu do czasu mieliśmy wiadomości od na

szego kolegi i przyjaciela z MDLotu płk. lotni
ctwa W. J asionowśkiego ze Stanów Zjednoczonych.

Nasz starszy kolega kmdr. W. Januszewski za
wsze o nas pamięta i pisuje z Argentyny. Pomimo 
już bardzo poważnego wieku wciąż jeszcze pracu 
je zarobkowo. W swoim liście z dnia 25 stycznia 
zaznaczył, że artykuły redaktora Naszych Sygna
łów kdr. dr. Markowskiego są zawsze bardzo 
wartościowe i rzeczowe.

Kol. inż. Tadeusz Jekiel ze Stanów Zjednoczo
nych, według tego co mówił w ub. roku będąc 
przejazdem przez Londyn, powinien być już na 
emeryturze. Obiecał, że wówczas będzie miał wię
cej czasu na pisanie wspomnień i relacji ze swojej 
bujnej kariery w czasie II wojny światowej. Wła
śnie podczas spotkania w stowarzyszeniu z sekre
tarzem — ten ostatni dostał zawału serca, ale o to 
oczywiście sekretarz kol. Jekiela nie wini.

Kol. Kadulski jak zwykle spędza część roku w 
Norwegii, a drugą część w Hiszpanii, w której jest 
właśnie teraz w okresie zimowym.

Dokończenie ze str. 42
mouth zebrał się z p. Kmdr., by zreasumować ca
łość naszego W/Endu i przy kawie, w spokojniej
szej atmosferze, omówić niektóre sprawy czy też 
uzyskać wskazówki, porady. Jesteśmy przekonani, 
że Prezes Zarządu Głównego osobiście mógł się 
przekonać, że Koło Plymouth istnieje nie tylko 
ewidencyjnie ale jest aktywną częścią Stow. Mar. 
Woj. a wzrastająca ilość członków, która dobiega 
50-ciu, jest tego dowodem. No ale ostateczną opi
nię o nas pozostawiamy Jemu.

Kończąc, mamy nadzieję, że owocny był ten 
W/E i że w przyszłości tego rodzaju kontakt z 
Kołami jest wskazany. Pewni jesteśmy, że w ten spo
sób można zacisnąć łączsość i zapewnić większe 
zrozumienie między nami.

Koledzy z Plymouth

Sądząc z jego listu, kol. Józef Klamt nadal prze
bywa w Maidenhead Berks.

Kol. J. Krawczyński zawiadomił nas o zmianie 
adresu. Obecnie zamieszkuje w Toronto w Kana
dzie.

Kol. A. Kłopotowskiego mamy okazję widywać 
bardzo rzadko. Przysłał pieniądze na wieczór ko
leżeński, ale jednocześnie przeprosił, że w nim u- 
działu wziąć nie może.

Kol. kmdr. W. ŁoskoCzyński przesłał bardzo mi
lą kartkę sekretarzowi SMW w związku z jego 
chorobą, życząc mu szybkiego dojścia do zdrowia.

Kol. dr. Andrzej Musiałkowski gdy pisze, za
wsze przesyła bardzo miłe listy. Jest bardzo dumny 
ze swojej córki, która pracuje dla United States 
Antarctic Research Programme i dopiero przed 
kilku dniami wróciła z bieguna południowego. Wy- 
daje się doktorowi i bodajże słusznie, że jego cór
ka Anna jest pierwszą Polką, która znalazła sobie 
posadę na biegunie. Jego list jest datowany z 29 
listopada 1976.

Kol. kmdr. Namieśniowski pamięta o swoich 
przyjacjelach z kursu w Londynie, jak również <— 
będąc na urlopie — przysłał do nas pocztówkę z 
Egiptu, podpisaną przez niego i jego małżonkę.

Pan J. Nowakowski w grudniu ub. roku przy
słał nam piękny album (wydawnictwo PRL) o Ma
rynarce Wojennej i w zamian za to poprosił o 
przysłanie mu naszego albumu, co też zostało zro
bione.

Kol. Ignacy Zembaty-Nowacki w swych listach 
do nas, bardzo często wspomina w nich o swoich 
barwnych przeżyciach wojennych.

Jednym z najbardziej szczodrych kolegów, w 
związku z naszym apelem o datki na wydawanie 
Naszych Sygnałów, był kol. Obrusik z Blackpoolu, 
który na ten cel ofiarował £25.-

Kol. Pawłowicz, jak wynika z jego życzeń, po
nownie pływa. Życzenia otrzymaliśmy z M/T 
Ocean Ambasador Yokohama.
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Z kol. inż. Piaskowskim jesteśmy w stałej ko
respondencji. Kol. Piaskowski jak zwykle z nieby
wałą energią opracowuje lematy związane z Ma
rynarką Wojenną i wyszukuje wszędzie gdzie mo
że potrzebne mu materiały, których niestety nigdy 
nie ma dość.

Kol. Pohorecki jak zwykle prowadzi cygański 
tryb życia wędrując po swoim kontynencie do roz
maitych miejscowości, zależnie od własnej chęci i 
pogody. Ponieważ o nas nie zapomina, otrzymuje
my od niego śliczne widokówki. Pisze, że trzyma
ją się na ogół dobrze, to jest małżonka doskonale, 
a on nie narzekałby, gdyby nie reumatyzm w prze
gubie prawej ręki. Mówi nawet, że trzymanie pió
ra jest czasem bardzo bolesne, jednak na ogół fan
tazji nie traci.

Kol. Pieńkowski w swym liście narzeka na bar
dzo surową zimę i ogromne opady śnieżne, które 
bardzo utrudniają jazdę autem. Jako wielki ama
tor rybołóstwa obiecuje sobie różne delicje w okre
sie wiosennym, gdy ten sport znowu stanie się mo
żliwym.

W swoim liście z grudnia pani Zofia H. Proszek 
(Siemaszko) wspomina bardzo mjle znajomych 
kolegów z W. Brytanii a szczególnie wizytę p. Ju
lii Mackus w Kanadzie.

Kol. Pstruszeński jest bardzo zajęty na swojej 
farmie we Francji, więc nie ma czasu na pisanie 
listów. Jednak zawsze o nas wszystkich pamięta o 
ile chodzi o datki i składanie życzeń dla kolegów.

Kol. Plewa, który jest prezesem Koła Francja, 
jak zawsze jest bardzo energiczny i pełen inicja
tywy. Zapowiedział swój przyjazd na Walne Zebra
nie wraz z kol. Majem. Będzie więc okazja nacie
szyć się jego obecnością.

Kol. Rekner, który mieszka pod Londynem, 
urozmaica sobie życie jak może. Czasem wyjeżdża 
odwiedzić rodzinę do Polski, a gdy mu zbytnio 
na lądzie się nudzi, a jest okazja, obejmuje do
wództwo jakiegoś statku, aby go znowu owiały 
wiatry Atlantyku i sztormy Zatoki Biskajskiej.

Choć mieszka w Londynie, kol. Seifert przysłał 
parę miłych słów do Stowarzyszenia. Mówi, że z 
jego zdrowiem jest rozmaicie, raz gorzej raz lepiej 
i na ogół musi na siebie teraz uważać. Twierdzi, 
że lekarze nie bardzo wiedzą co mu jest, więc ca
łą iwinę zwalają na serce.

Kol. Milisiewicz w swym liście ze stycznia b.r. 
twierdzi, że z Naszych Sygnałów bije pewnego ro
dzaju pesymizm o ile chodzi o dalsze istnienie Sto
warzyszenia. On sam jest pełen optymizmu i dąży 

do tego, aby stworzyć w Toronto Koło Marynarki 
Wojennej, do którego by wciągnął starszych, młod
szych i najmłodszych kolegów wraz z rodzinami. 
Na odwrocie listu figuruje piękne zaproszenie do 
kolegów z okazji święta Marynarki Wojennej, na 
ozien .12 lutego, z wyrysowanym planem, latarnią 
morską oraz odznaką krzyza z kotwicą i pogonią, 
która figuruje na naszych kartkach z życzeniami 
sw.ątecznymi.

W miesiącu lutym b.r. odwiedził nas kol. To
masz Appel wraz z żoną, parną Elżbietą z Austra
lii. Opowiadali mnóstwo ciekawych rzeczy o swo
ich przeżyciach oraz radości jaka ich ogarnęła, gdy 
stanęli na ziemi europejskiej, poczynając od W.o- 
sk.ej, gazie zachłystywali się jej kukurą, do której 
tak bardzo tęsknili w Australii. O przyjeździe 
pp. Appel zos,ał powiadomiony kol. Liber, ponie
waż byli razem zaokrętowani na ORP Krakowiak. 
Kol. Liber skwapliwie zaprosił pp. Appel do sie
bie na kolację i — jak mówił, wspomnieniom nie 
było końca. Pisząc o tym do nas kol. Liber pod
kreślił jak bardzo często ważną rolę odgrywał kol. 
Appel jako operator azdyku oraz operator pod- 
siuchu radiowego w języku niemieckim wówczas, 
gdy E-boty szykowały się do ataku na nich lub 
na konwój, dając dowódcy cenny czas na przeciw
działanie.

Jesteśmy w dosyć rzadkiej ale stałej łączności li
stowej z kol. Serafinem. Przez niego również czę
sto dowiadujemy się o innych kolegach. I tak pi
sze, że kol. Maracewicz wygląda i trzyma się do
skonale, że spotkał Selternicha ■— zupełnie bez 
zmian, jak również naszego starszego kolegę Ja
nuszewskiego. Jedynie Starzeńskiego nie udało mu- 
się spotkać. Utrzymuje również kontakt listowny, 
a czasem osobisty z kol. Pierzyńskim j Żytowie- 
ckim, ponieważ pływają i zachodzą czasem do 
Argentyny. Od tego ostatniego uzyskał garść wia
domości ci kolegach z Kraju. Kol Serafis przyto
czył nawet jego słowa „Ostatnio ze znajomych 
spotkałem J. Czerwińskiego, Szula, Szczęsnego, 
Ochmana i Wąsowicza. Michał Anaszkiewicz, jako 
emeryt, skończył z pilotowaniem. Kol. Leszczyń
ski, jak również De Walden, zmarli na wiosnę. 
Zbyszek Kowalski wrócił z pływania. Jacek Deh- 
nel w tym roku idzie na emeryturę. Rudek Syczy- 
ło chorował i chciał przestać już pływać, ale po
mimo to jest na Morzu Śródziemnym. Henio Kar
piński dorobił się drugiej żony i dzidziusia, już te
raz dwuletniego. Janusz Staliński przestał być re
ktorem Politechniki Gdańskiej i ma więcej czasu 
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na prace naukowe. Józiu Górny pracuje w mor
skim Rejestrze".

Poza tym kol. Serafin będąc u lekarza spotkał 
tam Grabana, który jak zwykle żyje wspomnie
niami i szczegółowo wypytywał się o wszystkich, 
trzyma się nieźle, regularnie kontroluje serce, a 
wygiąda jak na ORP Iskra, tylko włosy białe. Wre
szcie na zakończenie z dumą nas powiadomił, że 
od trzech miesięcy jest dziadkiem grubego i już 
dużego Pawła Maksymiliana. List ten jest z gru
dnia 1976.

Kol. Surzyn wtaz z życzeniami i składką po
wiadomił nas, że już od roku wybiera się odwie
dzić nas tu w Londynie, ale stale coś mu staje 
na przeszkodzie.

Ostatnio prowadzimy ożywioną korespondencję 
z kol. Kazimierzem Szalewiczem. W dużej części 
dlatego, że wciąż następują jakieś nieporozum.enia. 
W jednym ze swych listów pisał, że jakoby już za
kończył swe pływania, a następny był z Dover, że 
jest na innym statku i wyładowuje mandarynki. 
Stąd <nasze listy stale się mijają, ale mamy nadziej,ę 
że ten okres wkrótce się skończy i jego życzenia 
zostaną wykonane zgodnie z jego wolą.

Kol. Tymiński, w swym liście z grudnia 1976, 
podzielił się z nami smutną wiadomością o s. racie 
swego młodszego brata. Pisze również, że wybie
rają się do Nowego Orleanu odwiedzić córkę z 
mężem i wnukami. W 1977 r. prawdopodobnie nie 
odwiedzą Londynu. Co się tyczy stanu fizycznego 
i psychicznego Bej twierdzi, że trzymają się dobrze.

W liście z października 1976 kol. Jerzy Tuma- 
niszwili zawiadomił nas o zmianie swego adresu.

Kol. Wasilewski niezmiennie o nas pamięta, jak 
iównież o naszych obchodach i świętach. W Lo
zannie widuje się z Lady Moncreiffe, która jest 
naszym członkiem Komitetu Honorowego i wiel
kim przyjacielem marynarzy polskich.

Pani Zofia Wisznicka Pinto Pereira jest jedną 
z naszych najgorliwszych członków. Pamięta o 
wszystkich naszych obchodach, o naszych inwali
dach i zaczytuje się w Naszych Sygnałach. W 
ostatnim zeszycie specjalnie jej się spodobał arty
kuł wstępny pt. „Komu służymy”. Z okazji święta 
Marynarki przysłała telegram z życzeniami w swo
im imieniu i męża komandora marynarki portu
galskiej.

Jest nam niezmiernie przyjemnie, że nasz naj
starszy kolega gen. Wołkowickj, który przeszedł 

do wojska jako kmdr. por. Sztabu Generalnego, 
darzy nas niezmiennie swoją pamięcią i sympatią. 
Pamięta on również o naszych obchodach i w oniu 
święta Marynarki Wojennej przesłał dla nas wszy
stkich swoje najserdeczniejsze życzenia.

Z okazji Św.ęta Marynarki Wojennej otrzyma
liśmy śliczną widokówkę Gdańska z 17-go wieku 
z nadpisem; „Gedama omnium portuum Polona- 
rum Clarissima ’. Była to pocz.ówka z życzenia
mi od naszych kolegów w Polsce. Podpisów na 
mej jedenaście.

Koledzy z Polski sugerują abyśmy wspónlymi 
silami stworzyli z kościoła na Oksywiu mały pan
teon Marynarki Wojennej. Sugerują tablice z na
zwami wszystkich okrętów, które brały udział w 
11 wojnie światowej czy to na naszych wodach, 
czy też sa obczyźnie. O tym projekcie koledzy 
na pewno usłyszą później, gdyby nabrał więcej re
alnych kształtów.

Koledzy Nadratowski i Górski reprezentowali 
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej dnia 11 listo
pada na Remembrance Day przed opactwem West- 
m i ns. orskim.

Otrzymaliśmy podziękowanie od biskupa Paul L. 
Seitz, byłego ordynariusza Kontumu w Wietnamie. 
Dziękuje za okazywaną przez nas od czasu do cza
su pomoc i ze smutkiem stwierdza, że nie jest na
dal w stanie udzielać biednym Wietnamczykom 
pomocy, nawet z daleka. List do nas był skierowa
ny z Francji.

Mamy kilka wiadomości o kolegach w Polsce. 
Kol. Bartlewicz ukończył 76 lat i jest bardzo scho
rowany. Dorabia do swojej emerytury piórem. Kol. 
Józef Drąg, pomimo swojego ciężkiego inwalidz
twa i cierpień, wciąż zadziwia swoją pogodą du
cha i wzrusza miłą pamięcią o nas. Od kilku osób 
z Polski otrzymaliśmy życzenia z okazji święta 
Marynarki Wojennej, jak również odwiedziło na
sze Stowarzyszenie parę osób, najbliższych krew
nych naszych ś.p. marynarzy, albo też marynarzy 
zamieszkujących obecnie w Polsce.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie przeniósł się 
do nowej siedziby POSK (Polski Ośrodek Społe
czno Kulturalny) i w związku z tym po raZ pier
wszy zwrócił się do społeczeństwa polskiego z pro
śbą o datki, które pomogłyby mu w urządzeniu 
się pod nowym adresem (238 King Street, London 
W6 ORF).

Nasz kolega w Polsce ppłk w stanie spoczynku 
Michał Kwaliaszwili, obecnie pracownik Wielko
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polskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu zwra
ca się do nas z gorącą prośbą o przesłanie komple
tu umundurowania (od mata do admirała) aby 
jak pisze: .^uwidocznić w muzeum bohaterskie czy
ny Polskiej Marynarki Wojennej w II wojnie świa
towej”. O ile ktoś z kolegów ma taki mundur, 
który zdołał obronić przed molami, jego dar w 
wymienionym muzeum będzie bardzo mile widzia
ny. Prócz umundurowania muzeum również prosi 
o inne oznaki rozpoznawcze (np. specjalności itd.), 
które były noszone przez polskich marynarzy.

Po 20-letnim pobycie w Australii powrócił do 
W.B. kol. Mieczysław Muszyński i zapisał się do 
Stowarzyszenia. Obecnie jego nazwisko brzmi Mi- 
cneal Maclean.

Kol. Bednarz jest członkiem Zarządu Stowarzy
szenia. 15 grudnia nie mógł wziąć udziału w ze
braniu Zarządu ponieważ parę dni urlopu wyko
rzystał aby odwiedzić teściową w Devon. Na ogoł 
ze względu na swoją pracę bywa mu trudno być 
obecnym na posiedzeniach Zarządu.

Koleżanka Anna Cieszkowska jest naszym bar
dzo wiernym członkiem. Gdy ze względu sa zdro
wie czy też zajęcia traci bezpośredni kontakt z 
SMW, utrzymuje go listownie, jednocześnie prze
syłając pieniądze na Nasze Sygnały oraz dla cho
rych na gwiazdkę.

Kol. Farbisz ze Szwecji przyjeżdżał na odsło
nięcie Pomnika Katyńskiego do Londynu wraz z 
kol. Pizuńskim. Ofiarował nam bardzo piękne ko
lorowe zdjęcia na którym figurują na tle pomnika. 
Kol. Farbisz wybiera się w tym reku do Londynu.

Kol. Franoki dął znać o sobie przesyłając pie
niądze na składki oraz na Instytut. Po bardzo czyn
nym życiu wygląda, że życie emeryta jest dla nie
go zbyt spokojne.

St. bsm. E. Gessner pisał do nas list w sprawie 
należnych mu odznaczeń. Jest obecnie na emery
turze. Naszym członkiem nie jest, ale posiadamy 
jego adres.

Polacy w Szwecji z kol. inż. Tadeuszem Głowa
ckim na czele, zaczęli wydawać biuletyn informa
cyjny zatytułowany „Kronika Katyńska”.

Jak zwykle utrzymujemy kontakt z kol. Gidziń- 
skim, który przechodził niedawno operację. Jest po
godny i czynny jak zawsze. Wspomina o przy,e- 
innym spotkaniu z panią Proszek (Zofia Siemasz
ko) z mężem.

Pan Grzońka syn ś.p. chor, z Orkana utrzymu
je jak zwykle z nami łączność. Jak zawsze intere
suje się sprawami mającymi związek z 2 wojną 
światową, a szczególnie z zatopieniem Orkana.

Kol. inż. Michał Hłasko interesuje się żywo 
wszystkim co jest związane z morzem, w równym 
stopniu marynarką wojenną jak i handlową. Zebrał 
piosenki, ongiś śpiewane przez marynarzy, w ksią
żeczce zatytułowanej „Śpiewnik”, którą wciąż sta
ra się uzupełnić. Również opracowuje wykaz arty
kułów Naszych Sygnałów.

Miejsce przeznaczone na mogiłę adm. Unruga 
na cmentarzu oksywskim.
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PAMIĄTKOWA TABLICA w CARDIFF
7 listopada 1976 odbyło się w Cardiff uroczy

ste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci pol
skich żołnierzy, marynarzy i lotników poległych 
w wojnie 1939-1945.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. celebro
waną przez arcybiskupa Cardiffu ks. A. Murphy, 
w asyście księży polskich, z Rektorem Misji Pol
skiej w Anglii i Walii ks. prałatem dr. K. Zieliń
skim na czele.

W czasie Mszy ks. arcybiskup wygłosił nawią
zujące do uroczystości piękne kazanie, a chór ka
tedralny śpiewał po walijsku. Poczty sztandarowe 
organizacji polskich i walijskich stały wokół ołta
rza.

Po nabożeństwie uformował się przed katedrą 
olbrzymi pochód z orkiestrą wojskową na czele, 
który w takt melodii polskich, z „Pierwszą bryga
dą” włącznie, przemaszerował przez miasto pod 
pomnik Nieznanego Żołnierza. Tam polscy przed
stawiciele wojska, marynarki i lotnictwa złożyli 
wieńce. Po czym odegrano hymny narodowe: pol
ski, angielski i walijski.

Następnie udano się pod miejski ratusz, gdzie 
lord mayor Cardiffu dokonał odsłonięcia pamiąt
kowej tablicy, wmurowanej na specjalnym cokole 
przed ratuszem.

Następnie arcybiskup poświęcił tablic.ę
Po czym lord mayor przyjmował gości lampką 

wina.
Na zakończenie uroczystości odbyła się uroczy

sta akademia z przemówieniami lorda mayora, 
przedstawicieli społeczeństwa walijskiego. W imie

niu Polaków podziękował gen. Rudnicki. Stowa
rzyszenie nasze w tych uroczystościach reprezes- 
towali koledzy Kuczys i Wroński.

Uroczystość ta stała się wydarzeniem przekra
czającym ramy lokalne. Listy i depesze do Komi
tetu Organizacyjnego wpłynęły od Arcybiskupa 
Walii: ks. Williamsa, Speaker’a Izby Gmin — po
sła Thomas’a, sekretarza okręgu wyborczego pre
miera Callaghana, który jest posłem z Cardiff, sze
fa opozycji — pani Thatcher, ministra dla Walii 
— Morris’a i wielu innych przedstawicieli życia 
politycznego i społecznego Walii.

Wszystkie te wyrazy pamięci i podkreślania 
wkładu polskich sił zbrojnych w ogólny wysiłek 
sprzymierzonych, wyrażony sie tylko przez przed
stawicieli społeczeństwa ale i rządu, zasługują na 
podkreślenie, w świetle zupełnego milczenia czyn
ników rządowych, w czasie uroczystości odsłonię
cia pomnika Katyńskiego w Londynie w dniu 
18 września 1976 r.

Tablica pamiątkowa w Cardifie jest w kształcie 
wieńca z dębowych liści, w który wplecione są 
napisy Westerplatte, Arnhem, Wilhelmshafen, Battle 
of Britain, Kutno, Monte Cassino, Narwik, 
Falaise. Tobruk, Warszawa, Battle of Atlantic. W 
środku wieńca orzeł polski. Pod wieńcem napis 
„In memory of those Polish soldiers, airmen and 
sailors who gave their lives during the second 
world war 1939-1945”.

This plaque is set here by Poles in South Wa’es 
and their Welsh friends”.

B. Wroński

KOMISJA HISTORYCZNA
Do SMW zwróciło się dwóch autorów brytyj

skich, z prośbą o pomoc w znalezieniu materiału 
historycznego dotyczącego działań na morzu w 
ostatniej wojnie.

P;erwszemu z nich, Anthony J. Watts, dostar
czyliśmy bezinteresownie album Mar. Woj., listę 
wszystkich okrętów polskich z dokładnymi data
mi działań, oraz odpowiedzieliśmy wyczerpująco. 
Książka jego, pt. „U-Boat Hunters”, ukazała się 
na półkach księgarskich w czerwcu b.r. Autor 
nie wspomina o żadnej akcji, w której polskie 
okręty brały udział, ani też nie podziękował nam. 
wedle zwyczaju, za .udzieloną mu przez nas po
moc. Książka, traktująca wyłącznie o walce z 

U-Bote’ami sugeruje, że zwycięstwo na morzu za
wdzięczamy wyłącznie Anglikom, Kanadyjczykom 

■ Amerykanom.
Drugi autor, A.G. Skinner ze Szkocji, zwrócił 

się do nas o materiał historyczny dotyczący OORP 
KUJAWIAKA. KRAKOWIAKA i ŚLĄZAKA. 
Pisze on książkę o HMS BROCKLESBY, który 
pływał w zespołach obejmujących nasze L-ki. Rów
nież i jemu postaramy się przyjść z pomocą.

W ten właśnie skromny i niekosztowny sposób 
Komisja Historyczsa stara się szerzyć wiedzę o 
Polsce na morzu. Wyniki jednak zależne są od do
brej woli autorów.

ABP
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Przegląd prasy

Apel Noworoczny Admirała Floty Sir Peter Hill- 
Norton’a GCB Przewodniczącego Rady Wojennej 
NATO (NATO Military Committee) przeznaczony 
dla członków Ligi Morskiej Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii. Mówił jako sojuszniczy między
narodowy oficer o Żywotnych dążeniach Sojuszu-

Wstęp do artykułu wojennych napisanych po 
raz pierwszy za panowania Karola TI zawiera na
stępujące zdanie: Z opatrznością Boską, od Ma
rynarki głównie zależy nasze bogactwo, powodze
nie i pokój. Pomimo faktu, że w przeciągu osta
tnich 10 lat spędziłem 8 — dowodząc lub kierując 
wszystkimi trzema rodzajami sił zbrojnych, tym 
niemniej noszę granatowy mundur już 48 lat. 
Twierdzę jednak i wierzę i to bez żadnych mundu
rowych przesądów że słowa te są wciąż słuszne. 
Historycznie wojny się wygrywa na lądzie, a w 
okresie ostatnich 50 lat i w powietrzu — ale są 
zawsze przegrane przez stronę, która traci pano
wanie na morzu. To, co Winson Churchill opisał 
jako „sea affair”, bez wątpienia dowiodły dwie 
ostatnie wojny światowe oraz wojna koreańska, 
które miały miejsce za mojego życia. Powinniśmy 
specjalnie pamiętać w naszym wypadku, że NATO 
— szczególnie jego europejscy członkowie, zależą 
prawie całkowicie od bezpiecznego przybycia i to 
na czas ludzi i sprzętu spoza Atlantyku. Pakt War
szawski od komunikacji morskich nie zależy. I, o 
ile pewna część posiłków spoza Atlantyku może 
i będzie dostarczona powietrzem, większość musi 
być dostarczona drogą morską. Powyższe jest tak 
samo prawdziwe w czasie pokoju, w czasie na
pięć, jak również w czasie wojny.

Jak sprawa ta przedstawia się dzisiaj? Wydaje 
mi się. że gdzieś około 1939 r. Admirał Gorszkow 
przeczytał książkę napisaną przez komandora Ma- 
hana, pod tytułem „The Importance of Sea Power”. 
Prawdy głoszone w ,tej książce, w 2 lata później, 
musiały głęboko zapaść w jego serce i umysł pod 
wpływem wypadków kubańskich. Nie ma wątpli
wości, że wówczas zadecydował on, że trzeba na
uczyć niedźwiedzia pływać. Dysponując nieogra
niczonymi zasobami finansowymi oraz ludzkimi, 
w przeciągu 15 lat, stworzył on znakomitą mary
narkę „globalną”, której możliwości zostały zade
monstrowane na wszystkich oceanach świata, pod 
nazwą „ćwiczenie OCEAN”. Od tego czasu dalszy 

rozwój tej marynarki wskazuje na bezwzględne po
stanowienie osiągnięcia przez nią parytetu na skalę 
światową, czego najbardziej jaskrawym dowodem 
jest włączenie w skład marynarki jej I-go lotni
skowca. Dwa dalsze są w budowie .. . Zaobserwo
waliśmy więc całkowitą zmianę jak w wielkości, 
tak i w charakterze Marynarki Sowieckiej. Nikt 
nie może nawet usiłować wmówić, że marynarka 
tego rodzaju jest potrzebna wyłącznie do celów 
obronnych. Fakty o sowieckich siłach lądowych i 
powietrznych są równie dobrze udokumentowane 
i prowadzą do tej samej konkluzji. Dlaczego, na 
Boga, można sobie zadać pytanie, przymierze War
szawskie z liczebną przewagą w Europie w czoł
gach, artylerii i samolotach szturmowych, już zbli
żająca się do klasycznej przewagi Liddell Harfa 
— jednego do trzech, w dalszym ciągu powiększa 
swe siły, ulepsza jakość sprzętu i wydaje co roku 
coraz więcej na siły zbrojne. Czemu potrzebują to 
robić z chwilą gdy siły te mają jedynie służyć do 
obrony?

Ale wracając do spraw morskich, do czego jest 
potrzebna Sowiecka Marynarka? (i pozwolę sobie 
tu zauważyć że marynarki Niemiec Wschodnich i 
Polski są dalekie od nic nie znaczących). Pozwól- 
my adm. Gorszkow odpowiedzieć na to pytanie. 
Odpowie on prawdopodobne bardziej przekony
wająco niż ja: „Dziś posiadamy całkowicie nowo
czesną marynarkę wyposażoną we wszystko, co jest 
konieczne, aby mogła wykonać pomyślnie wszy
stkie zadania (missions) na oceanach świata. Ma
rynarka może być użyta w czasie pokoju do wy
wierania presji na swych nieprzyjacielach, w po
staci militarnej demonstracji, przez zagrożenie ko
munikacjom morskim oraz jako przeszkoda w oce
anicznym handlu. Bandera Sowieckiej marynarki 
nowiewa teraz na wszystkich oceanach świata. 
Wcześniei czy później Zachód będzie musiał zro
zumieć, że już nie jest nanem mórz.

W tej wypowiedzi nie wspomina on o wojnie, 
ale nie myślę abv ktokolwiek z nas potrzebował 
wyjaśnień pod tym względem. On posunął się na
wet dalei w niedawno wydanej książce pod tytu
łem: „Siła Morska Państwa”, która iest nieosiągal
na na Zachodzie. Tam on mówi: „Sowiecka Ma
rynarka, pomnieisza defensywną składową Sił 
Zbrojnych, w 1953 roku stała się optymalnym śro
dkiem zniweczeni imperialistycznego nieprzyjacię- 
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la i najważniejszym elementem w sowieckim arse
nale w przygotowaniu drogi, dla skomunizowania 
świata”.

Wiemy więc nareszcie jak się sprawa przedsta
wia. Czy mogą oni to zrobić? Niezawodnie mogą 
spróbować. Nasza jednak odpowiedź jest NIE, ale 
— i to „ale” jest zasadnicze — tylko wówczas, o 
ile my rzeczywiście do tego będziemy dążyli. Po
rzućmy zdecydowanie porównanie, że wzrost ro
syjskiej marynarki jest 10 s.óp, a naszej tylko 3. 
Obie mają m. w. po 6 stóp. Postanówmy też od 
razu że nie będziemy nie doceniać morskiej siły 
NATO. W tej grze wciąż przodujemy. Część mo
ich obowiązków polega na tym, aby dopilnować, 
żeby tak właśnie było, a nie. inaczej. Jest to rów
nież częścią i to bardzo żywotną częścią, o ile nie 
waszej pracy, to waszej odpowiedzialności, aby do
pilnować, żebyśmy otrzymywali, jak to również 
powiedział Churchill „potrzebne do tego narzędzia” 
(the tools for the job).

Sporządzić bilans nie jest prosto. Nie polega on 
na zwykłym przeliczeniu ilości personelu czy też 
okrętów, systemów uzbrojenia lub tonażu, chociaż 
pod tymi wszystkimi względami nasz sojusz prze
wyższa strona przeciwna. Trzeba jeszcze wziąć pod 
uwagę pewne nieuchwytne jak przewodnictwo, mo
tywacje i codzienne, zwykłe morskie wyrobienie. 
Moim zdaniem w tych nieuchwytnych czynnikach 
przodujemy również. Ale czas nie pracuje na na
szą korzyść. Nasi morscy dowódcy mówią nam, 

ich możliwości są bardzo napięte. Oni potrze
bują Więcej, niemal wszystkiego. Proszę jednak 
mnie zrozumieć, gdy używam słowa „potrzebują 
wszystkiego” bardzo ostrożnie. Dawno już minęły 
te czasy, gdy wyżsi dowódcy mogli się spodziewać 
otrzymać wszystko to, co uważaliby za potrzebne.

Ale o ile otrzymają tylko to, co naprawdę „po
trzebują”, co jest niezbędne, to będziemy mogli 
nadal utrzymać swą przodującą pozycję.

Więc co mus:my zrobić, aby tą pozycję utrzy
mać? Po pierwsze musimy zdać sobie sprawę z za
grożenia i uświadomić społeczeństwa, że jest to 
rzeczywiste zagrożenie, a nie okrzyki generałów i 
admirałów, którzy widzą siwe małe prywatne im
peria coraz bardziej pomniejszane. Wojna może 
być lub nie czymś zbyt poważnym dla generałów, 
ale mogę Was zapewnić, że nikt nie orientuje się 
lepiej niż admirałowie, do jakiego stopnia sytuacja 
jest poważna. Musimy wszyscy uzmysłowić powa
gę stawki o którą idz'e rozgrywka i musimy wy
tworzyć zdecydowanie w umysłach społeczeństw, 
które się odzwierciadli w gotowości Rządów do 
powzięcia kroków, które są i będą istotne, aby 
nie dać się wyprzedzić. W tej sprawie mogę przy
pomnieć, że gdy NATO stawia wnioski, to decyzje 
dotyczące dotacji pieniężnych zapadają w stolicach 
państw sojuszniczych.

Gra, którą uprawia NATO, nazywa się „OD
STRASZYĆ”. Inaczej mówiąc, jego celem jest zro 
bić zupełnie jasnym dla wszystkich, że zabawa w 
awantury na morzu nie jest warta świeczki. I pro
szę mi wierzyć, tak sprawa przedstawia się dzisiaj. 
Mamy co trzeba w ludziach i materiale, ale nasza 
zbiorowa wola musi być również jasna dla poten
cjalnego oponenta. Mocno w to wierzę że o ile 
każdy obywatel w krajach sprzymierzonych co- 
dz'ennie będzie powtarzał i głęboko wierzył w sło
wa przytoczone na początku mojego apelu 5 przy- 
pilnuie, aby jego przyjaciele również robili to sa
mo, wówczas nie będziemy mieli żadnego problemu.

Powyż«zy apel ukazał się w styczniowym zeszy
cie NAVY INTERNATIONAL.

POLSKI PRZEMYSŁ OKRĘTOWY
W Polsce przebywał z kilkudniową wizytą ad

mirał Sir Anthony Griffin, desygnowany na pre
zesa Brytyjskiego Przemysłu Stoczniowego. Do 
parlamentu wpłynął już rządowy projekt upań
stwowienia stoczni brytyjskich będący pod ostrym 
ostrzałem konserwatywnej opozycji, w najbliższym 
czasie ma się odbyć w Izbie Gmin głosowanie w 
tej sprawie.

Na łamach tygodnika „Czas” (28 listopada 
1976 r.) ukazała się rozmowa z admirałem A, Gri- 
ffinem,

„ — Jaki jest cel pańskiej wizyty w Polsce?”
Przygotowujemy nasz przemysł stoczniowy do 

przejęcia przez państwo. Wkraczamy więc na dro
gę, na którą wy weszliście przed wielu laty. Wasz 
przemysł okrętowy, mimo że stosunkowo młody, 
ma dobrą markę. Moim zdaniem jest dobrze zarzą
dzany i bardzo sprawnie funkcjonuje. Jako desy- 
gnowasy na prezesa przyszłego państwowego prze
mysłu chcjałem skorzystać z waszych doświadczeń 
i 'to, co będzie możliwe, wprowadzić u nas. W 
Warszawie rozmawiałem z przedstawicielami prze
mysłu ciężkiego, następnie udałem się na Wybrzeże.
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— Czy pańska wizyta w Gdyni i Gdańsku po
twierdziła to czego się Pan spodziewał?

Nawet więcej. Co innego bowiem wiedzieć a co 
innego ujrzeć na własne oczy. W Gdyni widziałem 
dok z jednym z największych dźwigów w Europie, 
Zauważyłem, że doskonale wykorzystujecie prze- 
sTzeń produkcyjną. Miałem możność zobaczyć 
dobrą robotę, dzięki której polskie stocznie mają 
już zamówienia do końca 1979 roku.

Bardzo interesowała mnie sprawa stosunków w 
przemyśle stoczniowym, to znaczy relacja praco- 
dawca-pracownik. Wy macie jeden związek zawo
dowy — w naszych stoczniach pracują członko
wie co najmniej 16 różnych związków. Nauczyłem 
się wiele, a wasze doświadczenia będą mi pomocne 
w pracy.

— Jak przedstawia się sprawa ewentualnej współ
pracy między przemysłami stoczniowymi naszych 
krajów?

Współpraca taka trwa już od dłuższego czasu, 
idzie raczej o jej poszerzenie. Muszę powiedzieć, 
że strona polska jest raczej „do przodu”, choćby 
taki przykład: obecnie budujecie dla armatorów 
brytyjsk ch U statków — my ani jednego dla Pol
ski. Od lat trwa współpraca w dziedzinie planów 
statków i urządzeń. W polskich stoczniach iest 
sporo wyposażenia brytyjskiego. Upaństwowienie 
brytyjskiego przemysłu stoczniowego sprawi, że 
będziecie mieć do czyn:enia z jednym kontrahen
tem, co wcale me oznacz-’, że bedz:emy krępować 
swóbodę poszczególnych przedsiębiorstw — a jest 
ich 39 — jeśli idzie o zawieranie kontraktów i wy
bór kierunku działania.

Europejskie stocznie stanęły w obliczu koniecz
ności koordynowania poczynań. W roku 1980 na 
świecie spłynie na wodę około 13 milionów BRT 
nowych statków. Zdaniem ekspertów połowę tego 
wybudują Japończycy. Jesteśmy oczywiście kon
kurentami. ale na swoim europejskim podwórku 
powinniśmy być w pewnym sensie partnerami. 
Doszło już do wymiany wizyt polskich i brytyj
skich stoczniowców — mam nadzieję, że tradycja 
ta będzie kontynuowana.

— Jakie ogólne wrażenie wyniósł Pan z pierw
szego bezpośredsiego kontaktu z Polską i Pola
kami?

Bardzo dobre. A kontakty miałem już dawniej. 
W konwojach do Murmańska na przykład współ
pracowałem z niszczycielami „Garland”, „Błyska
wica”, „Piorun” i innymi. Mój przyjaciel, admirał 
Bartosik, pozostaje po dziś dzień w służbie czynnej 
w Royal Navy. Stykałem się z Polakami nie tylko 
na płaszczyźnie służbowej lecz i towarzyskiej. By
liśmy w owe lata wojny sprzymierzeńcami, mary
narzami i przyjaciółmi.

Podziwiam pietyzm z jakim odbudowaliście Sta
re Miasto w Gdańsku, stare świątynie i inne bu
dowle. No i oczywiście zaimponowała mi odbudo
wa Warszawy. Dzięki moim gospodarzom połą
czyłem miłe z pożytecznym i zobaczyłem sporo. 
W sumie jestem bardzo zadowolony zarówno ze 
służbowej jak i towarzyskiej strony mojej wizyty. 
I mam nadzieję, że te kontakty przyniosą pożytek 
obu stronom”.

W lutowym (1977) numerze Orła Białego Bru
non Jabłoński umieścił artykuł „Ludzie i Morze” 
poświęcony Korpusowi Oficerskiemu naszej ma
rynarki, a w szczególności charakterystyki sylwe
tki admirałów Świrskiego i Unruga i kmdr Zającz
kowskiego.

IZ zakresu tematyki polityczno-strategicznej u- 
kazał się w „Białym Orle” (październik 1976) ar
tykuł Bohdana Wrońskiego pt. „Konie są zielone”, 
dający przegląd analityczno-historyczny traktatów 
regulujących przejście okrętów przez cieśniny Tu
reckie z ostatnią w tej dziedzinie konwencją w 
Montreux i jak na tym tle przedstawia się przej
ście przez te cieśniny w lipcu 1976 r. sowieckiego 
lotniskowca „Kiew”,

W „Trybunie” (luty 1977) ukazał się artykuł te
goż autora pt. „Związek Sowiecki jako potęga mor
ska”, dający syntetyczne porównanie obecnej floty 
sowieckiej i amerykańskiej oraz wyciągnięte z tego 
porównania wnioski.

Z tej tematyki w „Orle Białym” (z listopada) 
ukazał się artykuł B. Jabłońskiego pt. „Marynarka 
Wojenna PRL” charakteryzujący obecny stan ma
rynarki polskiej.

17 maja o odsłonięciu i poświęceniu tablicy pa
miątkowej w Kościele na Oksywiu ku czci admi- 
rała Józefa Unruga i naszych Kolegów poległych 
w ostatniej wojnie.

8 czerwca o wzięciu udziału w żałobnym na
bożeństwie w Opactwie Westminsterskim ku czci 
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naszego przyjaciela admirała Floty Sir Algernon 
Willisa.

24 czerwca o złożeniu przez kol. Nadratowskie- 
go życzeń Kardynałowi Bazylemu Humowi, mia
nowanemu na miejsce zmarłego ś.p. Kardynała 
Heenana. Podziękowanie Kardynała Huma „Dzien
nik” podał w tłumaczeniu.

15 listopada o udziale naszego przedstawiciela 
w Remembrance Day, a 19 listopada o dorocznym 
■obiedzie oficerów Marynarki Wojennej w Ognisku 
Polskim. W tym samym numerze „Dziennika” jest 
również artykuł W. Nadratowskiego pt. „Zagroże
nie ropy i gazu na Morzu Północnym”.

W „Tygodniku Polskim”, dnia 28 sierpnia uka
zały się 2 listy od Królowej Elżbiety i Królowej 
Matki, w których, w imieniu Królowej, dziękowa
no za życzenia na Jej urodziny. Królowa poleciła 
również napisać, że doskonale pamięta czasy wo
jenne i wizyty, razem z królem Jerzym VI, na 
polskich jednostkach i to, że Król wówczas w su
perlatywach wyrażał się o polskich marynarzach.

Pisma „The Times” i „The Daily Telegraph” w 
dniu 29 maja, umieszczając komunikat o nabożeń
stwie ku czci adm. floty Willisa, podały wśród 
obecnych przedstawiciela Polish Naval Association.

Szanowny Panie Redaktorze,
Przesyłam Odezwę PP Generałów do Społeczeń

stwa wojskowego z gorącą prośbą o przedruko
wanie jej w Pańskim Biuletynie wraz z Pańską 
oceną naszej akcji. Ewentualnie, jeśli nie znajdzie 
Pan miejsca na łamach Pisma, możemy dostarczyć 
pewną ilość apelj do dołączenia lecz z praktyki 
wiemy, że przedrukowany apel, wraz z opinią Re
daktora, daje dużo lepsze wyniki a chodzi nam. 
by w najbliższych latach zebrać wystarczające fun
dusze, które zabezpieczą byt Sztandarów na przy
szłe lata.

Z góry dziękując za przychylne ustosunkowanie 
się do akcji Fundacji Sztandarów,

Łączę wyrazy powyżania 
Ryszard Dembiński
Sekretarz Fundacji

FUNDACJA SZTANDARÓW PSZ NA 
OBCZYŹNIE

20 Princes Gate, London SW7 1OA

ODEZWA

najstarszych byłych dowódców Polskich Sił Zbroj
nych na Zachodzie do wszystkich żołnierzy, osia
dłych obecnie w wolnym świecie, w sprawie 
FUNDACJI SZTANDARÓW POLSKICH SIŁ 

ZBROJNYCH NA OBCZYŹNIE

Z woli Prezydenta RP i z rozkazu Naczelnego 
Wodza, geserała Władysława Andersa, sztandary 
bojowe, pod którymi walczyliśmy, zostały w 1947 

roku uroczyście złożone w Instytucie Polskim • 
Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie — do 
czasu, gdy będą mogły powrócić do Wolnej Polski.

Sztandarów tych jest siedemdziesiąt dziewięć.
Instytut, przyjmując je pod swój dach, stał się 

zatem sanktuarium świętości żołnierskich j naszym 
wspólnym obowiązkiem jest to sanktuarium zabez
pieczyć.

W wykonaniu tego żołnierskiego obowiązku zo
stała utworzona w 1970 roku „Fundacja Sztanda
rów Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie”. Prze
wodniczącym powierników Fundacji jest gen. dvw. 
Zygmunt Bohusz-Szyszko.

Żołnierze PSZ zostali o tym powiadomieni przez 
prasę oraz komunikaty oddziałowe i wezwani do 
stania się Fundatorami przez indywidualną wpłatę 
na rzecz Fundacji kwoty co najmniej jednego fun
ta szterlinga.

Ta skromna danina, na którą stać każdego żoł
nierza, dałaby poważną sumę około 60.000 fun
tów, odsetki z których stanowiłyby stałą podsta
wę dla zabezpieczenia zarówno sztandarów, jak i 
budynku, w którym znajduje się Muzeum Wojska 
Polskiego.

IZ ogłoszonego ostatnio sprawozdania Fundacji 
i zestawienia finansowego z dnia 27 lipca 1977 ro
ku wynika, iż majątek dotychczas zebrany z do
tacji oraz otrzymany z oprocentowania kapitału 
— po potrąceniu już dokonanych wydatków na 
konserwację sztandarów i zbiorów narodowych, 
które wyniosły łącznie £3.336 — przekroczył 
£17.000. Ze sprawozdania tego wiemy jednak także, 
iż dotychczas zaledwie około trzech tys ęcy b. żoł
nierzy dokonało indywidualnych wpłat na rzecz
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Fundacji. Nie odpowiada to w żadnym wypadku 
liczbie b. żołnierzy PSZ, zamieszkałych w wolnym 
świecie, a wynika być może z faktu, iż nie do 
wszystkich jeszcze dotarła wiadomość o powstaniu 
Fundacji i jej dotychczasowej działalności.

Zwracamy się zatem do każdego żołnierza pol
skiego, który dotychczas nie dokonał tego obowią
zku, by jak najszybciej dołączył do grona Funda
torów przez wpłacenie sumy co najmniej jednego 
funta angielskiego (lub jego równowartości w wa
lucie kraju swego zamieszkania). Adres Fundacji 
brzmi: Fundacja Sztandarów Polskich Sił Zbroj
nych na Obczyźnie, 20 Princes Gate, London SW7 
1QA, Great Britain.

Równocześnie podajemy do wiadomości, iż spra
wozdanie z -pięcioletniej już działalności Fundacji 
zostało ostatnio wydane przez jej powierników w 
starannie opracowanej, ilustrowanej broszurze. 
Otrzymać ją można bezpłatnie przez zgłoszenie się 
osobiście lub listownie pod adresem Fundacji.

Podpisali:

Generałowie: Stanisław Maczek, Zygmunt Bo- 
husz-Szyszko, Bronisław Duch, Tadeusz Pełczyński, 
Klemens Rudnicki, Kazimierz Glabisz, Aleksander 
Gabszewicz, komandor Bohdan Wroński i płk 
Maria Leśniakowa.

Wydawca: ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA MARYNARKI WOJENNEJ 
14 Collingham Gardens, London, S.W.5. Tel.: 01-370 2659. 

Redaktor: Dr. B. Markowski

Printed by Verrtas Foundation Press, 4 Praed Mews, London W2 IQZ

as


