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Od paru dni uganiamy się po morzu Egejskim. 
Towarzystwo mieszane: cztery lotniskowce, pięć 
krążowników i kontrtorpedowców.

Nasza grupa składa się z lotniskowców H.M.S. 
ATTACKER. HUNTER, krążowników „ROYA
LIST”, „BLACK PRINCE”, a eskortę stanowi- 
pięć kontrtorpedowców typu .TUSCAN” i nasz 
„GARLAND” z komandorem Biskupskim jako 
D.O. Całą grupą dowodzi admirał Troubridge za
okrętowany na „Royalist”.

Zadaniem naszym jest wyczyszczenie morza Egej
skiego przed lądowaniem w Grecji.

Poprzedniego dni osłanialiśmy krążownik 
„Black Prince”, który bombardował lotnisko na 
Kreci. Baterie lądowe okazały się bardzo celne i 
zaczęły obramowywać swymi salwami nie tylko 
krążownik, ale i nas. Postawiliśmy zasłonę dymną 
i z „godnością” oddaliliśmy się od niegościnnych 
brzegów. Naszym zadaniem było zabezpieczenie 
krążownika od ewentualnych śćgaczy torpedowych 
w Suda Bay. Krążownik, po oddaniu kilkudziesię
ciu salw też się wycofał, uważając, że dał chyba 
wystarczającą praktykę artylerzystom, bo z tej od
ległości trudno było ocenić skutki bombardowania. 
Samoloty nie pokazały się i nikt specjalnie tego 
nie żałował.

Raporty wywiadu są. bardzo optymistyczne i 
gdyby im wierzyć, to można by było spokojnie 
spać, ani samolotów ani okrętów podwodnych — 

wszystko zniszczone — no, ale jeżeli tak jest, to 
po co my tu palimy ropę.

Przychodzi plan operacyjny na następne dwa
dzieścia cztery godziny. Rozpoznanie poszczegól
nych wysp na północ od Krety w kierunku na Pi- 
reus. Nasz „przydział” wyspa Santorino. Mogą 
być małe jednostki, które byłyby użyte do ewen
tualnej ewakuacji Niemców z garnizonów na wys
pach.

Odchodzimy od „Black Prince”, który życzy 
nam „Good hunting”.

Szybkość 20 węzłów, kopuła azdyku podniesio
na. Idąc tą szybkością, o świcie będziemy koło 
Santorino. Słońce chyli się ku zachodowi. Załoga 
odpoczywa po całodziennej pracy, spacerując po 
pokładzie lub siedzi w małych grupkach i dysku
tuje na różne tematy.

Na pomoście trzyma wachtę zastępca dowódcy 
kpt. mar. Jur Mende i por. mar. J. Wańkowski.

Nagle klakson alarmu bojowego przerywa bło
gą ciszę i spokój. Pierwsza reakcja, to D.O. robi 
alarm ćwiczebny, który szybko mija, bo i on szyb
ko biegnie na pomost, przerywając swój „consti
tutional” spacer po pokładzie.

Co doprowadziło do naciśnięcia na klakson 
alarmowy? Od paru minut obserwator na pomo
ście ujrzał dym, lekko w bok od naszego kursu. 
Z początku myśleli, że to jakiś rybak, ale coś na
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tknęło kapitana Mende, że lepiej postawić okręt 
„na nogi” i zmienić kurs na ten dym.

Tymczasem dym wydobywał się jakby wprost z 
wody. Komina żadnego nie widać, a czuć spaliny 
sinika dislowego.

Dowódca stwierdza, że to sznorkel U-boafa, o 
którym się dużo czytało i rozmawiało, ale nikt nie 
przypuszczał, że tak może kopc:ć.

Redukujemy szybkość, kopuła azdyku idzie w 
dół i ekipa podsłuchu por. Wańkowskiego przynosi 
szybkie rezultaty. Mają silne echo w namiarze dy
mu — odległość trzy tysiące jardów.

Dowódca dzieli się planem działania. Zbliżyć się 
jak najszybciej i zaatakować miotać'em dziobo
wym.

Dym ginie. U-boat nas zobaczył. Echo, które do 
tego momentu było mocne, zaczyna „latać”. Okręt 
podwodny robi wszystko, aby nas zmylić i, jeżeli 
to możliwe, uciec.

Atak wykonujemy na zliczenie i bez widoczne
go rezultatu. Trzeba jak najszybciej odszukać stra
cony U-boat. W nrędzyczasie następuje szybka 
wymiana wiadomości z resztą naszego zespołu. 
Atmosfera sielankowa prysła. Admirał Troubridge 
zmienia wszystkie dyspozycje, wydane na następne 
dwadzieścia cztery godziny. Eskorta wraca z pow
rotem do lotniskowców i krążowników. Do naszej 
„dyspozycji” są wysłane dwa kontrtorpedowce, 
H.M S. Tuscan i H.M.S. Termagent, a komandor 
Biskupski zos‘aje sen:or-officer całej grupy.

Po pewnym czasie nasi azdykowcy otrzymują 
z powrotem „pewne” echo. Dowódca postanawia 
trzymać U-boat na podsłuchu, dopóki nie dołączą 
do nas wysłane K.T.

Tymczasem komandor Biskupski ustala plan ata
ku dla całości grupy. Decyduje się na atak „na
prowadzony”, to znaczy dwa okręty naprowadza
ją trzeci do ataku i ten rzuca bomby głębinowe. 
Przez zastosowanie tej metody szanse stracenia 
kontaktu z U-boat’em są mniejsze i n:e ma „mar
twego” okresu, kiedy okręt idzie do rzucania bomb.

Przez ca’ą noc trzymamy O.P. na podsłuchu a 
o świcie mamy rozpocząć atak właściwy.

Pierwszy atak jest natychmiast powtórzony dru- 
p m rzutem dziesięciu bomb. Tym razem mamy 
pożądany rezultat, U-boat wynurza się, załoga ska- 

cze do wody, a my widzimy naszego wroga — 
jest to U-407.

Widać że załoga opuszcza O.P- Okręty przery
wają ogień artyleryjski i przygotowują się do ra
towania rozbitków.

Raptem dzieje się coś nieprzewidzianego. U-boat 
zrywa się i pruje całą szybkością w kierunku bur
ty „Garlanda”. Szybka reakcja dowódcy zapobie
ga większej katastrofie. O.P. chciał staranować naj
bliższego z napastników, którym był akurat „Gar
land”.

Akcja unikająca zapobiegła staranowaniu i tylko 
doszło do przecięcia blach poszycia na prawej bur
cie, powyżej linii wodnej.

Odeszliśmy od U-boat’a, a dowódca wydał roz
kaz ponownego otwarcia ognia. Po paru salwach 
k'osk łodzi jest zupełnie rozbity, ale łódź dalej nie 
tonie. Zapada decyzja ataku bombami głębinowy
mi z bocznych miotaczy. Atak całkowicie udany i 
łódź znika z powierzchni wody.

W międzyczasie z.d.o. z ekipą awaryjną uwijają 
się jak mrówki, aby uszczelniać prawą burtę. „Wie
dza okrętowa” komandora Zajączkowskiego w za
stosowaniu praktycznym zdała całkowicie egzamin, 
gdyż „Garland” doszedł do Aleksandrii bez nabra
nia krpli wody.

Z U-407 wyratowało się trzech oficerów (w tym 
d-ca) i 45 podoficerów i marynarzy.

Po przesłuchaniu jeńców przez por. inż. Juliusza 
Erlicha i dr. kpt. Jeżewskiego, dowiedzieliśmy się 
przyczyny nagłej próby tarowania Garlanda! Gdy 
zapadła decyzja poddania się, zastępca dowódcy 
zdecydował zostać w U-boat i wykonać ostatni 
samobójczy manewr, aby zadać maximum strat 
przeciwnikowi. Przypadkowo tym „wybranym” był 
Garland. Plan na szczęście s;ę nie udał, a z załogi 
samobójczej nikt się nie wyratował.

Garland po wyłowieniu rozbitków odszedł do 
Aleksandrii, gdzie po dwóch dniach postoju, zała
tano przecięte blachy burtowe i okręt powrócił do 
grupy Admirała Troubridge, powitany sygnałem: 
„Weil done, welcome back, proceed to investigate 
Island of Santorino. They say there are no more 
U’boats left. But who knows?”

K. Zubkowski
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ANDRZEJ GUZOWSKl

NIEDOKOŃCZONY PATROL
Morze Północne było gładkie, oleiste, jasno-nie- 

bieskie i przeraźliwie puste. Kanciasty dziób „Ja
strzębia” rozciął taflę wody. Diesle wystukiwały 
monotonną melodię beznadziejności i nudy. Szliś
my na patrol, do sektoru.

Z szacunkiem i podziwem niejako obchodzili się 
wszyscy z mechanizmami tego okrętu starszego 
w ekiem od większości załogi. Działało wszystko. 
1 „średniowieczna” pompa balastowa i przedziwny 
mezalians elektryczno-hydrauliczny sterów głębo
kości, czyli, jak mówiliśmy, zwycięstwo techniki nad 
zdrowym rozsądkiem i wreszcie wspaniała chło- 
dzarka, o której twierdzono, iż na początku była 
ona, a okrętem podwodnym ją wkoło obudowano 
dla lepszego zabezpieczenia tak doniosłego wyna
lazku.

Humory były doskonałe, podtrzymywane wy
śmienitym prowiantem, przywiezionym jeszcze ze 
spiżarni Wuja Sama. Kucharz stałby się bezwzglę
dnie najpopularniejszą osobistością na okręcie, gdy
by nie to, że kilkakrotnie potrącony przy gotowa
niu zupy przez wachtowego elektrykarza, wbił mu 
w ciało widelec, co okazało się zresztą dla dobra 
służby, bowiem wyżej wymieniony elektrykarz, nie 
mogąc po tym incydencie siadać, nie zasypiał wię
cej na wachcie.

W błogiej sielance minęły dwa dni. Dochodzili
śmy do strefy lotnictwa memieckiego, idąc jeszcze 
ciągle na powierzchni. Zanurzać się na dzień mie- 
I smy zacząć jutro. Słońce przygrzewało pięknie. 
Rozpiąłem więc kołnierz płaszcza, rozluzowałem 
szalik, czapkę powiesiłem na celowniku torpedo
wym i gapiąc s'ę po horyzoncie przez lornetkę, 
marzyłem o . .. chyba o niebieskich migdałach lub 
o migdałowych oczach.

Szef sygnalistów, stojący na drugiej burcie pomo
stu, warknął zn enacka złym głosem:

— Ruszaj, cholero, skrzydłami, ruszaj!
— Kto? — spytałem.
— No, mewa. Leci takie bydlę dalćko, skrzy

dłami nie macha i człowiek przez lornetkę myśli, 
że to samolot.

'Zastanowiłem się chwilę, jak to się „myśli” przez 
lornetkę, ale nim doszedłem do jakiegokolwiek po
zytywnego wniosku, tenże szef krzyknął:

— Panie poruczniku, samolot lewo sześćdziesiąt!
— A nie mewa? — spytałem, kierując jednocze

śnie lornetkę we wskazanym kierunku.
— Nie, na pewno, Junkers. Leci na nas!
<— Tak, widzę. Zanurzenie!

Sygnalista i obserwator prysnęli na dół, jakby 
ich kto zdmuchnął. Złapałem czapkę, nacisnąłem 
klakson i pociągnąłem właz za sobą. Gdy dociąga
łem zabezpieczenie chwytów, usłyszałem jak strze
lało uchodzące powietrze z otwieranych odwietrz- 
ników balastów. Okręt pochylił się na kilka stopni 
na dziób i zaczął się zanurzać. Zszedłem do centra
li. Był już tam dowódca, zastępca nieco jeszcze za
sapany i z pół tuzina innych ludzi przyłapanych 
w drodze do kuchni.

— Ster dziobowy! Manewr nie działa.. . — jęk
nął sternik. Okręt nabiera coraz większego trymu, 
strzałka manometru coraz szybciej przesuwa się 
w dół.

— Pompować z dziobu, sternik rufowy przerzu
cić trym, oba motory cała naprzód!

Jest już trudno ustać, trym przekroczył dwadzie
ścia stopni, okręt schodzi poniżej dopuszczalnej 
dla niego głębokości. Wraz z dwoma innymi ludź
mi trzymam się za ręczny manewr steru głęboko
ści, dziób, usiłując pokonać zacięty mechanizm. 
W gardle mam uczucie podobne do doznawanego 
przed klasówką z łaciny w latach szkolnych. . .

— Szasować dziób!1
Powietrze syknęło w rurociągi, po chwili okręt 

drgnął, wyrównał, strzałka manometru zatrzymała 
się i, zrazu wolno, a potem coraz szybciej poczę
ła zataczać powrotny łuk zera.

— Peryskop góra!
Dowódca szybko obejrzał horyzont.
— Wynurzenie! — Samolot już przeleciał.
Mocno spocony wyszedłem kończyć swoją wa

chtę na pomoście. Trzy zęby segmentu prawego 
steru dziobowego wyłamały się. Były już poprze
dni raz złamane, zaspawane, i pęknięcie nastąpiło 
tuż przy zaspawaniu. Teraz elipsowaty płat stali 
sterczał bezwładnie u burty, przyjmując dowolne 
pozycje w zależności od uderzeń wody. Nasz .Ja
strząb” wyglądał jakby miał przetrącone skrzydła.

Całą noc motorzyści w pasach ratunkowych ha
rowali pod pokładem na dziobie. Niestety, prawe 
skrzydło steru pozostało bezwładne.

Miny zrzedły. Nieobliczalny ster dziobowy jest 
poważnym „handicapem” w życiu okrętu podwod
nego, a czyni atak spod wody, już sam w sobie 
dość ryzykowny, jeszcze trudniejszym i bardziej 
ryzykownym.

A że ryzykowaliśmy tylko życiem, do czego 
wszyscy w czasie wojny przywykli, zostaliśmy więc 
na patrolu . . .
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W nocy pogoda zaczęła się psuć. Północno- 
wschodni wiatr nagonił ponure, stalowego koloru 
chmury, na morzu wykwitły białe rzędy chryzan
tem piany.

Wnętrze okrętu wyglądało niewesoło. Wszyscy 
wolni od służby pozaszywali się w różne kąty dla 
przespania złej pogody, św afa pogasły w pomie
szczeniach mieszkalnych, zostały tylko niezbędne 
przy mechanizmach. Wachta siedzi na swoich sta
nowiskach z twarzami naburmuszonymi, żadne 
rozmowy się nie kleją.

Po kolacji o szóstej rano pada rozkaz:
— Ostatni papieros! Przygotować okręt do za

nurzenia, powyrzucać śmieci!
W dziesięć m:nut później zacharczał klakson. 

Diesle urwały swą hałaśliwą rozmowę, i przy sy
ku uciekającego przez odwietrznik’i powietrza, 
okręt znikł z powierzchni morza. Zabłysły jaskra
wo wszystkie żarówki w centrali i. . . zaczęły się 
kłopoty. Bezwolny ster dziobowy to wyrzucał 
okręt na powierzchnię, to znów pchał go głęboko, 
poza zasięg peryskopu. Pompa wodna w centrali 
pracowała prawie nieustannie, to dodając, to uj
mując wagi okrętowi, by móc jako-tako utrzymać 
nakazaną głębokość peryskopową. Nieszczęsnemu 
oficerowi wachtowemu zasychało gardło od cią
głego powtarzania: „Na trym dziób, dobrać dzie
sięć galonów”, lub: „Trym dziób, odpompować 
dziesięć galonów, oba motory pół naprzód”.

Po południu Z dławnicy peryskopu zaczęła ka
pać woda, pod wieczór szef ełektrykarzy zamel
dował, że gęstość kwasu w bateriach spadła już 
do dopuszczalnego minimum. Trzeba się było wy
nurzyć, choć na świecie jeszcze widno, i ładować 
baterie.

— Lewy Diesel na ładowanie, prawy na łado
wanie i na śrubę.

Okręt zataczał się jak pijany na rosnącej wciąż 
fali, raz po raz z piekielnym brzękiem spadały ja
kieś naczynia, to liniał nawigacyjny, to znów tur
kotały rozsypane z pękniętego worka kartofle.

Balansując siedzeniem na wąskiej kanapce w 
mesie, usiłowałem rysować coś niedorzecznego na 
odwrocie bloku sygnałowego. Nasz młodziutki łą
cznikowy sapał naprzeciw mnie nad szyfrowaną de
peszą, grzebiąc się iw stosie uciekających mu spod 
ręki książek. Co chwila ktoś przechodzący zata
czał się na przechyle, uderzał biodrem w stół i 
chytrze manewrując wędrował dalej. W radiosta
cji włączyli na cały okręt przeraźliwą muzykę 
swingową, zmienili na chwilę na gardłowy głos 
„Lorda Haw-Haw”: „Germany calling, Germany 

calling!”, by w rezultacie zostawić srebrzysty gło
sik speakerki z Radio Andorra, reklamujący po 
hiszpańsku środki przeczyszczające, pudry i kremy, 
przeplatając to urywkami ognistego passo-double.

Spojrzałem na zegar i poszedłem ubrać się na 
wachtę.

Ledwo wyszedłem na pomost, cały słup lodo
watej wody rąbnął mnie w głowę, przemoczył sza
lik i kilkoma struikami pociekł pod koszulę. Przy
najmniej pozbyłem się z miejsca złudzeń, że może 
na pomoście „nie zalewa” choć okręt kiwa się jak 
szalony.

Dowódca zmarznięty, mokry, siedział w rogu 
pomostu i klął na czym świat stoi; bateria wolno 
się ładuje i przy tej pogodzie utrzymanie okrętu 
pod wodą na głębokości peryskopowej będzie żar- 
ło Bóg wie ile bezcennych amperów!

Łącznikowy zameldował przez tubę głosową, że 
przesunięto nasz sektor patrolowania bardziej na 
północ. Dowódca zszedł na dół, by obejrzeć to na 
mapie.

Wcisnąłem się jak mogłem najszczelniej między 
kompas i rurę głosową by być jak najmniej rzuca
nym na przechyłach i usiłowałem w przerwach 
między jedną falą a drugą, obserwować przez lor
netkę horyzont. Całe zwały czarnej, lśniącej wody 
podnosiły się wyżej pomostu, z chrzęstem załamy
wał się szczyt w spienioną grzywę i kolos taki su
nął skośnie pod burtę, unosił okręt w górę, by za 
chwilę pozwolić mu ześlizgnąć się z szumem ze 
swego grzbietu. Co pewien czas jedna fala nadbie
gała szybciej i miast podnieść okręt, waliła cały 
swój płynny ciężar na jego pokład, rozpryskując 
się na miliardy kropel pyłu wodnego i tworząc 
na morzu podługowatią, ogromną plamę syczącej 
piany. Akompaniował temu bezustanny gwizd 
wiatru w antenie radiowej. W nikłym blasku fos- 
forescencji morza widać było krople wody jakby 
kurczowo czepiające się drutu anteny, usuwające się 
za wiatr, lecz wreszcie porwane sunęły w atramen
tową czerń nocy.

Dowódca wrócił na pomost i kazał zmienić kurs, 
Zaczęło się teraz prawdziwe piekło. Fala szła 
wprost z dziobu i nim człowiek zdążył otrząsnąć 
się i przetrzeć oczy po jednym lodowatym prysz
nicu, już szedł drugi, siekł twarz, piekł powieki, 
wciskał się poprzez nieprzemakalne ubranie cały
mi strumieniami aż do gołej skóry. Raz na czas 
me schowana pod płaszcz lornetka zamokła i za
płakanymi okularami urągała gorliwości obserwa
tora. Horyzont ograniczał się zresztą do grzbietu 
najbliższej fali.
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— Można by teraz spotkać niemiecką łódkę i 
najwyżej dać w pysk ichniemu dowódcy na pomo
ście z sąsiedniej fali — mruczał szef sygnalistów 
między jedną „kąpielą morską” a drugą...

Wreszcie przyszła zmiana. Zlazłem na dół, wy
piłem kieliszek rumu i poszedłem do kabiny się 
przebrać. Twarz i uszy pieką od morskiej wody, 
tygodniowy zarost wydaje się biały pod grubą war
stwą zaschniętej soli. Zmienić musiałem wszystko- 
Tym razem jednak zamiast bielizny włożyłem gru
bą, wełnianą piżamę i rąbnąłem się spać. Wstałem 
na kolację i na zanurzenie.

Pod wodą było dziś jeszcze gorzej niż wczoraj. 
Stan morza wzrósł i okręt wyprawiał jakieś niesa
mowite zupełnie harce. Pompa trymowa klekotała 
bezustannie, piek:elny zda się hurgot manewru 
sterów głębokości i peryskopu dopełniały szatań
skiej symfonii hałasu.

Pomimo to jednak, tuż po objęciu przeze mnie 
wachty o ósmej rano, usłyszeliśmy odległą serię 
bomb głębinowych.

— Komuś „spuszczają manto” — powiedziałem.
— Bomby od rana, to zły znak — mruknął pod

oficer centrali, szef torpedystów.
— Rano nie rano, bomby nigdy nie należą do 

przyjemności.
Pod koniec mojej wachty, a raczej czterogodzin

nej walki ze złośliwością przedmiotów martwych, 
dowódca kazał zejść głęboko, wychodził na pery
skop tylko co pół godziny, na komunikaty radio
we lub gdyby podsłuch co usłyszał. W okręcie 
zapanował względny spokój. Kołysania już się pra
wie nie wyczuwało, no a przede wszystkim ustały 
denerwujące stuki pompy i hałas sterów głęboko
ści. Nareszcie człowiek spokojnie pośpi, pomyśla
łem z ulgą zdając wachtę.

Dnia tego, naszej zaś nocy, nie danym nam by
ło jednak spokojnie się przespać. O trzeciej buczek 
alarmu bojowego poderwał wszystkich na nogi. Do
wódca w „sud-westce” na głowie dla ochrony przed 
kapiącą z dławnic peryskopu wódą, podaje mi 
dane na kalkulator torpedowy. Jest niemiecka łódź 
podwodna, wynurzyła się właśnie z naszej lewej 
burty. Robimy zwrot do strzału torpedowego .. . 
Brak jeszcze pięćdziesięciu stopni . . . Cholera, za
nurzyła się! Wzięli prawdopodobnie obserwację 
słońca, które na chwilę pokazało się przez chmury 
i schowali się. Podsłuch tylko przez kilka sekund 
słyszał ich śruby, potem stracił kontakt.

— Taki pech - - narzekał dowódca. — Że też 
nie mogli na tę chwilę wynurzyć się przed naszym 
dziobem, zamiast z burty!

Najbardziej zmartwiony był nasz nawigator. On 
też czeka! na tę chwilę, gdy pokaże się słońce, 
aby wziąć obserwację i sprawdzić naszą niepewną 
pozycję. Wynurzać się jeldnak teraz, z nieprzyjaciel
ską łódką pod bokiem, byłoby conajmniej szaleń
stwem.

Zawiedzeni wszyscy, rozeszliśmy się ze swoich 
stanowisk alarmowych.

Ze ściany w mesie uśmiechała się do nas pro
miennie śliczna twarzyczka kilkunastoletniej „chrze
stnej matki” naszego okrętu. Ciekaw jestem, czy sie
dząc w dalekim mieście w ciepłym, suchym pokoju 
ta „mała” myśli kiedy o nas — przesunęło mi się 
przez głowę.

Dowódca włączył elektryczny czajnik na herba
tę, pochyliłem się więc do szafki, by wyjąć filiżan
ki i cukier.

Znów seria bomb głębinowych, tym razem zna
cznie bliżej n ż rano.

— Kogoś gnębią . . .
Ciągnęliśmy wolno herbatę z obtłuczonych fili

żanek w kompletnym milczeniu. Z sąsiedniego po
mieszczenia podoficerów dochodziły odgłosy ludzi 
układających się do snu. Poszedłem do kabiny i 
rozebrałem się do piżamy. ‘Zostało mi jeszcze prze
szło trzy godziny do spania . ..

Obudził mnie wzmożony ruch. Wylazłem z koi 
i usłyszałem rozkaz: „Odpalić świecę rozpoznaw
czą!”

W tej samej chwili tuż przy burcie trzasnęła 
przeraźliwie bomba. Z lampy spadła żarówka i roz
biła się u moich stóp. W centrali dowódca mówi 
spokojnie:

—• To nic, to tylko pierwsza bomba...
Po chwdi peryskop idzie w górę i . . .
— Zejść głęboko! Czy świeca rozpoznawcza od

palona?1
— Tak ...
Wybuchają cztery bomby, jedna po drugiej. Ury

wają się manometry głębokości i szkło z jednego 
wali mi się na łeb.

— Dyziu, niech pan idzie na dziób i podaje głę
bokości stamtąd przez telefon — mówi mi do
wódca.

Strzelamy jeszcze dwie świece rozpoznawcze. 
Przecież to nasi nas atakują. Dostajemy jeszcze 
pięć serii bomb. Bardzo bliskich. Pęka przewód 
sprężonego powietrza do aparatów torpedowych. 
Gwizd jak diabli ... W maszynowni dwie blachy 
kadłuba ścięły nity i woda trysnęła do wewnątrz. 
Rozwalony i pęknięty twornik prądnicy straszy 
poplątanymi kablami i szczerzy błyszczące jak zło
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te zęby segmenty. Brudne, żółto-zielone kłęby gazu 
wydobywają się z rufowej baterii. . .

Otwarto szas. Powietrze wysokiego ciśnienia wy
rzuciło okręt na powierzchnię ... Po chwili doszły 
do moich uszu stuki strzałów z broni automaty
cznej. Okręt nasz powoli pochylił się na rufę, na- 
b:erając wody . ..

Gdy po pewnym czasie, po pochowaniu w mo
rzu pięciu zabitych i przetransportowaniu z toną
cego okrętu siedmiu rannych i reszty załogi, jako 

jedyny cały oficer zgłosiłem się do dowódcy bry
tyjskiego, który najperw nas bombardował, a po
tem ratował, usłyszałem:

— Sorry, old boy, that you were not able to 
finish your patrol . . .

Andrzej Guzowski

Autor w swym liście prosił o zaznaczenie, iż 
opowiadanie to poświęca pamięci poległych i zmar
łych Kolegów z „Jastrzębia”, żyjącym zaś, dla 
przypomnienia „jak było”.
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Od Redakcji: Poniżej podajemy opracowanie por. 
mar. rez. magistra praw Leona Śliwińskiego pod 
tytułem „Sieć F.2”. Jest to tłumaczenie z francu
skiego, co do którego autor ma pewne niewielkie 
zastrzeżenia.

Historia udziału Polaków w ruchu oporu i wy
wiadzie we Francji jest fascynująca w ogóle a dla 
marynarzy w szczególe, ponieważ częściowo swoje 
istnienie zawdzięcza kmdr. por. inż. T. Jekielowi 
(wówczas por. mar. inż.;), którego wysłanie do 
Francji spowodował niżej podpisany.

B. Jabłoński
—.——————-------------------------- - IWMWWMBfe' '.'

Leon ŚLIWIŃSKI
Magister Prawa
były Kierownik Sieci F 2

Paryż, 24 października 1975

„SIECI F 2“
Pod nazwą SIEĆ F 2 uznano większość działal

ności Służb Wywiadowczych Francusko-Polskich 
na terenie Francji, czynnych w łonie francuskiego ru
chu oporu w okresie 2 wojny światowej.

Sieci te podlegały sztabowi naczelnego wodza, al
bo kierownictwu Marynarki Wojennej Rządu Pol
skiego na wygnaniu z siedzibą w Londynie, od któ
rego otrzymywały one zadania lub instrukcje oraz 
środki materialne pozwalające im na działanie.

Zawieszenie broni w czerwcu 1940 roku zasko
czyło Aliantów zdecydowanych jednak dalej pro
wadzić wojnę u boku Wielkiej Brytanii.

W czerwcu 1940 roku, pewnej części jednostek 
Armii Polskiej we Francji, udało się załadować do 
Anglii.

W pośpiechu wyjazdu, Władze Polskie nie zo
stawiły we Francji ani służby wydawniczej, ani 
wskazówek, które by pozwoliły na jej zorganizo
wanie.

Żołnierze polscy, którzy nie mogli się załadować 
do Anglii w czerwcu 1940 r. ze swej strony zorgani
zowali natychmiast w całej Francji ośrodki u- 
możliwiające przejścia przez granicę hiszpańską lub 
wyjazd morzem. Organizacja ta została nazwaną 
„EWAKUACJA”.

„Ewakuacja” miała za zadanie wysyłanie żołnie
rzy polskich i alianckich do Wielkiej Brytanii. By
ła to organizacja tajna, zwalczana przez rząd Vichy, 
a potem przez Gestapo zainstalowane wzdłuż 
granicy.

150 lat walki podziemnej przeciwko trzem za
borcom, dały Polakom wymagane zdolności i zna
jomość metod pracy konspiracyjnej.

Tradycja konspiracji była stale bardzo żywa. Ci, 
co w 1940 roku mieli 40 lat, pranie wszyscy nale
żeli w czasach gmnazjalnych do organizacji taj
nych, oddziałów para-wojskowych i oddziałów sa
botażowych.

Zresztą, większcść Kadry Oficerskiej Armii Pol
skiej, która dzielnie walczyła w 1940 roku u boku 
Armii Francuskiej, przybyła z Polski.

We wrześn u 1939 roku, po najeździe na Polskę 
Armii Niemieckiej i Sowieckiej, w następstwie umo
wy Stalin-Hitler (pakt Ribbentrop-Mołotow •— 23 
sierpnia 1939 r.), udało się im opuścić kraj, przecho
dząc przez Rumunię lub Węgry.

Polacy ocaleni z Polski, jak również ci zamie
szkali we Francji przed 1939 rokiem, ochotnicy 
polscy, przybyli do Francji z krajów świata wol
nego, aby walczyć z nazistowskimi Niemcami, 
mieli swój uznany rząd polski i naczelnego wodza w 
osobie gen. W. S korskiego. Nie musieli więc podej
mować samodzielnych dycyzji aby dalej walczyć.

Polacy pozostali we Francji, po zawieszeniu bro
ni w 1940 roku, stanowili podstawowy element do 
zorganizowania ruchu oporu.

Oni byli pierwsi gotowi do czynu.
Zawieszenie brcni, zawarte w imieniu Marszał

ka Petain’a, sławnego bohatera spod Verdun, sze
fa państwa, wprowadziło zamęt w umysłach i w ser
cach.

Nazwisko zaś Generała de GAULLE’a, który 
stał się symbolem ruchu oporu francuskiego, było 
mało znane w tym okresie i ważyło mniej w po
równaniu z marszałkiem Petain’em.

Tymczasem, już w 1940 roku, byli Francuzi, 
którzy nie czekając na rozkaz żadnego Rządu Fran- 
cusk ego, zdecydowali się kontynuować walkę.

Byli to partyzanci samorzutni, rodzaj „Despe
rados”, którzy nie widzieli w swej akcji natych
miastowego zwycięstwa, ale którzy za wszelką ce
nę z największą zawziętością chcieli walczyć prze- 
cwko najeźdźcy.

Przygotowują oni teren, na którym w ciągu lat 
dołączą do nich inni Partyzanci. Liczba ich zwię
kszała się, aż stała się postawą, bardziej ogólną 
w 1943, a zwlaszczjt 1944 roku.

Ci zbuntowani Francuzi i Polacy, pozos ający 
we Francji po zawieszeniu broni w tajnej organża- 
cji dla tej samej walki: walki o Wolność.
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Od czerwca 1940 roku, tworzą jedną z pierw
szych sieci wywiadowczych (o ile nie pierwszą), pra
cującą dla Aliantów w Londynie.

Udział Polaków w RUCHU OPORU przez la
ta 1940-1941 jest bardzo poważny:

W imię sprawy Aliantów, werbują oni do sieci 
francusko-polskiej pierwszych francuskich par
tyzantów i nawiązują dzięki szyfrom radiu i wy
słannikom polskim kontakty między francuskim ru
chem oporu a Londynem.

Między pierwszymi organizatorami „Ewakuacji” 
w lipcu 11940 roku działają w Tuluzie mjr W. Za- 
rembski i M. Słowikowski, oficerowie zawodowi 
wywiadowczej służby polskiej. Niedługo dołączył do 
nich kpt. R. Czerniawski, który uciekł z niewoli.

Wspólnie zdają sobie sprawę z ważności, jaką 
przedstawia organizacja sieci wywiadowczej na ty
łach nieprzyjaciela.

Bez łączności z Londynem, bez rozkazów, bez 
pieniędzy, decydują zacząć pracę i przekazywać do 
Londynu, za pośrednictwem kolegów wyjeżdżają
cych do Anglii, swoje sugestie o możliwościach zor- 
garnizowania sieci wywiadowczej

1 nie czekając odpowiedzi, grolmadzą wokół sie
bie ochotników Polaków i Francuzów, wyszukują 
„Pianistów” (operatorów radiowych) i tworzą pod
waliny pierwszej sieci służby wywiadowczej.

Nieświadomy inicjatywy oficerów Służby Wy
wiadowczej, pozostałych we Francji, II Oddział 
polskiego sztabu głównego, mający swoją siedzibę w 
Londynie wysyła dwóch oficerów zawodowych ze 
Służby Wywiadowczej, z misją zorganizowania Eks
pozytury „Francja” (Delegacja II Oddziału, wed
ług ustalonego schematu przed wojną).

Tylko jeden z tych oficerów dotrze do Francji 
i będzie pracował z Zarembskim.

W Londynie w sierpniu 1940 roku, Kierownictwo 
Marynarki Wojennej daje polecenie inż. Tadeuszo
wi lekielowi, oficerowi Polskiej Marynarki Wo- 
ej, zorganizowania na terytorium Francji sieci 
wywiadu, aby pomóc Alianton w ich wspólnej walce 
przeciw Niemcom.

lekiel nie miał żadnego przygotowania do 
służby wywiadowczej i nigdy nie należał do tej 
służby. Przybywa on do Francji 2 września 1940 
roku i zakłada organizację „MARINĘ”, którą 
później będzie znana we francuskimi ruchu opo
ru pod nazwą „Sieć F 2”.

Według otrzymanych wskazówek, ma on wer
bować Francuzów i zapewnić im, że służba ich w 

organizacji będzie objęta statutem sił Wolnej Fran
cji (FFL).

Już od września 1940 roku zebrał on odważnych 
i zdecydowanych Francuzów, którzy odmówili za
wieszenia broni i chcą nadal prowadzić walkę.

Gilbert Foury (Edwin), jest pierwszym agen
tem przyjętym do sieci. Będzie on w niej praco
wał bez przerwy aż do Uwolnienia. Był on najstar
szym i najważniejszym spośród francuskich kie
rowników sieci F. 2- Edwin będzie wyznaczony 
na likwidatora odpowiedzialnego sieci.

Ta organizacja amatorów, nie używa klasycz
nych sposobów służby wywiadowczej, kieruje się 
zdrowym rozsądkiem i daje dowody odwagi w ka
żdej sytuacji.

W rzeczywistości nikt z członków sieci nie po
siadał wyszkolenia, któreby go przygotowało do 
pracy w służbę wywiadowczej.

Sieć „Marinę” będzie znana we Francji naj
częściej pod nazwą „Interalłie”.

Dnia 16 września 1940 roku, po raz pierwszy 
otrzymano połączenie radiowe z Londynem. Ono 
będzie zachowane aż do Uwolnienia Francji.

Dnia 17 września 1940 roku, 11 Oddział Sztabu 
Naczelnego Wodza w Londynie mianuje Zarembsgo 
kierownikiem Ekspozytury Francja.

W ten sposób od września 1940 roku, Londyn 
dysponuje we Francji dwoma odrębnymi organi
zacjami polskimi: „Marinę” i „Ekspozy.ura Fran
cja”, klóre niebawem rozwiną całą swoją energię, 
aby pokryć sieciami wywiadowczymi całość tery
torium francuskiego.

W lutylm 1941 roku w związku z reorganizacją 
służby wywiadu, zdecydowanej przez Londyn 
polska sieć „Marinę” zostaje podporządkowana 
Ekspozyturze „Francja”. I mimo to zachowuje swą 
niezależność.

W sierpniu 1941 roku Jekiel wyjeżdża do Al
gieru, aby założyć sieć morską w Afryce Północ
nej. Słowikowski zostaje mianowany Szefem Eks
pozytury Afryka, organizacji znanej następnie pod 
nazwą P.S.W.A.F.R. (Polska Służba Wywiadowcza 
Afryka).

Sieć ta oddała wielkie usługi Aliantom, zwłasz
cza pomagając przy lądowaniu w Afryce Północ
nej w październiku 1942 roku.

Słynna ekipa polskich szyfrantów „Ekspozytu
ry 300”, zwanej „Ekipą Z” ppłk. G. Langera, 
kierowana we Francji przez majora Bertranda, 
była przydzielona w październiku 1939 roku do 
Sztabu Głównego Francuskiego.
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Ewakuowana do Algieru ipo zawieszeniu broni 
w czerwcu 1940 roku, zostaje następnie przenie
siona do Francji w październiku.

Pozostając związana z II Oddziałem Vichy i bez 
jego wiedzy Ekspozytura 300 prowadzi dalej swo
je prace i utrzymuje stały kontakt z II Oddziałem 
Polskim w Londynie, któremu przekazuje bardzo 
wiele ważnych wiadomości.

Ta ekipa rozproszyła się w listopadzie 4942 ro
ku, po zajęciu południowej Francji przez Niemców.

Aby pomagać sobie wzajemnie w swojej działal
ności. Zarembski, Słowikowski i Ekspozytura 300” 
utrzymuje ze sobą tajne kontakty.

Ekspozytura „Szwajcaria”, zainstalowana w Ber
nie przed zawieszeniem broni w 1940 roku, zapusz
cza swe kontakty we Francji.

„Sieć S III” porucznika rezerwy S. Appenzel- 
lera, stanowiła część tej organizacji i będzie pro
wadzić swoją pracę aż do Uwolnienia 1944 roku. 
Osiągnie ona wyniki godne uwagi.

Wśród sieci stworzonych pod odpowiedzialno
ścią Zarembskiego najważniejszą była „Interallie- 
Famille”, której kierownikiem był Czerniawski, zna
ny pod pseudonimem „Armand”.

Przyłączona bezpośrednio do Londynu w paź
dzierniku 1941 roku staje się ona „Ekspozyturą Pa
ryż”.

Po uzyskaniu nadzwyczajnych wyników, które 
zadziwią Anglików — a później rzeczoznawców 
niemieckich — Armand zostaje aresztowany.

W maju 1941 roku, Armand podpisuje w wię
zieniu pod pseudonimem „Hubert”, „umowę” (jak 
to nazwała Abwehra), dotyczącą „współpracy” pol
sko-niemieckiej.

Wspaniała inscenizacja zmyślonej ucieczki 14 lip
ca 1942 roku w Paryżu, pozwala Abwehrze wy
słać Armanda do Londynu- Zadanie Armand- 
Hubert powinno polegać na zorganizowaniu 
sieci wywiadowczej, propagandzie i sabotażu 
na ziemi angielskiej. Sieci te powinny pracować 
na korzyść Niemiec nazistowskich na bazie wspól
nych celów ideowych walki przeciw komunizmowi 
sowieckiemu.

Prawdopodobnie umowa ta uratowała życie 65 
Francuzom, członkom sieci Armanda, areszto
wanym przez Niemców, którzy jednak nie uniknę
li deportacji. ,

Armand-Hubert, skoro tylko przybył do Lon
dynu, poinformował Anglików o tekście umowy i 

podsunął im myśl prowadzenia „wielkiej gry”, jak 
on ją nazwał, aby oszukać Niemców.

Za zgodą Polskiego Sztabu Naszelnego Wo
dza, Czerniawski zostaje zaangażowany jako „a- 
gent podwójny” do BI A, słynnego Oddziału służby 
wywiadowczej brytyjskiej i zostaje Brutusem.

W tym samym czasie władze polskie zgadzają się 
na ignorowanie depesz redagowanych przez An
glików w imieniu Armand-Hubert kierowanych do 
Niemców.

Wydaje się więc, że ta zamierzona współpraca 
polsko-nazisliowska nie była w rzeczywistości ni
czym innym, jak inscenizacją Służby Wywiadow
czej Brytyjskiej.

Niemniej, obawiając się poważnych powikłań po
litycznych w okresie napięcia rosyjsko-polskiego 
1943 roku, w momencie poszukiwania odpowie
dzialnych za zbrodnię w Katyniu „Foreign Of
fice zajMroniłj stworzenia sieci Hulbert-Brutus, 
planowanej przez BIA i oczekiwanej przez Niem
ców.

Sprawa sieci Armand - Hubert - Brutus pozo- 
staje do dziś dnia pokryta tajemnicą, która nie jest 
ani francuską, ani polską.

Mimo takiego życzenia, Czerniawski nie zo
stał upoważniony do wytłumaczenia we Francji tej 
sprawy, która z pewnością wymaga wyjaśnień.

W związku z tą sprawą Arman - Hubert or
ganizacja założona przez Zarembskiego znik
nęła przed końcem 1942 roku, ale Ekspozytura 
Francja kontynuowała pracę.

Oddała ona nieocenione usługi Aliantom, zwła- 
cza w latach 1940 i 1941, w okresie, kiedy człon
ków Ruchu Oporu było jeszcze niewielu.

Niedostępna dla innych organizacji — sieć „Ma
rinę”, tych „Amatorów”, która została nas‘ęp- 
nie Ekspozyturą Francja, prowadzi swą akcję da
lej i bierze stopniowo coraz większy udział w akcji 
Sił Oporu.

Organizacja ta została zlikwidowana z chwilą u- 
wolnienia Francji w 1944 roku, taka, jaka była w 
tym momencie, bez zajmowania się przeszłością jej 
jak i innych organizacji francusko-polskich Służby 
Wywiadowczej, które w większości zniknęły pod
czas wojny.

Będzie jej dana nazwa SIEĆ F. 2.
Znaczenie prac wykonanych przez SIEĆ F 2 

da się streścić następująco:
Pięć stacji radio-nadawczych pracowało stale już 

w 1942 roku; liczba ich zwiększała się stopniowo 
i przekroczyła 20 stacji nadawczych w 1944 roku.
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Raporty miesięczne zwiększają się stopniowo, 
aby osiągnąć w roku 1944 2000 stron pisma maszy
nowego.

Łączność z Gibraltarem, statkami pod dowódz
twem oficerów Polskiej Marynarki Wojennej, dzia
ła aż do końca listopada 1942 roku.

Filmowane raporty przekazywane są przez 
Szwajcarię i Hiszpanię i Air-Mail-Pick-up. Używa
nie walizy dyplomatycznej zostało porzucone w li
stopadzie 1942 roku.

Pierwsze raporty o pociskach latających, potem 
V 2, szczegóły o poszukiwaniach fal poza-czerwo- 
nych, plany rozmieszczeń całości przemysłu radio
wego niemieckiego, szczegóły o centralnej organi
zacji sposobu używania systemu goniometrycznego 
nieprzyjaciela, ,,Bleus” w ostatnich motorach lot
niczych i czołgowych, plany wskazujące ważne 
obiekty do zniszczenia, dokładne oceny całości 
produkcji niemieckiej, itp. są regularnie wysyłane 
do Londynu.

Dokładne współrzędne obiektów do bombardo
wania są przekazywane w liczbie stale wzrastającej, 
rezultaty bombardowań angielskich i amerykań
skich podawane.

Ruch kolejowy obserwowany, transporty oddzia
łów i amunicji notowane.

Całokształt rozmieszczeń wojsk nieprzyjaciela 
regularnie ustalany.

Wiadomości o aktywności w portach atlanty
ckich i śródziemnomorskich, łodzi podwodnych i 
jednostek marynarki niemieckiej, o budowie baz 
łodzi podwodnych, fortyfikacji wybrzeża, o tere
nach zaminowanych — podawano do Londynu.

Dzięki dostarczanym wskazówkom o dokładnym 
położeniu obiektów przeznaczonych do zniszcze
nia, dziesiątki tysięcy istot ludzkich zostały ocalo
ne podczas bombardowania samolotami sprzymie
rzonych.

Z dnia na dzień sektor „Lotnictwa” posyła roz
mieszczenie lotnictwa niemieckiego na całym tery
torium, zwłaszcza w strefie północnej. Zgrupowa
nie samolotów, składy paliwa i części wymiennych, 
warsztaty montowania silników niemieckich i fran
cuskich dowództwa lotnictwa niemieckiego — są 
spisywane i przekazywane. Plan niemiecki, wska
zujący rejony obrony D.C.A. na całym terytorium 
francuskim jest również zdobyty.

Agenci Sieci F 2, rozmieszczeni na różnych sta
nowiskach kierowniczych albo wykonawczych w 
fabrykach pracujących dla Niemców, oddają nieo
cenione usługi.

Przez swoją pracę, paraliżują żywotne siły nie
mieckiej machiny wojennej.

Zrzuty z Londynu, dostarczały Sieci broń i niez
będny materiał, podczas gdy aparaty radiowe F 2 
pozwalały oddziałom partyzantów być w stałej 
łączności z Londynem.

18 maja 1944 r. Międzyaliancki Sztab Naczelny 
w Londynie przekazał swoje gratulacje za pracę 
sieci, podkreślając dostarczane wiadomości przez 
Sektor Edwina.

„Wiadomości o zdumiewającej jakości” podał i 
twierdził: — ’wasze źródła zaczynają przekraczać 
wspaniałe źródła francuskie w przekazywaniu do
kładnych wiadomości, reprodukcji i w wysyłce do
wodów”.

Spośród partyzantów francuskich, którzy się spe
cjalnie wyróżnili w tym okresie, należy wymienić 
następujące nazwiska: M. Camolli, B. Chaude, J.P. 
Coudert, J- Levy, R. Ueff, A. Massei, J. Stroweiss.

Jeżeli nienaruszona, to przynajmniej niezmienio
na, organizacja Sieci F 2 pod rzeczywistym kie
rownictwem V Rozwadowskiego, osiągnęła swój 
największy rozwój w chwili lądowania we Francji.

Sieć osiągnęła swój cel, dla którego współtowa
rzysze oddali swoje życie 1 swoje cierpienia.

Francuzi i Polacy związani tradycyjną przyja
źnią francusko-polską, znaleźli się w tych samych 
organizacjach Ruchu Oporu, aby walczyć przeciw
ko temu samemu wrogowi, który chciał ich uja
rzmić.

Na liście Sieci F 2 zostało zatwierdzonych 2561 
uczestników we Francuskich Siłach Zbrojnych 
(FFC).

Spośród nich 85 zmarło, 15,1 deportowano i 60 
internowano.

Te liczby naświetlają w sposób widoczny, doro
bek Służby Wywiadowczej Ruchu Oporu, której 
założycielami i kierownikami byli Polacy: W. Za- 
rembski, T. Jekiel, L. Śliwiński, M. Romeyko, 
Rozwadowski i Z. Piątkiewicz.

*

Aby dokonać głębszych badań, należałoby spo
rządzić listę uczestników każdej sieci tworzącej 
F 2. Było by również ciekawe poznać rozwój, pro
porcje i udział Francuzów i Polaków w jej rozmai
tych okresach.

Trzeba by również, aby Historia rozróżniła 
Ruchy Oporu i członków tych ruchów i zrozumia
ła, jakimi kierowali się pobudkami w momencie 
wstąpienia a to z uwagi na kolejność wypadków 
wojennych
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Uznanie dyplomatyczne Rządu Polskiego w Lon
dynie zostało cofnięte w lipcu 1945 roku. Polskie 
Siły 'Zbrojne na Zachodzie rozwiązane.

Żadna Historia, obejmująca całokształt działal
ności francusko-polskiej w Służbie Wywiadowczej 
Sił Oporu nie została nigdy napisana przez II Od
dział Polski w Londynie.

Większa część archiwum została zniszczona w 
Londynie w roku 1945 i 1946. Inne dokumenty, 
zostały złożone u Anglików.

W uznaniu oddanych zasług, Francja przyznała 
te same prawa Polakom i Francuzom, walczącym 
w Sieciach Ruchu Oporu, zatwierdzone urzez 
Francję Walczącą.

W celu likwidacji ich praw, Polacy zostali wpi
sani w 1946 roku na listę Sieci F2, jedynej orga
nizacji, która dotrwała do momentu uwolnienia 
Francji w roku 1944 w formie uznanej przez FFC.

To właśnie w 1946 roku, aby odpowiedzieć na 
administracyjną potrzebę likwidacji, W. Rozwa
dowski napisał w pośpiechu „Historię Sieci F2”.

Ten doskonały dokument stara się przedstawić 
„Całość działalności polskiej Służby Wywiadowczej 
we Francji podczas okupacji”. Niemniej V. Roz
wadowski nie miał dojśca do archwum II Od
działu Polskiego i z tego względu nie znał różnych 
postaci tajnej działalności Polskiej Służby Wywia
dowczej.

Mimowolne błędy i przeoczenia zostały przeto 
popełnione, zwłaszcza w okresie lat 1940, 1941 i 
1942. Historia obejmuje również zakładanie orga

nizacji, które nie miały żadnego związku z sobą.
W jakiś czas potem, ta sama historia, po zmia

nie i poprawieniu przez nieznaną osobę, zostaje wy
dana w 1952 roku przez „La Revue Historique de 
1’Armee”.

Osoby, które miały moralny obowiązek wytłu
maczyć we Francji działalność Polskiej Służby Wy
wiadowczej we Francuskim Ruchu Oporu, i które 
prosiły o dostęp do archiwum Sieci F 2 w Londy
nie, nie uzyskały na to zgody władz angielskich.

W chwili obecnej, jedynie Sieć Wywiadowcza 
F 2 rozporządza historią 'przedstawioną w 1974 ro
ku przez dolejnych Kierowników Sieci i Likwida
tora odpowiedialnego i to za zgodą 16 kolegów 
jeszcze żyjących, którzy odegrali ważną rolę w pra
cy Sieci.

Egzemplarze tej historii, która oczekuje wydania 
oficjalnego, są do dyspozycji osób zainteresowa
nych.

Należy stwierdzić, że Historia Sieci F 2 (w licz
bie mnogiej) pozostaje jeszcze do napisania.

Byłoby pożądanym i pilnym, zanim znikną osta
tni świadkowie, aby ich zeznania były zebrane i 
aby dowody, które mogli zachować były uwierzy
telnione, przetłumaczone i złożone w bezpiecznym 
miejscu. W ten sposób byłoby możliwe ustalenie 
oficjalnej historii Sieci Służb Wywiadu Francusko- 
Polskiego Ruchu Oporu w okresie Drugiej Wojny 
Światowej:

Leon Śliwiński
2440.1975
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KRONIKA STOWARZYSZENIA

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Dnia 25 wrzenia 1976 zmarł w Brukseli po 
dłuższej chorobie ks. dr. Karol Brzezina. Pocho
wany został na cmentarzu w Brukseli.

16.2.1977 zmarł nagle na serce w Newcastle st. 
mar. Czesław Nadolski.

W listopadzie 1976 zmarł w Polsce st. bosm. pil.
F. Werdaliński w wieku lat 78.

W marcu '1977 zmarł w Warszawie kmdr. por. 
Tadeusz Konarski przeżywszy 71 lat.

Dnia 14 kwietma 1977 zmarł po dłuższej choro
bie kmdr. por. Zbigniew Wojewódzki. Pochowany 
został na cmentarzu Kensal Green w Londynie.

Dnia 21 kwietnia 1977 zmarł nagle w Stafford 
kmdr. por. inż. Tadeusz Sukiennik przeżywszy 
67 lat.

Dnia 18 czerwca br. zmarła w Londynie 2-gi 
Oficer PMSK i wieloletni członek władz Stowa
rzyszenia Julia Mackus primo ,voto Ihnatowicz.
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KOMISJA OPIEKI

W ostatnim numerze Naszych Sygnałów zaszła 
pomyłka drukarska. Następujące dary wpłynęły na 
Komisję Opieki, a nie na Fundusz Naszych 
Sygnałów:

.1. Milisiewicz £• 5.00
F. Wizła 3.00
A. Cwalina 2.79
L;ga Morska Oddział 5 34.48
M. Serafin 6.00
W. Januszewski 3.00

J. Grant 1.00
S. Nowicki 50p
S. Podsiadła 50p
A. Ignasiak 50p
J. Mączka 50p
N. Żółkiewkowa 50p
H. Kaczmankowa 50p
H. Lenkiewiczowa 50p
Koło New York 250 doi.
W. Smyłła 20 doi.

Komisja Wydawnicza dziękuje serdecznie Kole
gom za przekazane dary.

p. Halina Boreyko — zamiast kwiatów na grób 
ś.p. inż. Zygmunta Kicińskiego doi. 25.-

Od wydania ostatniego numeru Naszych Sygna
łów wpłynęły następujące dary:

K. Hess £• 1711
H. Chwalibóg 100
H. Kozłowski 2.00
A. Jaraczewski 15.00
Dr B. Francki 5.00
Za przekazane dary Komisja Opieki serdecznie 

dziękuje.

Sprostowianże do artykułu „CYKLON" zeszyt Nr 
136 „Naszych Sygnałów”

Str. 10-a 1-sza kolumna 24 wiersz od dołu jest 
„a mianowicie kmdr. ppor. Czeczott itd.” Powinno 
być ,a mianowicie Roman Stankiewicz. Oficerami, 
którzy ukończył Wyższą Szkołę Wojenną w Pary
żu byli: Solski, Frankowski, Czeczott, Majewski, 
Kłosowski, Gintowt-Dziewałtowski Mohuczy i 
Dzienisiewicz. Słowa od kmdr. ppor. Czeczott do 
kmdr. Dzienisiewicz w tekście skreślić.

Dalsze dary na Funduz Naszych Sygnałów 
wpłynęły od kolegów:

K. Brożek £. 14.211

S. Rowiński 15.00
J. Lubelfeld 3.20 Odwiedzili SMW
Inż. T. Głowacki 119.00
Koło Manchester 5.00 Kpt. mar. Zbigniew Węglarz — który pływa na
Koło Glasgow 25.00 statku pod flagą liberyjską i zawinął do Anglii.
Koło Brighton 5.00 Stale mieszka w Polsce w Gdyni.
M. Hrynkiewicz-Moczulski 10.00 Przekazuje serdeczne pozdrowienia przełożonym,
Koło Plymouth 10.00 kolegom i znajomym.
B. Karnicki 10.00 Dr Bartek Francki z Australii — zaproszony
W. Andrejek 5.00 przez Holandię na kilka miesięcy jako specjalista
B. Opeldus 1.00 biolog. Odwiedził Anglię na zaproszenie londyń-
S. Wesołowski 28.69 sk ego uniwersytetu jak również wyjeżdżał do Tu
B. Wieczork'ewiczowa 1.00 rynu z wykładem.
H. Adamiak 1.00
B. Bąkowski 1.00
E. Gach 1.00
C. Iwiński 1.00 A
W. Oczkowski 1.00 • r
P. Modrzejewski 1.00
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Ś,P. JULIA MACKUS

Julia Mackus primo voto Ihnatowicz Il-gi oficer 
b. Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet odeszła od 
nas niespodziewanie, cicho jak żyła, dnia 18 czer
wca br.

To proste stwierdzenie faktu to rzeczywistość 
naszego pokolenia, nad którym jednak nam wszy
stkim przyjaciołom i kolegom z wykruszającego się 
grona Marynarki Wojennej i SMW niełatwo 
jest przejść do porządku dziennego. Była bowiem 
jedną z najbardziej naszych, najbardziej bliskich 
współpracowików przez lat kilka dziesiątek dzia
łalności naszego Stowarzyszenia. Biorąc czynny i 
ofiarny udział w wielu kolejnych Zarządach SMW 
była w nich głosem rozsądku, umiarkowania i 
trzeźwego spojrzenia na iwiele spraw życiowych i 
praktycznych. Była czynnikiem harmonizującym 
nasze niejednokrotnie przeciwności poglądów i swo
im zaś taktem i spokojnym spojrzeniem na nasze 
aktualne zagadienia czy też zwykłe sprawy bie
żące była dobrym duchem naszych poczynań. By
ła nam po prostu potrzebna samą swoją obecno
ścią.

Do Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet przy
wiodła ją droga z Polski przez Rumunię i kilka 
bardzo ciężkich i pracowitych lat borykania się z 
losem w Algierze. Czas spędzony w Mar. Woj. na 
przydziałach w Plymouth, Woodford Green i 
Okenhapmton — to czasy, kiedy dzięki swoim za
letom osobistym zdobyła sobie szacunek u swoich 
podkomendnych i uznan:e przełożonych oraz wiele 
sympatii i prawdziwych przyjaźni wśród naszego 
grpna.

Przechodząc do życia cywilnego, nie traci kon
taktu z gronem marynarskim, wprost przeciwnie 
— ugruntowuje go przyłączając się do żywego u- 
działu w pracach wielu kolejnych 'Zarządów SMW. 
W Konrsji Opieki, której przewodniczy przez dłu
gie lata, Jej praca pełna zrozumienia i serca oraz 
podejście do potrzeb i indywidualnych problemów 
potrzebujących, zjednują Jej głębokie uznanie i — 
co ważniejsze i chyba rzadsze — tę prostą ludzką 
wdzięczność nie tylko za okazaną pomoc, ale i za 
sposób jej podania.

W czasach gdy w SMW się nie przelewało z 
Jej inicjatywy i Jej wysiłkiem organizowane były 
imprezy towarzyskie, tombole, pokazy mód itp., by 
tylko pomóc w przetrwaniu częstych wówczas kry
zysów finansowych. Plrzez ostaltnich kilka lat i 
już do ostatka, jako przedstawicielka SMW, brała 

pracowity udział w Komitecie Rozdzielczym, który

rozpatruje prośby o pomoc finansową z fundu
szów przydzielonych przez British Legion. Była te
go Komitetu cenionym i najdłużej zasiadającym 
członkiem.

Wyrazem uznania za Jej cenny wkład w życie 
i działalność naszej społeczności marynarskiej by
ło nadanie Jej jako jednej z pierwszych Honoro
wej Odznaki Stowarzyszenia, to jest najwyższej 
nagrody jaką dysponujemy.

My wszyscy, którym jeszcze łaskawym zrządze
niem losu pozwolono pozostać na tej ziemi, z głę
bokim i prawdziwym żalem żegnamy Julę a w tej 
dalekiej i tajemniczej wędrówce będą Jej towarzy
szyć najserdeczniejsze myśli oddanego grona licz- 
nycn przyjaciół.

Dzieląc uczucie straty z osamotnionym Mężem, 
panem Adamem wyrażamy mu nasze gorące 
współczucie.

J.B.



NASZE SYGNAŁY 10

Ś.P. KS.
DR KAROL BRZEZINA, OMI

Urodzi! się w Radzionkowie, na Górnym Śląsku 
20 stycznia 1905 r. Studia średnie ukończył w ko
legium Ks. Oblatów częściowo w Valkenburg Ho
landia, częściowo w Krotoszynie. Wstępuje do 
Zgromadzenia Księży Oblatów i u nich studiuje 
filozofię i teologię. Święcenia kapłańske otrzymu
je w Warszawie, dnia 22 czerwca 1930. Po dwu
letnim pobycie w Rzymie, na uniwersytecie Gre- 
gorianum, otrzymuje dyplom doktora filozofii. Od 
roku 1937 do roku 1940, jest dyrektorem kolegium 
Księży Oblatów w Lublińcu. W roku 1940 udaje 
mu się przedostać na zachód najpierw do Rzymu, 
a następnie do Francji, gdzie z wielkim poświęce
niem będzie się zajmował uchodźcami polśkimi. 
W roku 1944, po oswobodzeniu Francji przez woj
ska alianckie, Ks. Brzezina wyjeżdża do Anglii i 
wstępuje do Marynarki, której będzie kapelanem 
do roku 1948. Po demobilizacji przyjeżdża do Bru

kseli gdzie, zostanie mianowany duszpasterzem pol
skim na Brukselę i okolicę, a w roku il951 modera
torem generalnym Bractw Żywego Różańca. Przez 
kilka lat będzie wydawał z grupą kilku redakto
rów Biuletyn Informacyjny ukazujący się w języ
ku polskim, francuskim i angielskim, wydawany 
dzięki pomocy Ks. Bp. Sheila.

Zdrowie nadwerężone przejściami wojennymi, 
pogorszyło się w ostatnich latach. We wrześniu 
1976 roku musiał się poddać operacji która spo
wodowała skrzep krwi w płucach. Umierał świado
mie i ze spokojem, zwierzając się swemu przeło
żonemu krótko przed śmiercią, która nastąpiła w 
pierwszych godzinach dnia 25 września 1976 r., że 
służył jak umiał najlepiej Bogu, Matce Najświętszej 
i Kościołowi. Spoczywa na cmentarzu w Brukseli 
blisko grobów polskich żołnierzy.

Ks. Henryk Repke



1'6' NASZE SYGNAŁY

KRONIKA Z GLASGOW  A
W dnach 27 i 28 listopada 1976 roku Koło 

SMW Glasgow gościło u siebie prezesa kol. Ko
mandora Bohdana Wrońskiego.

W sobotę dnia 27 listopada odbyła .się zaba
wa marynarska w Domu Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów, Koło Nr 105. Kol. Wroński bawił 
się ochoczo wśród grona Polaków, tak marynarzy, 
jak i ich przyjaciół. Zabawa udała się doskonale 
i przysporzyła trochę funduszu na cele Koła. Nasz 
honorowy Gość odwiedził także Dom Polski im. 
Gen. W. Sikorskiego. Odniosło się wrażenie, że 
szerokie gesty gościnności w obu Domach, wyraża
jące się w zapraszaniu do picia, trafiły w próżnię, 
gdyż kol. Wroński bardzo stanowczo odmawiał pi
cia alkoholu. Nie pomogły takie hasła, jak: „Alko
hol to twój wróg, więc lej go w mordę”, ani żadne 
„intencje”, ani kobiecy czar i prośby. Kol. Wroń
ski tylko symbolicznie „pokropił” gardło. Niemniej 
jednak czuł się doskonale w gronie koleżeńskim i 
polskim — typowo glasgowskim. Ostatni raz był 
z nami w roku 1969 na uroczystociach związa
nych z 50 rocznicą odtworzenia Marynarki Wo
jennej. Wszyscy utrzymywali, że kol. Wroński nie 
ztmienil się po upływie lat siedmiu, a wielu mówi
ło: — „Jak się Pan świetnie trzyma!” Bohdan zaś 
nieodmiennie odpowiadał: — „W moim wieku 
trzymać się jest bardzo łatwo. Trudno jest się pu
ścić”. Nie bardzo w to wierzymy.

Zarząd Kola z kol. Wiśniewskim i Kurianowi- 
czem na czele przygował doskonale zabawę i ze
branie, które odbyło się następnego dnia w nie
dzielę. Rano — msza św. w kościele Św. Szymona 
— zgromadziła parafian, Polaków. Ks. Marian Łę- 
kawa odprawił święty obrządek po polsku, na in
tencję Marynarzy. Po Mszy wielu wiernych udało 
się na cmentarz w Dalbeilih, gdzie nasz Duszpa
sterz poświęcił prześliczny pomnik grobowy zmar
łego proboszcza parafii, ks. Jana Gruszki, następnie 
odprawił modły przy pomniku grobowym maryna
rzy.
Po południu tegoż dnia odbyło się zebranie człon
ków Kola. Kol. Wroński przybył z Londynu dla 
zapoznania się z opiniami członków Koła Glasgow 
odnośnie zadań Stowarzyszenia oraz jego przyszło
ść'. Wszyscy obecni wyrazili się za kontynuowa
niem prac Stowarzyszenia, a na wypadek jego roz- 
wązania — w przyszłości — wyrażono następują
ce dezyderaty:

|. Zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia tak, 

aby istniała dalsza możność pomocy kolegom 
i ich rodzinom, pomocy tej potrzebującym.
2. Zabezpieczenie pamiątek, dokumentów i prze

dmiotów, w osobistym posiadaniu na przysz
łość, dla udokumentowania działalności Ma
rynarki Wojennej w II Wojnie Światowej.

3. Pomoc tym Instytucjom Polskim na terenie 
W. Brytanii, których działalność i powaga za
bezpieczy na przyszłość zbiory, pamiątki, do
kumenty itp. odnoszące się do działalności 
Marynarki Wojennej.

4. Wydawanie „Naszych Sygnałów” dwa razy 
do roku, z materialną pomocą Kół SMW.

W czasie Zebrania padły również następujące 
propozycje:

Koło SMW Glasgow rzuca projekt, aby Ko
ledzy rozsiani dziś po całym świecie podali swe 
^idresy do redakcji! „Naszły Sygnałów”, celem 
umożliwienia bezpośredniego kontaktu między ko
legami. Rzucona została myśl, aby ci, którzy ma
ją po temu możliwości, zgłosili chęć goszczenia u 
siebie Kolegów i ich Rodzin planujących spędzenie 
wakacji w tej czy innej części świata — na zasa
dzie odwzajemnienia się — ogólnie biorąc, dla uni
knięcia wysokich dziś kosztów turystyki.

Kol. K.W. Poray-Wojciechowski zaapelował do 
zebranych w sprawie zbioru osobistych pamiątek i 
ich zabezpieczenia w Muzeum im. Gen. W. Sikor
skiego w Londynie, a na Szkocję — w Archiwum 
i Bibliotece pozostających pod opieką PP. Koczych.

Stwierdzono wyraźny obecnie pęd do powrotu 
kolegów marynarzy do Stowarzyszenia. Podkreślo
no tu wysiłki obecnego Zarządu Koła Glas
gow, wyrażające się w zwiększonym stanie ewi
dencyjnym członków oraz w bardzo ożywionej 
działalności Kola na terenie Glasgowa. Przyjęto 
zasadę subwencji „Naszych Sygnałów” przez posy
łanie dotacji od Koła Glasgow (nie od członków). 
W końcu postawiono wniosek, aby utworzyć no
wą sekcję redakcyjną w „Naszych Sygnałach”, pt. 
„coś nowego". Zebranie zakończyło się odśpiewa
niem „Sto lat . . •” pod adresem Gościa oraz prze
kazaniem pozdrowień dla Kolegów w Londynie.

Dla uczczenia święta Mar. Woj. z okazji 10 lu
tego, Zarząd Kola zorganizował następujące im
prezy:

1. Zabawa Marynarska w Domu S.P.K. w dniu 
5 lutego 1977 r.

2. Uroczysty obchód 57 rocznicy odtworzenia 
Marynarki Wojennej: Msza św. za dusze po
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ległych marynarzy, w dniu 13 lutego. Złoże
nie kwiatów na grobach marynarzy na cmen
tarzach glasgowskich w Dalbeith, Cardonald 
i Lambhill.

3. Obiad marynarski dla Kolegów, ich Rodzin, 
przyjaciół i sympatyków Koła w salach Do
mu SPK.

Należy podkreślić wartościowe wysiłki Zarządu 
Koła Glasgow, dzięki którym organizacja powyż
szych imprez oraz wykonanie planów były wzorowe.

Zabawa Marynarska udała się doskonale. W sa
lach Domu Kombatanta zgromadziło się bardzo 
wielu Kolegów z Rodzinami oraz naszych glasgo
wskich przyjaciół, Dzięki gościnności naszych bra- 
ci-Kombatantów, zarząd Koła zebrał fundusze dla 
realizacji naszych własnych, marynarskich projek
tów. Skupili się koledzy, potoczyły się gawędy przy 
kielichach, odnowiły się wspomnienia lat pracy na 
morzu, a nastroje były wspaniałe. Dzięki staraniom 
Zarządu Koła, liczba członków wzrosła do 55, co 
jak na skupiska emigracyjne, jest wspaniałym osią
gnięciem. Apele kolegów Wiśniewskiego. Kuriano- 
wicza oraz p. Baruka skierowane w teren Szko
cji, odniosły skutek.

W dniu 13 lutego odbyła się uroczysta Msza św. 
celebrowana przez wielebnego ks. Mariana Łęka- 
wę, naszego glasgowskiego proboszcza. Po Mszy 
koledzy, nasi przyjaciele i sympatycy, których ma
my wielu na terenie Glasgowa, udali się na cmen
tarze w Dalbeith, Cardonald i Lambłiill, gdzie znaj
dują się groby naszych zmarłych kolegów. Na ka
żdym z tych cmentarzy przedstawiciele Zarządu 
Koła złożyli wieńce i kwiaty na grobach, co było 
bardzo wzruszające, a świadczyło o więzi ideowej 
jaka łączy nas wszystkich w Stowarzyszeniu M.W. 
Ksiądz Łękawa poświęcił grobowiec naszego kole
gi ś.p. Baruka, który leży na cmentarzu w Lamb- 
hill.

O godz. 15.30 tegoż dnia, w sali galowej Domu 
SPK zasiedli marynarze, ich rodziny i goście do 
obiadu i obrządku tradycyjnego. Nasi gospodarze 
— Kombatanci zaszczycili nas nie tylko pomocą, 
ale i koleżeństwem w obchodzie naszego święta. 
Gośćmi honorowymi byli: Prezes Koła SPK Nr 105 
p. Mieczysław Brodziński, ks. Marian Łękawa 
oraz szanowni państwo David Hodge, przedstawi
ciele Lorda Prowosta miasta Glasgowa. W olbrzy
miej i pięknej sali reprezentacyjnej siadło do obia
du ponad 400 osób. Zaszczycił nas swą obecnością 
nasz wielki przyjaciel od lat, prof. Leon Koczy. 
Do stołu zasiedli przedstawiciele polskich organiza
cji na terenie Glasgowa, także nasi przyjaciele 
Szkoci. Nasz marynarski senior, kol. chorąży mar.

W. Duch zajął miejsce za stołem, weseląc się z 
resz-tą marynarskiej „młodzieży”, nie stroniąc od 
kielicha i gawędy, jak zawsze pełen życia i w do
skonałej formie.

W czasie obiadu wygłoszone zostały przemowy 
i wzniesione toasty- Wstał prezes Koła, kol. Adam 
Wiśniewski i podziękował w serdecznych słowach 
naszym gopodarzom za ich pomoc, Kolegom za 
lojalność, gościom i sympatykom za współudział w 
naszym święcie. Przemówił p. David Hodge, radny 
m. Glasgowa, podkreślając wartości polskiego oś
rodka, odrębnego, jeśli chodzi o tradycje, ale waż
nego w dziedzinie osiągnięć społecznych i kultu
ralnych metropolii szkockiej. Wstał też prezes Ko
la SPK, gospodarz Domu p. Mieczysław Brodziń
ski. Mówił po angielsku—ze względu na obecność 
naszych szkockich przyjacid|Ł (Tekst sir. 18).

Kol. Poray-Wojciechowski wyraźnie zaskoczony 
niespodz.ewanym przemówieniem, odpowiedział w 
kilku słowach, podkreślając nie zasługi, ale obowią
zek każdego Polaka tak w czasie wojny, jak i po 
jej zakończeniu. Kol. Poray-Wojciechowski wzniósł 
toast na cześć łączności z Narodem i nieśmiertel
nej idei Polski. Zebrani spełnili ten toast przy 
dźwiękach hymnu narodowego.

Tegoroczny obchód 10 lutego wypadł wspania
le, dzięki pracy wiożonej nie tylko przez Zarząd 
Kola, ale także dzięki pomocy tych Kolegów i 
Przyjaciół naszych, którym idea Polski Morskiej le
ży na sercu.

Szczególnie należy podkreślić pomoc ze strony 
kolegów: Stanisława Jabłońskiego, Piotra Oleszczu
ka, ich małżonek włącznie z p. Adamową Wiśnie
wską, w dziale organizacji naszego święta; Kol. 
Sowińskiego i jego małżonki za przygotowanie o- 
gioszeń i druków; kol. Chlebka za zajęcie się do
starczeniem kwiatów; kol. Zawady oraz p. Mich- 
nowiczowej za ich inicjatywę oraz wykonanie kwie
tnych dekoracji w naszym kościele. Specjalne po
dziękowania należy na tym miejscu złożyć tym 
naszym przyjaciołom, którzy od lat okazują nam 
marynarzom swą przyjaźń, życzliwość i bezintere
sowną pomoc. A więc p. Mieczysławowi Brodziń
skiemu, Prezesowi Koła SPK Nr 105, p. Stanisła
wowi Żmijewskiemu i p. Klimowiczowi, członkom 
Zarządu Kola SPK — nie tylko za ich życzliwość, 
ale także za nieocenioną pomoc w opiece nad cho
rymi członkami naszego Koła SMW; p. Bolesła
wowi Michnowiczowi, Kierownikowi Domu Kom
batanta i jego małżonce za dekorację sali, po pol
sku,. wdzięcznie i artystycznie. iNa zakończenie, 
specjalne podziękowania należą się ks? Marianowi 
Łękawie za jego serdeczne słowa przy ołtarzu 
pod adresem marynarzy. Kronikarz
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PRZEMÓWIENIE PREZESA SPK M. BRODZIŃSKIEGO 
W GLASGOWIE

Reverend Father, Mr. Chairman, Representative 
of Lord Provost of Glasgow Ladies and Gentle
men.

1 consider it a great privilege to be an honorary 
guest at this gathering on the occasion of the Po
lish Navy Commemoration Day of 10th of Februa
ry. We all know that the Polish Navy, fighting 
incessantly since the 1st September 1939 side by 
side with the Royal Navy, brought a great honour 
to the Polish Fighting Forces in the II World War 
when for the first time in the history of our coun
try the Polish Flag was shown in all the major 
theatres of naval warfare extending over the Arctic 
and Atlantic Oceans, Mediterranean, Baltic and 
North Seas, wherever and whenever the enemy was 
present.

I congratulate you on this account and 1 am 
very proud to be with you today. I take this oppor
tunity to mention that apart from your heroic 
deeds in the time of war, you continue to take 
an important part in our communal life here, in 
Glasgow adding to our efforts in the preservation 
of Polish tradition and Polish culture.

In this respect, I am sure to have your consent 
in expressing our gratitude to Commander Witold 
Poray-Wojciechowski for his magnificent contri
butions, particulary in the field of artistic work, 
which not only enriched our cultural activities in 
Scotland, but also helped us all in the establishment 
of close bonds with the Polish Nation.

In the last 15 years his quiet work and the 
patient, monk-like efforts, resulted in the most ar
tistic Homagia or Illuminated Addresses to comme
morate:

600 years anniversary of the Jagiellonian Uni
versity in Cracov,

1000 years anniversary of Christianity in Poland.
500 years anniversary of the birth of Nicolaus 

Copernicus,
50 years anniversary of the priesthood of Cardi

nal Stefan Wyszyński,
25 years aniversary address from the Polish 

School of Medicine to the Rector of the Univer
sity of Edinburgh,

Foundat on Act for the Plaque erected by the 
Poles at the pilgrmage place in Carfin.

Homagia to the historic Archdioceses of Poland.
All this work was not only unsolicited but per

formed in most friendly manner, as it was conside
red by the artist to be an obligation from us all, 
to pay a tribute to the ideals which we all consider 
sacred.

Dear Friend, I am very happy presenting to you 
a copy of your latest work, the Homagium for 
the Primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszyński, 
expressing once again our deepest gratitude for all 
you have done for this community.

You will never be forgotten, because your work 
will for ever enrich the art collections in Vatican, 
in the Archdioceses of Warsaw, Poznan, Gniezno 
Cracov, Wroclaw, Dioceses of Chełmno, Toruń and 
Olsztyn, in the libraries of Warsaw and Torun, 
University libraries of Edinburgh, Glasgow, libra
ries of many cities including Municipal Library in 
Glasgow and its Art Gallery.

Let me also hope that this is not going to be 
your last work of art. Beig lucky to have Neptu
ne's prolection during the war, your luck may 
continue under the auspices of peaceful Muses, and 
next year, at this table we wold be able to extend 
our cogratulations to you ... as a poet.

Now, Ladies and Getlement, the toast.

*

Redakcja Gazety Niedzielnej dziękuje preze
sowi SPK w Glasgowie za pozwolenie opubliko
wania jakżeż zasłużonej oceny artystycznej dzia
łalności naszego przyjaciela i członka SMW. 
kol. Poraj Wojciechowskiego.

SMW. wielokrotnię używało (i nadużywało 
Jego talentu i pracy, której nam nigdy nie od
mawiał. Każdy z nas ceni i pieczołowicie prze
chowuje wiele jego prac — między innymi jego 
wkład w przygotowaniu artystycznym światowe
go zjazdu M.W.

Jesteśmy mu b. wdzięczni i serdecznie dołą
czamy się do toastu (niestety, tylko symbolicz
nie) — B.M.
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Z KOLEGAMI
Z kol. komandorem Kazimierzem Hessem jesteś

my w stałej łączności. Pisze na różne tematy osobiste 
i ogólne. Z listu wynika że niedawno przechodził 
ciężki okres gdyż, jak pisze, starego „Bowdicha” 
musial postawić na nogi. Wspomniał o Atlantyku 
który byi w tym roku wyjątkowo groźny i wresz- 
c e wspomina, że pomimo bardzo ciężkiej zimy 
karnawał w New Yorku trwa z niesłabnącą siłą 
oraz że 5 marca odbędzie się wielki bal „Polo
naise” organizowany przez Rubinsteinów (Artura 
i p. Rubinstein od kosmetyków), gdzie główną a- 
trakcją będz e nasz rodak prof Brzeziński.

Nasz kochany kolega kmdr. Stanisław Dzienisie
wicz przestał się udzielać. Jednak w marcu napi
sał słów parę z załączonym czekiem tytułem opłat 
członkowskich. Tym listem dał nam znać o sobie.

Kol. kpt. Jerzy Pieńkowski również o nas pa
mięta. Dużo w swym liście napisał o wyjątkowo 
surowej zimie w Stanach Zjednoczonych, a nawet 
do listu dołączył dwa śliczne kolorowe zdjęcia aby 
naocznie pokazać jak wyglądały te zasypane śnie
giem omalże pod dach domy w dzielnicy, w któ
rej mieszka. Podobno usunięcie śniegu sprzed gara
żu do drogi było wysiłkiem nielada, a nawet był 
taki okres, że musieli pozostać w fabryce na noc, 
ponieważ drogi były zupełnie nie do użycia. Kol. 
Pieńkowski, który jest wielkim amatorem rybołó- 
stwa, obiecuje sobie powetować te ciężkie czasy w 
okresie wiosennym, kiedy będzie mógł zacząć jeź
dzić bez przeszkód z wędką nad ulubione jeziora.

Kol. Jan Bartlewicz też się odzywa od czasu do 
czasu. Będąc już w starszym wieku cierpi na wiele 
niedomagań i walczy ze zdrowiem jak może. Dopy
tywał się w swym liście o kol. Żukowskiego, który 
ponoć po raz pierwszy nie napisał do niego na 
święta Bożego Narodzenia.

PO ŚWIECIE
Kol. Plewa w swym liście z Francji napisał o 

rozmaitych sprawach dotyczących Koła, jak rów
nież był na tyle miły, że poprosił mnie (to jest se
kretarza SMW) o wzięlie udziału w ich dorocz
nym zebraniu. Z wielką przykrością musiałem od
mówić ze względów zdrowotnych, ponieważ ze
brania kolegów z Francji są wyjątkowo wesołe, nie 
mówiąc już o tym, że podawane potrawy na ban
kiecie są godne uczty Lukullusowej, której my tu 
w Anglii już dawno zapomnieliśmy. Przy okazji 
przysłał piękną nalepkę automobilową Koła Fran
cja, których mu gdy był w Polsce ukradli aż trzy 
sztuki, czemu nie bardzo można się dziwić z po
wodu ich atrakcyjności.

Kol. M. Serafin z Argentyny w swym liście, 
który przysłał wraz z upoważnieniami na głosowa
nie na Walnym Zebraniu, wyraża zdziwienie że w 
liście prawdopodobnie obecnych na zebraniu bra
kuje kolegów z jego pokolenia. Przy okazji złożył 
nam wszystkim serdeczne życzenia Wesołego Alle
luja.

Kol. Milisiewicz z Toronto, przesyłając upowa
żnienia na głosowania jednocześnie twierdzi, że 
wśród nas panuje nastrój minorowy. W tym sa
mym liście powiada, że z żoną często wspo
minają stołówkę Kier. Mar. Woj. gdzie spotykali- 
my się przy wspólnym stole.

Kol. Piaskowski w swym liście z 13 marca 4977 
wymienia jakie prace obecnie pochłaniają go 
oraz jakie dokumenty, mikrofilmy i artykuły oraz 
fotografie posiada w swoich zbiorach.

W związku z poprawką kol. Jabłońskiego do je
dnego z artykułów Tygodnia Polskiego, dotyczą
cego sprostowania chochlika drukarskiego, gdzie 
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admirała Togo nazwano Noga, otrzymaliśmy list 
od kol. Olgierda Koreywo, który wysuwa przypu
szczenia, że może chodziło nie o admirała Togo 
a o gen. Nogi, który był pogromcą wojsk cesar
skich w wojnie 1905 roku.

Kol. Józef Chojnowski bardzo nam wszystkim 
podziękował za nadesłane życzenia imieninowe. 
Niestety, w stosunku do swojego zdrowia ma bar
dzo wielkie zastrzeżenia. Życzymy mu wszyscy, aby 
się poprawiło jak najprędzej.

Kol. Ziembicki w swym liście z 24 marca 1977 
stwierdza, że zaczyna się aklimatyzować w Anto- 
kolu. Czego mu najwięcej brakuje — to kolegów 
z którymi się spotykał w Londynie. Nie zerwał 
jednak z nimi ostatecznie, ponieważ od czasu do 
czasu do Londynu przyjeżdża.

nami, Jerzy iPertek, W. Jasionowski, I.Z. Nowacki, 
E. Orzechowski, pani H. Przybyszewska, M. Kasz
telanowa.

Otrzymalimy od Stowarzyszenia Polskich Kom
batantów w Holandii zaproszenie na wzięcie udzia
łu w uroczystocia ;h 25-lecia istnienia Stowarzysze
nia, które odbyło się 7 maja 1977. Gdybyśmy nie 
mogli wziąć udzif.łu w tej uroczystości, zgodnie z 
ich sugestią przesłaliśmy im nasze najlepsze życze
nia dalszego rozwoju i pomyślnej pracy.

W swoim liśc:e z dnia 22 kwietnia kol. Farbisz 
podał nam trochę wiadomości o sobie, jak rów
nież o kol. Pizuńskim. Stwierdził, że w tym roku 
w Szwecji by'a zima wyjątkowo dokuczliwa.

Pan Grzonka jak zwykle jest naszym wiernym 
korespondentem. W ostatnim liście z 25 lutego naj
więcej pisał o ś.p. kmdr. dr. Augustynie Dolatko- 
wskim.

Drogi Panie Komandorze.
W załączeniu krótki życiorys ś.p. Dr. X. Brzezi

ny napisany przez jego przełożonego X. Repke, 
Przy okazji dziękuję za list z 11.2. br. oraz hi

storyczne zdjęcia od Kostka Zubkowskiego.
Łączę serdeczne pozdrowienia

Z. Mossakowski
Od kol. Guzowskiego z Paryża dostaliśmy 27 

marca piękny list z załączonym równie pięknym 
artykułem, przeznaczonym do Naszych Sygnałów. 
Ponieważ dobił do 60 lat, odchodzi w najbliższym 
czasie na emeryturę i przenosi się na stałe do No
wego Meksyku do Stanów Zjednoczonych, w któ
rym to Stanie mieszka sporo jego dzieci. Oczywi
ście dla tak energicznego kolegi emerytura nie 
oznacza, że zajmię się ogródkiem lub zasiądzie na 
bujającym krześle (wyrażenie jego) i ma moc pro
jektów na przyszłość.

Kol. Lesisz w liście z 1 kwietnia przesłał parę 
miłych słów z załączonym czekiem na £ 5.- na Fun
dusz Sygnałów od Koła Manchester.

Następujący Koledzy ich rodziny oraz nasi przy
jaciele przysłali życzenia Wielkanocne: Dr T. Mu- 
sialkowsk', pani T. Głowacka, W. Storożak A. Ba
rańska, K. Hess, W. Morgan, S. Przybyszewski 
Z. Deląg, gen. Jerzy Wołkowicki, A. Michalska z 
rodziną, B. Wiśniewska, Maria Staśkiewicz, J. Bro- 
niewicz, państwo Pohoreccy, J. Drąg, państwo 
Grzonkowie, Jadwiga Borowska, J. Kurowska z sy-
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Listy
KOMENTARZE I UZUPEŁNIENIA
'Niech mi będzie wolno dorzucić kilka uwag i 

uzupełnień do, jak zwykle, ciekawych artykułów i 
notatek urn eszczonych w 135 numerze Naszych 
Sygnałów.

KOMU SŁUŻYMY?
Nie będąc w słanie pokonać pokaźnej odległo

ści dz elącej wyspy (Bahama od Londynu, z uczu- 
c em zawodu, również w tym roku nie stawiłem 
się na Kwietniowe; Walne Zgromadzenie naszego 
Stowarzyszenia. Pozostała mi zatem jedynie droga 
p semna do wyrażenia mojej opinii na temat przed
stawiony przez kolegę doktora Bolesława Markow
skiego w artykule wstępnym Numeru >135 Naszych 
Sygnałów pod powyższym tytułem.

Całkowicie rozumiem gorycz i rozczarowanie 
kolegi dr. Bolesława Markowskiego, spowodowane 
krytyką Jego wieloletniej działalności w charakte
rze Redaktora Naszych Sygnałów.

Jest rzeczą udowodnioną, że jeszcze się taki nie 
urodził, by wszystkim dogodził, ale insynuacja, że 
pracuje na szkodę S.M.W. jest wielce krzywdząca 
i niesmaczna.

Chcę na tym miejscu zapewnić Doktora B. Mar
kowskiego, że znakomita większość członków 
S.M.W. jest mu wdzięczna za Jego ochotniczą pra
cę, pochłaniającą 'tyle drogiego czasu i popiera Je
go linię wytyczną, zdążającą do głoszenia prawdy 
o Polskiej Mar. Woj. i o losach jej personelu. W 
zupełności zgadzam się, że pomijanie informowania 
czytelników o pewnych faktach, bo są drażliwe, 
byłoby czynem niegodnym i zakrawałoby na celo
we zatajanie tych, jakże bolesnych wydarzeń.

A więc Drogi Doktorze, nie trać ducha ani ener
gii i kontynuuj swą Misję głoszenia prawdy histo
rycznej o naszej Marynarce Wojennej.

Jestem przekonany, że masz Wotum Zaufania 
większości członków naszego Stowarzyszenia.

ŚMIERĆ ADAMA MOHUCZEGO

Pragnę dodać kilka szczegółów do artykułu pod 
tytułem „Śmierć Adama Mohuczego” pióra Kole
gi B. Jabłońskiego, nakreślonego na podstawie opo
wiadania w numerze 135 „Naszych Sygnałów”, by
łem bowiem bezpośrednim podwładnym „Adama”, 
(jak go popularnie nazywaliśmy), w 1928/29 roku.

Jak podał Kolega B. Jabłoński, Komandor por. 
Adam Mohuczy został wysłany do Francji na dwu

letni kurs Wyższej1 Szkoły Wojennej. Wynikałoby 
z tego, że powrócił do Polski po ukończeniu Wyż
szej Szkoły Wojennej pod koniec 1926 lub na po
czątku 1927 r.

W czerwcu 1928 r., po ukończeniu Szkoły Pod
chorążych Marynarki Wojennej w Toruniu, rocz
nik mój został wysłany do Gdyni na przedpromo- 
cyjne pływanie praktyczne na okrętach Floty. Pro
gram przewidywał, że podczas tego pływania mie
liśmy pełnić funkcje młodszych oficerów wachto
wych.

W roku tym zaznaczył się na Flocie dotkliwy 
brak m.odszych oficerów, ze względu na to, że w 
związku z rozbudową naszej Mar. Woj., wielu ofi
cerów i podoficerów zostało wysłanych na kursy 
do Francji.

W takim stanie rzeczy, otrzymałem przydział na 
stanowisko p.o. (pełniącego obowiązki) Oficera Fla
gowego Dowódcy Dywizjonu Ćwiczebnego, z za
okrętowaniem na O.R.P. Generał Haller, który 
był okrętem flagowym. Dowódcą Dywizjonu Ćwi
czebnego był Komandor por. dypl. Adam Mohuczy. 
Dowódcą okręgu był kapitan mar. Jan Giedroyć. 
W skład Dywizjonu Ćwiczebnego wchodziły O.R.P. 
Generał Haller, O.R.P. Komendant Piłsudski oraz 
Trawlery OORP Czajka, Jaskółka, Mewa i Rybi- 
twa. Poza wyżej wymienionym Kapitanem mar. 
J. Giedroyciem, dowódcami poszczególnych okrę
tów byli kapitanowie Marynarki Ludwik Ziembicki, 
Arkadiusz Kisiel Zahoralski oraz porucznicy mar. 
Józef Boreyko, Romuald Dziewałtowski, Gintowt i 
Alfred Jougan.

Po promocji na podporucznika mar. 15 sierpnia 
1928 r. zostałem zatwierdzony jako oficer flago
wy Dywizjonu Ćwiczebnego, na którym to stanowi
sku pozostałem do połowy marca 1929, po czym 
).o połowy listopada 1929, pływałem jako Oficer 
wachtowy na ORP. Mewa (do. por. mar. R. Dzie
wanowski Gintowt) i O.R.P. Czajka (d.o. por. mar. 
A. Jougan).

Przez cały ten czas Adam Mohuczy był Dowód
cą Dywizjonu Ćwiczebnego, a więc do rezerwy (czy 
też w stan spoczynku) został przeniesiony albo pod 
koniec 1929 lub na początku 1930 r.

Jeśli chodzi o pochodzenie Adama Mohuczego, 
to co do jego polskości nie było żadnych wątpli
wości. Był Polakiem urodzonym i wychowanym na 
Białorusi. Poza tym że był katolikiem, władał po
prawnym językiem polskim i w mowie i w piśmie. 
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Również władał biegle językiem białoruskim (poza 
francuskim i rosyjskim). Znał literaturę białoruską 
i lubił się popisywać cytowaniem ludowych wierszy 
w tym języku.

Jak to zaznaczył kolega B. Jabłoński, Koman
dor Adam Mohuczy był towarzyski, elegancki... 
w służbie . . . wykazywał dużo energii i inicjaty
wy .. . był. .. łubiany i popularny wśród podwład
nych. Mogę dodać, że był doskonałym wychowaw
cą. Jego dążeniem było stworzyć z podwładnych 
mu oficerów Dywizjonu, jak się wyrażał, „Nelsoń- 
skich Band of Brothers”. Każdego wtorku, jeśli nie 
byliśmy na morzu, urządzał u siebie w domu kola
cje dla oficerów, bez udziału pań. Przy deserze, 
oficerowie (szczególnie młodsi) musieli mieć krót
kie przemówienie i wznosić toasty. Moim obowią
zkiem było dowiadywać się, ilu oficerów wybiera
ło się do Dowódcy Dywizjonu na wtorkowe kola
cje, by wiedział na ile osób mógł liczyć.

Również był bardzo dbały o dobrobyt i ducha 
wśród załóg podległych mu okrętów. Gdy stali
śmy na kotwicach w przerwach między ćwiczeniami, 
wiedząc o tym, że lubiłem wiosłować w jolce (i 
miałem w tym dużą wprawę), polecał mi podpro
wadzać jolkę pod trap i zawozić go na któryś z 
okrętów. Sądzę, że poza chęcią zrobienia mi przy
jemności, w ten sposób podkreślał nieoficjalny 
charakter swej wizyty, co byłoby przyjęte inaczej, 
gdyby się wybrał motorówką lub szóstką. Zwykle 
po rozmowie z dowódcą i oficerami, wychodził na 
pokład i prowadził swobodne rozmowy z podofi
cerami i marynarzami.

Dyscyplinę utrzymywał raczej przez podkreśla
nie jej konieczności, doradzanie i ostrzeżenia. Na
kładanie kar uważał za złą konieczność. Wszystko 
to odbywało ,się bez ekscytacji (czego nie można 
było powiedzieć o kilku innych wyższych dowód
cach), a odnosiło pożądane skutki.

„Adam” lubił mnie, a ja mu się odwzajemnia
łem. Traktował mnie po ojcowsku i zwracał się do 
mnie per „Panie Romualdzie”. Podobało mu się 
że uprawiałem sporty i że nie pijałem napojów al
koholowych. Usankcjonował moją abstynencję, 
dzięki czemu, inni starsi ode mnie oficerowie dali 
mi spokój i nie zapraszali na wypitki. Nie prze
szkadzało mu to w ukaraniu mnie, gdy sobie na 
to zasłużyłem. Mianowicie, okresowo, zdaje mi się 
że kwartalnie, przychodziło z Dowództwa Floty na 
Dywizjon p.smo, podąjące wysokość równoważni
ka żywnościowego dla załóg. Moim obowiązkiem 
było zrobienie kopii tego pisma, podpisanie za 
zgodność odpisu, i rozesłanie na okręty Dywizjonu.

Pewnego razu, gdy takie pisjmo przyszło, poleciłem 
pisarzowi Dywizjonu, by napisał na maszynie po
trzebną ilość kopii i przedstawił mi do podpisu. 
Mat Młyński był doskonałym i dokładnym pisa
rzem. Zawsze sprawdzałem pisma przed podpisa
niem przez Dowódcę Dywizjonu czy przeze mnie 
i n gdy nie napotkałem żadnego błędu. Tym razem, 
mając coś pilnego do wykonania, nie sprawdziłem 
pisma. Otrzymawszy od Mata Młyńskiego zapew
nienie, że przepisał pismo bez błędu, podpisałem 
za zgodność odpisu i poleciłem mu wysłać kopie 
na okręty. Okazało się, że złośliwy chochlik spłatał 
nam figla właśnie wtedy, gdy nie sprawdziłem pra
widłowości odpisu. Pisarz wydrukował wysokość 
równoważnika żywnościowego o dwa grosze wię
kszą niż było na oryginale. Pomyłka natychmiast 
wyszła na jaw i Adam Mohuczy wezwał mnie, bym 
wyt.umączył, jak się to siało. Zameldowałem że 
s-ało się to z mojej winy, gdyż w tym wypadku, 
mając natłok innych spraw, podpisałem pismo bez 
sprawdzenia. „Coniebądź Panie Romualdzie” (Ko
mandor Adam Mohuczy często używał słowa „no- 
niebądź” tak jak Admirał Józef Unrug słowa 
„wszakże”), powiedział Dowódca Dywizjonu, niech 
Pan to sobie na zawsze zapamięta, że nie należy 
nic podpisywać bez przeczytania. Niech Pan po
mnoży dwa grosze przez ilość ludzi na Dywizjo
nie, przez ilość dni, to otrzyma pan sumę, którą 
by się potrąciło z Pana uposażenia. By sobie Pan 
to lepiej zapamiętał, pozostanie Pan przez trzy dni 
w areszcie kabinowym. Areszt odbyłem pokornie, 
ale „Adam” nie wpisał mi tej kary do moich pa
pierów personalnych. Do dnia dzisiejszego, nie 
podpisuję nic bez przeczytania.

Jako Dowódca Morski, Komandor por. Dypl. 
Adam Mohuczy posiadał doskonałą znajomoć fa
chu wojenno-morskiego. Wraz z nim, wziąłem 
udział w Ćwiczeniach Aplikacyjnych urządzonych 
w Dowództwie Floty na przełomie 1928/29 r. Z 
pośród kilku starszych dowódców, Adam Mohuczy 
zrobił na mnie najlepsze wrażenie, kiedy omówił 
jasno i logicznie swoją część ćwiczenia.

Podczas kiedy Adam Mohuczy był łubiany przez 
swoich podwładnych w Marynarce Wojennej, nie 
cieszył się z jakiegoś powodu popularnością wśród 
pewnej ilości swoich równorzędnych i starszych. 
Gdy po przejściu do rezerwy, został Dyrektorem 
Szkoły Marynarki Handlowej, nie był tam łubia
ny ani przez uczniów, ani przez wykładowców. Mo
żliwe, że usiłował wprowadzić tam dyscyplinę taką 
jak w Marynarce Wojennej.

Kilka lat po zakończeniu drugiej wojny świa
towej, spotkałem Captain’a Royal Navy, który był 
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Attache Morskim Brytyjskim w Polsce. Był zachwy
cony Kontr-Admirałem Adamem Mohuczym, któ
ry jako powojenny Szef Marynarki Wojennej, na 
oficjalnych przyjęciach z udziałem ciała dyploma
tycznego, chętnie spotykał obcokrajowców i pro
wadził z nimi rozmowy w przyjemny towarzyski 
sposób. Gdy Mohuczy został zaaresztowany i za
stąpiony przez Kontr-Admirała Włodzimierza Ste- 
yera, brytyjski Attache Morski, mimo wysiłków, 
nie zdołał poznać nowego Szefa Polskiej Marynar
ki Wojennej. Opowiadał mi, że kilkakrotnie usiło
wał złożyć wizytę Admirałowi Stieyerowi, ale ten 
był każdorazowo albo zajęty albo nieobecny. Gdy 

podczas przyjęć usiłował podejść do Steyera, ten 
odwracał się od niego i odchodził. Należy przypu- 
szczać, że Steyer lepiej zdawał sobie sprawę z rze
czywistości okresu stalinowskiego w Polsce, wołał 
uchodzić za niewychowanego gbura i przetrwał 
swój okres Szefostwa Marynarki Wojennej .. . Kul
turalny, towarzyski i przystępny Adam Mohuczy 

zginął w więzieniu.
Gand, Bahama, maj 1977 ,, ,Romuald N. Tymiński

WP. Kmdr. B. Markowski
Redaktor „Naszych Sygnałów”,
London, S.W. 5

Fot. Domański
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3, Queens Rd. 
Newcastle upon Tyne

NE2 2PQ
31-go maja 1977 r. 

Szanowny Panie Komandorze!

Na początku swojego artykułu pt. „Cyklon” p. 
kmdr. Jabłoński wyraża swoje obawy, że większość 
kolegów może raczej nieprzychylnie zareagować na 
artykuł, który sięga do „mglistych początków” i 
zaczyna się od „króla Ćwieczka”. Mnie się wydaje, 
że nie jest tak źle. W tym samym numerze „Na
szych Sygnałów” ukazuje się sprawozdanie z Ze
brania Koła SMW Francja. Nie wiem, czy Koło 
Francja i ja mamy to samo na myśli odnośnie „Na
szych Sygnałów”, ale jedno mogę śmiało stwierdzić, 
że ja podzielam ich sentyment odnośnie zaintere
sowania się byłymi marynarzami.

„Cyklon” od samego początku do końca, to 
wspomnienia byłych marynarzy, niewątpliwie o pe
wnej wartości historycznej, których bohaterami są 
właśnie byli marynarze. Podchodząc do tego z pun
ktu czysto osobistego — nie bardzo oryginalna 
idea, bo podobno w ten sam sposób postępuje po
zostałe kilka miliardów członków wielkiej ludzkiej 
rodziny — ciekawi mnie bardzo, kim byli ci, któ
rzy przyczynili się do stworzenia organizacji, która 
z kolei pociągała mnie tak dalece, że zdecydowa
łem się związać z nią swoje losy. Artykuły tego 
rodzaju są tak samo ważne jak „Z kolegami po 
świecie”, sprawozdania Stowarzyszenia z jego dzia
łalności na polu społecznym, czy też towarzyskim 
lub, o raczej smutnym zabarwieniu, „Z żałobnej 
karty”. Od czasu do czasu pojawia się artykuł o 
charakterze techniczno-strategicznym w rodzaju 
„Rola Marynarki w wojnie nuklearnej”, lub „Rów
nowaga sił morskich na świecie”. Artykuły niewąt
pliwie bardzo interesujące, ale mają one posmak 
konfliktu zbrojnego, który nie bardzo przypada do 
gustu niżej podpisanemu. Nie prowadzę polityki 
strusia, ale nie mając najmniejszego wpływu na 
rozwój wypadków, które mogłyby doprowadzić do 
użycia siły w rozwiązywaniu zagadnień politycz
nych, wolę wrócić myślą do czasów, gdy armaty 
były ładowane od przodu i gdy żeglarze byli że
glarzami, a kobiety były za to wdzięczne.

W ostatnim numerze „Naszych Sygnałów” poja
wiły się nazwiska kolegów, którzy obecnie przeby
wają w Polsce, a z którymi, wiele lat temu, byłem 
w osobistym kontakcie. Anaszkiewicz, Gosk. Gór
ny, Karpiński, Ochman, Syczyłło — to moi starsi 
koledzy z czasów Szkoły Podchorążych. Z Janu

szem Stalińskim i Jasiem Wąsowiczem przebywa
łem, przez pewien czas, w tym samym obozie je
nieckim w Niemczech. Co do tego ostatniego to 
warto jest wspomnieć, że był on Bosmanem Służ
bowym SPMW w dniu, w którym banda cywilów, 
włączając mnie, zjawiła się w roku 1937 na egza
min wstępny. W tym też czasie obecny autor „Cy
klonu” badał nasze wadomości z języka francu
skiego.

Pozwolę sobie wspomnieć jeszcze dwóch kole
gów, których nazwiska spotkałem w „Naszych Sy
gnałach”, a którzy wywarli duży wpływ na wy
chowanków byłej SPMW. Pierwszy z nich to ś.p. 
kpt. mar. Kazimierz Bartoszyński, który za moich 
czasów był wykładowcą astronomii w SPMW jak 
również i z.d.o. w czasie naszego pływania na 
„Iskrze” w 1938 roku. Świetny oficer i żeglarz, o 
ile wolno mi wydać jakąkolwiek opinię. Pełen wia
domości, ale jako wykładowca, ze względu na swo
ją oszczędność w mowie, sprawiał on nam czasa
mi dużo kłopotu. Miał on zwyczaj spacerowania 
po sali wykładowej i każde jego słowo, niezbyt 
głośne, było punktowane (czytać: zagłuszane) sta
wianiem stopy na podłodze. Drugim to były szef 
z SPMW bosman Graban (nie wiem, w jakim sto
pniu zakończył on swoją służbę w Mar. Woj. i 
niestety nie znam jego pierwszego imienia) i uka- 
żanie się jego nazwiska w „Naszych Sygnałach” to 
prawdziwa i niesamowicie przyjemna niespodzian
ka. O bosmanie Grabanie n'e będę wiele pisał bo 
nie mam wystarczających zdolności literackich. Po
wiem tylko krótko, że był on jednym z najsolid
niejszych „filarów” SPMW i klasą sam dla siebie. 
O ile którykolwiek z kolegów posiada jego adres, 
to bardzo prosiłbym o skomunikowanie się ze mną 
i podanie mi takowego.

Zasadniczo głównym celem mojego listu było 
przysłanie kilku zdjęć, które obecnie załączam z 
myślą że może które z nich przyda się przy wy
dawaniu nowego numeru ,Naszych Sygnałów”. 
Zdjęcia te były robione w czasie mojej krótkiej wi
zyty w Toruniu, w zeszłym roku. Nie mają one 
żadnej wartości artystycznej i nawet nie jestem pe
wien, czy pod względem technicznym nadają się one 
do przedrukowania, ale może dla niektórych kole
gów będą one miały wartość sentymentalną. Budy
nek dawnej SPMW, który obecnie służy jako in
ternat (nie pamiętam dla kogo) jest bardzo dobrze 
utrzymany. Prowadzi do niego ta sama brama, któ
rej wrota pamiętają prawdopodobnie czasy króla 
Ćwieczka. Cofając się od bramy, w pewnym mo
mencie można zauważyć, wyłaniającą się ponad 
murami, Krzywą Wieżę. Widok bardzo dobrze zna
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ny wszystkim pokoleniom byłych wychowanków 
SPMW. Budynek z salami wykładowymi już nie 
istn:eje, jak również nie znalazłem żadnego śladu 
po Izbie Chorych, natomiast tuż nad Wisłą odkry
łem mały pomnik, który mnie bardzo zainteresował. 
Składa się on z dużej kotwicy opartej na kamien
nej podstawie. Na jednym z boków podstawy znaj
duje się następujący napis: „W PIĘĆDZIESIĄTĄ 
ROCZNICĘ POWSTANIA PIERWSZEJ POL
SKIEJ SZKOŁY MARYNARKI WOJENNEJ. 
SPOŁECZEŃSTWO MIASTA TORUNIA. 1972 
ROK". Znacznie później dowiedziałem się, że w 
swoim czasie odbył się w Toruniu zjazd byłych wy
chowanków SPMW. Prawdopodobnie iw tym cza
sie nastąpiło odsłonięcie pomnika.

W Bydgoszczy również zatrzymałem się na 
chwilę, żeby jeszcze raz rzucić okiem' na, dystyn

gowanie wyglądającą, ostatnią przedwojenną siedzi
bę SPMW. Na noc zatrzymałem się w hotelu 
„Pod Orłem”. Zasypiałem przy dźwiękach muzyki 
tanecznej, które wędrowały do mego pokoju z nie
daleko położonej Sali Malinowej, (nie była otwarta 
dla publiczności ze względu na prywatne „party”). 
Lata temu, na tej samej sali, wielu z nas, adeptów 
sztuki wojenno-mor.skiej, w rytm walca „Franęois” 
lub „Tainga Notturno” odgrywało rolę pogromców 
fal Siedmiu Mórz (i pozostałych też), zdobywców 
serc niewieścich, w przekonaniu, że każdy z nas 
jest drugim Fred Astaire’em.

Kończąc, łączę moc serdecznych pozdrowień 
dla wszystkich Koleżanek i Kolegów

Z poważaniem 
K. Domański

Zał. 4 fotografie.

Fot. Domański
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List od Mr. G. Taylor do kmdr. B. Karnickiego, 
datowany 15.1.1977.

My Dear Borys,

I thought you would like to have these photo
graphs of the special 10th Flotilla Memorial which 
we have placed in St. Paul’s Aglican Cathedral 
in Malta. The panel showing the names of all the 
Submarines what operated from Malta is placed at 
the height of the altar and was put there by the 
Cathedral Authorities some years ago.

I hope you are well old friend, and I do hope 
to have the chance of meeting you again sometime 
this year.

With best wishes from “the blady Sub.” Lieut, 
R.N.W.R.

Your’s ever
George

TALBOT

CACHALOT CLYDE

NARVAL(French) ODIN
OLYMPUS ORPHEUS OTUS
PARTHIAN PORPOISE
P52 P.B P.56 P.78 P59
P.48 P.511 RECENT

iULtNT/.t

bOLFIJN(Dutch) DZIKtMish) 
GLAUCOS(Greek) GRAMPUS

SEVERN 
SIBYL 
SPLENDID

SHAKESPEARE
SOKOL (Polish)

SPORTSMAN

RORQUAL ROVER SAFARI
SAHIB SARACEN SERAPH

ikGEON TAKU TAURUS 
;nderbolt Tigris 
(BAY Od -.MWbE

KM&ARD PlNDC»(Cre4.) 
‘ROCKWOODSIKH TETCOTT 

ttZULU '

PAMIĄTKI
Wśród wielu cennych pamiątek w jedynej pol

skiej szkole katolickiej w Fawley Court w Henley 
on Thames prowadzonej przez Ojców Marianów 
znajduje się:

1) Tryptyk z Matką Boską Częstochowską, św. 
Jerzym i św. Krzysztofem, który — jak głosi napis 
pod nim—znajdował się na okręcie Polskiej Mary
narki Wojennej. Kustosz Muzeum tej szkoły byłby 
bardzo wdzięczny za wiadomość, na którym okrę
cie Tryptyk ten się znajdował.

2) W tym samym Muzeum znajduje się obraz 
Matki Boskiej Chęstochowskiej, pod którym jest 
podpis następującej treści:

„Królowo Polski prowadź ten okręt ku Ojczy
źnie i chwale”.

„Ofiarowuję, polecając opiece Matki Boskiej Czę
stochowskiej dlaORp Sokół

z O.R.P. Garland

4 luty 1971 . Kuszyński

3) Pierścień platynowy (jeden z dwóch identycz
nych) gen. Hallera. Drugi z nich użył gen. Haller 
do wrzucenia w morze — jako symbolu zaślubin 
Polski z morzem, BM.
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Wielce Szanowny i Drogi Panie Komandorze

Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wi
na. Może nie tyle wina ile gapiostwo. Wysyłając 
fotografie do kmdr. L. Ziembickiego zrobiłem ła
dny pakuneczek, a potem niefrasobliwie na koper
cie c/o Polish Naval A. I ażeby wszystko wypa- 
dło jeszcze gorzej, zapomniałem włożyć 4 kupony 
(postal) na opłatę zwrotu. „A my tu się musimy 
męczyć, tak jakby nie było nic innego do roboty”. 
Tak to sobie Drogi Sekretariat pomyślał oglądając 
kopertę z fotografiami. Jestem już trochę przemę
czony ostatnimi „wypadkami”. Mam dużo pracy i 
chorą żonę. Zestawienie raczej niekorzystne. Na 
dobitek nie mogłem znaleźć tzw. „starego adresu” 
kmdr. Ziembickiego. Reszta już nie wymaga do
datkowych komentarzy.

A teraz krótki „raport”. Dostałem list od Cpt. 
S. Wesołowskiego W dniu 16 marca musi się pod
dać operacji. Wycięcie części arterii w lewej nodze. 
Tak między nami, to p. W. jest trochę za ciężki 
(jak wynika z fotografii) i tu pewnie tkwią przy
czyny różnych zaburzeń sercowych. Z listów jego 
wynika także, że mimo dość młodego (no, powiedz
my sobie) wieku, ma już trochę sklerozy. A może 
po prostu brak umiejętności wypowiedzenia się. 
Trudno te rzeczy ocenić na dystans. IZ Instytutu 
im. gen. Sikorskiego dostałem zawiadomienie, że 
odbitki dla mnie są gotowe i mam przesłać bra
kujące pieniądze na wysyłkę. (£ 1.05). Okazuje się, 
że nie można znaleźć kroniki „Jastrzębia”. Będąc 
w Londynie p. kmdr. W. zapewniał mnie, że ma 
ją u siebie, więc nie powinno być chyba większej 
trudności z jej odnalezieniem. Inż. M. Hlasko „na
cisnął” mnie, aby zakończyć i wydrukować „In
deks Naszych Sygnałów”. Kłopot w tym, że znów 
zapomniał podać ile egzemplarzy tego Indeksu 
trzeba by wydrukować. Może Sekretariat łącznie z 
Redakcją NS podadzą jakąś sugestię?

W związku z Walnym Zebraniem pozwalam so
bie prosić Pana Komandora o łaskawe wystąpie
nie w moim imieniu.

Jak już prawdopodobnie kiedyś wspominałem, 
mam kilkaset mikrofilmów, dokumentów Pol. Mar. 
Woj. z okresu 1919-25. Między innymi jest „Roz
kaz Dzienny” Nr 13 z dnia 10 lutego 1920 r. z 
okazji objęcia przez Polskę Wybrzeża Bałtyckiego. 
Rozkaz podpisany przez płk. mar. Jerzego Świr- 
skiego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to chętnie 
zrobię odbitkę (odbitki) i prześlę do Sekretariatu 

(może N.S.). W tej chwili zakończyłem inwenta
ryzację mego „dobytku”. Wygląda nieźle, jak na 
jednego zbieracza. Mam więc: 1560 mikrofilmów 
(Dokumenty, Rozkazy dzienne KMW) umowy, de
pesze etc.); 460 artykułów z prasy od 1918 do 
1946 r.; 256 książek dotyczących maryn. woj. w 
języku polskim, ang., franc, i niem.; 65 książek 
dotyczących I i II Wojny Światowej; 45 fotokopii 
Traktatów i Umów związanych ze sprawą Polski; 
78 teczek dokumentów dotyczących wyłącznie o- 
krętów polskich, rozbudowy naszej marynarki i 
służb (zawierają one także: relacje i kroniki). W 
teczkach tych znajduje się około 3000 stron ma
teriału); 650 fotografii (około, bo właśnie pracu
jemy nad identyfikacją i segregacją dotyczących 
OORP oraz ważniejszych wydarzeń w PMW za 
okres od 1919 do 1946 r.; 2100 haseł Chronologii 
Polskiej Marynarki Wojennej; 7 segregatorów ko
respondencji za lata 1973-1977; 14 oryginalnych 
planów okrętów polskich, wzgl. pod polską bande
rą (nadesłane przez stocznie angielskie franc, i 
holend.). Jeden oryginał polski „Czajka”; 21 pla
nów okrętów wykonanych przez S.P. (np. oryginał 
.Groma” posłużył do wykonania planu .Błyskawi
cy” z korektami uzbrojenia etc.); 46 informacji 
techniczno-taktycznych okrętów; Komplet rysun
ków i fotogr. uzbrojenia OORP (nadesłane przez 
Boforsa Vjck. oraz zebrane z techn prasy szwajc., 
niem. i franc, (brak tylko wyrzutni torped, używa
nych na ,starych torped.” oraz wyrzutni franc, z 
„Wichra” i „Burzy”; 36 Biografii (dalsze w 
opracowaniu —- mozolnym — bo nie mogę odczy
tać moich zdjęć zrobi',onych w Instytucie).

Cała ta moja lista „zbiorów” zmieściła się na 
małej części tego listu, ale ile to wymagało czasu 
pisaniny, przykrości i niezasłużonych zarzutów, do
cinków, a często wręcz nietaktownych uwag (p. Bu- 
kraba). Nie zapomnę także wzruszenia, jakie od
czuwałem kiedy nadchodziły informacje, mikrofil
my, czy też plany wysłane przez nieznające mnie 
stocznie. Czasem tylko miałem żal, że łatwiej i ser
deczniej pomagali mi cudzoziemcy aniżeli swoi. 
Ostatnio dostałem zaproszenie do Annapolis dla 
przejrzenia tamtejszej biblioteki i archiwum. Bar
dzo się z tego cieszę i wybieram się tam w kwie
tniu, zaraz po Świętach Wielkiejnocy.

Drogi Panie Komandorze i Pani Halino serde
cznie przepraszam za kłopot jaki sprawiłem tymi 
fotografiami i przesyłam moc najserdeczniejszych 
pozdrowień. Pani Halinie ślicznie całuję rączkę za 
ten miły dopisek w ostatnim liście.

S. Piaskowski
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Wielce Szanowni i Kochani Państwo,

Bardzo przepraszamy że dzisiaj w dniu 6YI. 
1977 roku nas nie ma z wizytą u Państwa, tak jak 
zapowiedzieliśmy naszą wizytę w Londynie pod
czas naszego ostatniego pobytu w listopadzie 1976 r.

Wiele nieprzyjemnych rzeczy w moim życiu i 
zdrowiu, skłoniło nas do pozostania na miejscu w 
Miami Beach, co jest nam przykro, bo bardzo 
tęsknimy za Państwem i jeszcze raz w naszym ży
ciu pragnęlibyśmy Państwa widzieć, lecz przeklęty 
mój los! . .

Szanowna Pani, po powrocie z Londynu, gdzie 
był ogromny kontrast temperatury pomiędzy Londy
nem, 45 stopni „F” a Miami Beach, 87 stopni (prze
ciętna temperatura) poczułem się bardzo niedobrze 
na zdrowiu, milcząc przed Państwem, po co Was 
martwić!

Przy chodzeniu w lewej nodze zacząłem odczu
wać coraz więcej potęgujący się ból. Lekarstwa 
wizyty u tutejszych doktorów, niewiele mi poma
gały . .. wysłano mnie do szpitala, gdzie specjali
ści zaraz się zorientowali że jest zwapnienie na
czyń krwionośnych, etc.

Przeszedłem badanie „Scaner” gdzie moje ciśnie
nie krwi z 148-87, spadło na 90-60 to były tortu
ry z okresu inkwizycji hiszpańskiej.

Pięciogodzinna operacja lewej nogi od środka 
pachwiny poza kolano wsadzono mi coś sztucz
nego, nazwa tej operacji jest „By Pass”.

Po dwóch dniach już lekko chodziłem i bez bólu, 
a po 10 dniach wyjęto szwy, wysłano do domu z 
raną otwartą. Żona przemywała dwa razy dzien
nie wodą utlenioną i zmieniała opatrunki. Prawie, 
że już się wszystko wygoiło, niestety zaczęło czer

wienieć się, puchnąć i otwierać. Dano mi antybio
tyki i medycynę na żabcie bólu. Sytuacja taka 
nadal trwa a już jest 3 miesiące po operacji, czuję 
się dobrze i chodzę na spacery, ale się ślimaczy . 
Przepraszam że skarżę się przed Panią, ale ja mo
je pierwsze kroki dzieciństwa stawiałem na Ojczy
stej ziemi koło Nałęczowa!

Kochany Panie Doktorze, ślicznie i pięknie dzię
kuję za otrzymane nasze pismo „Nasze Sygnały” 
oraz ślicznie napisany artykuł wielkiego Literata 
p. Doktora B. Markowskiego z czego jesteśmy wi- 
cej jak DUMNI. Szczerze my Panu Doktorowi 
gratulujemy zdolności literacko-pisarskich — na
prawdę!

Profesor MD. Stefan Wesołowski był na terenie 
USA w Chicago na zjeździe urologów, skąd do 
mnie telefonował z domu Waszego szkolnego ko
legi p. Dr. Pyka z New York City. Niestety, nie 
widzieliśmy się bo byłem po operacji.

Kiedy się moja rana zagoi? Kiedy my będziemy 
mogli przyjechać do Londynu i jeszcze raz Pań
stwa zobaczyć? Tak nam jest bardzo, bardzo przy
kro . ..

Uściski i pocałunki serdeczne od mojej małżon
ki dla Szanownej Pani oraz tradycyjne polskie u- 
całowanie rączek ode mnie.

Państwa oddany z rodziną 
Stefan Wesołowski

Redakcja N.S. dziękuje za list i życzy kapitanowi 
Wesołowskiemu szybkiego powrotu do zdrowia. 
Ufamy, że zobaczymy Państwa Wesołowskich znów 
w Londynie w pełni sił. Narazie przesyłamy ser- 
deczse pozdrowienia.

40 LECIE KLUBU MORSKIEGO

W Gdyni, w 1937 roku powstał Klub Morski, 
jednoczący oficerów Marynarki Wojennej, Han
dlowej oraz właścicieli i pracowników Linii Okrę
towych.

W czasie wojny, po 3-letniej przerwie, Klub Mor
ski wznowił swą działalność w Londynie. Inicjato
rem tego był kmdr Tadeusz Stoklasa tutejszy 
Attache Morski. Na przyjęciu w ambasadzie ture

ckiej spotkał się cn z przedstawicielami Brytyjskie
go Klubu Morskiego The Anchorites i Klub Pol
ski, tak jak Klub Holenderski i Klub Norweski, 
przyjęty został do rodziny morskiej jako bratnia 
organizacja.

Oficerowie Marynarki Wojennej bardzo się przy
czynili do ożywienia działalności Klubu Morskie
go i nawiązania jaknajlepszych stosunków z mię-
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dzynarodowym światem morskim via The Ancho
rites.

Wszyscy nasi 3 admirałowie: Jerzy Świrski, Jó
zef Unrug i Karol Korytowski byli prezesami Klu
bu. Ostatnio prezesem Klubu był kmdr Ludwik 
Ziembicki, a po nim, od 1967 r. do chwili obecnej 
kol. Wł. Nadratowski. Przez ten sam okres czasu 
1 wiceprezesem jest kol. Tadeusz Budzyński, a se
kretarzem Klubu kol. Andrzej Ponikiewski. Żelaz

nym skarbnikiem od wielu, wielu lat jest dyr. Mi
chał Sadownik.

Ci koledzy oraz kol. Józef Anczykowski bardzo 
często bywają na przyjęciach The Anchorites, nie 
opuszczając dorocznych przyjęć specjalnych dla 
Attache Morskich.

Na ostatnim przyjęciu z okazji Srebrnego Jubi
leuszu Królowej Elżbiety II obecni byli koledzy 
W. Nadratowski i A. Ponikiewski.

WIESŁA W KRZ YŻA NO WSK1

NOTATKI NOWOJORSKIE
Od podwieczorku w ogrodzie siostry mej żony 

w Nutley, New Jersey, gdzie zachwycaliśmy się po
godą, zielenią i wspaniałym podwieczorkem, oder
wał mnie telefon. To Zdzisiek Łopuch proponuje 
zebranie Kola Newy Jork w piątek 27 maja 1977, 
na które jesteśmy wraz z Jadzią zaproszeni. A po 
zebraniu week-end u gościnnych państwa Łopu
chów. Miły Zdzisiek zapewnia mnie, że coś tam 
się zorganizuje. Nie pomagają prośby, by nie spra
wiali sobie kłopotu, Zdzisek ze śmiechem potwier
dza, że „nie będziecie się nudzili” . . . rozsyła 
wici do członków Koła. Pierwszy odpowiada Ka
rol Mayer — niestety tylko telefonicznie. Właś
nie wrócił z jednej podróży służbowej, znalazł w 
domu zawiadomienie o zebraniu, a w piątek nie
stety los go gna do Kalifornii i na zebraniu nie 
będzie. Kompletny brak czasu nie pozwala nam 
pojechać do p. Mayerów do Long Island i przyjąć 
ich miłego zaproszenia. Musimy poczekać do na
szej następnej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

W piątek w upalnym Nowym Yorku zwiedzamy 
siedzibę Narodów Zjednoczonych, skąd wysyłam 
pozdrowienia do wnuków. Niech wie młode poko

lenie, że dziadka los niesie szeroko po świecie. Od
poczywamy w chłodnej włoskiej kawiarni, gdzie 
wielka ilość brzuchatych i ocygarzonych panów 
niepokoi Jadzię nieco: „Czy to nie jest przypad
kiem popołudniowa schadzka mafii?” Opuszczamy 
mafię w spokoju i po dwudzestu minutach po
dróży nowojorskim „subway’em” spotykamy cze
kającego na nas na stacji Zdziska.

U państwa Łopuchów, w miłym i gustownie 
urządzonym domu obmywamy twarze z wielko
miejskiego kurzu, pluczemy schrypnięte gardła ol
brzymią szklanicą whisky i wymieniamy ostatnie 
ploteczki rodzinne. Po szybkiej kolacji, na którą je- 
dziemy do pobliskiej chińskiej restauracji, idziemy 
do domu polskiego. Najpierw panowie — na zebra
nie.

Siadamy w miłej wesołej atmosferze po wy
mianie życzliwych powitań, za stołem i prezes kmdr. 
T. Jekiel otwiera zebranie. Przygaduje Karolowi 
Brożkowi, że odkąd sekretarz się ożeni! przestał 
przygotowywać program obrad. Karol z dumą 
prezentuje piękną żonę — prawdziwy kwiat orien
talny — i odcina się, że odkąd prezes jest na eme- 
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rylurze, coraz rzadziej go widują w kole. Koleżeń
skie utarczki słowne nadają przyjacielski ton ob
radom, a są sprawy ważne do omówienia. Przede 
wszystkim nowa ustawa, która weteranom osta
tniej wojny przyznała bezpłatną opiekę lekarską. 
Potrzebne w tym celu zaświadczenia służby w ma
rynarce polskiej przy boku marynarki królewskiej. 
Jak się dowiedziałem w Londynie mogą być wy
dawane tylko w odpowiedzi na indywidualną apli
kację. Tak też Sekretarat SMW poinformował ko
legów w Ameryce. Wielu z obecnych kolegów jak 
Brożek, Igliński, Jabikowski, Łopuch i Nagrodzki 
brali udział w 1975 r. w światowym zjeźdze ma
rynarzy i w Walnym Zebraniu tegoż roku. Duże jest 
więc zainteresowanie tegorocznym Zjazdem, a że 
sprawozdanie ze zjazdu jeszcze nie nadeszło, jestem 
proszony o zaimprowizowanie krótkiego sprawoz
dania.

Opisuję więc pokrótce co i jak się działo w Lon
dynie w niedzielę 20 marca. W Ameryce reakcja 
jest szybka i decyzja szybko następuje po wniosku. 
Gdy opowiadam o stworzeniu funduszu Naszych 
Sygnałów i uchwale Walnego Zjazdu, że Nasze Sy
gnały powinny się ukazywać trzy razy na rok, bez 
względu na związane z tym wydatki, Karol Brożek 
przerywa mi wnioskiem, by Kolo Nowy Jork zło
żyło 250 dolarów na ten cel. Wniosek jest przyjęty 
entuzjastycznie i miałem przyjemność ciężki czek 
nowojorskich kolegów targać do Londynu. Rozma
wiamy jeszcze o przyszłości Stowarzyszenia, serde
cznie o ś.p. inż. Z. Kicińskim wspomina Karol, mó
wimy o POSK’u, o ofiarności naszych amerykań- 
skch kolegów i o jeszcze wcale dużej gromadzie 
kolegów po całym świecie rozprozonych.

Tymczasem zbierają się panie. Pani Anzelma 
Łopuch z wspaniałym tortem-sernikiem, pani Stel
maszyk z olbrzymim pudłem doskonałych pącz
ków. Dostajemy smaczne gorące kiełbaski i kieł
basy z gorącą kapustą. Panie są z nami, a smako
łyki zjawiają się bez wysiłku. Wszystko jest świe
tnie zorganizowane. Kawa się parzy, zjawia sę bu
telka whisky (oby takie raczej zjawiały się jak naj
częściej! I rzeczywiście tak się dzieje) i dzbany 
zimnego piwa. Przy kawie mam okazję być przed
stawionym miłym żonom miłych kolegów i wymie
nić ostatnie wiadomości rodzinne lub osobiste — 
jeśli chodzi o kawalerów.

Gratuluję więc pani Stelmaszyk, którą nazywa
my „lady in blue” od pięknej tego koloru sukni, 
wspaniałych pączków i dowiaduję się że jej mąż 
pochodzi z „marynarskiej dynastii”. Edward Stel
maszyk (szef z ORP Garland) jest synem Pawła, 

który wraz z drugim synem (też Pawłem) pływał 
na SS Wilia. O powiązaniach rodziny Stelmaszków 
z morzem pięknie pisał jakiś czas temu miesięcznik 
„Morze”.

Z kolegami Antonim Iglińskim i Tadeuszem Ja- 
szkowskim wspominamy Światowy Zjazd Maryna
rzy w 1975 r. Tadeusz w dalszym ciągu wygląda 
jak miody Rockefeller, o czym po zjeździe pisa
łem w Naszych Sygnałach, a kol. Antoni jak mi 
mówią wtajemniczeni jest Rockefellerem. Ani uro
dy jednemu, ani pienążków drugiemu nie zazdro
szczę. Cieszę się tylko z ich osiągnięć, fgliński już 
na emeryturze zbiera owoce pomyślnej pracy. Ja- 
szkowski z bazy w New Jersey buduje rafinerie 
po całym świecie.

Kolega W. Majewski, który z Polski ze sztabem 
głównym wyjechał, a podczas wojny służył na ści- 
gaczach i okrętach podwodnych jest dziś dumnym 
mężem kapitana A.K. (taki to stopień piastowała 
czarująca pani Majewska). Kol. Majewski pływał 
jako oficer marynarki handlowej na statkach bry
tyjskich. Mam też przyjemność poznać żonę Stefa
na Mazura, miłą Szkotkę, z którą po służbie na 
ORP Dragon i ORP Conrad kolega Stefan osiadł 
w Ameryce.

Przy stole niedaleko Jadzi i mnie siedzi Włady
sław Smyiła z żoną. Drogi Walter prosi mnie czy 
mógłbym mu zrobić przysługę. Daje mi banknot 
100 dolarowy bym zapłacił dożywotnio jego skład
ki członkowskie. Ba, nie tylko to, bo jeszcze 20 do
larów każę przekazać na fundusz Naszych Sygna
łów. I jeszcze przeprasza, że mnie obarcza prywat
nymi sprawami. Wraz z żoną, też bardzo delikatną 
i uprzejmą byli najmilszymi sąsiadami nowojor
skiej marynarskiej biesiady.

A z kol. L. Stróżniakiem wspomnienia przeno
szą nas w lata pięćdziesiąte. Wspominamy bowiem 
założenie koła Glasgow. W książce „XXX lat Sto
warzyszenia Marynarki Wojennej” pisze Witold 
Poray-Wojciechowski: ,jZ inicjatywy kolegów L. 
Stróżniaka, śp. W. Banasiewicza i P. Walendzewi- 
cza, którzy stworzyli komitet z myślą zorganizowa
nia osiadłych w Glasgowie marynarzy dla utrzy
mania koleżeńskiej więzi niesienia wzajemnej po
mocy —- Koło SMW Glasgow zostało zawiązane 
dnia 21 stycznia 1951 r.” Kol. Stróżniak daje mi 
kopie listów, swego do SMW i parę listów z cen
trali do niego w okresie organizowania tego koła. 
Mam swoje powody, które podam za chwilę, by 
ten list przy okazji mych notatek nowojorskich 
opublikować. Tak pisał do SMW kol. L. Stróżniak 
z Glasgowa 3 września 1950 r.
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„W związku z dużymi trudnościami, jeśli cho
dzi o współpracę byłych marynarzy członków Sa
mopomocy Marynarki Wojennej, zamieszkałych na 
terenie Glasgowa i okolicy z centralą w Londynie, 
proponuję w imieniu własnym i kolegów o stwo
rzenie kola Samopomocy Marynarki Wojennej na 
tutejszym terenie, podobnie jak w Plymouth.

Propozycja ta nie pochodzi wprost ode mnie 
ale jest wyrazem opinii niemal wszystkich byłych 
marynarzy zamieszkałych na terenie Glasgowa, o 
czym świadczy fakt:

W niedzielę dnia 13.8.1950 przypadkowo zebra
na grupa w Domu Kombatanta, 7 Claremon Gar
dens w ilości 26 wyraziła jednogłośnie chęć stwo
rzenia koła w Glasgow, ponieważ centrala jest zbyt 
oddalona od tutejszego ośrodka i nie może całko
wicie spełniać swego zadania na tym terenie. Kil
kunastu kolegów oświadczyło mi nawet, że nie na
leżą do Samopomocy Mar. Woj. jedynie ze wzglę
du na odległość i tym samym trudności korzysta
nia z jej usług.

Wobec powyższego proszę uprzejmie o przysła- 
n e nam statutu oraz adresów człontów zamie
szkałych w Glasgowie i okolicy.

W nadziei, że spotkam się nie tylko ze zrozu
mieniem ale i poparciem Centrali.

pozostaję z poważaniem".

W ubiegłej kadencji Zarządu Głównego prezes 
kmdr. B. Wroński odwiedził wszystkie koła „euro
pejskie” t.zn. kola w Wielkiej Brytanii i koło Fran
cja. Mnie udało się złożyć krótką wizytę w Kole 
Nowy Jork i Chicago. Bohdan w swych spotka
niach proponował kołom wybranie kronikarza ko
ła, to jest kolegi który potrafi i chce opisać zdarze
nia i życie koła, by wszyscy koledzy coś nie coś 
o kóle mogli się dowiedzieć. Postanowiłem sobie, 
że w tym roku naszych nowojorskich kolegów na 
to namówię, by coś więcej poza dorocznym spra
wozdaniem o nich można przeczytać. Jeśli kol. 
Stróżniak potrafił taki list w 1950 roku napisać, 
proszę niech weźmie za pióro i coś do Naszych 
Sygnałów o nowojorskich kolegach skrobnie. Jeśli 
Karol Brożek mógł napisać rozdział do „XXX lat 
Stowarzyszenia Mar. Woj.”, ma doskonałe kwali
fikacje na kronikarza. A pani Mayuree (tak, jeśli 
mnie pamięć nie myli, ma na imię piękna pani 
Brożek) z entuzjazmem będzie kontyuować swe 
lekcje języka polskiego ... na felietonach męża. 
Stanisław Kuty, który nie mógł być z nami w tym 
roku, pracuje zawodowo w dziennikarstwie — po 
nieśmiałych próbach w gazetce okrętowej podczas 
wojny do Naszego Dziennika w USA. A prezes 

kmdr. T. Jakiel opracowuje swe wspomnienia z lat 
wojennych w wywiadzie morskim. Mała przerwa 
w pracy historycznej dałaby mu chwilę czasu na 
kronikę, na którą wszyscy czekamy. Jest też i inne 
rozwiązanie. Ile razy koledzy z Nowego Jorku chcą, 
by coś o nich byio napisane w Naszych Sygnałach 
— mogą mnie zaprosić. Przyjadę, posłucham, na- 
piszę, aie . .. to jednak straszn.e daleko.

Wiceprezes koła Kazik Nagrodzki (człowiek sta 
lowej woli — od roku nie pali!) i kochana Urszul- 
ka przypominają, że na jutro są plany zrobione 
i że jutro już za chwilę. Rzeczywiście jest prawie 
północ. Rozchodzimy się więc do domów szczęśli
wi i zadowoleni ze spotkania.

W sobotę rano Urszulka i Kazik Nagrodzcy za
bierają nas na plażę „Jones Beach” na Long Island. 
Pakujemy się więc do Kazikowego Cadillac’a, Ur
szulka, Zdziśka Anzelma i moja Jadzia z tyłu, a 
Zdzisek i ja z Kazikiem na froncie. Po niedługiej 
przejażdżce zachwycamy się słońcem, błękitnym 
niebem, wspaniałą na milę długą plażą. Podziwia
my śliczny piasek i śliczne dziewczęta. Wieje lekka 
bryza (Żeromski powiedziałby „Wiatr od morza”) 
tak, że spacer jest przyjemny nie męczący, aż do 
zatrzymania się na lunch. Zasiadamy w pięknym 
pawilonie i mnie zdrajcy-koledzy najpierw sadzają 
tyłem do olbrzymiego okna, a po tym zaczynają 
wesołą litanię: „Ta ma figurę!” lub „Co za wspa
niałe bikini” albo „Ma na czym oko spocząć”. 
Kark sobie skręciłem, kotletem się udławiłem, ale 
nie opuściłem okazji studiowania piękna Ame
ryki.

W drodze powrotnej zatrzymujemy się na orzeź
wiające napoje u Kazików Nagrodzkich. Panie do- 
stają wyszukane lemoniady, starannie zamrożone 
i ubrane owocami. Dla nas Kazik „ćwiartuje butel
kę na trzy równe połowy”. Na szczęście szklanice 
ma duże i nawet tak olbrzymia miarka whisky w 
nich się mieści. A matka panu Urszulki narzeka, 
że goście jeść nie chcą i piją niewiele. Po paru 
latach pracy w Domu Narodowym, który jest se- 
dzibą naszego koła, zna marynarskie możliwoci, 
ale nie chce przyjąć poprawki, że z wiekiem trze
ba je nieco ograniczyć.

Wieczorem dołączają do nas <p. Mazurowie. Nie
stety Karolom Brożkom wypadł dyżur w szpitalu 
i nie mogli dołączyć. Jedziemy do „Rainbow Re
staurant” w „Rockefeller Center” skąd podziwiamy 
nocną panoramę wspaniale oświetlonego miasta, 
jemy doskonały obiad, słuchamy wspaniałej orkie
stry i tańczymy jakby nam lat ubyło. O północy 
mały spacer przy oświetlonych fontannach, wzdłuż 
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Fifth Avenue koło katedry św. Patryka i powrót 
do Zdzisków, na kawę tort i oczywiście... jeszcze 
jedną whisky.

W niedzielę Zdziśkowie mają jechać na chrzciny. 
Nie swoje oczywście, nawet nie na chrzciny swych 
wnuków, bo i córka i syn naszych drogich gospo
darzy nie chcą na razie rodziców swych wnukami 
postarzać. Do New Jersey odwozi nas więc Karol 
Brożek. Wybiera trasę nieco okrężną przez most 
Waszyngtona, bo to warto zobaczyć. Pokazuje więc 

nam przez szybę po lewej stronie Haarlem, po pra
wej zostawiamy Bronx i wspaniałym mostem prze
kraczamy rzekę Hudson do New Jersey. Karol 
za to, że mu wolno było nas odstawić do Zdzisków 
do Nutley . . . daje mi butelkę wspaniałej wiśniów
ki. U państwa Kulczyckich (siostra żony) zostaje 
na obiad, wkładamy więc wiśniówkę do lodówki, 
dajemy jej kwadransik by ochłonęła i pijemy toast, 
amerykańskim kolebom za okazaną nam serdecz
ność i życzymy im sto lat zdrowia i powodzenia.

Z PRASY KRAJOWEJ

TROPICIEL ŚLADÓW HISTORII
Jedni nazywają go ... fanatykiem, inni wyraża

ją się z podziwem dla jego bezprzykładnego upo
ru i zbieraczej pasji. Jeszcze inni, zobaczywszy o- 
gromną bibliotekę dotyczącą właściwie jednego 
tylko tematu — Marynarki Wojennej, po prostu 
zazdroszczą mu. Jest frezerem. Przed laty skończył 
zasadniczą szkołę zawodową. Za nienaganną, wie
loletnią pracę, w roku 1971 otrzymał Złoty Krzyż 
Zasługi.

Józef GRZONKA interesował się Marynarką 
Wojenną od najwcześniejszych lat. Sprawiła to at
mosfera domu. Ojciec, chorąży marynarki, pły
wał na ORP .Błyskawica”. Ostatnie swe chwile 
spędził na „Orkanie”. Wraz z bohaterską załogą 
niszczyciela zginął 8 października 1943 roku na 
wodach północnego Atlantyku, podczas przepro
wadzenia płynącego z Kanady do Anglii konwoju 
SC-143. Z zatopićnego okrętu zaledwie nielicznych 
udało s ę uratować. Z 240 członków załogi tylko 
23 ocalało.

Ta wielka 'tragedia ogromnie poruszyła młodego 
chłopca, ukierunkowała jego hobbystyczne zainte
resowania. Począł zbierać zdjęcia, listy, dokumen
ty, gromadzić książki, w których były bodaj naj
mniejsze nawet wzmianki o okręcie. Wkrótce, mo
że nawet sam dobrze nie zauważył, w którym to 
było momencie, jego zainteresowania i historycz
na pasja nabrały większego rozmachu. Penetrował 
archiwa, z trudem zdobywał pisma zagraniczne te 
ukazujące się w ckresie wojny, a wzmiankujące o 
polskich okrętach walczących u boku aliantów z 
hitlerowskimi okrętami. Czasem otrzymywał jakiś 
adres, sprawdzał, szukał, nie przepuszczał okazji do 
nawiązania łączne ści i zdobycia tą drogą relacji. 
Zbiory pęczniały, przybywało ich. To już nie było 
bibliofilstwo, a z zacięciem archiwsty czy anty- 
kwariusza groma lżenie dokumentów historii.

Pod wpiywem znajomych, kolegów, historyków 
chętnie odwiedzających Józefa Grzonkę, a często 
również korzystających z jego domowego archi
wum, zrodziła się myśl napisania monografii „Orka- 
na . W roku 1975 w „Morzu” ukazał się apel: 
„Zwracam się z gorącą prośbą do byłych „orka- 
nowców”, którzy zyją jeszcze w kraju lub za gra
nicą, o nadsyianie pod moim adresem swych foto
gram. Poszukuję także listów, wycinków z prasy 
krajowej i zagranicznej dotyczących „Orkana”. Na 
zamieszczony apei pana Grzonki nadeszły listy z 
różnych stron świata. Jeden nawet z Australii. 
Wszystkie one znacznie poszerzały o nieznane 
szczegóły rozrastającą się monografię niszczyciela.

Historia jednego z listów jest zaiste frapująca. 
Pierwszego listopada 1943 roku na adres dziadka 
p. Józefa wpłynął list pisany w języku angielskm, 
powiadamiający najbliższych o tragedii jaka wyda
rzyła się na Atlantyku. Nieznajomy informował 
„Przypuszczam, że o ile zwróci się Pan do Stowa
rzyszenia Marynarki Wojennej w Londynie, to 
otrzyma Pan wszelkie informacje o marynarzach, 
którzy zginęli na ORP ,Orkan”. Oficjalne pismo 
potwierdziło tylko wiadomość przekazaną przez 
nieznajomego. Pan Józef różnymi drogami usiłował 
odnaleźć nadawcę tej korespondencji. Poszukiwa
nia trwały trzydzieści lat. Trud został uwieńczo
ny sukcesem. Owym nieznajomym powiadamiają
cym o zatonięciu „Orkana” okazał się angielski 
oficer marynarki oglądający z bliska tragedię, jaka 
rozegrała się na morzu, uważający za swój mary
narski obowiązek powiadomienie polskiej rodziny 
o storpedowaniu okrętu.

Któregoś dnia, w autobusie, nieznajomy mężczy- 
na podszedł do pana Józefa Po upewnieniu się, 
że ma do czynienia z właściwą osobą, podał swój 
adres i poprosił o odwiedzenia go. Okazało się, że 
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był posiadaczem kilku listów ojca, w tym najcen
niejszego, wysłanego tuż przed katastrofą. Przyja
ciel chorążego Józefa Grzonki, o którego istnieniu 
nie wiedzieli nawet najbliżsi, przekazał przecho
waną z pietyzmem korespodencję synowi.

Okręty „Błyskawica” i ,Orkan”, na których peł
nił służbę ojciec, zyskały szczególne miejsce w ser
cu Józefa Grzonki. Prześledził ich losy od momen
tu położenia s‘ępki. Interesowała go nie tylko 
historia, również dane techniczne. W wyniku dro
biazgowych penetracji i zaznajomienia się z doku
mentacją obu jednostek powstały dwa modele, 
dziś zdobiące wnętrze mieszkania, umożliwiające 
gościom tu przybywającym, bezpośrednie kojarze
nie usytuowania akcji i zdarzeń, o których tak in
teresująco potrafi opowiadać gospodarz.

Swą zbieraczą pasją potrafił pan Grzonka zara
zić żonę — Teresę i syna —- Marka, ucznia liceum 
ogólnokształcącego. Jakaś cząstka ich pracy jest za
warta w setkach woluminów stojących na półkach. 
Bo wśród różnych „ciekawostek” pokazał mi pan 
Józef np. grube tomisko oprawne w płótno, kryją- 
ce w swym wnętrzu humor marynarki. Są to ry
sunki uzupełniane i wycinane z różnych czasopism, 
często nawet autorskie — nie publikowane, ofia
rowane kolekcjonerowi. Rysunki gromadzone były 
wspólnie, są one dorobkiem rodzinnym. Praca by

ła zwykle podz’elona. Mąż szukał i gromadził set
ki zapisanych i odnalezionych „szpargałów”, z któ
rych każdy ma wartość dokumentu, segregował, 
porządkował. Żona wklejała do odpowiednich „se
gregatorów”, albumów, zeszytów, książek. Syn, kie
dy zachodziła potrzeba podejmował pracę ilustra
tora, bo Marek naprawdę ładnie rysuje.

W roku 1971 zwróciła się do niego o pomoc i 
stały kontakt Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku, 
nosząca imię dowódcy ORP „Orkan”, komandora 
Stanisława Hryn ewickiego. Pan Grzonka nie od
mówił pomocy. Przyczynił się znacznie do zwięk
szenia posiadanych przez szkołę zbiorów. Utrzy
muje stałą z nią łączność. Z myślą o dzieciach chło
nących wiedzę o morzu, poznających historię Pol
skiej Marynarki Wojennej dorzuca stale nowe pa
miątki. Honorowe dyplomy i podziękowania kiero
wane przez szkołę pod adresem historyka-amato- 
ra są wyrazem szczerej wdzięczności i przyjaźni.

Szlachetna pasja Józefą Grzonki jest nie tylko 
jego prywatną sprawą, ponieważ stał się on nieja
ko popularyzatorem Marynarki Wojennej, jej hi
storii i chlubnej przeszłości. Monografia, która po. 
wstaje, a w tym roku prawdopodobnie powędruje 
do wydawnictwa, służyć będzie tej samej sprawie.

Urszula Czajkowska

B. MARKOWSKI

„BITWA O OKEHAPMTON“

Czyny i wyczyny polskich marynarzy w 2 woj
nie światowej stały sę poszukiwanym tematem dla 
historyków, literatów, dziennikarzy i nawet poe
tów. Pisali o nich świadkowie bitew morskich, pi
sali uczeni, pisali uczestnicy. W kraju „legenda gra
natowego munduru” publikowana nie tylko bardzo 
pochlebnie, ale zawsze wzniośle i zawsze bohater
sko ... ambarasowała żyjących jeszcze oficerów i 
marynarzy.

„Nasze Sygnały” były wielokrotnie źródłem na
ukowym dla badaczy historii i marynistów. Odpo
wiadały na zapytania, prostowały niektóre mylne 
opisy, skrzętnie zbierały historyczne fakty i po 
30 latach swego istnienia wydawało się redakcji, że 
najważniejsze militarne czyny polskich marynarzy 
zostały utrwalone dla historii.

Niestety, przyznajemy ze zrozumiałą skruchą, że 
euforia samouwielbienia została boleśnie zdruzgo
tana przez niżej podany otrzymany list, z którego 
jasno wynika, że została zupełnie pominięta jedyna 

w historii wojen polsko-angielska bitwa o Oke- 
harńpton.

Bitwa — unikat, której pamięć przetrwała w ma
rynarskich wspomnieniach i jedynie po 3 whisky 
czy 6 pańcie piwa odżywała na nowo w serdecz
nych rozmowach braci marynarskiej.

Zanim przytoczę ten dokumentarny list, pozwo
lę sobie opisać miejsce w którym się odbyła i jak 
ja ją widziałem w 1947 roku.

Po 2-letniej służbie w Royal Navy, zostałem od
komenderowany do obozu w Okehampton, gdzie 
w ramach PKPR, znajdowała się większość wyo- 
krętowanych marynarzy.

Miasteczko Okehampton leżące na pograniczu 
Devonu i Cornwalii, jak wszystkie zresztą małe 
miasteczka w południowej Anglii, było śliczne, czy
ste i przyjemne. Słynęło z wytwórni jabłecznika 
„Cider”. Posiadało małą rzeczkę, park, stadion spo 
towy, dwa kościoły i dwa, sławne na okolicę „pu
by”. Bez trudu znalazłem sobie mieszkanie i ucie
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szyłem się bardzo, że moja żona po pobycie w obo
zie koncentracyjnym, znajdzie się w tak spokoj
nym i przyjemnym otoczeniu.

Po ulokowaniu się w nowym mieszkaniu posze
dłem zameldować się do komendanta obozu, któ
rym był właśnie kmdr. W. Francki.

Obóz znajdował się jakiś kilometr od miasteczka 
i zajmował dominujące nad miastem wzgórze.

Radość wywołana urokiem tej miejscowości po
woli znikała, gdy zbliżałem się do obozu. Baraki 
— popularnie zwane „beczkami śmiechu”, wysma
rowane czarną farbą, były wyraźnie przygnębiają
ce, ale może tylko dla mnie, bo spędziłem długie 
lata w obozach jenieckich. „Znów wracam za dru
ty" — myślałem gniewnie — i choc'aż starałem się 
nie ulegać nastrojom, ulegałem coraz to większej 
depresj'.

Raport u kmdr. Franckiego, który chociaż był 
moim starym przyjacielem, miał, że użyję słów 
Słowackiego „duszę anielską w czerepie rubasz
nym” — zgnębił mn’e zupełnie.

Wizyta w izbie chorych którą prowadził kpt. 
mar. dr Ożegowski, chociaż mój przyjaciel ,też nie 
był zachwycony, że mu przysyłają „wodza”. Obie 
wizyty i kilka przygodnych rozmów z dawno zna
jomymi marynarzami, wykazały jasno że obóz nie 
potrzebuje chirurga, którym jestem, lecz.. . psy
chiatry.

Opinię tę potwierdziły dalsze rozmowy. Zada
wałem sobie i innym pytania, jak marynarze rea
gują na „pożegnanie z bronią”, i jak reagują na 
nową sytuację osobistą i narodową. Odpowiedziano 
mi w różnej formie i różnymi słowami, ale najczę
ściej powtarzała się z dużą goryczą wypowiadana 
opinia że „murzyn zrobił swoje i murzyn może 
odejść”.

W pytaniach o nastroje dowiedziałem się o kilku 
faktach i między innymi dowiedziałem się po raz 
p:erwszy „o bitwie o Okehampton".

Dokładny opis, pierwszy „dokument historyczny” 
przysłał mi po 30 latach uczestnik tej bitwy, spa
dochroniarz angielski. List podaję w oryginale.

W. K. Gilliland,
82 Dorothy Road, 
Sheffield S6 4FQ 

Telephone 0742 340325 
Dear Sir,

May I through your Journal relate my experien
ces that befell me whilst stationed at Okehampton 
in Devon.

It was there in June 1945 that 1 a member of 

the 3rd Battalion, first encountered those bastard 
Poles, those foreigners who pinched all the local 
women, with their fancy foreign ways of bowing, 
and hand kissing, and foreign tongues, which of 
course, the local wenches fell for while we, the 
cream of the British Army, the Red Berets, had 
to be satisfied with all the local scrubbers or move 
further afield to Torquay (Paignton only to find 
the Canadians had already claimed the nice women, 
therefore the scene was set for that fateful Satur
day night dance in the local hall in Okehampton 
when it blew up. 1 with |a few friends had gone 
to Torquay and we arrived back in Okehampton 
at about 11.30 p.m. to find the whole Battalion 
under orders to draw G. 1098 equipment from the 
stores (Battle equipment) and board the Batt, tran
sport which delivered us to the square in town. 
There we lined up and were detailed areas taking 
up firing positions in backyards facing the Polish 
Naval camp. The grapevine told us that at the 
dance a P.T.I. Sgt. Scarth had been dancing an 
excuse-me qrickstep with his girlfriend, when he 
was interrupted by a Polish sailor; on the 3rd 
attempt by the sailor the Sgt. let go a bard right 
to the jaw knocking the sailor flat on the dance 
hall floor, at that all the Paras and Polish sailors 
set to and had a battle royale, sometime during 
the fight a Para went to he local cinema on the 
bridge leading to fhe Flaval Camp and telephoned 
Batt. H.Q. saying he was he Batt. Adjutant and 
to muster all troops and send them into town.

Fortunately as far as 1 know no shots were 
fired, although several local irate fathers whose 
daughters had given birth to several children of 
clandestine meetings had encouraged Paras to open 
fire on the Polish clamp to kill the foreign bas
tards, but as most Paras were ignorant as to why 
they were there no safety catches were released 
whilst confusion reigned in the town, the Mortar 
Platoon with 3” Mortars and the heavy Machine 
Gun Platoon with Machine guns, stood by on the 
hill by the camp awaiting the command to comm
ence fire. Fortunately for the Poles that order was 
never given, little did the Poles know how near 
annihilation they were, had the order been given 
the camp would have been wiped out. Eventually 
in the early hours of Sunday morning all Paras 
were ordered back to camp.

Both Lt. Col. Lonsdale and the Polish camp 
Commander with their Aides, decided that the 
Paras would be allowed into Okehampton on Sun
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day night with the Poles confined to Camp, and 
so on aPernative nights one unit only would be 
allowed in Town with the other confied to Camp 
thus eliminating the possibility of more trouble. 
Unfortunatly in the White Hart Hotel that same 
Sanday night, the same Sg. Searh ivas' having a 
drink in he bar with a few friends when an un
suspecting sailor arrived back from leave and ha
ving no knowledge of the troubles called in for 
a quick drink, only to be belted by Scarth, on the 
sailor's return to Camp the irate Poles already 
confined to Camp raced into the on town seeking 
vengeance. Word got round that the Poles were 
out, immediately the Paras headed for the Naval 
Camp after hearing some of their mates had been 
done up. And it was on the bridge the main action 
took place. As neither side had weapons of war 
it was improvisation. Fences were ripped up, walls 
were scou’ged for hand grenades (bricks) as we 
chased the Poles back over the bridge, they 
disappeared suddenly things went quiet, we stood 
on the bridge deciding what to do, another plan 
of attack was being decided on when suddenly a 
truck motor started up and we were blinded by 
bright lights, then we were cought in the open, no 
cover, somebody shouted, the bastards have trapped 
us, they had sent a token force to entice us onto 
the bridge where they had stationed a truck and 
behind the walls on either side of their approach 
they had bloody great piles of bricks, the crafty 
bastiards as we ran for cover the bricks started 
flying. I ran as fast as anyone, as we reached 
cover, what we could find, there in front of the 
truck in the full glare of the headlights was a huge 
sailor dressed like a cook complete with tall white 
hat, he looked 10’ tall, in one hand a butcher’s 
cleaver, in the other a knife, we let fly with our 
ammo and with having no ammo reserves, we like 
the Arabs quietly disappeared into the night. Vic
tory indeed to the Poles, nothing much happened 
after that at Okehampton, that 1 can remember, 
but the whole incident of Okehampton can be 
summed up in my opinion, in lack of understan- 
dig of our foreign allies’ customs and courteses 
towlards womenfolk and towards language diffi
culties, in the last five years 1 have been closely 
connected with the S.P.K. club in Dover Road, 
Sheffield, and have learned much of the customs 
and cultures of the Polish People and I have lear
ned too that we had no finer allies, although I 
was born in Scotland I have found in my travels 
around Derby, Halifax, Huddersfield and Bradford

I have met Poles who know more about and seen 
more of Schotland that I have which proves in 
1945 I was ignorant. My apologies......

Yours sincerely, 
W. (Bill) Gilliland 

Ex Cpl. A Coy 3rd Batt.

Wynikiem tej sławnej bitwy opracowanej i prze
prowadzonej wyłącznie przez marynarzy była wi
zyta generała angielskiego dowódcy okręgu woj
skowego południowej Anglii. Komendant polskiego 
obozu z pewnym i zrozumiałym zdenerwowaniem 
przygotował swoich wojaków do tej wizyty. Pomi
mo buntowniczych nastrojów, wpojona w ciężkiej 
służbie morskiej, dyscyplina jeszcze istniała. Wy
równane szeregi marynarzy, w najlepiej odpraso
wanych mundurach ustawiły się do przeglądu (i jak 
przypuszczali do raportu karnego) dowódcy angiel
skiego. Generał dokonał przeglądu i rozpoczął swe 
przemówienie od ... gratulacji z okazji odniesio
nego zwycięstwa. Dziękował im publicznie za 
udzieleme lekcji dobrych manier i za danie nama
calnego dowodu że „red berets” nie są jednak nie- 
zwyciężeni, za jakich się dotychczas uważali.

Treść i ton przemówienia nie wątpliwie wpły
nął łagodząco na angielsko-polskich uczestników 
bitwy o Okehampton.

*

Mr. W. Gilliland jest czynnym członkiem w Sto
warzyszeniach polsko-angielskich i za swoją pracę 
społeczną został odznaczony złotą odznaką pol
skich spadochroniarzy.

*

Kmdr. W. Franoki. który po obozie w Okehamp
ton wyemigrował do Australii odwiedza nas, jeśli 
mu czas i służba na statkach pozwala. Pomimo 
że był wielkim rygorystą (a może właśnie dlatego) 
odwiedziny jego sprawiają nam wielką radość. Ra
dość tą bez wątpienia dzielą wszyscy jego podko
mendni, czego dali dowód w owacyjnym przyjęciu 
podczas Światowego Zjazdu.

*

Na tym właściy/ie, wimenem zakończyć opis tej 
sławetnej batalii i oczekiwać dalszych szeczegółów 
od polskich uczestników. Ufam że te nadejdą.

„Bill” Gilliland zakończył jednak swój list 
przyjacielską i pochlebną opinią dla naszej narodo
wości — dlatego uważam za swój miły obowiązek 
opisać inny przykład „rywalizacji” polsko-angiel
skiej na innym terenie podczas wojny.

W roku 1945, jakieś pół roku przed incydentem 
w Okehampton byłem komendantem szpitala dla
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jeńców alianckich w okolicy Neubrandenburga.
W skutek przesuwania się frontów wojennych 

szpital ten, wraz z rannymi, chorymi i całym per
sonelem znalazł się między frontami w tzw. „no 
man’s land”. Był w tym czasie narażony na rabu
nek i napady różnych band wojskowych, dywer
syjnych dezerterów, uciekinierów z obozu i różnych 
desperatów różnych narodowości, przed którymi 
bezbronni ranni nie byli w stanie się obronić.

Dla obrony szpitala użyłem, wraz z kilkoma pol
skimi marynarzami 40 osobowy oddział „red be- 
retes” (b. jeńców wojennych i b. pacjentów nasze
go szpitala). Ten nd hoc stworzony oddział, uzbro
jony w kilka sztuk broni palnej, pozostawionej 
przez Niemców, i groźnie wyglądające pały wła
snego wyrobu —- wywiązał się ze swego zadania 
znakomicie. Bronił skutecznie dostępu do szpitala 
wykazując wspaniałą odwagę, determinację i dys
cyplinę.

A propos dyscypliny. Mając rozkaz nie wpusz
czania nikogo podejrzanego na 'teren szpitala, a- 
gielscy spadochroniarze wykonywali ten rozkaz nie 
tylko dokładnie, ale z widoczną radością, powta
rzając groźnie najbardziej znane w Niemczech sło
wo „verboten” i odstraszali swoim bojowym wy
glądem, bronią i „pałami” wszystkich niepożąda
nych intruzów. Udało się to we wszystkich przy
padkach za wyjątkiem jednego, w którym główną 
rolę odegrały oczywiście kobiety.

Pewnego dnia grupa zagubionych więźniarek z o- 
bozu koncentracyjnego w Ravensbruku poszukiwała 
mnie w Neubrandenburgu i dowiedziawszy się me
go adresu od „wysłanego w teren” patrolu mary
narskiego. resztką sił dowlokła się do bramy szpi
talnej tylko po to, by usłyszeć groźne „Verboten”. 
Gdy dalsza próba wyjaśnienia ich wizyty nie da
wała rezultatów (zdaje się, że znajomość języka 
niemieckiego naszej angielskiej straży ograniczała 
się do jedynego słowa) moja obecna żona znaj
dująca się w tej grupie rozpoznała ich narodowość 
i wykrzyknęła po polsku z radością do kierowni
czki grupy.

— „Ależ ciociu, to są Anglicy”!
Na to ciocia pi zerw ała dalszą rozmowę niemiec

ką i w czystym Oxford English zażądała widzenia 
się z c.o. Szpitala.

Zdziwiony wartownik przywołał swego sierżan
ta, który dla pewności przeprowadził całą grupę do 

specjalnego pomieszczenia na dalszą interrogację- Po 
kilkuminutowej rozmowie, zatrzymał je w tym po
mieszczeniu pod strażą, już teraz dwóch wartow
ników — a sam zameldował się u mnie, by w nie
nagannym stylu angielskich paras zaraportować że 
jakaś grupa kobiet podająca że składa się z Polek, 
które uznają się za moją rodzinę, chce mnie zobaczyć.

„Yo did not allow them to enter hospital? 
zapytałem sierżanta.

„Of course not, Sir” — odparł widocznie urażo
ny. — „1 am holding them under guard” — Sir”. 
— „Thank you sergeant, come with me” — doda
łem szybko zmieniając fartuch lekarski na mundur 
i pospieszyłem na spotkanie. W byłej wartowni po
niemieckiej zastałem grupę Polek wyraźnie prze
straszonych, że po niewoli niemieckiej znów się zna
lazły w niewoli, ale tym razem angielskiej.

Zupełnie zapomniawszy o sierżancie i wartowni
kach z radością i co tu mówić, prawie ze łzami 
przywitałem swoich bliskich i zabrałem ich do sie
bie. Po kilku minutach sierżant „red beret”, znów 
zameldował się u mnie z wielce skruszoną miną 
i .. . z dużą paczką z Czerwonego Krzyża.

— „I am very sorry, Sir, that I had arrested, 
your family, but.. .”

— „You did it according to my orders” — przer
wałem mu jego usprawiedliwienia. „Please convey 
my appreciation to all „red berets” for the most 
useful duty they perfomed for the hospital. Well 
done!”

Na to sergeant: już wyraźnie uradowany prosił 
mnie o przyjęcie zebranej przez jego oddział paczki 
żywnościowej, gdyż „the ladies may need some grub”.

Od tego momentu rozpoczęła się rywalizacja An
glików, Francuzów i Polaków — a przede wszyst
kim polskich marynarzy w pomocy dożywiania, 
dostarczaniu różnych „niezbędnych” artykułów. 
Zwycięstwo w tej rywalizacji odnieśli znów polscy 
marynarze — gdy ku przerażeniu cioci (obecnie 
już przełożonej personelu żeńskiego szpitala) a mo
jej skrytej radości... dostarczyli paniom lipstyki 
— które oczywiście ku szczeremu oburzeniu ,;cio- 
ci przełożonej” zostały natychmiast użyte. Rywa
lizacja na szczęście nie przerodziła się w otwartą 
bitwę — pozostała jednak we wspomnieniach i ser
decznej wdzięczności „ladies w pasiakach” — które 
dotychczas o mej nie zapomniały i dotychczas są 
wdzięczne. B. Markowski
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